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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  

  مقَدمةٌ
احلمد هللا الذي سري بقدرته الفلك والفلَك، ودبر بصنعته النور واحللك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطـه                 

قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ويسفك الدماَء ونحن نسبح { امللك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك 
ونَ       بِحلَمعا لَا تم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدتعاىل عن وزير، وترته عن نظري، قبل من خلقه اليسري، وأعطى ،  (١)}م

من رزقه الكثري، أنشأ السحاب الغزير حيمل املاء النمري ليعم عباده باخلري وميري، فكلما قصر القطر يف الوقـع صـاح              
كلما أظلمت مسالك الغيث الح الربق يوضح وينري، فقامت الطيور على الوأغصان تـصدح     الرعد بصوت األمري، و   

باملدح على جنبات الغدير، فاجلماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم حبركاته وبأشكاله، والكل إىل التوحيد يشري،                
  .ليس كمثله شيء وهو السميع البصري

  .صوير والتصبريأمحده وهو باحلمد جدير وأقر بأنه مالك الت
وأصلي على حممد رسوله البشري النذير، وعلَى صاحبِه أَبِي بكْرٍ الصديقِ وعمر ذي العدل العزير، وعلى عثمان جمهز 

 (٢)جيش العسرة يف الزمان العسري، وعلى علي املخصوص باملواالة يوم الغدير
*****

                              
 ]٣٠: البقرة [)١(
  )٣٢( مقَدمةً سجعيةً للْخطَبِ املنبرِية والدروسِ الوعظية للمؤلف ١٢٥)٢(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  سنن تدخلُك اجلَنةَ 
  :سبب لدخولِ اجلنان. .ترديد األذان* 

  : فإذا قلت كما يقول املؤذن خالصا من  قلبك دخلت اجلنة بإذن اهللا
قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى : فعن حفْصِ بنِ عاصمِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ، عن أَبِيه، عن جده عمر بنِ الْخطَّابِ، قَالَ

  لَّمسو هلَيذِّنُ  إِ: " اُهللا عؤذَا قَالَ الْم :     كُمدفَقَالَ أَح ،راُهللا أَكْب رقَالَ  : اُهللا أَكْب ثُم ،راُهللا أَكْب رإِلَّـا  : اُهللا أَكْب أَنْ لَا إِلَه دهأَش
حي : أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اِهللا، ثُم قَالَ:  قَالَأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اِهللا: أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اُهللا، ثُم قَالَ: اُهللا، قَالَ

اُهللا أَكْبر : لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاِهللا، ثُم قَالَ: حي علَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاِهللا، ثُم قَالَ: علَى الصلَاة، قَالَ
  (١)"لَا إِلَه إِلَّا اُهللا من قَلْبِه دخلَ الْجنةَ : لَا إِلَه إِلَّا اُهللا، قَالَ: اُهللا أَكْبر اُهللا أَكْبر، ثُم قَالَ: كْبر، قَالَاُهللا أَ

 مل يذكر األربع اكتفاء بذكر اثنني منها،      ) اهللا أكرب، اهللا أكرب   ". (دخل اجلنة "شرطية جزاؤها   ) إذا قال املؤذن  (
فقـال  . (ومن مث ذكر واحداً من االثنني فيما بعد، وفيه دليل أنه يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبريتني بنفس واحد   

املعطوفات بثم مقـدرات حبـرف      : عطف على قال األول، قال الطييب     ) مث قال . (عطف على فعل الشرط   ) أحدكم
ال حول . (أي فقال أحدكم فحذف اختصارا) اهللا قالأن ال إله إال (الشرط والفاء يف فقال، أي إذا قال املؤذن أشهد          

أى ال حيلة يف اخلالص عن موانع الطاعة، وال حركة وال قوة على الطاعة إال بتوفيق اهللا، وإمنا أفرد                  ) وال قوة إال باهللا   
قـصد   الشهادتني واحليعلتني يف هذا احلديث مع أن كل نوع منها مثىن كما هو املشروع ل     - صلى اهللا عليه وسلم      -

قيـد  ) من قلبـه  . ( من كل نوع شطراً تنبيهاً على باقيه       - صلى اهللا عليه وسلم      -فاختصر  : قال النووي . االختصار
إمنا كان كذلك؛ ألن ذلك توحيد وثناء على اهللا         : قال عياض ) دخل اجلنة . (لألخري أو للكل وهو األظهر قاله القاري      

ول وال قوة إال باهللا، فمن حصل هذا فقد حاز حقيقـة اإلميـان،              ال ح : تعاىل، وانقياد لطاعته، وتفويض إليه بقوله     
  (٢)وإمنا وضع املاضي موضع املستقبل لتحقيق املوعود: وقال الطييب. وكمال اإلسالم، واستحق اجلنة بفضل اهللا

  :يغفر لك به العزيز الغفور.. ودعاٌء عند األذان مأثور* 
  :ذن غفر لك ما تقدم من ذنبكإذا دعوت بالدعاء املأثور حني تسمع املؤ

من قَالَ حني يسمع الْمؤذِّنَ أَشهد «: فعن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ، عن رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنه قَالَ
دبا عدمحأَنَّ مو ،لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا اُهللا و أَنْ لَا إِلَه را، غُفينلَامِ دبِالْإِسولًا، وسر دمحبِما وببِاِهللا ر يتضر ،ولُهسرو ه

هبذَن (٣)»لَه  
  
  
  

                              
  )٣٨٥( رواه مسلم )١(
  )٣٦٤/ ٢(مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )٢(
  )٣٨٦( رواه مسلم )٣(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  : يشفع لك بسببه البشري النذير.. ودعاء بعد اَألذَان يسري*  

اللَّه دبنِ عابِرِ بج نفع :هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسقَالَأَنَّ ر لَّمساَء: "  ودالن عمسي نيقَالَ ح نم : هذه بر ماللَّه
الدعوة التامة، والصالَة القَائمة آت محمدا الوسيلَةَ والفَضيلَةَ، وابعثْه مقَاما محمودا الَّذي وعدته، حلَّت لَه شفَاعتي 

موي ةامي(١)"  الق  
  : تفتح لك أبواب اجلنة الثمانية بإذن اهللا ..وبدعاٍء بعد وضوئك للصالة * 

 -ما منكُم من أَحد يتوضأُ فَيبلغُ       «: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    : عن عمر رضي اُهللا عنه قَالَ     ف
أَشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ اُهللا، وأَنَّ محمداً عبد اِهللا ورسولُه، إِالَّ فُتحت لَه أَبـواب الْجنـة                  : ثُم يقُولُ  الْوضوَء   -أَو فَيسبِغُ   

 مـن التـوابِني واجعلْنِـي مـن         اجعلْنِي! اللَّهم«:  زاد الترمذي بعد ذكْر الشهادة     )٢ (»الثَّمانِية، يدخلُ من أَيها شاءَ    
رِينطَهت(٣) » الْم  

 * اتاستفتاحٍ للصلَو كْروذ..اواتمالس ابوأَب لَه حـُفْت ت:  
    رمنِ عاب نولِ اِهللا       :  قَالَ - رضي اهللا عنهما     -فَعسر علِّي مصن نحا نمنيقَالَ   إِذْ - صلى اُهللا عليه وسلَّم      -ب 

 صـلى اُهللا عليـه   -اُهللا أَكْبر كَبِريا، والْحمد ِهللا كَثريا، وسبحانَ اِهللا بكْرةً وأَصيلًا، فَقَالَ رسولُ اِهللا            : رجلٌ من الْقَومِ  
عجِبت لَها، فُتحت لَهـا  : " سولَ اِهللا، قَالَأَنا يا ر: قَالَ رجلٌ منِ الْقَومِ، " من الْقَائلُ كَلمةَ كَذَا وكَذَا؟ : " -وسلَّم  

 -فَما تركْتهن منذُ سـمعت رسـولَ اِهللا   : قَالَ ابن عمر، ) " لَقَد ابتدرها اثْنا عشر ملَكًا: (أَبواب السماِء ويف رواية  
  .(٤) يقُولُ ذَلك-صلى اُهللا عليه وسلَّم 

  :يبتدره مالئكةُ اهللا.. ر استفتاحٍ للصالة وذكْ* 
كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يصلِّي بِنا إِذْ جاَء رجلٌ فَدخلَ الْمسجِد وقَد حفَزه                : فَعن أَنسٍ أَنه قَالَ   

ا كَثريا طَيبا مباركًا فيه، فَلَما قَضى رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم صـلَاته               الْحمد للَّه حمد  . اللَّه أَكْبر : النفَس فَقَالَ 
ئْت وقَد حفَزنِـي    أَنا يا رسولُ اللَّه جِ    : قَالَ". إِنه لَم يقُلْ بأْسا   : "قَالَ. أَيكُمِ الَّذي تكَلَّم بِكَلمات؟ فَأَرم الْقَوم     : " قَالَ

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيا، قَالَ النهفَقُلْت فَسا: "النهفَعري مها أَيهونردتبلَكًا يم رشع ياثْن تأَير (٥)" لَقَد  
  :ن فاطرِ األرضِ والسماِءومن وافَق تأمينه تأمني املَالَئكَة في السماِء غُفر لَه بِإذ* 

هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نولَ اِهللا : فَعسقَالَ- صلى اهللا عليه وسلم -أَنَّ ر  :»كُمدني، : إِذَا قَالَ أَحآم قاَلتو
   (٦)»دم من ذَنبِهآمني، فَوافَقَت إحداهما اُألخرى، غُفر لَه ما تقَ: املَالَئكَةُ في السماِء

  

                              
  )٦١٤( رواه البخاري )١(
 باب ما يقول الرجل إذا توضأ ) ١٦٩(باب الذكر املستحب عقب الوضوء، واللفظ له، أبو داود ) ٢٣٤(  رواه مسلم )٢(
 )٦١٦٧( يقال بعد الوضوء، وصححه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ  باب ما) ٥٥( رواه الترمذي )٣(
 )٦٠١ (- ١٥٠:  رواه مسلم)٤(
  وصححه األلباين٩٠١: رواه النسائي)٥(
  .باب التسميع والتحميد والتأمني) ٤١٠(باب فضل التأمني، واللفظ له، ومسلم ) ٧٤٨(  رواه البخاري )٦(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  :ومن وافَق حتميده حتميد املَالَئكَة في السماِء غُفر لَه بِإذن فاطرِ األرضِ والسماِء*  

 هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نقَالَ: فع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسإِذَا قَالَ اِإل: " أَنَّ رامم :   ـنمل اللَّـه عمس
  (١)"اللَّهم ربنا لَك احلَمد، فَإِنه من وافَق قَولُه قَولَ املَالَئكَة، غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه : حمده، فَقُولُوا

درها بضعة وثالثون ملكـا أيهـم       ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه ابت        : فإن رفعت من ركوعك فقلت    * 
  :يكتبها أوال

كُنا يوما نصلِّي وراَء النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَلَما رفَع رأْسـه مـن       : " فعن رِفَاعةَ بنِ رافعٍ الزرقي، قَالَ     
ربنا ولَك احلَمد حمدا كَثريا طَيبا مباركًا فيه، فَلَما انصرف،          :  رجلٌ وراَءه  ، قَالَ "سمع اللَّه لمن حمده     : الركْعة قَالَ 

  (٢)»رأَيت بِضعةً وثَالَثني ملَكًا يبتدرونها أَيهم يكْتبها أَولُ«: أَنا، قَالَ: قَالَ» منِ املُتكَلِّم«: قَالَ
* نامِ الصالةومتخ افَظَ علي ذكرح ..اللَّه بِإِذْن هدعب دأَح كْهردي لَمو ،قَهبس نم كرأَد:  

ذَهب أَهلُ الدثُورِ :  فَقَالوا- صلى اهللا عليه وسلم -جاَء الْفُقَراُء إِلَى النبِي : فَعن أَبِي هريرةَ رضي اُهللا عنه قَالَ     
من اَألموالِ بِالدرجات الْعلَى والنعيمِ الْمقيمِ، يصلُّونَ كَما نصلِّي ويصومونَ كَما نصوم، ولَهم فَـضلٌ مـن أَمـوالٍ       

نْ أَخذتم بِه أَدركْتم من سبقَكُم، ولَـم        أَالَ أُحدثُكُم بأَمرٍ، إِ   «: يحجونَ بِها ويعتمرونَ، ويجاهدونَ ويتصدقُونَ، قَالَ     
يدركْكُم أَحد بعدكُم، وكُنتم خير من أَنتم بين ظَهرانيه إِالَّ من عملَ مثْلَه؟ تسبحونَ وتحمدونَ وتكَبرونَ، خلْف كُلِّ           

الَةص : نيثَالَثا   . » ثَالَثاً ونضعا، فَقَالَ بننيا بلَفْنتفَاخ :         ،نيثَالَثعاً وبأَر ركْبنو نيثَالَثثَالَثاً و دمحنو ،نيثَالَثثَالَثاً و حسبن
  (٣)» هن كُلِّهن ثَالَثٌ وثَالَثُونَسبحانَ اِهللا والْحمد ِهللا واُهللا أَكْبر حتى يكونَ من: تقَولُ«: فَرجعت إِلَيه، فَقَالَ

  :يغفَر بِه الذُّنوب والسيئات.. وذكر ختامِ الصلوات*
 فعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم من سبح اَهللا في دبرِ كُلِّ صلَاة ثَلَاثًا وثَلَاثني، وحمد اهللاَ                    

لَا إِلَه إِلَّا اُهللا وحده لَا شرِيك لَه، لَـه          : تمام الْمائَة : ثَلَاثًا وثَلَاثني، وكَبر اَهللا ثَلَاثًا وثَلَاثني، فَتلك تسعةٌ وتسعونَ، وقَالَ         
  (٤)"ياه وإِنْ كَانت مثْلَ زبد الْبحرِ الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير غُفرت خطَا

 :ومن قَرأَ آيةَ الْكُرسي في دبرِ كُلِّ صلَاة دخلَ اجلنةَ بإذن اهللا* 
برِ كُلِّ صلَاة مكْتوبة لَم من قَرأَ آيةَ الْكُرسي في د«: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم:  فَعن أَبِي أُمامةَ قَالَ

وتمإِلَّا أَنْ ي ةنولِ الْجخد نم هعنم(٥)»ي   
احلديث بظاهره مشكل؛ ألن املوت ليس مبانع من دخـول     ) إال املوت . (أي مانع ) مل مينعه من دخول اجلنة    (

 اجلنة إال احلياة، فإن استمرار احلياة وبقاء        مل مينعه من دخول   : اجلنة، بل هو موصل إىل دخوهلا فكان الظاهر أن يقول         

                              
  )٧٩٦:رواه البخاري  ()١(
  )٧٩٩:رواه البخاري  ( )٢(
  .باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته) ٥٩٥(باب الذكر بعد الصالة، واللفظ له، ومسلم ) ٨٠٧( رواه البخاري )٣(
  )٥٩٧(رواه مسلم )٤(
  )٦٤٦٤( رواه النسائى وصححه األلْبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ )٥(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
وأجيب عنه بأن املضاف فيـه      . اإلنسان يف هذا العامل هو الذي مينعه من دخوهلا، فما دام الرجل حياً ال يدخل اجلنة                

حمذوف، أي ال مينعه من دخوهلا إال عدم موته، حذف لداللة املعىن عليه، واختصت آية الكرسي بذلك ملا اشـتملت          
: وقيل. من أصول األمساء والصفات اإلهلية، والوحدانية، واحليوة، والقيومية، والعلم، وامللك، والقدرة، واإلرادة           عليه  

املعىن مل مينعه من دخول اجلنة معجالً إال حصول املوت وكونه شرطاً لدخوهلا، ولو مل يكن املوت شرطاً لـدخوهلا                    
أنه مل يبق من شرائط دخول اجلنة إال : تفتازاين من أن معىن احلديثلدخل اجلنة معجالً وبالفعل، ويقرب منه ما قال ال        

املراد من املوت يف احلديث كون العبد : وقيل. املوت، فكأن املوت مينع، ويقول ال بد من حضوري أوال ليدخل اجلنة          
نع من دخول اجلنـة     املقصود أنه ال مي   : وقيل. يف الربزخ قبل البعث فإذا بعث يوم القيامة يدخل اجلنة من غري توقف            

  :شيء من األشياء البته، فإن املوت ليس مبانع من دخول اجلنة بل قد يكون موجباً لدخوهلا، فهو من قبيل
  وال عيب فيهم غري أن سيوفهم ن فلول من قراع الكتائب

وت أي امل: وقال الطييب. وهذا ليس بعيب فال عيب فيهم أصالً، فيكون من باب تأكد املدح مبا يشبه الذم
  (١)حاجز بينه وبني دخول اجلنة، فإذا حتقق وانقضى حصل دخوله

 :سبب لدخولِ اجلنان..خصلَتان و    * 
 نا قَالَفَعمهناُهللا ع يضرٍو رمنِ عاِهللا ب دبولُ اِهللا : عسال  «-  صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ ر انلَتصخ

الَّ دخلَ الْجنةَ، هما يسري، ومن يعملُ بِهِما قَليلٌ، يسبح اَهللا دبر كُلِّ صالَة عشراً، ويحمده يحصيهِما رجلٌ مسلم، إِ
خمسونَ ومئَةٌ  «:فَقَالَ:  يعقدها بِيده، قَالَ-  صلى اهللا عليه وسلم -فَأَنا رأَيت النبِي : قَالَ. » عشراً، ويكَبر عشراً

انئَه (٢)بِاللِّسم ركَبو دمحو حبس ،هاشرى إِلَى فوإِذَا أَو انيزي الْمف ئَةم سمخو أَلْف(٣) و أَلْفو ،انئَةٌ بِاللِّسم لْكفَت 
يأَتي أَحدكُم «: كيف الَ يحصيها؟ قَالَ: قَالَ. »  وخمس مئَة سيئَةفي الْميزان، فَأَيكُم يعملُ في الْيومِ الْواحد أَلْفَينِ

اذْكُر كَذَا، اذْكُر كَذَا حتى شغلَه، ولَعلَّةُ أَنْ الَ يعقلَ، ويأتيِه في مضجعه فَالَ يزالُ : الشيطَانُ وهو في صالَة، فَيقُولُ
ونيامنى يتح ه(٤)»م  

  :كُتب له أجر حجه بِإِذْن اهللا.. من مشى إيل صالَة مكْتوبة في بيت اهللا* 
  هناُهللا ع يضةَ رامأَبِي أُم نع : بِينِ النـي   «:  قَالَ- صلى اهللا عليه وسلم -عف ـةوبكْتم الَةى إِلَى صشم نم

  (٥)»ي كَحجه، ومن مشى إِلَى صالَة تطَوعٍ، فَهِي كَعمرة تامةجماعة فَهِ
  

  

                              
  )٣٣٣/ ٣(كاة املصابيح  مرعاة املفاتيح شرح مش)١(
إن سبح يف صالة الفجر عشرا وكرب عشرا ومحد عشرا هـذه  : هو جمموع تسبيحه يف الصلوات اخلمس، أي:  مخسون ومئة باللسان  )٢(

  .ثالثون حسنة، وإن فعلها يف باقي الصالوات اخلمس كان جمموع تسبيحه مخسون ومئة باللسان
  .» يسبح ثالثا وثالثني وحيمد ثالثا وثالثني ويكرب أربعا وثالثني«وتفصيلها كما يف احلديث اآلخر :  مئه)٣(
  )٢٤٠٦(، وصححه األلباين يف املشكاة ) ٢٠٠٩( رواه ابن حبان )٤(
  )  ٦٥٥٦(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٧٥٧٨(  املعجم الكبري )٥(



 

 
  
  

٧  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  :كانَ في ضمان اهللا.. من  مشى إيل صالَة في بيت اهللا*  

ـ   «: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    :  عن أَبِي هريرةَ رضي اُهللا عنه قَالَ       ي ضثَالَثْةٌ ف   ـزاِهللا ع انم
وجلَّ، رجلٌ خرج من بيته إِلَى مسجِد من مساجِد اِهللا عز وجلَّ، ورجلٌ خرج غَازِياً في سبِيلِ اِهللا عز وجلَّ، ورجلٌ                     

  (١)» خرج حاجاً
 *ب الَةالص ظَارتانو ،اجِدسطى إِلَى الْمكَثرةُ الْخو اتجرالد بِه فَعرييئَات، وطالْخ و اُهللا بِهحمي الَةالص دع:  

إِسباغُ الوضوِء علَى «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اِهللا :  عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ رضي اُهللا عنه قَالَ      
  (٢)» يغِسلُ الْخطَاياَ غَسالً: مساجِد، وانتظَار الصالَة بعد الصالَةالْمكَارِه وإِعمالُ اَألقْدامِ إِلَى الْ

     هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نلَ اِهللا    : وعوسقَالَ - صلى اهللا عليه وسلم      -أَنَّ ر  :»     و اُهللا بِهحما يبِم كُمبِرأَالَ أُخ
  بِه فَعريا، وطَاي؟ الْخاتجرالد  !             ـدعب الَةالـص ظَارتانو ،اجِدسطى إِلَى الْمكَثرةُ الْخو كَارِةلَى الْموِء عاغُ الْوضبإِس

  (٣)» الصالَة، فَذَلكُم الرباطُ فَذَلكُم الرباطُ فَذَلكُم الرباطُ
      ناُهللا ع يضر ارِيصوب اَألنأبِي أَي نوعه :   بِيقُولُ  - صلى اهللا عليه وسلم      -أَنَّ النكَانَ ي  :»    ـالَةإِنَّ كُلَّ ص

يئَةطخ نا مهيدي نيا بطُّ مح(٤)» ت   
  :كُلَّما غَدا أَو راح من غَدا إِلَى صالَة في جماعة أَو راح، أَعد اُهللا لَه في الْجنة نزالً    * 

     هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نع :   بِينِ النقَالَ - صلى اهللا عليه وسلم      -ع  :» دأَع ،احر جِد أَوسا إِلَى الْمغَد نم
  (٦)»  كُلَّما غَدا أَو راح(٥)اُهللا لَه في الْجنة نزالً 

 *م وَء، ثُمضغَ الْوبأَ فَأَسضوت ناهللام ي بيتف الَةى إِلَى صاهللا.. ش بِإِذْن هبذَن لَه رغُف:  
من توضأَ فَأَسبغَ الْوضوَء، ثُم «: سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ: عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ، أَنه قَالَ  

ةوبكْتم لَاةى إِلَى صشمهبذَن لَه رامِ، غُفالْإِم عا ملَّاه(٧)» فَص  
  
  

                              
  ) .٣٠٥١(يح اجلامع باب اجلهاد، وصححه األلباين يف صح) ١٠٩٠( مسند عبد اهللا احلميدي )١(
، تعليـق الـذهيب يف      "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه       "كتاب الطهارة، تعليق احلاكم     ) ٤٥٦(  مستدرك احلاكم     )٢(

  ) .٩٢٦(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع "على شرط مسلم"التلخيص 
  ) .١٠٣٥(باب فضل إسباغ الوضوء على املكارة، ابن حبان ) ٢٥١(  رواه مسلم )٣(
  ) .٢١٤٤(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٢٣٣٩٥(  رواه أمحد )٤(
  .ما يهيأ للضيف عند قدومه:   الرتل)٥(
باب املشي إىل الصالة متحى بـه اخلطايـا   ) ٦٦٩(باب فضل من غدا إىل املسجد ومن راح، مسلم ) ٦٣١(  متفق عليه، البخاري   )٦(

  .وترفع به الدرجات، واللفظ له
  )٤٠٧(واه ابن خزمية يف صحيحه وصححه األلباين يف صحيح الترغيب   ر)٧(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  :وبنى لَه بيتا في الْجنة ..من سد فُرجةً رفَعه اللَّه بِها درجةً     *  

    ةَ قَالَتشائع نفَع :    ولُ اللَّهسقَالَ ر-  لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  - " : دس نـةً  مجرا دبِه اللَّه هفَعر في صةً فجفُر 
 ةني الْجا فتيب ى لَهنب١(" .و(   

كُتب لَه براَءةٌ من النارِ وبراَءةٌ من النفَاقِ بِـإِذن          .. من صلَّى للَّه أَربعني يوما فى جماعة يدرِك تكبريةَ اإلحرام         * 
  :دوسِ السلَامالقُّ

         ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر كالنِ مسِ بأَن نفَع-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - : »        ـةاعمى جا فموي نيعبأَر لَّهلَّى لص نم
ربارِ والن ناَءةٌ مرب اناَءترب لَه تبةَ اُألولَى كُتكْبِريالت رِكدفَاقِ يالن ن٢(»اَءةٌ م( .  

   :الْودود النبِي لرفقة سبب ......والسجود التطَوعِ كَثْرةُ* 
                  حو هوئضبِو هتيفَأَت لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولِ اللَّهسر عم أَبِيت تقَالَ كُن ىلَمبٍ اَألسنِ كَعةَ ببِيعر نفَقَالَ  ع هتاج

فَـأَعنى علَـى   « قَالَ . قُلْت هو ذَاك   . » أَوغَير ذَلك   « قَالَ  . فَقُلْت أَسأَلُك مرافَقَتك فى الْجنة      . » سلْ  « لى  
 ودجالس ةبِكَثْر فِْسك٣(» ن(.  

