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عاىل حنمده   ونستعينه  ونستغفره، ونعوذ با تعاىل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  من يهد ا  ت مدحلاإن   
       ــه ومـن يضـلل فــال هـادى لــه، وأشـهد أن ال الـه إال ا  وحــده ال شـريك لـه وأشــهد أن حممـداً عبــده    فـال مضـل ل

  ..........هلوورس
} ونلِم سأَنتُم مإِالَّ و وتُنالَ تَمتُقَاتِهِ و قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ا الَّذِينها أَي 102: سورة آل عمران[}         ي[  

  

كُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زَوجها وبث مِنهما رِجاالً كَثِريا ونِساء واتَّقُواْ اللّه  يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَ{
ه كَان علَيكُم رقِيبا   ]1: سورة النساء[}     الَّذِي تَساءلُون بِهِ واألَرحام إِن اللّ

  

يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطِع اللَّه ورسولَه فَقَد  )70(سدِيدا قُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا  يا أَيها الَّذِين آمنوا اتَّ{
زًا عظِيما  70،71:سورة األحزاب[          }فَازَ فَو[   

  


 وشر األمور محدثاتها، وكـل   الهدي هدي محمد فإن أصدق الحديث كتاب اهللا ـ تعالي ـ وخير  
  .محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار
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  ):2/308( "قوت القلوب" كما في -  رحمه اهللا -  يكيقول أبو طالب الم
   مكان الجزاء  وهي، وأول العطاء من اهللا تعالى،الصالحة هي أول العمل الصالح ِنيةال

تفق في العمل ، فربما اِنياتن ثواب األعمال على حسب ما يهب اهللا تعالى له من الوإنما يكون للعبد م
 ِنية فيكون له بكل ؛ وعلى مقدار علم العامل،ِنية كثيرة على مقدار ما يحتمل العبد في الِنياتالواحد 

  . ألنها أعمال تجتمع في عمل؛عشر أمثالهاحسنة  ثم يضاعف كل ،ةحسن
  

  ):4/323( "حياءاإل" كما في -  رحمه اهللا -  يويقول الغزال
 ِنيات أما تضاعف الفضل فبكثرة ال، تضاعف فضلهاي وف، في أصل صحتهاِنيات بالمرتبطةالطاعات 

 إذ كل واحدة ، ثوابِنية بها خيرات كثيرة فيكون له بكل  فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي،الحسنة
   اهـ.أمثالهاعشر حسنة منها حسنة ثم تضاعف كل 

  
 من اإلنسان األجر على حسب ما يجمع ييعط ومن خالل هذا الكالم السابق يتبين لنا أن اهللا 

   ؛ ومن هنا يعظم الثواب وتتضاعف الحسنات،أجر ِنية  اهللا على كل، فيعطي العملي فِنياتال
   األهمية بمكان من لذا كان هذا الموضوع 

  . هذا الموضوعوهذا أوان الشروع للكالم عن


  

  
1

 : لرسول اهللا قالأنه  من حديث أبي أمامة  أحمد اإلمام أخرجفقد 
"النبي الجنة، فقال رني بعمل أدخل بهم  : مثل لهعليك بالصوم فإنه ال   "  

  "عليك بالصوم، فإنه ال عدل له"  :النسائيعند  روايةوفي ـ 




 

 



3 
 

2  
 دون سائر العباداتتشريفه على ، فهذا يدل م لهوالص  اهللا ضاففقد أ
  : قال رسول اهللا :  قال البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أخرجفقد 

  )متفق عليه(                          " له إال الصوم فإنه ليآدمعمل ابن كل ": قال اهللا "

  : قال ابن عبد البر ـ رحمه اهللا ـ
  هـا. ضالً للصيام على سائر العبادات ف"الصوم لي" :كفى بقوله

  
3   


 :  ابن حجر ـ رحمه اهللا ـقال الحافظ

أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف  ،"إال الصيام فإنه لي وأنا أجزي به" :المراد بقوله
  .حسناته، وأما غيره من العبادات فقد اطَّلع عليها بعض الناس

  

   :قال القرطبي ـ رحمه اهللا ـ
ما شاء  إلى سبعمائة إلى  عشرةمعناه أن األعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، وأنها تضاعف من

  .اهللا، إال الصيام فإن اهللا يثيب عليه بغير تقدير
  :قال  ه الترمذي أن الحبيب النبيأخرجكما جاء في الحديث الذي 

   "سبعمائة ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به إلى كل حسنة بعشر أمثالها   :إن ربكم يقول"
  )968:صحيح الترغيب(                                                                                                    

 ،سبعِماَئة ِضعٍف إلى عشْر َأمثَاِلها  يضاعفُ الْحسنَةُآدمكُلُّ عمِل ابِن " :لمسلم روايةفي و
 قَاَل اللَّه:ِزي ِبِهَأنَا َأجِلي و فَِإنَّه موإال الص "   

   فكيف سيكون العطاء؟ " بهيوأنا أجز"الكريم  ذا قال اهللا ك أن تتخيل إول
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4
 ]183:البقرة[} كُم لَعلَّكُم تَتَّقُونالصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِ يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم{ :قال تعالى

  : في تفسير هذه اآلية– رحمه اهللا –قال الشيخ السعدي 
 }تَتَّقُون لَّكُماهـ. ألن فيه امتثال أمر اهللا واجتناب نهيه؛فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى}لَع   