يف الدنيا حىت ترافقين    ) كثرة السجود ب. (أي على حتصيل حاجة نفسك اليت هي املرافقة       ) فأعين على نفسك  (
: يف العقىب، واملراد تعظيم تلك احلاجة وأا حتتاج إىل معاونة منك، وجمرد السؤال مين ال يكفي فيها، أو املعـىن                   

أعين على قهر نفسك بكثرة السجود، كأنه أشار إىل أن ما           : وقيل. فوافقين بكثرة السجود قاهراً ا على نفسك      
 بقهر نفسك اليت هي أعدى عدوك، فال بد يل من قهر نفسك بصرفها عن الشهوات، والبد    ذكرت ال حيصل إال   

لك أن تعاونين فيه، ففيه تلويح إىل أن نفسه مبثابة العدو املناوئ، فاستعان بالسائل إىل قهر النفس، وكسر شهواا 
فارغ عن العمل، واالتكال على جمرد      بااهدة واملواظبة على الصالة، واالستعانة بكثرة السجود حسماً للطمع ال         

كن يل عوناً يف أصالًح نفسك، وجعلها طاهرة مستحقة ملا تطلب، فإين أطلـب إصـالح                : وقيل املعىن . التمين
نفسك من اهللا تعاىل، وأطلب منك أيضاً إصالحها بكثرة السجود هللا، فإن السجود كاسر للنفس ومذل هلا، وأي   

أعاجلك مبا يـشفيك، ولكـن أعـين        :  وهذا كقول الطبيب للمريض    نفس انكسرت وذلت استحقت الرمحة،    
ويف احلديث دليل على أن السجود من أعظم القرب اليت تكـون بـسببها ارتفـاع                . باالحتماء وامتثال أمري  

 يف اجلنـة ال     - صلى اهللا عليه وسـلم       -الدرجات عند اهللا تعاىل إىل حد ال يناله إال املقربون، وأن مرافقة النيب              
  (٤)إال بقرب من اهللا تعاىل بكثرة السجود، واملراد به السجود يف الصالةحتصل 
  
  

                              
  )١٨٩٢(وصححه األلباين يف الصحيحة  )  ٥٩٥٩( واملعجم األوسط للطرباين  ) ٢٥٠٢(  جممع الزوائد - )١(
)٢(  ىذمرالت اهور )٤٠٩(وحسنه األلباين يف صحيح الترغيب  ) ٢٤١( 
)٣( ملسم اهور )٤٨٩(  
  ))٢١٥/ ٣(مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح . ()٤(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  :الْجِنات  لدخولِ سبب ......التطَوعِ والسجدات كَثْرةُ*  

علَيه وسلَّم فَقُلْت أَخبِرنِـى     عن معدان بنِ أَبِى طَلْحةَ الْيعمرِى قَالَ لَقيت ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّه  صلَّى اُهللا                
فَسكَت ثُم سأَلْته فَسكَت ثُم سـأَلْته    . أَو قَالَ قُلْت بِأَحب اَألعمالِ إِلَى اللَّه        . بِعملٍ أَعملُه يدخلُنِى اللَّه بِه الْجنةَ       

علَيك بِكَثْرة السجود للَّه فَإِنك الَ تـسجد  « اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ الثَّالثَةَ فَقَالَ سأَلْت عن ذَلك رسولَ  
أَلْته فَقَالَ لـى  قَالَ معدانُ ثُم لَقيت أَبا الدرداِء فَس      . » للَّه سجدةً إِالَّ رفَعك اللَّه بِها درجةً وحطَّ عنك بِها خطيئَةً          

     )١(»مثْلَ ما قَالَ لى ثَوبانُ
وفيه أن مرافقة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يف اجلنة من الدرجات العالية اليت ال مطمع يف الوصول                  

 لتقف إليها إال حبضور الزلفى عند اهللا يف الدنيا بكثرة السجود انظر أيها املتأمل يف هذه الشريطة وارتباط القرينتني      
على سر دقيق فإن من أراد مرافقة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يناله إال بالقرب من اهللا ومن رام قرب اهللا مل                       

أوقع متابعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم بني        } قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا       {ينله إال بقرب حبيبه     
  (٢)ابعته وحمبة اهللا العبد متوقفة على متابعة رسوله صلى اهللا عليه وسلماحملبتني وذلك أن حمبة العبد منوطة مبت

  :تتمةٌ للصلَوات املَفْروضة.... الصلَوات املَندوبة* 
هريرةَ قَالَ فَنـسبنِى    عن أَنسِ بنِ حكيمٍ الضبى قَالَ خاف من زِياد أَوِ ابنِ زِياد فَأَتى الْمدينةَ فَلَقى أَبا                 

      اللَّه كمحلَى رب يثًا قَالَ قُلْتدح ثُكدى أَالَ أُحا فَتفَقَالَ ي لَه تبستفَان . بِىنِ النع هذَكَر هِسبأَح-  ـهلَيلَّى اُهللا عص 
لَّمسقَالَ   -و : »      وي بِه اسالن باسحا يلَ مإِنَّ أَو  ـهكَتالَئمل زعلَّ وا جنبقُولُ رالَةُ قَالَ يالص هِمالمأَع نم ةاميالْق م

   لَمأَع وهئً :ويا شهنم قَصتإِنْ كَانَ انةً وامت لَه تبةً كُتامت تا فَإِنْ كَانهقَصن ا أَمهمى أَتدبع الَةى صوا فظُرا قَالَ ان
 لَى ذَاكُمالُ عمذُ اَألعخؤت ثُم هعطَوت نم هتى فَرِيضدبعوا لمقَالَ أَت عطَوت عٍ فَإِنْ كَانَ لَهطَوت نى مدبعلْ لوا هظُران

«.)٣(   
إِنَّ أَولَ ما يحاسب    «: "  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ     سمعت رسولَ اللَّه  : وعن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ      

                   قَصتان فَإِن ،ِسرخو ابخ فَقَد تدإِنْ فَسو ،حجأَنو أَفْلَح فَقَد تلُحفَإِنْ ص ،هلَاتص هلمع نم ةاميالْق موي دبالْع بِه
  يش هتفَرِيض نالَى    معتو كاربت بٌء، قَالَ الر :        ثُم ،ةالْفَرِيض نم قَصتا انا ملُ بِهكَمعٍ؟ فَيطَوت ني مدبعلْ لوا هظُران

كلَى ذَلع هلمع رائكُونُ سي « ."ةايي رِوفو " :مذُ الْأَعخؤت ثُم ،كثْلَ ذَلكَاةُ مالز ثُم كبِ ذَلسلَى ح(٤)"الُ ع..   
 "     دبالْع بِه باسحا يلَ مإِنَّ أَو : (     ِلالْفَاع ةابلَى نِيفْعِ عبِالر)   هلمع نم ةاميالْق موي ( أَي ، : هاتطَاع) هـلَاتص ( ،

أَولُ ما يقْضى بين الناسِ     "  علَيه الصلَاةُ والسلَام     -ذَا، وبين قَوله    وجه الْجمعِ بين ه   : الْفَرِيضةُ، قَالَ الْأَبهرِي  : أَيِ
ـ          " يوم الْقيامة الدماُء     ، أَوِ الْأَولَ من ترك الْعبـادات     . أَنَّ الْأَولَ من حق اللَّه تعالَى، والثَّانِي من حقُوقِ الْعباد اه

                              
)١( ملسم اهور )٤٨٨(  
  ))٣٣٤/ ٤(فيض القدير   ()٢(
 )١١٩٤ - ٢٥٧١(صحيح وصححه اَأللْبانِي في صحيح اجلامع  ) ٨٦٤(  رواه أبو داود )٣(
  صحيح لغريه): ٥٤٠(رواه أَبو داود وقال األلياين يف صحيح الترغيب )٤(



 

 
  
  

١٠  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
    ئَاتيلِ السعف نالثَّانِي مو) . تلُحفَإِنْ ص : (     لَكالْم نا، قَالَ ابهحفَتاللَّامِ و مـ   : بِض . صلَاحها بِأَدائها صحيحةً اه

ر بِمطْلُوبِه، فَيكُونُ فيه تأْكيد، أَو فَـاز      ظَفَ: ، أَي ) وأَنجح(فَاز بِمقْصوده   : ، أَي ) فَقَد أَفْلَح . (أَو بِوقُوعها مقْبولَةً  
          ،ابالثَّو لَ لَهصح أَي ،حجأَنقَابِ، والْع نم لِّصى خنعبِم) تدإِنْ فَسو : (     أَو ،ةيححص رغَي تيأُد أَو دؤت بِأَنْ لَم

   ،ولَةقْبم رغَي) ابخ فَقَد : (امربِح   ةثُوبالْم ن)ِسرخيلَ  ) : وقو ،ةقُوبقُوعِ الْعبِو :      ارص أَي ،ِسرخو مدن ابى خنعم
مـن  : ، أَي ) من فَرِيضته شـيءٌ   (بِمعنى نقَص اللَّازِمِ    ) : فَإِن انتقَص . (محروما من الْفَوزِ والْخلَاصِ قَبلَ الْعذَابِ     

ضِ  الْفَرالَى   (ائعتو كاربت بقَالَ الر : (    همكَرو هلفَض نم)واظُران : (   يكَتلَائا مي)   عٍ؟طُوت ني مدبعلْ لـي  ) : هف
     أَي ،مهنم بِه لَمأَع وهو ،هيفَتحص :           نم رظَاه وا هلَى مع لَاةص نم لَةافن أَو ةنس   أَو هـدعب ضِ أَولَ الْفَراقِ قَبيالس

      ،هيقْضى يتح هضانَ فَرقْصن دبلَمِ الْععي لَمطْلَقًا، ولُ(مكَمـولِ،  ) : فَيفْعلِ أَوِ الْماِء الْفَاعلَى بِنع فَّفخيو يددشبِالت
 فَعريبِ وصبِالنو رالْأَظْه وهابِ(وه (أَي ، :أَي ،لَكالْم نقَالَ اب ،هلَتافريِ: بِنمالض أْنِيثتعِ وطَوبِالت  

   قَالَ الطِّيبِي ،لَةافارِ النبتبِاع :   بصن رلُ  " الظَّاهكَمفَي "        ديؤيامِ، وفْهتاسلا لابوالَى جعت كَلَامِ اللَّه نم هلَى أَنع ه
 دمةُ أَحايرِو " :    هتا فَرِيضلُوا بِهفَكَم"         لَاةا إِلَى الصظَرا ني بِهعِ فطَوالت ريمثَ ضا أُنمإِنو ،) .      ـنم قَصـتـا انم

ةالْفَرِيض ( أَي ، :  ،هارقْدم)   هلمع رائكُونُ سي ثُم : (   َغو كَاةالزمِ ووالص نا  ممرِهي) كلَى ذَلع ( ئًا   : ، أَييش كرإِنْ ت
  .من الْمفْروضِ يكَملُ لَه بِالتطَوعِ

) ةايي رِوفو " :   كثْلُ ذَلكَاةُ مالز ثُم : (نِيعي :        ،ةوِيلَى السع ةنِيدالِ الْبمثْلَ الْأَعةَ ميالالَ الْممالْأَع) ت ـذُ  ثُمخؤ
من الطَّاعات والْحـسنات، فَـإِنَّ   ) : علَى حسبِ ذَلك  (سائر الْأَعمالِ من الْجِنايات والسيئَات      : ، أَي ) الْأَعمالُ

      أَي ،لَكالْم نقَالَ ابو ،ئَاتيالس نبذْهي اتنسالْح :    ثَالِ الْمالْم كبِ ذَلسلَى حع      دأَحل هلَيع قكَانَ ح نذْكُورِ، فَم
بِهاحإِلَى ص فَعديو كرِ ذَلحِ بِقَدالالص هلمع نذُ مخؤ(١) .ي  

  :سبب لمحبة اِهللا..... التقَرب بِصلَاة التطَوعِ إِلَى اِهللا* 
     سةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نع           صلى اهللا عليه وسلم      –ولُ اللَّه - »          هتآذَن ا فَقَديلى وى لادع نقَالَ م إِنَّ اللَّه

 حتى  بِالْحربِ ، وما تقَرب إِلَى عبدى بِشىٍء أَحب إِلَى مما افْترضت علَيه ، وما يزالُ عبدى يتقَرب إِلَى بِالنوافلِ                  
أُحبه ، فَإِذَا أَحببته كُنت سمعه الَّذى يسمع بِه ، وبصره الَّذى يبصر بِه ، ويده الَّتى يبطُش بِها ورِجلَه الَّتى يمشى           

           ، هيذَناذَنِى ُألععتنِ اسلَئو ، هنيطأَلَنِى ُألعإِنْ سا ، ونِ ،           بِهمؤفْسِ الْمن نى عددرت لُها فَاعٍء أَنىن شع تددرا تمو
 هاَءتسم ها أَكْرأَنو توالْم هكْر(٢) »ي  

  :قال العالمة ابن عثيمني
ما تقرب : قول، يعين أن اهللا ي) وما تقرب إىل عبدي بشيٍء أَحب إيلَّ مما افترضت عليه  : (قال سبحانه وتعاىل  

إيل اإلنسان بشيء أحب إيل مما افترضه عليه، يعين أن الفرائض أحب إىل اهللا من النوافل، فالصلوات اخلمس مثالً                 

                              
  ))٩٩٧/ ٣(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح   ()١(
 .باب التواضع) ٦١٣٧(رواه البخاري )٢(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
أحب إىل اهللا من قيام الليل، وأحب إىل اهللا من النوافل، وصيام رمضان أحب إىل اهللا من صيام االثنني واخلميس،                  

  .ل الفرائض أحب إىل اهللا من النوافلك. واأليام الست من شوال، وما أشبهها
ووجه ذلك أن الفرائض وكدها اهللا عز وجل فألزم ا العباد، وهذا دليل على شدة حمبته هلا عز وجل، فلما                    
كان حيبها حباً شديداً ألزم ا العباد، وأما النوافل فاإلنسان حر؛ إن شاء تنفل وزاد خرياً، وإن شاء مل يتنفل، لكن 

ىل اهللا وأوكد، والغريب أن الشيطان يأيت الناس، فتجدهم يف النوافل حيسنوا متاماً؛ جتده مثالً يف           الفرائض أحب إ  
صالة الليل خيشع وال يتحرك، وال يذهب قلبه مييناً وال مشاالً، لكن إذا جـاءت الفـرائض فاحلركـة كـثرية،                

زين النافلة؛ فالفريضة أحق بـالتزيني،  والوساوس كثرية، واهلواجس بعيدة، وهذا من تزيني الشيطان، فإذا كنت ت        
  .فأحسن الفريضة ألا أحب إىل اهللا عز وجل من النوافل

النوافل تقرب إىل اهللا وهـي تكمـل   . اللهم نسألك من فضلك) وما يزال عبدي يتقرب إىل بالنوافل حىت أحبه    (
فيحبه اهللا، وإذا أحبه فكما يقول اهللا ـ الفرائض، فإذا أكثر اإلنسان من النوافل مع قيامه بالفرائض، نال حمبة اهللا، 

يعين أنه ) كنت مسعه الذي مسع به وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي ا(عز وجل ـ  
كذلك أيـضاً  . يكون مسدداً له يف هذه األعضاء األربعة؛ يف السمع، يسدده يف مسعه فال يسمع إال ما يرضي اهللا   

إال إيل ما حيب اهللا النظر إليه، وال ينظر إيل احملرم، وال ينظر نظراً حمرماً؛ ويده؛ فال يعمل بيده إال          بصره، فال ينظر    
ما يرضي اهللا، ألن اهللا يسدده، وكذلك رجله؛ فال ميشي إال إىل ما يرضي اهللا، ألن اهللا يسدده، فال يسعى إال إىل            

به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجلـه   كنت مسعه الذي يسمع     : (ما فيه اخلري، وهذا يعين قوله     
  ) .اليت ميشي ا

وليس املعىن أن اهللا يكون نفس السمع، ونفس البصر، ونفس اليد، ونفس الرجل ـ حاشا هللا ـ فهذا حمال،   
 فإن هذه أعضاء وأبعاض لشخص خملوق ال ميكن أن تكون هي اخلالق، وألن اهللا تعاىل أثبت يف هذا احلديث يف                   

. فأثبت سائالً ومسؤوالً، وعائذاً ومعوذاً به، وهذا غري هـذا ) وأن سألين أعطيته، ولئن استعاذ ين ألعيذنه     : (قوله
  .ولكن املعىن أنه يسدد اإلنسان يف مسعه وبصره وبطشه ومشيه

رب دليل على أن هذا الويل الذي تق      ) وإن سألين أعطيته  : (ويف قول سبحانه وتعاىل يف هذا احلديث القدسي       
إىل اهللا تعاىل بالفرائض مث بالنوافل إذا سأل اهللا أعطاه، فكان جماب الدعوة، وهذا اإلطالق يقيـد باألحاديـث                   
األخرى الدالة على أنه يعطي السائل سؤاله ما مل يسال إمثاً أو قطيعة رحم، فإن سال إمثاً فإنه ال جيـاب، لكـن            

  .من التقي، واملؤمن التقي ال يسأل إمثاً وال قطيعة رحمالغالب أن الويل ال يسأل اإلمث، ألن الويل هو املؤ
يعين لئن اعتصم يب وجلأ إىل من شر كل ذي شر ألعيذنه، فيحصل له بإعطائه مسئوله                ) ولئن استعاذ ين ألعيذنه   (

   (١)وإعاذته مما يتعوذ منه املطلوب، ويزول عنه املوهوب 

                              
 ))٦٣-٢/٦١:شرح رياض الصاحلني ()١(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  * راهثُ الَ ييعاً حطَولِ تجالَةُ الرص اساسِ ..الننِ النيلَى أَعع رِينشعساً ومخ الَتهلُ صدعت:  

صالَةُ الرجلِ تطَوعاً حيثُ الَ «: - صلى اهللا عليه وسلم  -قَالَ رسولُ اِهللا    :         عن صهيبٍ رضي اُهللا عنه قَالَ     
يلَى أَعع الَتهلُ صدعت اسالن راهيرِينشعساً وماسِ خ(٢)»(١)نِ الن..  

*ةوبلَى املَكْتع تيي البف ةوبدلُ املَنفَض ..ةوبدلَى املَنع ةوبلِ املَكْتكَفَض: 
بيته علَى فَضلُ صالَة الرجلِ في    «: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    : عن صهيبٍ رضي اُهللا عنه قَالَ     

لَةافلَى النع ةوبكْتلِ الْمكَفَض ،اسالن اهرثُ ييح هالَت(٤)»(٣)ص..    
          بِيابِ النحأَص نلٍ مجر نبٍ، عبِينِ حةَ برمض نـي  «:  قَالَ- صلى اهللا عليه وسلم      -       وعلِ فجالر عطَوت

هتي(٥)بع دزِيي هدحو هالَتلَى صع ةاعمي جلِ فجالر الَةلِ صاسِ، كَفَضالن دنع عهطَو(٦). »لَى ت  
  :كُتب لَه أَجر عمرة تامة بِإِذْن اِهللا..من صلَّى التطَوع في بيت اِهللا * 
من مشى إِلَى صلَاة مكْتوبة في الْجماعـة، فَهِـي          «:        عن أَبِي أُمامةَ عنِ النبِي صلَّى اهللا علَيه وسلَّم، قَالَ          

ةامت ةرمعٍ فَهِي كَعطَوت لَاةى إِلَى صشم نمو ،ةج(٧) »كَح   
) فهي. (وإىل غريه إن أقيمت اجلماعة يف غريه) يف اجلماعة(ه إىل املسجد من بيت) من مشى إىل صالة مكتوبة(

  .يف أجرها) كحجة(أي الصالة اليت قصد إليها 
وحيتمل عود الضمريين إىل املشية     ) نافلة(يف أجرها   ) كعمرة. (أي الصالة ) ومن مشى إىل صالة تطوع فهي     (

:  وأما النافلة فاألفضل يف فعلها البيوت، فيحتمل أن يرادالدال عليها ذكر مشى، وفيه فضيلة اخلروج إىل اجلماعة،
من مشى من مسجده إىل بيته ألداء النافلة فيه، وحيتمل من خرج من بيته إىل نافلة شرع فيها اجلماعة يف املساجد        

  (٨) ..كاالستسقاء وحنوه
  

                              
ادة الدين فإظهاره لأَن النفْل شرع للتقرب بِه إخالصاً وكلما كَانَ أخفى كَانَ أبعد عن الرياء والْفَرض شرع إلش             ) مخْسا وعشرين   ()١(

 ))٩٨/ ٢(التيسري بشرح اجلامع الصغري (أوىل 
 ).٣٨٢١(رواه أبو يعلى، وصححه اَأللْبانِي في صحيح اجلامع )٢(
وهذا يف النفل وأما الفرض فصالته يف املسجد أفـضل وإن رآه            ) يف بيته على صالته حيث يراه الناس كفضل املكتوبة على النافلة           ()٣(

 ))٤٣٦/ ٤(فيض القدير (اس بدليل خرب أفضل الصالة صالة املرء يف بيته إال املكتوبة الن
 ).٤٢١٧(، وحسنه اَأللْبانِي في صحيح اجلامع )٧٣٢٢(رواه الطرباين يف املعجم الكبري )٤(
أَي حبـضرم   ) عند النـاس  (أَي صلَاة التطَوع    )  تطوعه يزِيد على (أَي في محل سكنه بيتا أَو غَريه خاليا         ) تطوع الرجل في بيته     ()٥(
/ ١(التيسري بـشرح اجلـامع الـصغري    (لأَنه أبعد من الرياء  ) صلَاة الرجل في مجاعة على صلَاته وحده      (أَي كَما يزِيد فضل     ) كفضل(

٤٤٩(( 
 ).٣١٤٩(، الصحيحة )٢٩٥٣(صحيح اجلامع ، وصححه اَأللْبانِي في )٦٤٥٥(مصنف ابن أيب شيبة )٦(
 )٦٥٥٦(رواه أمحد وأبوداود والبيهقى والطرباىن وحسنه اَأللْبانِي في  صحيح اجلامع )٧(
  ))٤٠٧/ ١٠(التنوير شرح اجلامع الصغري  ()٨(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  *وتيب اني الْجِنف..... نمل ظافلَى حننِ عالس ةكَّدؤالْم انسالْح: 

من صلَّى اثْنتي   «:  يقُولُ - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَت سمعت رسولَ اِهللا     :         عن أُم حبِيبةَ رضي اُهللا عنها     
ةني الْجف تيب بِهِن لَه نِيب ،لَةلَيمٍ ووي يةً فكْعةَ ررشع«.    

بِيبح أُم ولِ اِهللا : ةَقَالَتسر نم نهتعمذُ سنم نهكْترا تصلى اهللا عليه وسلم -فَم -.    
    .فَما تركْتهن منذُ سمعتهن من أُم حبِيبةَ: وقَالَ عنبسةُ

    .ةَما تركْتهن منذُ سمعتهن من عنبس:   وقَالَ عمرو بن أَوسٍ
  ..(١)ما تركْتهن منذُ سمعتهن من عمرِو بنِ أَوسٍ: وقَالَ النعمانُ بن سالمٍ

     ا قَالَتهناُهللا ع يضةَ رشائع نولُ اِهللا    : وعسـةً  «: - صلى اهللا عليه وسلم    -قَالَ ركْعةَ ررشع يتنلَى ثع رثَاب نم
 الس نم      ةني الْجتاً فيب ى اُهللا لَهنب ةنِ          : نيتكْعررِبِ، وغالْم دعنِ بيتكْعرا، وهدعنِ بيتكْعررِ، ولَ الظُّهقَب اتكَععِ ربأَر

 ..(٢)»بعد الْعشاِء، وركْعتينِ قَبلَ الْفَجرِ
  :قال العالمةُ ابن عثيمني

نعمة اهللا عز وجل أن شرع لعباده نوافل زائدة عن الفريضة لتكمل ا الفرائض ألن الفرائض ال واعلم أن من   
ختلو من نقص ولوال أن اهللا شرعها لكانت بدعة لكن من نعمة اهللا أن شرع هذه النوافل حىت تكمـل نقـص                      

 عشرة ركعة أربع قبل الظهر الفرائض والنوافل أنواع متعددة وأجناس منها الرواتب التابعة للمفروضات وهي اثنتا
يسلم بني كل ركعتني وركعتان بعدها وركعتان بعد املغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صالة الفجر من               
صالهن يف كل يوم وليلة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة كما يف حديث أم حبيبة رضي اهللا عنها واألفضل أن تصلى هذه                     

ام ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة حىت لو الرواتب يف البيت للمأموم واإلم
كنت يف مكة أو يف املدينة فاألفضل أن تصلي هذه السنن الراتبة يف بيتك ألن النيب صلى اهللا عليه وسـلم كـان         

  (٣)يصليها يف بيته ويقول أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة
 * انتكَعو لَا رها سيهِمف رفغا يموب بِهى..الذُّنرشب وتلك بِيوبِ النبحالْم: 

    نِيهالْج دالنِ خب ديز نع              هناُهللا ع يضقَالَ   ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نع ، :» نسأَ فَأَحضوت نم
  (٥)»غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه ، (٤)ثُم صلَّى ركْعتينِ لَا يسهو فيهِما، الْوضوَء 

                              
باب تفريع أبواب   ) ١٢٥٠(له، أبو داود    باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، واللفظ           ) ٧٢٨(رواه مسلم   )١(

 ".صحيح"التطوع وركعات السنة، تعليق األلباين 
باب ما جاء فيمن صلى يف اليوم واليلة ثنيت عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفـضل، تعليـق األلبـاين     ) ٤١٤(رواه الترمذي   )٢(
    ".صحيح"
 ))١٢١/ ٥(شرح رياض الصاحلني  ()٣(
يكون حاضر القلب، يقظان النفس، يعلم من يناجى، ومبا يناجيه، كما يف قولـه     : أي: قال الطييب ) فيهما(ال يغفل   :  أي )ال يسهو  ()٤(

  ))٢٨١/ ٢(مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح . (تعبد اهللا كأنك تراه: - صلى اهللا عليه وسلم -
 )  ٦١٦٥(مع رواه أبوداود وحسنه اَأللْبانِي في صحيح اجلا)٥(



 

 
  
  

١٤  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  *دعب انتكَعوِء رضالْو انتصالخ.. جِبا تبِهِم انالْجِن:   

    نِيهرٍ الْجامنِ عةَ بقْبع نع هناُهللا ع يضقَالَ: قَالَرلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسر  :»   نـسـأَ فَأَحضوت نم
   (٢)»(١)الْوضوَء، ثُم صلَّى ركْعتينِ يقْبِلُ علَيهِما بِقَلْبِه ووجهِه وجبت لَه الْجنةُ

     هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نلَّ  : عص بِيبِالَلٍ أَنَّ النقَالَ ل لَّمسو هلَيثْنِي  «: ى اُهللا عـدا بِالَلُ حرِ يالفَج الَةص دنع
       فد تعمي سالَمِ، فَإِني اِإلسف هلْتملٍ عمى عج(٣)بِأَر     ةي اجلَنف يدي نيب كلَيعى    :  قَالَ (٤)» نجلًا أَرمع لْتما عم

  (٥)" ني لَم أَتطَهر طَهورا، في ساعة لَيلٍ أَو نهارٍ، إِلَّا صلَّيت بِذَلك الطُّهورِ ما كُتب لي أَنْ أُصلِّي أَ: عندي
 :تلَاقيها بِهِما حسنات لَك فَهنِيئًا ..فيها وما الدنيا من الْفَجرِ خير ركْعتا* 

 شائع نع    ا قَالَتهناُهللا ع يضولُ اِهللا    : ةَ رسا     «: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رينالـد نم رير خا الْفَجتكْعر
  (٦)»وما فيها

أي أثاثها ومتاعها، يعين أجرمها خري من أن يعطي متام الدنيا يف سبيل هللا تعاىل، أو                ) خري من الدنيا وما فيها    (
إن محل الدنيا : هم أن يف الدنيا خرياً، وإال فذرة من اآلخرة ال يساويها الدنيا وما فيها، قال الطييب            هو على اعتقاد  

} أي الفريقني خري مقاماً{على أعراضها وزهرا فاخلري إما جمرى على زعم من يرى فيها خرياً أو يكون من باب 
: وقال يف حجة اهللا البالغـة .  انتهى-ثر ثواباً منها، وإن محل على اإلنفاق يف سبيل هللا فتكون هاتان الركعتان أك      

                              
ال حيـدث نفـسه فيهمـا    : ( هذا فيه أن الوضوء من أسباب دخول اجلنة، وهلذا اشترط أن يقبل بوجهه وقلبه، ويف لفظ لـ مسلم       )١(

، وقد ثبت هذا وهذا، واملعىن أنه يتوضأ أحسن الوضوء، ويصلى ركعتني يقبل فيهما علـى اهللا،  )يقبل فيهما بوجهه: (بدل قوله ) بشيء
شـرح  . (ما نفسه، فليس عنده وساوس، بل يكون حاضر الذهن، مقبالً على اهللا يناجي ربه، وهذا من أسباب املغفـرة         وال حيدث فيه  
  ))٨الدرس (  الراجحي -سنن النسائي 

 )٥٧٥٦(رواه مسلم  وهو يف صحيح اجلامع برقم )٢(
)٣(فيفَة : الدفكَةُ الْخرن، الْحاللَّي ريالسفتح الباري . و) ١٣٩ص  / ٤ج( 
لكَونِه جعلَ السبب الَّذي بلَّغه إِلَى ذَلك ما ذَكَره من ملَازمة التطَهرِ والصلَاة، وثَبتت الْفَـضيلَةُ                ، السياق مشعر بِإِثْبات فَضيلَة بِلَال      )٤(

 صلى اهللا عليـه     -ومشيه بين يدي النبِي     ،  لَه بِذَلك    - صلى اهللا عليه وسلم      -وحي، ولذَلك جزم النبِي     بِذَلك لبِلَالٍ لأَنَّ رؤيا الْأَنبِياِء      
  .فَاتفَق مثْلُه في الْمنام،  كَانَ من عادته في الْيقظَة -وسلم 

      نولُ بِلَالٍ الْجخد كذَل نم ملْزلَا يو    بِيلَ النابِع    - صلى اهللا عليه وسلم      -ةَ قَبقَامِ التي مف هأَنل  .   ارأَش هكَأَنصلى اهللا عليه وسـلم       -و - 
  )٤/١٣٩(فتح الباري . مةٌ لبِلَالٍواستمرارِه علَى قُربِ منزِلَته، وفيه منقَبةٌ عظي، إِلَى بقَاِء بِلَالٍ علَى ما كَانَ علَيه في حالِ حياته 

      هلقَو نيبو هنية بضارعلَا ملُه : " - صلى اهللا عليه وسلم    -ومةَ عنالْج كُمدلُ أَحخدلَا ي " ،   ـهنيعِ بمبِـالْج ةورهشالْم ةوِبالْأَج دأَنَّ أَحل
فَيأتي ، أَنَّ أَصلَ الدخولِ إِنما يقَع بِرحمة اهللا، واقْتسام الدرجات بِحسبِ الْأَعمال            } جنة بِما كُنتم تعملُونَ   اُدخلُوا الْ {وبين قَوله تعالَى    

  )١٣٩/ ٤(فتح الباري . مثْلُه في هذَا
 )٢٤٥٨(واللفظ له ومسلم ) ١١٤٩(رواه البخاري )٥(
باب استحباب ركعيت سنة الفجر واحلث عليهما وختفيفهما واحملافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما،                ) ٧٢٥ ( رواه مسلم  )٦(

 احملافظة على الركعتني قبل الفجر  (١٧٥٩(النسائي 
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
 -إمنا كانتا خرياً منها، ألن الدنيا فانية، ونعيمها ال خيلو عن كدر النصب والتعب، وثواما بـاق غـري كـدر                     

  (١)انتهى
  :نائمو عنهما غَافلٍ كُلِّ حسرةً علَى فيا ..الْغنائمِ أَعظْمِ من ركْعتا الْفَجرِ * 

     ا قَالَتهناُهللا ع يضةَ رشائع نع :»     ولَ اللَّهسر تأَيا رصلى اهللا عليه وسلم      -م -       ـنٍء مـيإِلَى ش رِعسي 
  (٢)»النوافلِ أَسرع منه إِلَى الركْعتينِ قَبلَ الصبحِ والَ إِلَى غَنِيمة يغتنِمها

كَانت لَه كَأَجرِ حجة وعمرة .. لْفَجر في جماعة، ثُم ذَكَر اَهللا حتى تطْلُع الشمس، ثُم صلَّى ركْعتينِمن صلَّى ا  * 
  :تامتين

 كالنِ مسِ بأَن نولُ اِهللا :  قَالَ- رضي اهللا عنه -فَعسصلى اهللا عليه وسلم -قَالَ ر - " :ص ني ماةَ فدلَّى الْغ
، تامة تامـة    ، كَانت لَه كَأَجرِ حجة وعمرة      ، جماعة، ثُم قَعد يذْكُر اَهللا حتى تطْلُع الشمس، ثُم صلَّى ركْعتينِ            

 ةام(٣)"ت  
استمر في مكَانِه ومسجِده الَّذي صلَّى فيه، فَلَـا     : ، أَيِ ) » همن صلَّى الْفَجر في جماعة، ثُم قَعد يذْكُر اللَّ        «

ينافيه الْقيام لطَواف أَو لطَلَبِ علْمٍ أَو مجلسِ وعظ في الْمسجِد، بلْ وكَذَا لَو رجع إِلَى بيته واستمر علَى الذِّكْرِ،          
أَي ثُم صلَّى بعد أَنْ ترتفع الشمس قَدر رمحٍ حتى    : قَالَ الطِّيبِي ") : » لُع الشمس، ثُم صلَّى ركْعتينِ    وحتى تطْ «( 

الْمثُوبةُ، وأَبعد  : ، أَيِ ) "كَانت  (" يخرج وقْت الْكَراهة، وهذه الصلَاةُ تسمى صلَاةَ الْإِشراقِ وهي أَولُ الضحى            
( أَنس : أَي) : قَالَ" لَه كَأَجرِ حجة وعمرة (" أَي هذه الْحالَةُ الْمركَّبةُ من تلْك الْأَوصاف كُلِّها : ابن حجرٍ فَقَالَ

»لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر " :امتةامت ةامت ة « : (يدأْكلتا ثَلَاثًا لهركَر ةرمعو ةجحفَةٌ ل(٤)ص  
  :بعد صلَاة الصبحِ يعدلُ ذكْر ساعات.. وذكْر ثَالَثَ مرات* 

   هناُهللا ع يضاسٍ ربنِ عاب نةَ: فَعويرِيج نع : بِيليه وسلم  صلى اهللا ع-أَنَّ الن-  ـنيةً حكْرا بهدنع نم جرخ 
ما زِلْت علَى الْحالِ الَّتي فَارقْتك «:  ثُم رجع بعد أَنْ أَضحى، وهي جالسةٌ، فَقَالَ(٥)صلَّى الصبح، وهى في مسجِدها  

لَقَد قُلْت بعدك أَربع كَلمات، ثَالَثَ مرات، لَو وزِنت بِما «: - عليه وسلم  صلى اهللا-نعم قَالَ النبِي  : قَالَت» علَيها؟
نهتنزمِ لَووذُ الْينم قُلْت :هاتمكَل اددمو ،هشرةَ عزِنو ،فِْسها نرِضو ،هلْقخ ددع هدمبِحانَ اِهللا وحب(٦)»س  

  
  

                              
 ))١٣٧/ ٤(مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح   ()١(
 )٢٤٤٨(في التعليقات احلسان على صحيح ابن حبانوصححه اَأللْبانِي ) ٢٤٤٨(  رواه ابن حبان )٢(
  )٦٣٤٦-٢١٤٤(  رواه الترمذي وصححه اَأللْبانِي في صحيحِ اجلَامعِ )٣(
  ))٧٧٠/ ٢(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح   ()٤(
  .موضع صالا: أي:  يف مسجدها)٥(
  باب التسبيح باحلصى ) ١٥٠٣( النوم، واللفظ له، أبو داود باب التسبيح أول النهار وعند) ٢٧٢٦( رواه مسلم )٦(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  *ص نيلماجلَل اللَّه ذْكُري دقَع ثُم ةاعمي جف أو العصر ريلَ .. لَّى الْفَجاعمإِس لَدو نم ةعبتقِ أَرأفضلَ من ع كَانَ لَه:  

 مع قَومٍ يذْكُرونَ اللَّه من صلَاة لَأَنْ أَقْعد«: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عن أَنسٍ رضي اُهللا عنه قَالَ     
                      ـلَاةص نم ونَ اللَّهذْكُرمٍ يقَو عم دلَأَنْ أَقْعيلَ واعمإِس لَدو نةً معبأَر قتأَنْ أُع نم إِلَي بأَح سمالش طْلُعى تتح اةدالْغ

سمالش برغرِ إِلَى أَنْ تصةالْععبأَر قتأَنْ أُع نم إِلَي ب(١)» أَح   
من صلَّى الفَجر في جماعة ثُم عقَّب بِصلَاة        .. أَقْرب املَغازِى وأَسرع الكَرات وأَعظَم الغنِيمات وأوشك الرجعات       * 

  :الْأَوابِني واَألوابات
: بعثَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعثًا فَأَعظَموا الْغنِيمةَ وأَسرعوا الْكَرةَ، فَقَالَ رجلٌ: عن أَبِي هريرةَ قَالَ   

أَلَـا  : " صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم     يا رسولَ اللَّه، ما رأَينا بعثَ قَومٍ أَسرع كَرةً، ولَا أَعظَم غَنِيمةً، من هذَا الْبعث، فَقَالَ               
       ثعذَا الْبه نةً مغَنِيم ظَمأَعةً وكَر عربِأَس كُمبِر(٢)أُخ           ،جِدسلَ إِلَى الْممحت ثُم ،وَءهضو نسفَأَح هتيي بأَ فضولٌ تج؟ ر

  (٣)" ة الضحى، فَقَد أَسرع الْكَرةَ، وأَعظَم الْغنِيمةَفَصلَّى فيه الْغداةَ، ثُم عقَّب بِصلَا
وعن عبد اهللا بن عمرو بن الْعاصِ رضي اهللا عنهما قَالَ بعث رسول اهللا صلى اهللا علَيه وسلم سرِية فغنمـوا                  

        سة غنيمتهم وكَثْراس بِقرب مغزاهم وة فَتحدث النعجسلم        وأسرعوا الرو هلَيول اهللا صلى اهللا عسة رجعتهم فَقَالَ رعر
                    ـوى فَهحجِد لسبحة الضسأ مثَّ غَدا إِلَى الْمضوة من تعجة وأوشك رأكْثر غنيمم مغزى وهنأَال أدلكم على أقرب م

  (٤)أقرب منهم مغزى وأكْثر غنيمة وأوشك رجعة 
 *لَى صظُ عافحابلَا يى إِلَّا أَوحالض اب، لَاةلَاةُ كُلِّ أَوص يهو:  

: قَالَ". (٥)لَا يحافظُ علَى صلَاة الضحى إِلَّا أَواب      : "قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم      : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
"ابِنيلَاةُ الْأَوص يه(٦)" و  
  
  

                              
    )٩٧٠(  رواه أَبو داود وحسنه األلباين يف املشكاة )١(
اهللا ما رأينا بعثـاً قـط       ! يا رسول : قال رجل : (بعث سرية جياهدون يف سبيل اهللا، فنصرهم اهللا بسرعة، ورجعوا بغنيمة، قال           :  أي )٢(

؛ ألن هؤالء خرجوا وجاهدوا بسرعة، فنصرهم اللهم بسرعة، ورجعوا بغنيمة عظيمـة،             )مة من هذا البعث   أسرع كرة، وال أعظم غني    
أال أخربكم بأسرع كرة منهم، وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسن الوضوء، مث عمـد إىل املـسجد                 : (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     

أنه انتظـر يف مـصاله إىل أن   : ، واملعىن) أسرع الكرة، وأعظم الغنيمة     مث عقب بصالة الضحوة، فقد     -صالة الفجر -فصلى فيه الغداة    
أجراً عنـد اهللا سـبحانه   : أسرع يف الرجوع إىل بيته، وأعظم غنيمة أي: صلى بعد ذلك صالة الضحى يف وقتها، فهذا أسرع كرة أي       

 ))١٢:شريط رقم( حطيبة -شرح الترغيب والترهيب للمنذرى .( وتعاىل
 )٢٥٣١(لى وصححه األلْبانِي يف الصحيحة رواه أبو يع)٣(
 حسن صحيح): ٦٦٨(،  وقَالَ اَأللْبانِي يف صحيحِ الترغيبِ ) ٦٦٣٨(رواه أمحد )٤(
 .الراجع إىل الطاعة: املطيع، وقيل: األواب)٥(
 ) .٧٠٣(، الصحيحة ) ٧٦٢٨(اجلامع كتاب صالة التطوع،وحسنه اَأللْبانِي في صحيح ) ١١٨٢(مستدرك احلاكم )٦(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
   *ار أَرهأولَ الن اتكْعر عفَّار..بالغ زِيزالع بِهن يككْفي:  

عن عقبة بن عامر الْجهنِي رضي اهللا عنه أَن رسول اهللا صلى اهللا علَيه وسلم قَالَ إِن اهللا عز وجل يقُول يا ابن   
  (٢)"(١) يومكآدم اكْفنِي أول النهار بِأَربع ركْعات أكفك بِهن آخر

 *ابِنيالْأَو لَاةراً إِلَى صطَهتيته مب نم جرخ نرين.. ممتعفَأَجره كَأَجر الْم:  
من خرج من بيته متطَهراً إِلَى صـلَاة  :" عن أيب أُمامة رضي اهللا عنه أَن رسول اهللا صلى اهللا علَيه وسلم قَالَ             

وبكْتلَاة على   مصر ومتعاه فَأَجره كَأَجر الْمى لَا ينصبه إِلَّا إِيحبِيح الضسمن خرج إِلَى تاج الْمحرم وة فَأَجره كَأَجر الْح
  (٤)"(٣)إِثْر صلَاة لَا لَغو بينهما كتاب في عليني

كما أن احلاج إذا كان حمرما      : أي) من خرج من بيته متطهراً إىل صالة مكتوبة، فأجره كأجر احلاج احملرم           (
قبل امليقات كان ثوابه أمت، فكذلك اخلارج إىل الصالة إذا كان متطهراً من بيته كان ثوابه أفضل، شبه باحلاج احملـرم              

كأجره من : املراد كأصل أجره، وقيل  : وقيل. لكون التطهر من الصالة مبرتلة اإلحرام من احلج لعدم جوازمها بدوما          
من خرج : وقال الطييب . ه بكل خطوة أجر كاحلاج، وإن تغاير األجران كثرة وقلة أو كمية وكيفية            حيث أنه يكتب ل   

وإمنا قدرنا القصد ليطابق احلج ألنه القصد اخلاص، فرتل النيـة مـع      . قاصداً إىل املسجد ألداء الفرائض    : من بيته أي  
  (٥)التطهري مرتلة اإلحرام

)    حبِيحِ الضسإِلَى ت جرخ نمىو ( أَي ، :          ةٌ قَـالَ الطِّيبِـيحبسةٌ وبِيحسعٍ تطَوت لَاةكُلُّ صى، وحالض لَاةص :
                 مِ أَخاسذَا البِه اَءتلَةَ جافا، إِلَّا أَنَّ النيهف حبسا يمهنم ةداحي أَنَّ كُلَّ وا ففَقَتات إِنلَةُ وافالنةُ ووبكْتأَنَّ    الْم ةجِه نم ص

     ،ـةاجِبو ـرا غَينِهي كَوةٌ بِالْأَذْكَارِ فبِيها شهلَى أَنةٌ عبِيحست لَةافلنيلَ لق هةٌ، فَكَأَننلِ سافوالنضِ وائي الْفَرف اتبِيحسالت
السنةُ في الضحى فعلُها في الْمسجِد، ويكُونُ من جملَة الْمستثْنيات من : همومن هذَا أَخذَ أَئمتنا قَولَ : وقَالَ ابن حجرٍ  

  .اهـ» أَفْضلُ صلَاة الْمرِء في بيته إِلَّا الْمكْتوبةَ«: خبرِ

                              
أي أكفك شغلك وحوائجك وارفع عنك ما تكرهه بعد صالتك          : قال الطييب . أي إىل آخر النهار   ) آخره. (أي مهماتك ) أكفك  ()١(

املصابيح مرعاة املفاتيح شرح مشكاة     . (واملعىن فرغ بالك بعباديت يف أول النهار أفرغ بالك يف آخره بقضاء حوائجك            . إىل آخر النهار  
)٣٥٢/ ٤(( 
 ) .٦٧١(، وصححه اَأللْبانِي في الترغيب والترهيب ) ١٧٤٢٨(رواه أمحد )٢(
  أَي صلَاة تتبع صلَاة وتتصل بِها فَرضا أَو سنة أَو نفْلًا) : صلَاة في إِثْر صلَاة ( )٣(

  ا كَلَام باطل ولَا لَغط واللَّغو اختلَاط الْكَلَامأَي لَيس بينهم) : لَا لَغو بينهما ( 
 )    نيلِّيي عاب فتح ،وعليون اسم لديوان              ) : كالله الصمعن ومؤالْم ةامكَرل نييلونَ إِلَى عبقَركَة الْملَائالْم د بِهعصول تقْبموب وكْتم أَي

معناه مداومة الصالة من غري شوب مبا ينافيها ال مزيد عليها وال عمـل أعلـى   :  إليه أعمال الصلحاء وقال الطييب   املالئكة احلفظة يرفع  
 ))٥١٠٣)(١٩٩ / ٩( وفيض القدير، شرح اجلامع الصغري،) ٢٣٨ / ٣(عون املعبود  (منها فكىن بذلك عنه

 )٦٢٢٨-٢٠٩١(جلَامعِ رواه الترمذى  وحسنه األلبانِي يف صحيحِ ا)٤(
 ))٤٤١/ ٢(مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح    ()٥(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
زِه لَا علَى أَفْضليته، أَو يحملُ علَى من يكُـونُ لَـه            وفيه أَنه علَى فَرضِ صحة حديث الْمدن يدلُّ علَى جوا          

            أَو ـهتيب نم جرخ نى منعلًا، فَالْمأَص يثدي الْحف كْرذ جِدسلْمل سلَي هلَى أَنع هوحنلٌ واغش كَنِهسي مف أَو ،كَنسم
   وتم هلغش أَو هوقا        سينالَ الدغارِكًا أَشى تحالض لَاةا إِلَى صهج)هبصنلَا ي : (   ـابعالْإِت ـوهابِ، وصالْإِن ناِء مالْي مبِض

              ن ناِء محِ الْيى بِفَتوريو ،هبعأَت أَي هرغَي هبصأَنو ،بعرِ إِذَا تبِالْكَس بصن نوذٌ مأْخم أَي ،هببِ،    : صرالْع نيز قَالَه هأَقَام
 يتورِبِشقَالَ التةً          : وايرِو قِّقُهلَا أُح وِيالٌ لُغمتاح حالْفَتاِء، والْي مبِض وه) اهإِلَّا إِي ( أَي ، :      بِيحـسإِلَّا ت وجرالْخ هبعتلَا ي

  (١)الضحى
  :بين لَه بِها بيت يف اجلَنات.. ضحى أَربعا، وقَبلَ الظُّهرِ أَربع ركعاتمن صلَّى ال* 

من صلَّى الضحى أَربعا، وقَبلَ اُألولَى أَربعـا  « :قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم      : فَعن أَبِي موسى، قَالَ   
ا ببِه لَه بين ةني الْجف ت(٣)»(٢)ي    

  :نجاه اُهللا من النارِ واحلَسرات.. من صلَّى قَبلَ الظُّهرِ أَربعاً وبعدها أَربع ركْعات* 
         بِيجِ النوا زهناُهللا ع يضةَ ربِيبح أُم نصلى اهللا عليه وسلم      -   ع - ولُ ا  :  قَالَتسصلى اهللا عليه -ِهللا  قَالَ ر 

    (٤). »من حافَظَ علَى أَربعِ ركعات قَبلَ الظُّهرِ وأَربع بعدها، حرم علَى النارِ«: -وسلم 
فيه دليل على أن السنة قبل الظهـر أربـع          ) على أربع ركعات قبل الظهر    . (أي داوم وواظب  ) من حافظ (

ركعتان منها مؤكدة وركعتـان مـستحبة، فـاألوىل         : قال القاري ) بع بعدها وأر. (ركعات وقد تقدم الكالم عليه    
قال . حرم اهللا حلمه على النار    : ويف أخرى . مل متسه النار  : ويف رواية ) حرمه اهللا على النار   . (بتسليمتني خبالف األوىل  

 عليه دخوهلا ال تأكله، أو أنه وقد اختلف يف معىن ذلك هل املراد أنه ال يدخل النار أصالً، أو أنه وإن قدر               : الشوكاين
فتمس وجهه النـار  : حيرم على النار أن تستوعب أجزاءه وإن مست بعضه، كما يف طرق احلديث عند النسائي بلفظ  

وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود فيكون قد أطلق الكل وأريد            : أبداً، وهو موافق لقوله يف احلديث الصحيح      
.  انتهى-وفضل اهللا أوسع، ورمحته أعم. حلقيقة أوىل، وإن اهللا تعاىل حيرم مجيعه على النار        البعض جمازاً، واحلمل على ا    

على وجه التأبيد، ومحله على ذلك بعيد، ويكفـي يف ذلـك            : ظاهره أنه ال يدخل النار أصالً، وقيل      : وقال السندي 
    .(٥) انتهى-يغفر الذنوب كلهااإلميان وعلى هذا فلعل من داوم على هذه الفعل يوفقه اهللا تعاىل للخريات، و

                              
 ))٦١٢/ ٢(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  ()١(
ويف رواية بين اهللا له بيتا يف اجلنة والظاهر أن املراد بقوله وقبل األوىل ) من صلى الضحى أربعا وقبل األوىل أربعا بىن له بيت يف اجلنة       ()٢(
لظهر فإا أول الصلوات املفروضة يف ليلة اإلسراء وهي أول الفرائض املفعولة يف الضحى والضحى كما يراد به صدر النهار يراد بـه                       ا

:  ، يـونس  ٩٧ و ٤: االعـراف  ) [ بياتا* (يف مقابلة قوله  ] ٩٨: األعراف ) [ أن يأتيهم بأسنا ضحى * (النهار كما يف قوله تعاىل      
 ة الضحى وهو املذهب املنصور  وفيه ندب صال ] ٥٠

 ) .٢٣٤٩(، الصحيحة ) ٦٣٤٠(، وحسنه اَأللْبانِي في  صحيح اجلامع ) ٤٧٥٣(رواه الطرباين يف املعجم الصغري )٣(
 )٦١٩٥(باب األربع قبل الظهر وبعدها،  وصححه اَأللْبانِي في صحيحِ اجلَامعِ ) ١٢٦٩(رواه أَبو داود )٤(
 ))١٤٤/ ٤(مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  ()٥(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  ا قَالَتهناُهللا ع يضةَ ربِيبح أُم نوع            : ولُ اللَّهسعاً «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ ربرِ أَرلَ الظُّهلَّى قَبص نم

    (١). »وبعدها أَربعاً حرمه اللَّه علَى النارِ
  :تفْتح لَهن أَبواب السماوات.. هرِ أَربع ركْعاتوقَبلَ الظُّ* 

       ارِيصالْأَن وبأَبِي أَي نولُ اِهللا :  قَالَ- رضي اهللا عنه     -عسصلى اُهللا عليه وسلَّم -قَالَ ر - " :  ـعبأَر
 يملست يهِنف سرِ لَيلَ الظُّهقَب ،ابوأَب نلَه حفْتاِء تم(٢)" الس  

 ")  عبأَر (" أَي ، :  اتكَعر ")      يملست يهِنف سرِ لَيلَ الظُّهقَب : ("      ةداحو ةيملسلَّى بِتصت أَي ،لَكالْم نقَالَ اب .
، ") لَهـن  (" وبِالتخفيف ويجوز التشديد    بِالتأْنِيث ويجوز التذْكري،    ") : تفْتح  (" الْأَفْضلُ فيها ذَلك    : أَيِ. اهـ
أَي : هِنولقَب دعب هِنلِ طُلُوعأَجاِء (" لمالس ابوأَب ("ولِ: ، أَينِ الْقَبةٌ عاينك وهو ،ةرضا إِلَى الْحبِه فَعر(٣) .ي  
  :وتلك بشرى النبِي املختار.. صلَاة األسحارأَربع قَبلَ الظُّهرِ يعدلْن بِ     * 

أربع ركَعات قَبلَ الظُّهرِ يعدلن بِصالَة      «: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    :          عن أَبِي صالحٍ قَالَ   
  (٥)»(٤)السحرِ

  :لتنزلِ الرحماتسبب ..وقَبلَ العصرِ أَربع ركْعات * 
  :فمن صلى قبل العصر أربعاً رمحه اهللا

رحم اُهللا امرأً صلَّى قَبلَ الْعصرِ      «: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    : فعنِ ابنِ عمر رضي اُهللا عنهما قَالَ      
  (٧)»(٦)أَربعاً

  
  

                              
 )٦٣٦٤  ( ، وصححه اَأللْبانِي في صحيح اجلامع)٤٢٧( رواه الترمذي )١(
 ٥٨٥: ، وصحيح الترغيب٨٨٥ِ: وصححه اَأللْبانِي في صحيح الْجامع)  ١٢٧٠(رواه أبو داود )٢(
 ))٨٩٣/ ٣(يح شرح مشكاة املصابيح مرقاة املفات ()٣(
  . وإذا صح احلديث فيجوز أن تسرد وعدم السرد أوىل)٤(

كما أن صالة الليل مثىن مثىن وجيوز اجلمع ألربع على حدة، وأربع على حدة، وثالث على حدة، كما جاء ذلك عن رسول اهللا صلى                        
  .اهللا عليه وسلم، فيجوز الوصل والفصل، ولكن الفصل أوىل من الوصل

الذي يبدو أنه ال يتشهد، حىت ال تصري كأا ظهر؛ ألن اإلنسان إذا فعل هذا               :   وإذا قلنا بالوصل فهل يتشهد تشهداً أوسط؟  اجلواب        
 ))١٥٦( درس رقم –شرح سنن أيب داود للعباد . (فكأنه صلى الظهر

 ).١٤٣١ (، الصحيحة)٨٨٢(، وحسنه األلباىن ىف صحيح اجلامع )٥٩٤٠(مصنف ابن أيب شيبة )٥(
شخصا، والْجملَةُ دعاٌء أَو إِخبار قَالَه ابن الْملَك، والْأَظْهر الثَّانِي، مع أَنَّ دعوته مستجابةٌ لَـا تتخلَّـف،        : ، أَي "رحم اللَّه امرًءا      " )٦(

والْمراد سنةُ الْعصرِ قَالَه ابن الْملَك، وهى من الْمـستحبات          ") : صلَّى قَبلَ الْعصرِ أَربعا     (" رة  فَدعاؤه في معنى الْإِخبارِ متضمن للْبِشا     
 ))٨٩٤/ ٣(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (
 )١١٧٠( املشكاة ، وحسنه األلباين يف)٥٩٨٠(باب الصالة قبل العصر، وأمحد ) ١٢٧١(رواه أبو داود )٧(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  :وبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ ... متقني واحملِْسنِني الذين كَانوا قَليلًا من اللَّيلِ ما يهجعونَ وقيام اللَّيالِ من خصالِ الْ*  

) ١٦(ني  َآخذين ما َآتاهم ربهم إِنهم كَانوا قَبلَ ذَلك محِسنِ        ) ١٥(إِنَّ الْمتقني في جنات وعيون      :"قال تعاىل 
  (١)) " ١٨(وبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ ) ١٧(كَانوا قَليلًا من اللَّيلِ ما يهجعونَ 

الذين كانت  : أي} إِنَّ الْمتقني {: يقول تعاىل يف ذكر ثواب املتقني وأعماهلم، اليت أوصلتهم إىل ذلك اجلزاء           
مشتمالت على مجيع أصناف األشجار، والفواكه، اليت يوجد هلا        }  جنات في{التقوى شعارهم، وطاعة اهللا دثارهم،      

نظري يف الدنيا، واليت ال يوجد هلا نظري، مما مل تنظر العيون إىل مثله، ومل تسمع اآلذان، ومل خيطر على قلوب العبـاد                       
  .وعيون سارحة، تشرب منها تلك البساتني، ويشرب ا عباد اهللا، يفجروا تفجريا

}   مهبر ماها آتم ينذحيتمل أن املعىن أن أهل اجلنة قد أعطاهم موالهم مجيع مناهم، من مجيع أصـناف  } آخ
النعيم، فأخذوا ذلك، راضني به، قد قرت به أعينهم، وفرحت به نفوسهم، ومل يطلبوا منه بدال وال يبغون عنه حوال                    

د، وحيتمل أن هذا وصف املتقني يف الدنيا، وأم آخذون ما آتاهم اهللا، وكل قد ناله من النعيم، ما ال يطلب عليه املزي       
قد تلقوها بالرحب، وانشراح الصدر، منقادين ملا أمر اهللا به، باالمتثال على أكمل الوجوه، : من األوامر والنواهي، أي

والنواهي، هو أفضل العطايا، اليت وملا ى عنه، باالنزجار عنه هللا، على أكمل وجه، فإن الذي أعطاهم اهللا من األوامر 
  .حقها، أن تتلقى بالشكر هللا عليها، واالنقياد

} إِنهم كَانوا قَبلَ ذَلـك {: واملعىن األول، ألصق بسياق الكالم، ألنه ذكر وصفهم يف الدنيا، وأعماهلم بقوله  
 رم، بأن يعبدوه كأم يرونه، فـإن مل         وهذا شامل إلحسام بعبادة   } محِسنِني{الوقت الذي وصلوا به إىل النعيم       

يكونوا يرونه، فإنه يراهم، ولإلحسان إىل عباد اهللا ببذل النفع واإلحسان، من مال، أو علم، أو جاه أو نـصيحة، أو             
  .أمر مبعروف، أو ي عن منكر، أو غري ذلك من وجوه اإلحسان وطرق اخلريات

م اللني، واإلحسان إىل املماليك، والبهائم اململوكة، وغري        حىت إنه يدخل يف ذلك، اإلحسان بالقول، والكال       
اململوكة ومن أفضل أنواع اإلحسان يف عبادة اخلالق، صالة الليل، الدالة على اإلخالص، وتواطؤ القلب واللـسان،                 

هم بالليل، قليال وأما    نوم: كان هجوعهم أي  : أي} قَليال من اللَّيلِ ما يهجعونَ    {احملسنون  : أي} كَانوا{: وهلذا قال 
  .أكثر الليل، فإم قانتون لرم، ما بني صالة، وقراءة، وذكر، ودعاء، وتضرع

اهللا تعاىل، فمدوا صالم إىل السحر، مث جلـسوا يف          } هم يستغفرونَ {اليت هي قبيل الفجر     } وبِاألسحارِ{
نب لذنبه، ولالستغفار باألسحار، فضيلة وخصيصة، ليـست        خامتة قيامهم بالليل، يستغفرون اهللا تعاىل، استغفار املذ       

  (٢)}والْمستغفرِين بِاألسحارِ{: لغريه، كما قال تعاىل يف وصف أهل اإلميان والطاعة
  
  
  

                              
 ١٨-١٥: الذاريات)١(
 ))٨٠٨: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  ( )٢(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  :لمن كَانَ من أَهلِ القيام.. (١)وغُرف يف اجلنان عظَام*  

إِنَّ في الْجنة غُرفَةً يـرى ظَاهرهـا مـن    : "لَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو، أَنَّ رسو  
عـم  لمن أَلَانَ الْكَلَام، وأَطْ   : "لمن هي يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ     : ، فَقَالَ أَبو موسى الْأَشعرِي    "باطنِها، وباطنها من ظَاهرِها   

امنِي اسالنا ومقَائ لَّهل اتبو ،ام(٢)"الطَّع  
) ظَاهرها من باطنها وباطنها مـن ظَاهرهـا       (بِالْبِناِء للْمفْعول أَي يرى أهل الْجنة       ) ان في الْجنة غرفا يرى    (

في الدنيا ) ملن أطْعم الطَّعام(أَي هيأها ) أعدها اهللا تعالَى(لكَوَا شفافة لَا حتجب ما وراَءها قَالُوا ملن يا رسول اهللا قَالَ 
أَي واصله  ) وتابع الصيام (أَي متلق للناس وداراهم واستعطفهم      ) وأالن الْكَلَام (للعيال والفقراء واالضياف ونحو ذَلك      

  (٣)ذَا أثْناء على الْمذْكُورات وبيان مزِيد فَضلها عند اهللا تعالَىه) والناس نيام(جد فيه ) وصلى بِاللَّيلِ(كَما في رِواية 
  :سبب من اِإلجارة من النارِ واَألهوالِ.. وقيام اللَّيالِ* 

، إِذَا رأَى   - صلى اهللا عليه وسلم      -كَانَ الرجلُ في حياة النبِي      :      عن سالمٍ، عن أَبِيه رضي اللَّه عنه، قَالَ       
 ولِ اللَّهسلَى را عها قَصيؤصلى اهللا عليه وسلم -ر - ولِ اللَّهسلَى را عها، فَأَقُصيؤى رأَنْ أَر تينمصلى اهللا - فَت 

 - صلى اهللا عليـه وسـلم        -هد رسولِ اللَّه    ، وكُنت غُالَما شابا، وكُنت أَنام في املَسجِد علَى ع         -عليه وسلم   
فَرأَيت في النومِ كَأَنَّ ملَكَينِ أَخذَانِي، فَذَهبا بِي إِلَى النارِ، فَإِذَا هي مطْوِيةٌ كَطَي البِئْرِ وإِذَا لَها قَرنان وإِذَا فيهـا                     

لَم ترع، فَقَصصتها علَـى  : فَلَقينا ملَك آخر فَقَالَ لي: أَعوذُ بِاللَّه من النارِ، قَالَ: أُناس قَد عرفْتهم، فَجعلْت أَقُولُ    
 ولِ اللَّهسلَى رةُ عفْصا حهتةَ فَقَصفْصفَقَالَ- صلى اهللا عليه وسلم -ح  :»نلِّي مصكَانَ ي لَو ،اللَّه دبلُ عجالر منِع 

  )٥( "(٤)فَكَانَ بعد الَ ينام من اللَّيلِ إِلَّا قَليلًا» اللَّيلِ

                              
 ،"يرى ظَاهرها من باطنِها، وباطنها من ظَاهرِها:"  مجع عظيمة وهو ما يتضح من وصفها )١(
)٢(اميح الْجحيف ص انِياأللْب هنسالطرباين وح اهويب ، ٢١٢٣: ع  رهرالتيبِ وغريح التح٦١٧: ص،  
  ))٣٢٥/ ١(التيسري بشرح اجلامع الصغري  ()٣(

 

  .بال تنوينٍ كرجعى، وهي مختصةٌ باملَنام كالرائي بالقلْب، والرؤية بالعني) رؤيا ()٤(
واللَّـه  {:  حذْف مضاف، وترك املُضاف إليه على إعرابه كقـراءة على) قَرنين: (جانِبا الرأْس، أو ضفريتان، ويف بعضها   : ؛ أي )قرنان(

فإذا وجدت له قرنين، يقول الكـوفيني  : عرض اآلخرة، أو إذا املُفاجأَة تتضمن معىن الوجدان، أي     : ، أي ]٦٧: األنفال[} يرِيد الْآخرةَ 
  . إياهافإذا وجدته هو: فإذا هو إياها، أي: يف مسألة الزنبور

)عرم املهملَة، أي) مل تاء، وجزالتاء، وفتح الر أي: بضم ،فخال ت :فولحقُك خال ي.  
  .للتمني ال شرطيةٌ) لو كان(

، فعبر ذلك بأنه منبـه   إمنا فسرها بقيام الليل؛ ألنه مل ير شيئًا يغفُل عنه من الفرائض، فيذكِّر بالنار، وعلم مبيته يف املسجد                 : قال املُهلَّب 
على قيام الليل فيه، ففي احلديث أن قيام الليل ينجي من النار، وفيه تمني اخلري؛ ألن الرؤيا الصاحلة جزٌء من ستة وأربعني جـزًءا مـن     

 )١٣-١٢/ ٥(الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح .  هلا من العلْم- صلى اهللا عليه وسلم -النبوة، وتفسريه 
 )    ٢٤٧٩(ومسلم ) ٣٥٣٠(رواه البخارِي)٥(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  : عظَامٍ (١)خير من خلفَات.. وصلَاةُ القيام *  

ذَا رجع أَيحب أَحدكُم إِ: " - صلى اُهللا عليه وسلَّم -قَالَ رسولُ اِهللا :  قَالَ- رضي اهللا عنه -عن أَبِي هريرةَ 
فَثَلَاثُ آيات يقْرأُ بِهِن أَحدكُم في صلَاته : " قَالَ، نعم : قُلْنا، " إِلَى أَهله أَنْ يجِد فيه ثَلَاثَ خلفَات عظَامٍ سمان؟ 

 انمظَامٍ سع فَاتلخ ثَلَاث نم لَه ري(٢)"خ  
  :وهو دأب الصالحني ، وقُربةٌ إِلَى رب العالَمني..ةٌ للسيئات ومنهاةٌ لإلثْم ووصيّةُ النبِي اَألمني وقيام اللَّيلَِ مكْفَر * 

هناُهللا ع يضةَ رامأَبِي أُم نولِ اِهللا : عسر نقَالَ- صلى اهللا عليه وسلم -ع هأَن  :»كُملَيامِ عيبِق أبد هلِ فَإِناللَّي 
     )٣(»الصالحني قَبلكُم، وهو قُربةٌ إِلَى ربكُم، ومكْفَرةٌ للسيئات ومنهاةٌ لإلثْم

بِسكُون الْهمزة  ") : صالحني  فَإِنه دأْب ال  (" الْزموا الْقيام بِالْعبادة في اللَّيلِ،      : ، أَيِ ") علَيكُم بِقيامِ اللَّيلِ؟    " 
  أَي ،كرحيلُ ودبيو :  قَالَ الطِّيبِي ،مهتادع :أْبلِ        : الدمي الْعف أَبد نم لُهأَصو ،كرحي قَدأْنُ والشةُ وادالْع :   ـدإِذَا ج

بعتأْ. اهـ. ويو هلَيونَ عباظوا يم وهو داوي أَنَّ آلَ دأْتيا سماُء ليلالْأَواُء وبِيالْأَن بِهِم ادرالْمو ،هِمالوي أَكْثَرِ أَحف ونَ بِهت
 أَنَّ من لَا يقُوم اللَّيلَ لَيس مـن         كَانوا يقُومونَ بِاللَّيلِ، وفيه تنبِيه علَى أَنكُم أَولَى بِذَلك، فَإِنكُم خير الْأُممِ، وإِمياٌء إِلَى             

             لَكالْم نقَالَ ابو ،ارِهربِأَس لَمأَع اللَّها، ورا لَا سلَنكَّى عزالْم زِلَةنلْ بِمب ،نيلالْكَام نيحالاُء     : الصبِيالْأَن بِهِم ادرأَنْ ي وزجي
قُربةٌ لَكُم إِلَى   (" مع كَونِه اقْتداًء بِِسرية الصالحني      : ، أَي ") وهو  (" وهي عادةٌ قَدميةٌ    :  ، أَي  ")قَبلَكُم  . (" الْماضونَ

  كُمبر (" ا            : ، أَي يثدةٌ إِلَى الْحارإِش يهفالَى، وعت إِلَى اللَّه بِه بقَرتا تمم لَاكُموةُ مبحميسلْقُد " :»     ـدبالُ الْعـزلَا ي
هبى أُحتلِ حافوبِالن إِلَي بقَرتاةٌ . (" » يهنمو ،ئَاتيلسةٌ لكْفَرمو : ("لِ، أَيى الْفَاعنعبِم ةدمحكَالْم انييمم انردصم :

: ، أَيِ ") عـنِ الْـإِثْمِ     ("   وناهيةٌ    (٤)}إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات   {:  قَالَ تعالَى  ساترةٌ للذُّنوبِ وماحيةٌ للْعيوبِ،   
  (٦)  (٥)}إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ{: ارتكَابِ ما يوجِبه، قَالَ تعالَى

     ناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نقَالَ وع ولَ اهللاِ   : هسا ريلَ يقَـالَ          ! ق قـرس حبفَإِذَا أَص لَ كُلَّهلِّي اللَّيصإِنَّ فُالْناً ي :
  )٧(»سينهاه ما تقُولُ«
  :علَى قَائمي اللَّيالِ..وثَناُء الكَبريِ املُتعالِ* 

ائما يحذَر اآلخرةَ ويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ يستوِي الَّـذين      أَمن هو قَانِت آناَء الليل ساجِدا وقَ      {: قال تعاىل 
      (١)}يعلَمونَ والَّذين ال يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا اَأللْبابِ

                              
)١(فَاتلخ :             لَاتامنِي حعي لَتمح اقَةُ، أَيالن لَّفَتخ نرٍ محٍ فَكَسبِفَت فَةلخ عمج أَي)ٍظَامع (    ةياهالْمو ةيي الْكَمف)انمس (  ةيفي الْكَيف

ةيالالْحو 
)٢( ملسم اهور)كتاب صالة املسافرين، باب فضل قراءة القرآن يف الصالة وتعلمه  )  ٨٠٢ 
 حسن لغريه)  :٦٢٤(، وقال األلباين يف صحيح الترغيب برقم - صلى اهللا عليه وسلم -باب يف دعاء النيب ) ٣٥٤٩(رواه الترمذي )٣(
 ]١١٤: هود[)٤(
 ]٤٥: العنكبوت[)٥(
 ))٩٢٧/ ٣(فاتيح شرح مشكاة املصابيح مرقاة امل ()٦(
 ٣٤٨٢: ، وصححه اَأللْبانِي في الصحيحة) ٢٥٥١(رواه ابن حبان )٧(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  * طَارنق لَه بكُت اتآي رشقَام بع نةَ مع األبرار..ومودخلَ اجلن:  

نقَالَفَع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع ،ارِييمٍ الدمتو ،ديبنِ عالَةَ بفَض  " : بكُت ،لَةي لَيف اتآي رشأَ عقَر نم
،ةاميالْق موا، فَإِذَا كَانَ ييها فما وينالد نم ريخ طَارنالْقو ،طَارنق لَّلَهجو زع كبقُولُ رةً، :  يجرد ةكُلِّ آيل قارأْ واقْر

دبلْعلَّ لجو زع كبقُولُ ري ،هعم ةرِ آيإِلَى آخ هِيتنى يتح : هذقُولُ بِهفَي ،لَمأَع تأَن با ري هدبِي دبقُولُ الْعفَي ،اقْبِض
  (٢)"هذه النعيم الْخلْد، وبِ

 *لَةي لَيف ةآي ئَةأَ بِمقَر نمو ..لَةلَي وتقُن لَه بكُت:  
من قَرأَ بِمئَة آية في لَيلَة،      «: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    : فَعن تميمٍ الدارِي رضي اُهللا عنةُ قَالَ      

قُن لَه بكُتلَةلَي ٣(»وت(  
قيام ليلة: قلت ومائةُ آية كسورة الواقعة مع سورة اإلخالص فمن قام مبائة آية ىف ليلة كُتب له أجر.  

 *                  آي بِأَلْف قَام نمني، والْقَانِت نم بكُت ةآي ئَةبِم قَام نمني، ولافالْغ نب مكْتي لَم اترِ آيشبِع قَام نمو   ـنم ـبكُت ة
  :الْمقَنطَرِين 

من قَام بِعشرِ آيات «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اِهللا : فَعن عبد اِهللا بنِ عمرٍو رضي اُهللا عنهما قَالَ
ني، والْقَانِت نم بكُت ةآي ئَةبِم قَام نمني، ولافالْغ نب مكْتي طَرِينلَمقَنالْم نم بكُت ةآي بِأَلْف قَام ن(٤)»م  

أي أخذها بقوة وعزم من غري فتور وال توان، من قوهلم قام باألمر، فهو كنايـة      ) من قام بعشر آيات   : (قوله
غافلني، وال مل يكتب من ال: عن حفظها والدوام على قراءا والتفكر يف معانيها والعمل مبقتضاها، وإليه اإلشارة بقوله  

إن {: شك أن قراءة القرآن يف كل وقت هلا مزايا وفضائل، وأعالها أن يكون يف الصالة السيما يف الليل قال تعـاىل             
وحاصله .  ومن مث أورد حمي السنة احلديث يف باب صالة الليل، قاله الطييب           (٥)} ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيالً      

 وال بليل، فينبغي أن حيمل على أدىن مراتبه، ويدل عليه قوله مل يكتـب مـن                 أن احلديث مطلق غري مقيد ال بصالة      
أي يقرأها يف ركعتني أو أكثر، وظاهر السياق أن املراد : وقال ابن حجر . الغافلني، وإمنا ذكره البغوي يف حمل األكمل      

قام هو الظاهر بل هو املتعني، ملـا  تفسري قام يصلي أي بالقراءة يف الصالة بالليل يف هذا امل         : قلت.  انتهى -غري الفاحتة 
من صلى يف ليلة مبائة آية مل يكتب من الغافلني،          : روى ابن خزمية يف صحيحه واحلاكم  عن أيب هريرة مرفوعاً بلفظ           

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل : قال احلاكم. ومن صلى يف ليلة مبائىت آية فإنه يكتب من القانتني املخلصني
 الذهيب، وأخرجه أيضاً البزار، لكن يف سنده يوسف بن خالد السميت، وهو ضعيف، قاله اهليثمي يف                 خيرجاه، ووافقه 

أي خرج من زمرة الغفلة من العامة : وقيل. أي مل يثبت امسه يف صحيفة الغافلني) مل يكتب من الغافلني   (جممع الزوائد   

                                                                                                 
 ٩: الزمر)١(
  )٦٣٨(  رواه الطرباين وحسنه األلْبانِي يف صحيح الترغيب )٢(
 ) .٦٤٤(، الصحيحة ) ٦٤٦٨(امع ، وصححه اَأللْبانِي في  صحيح اجل) ١٦٩٩٩(رواه أمحد )٣(
  )٦٤٣٩-٢١٨٩(  رواه أبو داود وصححه األلْبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ )٤(
 ]٦: املزمل[)٥(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
القنوت يـرد  ) ومن قام مبائة آية كتب من القانتني. (} رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا    {ودخل يف زمرة     

كالطاعة والقيام واخلشوع والعبادة والسكوت والصالة، فيصرف يف كل واحد من هذه املعاين إىل ما حيتمله                : مبعنان
. الليللفظ احلديث الوارد فيه، واملراد هنا القيام أو الطاعة أي كتب عند اهللا من الثابتني على طاعته أو من القائمني ب                    

قال املنذري من امللك إىل     ) ومن قام بألف آية   . (أي من الذين قاموا بأمر اهللا ولزموا طاعته وخضعوا له         : وقال الطييب 
بكسر الطاء أي من املكثرين من األجر والثواب، مأخوذ من القنطـار،            ) كتب من املقنطرين  . (آخر القرآن ألف آية   

  (١) .وهو املال الكثري
 *اللَّي امقيارورالِ اَألبصخ نارٍ.. الِ مالَ فُجو ةبِأَثَم ما هوم:  

جعـلَ  «:  إِذَا اجتهد َألحد في الدعاِء قَالَ- صلى اهللا عليه وسلم    -كَانَ النبِي   : عن أَنسٍ رضي اُهللا عنه قَالَ     
     )٢(»يلَ ويصومونَ النهار، لَيسوا بِأَثَمة والَ فُجارٍاُهللا علَيكُم صالَةَ قَومٍ أَبرار، يقُومونَ اللَّ

  :لَألزواجِ القائمني اللَّيالِ..ورحمةُ الكَبِريِ املتعالِ* 
 من اللَّيلِ فَصلَّى، ثُم أَيقَـظَ       رحم اللَّه رجلًا قَام   : "قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم      : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

امرأَته فَصلَّت، فَإِنْ أَبت نضح في وجهِها الْماَء، ورحم اللَّه امرأَةً قَامت من اللَّيلِ فَصلَّت، ثُم أَيقَظَت زوجها فَصلَّى،                   
  )٣(" فَإِنْ أَبى نضحت في وجهِه الْماَء

: وقال العلقمي. خرب عن استحقاقه الرمحة واستجابة هلا، أو دعاء له ومدح له حبسن ما فعل) رحم اهللا رجالً(
ويف حديث أيب سـعيد وأيب      ) وأيقظ امرأته . (أي التهجد ) فصلى. (أي بعضه ) قام من الليل  . (هو ماض مبعىن الطلب   

فـإن  . (ما كتب اهللا هلا ولو ركعتني) فصلت. (واألقاربإذا أيقظ الرجل أهله، وهو أعم لشموله الولد    : هريرة اآليت 
يف . (رش: ويف رواية ابن ماجـه   ) نضح. (أي امتنعت عن القيام لغلبة النوم، وكثرة الكسل       : وقيل. أن تستيقظ ) أبت

تعانوا و{: قال تعاىل. واملراد التلطف معها، والسعي يف قيامها لطاعة را مهما أمكن         . ليزول عنها النوم  ) وجهها املاء 
وفيه أن أصاب خرياً ينبغي له أن يتحرى إصابة الغري، وأن حيب له ما حيـب لنفـسه، فيأخـذ            . }على الرب والتقوى  
 صـلى اهللا  -تنبيه لألمة مبرتلة رش املاء على الوجه الستيقاظ النائم، وذلك أنه     " رحم اهللا : "وقوله. باألقرب فاألقرب 

لكرامة واملقام احملمود أراد أن حيصل ألمته نصيب وافر، فحثهم على ذلك             ملا نال بالتهجد ما نال من ا       -عليه وسلم   
خص الوجه بالنصح؛ ألنه أفضل األعضاء وأشرفها، وبه يذهب النوم والنعاس أكثر مـن بقيـة                : قيل. بألطف وجه 

أي وقفت )  الليلرحم اهللا امرأة قامت من. (األعضاء، وهو أول األعضاء املفروضة غسالً، وفيه العينان ومها آلة النوم       
ويف الترتيب الذكري إشارة ال ختفى، قالـه        . الواو ملطلق اجلمع  ) وأيقظت زوجها . (صالة التهجد ) فصلت. (بالسبق
ليزول عنه النوم   ) يف وجهه املاء  . (أي رشت ) نضحت. (أن يقوم لغلبة النوم   ) فإن أىب . (أي بسببها ) فصلى. (القاري

                              
 ))١٨٧/ ٤(مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  ()١(
 ١٨١٠ :الصحيحة ، ٣٠٩٧: وصححه األلباين يف صحيح الْجامع ، ٦٥٣٠: رواه البزار)٢(
)٣(          ملـسأبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقال صحيح علـى شـرط م اهور

 )٦٢٥(وحسنه األلباين يف صحيح الترغيب 
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
لحي كما يدعى ا للميت، وفيه فضيلة صالة الليل وفضيلة مـشروعية إيقـاظ     ويف احلديث الدعاء بالرمحة ل    . وينتبه 

وفيه بيان حسن املعاشرة وكمـال املالطفـة        . النائم للتنفل كما يشرع للفرض، وهو من املعاونة على الرب والتقوى          
فضل اهللا ال خيتص بأحد،     وفيه إشارة إىل أن الرجل أحق بأن يكون مسابقاً بالقيام وإيقاظ امرأته، وإىل أن               . واملوافقة

  (١)فقد يكون املرأة سابقة على الرجل
  :كُتبا من الذَّاكرِين اَهللا كَثرياً والذَّاكرات.. وإِذَا استيقَظَ الرجلُ من اللَّيلِ وأَيقَظَ امرأَته فَصلَّيا ركْعتنيِ أَو ركْعات*  

    رأَبِي هيد، وعأَبِي س نا   عمهناُهللا ع يضةَ رري :   بِينِ النلُ   «:  قَالَ - صلى اهللا عليه وسلم      -عجقَظَ الريتإِذَا اس
اترالذَّاكاَهللا كَثرياً و رِينالذَّاك نا مبنيِ، كُتتكْعا رلَّيفَص هأَترقَظَ امأَيلِ واللَّي ن٢(»م(  

  :غَفَر لَه الغفُور التوّاب.. اِإلميان والَاحتسابومن قَام رمضانَ ب* 
من قَام رمضانَ إِميانا واحتسابا، غُفر لَه ما تقَدم من «: عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ   

بِه(٣)»ذَن  
يف قيـام   . (، وهو بضم الياء وفتح الراء وكسر الغني املعجمة املشددة من الترغيب           أي الناس ) يرغب: (قوله

أي ) من غري أن يأمرهم فيه بعزمية. (أي حيضهم على قيام لياليه، مصلياً أي صالة التراويح، كما قاله النووي           ) رمضان
ناه ال يأمرهم أمر إجياب وحتتـيم  مع: قال النووي. بعزم وقطع وبت، يعين بفريضة، وفيه التصريح بعدم وجوب القيام    

وهذه الصيغة تقتضي الندب والترغيب دون اإلجياب، واجتمعـت         . بل أمر ندب وترغيب، مث فسره بقوله فيقول اخل        
أي قام لياليه مصلياً يعين صلى التـراويح،  ) من قام رمضان. (األمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب        

أي طلبه لألجر والثواب ) واحتساباً. (إمياناً أي تصديقاً بوعد اهللا عليه بالثواب    . (طلق القيام املراد ما حيصل به م    : وقيل
  .من غري رياء ومسعة

على احلال مصدران مبعىن الوصف أي مؤمناً باهللا ومصدقا بأن هذا القيـام             : وقيل. فنصبهما على املفعول له   
 اهللا أجراً، مريداً به وجه اهللا، ال يقصد رؤية الناس وال غري ذلك              حق وتقرب إليه معتقداً فضيلته وحمتسياً مبا فعله عند        

احتسب بالشيء  : فالن حيتسب اإلخبار أي يتطلبها، ويقال     : منصوبان على التمييز، يقال   : وقيل. مما خيالف اإلخالص  
ل الصغائر والكبائر، ظاهره يتناو: وقال احلافظ. أي من الصغائر من حقوق اهللا) غفر له ما تقدم من ذنبه. (أي اعتد به

املعروف عند الفقهاء أنه خيتص بالصغائر، وبه جزم إمام احلرمني، وعزاه عيـاض             : وقال النووي . وبه جزم ابن املنذر   
  (٤) انتهى-وجيوز أن خيفف من الكبائر إذا مل يصادف صغرية: قال بعضهم. ألهل السنة

  

                              
 ))٢٣٠-٢٢٩/ ٤(مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  ()١(
باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، وصححه اَأللْبـانِي   ) ١٣٣٥(م الليل، ابن ماجه     باب احلث على قيا   ) ١٤٥١(رواه أبو داود    )٢(

 )٦٢٦(يف صحيحِ الترغيبِ 
  )٩٩٣(  رواه البخارِى ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وهو يف صحيح الترغيبِ والترهيب برقم )٣(
 )٣١٥-٣١٤/ ٤(ح مشكاة املصابيح مرعاة املفاتيح شر ()٤(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  *توالَاح انرِ باِإلميلَةَ القَدلَي قَام نمابواب.. سّوالت فُورالغ لَه غَفَر:  

من قَام لَيلَةَ القَدرِ إِميانا واحتسابا، غُفر       «: عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ            
مر امص نمو ،بِهذَن نم مقَدا تم لَهبِهذَن نم مقَدا تم لَه را غُفابستاحا وانانَ إِمي(١)» ض  

  :قال العالمة ابن عثيمني
هذه الليلة خصت بفضلها هذه األمة، فكانت هلا، ويذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عرضت عليه أعمار أمتـه                     "

ألف شهر، فإذا كان اإلنسان له عشرون سنة، صـار لـه   فتقاصرها، فأعطي ليلة القدر وجعلت هذه الليلة خريا من      
  .عشرون ألف سنة يف ليلة القدر، وهذا من فضل اهللا سبحانه وتعاىل على هذه األمة

واهللا تعاىل خص هذه األمة وخص نبيها صلى اهللا عليه وسلم خبصائص مل تكن ملن سبقهم، فاحلمد هللا رب                   
    (٢) ."العاملني

 * الطَّوافو  يصالةُ   تبِالْبو قتلَُ ععدنِ ييتكْعقاب  رمن الر ةقَبها األحباب.. رفأكثروا من الطواف أي:  
 طَـاف   مـن  : "يقول  اهللا عليه وسلم  صلى   مسعت رسول اهللا : قال  رضي اهللا عنهما عبد اهللا بن عمر    عن

  )٤(" (٣)قَبةر كَعتقِ ركْعتينِ كَانَ وصلَّى   بِالْبيت  
  :فَلَه الْجنةُ بِإِذن اهللا.. وإِذَا قَرأَ ابن آدم السجدةَ فَسجد هللا* 

             لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نطَا       « فَعيلَ الشزتاع دجةَ فَسدجالس مآد نأَ ابنُ إِذَا قَر
 ارالن ىفَل تيفَأَب ودجبِالس ترأُمةُ ونالْج فَلَه دجفَس ودجبِالس مآد ناب رأُم لَهيا وقُولُ يى يكب٥(»ي(    

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عله  صة : ( قَودجم السن آدبأَ اإِذَا قَر (دجة السآي اهنعة فَم.  
هو من آداب الْكَلَام ، وهو أَنه إِذَا عرض في الْحكَاية عنِ الْغير ما فيه سـوٌء واقْتـضت                   ) وقَوله يا ويله    ( 

. ضافَة السوء إِلَى نفْسه     الْحكَاية رجوع الضمري إِلَى الْمتكَلِّم ، صرف الْحاكي الضمري عن نفْسه تصاونا عن صورة إِ              
  )٦(..يجوز فيه فَتح اللَّام وكَسرها ) يا ويلي : ( وقَوله في الرواية الْأُخرى 

    :وسيد االستغفَارِ سبب لدخولِ اجلنة بالليل أو النهار* 
 نفَع        هناُهللا ع يضسٍ رنِ أَوب اددنِ : شع بِيقُولَ«:  قَالَ- صلى اهللا عليه وسلم -النفَارِ أَنْ تغتاالس ديس :ماللَّه !

                      ،تعـنا صم رش نم وذُ بِكأَع ،تطَعتا اسم كدعوو كدهلَى عا عأَنو ،كدبا عأَننِي ولَقْتخ ،تأَن إِال ي الَ إِلَهرِب تأَن
                              

)١(     ارِىخالب اهومتفق عليه، ر)١٨٠٢ (         ملسباب من صام رمضان إميانا واحتسابا ونية، م)باب الترغيب يف قيام رمضان وهـو   ) ٧٦٠
  .التراويح، واللفظ له

 ))٥/٢٢٢(شرح رياض الصاحلني  ()٢(
واملعىن أن مـن طـاف وصـلى        ))  حيصيه وصلى ركعتني كان له كعدل رقبة       من طاف أسبوعا  ((ولفظ أمحد   ) كان كعتق رقبة    ()٣(

  ))١١٥/ ٩(مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (ركعتني بعد الطواف بالشروط املعتربة كان له مثل إعتاق رقبة يف الثواب 
 )١١٤٢(ة واملشكا ) ٢٣٩٣(  رواه ابن ماجه وصححه اَأللْبانِي في صحيح ابن ماجه  )٤(
)٥( - ملسم اهور )٨١(  
  )١٧٨ / ١( شرح النووي على مسلم - )٦(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
ومن قَالَها من النهارِ موقناً     «: قَالَ. » لَك بِنِعمتك علَي وأَبوُء لَك بِذَنبِي فَاغْفر لي، فَإِنه الَ يغفر الذُّنوب إِالَّ أَنت              أَبوُء 

            قَالَه نملِ اجلنة، وأَه نم وِسي، فَهملَ أَنْ يقَب هموي نم اتا، فَمبِه        ،بِحـصلَ أَنْ يقَب اتا، فَمبِه نقوم وهلِ واللَّي نا م
ةنلِ الْجأَه نم و(١)»فَه  

هـذَا  استعري لَفْظُ السيد من الرئيسِ الْمقَدمِ الَّذي يعمد إِلَيه في الْحوائجِ ل: قَالَ الطِّيبِي) : سيد الاستغفَارِ  (
وتبِعه ابن حجرٍ، وهو يفيد أَنَّ الْمـراد        . اهـ. الَّذي هو جامع لمعانِي التوبة كُلِّها، وقَد سبق أَنَّ التوبةَ غَايةُ الاعتذَارِ           

طْلَاق، مع أَنَّ جامعيته لمعانِي التوبة ممنوعةٌ كَما لَا يخفَى، إِذَ لَيس بِالاستغفَارِ إِنما هو التوبةُ، والظَّاهر من الْحديث الْإِ
لَا يفْهم منه أَصلًا    فيه إِلَّا الاعتراف بِالذَّنبِ الناشئُ عنِ الندامة، وأَما الْعزم علَى أَنْ لَا يعود وأَداُء الْحقُوقِ للَّه والْعباد، فَ                 

ورب كُـلِّ شـيٍء بِالْإِجيـاد      : أَي) : اللَّهم أَنت ربي  (أَيها الراوِي، أَي أَيها الْمخاطَب خطَابا عاما        : أَي) أَنْ تقُولَ (
  اددالْإِمو)   تإِلَّا أَن لَا إِلَه (أَي :  ادبلْعل)نِيلَقْتخ : (  ةبِيرلتل انيب افئْنتاس)كدبا عأَنو (أَي :  ـوهو ،لُوكُكممو لُوقُكخم

 هلالٌ كَقَوح) :   كدعوو كدهلَى عا عأَنو (رِ             : أَيـشالْح مـوي كدعبِو نوقا مأَنيثَاقِ، والْم دهفَاِء بِعلَى الْوع يمقا مأَن
أَي علَى ما عاهدتك ووعدتك من الْإِميان بِـك، والْإِخلَـاص مـن        : بِقَدرِ طَاقَتي، وقيلَ  : أَي) ما استطَعت (والتلَاقِ  

             ف كدعو جِزنمو بِه كسمتمو رِكأَم نم إِلَي تهِدا علَى مع يمقا مأَنو ،كتاطُ       طَاعرـتاشو ،ـهلَيرِ عالْأَجو ةثُوبي الْم
          الَى، أَيعت قِّهي حاجِبِ فالْو هكُن نورِ عالْقُصزِ وجبِالْع افرتاع ةطَاعتاسال :         ـنلَك ،ـكتادبع قح كدبأَنْ أَع رلَا أَقْد

إِنْ كَانَ قَـد    : ما استطَعت موضع الْقَدرِ السابِقِ لأَمرِه أَي      : واستثْنى بِقَوله : هايةوقَالَ صاحب الن  . أَشهد بِقَدرِ طَاقَتي  
        ي دف ةطَاعتاسمِ الدذَارِ بِعتاعإِلَى ال كذَل دنيلُ عي لَا أَما، فَإِنموي دهالْع قُضلَى أَنْ أَناُء عى الْقَضرج  تيـا قَـضفْعِ م .

)     تعنا صم رش نم وذُ بِكأَع (ي         : أَيلملَنِي بِعامعي بِأَنْ لَا تعنص رلِ شأَج نم) وُء لَكأَب (أَي :     ـرأُقو جِـعأَرو زِمأَلْت
. بِ الْعظيمِ الْموجِبِ للْقَطيعة لَولَا واسع عفْوِك وجامع فَضلك       الذَّن: أَيِ: قَالَ ابن حجرٍ  ) : بِنِعمتك علَي وأَبوُء بِذَنبِي   (

وأَغْرب من هذَا أَنه طَعن في عبـارة        . وهو ذُهولٌ وغَفْلَةٌ منه أَنَّ هذَا لَفْظُ النبوة، وهو معصوم حتى عنِ الزلَّة            . اهـ
ثُ قَالَ     الطِّيبِييا حنِهسالِ حكَم عم ، :            فـرتاع امِ، ثُـمعلَ كُلَّ الْإِنمشيل هدقَيي لَمو هلَيع معالَى أَنعت هلًا بِأَنأَو فرتاع

) فَاغْفر لي، فَإِنه لَا يغفر الذُّنوب    (هضمِ النفْسِ تعليما للْأُمة     بِالتقْصريِ، وأَنه لَم يقُم بِأَداِء شكْرِها، وعده ذَنبا مبالَغةً في           
أَي :    كرا الشدا عم)   تقَالَ". إِلَّا أَن (ِأَي :  بِيالن-      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -)  اقَالَه نمو (أَي :    ـاتمالْكَل هذه)  ـنم

حالَ كَونِه معتقدا لجميعِ مـدلُولها إِجمالًـا أَو         : نصب علَى الْحالِ أَي   ) : موقنا بِها (في بعضِ أَجزائه    : أَي) النهارِ
لِّ شيٍء بِحسبِه كَتزوج فَولد لَه، وهذَا لَا احتيج إِلَيه مع كَون الْفَاِء للتعقيبِ، لأَنَّ تعقيب كُ) : فَمات من يومه(تفْصيلًا 

: أَي) فَهو من أَهلِ الْجنة   (أَي تغرب شمسه، فَهو زِيادةُ إِيضاحٍ وتأْكيد        ) قَبلَ أَنْ يمِسي  (يوجِب قَولَها في ذَلك الْيومِ      
   لُ الْجخدا فَينمؤم وتمي      نيابِقالس عم الَةَ، أَوحةَ لَا من )» وفَه بِحصلَ أَنْ يقَب اتا فَمبِه نوقم وهلِ واللَّي نا مقَالَه نمو

ةنلِ الْجأَه ن(٢)» م  
  

                              
  .باب فضل االستغفار) ٥٩٤٧( رواه البخاري )١(
  )١٦٢٠- ١٦١٩/ ٤(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )٢(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  :ينجي قائلَه من النار.. وتسبيح وحتميد وتكبري وليلٌ واستغفار*  

  أَن ديز نلَّى اُهللا                    فَعص  ولَ اللَّهسقُولُ إِنَّ رةَ تشائع عمس هأَن وخفَر نب اللَّه دبثَنِى عدقُولُ حالَّمٍ يا سأَب عمس ه
لٍ فَمن كَبر اللَّه وحمد اللَّه وهلَّلَ اللَّه        إِنه خلق كُلُّ إِنسان من بنِى آدم علَى ستني وثَالَثمائَة مفْص          « :علَيه وسلَّم قَالَ    

            نى عهن أَو وفرعبِم رأَماسِ وطَرِيقِ الن نظْماً عع كَةً أَووش اسِ أَوطَرِيقِ الن نراً عجلَ حزعو اللَّه فَرغتاسو اللَّه حبسو
   تالس لْكت ددكَرٍ عنارِ        منِ النع هفْسن حزحز قَدو ذئموى يشمي هى فَإِنالَمالس ائَةمالثَّالَثو ا قَالَ . » نيمبرةَ وبوو تقَالَ أَب

   )١(»يمِسى « 
اد، باإلضافة وهو بفتح امليم وكـسر الـص       ) على ستني وثالمثائة مفصل   (بيان إلفادة التعميم    ) من بىن آدم   (

أي وحده أو قال ال إلـه  ) وهلل اهللا: (أي عظمه أو قال اهللا أكرب قاله القاري  ) فمن كرباهللا (ملتقى العظمني يف البدن     
أو شـوكة أو    (أي بعد وحنى    ) وعزل(أي نزهه عما ال يليق به من الصفات، أو قال سبحان اهللا             ) وسبح اهللا (إال اهللا   
أي بعددها نصب برتع اخلافض متعلق ) عدد تلك الستني(أمر بالواو مكان أو ويف رواية، و) أو أمر(أو للتنويع ) عظماً

بإضافة ) الثالث مائة . (باألذكار وما بعدها أو بفعل مقدر، يعين من فعل اخلريات املذكورة وحنوها عدد تلك الستني              
. األول وتعريـف الثـاين  ثالث إىل مائة مع تعريف األول وتنكري الثاين، واملعروف ألهل العربية عكسه، وهو تنكري               

ولو ذهب إىل أن التعريف بعد اإلضافة كما يف         : وأجيب بأن األلف والالم زائدتان، فال اعتداد بدخوهلما قال الطييب         
فإنـه  . (مائة منصوب على التمييز على قول بعض أهل العربية        : وقيل. اخلمسة عشر بعد التركيب لكان وجهاً حسناً      

عجمة من املشى، ويف رواية ميسى بضمها وبالسني املهملة من اإلمساء وكالمها صحيح             بفتح الياء وبالشني امل   ) ميشي
  (٢)أي بعدها وحناها) وقد زحزح نفسه(أي وقت إذ فعل ذلك ) يؤمئذ: (قاله النووي

  :وثالث كلمات سبب لدخول اجلنات* 
رضيت بِـاِهللا  : من قَالَ إِذَا أَصبح" : " ه وسلَّم قال رسول اهللا  صلَّى اُهللا علَي: قال رضي اُهللا عنهفَعن املنيذر 

  (٣)" ربا، وبِالْإِسلَامِ دينا، وبِمحمد نبِيا، فَأَنا الزعيم لآخذَ بِيده حتى أُدخلَه الْجنةَ 
  نوع     هناُهللا ع يضر رِيدالْخ يدعو : أَبِي سسقَالَ- صلى اهللا عليه وسلم     -لَ اِهللا   أَنَّ ر  :»   ـنم يدـعا سا أَبي

         ةنالْج لَه تبجا، وبِين دمحبِميناً، والَمِ دبِاِإلسا، وببِاِهللا ر يضفَقَالَ . » ر ،يدعو سا أَبلَه جِبولَ : فَعسا ري لَيا عهدأَع
. » وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مائَةَ درجه في الْجنة، ما بين كُلِّ درجتينِ كَما بين الـسماِء واَألرضِ «: لَاِهللا فَفَعلَ، ثُم قَا   

  (٤)» الْجِهاد في سبِيلِ اِهللا، الْجِهاد في سبِيلِ اِهللا«: وما هي؟ يا رسولَ اِهللا، قَالَ: قَالَ

                              
)١( ملسم اهور)١٠٠٧.( 
  )٣٣٢/ ٦(مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )٢(
  )٢٦٨٦(الطرباين وصححه األلبانِي يف الصحيحة    رواه )٣(
درجة ااهد يف سبيل اُهللا عز      ) ٣١٣١(باب بيان ما أعد اهللا تعاىل للمجاهد يف اجلنة من الدرجات، النسائي             ) ١٨٨٤( رواه مسلم    )٤(

  .وجل
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  *ذورقَبة يعدلُ عتق (١)كر:  

: من قَالَ حني يصبِح   «: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    : فَعن أَبِي عياش الزرقي رضي اُهللا عنه قَالَ       
لِّ شيٍء قَدير، كَانَ لَه عدلُ رقَبـة مـن ولَـد            الَ إِلَه إِالَّ اُهللا وحده الَ شرِيك لَه، لَه الْملك ولَه الْحمد وهو علَى كُ              

إِسماعيلَ، وحطَّ عنه عشر خطيئات، ورفع لَه عشر درجات، وكَانَ فَي حرزٍ من الشيطَان حتى يمِسي، وإِذَا أَمسى                  
   بِحصى يتح كثْلُ ذَلقَالَ. » فَم : ولَ اِهللا    فَرأَى رسلٌ رفَقَالَ    - صلى اهللا علَيه وسلم      -ج مائى النرا ييمـولَ   :  فسا ري

  (٢)»صدق أَبو عياش«: إِنَّ أَبا عياش يروِي عنك كَذَا وكَذَا فَقَالَ! اِهللا
الَ إِلَه إِالَّ اُهللا  : من قَالَ «: - صلى اهللا عليه وسلم      - قَالَ رسولُ اهللاِ  : وعنِ الْبراِء بنِ عازِبٍ رضي اُهللا عنه قَالَ       

         حنم ر، أَويٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَه كرِيالَ ش هدحةً (٣)ونِيحقَاقاً (٤)مى زده (٥) أَو نكَانَ كَم 
  (٦)»أَعتق رقَبة

  : عتق أَربعِ رِقَابٍوذكر يعدلُ* 
      هناُهللا ع يضر ارِيصاَألن وبأَبِي أَي نولَ اِهللا    : فَعسقَالَ «:  قَالَ - صلى اهللا عليه وسلم      -أَنَّ ر نإِالَّ   : م الَ إِلَه

             يٍء قَدلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَه رِيكالَ ش هدحاُهللا و          لَـدو نفُسٍ مأَن قتأَع نارٍ كَانَ كَمرم رشع ،ير
  (٧)» إِسماعيلَ

   :(٨)وذكر يعدلُ عتق عشرِ رِقَابٍ* 
     هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نولَ اِهللا    : فَعسقَالَ «:  قَالَ - صلى اهللا عليه وسلم      -أَنَّ ر نم :    إِالَّ اُهللا و الَ إِلَه هدح

 عشر رِقَابٍ، وكُتبت (٩)الَ شرِيك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير في يومٍ مائَةَ مرة كَانت لَه عدلُ 

                              
 صلى اهللا عليه    -قَالَ رسولُ اِهللا    :  قَالَ - رضي اهللا عنه     -لنارِ فعن أَبِي هريرةَ      تخيلْ أخي الكَرمي أنَّ بإعتاقك رقبةً واحدةً تعتق من ا          )١(

فَكَيف )) ١٥٠٩ (- ٢٤) م( ، ٢٣٨١) خ((أَيما رجلٍ أَعتق امرأً مسلما، استنقَذَ اُهللا بِكُلِّ عضوٍ منه عضوا منه من النارِ               : " -وسلم  
 أعتقت رقَبةً في الصباحِ وأُخرى في املَساِءلَو 

 باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى،  ) ٣٨٦٧(رواه ابن ماجه )٢(
  .أعطى:  منح)٣(
وجـه  هي الناقة يعطيها الرجل ليشربون لبنها وينتفعون من وبرها مدة مث يردوا إليه، وتسمى الناقة املعطاة علـى هـذا ال         :  منيحة )٤(

  .منيحة
  .الزقاق بالضم الطريق يريد من دل الضال أو األعمى على طريقه:  هدى زقاقا)٥(
  ) .١٥٣٥(وصححه األلباين يف الترغيب والترهيب ) ١٨٥٥٤( رواه أمحد )٦(
  .باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، واللفظ له) ٢٦٩٣(باب فضل التهليل، ومسلم ) ٦٠٤١(  رواه البخاري )٧(
)٨(ةَ        تريرأَبِي ه نارِ فعالن نم قتعةً تداحقبةً ور كاقتلْ أخي الكَرمي أنَّ بإعيولُ اِهللا :  قَالَ- رضي اهللا عنه -خسصلى اهللا عليـه  -قَالَ ر 

فَكَيف )) ١٥٠٩ (- ٢٤) م( ، ٢٣٨١) خ((ضوا منه من النارِ     أَيما رجلٍ أَعتق امرأً مسلما، استنقَذَ اُهللا بِكُلِّ عضوٍ منه ع          : " -وسلم  
 لَو أعتقت عشر رِقَابٍ في الصباحِ وأُخرى في املَساِء

  .مثل عتقها: أي:  عدل رقبة)٩(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
            الش نزاً مرح لَه تكَانو ،ئَةيمائَةُ س هنع تيحمو ،مائَةُ حسنة لَهطَان(١)ي          ـدأَح ـأْتي لَمِسي، ومى يتح كذَل هموي 

نهم لَ أَكْثَرملٌ عجإَالَّ ر ،اَء بِها جملَ م(٢)» بِأَفْض  
* اتوجِبم اتنسح به عشر كتبي اترم رشع كر(٣)وذبِقَاتوم ئاتيس رشى به عمحي(٤) و:  

الَ إِلَه إِالَّ اُهللا : من قَالَ«: - صلى اهللا عليه وسلم    -قَالَ رسولُ اِهللا    : رةَ بنِ شبِيبٍ رضي اُهللا عنه قَالَ      فَعن عما 
ع اترم رشير، عٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو ،يتمييِي وحي دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه كرِيالَ ش هدحرِبِ، (٥)لَى إِثْرِ وغالْم 

     لَحهسم ثَ اَهللا لَهع(٦)ب              اتوجِبم اتنسح رشا عبِه اُهللا لَه بكَتو ،بِحصى يتح طَانيالش نم هفَظُونح(٧) ي   هنا عحمو 
بِقَاتوم ئاتيس رش(٨)عرِ رِقَابٍ مشلِ عدبِع لَه تكَانو اتنم(٩)» ؤ  

من قَالَ حني ينصرِف مـن  : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن معاذ بنِ جبلٍ، رضي اللَّه عنه قَالَ  
    كَلَّمتلَ أَنْ يقَب اةدالْغ لَاةص :       لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه ٍء           لَا إِلَهـيلَى كُلِّ شع وهو ريالْخ هدبِي دمالْح لَهو ،لْكالْم لَه ،

كُتب لَه بِهِن عشر حسنات، ومحي عنه بِهِن عشر سيئَات، ورفع لَه بِهِن عـشر      : قَدير عشر مرات أُعطي بِهِن سبعا     
 كُنو ،اتجرد                  كذَل هموي يف قْهلْحي لَمو ،وهكْرالْم نا مزرحو ،طَانيالش نظًا مافح لَه كُنو ،اتمسرِ نشلُ عدع لَه 

  (١٠)"  ذَلك لَيلَته ذَنب إِلَّا الشرك بِاللَّه عز وجلَّ، ومن قَالَهن حني ينصرِف من الْمغرِبِ أُعطي مثْلُ
  : تغرس لك يف اجلنة أربع شجرات ..وبأربع كلمات * 

  نفَع هناُهللا ع يضر كالنِ مسِ بولَ اِهللا : أَنسساً فَقَالَ- صلى اهللا عليه وسلم -أَنَّ رغَر رِسغي وهو بِه را «: مي
بلَـى يـا    : قَالَ. » أَالَ أَدلُّك علَى غراسٍ خريٍ لَك من هذَا؟       «: غراساً لي، قَالَ  : قُلْت . »ما الَّذي تغرِس؟  ! أَبا هريرةَ 

سبحانَ اِهللا والْحمد ِهللا والَ إِلَه إِالَّ اُهللا واُهللا اكْبر، يغرس لَك بِكُـلِّ واحـدة شـجرةٌ فـي                    : قُلْ«: قَالَ! رسولَ اهللاِ 
ةن(١١)»الْج  

                              
  .يف حفظ وصون: أي:  يف حرز)١(
  .اب فضل التهليل والتسبيح والدعاءب) ٢٦٩١(باب فضل التهليل، واللفظ له، ومسلم ) ٦٠٤٠( رواه البخاري )٢(
  .للجنة: أي:  موجبات)٣(
  .مهلكات:  موبقات)٤(
  .بعد: أي:  على أثر)٥(
املسلحة القوم الذين حيفظون الثغور من العدو ومسوا مسلحة ألم يكونون ذوي سالح أو ألم يسكنون املسلحة وهـي                   :  مسلحة )٦(

  .كالثغر
  .للجنة: أي:  موجبات)٧(
  .مهلكات: ت موبقا)٨(
  ) ٤٧٣(صحيح الترغيب ، حسن لغريه: ، وقال األلباين) ٣٥٣٤( رواه الترمذي )٩(
  )٤٧٥(صحيح الترغيب ، حسن لغريه:  رواه ابن أيب الدنيا والطرباين بإسناد حسن واللفظ له وقال األلباين)١٠(

  

  )٢٦١٣(صحيحِ اجلَامعِ  باب فضل التسبيح، وصححه األلبانِي يف ) ٣٨٠٧( رواه ابن ماجه )١١(
  



 

 
  
  

٣١  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
أَكْثروا من غرسِ الْجنة فَإِنه «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اِهللا : وعنِ ابنِ عمر رضي اُهللا عنهما قَالَ    

  (١)»الَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللا: عذْب ماؤها، طَيب ترابها، فَأَكْثروا من غراسها
لَقيت إِبراهيم لَيلَةَ أُسـرِي  «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اِهللا : وعنِ ابنِ مسعود رضي اُهللا عنه قَالَ     

: بة، عذْبةُ الْماِء، وأَنها قيعانٌ وأَنَّ غراسها      أَقْرِئ أُمتك مني السالَم، وأَخبِرهم أَنَّ الْجنةَ طَيبةُ التر        ! يا محمد : بِي، فَقَالَ 
راُهللا اكْبإِالَّ اُهللا و الَ إِلَهِهللا و دمالْحانَ اِهللا وحب(٢)»س  

القيعان مجع قاع، وهو املستوي من األرض، والغراس مجع غرس، وهو مـا يغـرس،               )) :إا قيعان : ((قوله
أعلمهـم أن هـذه     : غرس، والغرس إمنا يصلح يف التربة الطيبة، وينمو باملاء العذب، املعـىن           والغرائس أيضا وقت ال   

الكلمات تورث قائلها اجلنة، وتفيد خمارفتها، وأن الساعي يف اكتساا ال يصيع سعيه؛ ألا املغرس الذي ال يتلف ما                   
 خالية عن األشجار والقصور، ويدل قوله هنا إشكال؛ ألن هذا احلديث يدل علي أن اجلنة أرض: وأقول. استودع فيه

علي أا غري خالية عنها؛ ألا إذا مسيت جنة {أعدت للمتقني } :وقوله تعايل {جنات جتري من حتتها األار      } :تعايل
. ألشجارها املتكاثفة املظلة بالتفاف أغصاا، وتركيب اجلنة دائر علي معىن الستر، وأا خملوقـة معـدة للمـتقني                 

أا كانت قيعانا، مث إن اهللا تعايل أوجد بفضله وسعة رمحته فيها أشجارا وقصورا علي حـسب أعمـال                   : واجلواب
العاملني، لكل عامل ما خيتص به حبسب عمله، مث إن اهللا تعايل ملا يسره ملا خلق له من العمل لينال به ذلك الثـواب،         

مثاله يف الشاهد الوالد إذا ألف كتابـا        . علي املسبب جعله كالغارس لتلك األشجار علي سبيل ااز؛ إطالقا للسبب          
أنـت  : هذا لولدي إذا تعلم ونشأ أدبيا، فإذا حصل له ولد بعد برهة علي ما أراد منه، فقـال   : جامعا لآلداب، فقال  

صاحب ذلك الكتاب، وأنت الذي حصلته، ومجعت ما فيه؛ ألنك أنت الغرض فيه، وملا كـان سـبب إجيـاد اهللا                     
  .(٣)واهللا أعلم بالصواب. العامل أسند الغراس إليهاألشجار عمل 

  :سبحانَ اهللا الْعظيم وبِحمده، غُرِست لَه نخلَه في الْجنة: ومن قَالَ* 
    هناُهللا ع يضابِرٍ رج نفع :   بِينِ النقَالَ «:  قَالَ - صلى اهللا عليه وسلم      -ع نم :  ظانَ اهللا الْعحبس  ،هدمبِحيم و

ةني الْجف لَهخن لَه ت(٤)»غُرِس   
  :تنفُض الْخطيئَات.. وأربع كلمات* 

      فَلَـم هفَـضن ثُم ،ضفتني فَلَم هفَضا فَننذَ غُصأَخ لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر هناُهللا ع يضفعن أنس ر
تني          لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،فَضتفَان هفَضن ثُم ،ضف :»           ، إِلَّا اللَّـه لَا إِلَهو ،لَّهل دمالْحو ،انَ اللَّهحبإِنَّ س

  (٥)»واللَّه أَكْبر، تنفُض الْخطَايا كَما تنفُض الشجرةُ ورقَها

                              
  ).١٢١٣(، وحسنه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ )١٣٣٥٤(رواه الطرباين يف املعجم الكبري )١(
  ).٣٤٦٠(، وحسنه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ ) ٣٤٦٢(رواه الترمذي )٢(
 )١٨٣١/ ٦(شرح املشكاة للطييب الكاشف عن حقائق السنن )٣(
   )٦٤: الصحيحة: صحيح  ()٤(
  )١٥٧٠: صحيح الترغيب: حسن   ()٥(



 

 
  
  

٣٢  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  :ئَةُ تسبِيحة تكْتب لَك ا أَلْف حسنة، وتحطُّ عنك أَلْف سيئَةوما*  

: حدثين أيب قال كنا عند رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسـلَّم فقـال  : فعن مصعب بن سعد رضي اُهللا عنه قال   
يسبح «: كَيف يكِْسب أَحدناَ أَلْف حسنة؟ قَالَ: أَلَه سائلٌ من جلَسائهفَس. » أَيعجز أَحدكُم أَنْ يكِْسب أَلْف حسنة؟«

ئَةيس أَلْف هنطُّ عحتو ،حسنة أَلْف لَه بكْتت ةبِيحسائَةَ تم كُمد(١)» أَح  
  فهل ستطرقه اُألمة؟، جنةوالحولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللا باب من أَبوابِ الْ* 

  نقَالَ      فَع هناُهللا ع يضر دعنِ سسِ بولُ اهللاِ : قَيس؟«: قَالَ رةنابِ الْجوأَب نابٍ ملَى بع لُّكأَالَ أَد« .لَى قَالَ: قُلْتالَ «: ب
    (٢). »حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللا

 *ل غفري فَارغتواسفحالز نم وإن كَانَ فَر هلقَائ:  
 صلى اهللا عليـه وسـلم      حدثين أيب عن جدي أنه مسع النيب        :  قال رضي اُهللا عنه    فعن بالل بن يسار بن زيد       

  (٣)»ر لَه وإِنْ كَانَ فَر من الزحفمن قَالَ أَستغفر اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو احلَي القَيوم وأَتوب إِلَيه، غُف«: يقول
 *هلقَائل بكتي فَارغتمليارات احلسنات ىف ثواىن معدودات  واس:  

 مـنِ اسـتغفَر للْمـؤمنِني     «: سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ       : فعن عبادةَ بنِ الصامت، قَالَ    
   (٤)»والْمؤمنات كَتب اللَّه لَه بِكُلِّ مؤمنٍ ومؤمنة حسنةً

  :واملُهلِّلُونَ واملُكَبرونَ بِالْجنة مبشرونَ* 
 نقَالَفَع هناُهللا ع يضةَ رريرولُ اِهللا : أَبِي هسهِلٌّ«: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رلَّ ما أَه(٥) م ،رشقَطّ أالَّ ب 

رشقَطّ إِالَّ ب ركَبم رالَ كَبيلَ. » وولَ اِهللا: قسا ر؟ قَالَ! يةنبِالْج :»مع(٦)» ن  
أي بشرته املالئكة يوم ) إال بشر باجلنة. (حيتمل يف احلج وحيتمل مطلقاً) ما أهل مهل قط وال كرب مكرب قط (

 ذا اخلرب أي إال كان مبشراً ـذا         - صلى اهللا عليه وسلم      -بإهالله أو بتكبريه، وبشره الرسول      القيامة بأن له اجلنة     
  .(٧)اخلرب

  
  
  

                              
  )٢٦٩٨:رواه مسلم  ()١(
  )٢٦١٠(رواه الترمذي ، وصححه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ  )٢(
  )١٦٢٢: صحييح الترغيب: صحيح ()٣(

  

   ) ٦٠٢٦:صحيح اجلامع: صحيح  ()٤(
  .ما رفع ملب صوته بالتلبية يف حج أو عمرة: ت بالتلبية، ومعىن احلديثرفع الصو: اإلهالل هو: ما أهل مهل)٥(
  ) .١٦٢١(، الصحيحة ) ٥٥٦٩(، وحسنه األلبانِي يف صحيح اجلامع ) ٧٧٧٩(املعجم األوسط )٦(
  )٣٦٤/ ٩(التنوير شرح اجلامع الصغري )٧(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  :يغفر خطَايا املَجالس.. وذكر يف ختامِ املَجالس*  

 جلَس في مجلسٍ فَكَثُر فيه لَغطُه، فَقَـالَ         من: " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
     كذَل ِسهلجم نم قُوملَ أَنْ يقَب :               لَه رإِلَّا غُف ،كإِلَي وبأَتو كرفغتأَس تإِلَّا أَن أَنْ لَا إِلَه دهأَش ،كدمبِحو ماللَّه كانحبس

ذَل ِسهلجي ما كَانَ فم (١)"ك   
  :ومحد اهللا بعد الطعام ولبس الثياب يغفر لك به العزيز الوهاب* 

الْحمد للَّه : من أَكَلَ طَعاما فَقَالَ: " فعن سهلِ بنِ معاذ بنِ أَنسٍ، عن أَبِيه، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
الْحمـد للَّـه   :  هذَا ورزقَنِيه من غَيرِ حولٍ مني ولَا قُوة، غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه، ومن لَبِس ثَوبا فَقَالَ   الَّذي أَطْعمنِي 

 بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف ،ةلَا قُوي ونلٍ مورِ حغَي نذَا مانِي هي كَس(٢)" الَّذ  
 * ةي اجلَنف بىن له به بيتوي ئَةيى عنه مليون سمحوي  ةنسمليون ح به للعبد كتبدخولِ السوق ي كْروذ:  

وقِ الَ إِلَه   من قَالَ في الس   : "قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم           : فَعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما ، قَالَ         
      أَلْـف لَه اللَّه بكَت ، يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهرِ ، ويالْخ هدبِي ، دمالْح لَهو ، لْكالْم لَه ، لَه رِيكالَ ش هدحو ، إِالَّ اللَّه

يب ى لَهنبو ، ئَةيس أَلْف أَلْف هنا عحمو ، ةنسح أَلْف ةني الْجا ف٣("ت(  
 )    وقلَ السخد نم (   قَالَ الطِّيبِي :          ـوفَه ةـارجالِ بِالتغتاشالو كْرِ اللَّهذ نع فْلَةكَانُ الْغم هأَنبِالذِّكْرِ ل هصخ

       حي اكنه رفَالذَّاك هودنج عمجمو طَانيالش ةلْطَنس عضوابِ          مالثَّو نم را ذُكبِم يقلخ وفَه هودنج زِمهيطَانَ ويالش ارِب
فَهو من بـابِ  } قُلْ كُلٌّ من عند اللَّه { : وكَذَا الشر لقَوله تعالَى    ) بِيده الْخير   ( أَي سرا أَو جهرا     ) فَقَالَ  .( انتهى  
اكْتال      هإِلَي بسنلَا ي ربِ فَإِنَّ الشطَرِيقِ الْأَد نم ٍء( فَاِء أَويلَى كُلِّ شع وهو ( يٍءشم أَي ) يرقَد (  ةرالْقُـد امقَـالَ  . ت

  الطِّيبِي :             قِّهِمي حالَى فعقَالَ ت نم ةرمي زلَ فخد يهف اللَّه ذَكَر نفَم "رِج        كْرِ اللَّهذ نع عيلَا بةٌ وارجت لْهِيهِمالٌ لَا ت )"
 لَه اللَّه بكَت ( هلأَجل ةابتبِالْك رأَم أَو لَه تأَثْب أَي ) هنى عحمو ( هيفَتحص نوِ عحبِالْم رأَم أَو ةرفغبِالْم أَي.)٤(  

  :شفَع له يوم الدين..ي النيب األمني ومن صلَّى عشراً علَ* 
من صلَّى علَي حين يصبِح     «: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    : فعن أَبِي الدرداِء رضي اُهللا عنه قَالَ      

ةاميالْق موي يتفَاعش هكَترراً، أَدشِسي عمي نيحراً، وش(٥)»ع  
  :أَكْثَرهم عليه صلَاة.. وأَولَى الناسِ يوم الْقيامة برسولِ اِهللا* 

» أَولَى الناسِ بِي يوم الْقيامة أَكْثَرهم علَي صلَاة«: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلم: فعنِ ابنِ مسعود قَالَ 
(١) .  

                              
  )١٥١٦: صحيح الترغيب: صحيح  ()١(
  )٢٠٤٢: يبصحيح الترغ: حسن لغريه  ()٢(
    ) ٦٢٣١-٢٠٩٣(  رواه الترمذي  وصححه األلباين يف صحيح الْجامع )٣(
  )٣٢٤ / ٨( حتفة األحوذي )٤(
  ) .٦٣٥٧(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ) ١٢٠ / ١٠( رواه الطرباىن كما ىف جممع الزوائد )٥(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
يعين أن أخص أميت } إن أويل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب    {: كقوله تعايل )) أويل الناس يب  : ((قوله 

  .(٢) أكثرهم علي صالة، من الويل القرب، وضمن معىن االختصاص فعدي بالباء-يب، وأقرم مين، وأحقهم بشفاعيت
  :أَكْثَرهم عليه صلَاة ..وأَقرب الناسِ يوم الْقيامة مرتلةً من رسولِ اِهللا* 

  نأكثروا علي من الصالة يف كل يوم       :" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : أيب أمامة رضي اهللا عنه قال     فَع
  (٣)" اجلمعة فإن صالة أميت تعرض علي يف كل يوم مجعة فمن كان أكثرهم علي صالة كان أقرم مين مرتلة

 *رائَيت من قاله مم كروذهدعب دأَح رِكْهدالَ يو ،لَهكَانَ قَب دأَح بِقْهسي مٍ، لَموي يف ه:  
الَ إِلَه إِالَّ : من قَالَ«: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    : فَعن عبد اِهللا بنِ عمرٍو رضي اُهللا عنهما قَالَ        

     كرِيالَ ش هدحاُهللا و                ،لَهكَانَ قَب دأَح بِقْهسي مٍ، لَموي يف هرائَيت مم ،يريٍء قَدلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه
هلمع نلَ مإِالَّ بِأَفْض ،هدعب دأَح رِكْهدالَ ي(٤)» و  

  :م يواف أَحد من الْخالَئقِ بِمثْلِ ما وافَىوذكر من قاله مائَيت مره في يومٍ لَ* 
سبحانَ : من قَالَ حين يصبِح«: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اِهللا    : فَعن أَبِي هريرةَ رضي اُهللا عنه قَالَ      

  (٥)»وافَىاِهللا الْعظيم وبِحمده مائَةَ مره، وإِذَا أَمسى كَذَلك، لَم يواف أَحد من الْخالَئقِ بِمثْلِ ما 
 *         ادز ـا قَـالَ أَوثْلَ مقَالَ م دإَالَّ أَح ،اَء بِها جملَ مبِأَفْض ،ةاميالْق موي دأَح أْتي مٍ لَموي يف هرائَيت من قاله مم كروذ

هلَيع:  
من قَالَ حني يصبِح وحـني  «: - صلى اهللا عليه وسلم   -قَالَ رسولُ اِهللا    : فَعن أَبِي هريرةَ رضي اُهللا عنه قَالَ      

سبحانَ اِهللا وبِحمده، مائَةَ مرة، لَم يأْت أَحد يوم الْقيامة، بِأَفْضلَ مما جاَء بِه، إَالَّ أَحد قَالَ مثْلَ ما قَالَ أَو زاد : يمِسي
هلَي(٦)» ع  
 *م كررِوذحالْب دبثْلَ زم تإِنْ كَانو اهطَايخ طَّتح ،ةرائَةَ ممٍ موي ين قاله ف:  

     هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نولَ اِهللا    : فَعسقَالَ«:  قَالَ - صلى اهللا عليه وسلم      -أَنَّ ر نم : هدمبِحانَ اِهللا وحبس
رائَةَ ممٍ موي يرِفحالْب دبثْلَ زم تإِنْ كَانو اهطَايخ هنع طَّتح ،(٧)»ة  

  
  
  

                                                                                                 
  حسن لغريه): ١٦٦٨( رواه الترمذي وقال األلباين فيي صحيح الترغيب )١(
 )١٠٤٢/ ٣(شرح املشكاة للطييب الكاشف عن حقائق السنن )٢(
  حسن لغريه): ١٦٧٣( رواه البيهقي بإسناد حسن  وقال األلباين فيي صحيح الترغيب )٣(
  ) .٢٧٦٢(، الصحيحة ) ١٥٩١(وحسنه األلباين يف صحيح الترغيب ) ٦٧٤٠( رواه أمحد )٤(
  )٦٤٢٥( باب ما يقول إذا أصبح، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع -كتاب األدب  -) ٥٠٩١( رواه أَبو داود )٥(
  )  ٨٨٢١(باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، أمحد ) ٢٦٩٢( رواه مسلم )٦(
  )٢٦٩١(واللفظ له، ومسلم ) ٦٤٥( رواه البخاري )٧(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  * ةبِيحسائَةُ تومةندب ائَةم نلُ مائَةُ حتميدة (١)أَفْضسٍ  ومفَر ائَةم نلُ مائَةُأَفْضومةقَبر ائَةقِ متع نلُ مأَفْض تكبرية :  

   عنِ شرِو بمع نقَالَ  فع ،هدج نع ،أَبِيه نبٍ، عي :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ: " قَالَ ر نانَ اِهللا : محبس
مائَةَ مـرة قَبـلَ طُلُـوعِ    الْحمد للَّه : مائَةَ مرة قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها كَانَ أَفْضلَ من مائَة بدنة، ومن قَالَ       

اُهللا أَكْبر مائَةَ مرة قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ  : الشمسِ، وقَبلَ غُروبِها كَانَ أَفْضلَ من مائَة فَرسٍ يحملُ علَيها، ومن قَالَ           
       مو ،ةقَبر ائَةقِ متع نلَ ما، كَانَ أَفْضوبِهقَالَ غُر لَى     : نع وهو ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا اُهللا، و لَا إِلَه

          ع نلَ ملٍ أَفْضمبِع دأَح ةاميالْق موجِئْ يي ا، لَموبِهلَ غُرقَبسِ وملَ طُلُوعِ الشقَب ةرائَةَ مم يرٍء قَديقَالَ كُلِّ ش نإِلَّا م هلم
 ادز أَو لَه(٢)" قَو  

      ا قَالَتهناُهللا ع يضانِئ ره أُم نولُ اِهللا       : وعسمٍ روي بِي ذَات رصلى اهللا عليه وسلم      -م - ولَ  :  فَقُلْتسا ري
سبحي اَهللا مائَةَ تـسبِيحة،     «: ملٍ أَعملُه وأَنا جالسه، قَالَ     فَمرنِي بِع  - أَو كَما قَالَت     -إِني قَد كَبرت وضعفت     ! اِهللا

                   ةملْجم ةجرسسٍ مائَةَ فَرم لُ لَكدعت ةديمحائَةَ تي اَهللا مدماحيل، واعمإِس لَدو نا مهنيقتعت ةقَبائَةَ رم لُ لَكدعا تهفَإِن
حتيلَةلهائَةَ تي اَهللا ملَّلهو ،لَةقَبتم ةقَلَّدم ةندائَةَ بم لُ لَكدعا تهفَإِن ةكْبِريائَةَ ترِي اَهللا مكَببيِلِ اِهللا، وي سا فهلَيع نيلم « .

    لَفخ نمٍ     -قَالَ اباصع ناوِي عقَالَ : - الر سبهُأل  «: أَحملٌ إِالَّ          تمع دَألح ئذموي فَعرالَ يو ،ضاَألراِء ومالس نيا بم
بِه تيا أَتثْلِ مي بِمأْت(٣)» أَنْ ي  

 * كْراروذهالن علَ ماِهللا اللَّي كْرِكذ نم أَكْثَر:  
ما تقُولُ  «:  وأَنا أُحرك شفَتي، فَقَالَ    - صلى اهللا عليه وسلم      - رآنِي النبِي : فعن أَبِي أُمامةَ رضي اُهللا عنه قَالَ      

الْحمد ِهللا  : أَفَالَ أَدلُّك علَى ما هو أَكْثَر من ذكْرِك اِهللا اللَّيلَ مع النهار، تقُولُ            «: أَذْكُر اَهللا، قَالَ  : قُلْت. » يا أَبا أُمامةَ؟  
  ا خم ددـا                     عم دـدِهللا ع دمالْحض، وي اَألرا فمو اتاومي السا فم ددِهللا ع دمالْحو ،لَقا خلَء مِهللا م دمالْحو ،لَق

َء كُلِّ شيٍء، وتسبح اَهللا     أَحصى كتابه، والْحمد ِهللا ملَء ما أَحصى كتابه، والْحمد ِهللا عدد كُلِّ شيٍء، والْحمد ِهللا مل               
نثْلَهقَالَ. » م ثُم :»كدعب نم كبقع نهلِّمع(٤)» ت  

 * كْرامِوذتسنِ اخلقي ح ببامِ سلَ املَنقَب:  
إِذَا أَتيت مـضجِعك،  «: -سلم  صلى اهللا عليه و-قَالَ رسولُ اِهللا :  فعنِ الْبراِء بنِ عازِبٍ رضي اُهللا عنه قَالَ   

أَسلَمت وجهِي إِلَيك، وفَوضت أَمرِي إِلَيك،   ! اللَّهم: فَتوضأْ وضوَءك للصالَة، ثُم اضطَجِع علَى شقِّك اَأليمن، ثُم قُلْ         
 ،آمنت بِكتابِك الَّـذي أَنزلْـت    !  ملْجأَ والَ منجا منك إِالَّ إِلَيك، اللَّهم       وأَلْجِأْت ظَهرِي إِلَيك، رغْبةً ورهبةً إِلَيك، الَ      

                              
فَإِذَا وجبـت  {وقَالَ بعض الْأَئمة الْبدنة هي الْإِبِل خاصة، ويدلّ علَيه قَوله تعالَى   . لَى الشاة هي ناقَة أَو بقَرة، ولَا تقَع الْبدنة ع       : الْبدنة)١(

" تجزِئ الْبدنة عن سبعة     " - عليه وسلَّم     صلى اهللاُ  -سميت بِذَلك لعظَمِ بدَا، وإِنما أُلْحقَت الْبقَرة بِالْإِبِلِ بِالسنة، وهو قَوله            } جنوا
  )٢٦٦ / ٦ (-عون املعبود . والْبقَرة عن سبعة

  )٦٥٨( رواه الترمذي وحسنه األلباين يف صحيح الترغيب )٢(
  ) .١٣١٦(باب فضل التسبيح،وحسنه األلباين يف الصحيحة ) ٣٨١٠(، واللفظ له، ابن ماجه ) ٢٦٧٩( رواه أمحد )٣(
   ) ٢٥٧٨:الصحيحة: صحيح  ()٤(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
            ةطْرلَى الْفع تفَأَن كلَتلَي نم تفَإِنْ م ،لْتسي أَرالَّذ كبِيبِن(١)و    بِه كَلَّمتا تم رآخ نلْهعاجقَالَ. » و :تددلَـى   فَرا عه

  بِيصلى اهللا عليه وسلم      -الن -  تلَغا بفَلَم  :»     قُلْت لْتزي أَنالَّذ ابِكتبِك تنآم ماللَّه :كلوسرال«قَالَ  . » و : كبِينو
لْتسي أَر(٢)» الَّذ  

  : قال العالمةُ ابن عثيمني رمحه اُهللا
هما، حيث أوصاه النيب صلي اهللا عليه وسلم إن يقول عند نومـه، إذا              حديث الرباء ابن عازب رضي اهللا عن      

أوى إىل فراشه، إن يقول هذا الذكر، الذي يتضمن تفويض اإلنسان أمره إىل ربه، وانه معتمد علـي اهللا يف ظـاهره         
ذلك هو األفضل، وفيه إن النيب صلي اهللا عليه وسلم أمره إن يضجع إىل اجلنب األمين، الن         . وباطنه، مفوض أمره إليه   

وذكر أيـضا بعـض     . وقد ذكر األطباء إن النوم علي اجلين األمين افضل للبدن، واصح من النوم علي اجلنب األيسر               
أرباب السلوك واالستقامة، انه اقرب يف استيقاظ اإلنسان، الن بالنوم علي اجلنب األيسر ينام القلب، وال يـستيقظ                  

ويف .  فانه يبقي القلب متعلقا، ويكون اقل عمقا يف منامه فيستيقظ بـسرعة        بسرعة، خبالف النوم علي اجلنب األمين،     
إن النيب صلي اهللا عليه وسلم أمره إن جيعلهن آخر ما يقول، مع إن هناك ذكرا بل أذكار عند النوم تقال : هذا احلديث

سـبحان اهللا ثـالث     : إن يقول التسبيح والتحميد، والتكبري، فانه ينبغي لإلنسان إذا نام علي فراشه           : غري هذه، مثال  
يدل _ رضي اهللا عنه_ وثالثني، واحلمد هللا ثالث وثالثني، واهللا اكرب أربع وثالثني، هذا من الذكر، لكن حديث الرباء

رضـي اهللا   _ وقد اعد الرباء بن عازب    . علي إن ما أوصاه الرسول صلي اهللا عليه وسلم به إن جيعلهن آخر ما يقول              
آمنت بكتابك الذي أنزلـت ورسـولك الـذي     : ((يب صلي اهللا عليه وسلم، ليتقنه، فقال      هذا احلديث عن الن   _ عنه

  ))ونبيك الذي أرسلت: ((فرد عليه النيب عليه الصالة والسالم، وقال قل)) أرسلت
وذلك الن الرسول يكون من البشر ويكون مـن         : قال أهل العلم  )) . ورسولك الذي أرسلت  : ((وال تقل 

 ، وأما النيب صـلي اهللا  (٣)"ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكنيٍ* إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ:"  عن جربيل املالئكة، كما قال اهللا   
فان اللفظ صاحل، الن يكون املـراد بـه         )) ورسولك الذي أرسلت  : ((فإذا قال . عليه وسلم فال يكون إال من البشر      

اختص مبحمد صلي اهللا عليه وسلم، هذا مـن         )) ونبيك الذي أرسلت  : ((جربيل عليه الصالة والسالم، لكن إذا قال      
فان داللة هذا اللفظ علي النبوة من بـاب داللـة           )) ورسولك الذي أرسلت  : ((انه إذا قال  : وجه، ومن وجه آخر   
. لة االلتزام فانه يدل علي النبوة داللة مطابقة، ومعلوم إن داللة املطابقة اقوي من دال            )) نبيك: ((االلتزام، وأما إذا قال   

: فان التوكل )) ال ملجأ وال منجى منك إال إليك      : ((وقوله)) وفوضت أمري إليك  : ((الشاهد من هذا احلديث قوله    
تفويض اإلنسان أمره إىل ربه، وانه ال يلجا وال يطلب منجى من اهللا إال إىل اهللا عز وجل، ألنه إذا أراد اهللا بقوم سوءا           

_ سبحانه وتعـاىل _ إال إن يلجا إىل ربك: إلنسان شيئا فال مرد له إال اهللا عز وجل، يعين         فال مرد له، فإذا أراد اهللا با      
  بالرجوع

                              
 .على اإلسالم: على الفطرة)١(
 . باب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع) ٢٧١٠(باب فضل من بات على وضوء، واللفظ له، ومسلم ) ٢٤٤(متفق عليه، البخاري )٢(
 )١٩، ٢٠: التكوير()٣(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
. فينبغي لإلنسان إذا أراد النوم إن ينام علي جنبه األمين، وان يقول هذا الذكر، وأن جيعله آخر ما يقول                  . إليه 

  .(١)واهللا املوفق
 * بِه لَك رفغام يلَ املَنقَب كْراَآلثَاموذو وبالذُّن:  

ال إله إال : " من قالَ حني يأْوي إىل فراشه: "رضى اُهللا عنه عن النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قال      فَعن أَبِي هريرةَ    
سبحانَ ،  إال باهللا  وال حولَ وال قوة   ، وهو على كلِّ شيٍء قدير    ، وله احلمـد ، له امللْـك ، وحـده ال شريك له   ، اُهللا
  (٢)" خطاياه وأنْ كانت مثْلَ زبد البحرِ : غُفرت ذنوبه أو قالَ، واُهللا أكرب ، وال إله إال اُهللا، واحلمد هللا، اِهللا
  :ومن تعار من اللَّيلِ فَذَكَر اهللا غَفَر لَه ربه ومولَاه* 

     تامنِ الصةَ بادبع نولُ اِهللا    :  قَالَ - اهللا عنه     رضي -فَعسصلى اهللا عليه وسلم  -قَالَ ر - " :  ـنم ارعت نم
، سـبحانَ اِهللا    ، وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير      ، ولَه الْحمد   ، لَه الْملْك   ، لَا إِلَه إِلَّا اُهللا وحده لَا شرِيك لَه         : اللَّيلِ فَقَالَ   

دمالْحإِلَّا اُهللا     ،  ِهللا   و لَا إِلَهةَ إِلَّا بِاِهللا         ، ولَا قُولَ وولَا حو راُهللا أَكْبقَالَ ، و ي    : ثُمل راغْف ما   ، اللَّهعد أَو ،   لَه جِيبتاس ،
  (٣)" قُبِلَت صلَاته ، فَإِنْ توضأَ وصلَّى 

  :قال العالمةُ املناوي رمحه اهللا
والتعار االنتباه يف الليل مع صوت مـن حنـو تـسبيح أو    ) من الليل(بتشديد الراء أي انتبه ) ان إذا تعار ك (

استغفار وهذا حكمة العدول إليه عن التعبري باالنتباه فإن من هب من نومه ذاكرا هللا وسأله خريا أعطاه وإمنا يكـون                   
وأصل التعار السهر والتقلب :  يف نومه ويقظته قالواذلك ملن تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه وصار حديث نفسه

قال رب اغفر وارحـم     (على الفراش مث استعمل فيما ذكر وقد ورد عن األنبياء أذكار مأثورة منها أنه كان إذا انتبه                  
أي دلين على الطريق الواضح الذي هو أقوم الطرق وأعظمها استقامة وحذف املعمول ليـؤذن               ) واهد للسبيل األقوم  

لعموم وفيه جواز تسجيع الدعاء إذا خال عن تكلف وقصد كهذا فينبغي احملافظة على قول الذكر عند االنتباه مـن                 با
  (٤)النوم وال يتعني له لفظ لكنه باملأثور أفضل ومنه ما ذكر يف هذا اخلرب 

  :فاستغفر للمؤمنني و للمؤمنات ..وإن أردت مليارات احلسنات ىف ثواىن معدودات * 
 ع نقَالَ   فع ،تامنِ الصةَ بادقُولُ       : بي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر تعمس :»      نِنيمـؤلْمل فَرغـتـنِ اسم

   (٥)»والْمؤمنات كَتب اللَّه لَه بِكُلِّ مؤمنٍ ومؤمنة حسنةً
  
  

                              
 )٥٦٢-١/٥٦١:شرح رياض الصاحلني()١(
  ٣٤١٤الصحيحة )٢(
   )١١٠٣( البخاري   رواه )٣(

  

 )٥/١١٣:فيض القدير()٤(
   ) ٦٠٢٦:صحيح اجلامع: صحيح  ()٥(



 

 
  
  

٣٨  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  *,َ لَّها لجِدسى منب نىن .. ماهللاب بِإذن ة بيتله يف اجلَن:  

  -فَعن عبيد اللَّه الْخوالَنِى أَنه سمع عثْمانَ بن عفَّانَ يقُولُ عند قَولِ الناسِ فيه حني بنى مـسجِد الرسـولِ                   
     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-   مى سإِنو ، متأَكْثَر كُمإِن  بِىالن تع- لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ -  صا «  يجِدسى منب نقَالَ -م 
   . )١(» يبتغى بِه وجه اللَّه ، بنى اللَّه لَه مثْلَه فى الْجنة -بكَير حِسبت أَنه قَالَ 

من بنى مسجِدا للَّه كَمفْحصِ قَطَاة أَو أَصـغر  «  قَالَ - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم- اللَّه وعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه أَنَّ رسولَ  
 ةنى الْجا فتيب لَه ى اللَّهن٢(.»ب(  

  :دخلَ الْجنةَ بِإذن اهللا. .ومن صامَ يوماً وتبِع جنازةً وأَطْعم مسكيناً وعاد مرِيضاً ابتغاء وجه اهللا* 
             لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نماً      « :فَعائص موالْي كُمنم حبأَص نكْرٍ   . » مو بقَالَ أَب

فَمن أَطْعم مـنكُم  « قَالَ . قَالَ أَبو بكْرٍ رضى اهللا عنه أَنا . » ةً فَمن تبِع منكُم الْيوم جناز    « : قَالَ. رضى اهللا عنه أَنا     
قَالَ أَبو بكْرٍ رضى اهللا عنه     . » فَمن عاد منكُم الْيوم مرِيضاً      « قَالَ  . قَالَ أَبو بكْرٍ رضى اهللا عنه أَنا        . » الْيوم مسكيناً   

   )٣(»ما اجتمعن فى امرِئٍ إِالَّ دخلَ الْجنةَ « لَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ رسولُ ال. أَنا 
 *لَى اللَّها عنامكَانَ ض احر أَو ، جِدسا إِلَى الْمغَد نمو ، لَى اللَّها عناما كَانَ ضرِيضم ادع نمو:  

من جاهد في سبِيلِ اللَّه كَانَ ضامنا علَى اللَّه         : (عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ       فَعن معاذ بنِ جبلٍ     
 علَى إِمامٍ يعزره    ومن عاد مرِيضا كَانَ ضامنا علَى اللَّه ومن غَدا إِلَى مسجِد أَو راح كَانَ ضامنا علَى اللَّه ومن دخلَ                  

  ))٥(كَانَ ضامنا علَى اللَّه ومن جلَس في بيته لَم يغتب إِنسانا كَانَ ضامنا علَى اهللا
  :لصاحبهما يشفعان.. والصيام والقرآنُ * 

    لَيلَّى اُهللا عص  ولَ اللَّهسرٍو أَنَّ رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَفَع لَّمسو ه : » ةاميالْق موي دبلْعل انفَعشآنُ يالْقُرو اميالص
           يهنِى ففِّعارِ فَشهبِالن اتوهالشو امالطَّع هتعنم بر أَى اميقُولُ الصنِ     . يفِّعلِ فَشبِاللَّي موالن هتعنآنُ مقُولُ الْقُريو    يـهى ف .

 انفَّعش٤(»قَالَ فَي(   
واللّه {أي يشفعهما اللّه تعاىل فيه ويدخله اجلنة، وهذا القول حيتمل أنه حقيقة بأن جيسد ثواما وخيلق اللّه فيه النطق               

  )٥(.، وحيتمل أنه يوكل ملكاً يقول عنهما ،وحيتمل أنه على ضرب من ااز والتمثيل} على كل شيء قدير
 * نموقَةدابِ الصب نم ىعد قَةدلِ الصأَه نكَانَ م:  

من أَنفَق زوجينِ فـى  «  قَالَ -  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم - أَنَّ رسولَ اللَّه - رضى اهللا عنه    -  فَعن أَبِى هريرةَ    
       ا عي ةنابِ الْجوأَب نم ىودن بِيلِ اللَّهس      ريذَا خه ، اللَّه دب .            ـنمو ، الَةابِ الصب نم ىعد الَةلِ الصأَه نكَانَ م نفَم

                              
)١( - ارِىخالب اهور )٤٥٠(   
  )١١٧ / ١(، التعليق الرغيب ) ٩٥٣ و ٨٨٣(وصححه األلباين يف الروض النضري  ) ٧٨٧( رواه ابن ماجه - )٢(
)٣( - ملسم اهور )١٠٢٨.( 
 )٣٨٨٢(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٩٨٤(وصحيح الترغيب ) ٢٠٣٦(واحلاكم ) ٦٧٨٥( رواه أمحد - )٤(
  )٥٢٠٣( فيض القدير- )٥(
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
 كَانَ من أَهلِ الْجِهاد دعى من بابِ الْجِهاد ، ومن كَانَ من أَهلِ الصيامِ دعى من بابِ الريان ، ومن كَانَ من أَهـلِ                        

     قَةدابِ الصب نم ىعد قَةدكْرٍ . » الصو برضى اهللا عنه -فَقَالَ أَب - ىعد نلَى ما عم ، ولَ اللَّهسا رى يأُمو تبِأَبِى أَن 
  )١(» وأَرجو أَنْ تكُونَ منهم .  نعم «من تلْك اَألبوابِ من ضرورة ، فَهلْ يدعى أَحد من تلْك اَألبوابِ كُلِّها قَالَ 

  :سبب لتكفري الذنوبِ والسيئات..واملتابعة بني العمرات * 
 الْعمرةُ إِلَى الْعمرة كَفَّارةٌ لما« :  أَنَّ رسولَ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ    - رضى اهللا عنه     -فَعن أَبِى هريرةَ    

   )٢(»بينهما ، والْحج الْمبرور لَيس لَه جزاٌء إِالَّ الْجنةُ 
  :تعدلُ حجةً مع النيب العدنان..وعمرةٌ يف رمضان * 

 صلَّى اُهللا علَيـه     قَالَ رسولُ اهللاِ  : سمعت ابن عباسٍ، يحدثُنا قَالَ    : أَخبرنِي عطَاٌء، قَالَ  : فعنِ ابنِ جريجٍ، قَالَ   
لَّمسا         : وهماس ِسيتاسٍ فَنبع نا اباهمارِ سصالْأَن نم أَةراما؟ «لنعي مجحأَنْ ت كعنا مم «ـا إِلَّـا    : قَالَتلَن كُـني لَم

فَإِذَا جاَء رمضانُ فَـاعتمرِي، فَـإِنَّ   «:  ناضحا ننضح علَيه، قَالَناضحان فَحج أَبو ولَدها وابنها علَى ناضحٍ وترك لَنا    
  (٣)» عمرةً فيه تعدلُ حجةً

     هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نقَالَ       : وع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر :» ةرمةُ إِلَى العرمـا   العمةٌ لكَفَّـار
   (٤)» بينهما، واحلَج املَبرور لَيس لَه جزاٌء إِلَّا اجلَنةُ

أَديموا الْحج والْعمـرةَ فَإِنهمـا   «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن جابِرٍ رضي اُهللا عنه قَالَ     
  (٥)»نوب كَما ينفي الْكري خبثَ الْحديدينفيان الْفَقْر والذُّ

الْحجاج والْعمار، وفْـد اللَّـه إِنْ دعـوه         «: وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنه قَالَ           
ملَه غَفَر وهفَرغتاس إِنو ،مهاب(٦)»أَج   

  :وال كبر مكبر قَطّ إال بشر باجلنة أهلَّ مهِلٌّ قَطّ إال بشر باجلنة ،  وما*
 نأهلَّ ما: " أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال فَع ـ طّقَ لٌّهِم إال ب ـ  ، رش ر وال كب

مطّر قَكبإال ب قيل "ر ش  :م " : قال ة ؟يا رسول اهللا باجلنع٧( "ن(  
  
  

                              
  الضرر أى ال يزاحم بعضهم بعضا: الضرورة -) ١٨٩٧( رواه البخارى )١(
  )٩٩٠(ومالك يف املوطأ   ) ١٣٤٩(  ومسلم ) ١٧٧٣( رواه البخاري )٢(
  )١٢٥٦( رواه مسلم )٣(
    متفق عليه)٤(
   )١١٨٥:الصحيحة: صحيح ()٥(
  )١١٠٩:صحيح الترغيب: صحيح  ()٦(
رفع صوته بالتلبية ، واملعىن ما رفع ملـب         : أي  " أهلَّ  ) ." ٥٥٦٩( رواه الطرباين يف األوسط، وحسنه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ             )٧(

  ٠بري إال بشرته املالئكة باجلنة صوته يف التلبية أو مكبر صوته بالتك
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    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  :بعث ملبيا..ومن مات ملبياً *  

  ناسٍ    فَعبن عا  ابمهنع اللَّه ضير  يبالن نلَّ  عسه ولَيع لَّى اللَّهـص م  رعريه   خب لٌ منجر قصفَو   اتفَقَالَ  ،فَم  :
"   اء اغْسلُوهس   مبرٍـود كَفّنوه يف وهيبالَ ثَووا   ورمخت  هأسر ا فَإنَّ اللَّهيلَبة مامالْقي موي ثُهعب١( "ي(   

  :أَعتقَه من النارِ العزِيز الوهاب..ومن أَعتق رقبة من الرِقَاب* 
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نفَع-     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوٍ  « :  قَالَ   -   صـضبِكُلِّ ع اللَّه قتةً ، أَعملسةً مقَبر قتأَع نم

 جِهبِفَر هجى فَرتارِ ، حالن نا موضع هن٢(»م( .   
  :سهلَ اللَّه لَه بِه إِلَى الْجنة طَرِيقاً..ومَن سلَك إىل العلمِ طَرِيقاً * 

  أَبِي ه نةَ رضي اهللا عنه قَالَ    فَعرير :           لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسقَالَ ر : »      نةً مبنٍ كُرمؤم نع فَّسن نم
اللَّه رسِسرٍ يعلَى مع رسي نمو ةاميمِ الْقوبِ يكُر نةً مبكُر هنع اللَّه فَّسا نينبِ الدكُر رتس نمو ةراآلخا وينى الدف هلَيع 

مسلماً ستره اللَّه فى الدنيا واآلخرة واللَّه فى عون الْعبد ما كَانَ الْعبد فى عون أَخيه ومن سلَك طَرِيقاً يلْتمس فيه علْماً 
اً إِلَى الْجنة وما اجتمع قَوم فى بيت من بيوت اللَّه يتلُونَ كتاب اللَّه ويتدارسونه بينهم إِالَّ نزلَت                  سهلَ اللَّه لَه بِه طَرِيق    

 نيمف اللَّه مهذَكَركَةُ والَئالْم مهفَّتحةُ ومحالر مهتيغَشةُ وينكالس هِملَيع هبسن بِه رِعسي لَم لُهمع طَّأَ بِهب نمو هدن٣(»ع(     
وعن قَيسِ بنِ كَثريٍ قَالَ قَدم رجلٌ من الْمدينة علَى أَبِى الدرداِء وهو بِدمشق فَقَالَ ما أَقْدمك يا أَخى فَقَـالَ                   

قَالَ أَما قَـدمت    .  قَالَ أَما جِئْت لحاجة قَالَ الَ      - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم      -ه عن رسولِ اللَّه     حديثٌ بلَغنِى أَنك تحدثُ   
 -يـه وسـلَّم      صلَّى اُهللا علَ   -قَالَ ما جِئْت إِالَّ فى طَلَبِ هذَا الْحديث قَالَ فَإِنى سمعت رسولَ اللَّه              . لتجارة قَالَ الَ  

من سلَك طَرِيقًا يبتغى فيه علْما سلَك اللَّه بِه طَرِيقًا إِلَى الْجنة وإِنَّ الْمالَئكَةَ لَتضع أَجنِحتها رِضا لطَالـبِ                   « : يقُولُ
مو اتومى السف نم لَه رفغتسلَي مالإِنَّ الْعلْمِ ولِ الْعكَفَض ابِدلَى الْعمِ عاللُ الْعفَضاِء وى الْمانُ فيتى الْحتضِ حى اَألرف ن

لْعلْم فَمن أَخذَ   الْقَمرِ علَى سائرِ الْكَواكبِ إِنَّ الْعلَماَء ورثَةُ اَألنبِياِء إِنَّ اَألنبِياَء لَم يورثُوا دينارا والَ درهما إِنما ورثُوا ا                 
  .)٤(»بِه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍ 

ما جلَس قَوم قَطُّ في بيت من بيـوت اللَّـه     :"قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم         : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
    هنيب هونساردتوي ،اللَّه ابتُءونَ كقْري           مهذَكَـركَةُ، والئالْم مهفَّتحةُ، وينكالس هِملَيع زِلَتأُنةُ، ومحالر مهتيإِال غَش ،م

ه، لَـم يـسرِع بِـه    اللَّه فيمن عنده، ومن سلَك طَرِيقًا يطْلُب علْما سهلَ اللَّه بِه طَرِيقًا إِلَى الْجنة، ومن أَبطَأَ بِه عملُ         
هبس٥(".ن(   

  

                              
)١( ارِيخالب اهور)١٢٦٥ ( ملسوم)١٢٠٦(  
 )٦٧١٥(   رواه البخاري )٢(
 ).٢٦٩٩(   رواه مسلم )٣(
  )٢١٢(مطوال وحسنه األلباين يف املشكاة  ) ٧٠٢٨(وصحيح مسلم  ) ٢٨٥٨(   رواه الترمذى )٤(
  )٢٦٩٩(   رواه مسلم )٥(



 

 
  
  

٤١  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
 :كَانَ لَه كَأَجرِ حاج تاما حجته بِإذن اهللا.. من غَدا إِلَى الْمسجِد ليتعلَّم خيرا أَو يعلِّمه ابتغاَء وجه اهللاَ,*  

من غَدا إِلَى الْمسجِد ال يرِيد إِال أَنْ «:  قَالَ-سلم  صلى اهللا عليه و-عنِ النبِي : فعن أَبِي أُمامةَ رضي اهللا عنه
هتجا حامت اجرِ حكَأَج كَانَ لَه ،لِّمهعي ا أَوريخ لَّمعت(١)»ي  

  :يدخلُ الْجنةَ بِسالَمٍ.. وإطعام الطعام * 
        ر ما قَدالَمٍ قَالَ لَمنِ سب اللَّه دبع نفَع   ولُ اللَّهس-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص -       ميلَ قَدقو هإِلَي اسفَلَ النجةَ انيندالْم 

   ولُ اللَّهسر-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص -     ولُ اللَّهسر مقَد -    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص -     ولُ اللَّهسر ملَ    - قَدـلَّى اُهللا عص   ـهي
لَّمسو-            ولِ اللَّهسر هجو تنبتا اسفَلَم هإِلَي ظُراسِ َألنى النف فَجِئْت -    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص -      سلَـي ههجأَنَّ و فْترع 

أَفْشوا السالَم وأَطْعموا الطَّعام وصـلُّوا والنـاس نِيـام    أَيها الناس « : بِوجه كَذَّابٍ وكَانَ أَولَ شىٍء تكَلَّم بِه أَنْ قَالَ 
  . )٢(»تدخلُونَ الْجنةَ بِسالَمٍ 

 )  لَاموا السأَفْش (هرِفُونعلَا ت نلَى معو هرِفُونعت نلَى مع وهرأَكْثو وهأَظْهِر أَي.  
 ) اموا الطَّعمأَطْعامِ أَ) وتالْأَينيِ واكسوِ الْمحنل ي  
  .لأَنه وقْت الْغفْلَة ،فَلأَربابِ الْحضورِ مزِيد الْمثُوبة أَو لبعده عنِ الرياِء والسمعة ) والناس نِيام ( أَي بِاللَّيلِ ) وصلُّوا ( 
   .)٣(أَي من اللَّه أَو من ملَائكَته من مكْروه أَو تعبٍ ومشقَّة) تدخلُوا الْجنةَ بِسلَامٍ ( 
  : شافعتانيوم الْقيامةللعبد ..وسورتان * 

         نةَ قَالَفَعامقُول: أَبِي أُمسلم يو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمآنَ «: سُءوا الْقُراقْر ةاميالْق موي يأْتي هفَإِن
شفيعا لأَصحابِه اقْرُءوا الزهراوينِ الْبقَرةَ وسورةَ آلِ عمرانَ فَإِنهما تأْتيان يوم الْقيامة كَأَنهما غَمامتان أَو كَأَنهما 

ورٍ صطَي نم قَانرأَو ف انتايلَا غَيةٌ ورسا حكَهرتكَةٌ ورا بذَهفَإِنَّ أَخ ةقَرةَ الْبورُءوا سا اقْرابِهِمحأَص نع اناجحت اف
   . (٤)»تستطيعها البطلة

املضيُء شديد الضوء، : تأنيث أزهر، واألزهر: تثنية زهراء، والزهراء): زهراوين(، "اقرأوا الزهراوين: "قوله
رة وآل عمران الزهراوين؛ ألما نوران، وال شك أن نور كالم اهللا أشد وأكثر ضياء، وكلُّ سورة من سور مسى البق

القرآن زهراُء؛ ملا فيها من نورِ بيان األحكام واملواعظ وغري ذلك من الفوائد، وملا فيها من شفاِء الصدورِ وتنويرِ 
  .القلوب وتكثريِ األجر لقارئها

. السحابة): الغمامة(، "ما غَمامتان أو غيايتان أو فرقان من طريٍ صواف حتاجان عن أصحاماكأنه: "قوله
  .بياءين املنقوطة من حتتها بنقطتني، وهي ظلُّ السحاب): الغياية(

  .مجاعة من الطري:  الفرق 

                              
  )  ٨٦: صحيح الترغيب: يححسن صح  ()١(
 )٢٩٦٠(هذَا حديثٌ صحيح  ، وصححه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ  : وقَالَ ) ٢٦٧٣(   رواه الترمذي )٢(
 )٢٧٧ص  / ٦ج  (-   حتفة األحوذي )٣(
  )٨٠٤( رواه مسلم )٤(



 

 
  
  

٤٢  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  ومجاعة   :  صواف ،مجع صافة، وهي اجلماعة اليت تقف على الصف  

  .أجنحتها بعضها جبنب بعضالطري ترفع 
  .مجع طائر، وقد يستعمل الطري على الواحد): الطري(

حيتمل أن تكون للشك من الراوي، وحيتمل أن تكون للتخيري يف تشبيه هاتني ) أو غيايتان أو فرقان(يف ) أو(و 
بههما بغيايتني، وفرقني من إن شئت شبههما بغمامتني، وإن شئت ش: السورتني بغمامتني أو غيايتني أو فرقني؛ يعين

  .الطري، جييئان فوق رأس قارئهما يوم القيامة تظالنه عن حر الشمس يومئذ
تدفعان اجلحيم والزبانية واألعداء عن الذين قرؤومها يف الدنيا، وتشفعان هلم : ؛ يعين"حتاجان عن أصحاما: "قوله

  .ون هلا عظمةٌ وخوف يف قلوب أعداء قارئهماعند اهللا، وجعلُ صورتهِما كالغمامتني حيتمل أن يك
الكسالن، حيتمل أن يكون : ضد احلق، والباطل: مجع باطل، والباطل): البطلة(، "وال يستطيعها البطَلَةُ: "قوله

أن أهل السحر والباطل ال جيدون : ال يقدر الكسالن أن يتعلم سورة البقرة لطوهلا، وحيتمل أن يكون معناه: معناه
  (١)ق لتعلُّمها ودرايتهاالتوفي

 * ،ةعمالْج موف ية الْكَهروأَ سقَر نيقِومتالْع تيالْب نيبو هنيا بورِ مالن نم اَء لَهأَض:  
ن قَـرأَ سـورة     م«: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    : فعن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اُهللا عنه قَالَ       

  (٢)»الْكَهف يوم الْجمعة، أَضاَء لَه من الْنورِ ما بين الْجمعتينِ
     ،رِيدالْخ يدعأَبِي س نوع       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ       «: قَالَأَنَّ الن تكَان زِلَتا أُنكَم فةَ الْكَهورأَ سقَر نم ه

هلَيلَّطْ عسي الُ لَمجالد جرا فَخرِهآخ نم اترِ آيشأَ بِعقَر نمكَّةَ، وإِلَى م هقَامم نا مور(٣)»ن 
   ،رِيدالْخ يدعأَبِي س نوع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَأَنَّ الن:» فةَ الْكَهورأَ سقَر نم اَء لَهأَض ةعممِ الْجوي يف
(٤)» من النورِ ما بينه وبين الْبيت الْعتيقِ

  

فاهللا عز وجل جيعل له نوراً عظيماً ما بني اجلمعة واليت قبلها، هذا إذا قرأ سورة الكهف، وإذا واظب علـى                  
  .أليام كما يف هذا احلديثقراءا يف كل يوم مجعة كان له هذه الفضيلة، ويكون له يف كل ا

من قرأ سورة الكهف ليلة اجلمعة أضاء له من النور ما بينه وما بـني      : (قال صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث      
يعطى نوراً عظيماً، فتخيل أن لك نوراً يوم القيامة حجمه ما بينك وبني البيت العتيق، فيا تـرى                  : يعين) البيت العتيق 

 .نسأل اهللا عز وجل أن يهدينا صراطه املستقيم!!  يضيء لك طريقك وسبيلك يوم القيامة؟هذا النور أليس كافياً أن

(٥).  

                              
  )٧١/ ٣(  املفاتيح يف شرح املصابيح )١(
  )٧٣٦:  الترغيبصحيح: صحيح  ( )٢(
  ١٤٧٣:صحيح الترغيب:   صحيح لغريه)٣(
  ٦٤٧١:صحيح اجلامع:   صحيح)٤(
  ) ١٦شريط رقم ( حطيبة -شرح الترغيب والترهيب للمنذرى )٥(



 

 
  
  

٤٣  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
    :حىت يدخل اجلنة مع الداخلني.. وسورةٌ تشفع لصاحبها يوم الدين*  

هي الْمانِعةٌ } اركتب{سورةُ «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اِهللا : فعنِ ابنِ مسعود رضي اُهللا عنه قَالَ
  (١)» من عذَابِ الْقَبرِ

سورةٌ من الْقُرآن ما هي «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اِهللا : وعن أَنسِ بنِ مالك رضي اُهللا عنه قَالَ
  (٢)»} تبارك{لْجنةَ، وهي إِالَّ ثَالَثُونَ آيةً، خاصمت عن صاحبِها حتى أَدخلَته ا

هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نوع : بِينِ النةً «:  قَالَ-  صلى اهللا عليه وسلم -عثَالَثُونَ آي آنالْقُر نةً مورإِنَّ س
  (٣)»} ملْكتبارك الَّذي بِيده الْ{شفَعت لرجلٍ حتى غُفر لَه وهي سورةُ 

) تفَعش (    لـ ربثَلَاثُونَ خ لَهأَنَّ قَو رالْأَظْهو ،الطِّيبِي إِنَّ كَذَا قَالَه ربخ يففخبِالت)َّإِن (   ـربخ تـفَعش لُهقَوو
شفِّعت علَى بِنـاِء الْمجهـولِ      : عنى قَالَ في الْأَزهارِ   أَوِ استئْناف فَهو في غَاية من الْبعد م       : ثَان، وأَما قَولُ ابنِ حجرٍ    

علَى الْفَاعلِ مخفَّفًا وهذَا أَقْرب اهـ وعلَيه النسخ الْمقْروأَةُ الْمصححةُ، والشفَاعةُ : مشددا، أَي قُبِلَت شفَاعتها، وقيلَ    
 الْحقيقَة في علْمِ اللَّه وإِما علَى الاستعارة وإِما علَى أَنها تتجسم كَما مر، وفي سوقِ الْكَلَـامِ علَـى         للسورة إِما علَى  

ن بِهذه الْمنزِلَة، وقَد استدلَّ بِهذَا الْحديث إِنَّ سورةَ تبارك شفَعت لَم تكُ: الْإِبهامِ ثُم التفِْسري تفْخيم للسورة، إِذْ لَو قيلَ
الْبسملَةُ لَيست من السورة وآيةٌ تامةٌ منها لأَنَّ كَونها ثَلَاثني آيةً إِنما يصح علَى تقْديرِ كَونِها آيةً تامةً منها،                   : من قَالَ 

 الُ أَنالْحو                 ،الْـأَكْثَرِينو كالمنِيفَةَ وبِ أَبِي حذْها كَمهنم ةبِآي تسا لَيإِم ا، فَهِيهنةً مامةً تا آينِهرِ كَوغَي نا ثَلَاثُونَ مه
متعلِّق بِـشفَعت  ) لرجلٍ حتى غُفر لَه( الشافعي وإِما لَيست بِآية تامة بلْ هي جزٌء من الْآية الْأُولَى كَرِواية في مذْهبِ            

                    عفى دتح لَه تفَعش اتا ما فَلَمهرقَد ظِّمعيا وهؤقْرلٌ يجنِي كَانَ رعرِ يبي الْخف يضى الْمنعكُونَ بِملُ أَنْ يمتحي وهو
حيو ،هذَابع هنعةاميالْق موي رِ أَوي الْقَبا فأُهقْري نمل فَعشت لِ، أَيقْبتسى الْمنعكُونَ بِملُ أَنْ يم(٤)ت  

  :براَءةٌ من الشرِك بفَضلِ القُدوسِ السلَام.. وقراَءةُ الْكَافرونَ قَبلَ املَنامِ * 
   ضر يعجفَل اَألشون نفَع   هناُهللا ع ي :   بِيفَل  - صلى اهللا عليه وسلم      -أَنَّ النونأْ  «:  قَالَ لـا     {اقْرهـا أَيقُلْ ي

  (٥)» ثُم نم علَى خاتمتها فَإِنها براَءةٌ من الشرِك} الْكَافرونَ 
  : قال العالمةُ الصنعاين رمحه اُهللا

هو أي } قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ{يف ) فاقرأ(ا أردت أو إذا اضطجعت أي إذ) إذا أخذت مضجعك من الليل(
أي اجعلها آخر أذكار املنام ) مث من على خامتتها(السورة املسماة ذه اجلملة ال هذا اللفظ وحده كما يصرح به قوله 

 اللفظ إما ألنه قد صار علما هلا أو ألنه أنث الضمري؛ ألنه أراد بياأيها الكافرون السورة ال هذا) فإا براءة من الشرك(

                              
  ) .١١٤٠(، الصحيحة ) ٣٦٤٣(، وصححه األلبانِي يف صحيح اجلامع ) ٥٢٦( طبقات احملدثني بأصبهان )١(
  ) .٣٦٤٤(، وحسنه األلبانِي يف صحيح اجلامع ) ٣٦٥٤(املعجم األوسط  رواه الطرباين يف )٢(
  )٢٠٩١(  رواه أَحمد والترمذي وأَبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )٣(
  )١٤٨١/ ٤( مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )٤(
 )٢٩٢(باب ما يقال عند النوم،  وحسنه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ  ) ٥٠٥٥(بو داود  رواه أَ)٥(



 

 
  
  

٤٤  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
اقتصر عليه، واملراد به السورة للعلم بذلك، واملراد أا تربي قائلها من الشرك ألا اشتملت على نفي عبادة ما يعبده  

: ستقبال فقالاملشركون بأبلغ عبارة وأوىف تأكيد فإنه نفى عبادته ملا يعبدونه باجلملة الفعلية املضارعية ليفيد احلال واال
}دب{: أي يف احلال واالستقبال مث نفاه باجلملة االمسية ملا عبدوه فيما مضى فقال} لَا أَعمتدبا عم ابِدا علَا أَنكما } و

نفى عبادم ملا يعبده باجلملة االمسية يف الطرفني ما يعبدونه يف احلال واالستقبال ويف هذه السورة مباحث شريفة 
وملا كان النوم أخا للموت حسن النوم على )  ١٤٥/ ١" (بدائع الفوائد"مام ابن قيم اجلوزية يف كتابه ذكرها اِإل

  (١)أكمل براءة من الشرك 
وقُلْ يا أَيها   قُلْ هو اللَّه أَحد تعدلُ ثُلُثَ الْقُرآن،        «: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم      : وعنِ ابنِ عمر قَالَ   
آنالْقُر عبلُ ردعونَ تر(٢) »الْكَاف  

 * نا عشراوسورةُ اإلخالص مأَهبىن اهللا له يف اجلنة قصرا .. قَر:  
 نفَعنِيهسٍ الْجنِ أَنب اذعم : بِينِ النقَالَ- صلى اهللا عليه وسلم - ع  :»دأَح اللَّه وأَ قُلْ هقَر نا مهمتخى يتح 

ةني الْجا فرقَص لَه ى اللَّهنب اترم رشطَّابِ. » عالْخ نب رمفَقَالَ ع : ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،ولَ اللَّهسا ري ركْثتإِذَنْ أَس- 
  (٣)»اللَّه أَكْثَر وأَطْيب«: -صلى اهللا عليه وسلم 

 *   أَ أَو عقَر نوم  لَّم                     ـنم لَه ريخ عبأَرو ،ثَلَاث نم لَه ريثَلَاثٌ خنِ، وياقَتن نم لَه رياهللا، خ ابِ اِهللا يف بيتتك ننِ ميتآي
  :أَربعٍ، ومن أَعدادهن من الْإِبِلِ 

أَيكُم يحـب أَنْ    «:  اُهللا علَيه وسلَّم ونحن في الصفَّة، فَقَالَ       خرج رسولُ اِهللا صلَّى   : فعن عقْبةَ بنِ عامرٍ، قَالَ    
 يا رسولَ: ، فَقُلْنا»يغدو كُلَّ يومٍ إِلَى بطْحانَ، أَو إِلَى الْعقيقِ، فَيأْتي منه بِناقَتينِ كَوماوينِ في غَيرِ إِثْمٍ، ولَا قَطْعِ رحمٍ؟                 

أَفَلَا يغدو أَحدكُم إِلَى الْمسجِد فَيعلَم، أَو يقْرأُ آيتينِ من كتابِ اِهللا عز وجلَّ، خير لَـه مـن                «: اِهللا نحب ذَلك، قَالَ   
نمعٍ، وبأَر نم لَه ريخ عبأَرو ،ثَلَاث نم لَه ريثَلَاثٌ خنِ، وياقَتالْإِبِلِن نم نهادد(٤)» أَع  

 اسم واد باملدينة، مسى بذلك لسعته وانبساطه، من البطح،          - بضم الباء وسكون الطاء      -)) بطحان: ((قوله
علي ميلني من املدينة، عليه أموال : يريد به العتيق األصغر، وهو واد علي ثالثة أميال، وقيل)) العقيق((و . وهو البسط

الناقة العظيمة )) الكوماء((و . هما بالذكر؛ ألما أقرب املواضع اليت يقام فيها أسواق اإلبل إيل املدينةوإمنا خص. أهلها
  .وإمنا ضرب املثل ا؛ ألا من خيار مال العرب. السنام املشرفة
ـ . مسى موجب اإلمث إمثًـا جمـازا      . أي يف غري ما يوجب إمثًا، كسرقة، وغصب       )) يف غري إمث  : ((قوله : هقول

. لشك الراوى)) أو(( أي فيعلم آيتني أو يقرأ، فـ       - بفتح الياء وسكون العني      -صحح يف جامع األصول     )) فيعلم((
  .خري له مبتدأ خرب حمذوف، أي مها خري له)) خري له: ((قوله

                              
 )١/٥١١:التنوير شرح اجلامع الصغري()١(
  ٤٤٠٥: صحيح اجلامع:   صحيح)٢(
  ) .٥٨٩(، الصحيحة ) ٦٤٧٢(، وحسنه األلبانِي يف صحيح اجلامع ) ١٥٦٤٨( رواه أمحد )٣(
  )٨٠٣:اه مسلمرو  ()٤(



 

 
  
  

٤٥  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
وأكثر من أربع آيـات خـري مـن         : متعلق مبحذوف تقديره  )): قض)) ((ومن أعدادهن من اإلبل   : ((قوله 

. ن اإلبل، فخمس آيات خري من مخس من اإلبل، وكذلك الست والسبع إيل ما فـوق مـن األعـداد                   أعدادهن م 
وحيتمل أن يكون املعىن اآليتان خري من ناقتني، ومن أعداد النوق من اإلبل، أي اآليات تفضل علي مثـل                   )): شف((

  .(١)عددها من النوق، ومثل عددها من اإلبل
  :كما يتناثر ورق األشجار.. خطاياكما  واألوزار وإن قابلت أخاً لك فصافحه تتناثر* 

إِنَّ الْمؤمن إِذَا لَقي الْمؤمن فَسلَّم علَيه، وأَخذَ        «: فعن حذَيفَةَ بنِ الْيمان، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ          
  (٢)» ، كَما يتناثَر ورق الشجرِبِيده، فَصافَحه، تناثَرت خطَاياهما
ما من مسلمينِ يلْتقيان فَيتصافَحان، إِلَّـا       «: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم      : وعنِ الْبراِء بنِ عازِبٍ قَالَ    

   (٣)»غُفر لَهما قَبلَ أَنْ يتفَرقَا
  :فمن أنظر معسرا أو وضع له أظله اهللا يوم الدين.. يس كربات املكروبني والتيسري على املعسرين واحرص على تنف* 

آللَّه؟ : إِني معِسر، فَقَالَ: فعن عبد اِهللا بنِ أَبِي قَتادةَ، أَنَّ أَبا قَتادةَ، طَلَب غَرِميا لَه، فَتوارى عنه ثُم وجده، فَقَالَ
من سره أَنْ ينجِيه اُهللا من كُربِ يومِ الْقيامة،         «: فَإِني سمعت رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، يقُولُ        : آللَّه؟ قَالَ : قَالَ

هنع عضي ِسرٍ، أَوعم نع فِّسن(٤)،»فَلْي  
     اُهللا ع يضرِ رسأَبِي الْي نقَالَ وع هنِ     : نياته ينيع رصب هِدأُش)   هينيلَى عع ةيعبإِص عضونِ،   ) وياته أُذُنِي عمسو

عـِسراً أَو  من أَنظَر م«:  وهو يقُولُ- صلى اهللا عليه وسلم -رسولَ اِهللا ) وأَشار بِيده إِلَى مناط قَلْبِه (ووعاه قَلَبِي هذَا    
لِّهي ظاُهللا ف أَظَلَّه هنع عض(٥)» و  

اعتكافـك  مـن  وكان خريا لك ..وامش ىف حاجات احملتاجني حىت تقضيها له ليثَبت اُهللا قدميك يوم تزول األقدام    * 
 ِ:شهرا يف مسجد النىب املختار
َألنْ أَمشي مع أَخٍ لي في حاجة أَحب إِلَي مـن  «: ى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه صلَّ : فعنِ ابنِ عمر، قَالَ   

أَنْ أَعتكف شهرا في مسجِدي هذَا، ومن مشى مع أَخيه الْمسلمِ في حاجة حتى يقْضيها ثَبت اللَّه قَدميه يوم تـزولُ                  
اَألقْد(٦)» ام  

  
  

                              
  )١٦٣٤/ ٥(شرح املشكاة للطييب الكاشف عن حقائق السنن )١(
  )٢٧٢٠:صحيح الترغيب: صحيح لغريه  ()٢(
  )٢٧١٨:صحيح الترغيب: صحيح  ()٣(
  )٩٠٣: صحيح لترغيب: صحيح ()٤(

  

  )٣٠٠٦: رواه مسلم ()٥(
  ) ٢٦٢٣: صحيح الترغيب: حسن لغريه ()٦(



 

 
  
  

٤٦  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  :تكن يوم القيامة يف ظل اهللا..وابك من خشية اهللا *  

عين بكَت من : عينان لَا تمسهما النار: " سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ: فعن ابنِ عباسٍ قَالَ
رحت تاتب نيعو ،اللَّه ةيشخ بِيلِ اللَّهي سف (١)" س  

اِإلمام : سبعةٌ يظلُّهم اللَّه في ظلِّه، يوم الَ ظلَّ إِلَّا ظلُّه         : " وعن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ         
لْبه معلَّق في املَساجِد، ورجالَن تحابا في اللَّه اجتمعا علَيه وتفَرقَا علَيـه،  العادلُ، وشاب نشأَ في عبادة ربه، ورجلٌ قَ  

ه ما تنفـق  إِني أَخاف اللَّه، ورجلٌ تصدق، أَخفَى حتى الَ تعلَم شمالُ: ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصبٍ وجمالٍ، فَقَالَ   
 اهنيع تا فَفَاضيالخ اللَّه لٌ ذَكَرجرو ،هينم(٢)"ي  

  :يستغفر لك سبعون ألف ملك بإِذن اهللا.. واحرص على عيادة املرضى ابتغاء وجه اهللا* 
اد مرِيضا، لَم يزلْ في خرفَـة       من ع «قال رسول اهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم         : فعن ثوبان  رضي اُهللا عنه  قال       

جِعرى يتح ةن(٣)»الْج    
ما من مسلمٍ يعود مسلما غُدوةً إِالَّ صلَّى : لَّى اُهللا علَيه وسلَّمقال رسول اهللا ص: وعن على رضى اهللا عنه قال  

      و ،ِسيمى يتح لَكم ونَ أَلْفعبس هلَيع              رِيفخ كَانَ لَهو ،بِحصى يتح لَكم ونَ أَلْفعبس هلَيلَّى عةً إِالَّ صيشع هادإِنْ ع
ةي اجلَن(٤)ف.  

  :تكُن يف اجلنة رفيق رسول اهللا.. واكفل يتيما ابتغاء وجه اهللا* 
أَنا وكَافلُ اليتيمِ في اجلَنـة      « علَيه وسلَّم    قال رسول اهللا صلَّى اهللاُ    : فعن سهل بن سعد  رضي اُهللا عنه  قال         

  (٥)وقَالَ بِإِصبعيه السبابة والوسطَى» هكَذَا
  :تكُن عند اهللا كااهدين.. واسع على األرملة واملسكني* 

     هناُهللا ع يضرة ريرأَبِي ه نفع :   بِينِ النني  «:  قَالَ-  صلى اهللا عليه وسلم  -عكـسالْمو لَةملَى اَألري عاعالس
   (٦)» وكَالْقَائمِ الَ يفْتر وكَالصائم الَ يفْطر- وأَحِسبه قَالَ -كَالْمجاهد في سبِيلِ اِهللا 

  :تبلُغ درجة القائمني الصائمني بإذن العليم اخلالق.. وكُن حسن األخالق* 
 قالفعن أىب أمامة  ر  هناُهللا ع يض : لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقال رسول اهللا  ص ":  ـةنبِضِ الْجي رف تيبِب يمعا زأَن

             تيبِبازِحاً، وإِنْ كَانَ مو بالْكَذ كرت نمل ةنالْج طسي وف تيبِبقاً، وحإِنْ كَانَ ماَء ورالْم كرت نمل  ـةنلَى الْجي أَعف 
لُقَهخ نسح نم(١)»ل  

                              
      )٤١١٣:صحيح اجلامع: صحيح ()١(
  )متفق عليه  ()٢(
  )٦٣٨٩: صحيح اجلامع: صحيح  ()٣(
   ).١٨٧٢-٥٧٦٧صحيح اجلامع : صحيح  ()٤(

  

  )٦٠٠٥:رواه البخاري  ()٥(
  )متفق عليه  ()٦(



 

 
  
  

٤٧  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
     ا قَالَتهناُهللا ع يضةَ رشائع نولُ اِهللا : وعسنِ   «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رـسبِح رِكـدلَ لَيجإِنَّ الر

   (٢)»خلُقه درجات قَائمِ اللَّيلِ صائمِ النهارِ
 :ومن كفنه كساه اهللا يوم الدين،ا غفر اهللا له أربعنيومن غسل مسلم* 

مـن  : " سمعت أَبا رافعٍ، يحدثُ أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ           : فعن علي بنِ رباحٍ اللَّخمي قَالَ     
       أَر اُهللا لَه غَفَر هلَيع ما فَكَتملسلَ ممِ               غَسـوإِلَى ي اهإِي هكَنكَنٍ أَسسرِ مكَأَج هلَيى عرأَج هنفَأَج لَه فَرح نمةً، ورم نيعب

 ةنقِ الْجربتإِسسِ ودنس نم ةاميالْق مواُهللا ي اهكَس هكَفَّن نمو ،ةامي(٣)" الْق  
  :كساه اُهللا من حلَلِ الْكَرامة يوم الدين.. نيومن عزى إخوته املُسلم* 

       هناُهللا ع يضثُ ردحمٍ يزنِ حرِو بمع نوع :   بِينِ النقَالَ- صلى اهللا عليه وسلم     -ع هنٍ   «:  أَنمـؤم ـنا مم
  (٤)» الْكَرامة، يوم الْقيامةيعزي أَخاه بِمصيبة، إِالَّ كَساه اُهللا سبحانه من حلَلِ 

من شهِد الْجنـازةَ حتـى      «: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن أَبِي هريرةَ رضي اُهللا عنه قَالَ      
اطَانريق فَلَه فَندى تتا حههِدش نماطٌ وريق ا فَلَههلَيلَّى عصيلَ. » ي؟ قَالَ: قاطَانريا الْقمنيِ«: ويمظلَنيِ الْعبثْلُ الْج(٥)» م  

  

 :غُفرت لَه ذُنوبه واآلثَام.. ومن وحد ربه عند املَنام*  
ده لَا شرِيك لَه، لَه الْملـك ولَـه         لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وح    : من قَالَ حني يأْوِي إِلَى فراشه     : " فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

الْحمد، وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير، سبحانَ اللَّه وبِحمده، الْحمد للَّه، لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، اللَّه أَكْبر، غُفرت لَه ذُنوبـه وإِنْ               
  (٦)"كَانت مثْلَ زبد الْبحرِ 

الْحمد للَّـه  : من قَالَ إِذَا أَوى إِلَى فراشه     : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم      :  وعن أَنسِ بنِ مالك قَالَ    
           ني مالَّذ لَّهل دمقَانِي، الْحسنِي ومي أَطْعالَّذ لَّهل دمانِي، الْحآوي كَفَانِي والَّذ       كتزبِع أَلُكي أَسإِن ملَ، اللَّهفَأَفْض لَيع 

لْقِ كُلِّهِمالْخ دامحيعِ ممبِج اللَّه دمح ارِ، فَقَدالن ننِي ميجن(٧)"أَنْ ت  
 السلَف الصالحِ وحضها، أَين مـن       أَين من ضحى بِشهوات نفِْسه فَأَمات حظَّها، أَين من حثَّها علَى لحاقِ           

        ـاتقَامم ـنم كرأَد نم نأَيا، وهضرعا وطُولَه ةداهجطُولِ الْم نم قَطَع نم نا، أَيهضرا عهذَّرحا وهابسا حفَهوخ
      لَ عمأَع نم نا، أَيهضعب لَوو نيولقْبى              الْمـدعت قَدو يدبِع رسي نا ما، يهقْضن دقَصفَاِء والْج مملَ همأَهفَاِء والْو مائز

      ودقْصالْم اتفَول رسحتفَت رشحى أَنْ تضرأَت ،وددالْح .        كربأَخا، وحصا نهادشإِر نظُ ماعوالْم كتعمأَس لَقَد  بيالـش
                                                                                                 

   )٢٧٣:الصحيحة:حسن ()١(
  )١٦٢٠:صحيح اجلامع:   صحيح)٢(
  ) ٣١:تلخيص أحكام اجلنائز: صحيح  ()٣(
  )٧٠:تلخيص أحكام اجلنائز: حسن  ()٤(
  )متفق عليه  ()٥(

  

  )٦٠٧: صحيح الترغيب: صحيح  ()٦(
 )٦٠٩: صحيح الترغيب: حسن   ()٧(

  



 

 
  
  

٤٨  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
أَين من فَرِح بِعيد الْفطْرِ وعيد أَمـا تـزود        . أَنك بِالْموت تقْصد وتنحى، وشرح الزمانُ حالَ من شرح قَبلَك شرحا           

 ؟اَألضحى}يا أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا{الْحنوطَ من الْعطْرِ ويف القرب أضحى 
***** 

 
 



 

 
  
  

٤٩  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  وأَخريا 

اتيرالب ديلَ سقَو ذَكَّرفَت اتناحلَسورِ واُألج هذه فَةاعضظَى بِمحأَنْ ت تدثْلُ «:  إِنْ أَرم رٍ فَلَهيلَى خلَّ عد نم
هلرِ فَاع(١)»أَج  

        قَى مرِ واتذَا اخلَيلَى هلَّ عد نكُلِّ مي لفَطُوب     ـنـه اِهللا، كَـذَا مجا وى بِهغتبا ظَةعوم أَو ةماًء بِكَلوس ،لَاهو
 رجاَء ثواا ووزعها علَى عباد اِهللا، ومن بثَّها عبر القَنوات الفَضائية، أَو شبكَة اِإلنترنِت العالَميـة، ومـن                   (٢)طَبعها
مجرت           ةيرالب ديس دعو يهكْفيةُ، ويلَامةُ اِإلسا اُألمبِه عفتنتل ،ةبِيناَألج اتا إِلَى اللُّغيثًا،   «: :هـدا حنم عمأً سرام اللَّه رضن

 أَفْقَه وه نإِلَى م قْهلِ فامح بفَر ،هلِّغبى يتح ظَهففَحيهبِفَق سلَي قْهلِ فامح برو ،هن(٣) »م  
  أَموت ويبقَى كُلُّ ما كَتبته    فيالَيت من قَرأَ دعا لَيا

  عسى اِإللَـــــــه أَنْ يعفُو عنى      ويغفر يلِ سوَء فَعاليا
هبكَت  

 

 فَىأَبو عبد الرحمنِ أَحمد مصطَ
com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  

)ةارِيجاضٍ تي أَغْرف همدختاس أَو يهف رغَي نا مدمٍ علسكُلِّ معِ لالطَّب قُوقح( 
*****

                              
  ١٣٣: رواه مسلم)١(
   أى هذه الرسالة)٢(
   ٦٧٦٤:  رواه الترمذى وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )٣(



 

 
  
  

٥٠  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
 رِسهالف  

   

  ٢.................................................................................................................................................مقَدمةٌ

  ٣....................................................................................................................................سنن تدخلُك اجلَنةَ

  ٣...............................................................................................................:سبب لدخولِ اجلنان.. ترديد األذان* 

  ٣..............................................................................................:يغفر لك به العزيز الغفور.. ودعاٌء عند األذان مأثور* 

  ٤...........................................................................................:يشفع لك بسببه البشري النذير.. ودعاء بعد اَألذَان يسري* 

  ٤...........................................................................:تفتح لك أبواب اجلنة الثمانية بإذن اهللا ..وبدعاٍء بعد وضوئك للصالة * 

 * اتاستفتاحٍ للصلَو كْروذ..اواتمالس ابوأَب لَه حـُفْت ٤..........................................................................................:ت  

  ٤.......................................................................................................:يبتدره مالئكةُ اهللا.. وذكْر استفتاحٍ للصالة * 

  ٤.....................................................................: والسماِءومن وافَق تأمينه تأمني املَالَئكَة في السماِء غُفر لَه بِإذن فاطرِ األرضِ* 

  ٥...................................................................:ومن وافَق حتميده حتميد املَالَئكَة في السماِء غُفر لَه بِإذن فاطرِ األرضِ والسماِء* 

  ٥.........................:ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه ابتدرها بضعة وثالثون ملكا أيهم يكتبها أوال: إن رفعت من ركوعك فقلتف* 

  ٥..............................................................: أَحد بعده بِإِذْن اللَّهأَدرك من سبقَه، ولَم يدركْه.. ومن حافَظَ علي ذكر ختامِ الصالة*

  ٥.................................................................................................:يغفَر بِه الذُّنوب والسيئات.. وذكر ختامِ الصلوات*

 *ةَ الْكُرأَ آيقَر نلَ اجلنةَ بإذن اهللاومخد لَاةرِ كُلِّ صبي دف ي٥.......................................................................................:س  

  ٦..................................................................................................................:سبب لدخولِ اجلنان..خصلَتان و* 

  ٦.............................................................................:كُتب له أجر حجه بِإِذْن اهللا.. بة في بيت اهللامن مشى إيل صالَة مكْتو* 

  ٧.............................................................................................:كانَ في ضمان اهللا.. من  مشى إيل صالَة في بيت اهللا* 

 * اتجرالد بِه فَعرييئَات، وطالْخ و اُهللا بِهحمي الَةالص دعب الَةالص ظَارتانو ،اجِدسطى إِلَى الْمكَثرةُ الْخ٧...........................................:و  

 *ر أَو ةاعمي جف الَةا إِلَى صغَد نالًمزن ةني الْجف اُهللا لَه دأَع ،اح احر ا أَوا غَد٧................................................................:كُلَّم  

  ٧.................................................................:غُفر لَه ذَنبه بِإِذْن اهللا.. من توضأَ فَأَسبغَ الْوضوَء، ثُم مشى إِلَى صالَة في بيت اهللا* 

  ٨........................................................................................:وبنى لَه بيتا في الْجنة ..من سد فُرجةً رفَعه اللَّه بِها درجةً * 

 *بأَر لَّهلَّى لص نةَ اإلحراممكبريت رِكدي ةاعمى جا فموي نيلَام.. عوسِ السالقُّد فَاقِ بِإِذنالن ناَءةٌ مربارِ والن ناَءةٌ مرب لَه ب٨.......................:كُت  

  ٨.............................................................................................:الْودود النبِي لرفقة سبب ......والسجود التطَوعِ كَثْرةُ* 

  ٩.............................................................................................:الْجِنات  لدخولِ سبب ......التطَوعِ والسجدات كَثْرةُ* 

  ٩....................................................................................................:تتمةٌ للصلَوات املَفْروضة.... صلَوات املَندوبةال* 

  ١٠.............................................................................................:سبب لمحبة اِهللا..... التقَرب بِصلَاة التطَوعِ إِلَى اِهللا* 

 * اسالن راهثُ الَ ييعاً حطَولِ تجالَةُ الرص..شعساً ومخ الَتهلُ صدعاسِ تنِ النيلَى أَعع ١٢........................................................رِين  

  ١٢..............................................................................:كَفَضلِ املَكْتوبة علَى املَندوبة..ى املَكْتوبة فَضلُ املَندوبة في البيت علَ*



 

 
  
  

٥١  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  ١٢................................................................................:كُتب لَه أَجر عمرة تامة بِإِذْن اِهللا..من صلَّى التطَوع في بيت اِهللا *  

 *وتيب اني الْجِنف..... نمل ظافلَى حننِ عالس ةكَّدؤالْم انس١٣...................................................................................:الْح  

*انتكَعو لَا  رها سيهِمف رفغا يموب بِهالذُّن..ىوتلكرشب  بِيوبِ النبح١٣...........................................................................:الْم  

 *دعب انتكَعوِء رضالْو انتصالخ.. جِبا تبِهِم ان١٤...............................................................................................:الْجِن  

  ١٤............................................................................:تلَاقيها بِهِما حسنات لَك فَهنِيئًا ..فيها وما الدنيا من لْفَجرِ خيرا ركْعتا* 

  ١٥............................................................................:نائمو عنهما غَافلٍ كُلِّ حسرةً علَى فيا ..الْغنائمِ أَعظْمِ من ركْعتا الْفَجرِ* 

  ١٥...........................:كَانت لَه كَأَجرِ حجة وعمرة تامتين.. من صلَّى الْفَجر في جماعة، ثُم ذَكَر اَهللا حتى تطْلُع الشمس، ثُم صلَّى ركْعتينِ* 

  ١٥......................................................................................:بعد صلَاة الصبحِ يعدلُ ذكْر ساعات.. وذكْر ثَالَثَ مرات* 

 *دقَع ثُم ةاعمي جف أو العصر رلَّى الْفَجص نيلماجلَل اللَّه ذْكُريلَ ..  ياعمإِس لَدو نم ةعبتقِ أَرأفضلَ من ع ١٦...............................:كَانَ لَه  

  ١٦...........:لَّى الفَجر في جماعة ثُم عقَّب بِصلَاة الْأَوابِني واَألواباتمن ص.. أَقْرب املَغازِى وأَسرع الكَرات وأَعظَم الغنِيمات وأوشك الرجعات* 

  ١٦...................................................................................:وهي صلَاةُ كُلِّ أَواب، لَا يحافظُ علَى صلَاة الضحى إِلَّا أَواب* 

  ١٧............................................................................................:يكْفيك بِهن العزِيز الغفَّار..أَربع ركْعات أولَ النهار *  

 *ابِنيالْأَو لَاةراً إِلَى صطَهتيته مب نم جرخ نرين..ممتع١٧...........................................................................: فَأَجره كَأَجر الْم  

  ١٨..................................................................:بين لَه بِها بيت يف اجلَنات.. من صلَّى الضحى أَربعا، وقَبلَ الظُّهرِ أَربع ركعات* 

  ١٨..................................................................:نجاه اُهللا من النارِ واحلَسرات.. من صلَّى قَبلَ الظُّهرِ أَربعاً وبعدها أَربع ركْعات* 

  ١٩.........................................................................................: أَبواب السماواتتفْتح لَهن.. وقَبلَ الظُّهرِ أَربع ركْعات* 

  ١٩..............................................................................:وتلك بشرى النبِي املختار.. أَربع قَبلَ الظُّهرِ يعدلْن بِصلَاة األسحار* 

  ١٩..............................................................................................:سبب لتنزلِ الرحمات..وقَبلَ العصرِ أَربع ركْعات * 

  ٢٠................................:وبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ  ... وقيام اللَّيالِ من خصالِ الْمتقني واحملِْسنِني الذين كَانوا قَليلًا من اللَّيلِ ما يهجعونَ* 

  ٢١..............................................................................................:لمن كَانَ من أَهلِ القيام.. ()وغُرف يف اجلنان عظَام* 

 *قيالِواللَّي الِ.. اموارِ واَألهالن نم ةاراِإلج نم بب٢١..............................................................................................:س  

  ٢٢.........................................................................................................: عظَامٍ ()خير من خلفَات.. وصلَاةُ القيام* 

  ٢٢.................................:وهو دأب الصالحني ، وقُربةٌ إِلَى رب العالَمني..وقيام اللَّيلَِ مكْفَرةٌ للسيئات ومنهاةٌ لإلثْم ووصيّةُ النبِي اَألمني * 

  ٢٢...........................................................................................................:علَى قَائمي اللَّيالِ.. املُتعالِوثَناُء الكَبريِ* 

 * طَارنق لَه بكُت اتآي رشقَام بع نةَ مع األبرار..وم٢٣...................................................................................:ودخلَ اجلن  

 *لَةي لَيف ةآي ئَةأَ بِمقَر نمو ..لَةلَي وتقُن لَه ب٢٣..................................................................................................:كُت  

  ٢٣.......................:، ومن قَام بِأَلْف آية كُتب من الْمقَنطَرِين ومن قَام بِعشرِ آيات لَم يكْتب من الْغافلني، ومن قَام بِمئَة آية كُتب من الْقَانِتني* 

  ٢٤........................................................................................:وما هم بِأَثَمة والَ فُجارٍ.. وقيام اللَّيالِ من خصالِ اَألبرار* 

  ٢٤...................................................................................................:لَألزواجِ القائمني اللَّيالِ..ورحمةُ الكَبِريِ املتعالِ* 



 

 
  
  

٥٢  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
   *نيِ أَوتكْعا رلَّيفَص هأَترقَظَ امأَيلِ واللَّي نلُ مجقَظَ الريتإِذَا اساتوكْعر  ..اترالذَّاكاَهللا كَثرياً و رِينالذَّاك نا مب٢٥...............................:كُت  

  ٢٥...................................................................................:غَفَر لَه الغفُور التوّاب.. ومن قَام رمضانَ باِإلميان والَاحتساب* 

  ٢٦.................................................................................:غَفَر لَه الغفُور التوّاب.. ومن قَام لَيلَةَ القَدرِ باِإلميان والَاحتساب* 

 * الطَّوافت  ويصالةُ   بِالْبلَُ  وعدنِ ييتكْعرقتقاب  عمن الر ةقَبها األحباب.. ر٢٦..............................................:فأكثروا من الطواف أي  

  ٢٦.......................................................................................:فَلَه الْجنةُ بِإِذن اهللا.. وإِذَا قَرأَ ابن آدم السجدةَ فَسجد هللا* 

  ٢٦.............................................................................................:وسيد االستغفَارِ سبب لدخولِ اجلنة بالليل أو النهار* 

  ٢٨..................................................................................:ينجي قائلَه من النار.. وتسبيح وحتميد وتكبري وليلٌ واستغفار* 

  ٢٨............................................................................................................:وثالث كلمات سبب لدخول اجلنات* 

 *رقَبة يعدلُ عتق كرذ٢٩...........................................................................................................................:()و  

  ٢٩.....................................................................................................................:لُ عتق أَربعِ رِقَابٍوذكر يعد* 

  ٢٩.................................................................................................................. :()وذكر يعدلُ عتق عشرِ رِقَابٍ* 
  ٣٠.........................................................:() ويمحى به عشر سيئات موبِقَات()ت وذكر عشر مرات يكتب به عشر حسنات موجِبا*

  ٣٠.............................................................................................:تغرس لك يف اجلنة أربع شجرات ..وبأربع كلمات * 

  ٣١...............................................................................:نَ اهللا الْعظيم وبِحمده، غُرِست لَه نخلَه في الْجنةسبحا: ومن قَالَ* 

  ٣١...............................................................................................................:تنفُض الْخطيئَات.. وأربع كلمات* 

  ٣٢................................................................................:تسبِيحة تكْتب لَك ا أَلْف حسنة، وتحطُّ عنك أَلْف سيئَةومائَةُ * 

 *ةنابِ الْجوأَب نم ابةَ إِالَّ بِاِهللا بالَ قُولَ ووة؟، والح٣٢..............................................................................فهل ستطرقه اُألم  

 *فحالز نم وإن كَانَ فَر هلقَائل غفري فَارغت٣٢....................................................................................................:واس  

  ٣٢.............................................................................................................:واملُهلِّلُونَ واملُكَبرونَ بِالْجنة مبشرونَ* 

  ٣٣...................................................................................................:يغفر خطَايا املَجالس.. وذكر يف ختامِ املَجالس* 

  ٣٣...................................................................................:ومحد اهللا بعد الطعام ولبس الثياب يغفر لك به العزيز الوهاب* 

 * ةي اجلَنف بىن له به بيتوي ئَةيى عنه مليون سمحوي  ةنسمليون ح به للعبد كتبدخولِ السوق ي كْر٣٣.........................................:وذ  

 *ص ناألمني وم لَي النيبين..لَّى عشراً عالد موي له فَع٣٣..........................................................................................:ش  

  ٣٣........................................................................................:أَكْثَرهم عليه صلَاة.. وأَولَى الناسِ يوم الْقيامة برسولِ اِهللا* 

  ٣٤..............................................................................:أَكْثَرهم عليه صلَاة..وأَقرب الناسِ يوم الْقيامة مرتلةً من رسولِ اِهللا * 

  ٣٤................................................................:بلَه، والَ يدرِكْه أَحد بعدهوذكر من قاله مائَيت مره في يومٍ، لَم يسبِقْه أَحد كَانَ قَ* 

  ٣٤.......................................................................:وذكر من قاله مائَيت مره في يومٍ لَم يواف أَحد من الْخالَئقِ بِمثْلِ ما وافَى* 

 *هلَيع ادز ا قَالَ أَوثْلَ مقَالَ م دإَالَّ أَح ،اَء بِها جملَ مبِأَفْض ،ةاميالْق موي دأَح أْتي مٍ لَموي يف هرائَيت من قاله مم كر٣٤.............................:وذ  

  ٣٤.......................................................................:وذكر من قاله في يومٍ مائَةَ مرة، حطَّت خطَاياه وإِنْ كَانت مثْلَ زبد الْبحرِ* 



 

 
  
  

٥٣  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  * ةبِيحسائَةُ تومةندب ائَةم نلُ مائَةُ حتميدة ()أَفْضسٍ أَفْ ومفَر ائَةم نلُ مائَةُضومةقَبر ائَةقِ متع نلُ مأَفْض ٣٥.....................................: تكبرية  

 * كْراروذهالن علَ ماِهللا اللَّي كْرِكذ نم ٣٥.......................................................................................................:أَكْثَر  

 * كْرامِوذتسنِ اخلقي ح ببامِ سلَ املَن٣٥...........................................................................................................:قَب  

  ٣٧.....................................................................................................:وذكْر قَبلَ املَنام يغفر لَك بِه الذُّنوب واَآلثَام* 

  ٣٧.................................................................................................:ومن تعار من اللَّيلِ فَذَكَر اهللا غَفَر لَه ربه ومولَاه* 

  ٣٧.............................................................:فاستغفر للمؤمنني و للمؤمنات ..وإن أردت مليارات احلسنات ىف ثواىن معدودات * 

 *,َ لَّها لجِدسى منب ناهللا.. م بِإذن ة بيتىن له يف اجلَن٣٨............................................................................................:ب  

  ٣٨...................................................:دخلَ الْجنةَ بِإذن اهللا..  وعاد مرِيضاً ابتغاء وجه اهللاومن صامَ يوماً وتبِع جنازةً وأَطْعم مسكيناً* 

  ٣٨..................................................:هومن عاد مرِيضا كَانَ ضامنا علَى اللَّه ، ومن غَدا إِلَى الْمسجِد ، أَو راح كَانَ ضامنا علَى اللَّ* 

  ٣٨..........................................................................................................:لصاحبهما يشفعان.. والصيام والقرآنُ * 

 *قَةدابِ الصب نم ىعد قَةدلِ الصأَه نكَانَ م نم٣٨................................................................................................:و  

  ٣٩.........................................................................................:سبب لتكفري الذنوبِ والسيئات..واملتابعة بني العمرات * 

  ٣٩................................................................................................:تعدلُ حجةً مع النيب العدنان..وعمرةٌ يف رمضان * 

  ٣٩.............................................................................:وال كبر مكبر قَطّ إال بشر باجلنة أهلَّ مهِلٌّ قَطّ إال بشر باجلنة ، وما* 

  ٤٠.....................................................................................................................:بعث ملبيا..ومن مات ملبياً * 

  ٤٠.......................................................................................:أَعتقَه من النارِ العزِيز الوهاب..ومن أَعتق رقبة من الرِقَاب* 

  ٤٠....................................................................................: لَه بِه إِلَى الْجنة طَرِيقاًسهلَ اللَّه..ومَن سلَك إىل العلمِ طَرِيقاً * 

  ٤١...........................................:كَانَ لَه كَأَجرِ حاج تاما حجته بِإذن اهللا.. من غَدا إِلَى الْمسجِد ليتعلَّم خيرا أَو يعلِّمه ابتغاَء وجه اهللاَ,* 

  ٤١............................................................................................................:يدخلُ الْجنةَ بِسالَمٍ.. وإطعام الطعام * 

  ٤١......................................................................................................:       شافعتانيوم الْقيامةللعبد ..وسورتان * 

 * ،ةعمالْج موف ية الْكَهروأَ سقَر نيقِومتالْع تيالْب نيبو هنيا بورِ مالن نم اَء لَه٤٢................................................................:أَض  

  ٤٣...............................................................................:حىت يدخل اجلنة مع الداخلني.. ا يوم الدينوسورةٌ تشفع لصاحبه* 

  ٤٣...........................................................................:براَءةٌ من الشرِك بفَضلِ القُدوسِ السلَام.. وقراَءةُ الْكَافرونَ قَبلَ املَنامِ * 

هناُهللا ع يضر يعجفَل اَألشون نفَع : بِيفَل- صلى اهللا عليه وسلم -أَنَّ النونأْ «:  قَالَ لونَ {اقْررا الْكَافها أَيقُلْ ي { ناَءةٌ مرا بها فَإِنهتماتلَى خع من ثُم
رِك٤٣...........................................................................................................................................()» الش  

 * نا عشراوسورةُ اإلخالص مأَه٤٤...................................................................................:بىن اهللا له يف اجلنة قصرا .. قَر  

 * لَّمأَ أَو عقَر نوماهللا، خ ابِ اِهللا يف بيتتك ننِ ميتالْإِبِلِ آي نم نهاددأَع نمعٍ، وبأَر نم لَه ريخ عبأَرو ،ثَلَاث نم لَه ريثَلَاثٌ خنِ، وياقَتن نم لَه ر٤٤:ي  

  ٤٥.............................................................:كما يتناثر ورق األشجار..وزار وإن قابلت أخاً لك فصافحه تتناثر خطاياكما  واأل* 

  ٤٥.............................:فمن أنظر معسرا أو وضع له أظله اهللا يوم الدين.. واحرص على تنفيس كربات املكروبني والتيسري على املعسرين * 



 

 
  
  

٥٤  
 

  

  

    لُكدخت ننسةَـاجلَن  
  ٤٥...ِ:اعتكافك شهرا يف مسجد النىب املختارمن وكان خريا لك ..وامش ىف حاجات احملتاجني حىت تقضيها له ليثَبت اُهللا قدميك يوم تزول األقدام*  

  ٤٦................................................................................................:لقيامة يف ظل اهللاتكن يوم ا..وابك من خشية اهللا * 

  ٤٦............................................................:يستغفر لك سبعون ألف ملك بإِذن اهللا.. واحرص على عيادة املرضى ابتغاء وجه اهللا* 

  ٤٦.....................................................................................:تكُن يف اجلنة رفيق رسول اهللا..  اهللاواكفل يتيما ابتغاء وجه* 

  ٤٦.........................................................................................:تكُن عند اهللا كااهدين.. واسع على األرملة واملسكني* 

  ٤٦........................................................................:رجة القائمني الصائمني بإذن العليم اخلالقتبلُغ د.. وكُن حسن األخالق* 

  ٤٧.............................................................................:ومن كفنه كساه اهللا يوم الدين،ومن غسل مسلما غفر اهللا له أربعني* 

 *زن عاملُسلمنيوم هيوم الدين.. ى إخوت ةاملَلِ الْكَرح ن٤٧..............................................................................:كساه اُهللا م  

  ٤٧..............................................................................................:غُفرت لَه ذُنوبه واآلثَام.. ومن وحد ربه عند املَنام*  

  ٤٩..............................................................................................................................................وأَخريا

رِسه٥٠.............................................................................................................................................الف  

  