ل خير، ولهذا جمع اهللا  أصل كاتب التي يصل إليها العبد المؤمن، وهيوالتقوى هي أعلى المر
   :فقال تعالىاألوليين واآلخرين، ثم وصاهم بوصية واحدة، 

}لَقَدا ونيصو مِن أُوتُواْ الَّذِين الْكِتَاب لِكُمقَب اكُمإِياتَّقُواْ أَنِ و 131: النساء [ }اللّه[  
  : قال الغزالي ـ رحمه اهللا ـ

 كل أحد، أوليس هو أنصح له وأرحم وأرأف من كل أحد، ولو أليس اهللا تعالى أعلم بصالح العبد من
كانت في العالم خصلة هي أصلح للعبد، وأجمع للخير، وأعظم لألجر، وأجل في العبودية، وأولى 

  . بالحال، وأنجح في المآل من هذه الخصلة التي هي التقوى؛ لكان اهللا أمر بها عباده
ع األوليين واآلخرين من عباده في ذلك واقتصر عليها، فلما وصى اهللا بهذه الخصلة الواحدة وجم

التي ال متجاوز عنها، وال مقصود دونها، وعلمت كذلك أنها الجامعة لخيري الدنيا  الغايةعلمت أنها 
  .أعلى الدرجات إلى واآلخرة، الكافية لجميع المهمات المبلغة

   هو السعيديولكن التق  ولست أرى السعادة جمع مال
  وعند اهللا لألتقى مزيد  راًـ خير الزاد زخفتقوى اهللا

  

5
 : ـ رضي اهللا عنهما ـ البزار عن ابن عباس أخرجفقد 

 بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك، قد رفعوا أن رسول اهللا "
ِقفوا أخبركم بقضاء !  السفينةأهلف فوقهم يهتف يا الشِّراع في ليلة مظلمة، إذا هات

إن اهللا ـ تبارك : أخبرنا إن كنت مخبراً، قال:  اهللا على نفسه، فقال أبو موسىقضاه
وتعالى ـ قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف؛ سقاه اهللا يوم 

  .ع السفينة هو قال بكسر الشين المعجمة،:ـ الشِّراع                    ". العطش
عطش نفسه هللا في يوم حار، كان حقاً أإن اهللا قضى على نفسه أن من " :روايةوفي ـ 

  )1/412":صحيح الترغيب"حسنة األلباني في                         ("على اهللا أن يرويه يوم القيامة 

  .يه حراً فيصومهفكان أبو موسى يتوخَّى اليوم الشديد الحر الذي يكاد اإلنسان ينسلخ ف
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6
 :  أنه قالعن رسول اهللا   أحمد عن عامر بن مسعود اإلمام أخرجفقد 

  )3868: صحيح الجامع(                                        )1("الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة"
   :وقال قتادة ـ رحمه اهللا ـ

  . المالئكة تفرح بالشتاء للمؤمن، يقصر النهار فيصومه، ويطول الليل فيقومهإن
  
7

 :  قال رسول اهللا : قال من حديث أبي هريرة " اإليمانشعب " البيهقي في أخرج
   "دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر: ثالث دعوات مستجابات"

  )3031:صحيح الجامع (                                                                                                            

  : قال بسنده عن النبي أيضاً البيهقي أخرجو
  )3032:صحيح الجامع(    " ودعوة المسافرالد، ودعوة الصائم،دعوة الو: ثالث دعوات ال ترد "
  

  : قال رسول اهللا : قال  أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة إلماما أخرجو
  ودعوة المظلوم العادل،اإلمام ور،فِطالصائم حتى ي: ثالثة ال ترد دعوتهم"
 – بكرمه –السماوات فما يرده  إلى م به من دعاء تنطق به شفاه ذابلة من الصيام، يصعدِظعفَأ

  .الرحمن

                                                
 . وهو أصح:وقال السخاوي ، هذا موقوف على كالم أبي هريرة :قال البيهقي ـ رحمه اهللا ـ  )1(
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8
 : قال عن النبي   أبي هريرة عن مسلم اإلمام أخرجفقد 

  ".من ريح المسكيوم القيامة لخُلُوف فم الصائم أطيب عند اهللا والذي نفس محمٍد بيده "
  :قال الحافظ ابن رجب ـ رحمه اهللا ـ

دة من الطعام بالصيام، وهي رائحة  رائحة ما يتصاعد منه من األبخرة، لخلو المع:خُلُوف الفم
مستكرهة في مشام الناس في الدنيا، ولكنها عند اهللا طيبة، حيث إنها ناشئة عن طاعته وابتغاء 

  .مرضاته، كما أن دم الشهيد يجئ يوم القيامة يثغب دماً، لونه لون الدم وريحه ريح المسك
  :قال ابن جماعة وابن حجر ـ رحمهما اهللا ـ

   :قال في الشهيد ألن النبي ف فم الصائم أفضل من دم الجريح في سبيل اهللا؛  أن خُلُو:وفيه
  اهـ."أطيب من ريح المسك" :في خلوف الصائم وقال ، "إن ريحه ريح المسك"

أن الصيام لما كان سراً بين العبد وبين ربه في الدنيا، : ئم عند اهللا  ومعنى طيب ريح خلوف الصا
 الصيام، ويعرفون بصيامهم بين الناس أهل للخلق؛ ليشتهر بذلك ِنيةأظهره اهللا في اآلخرة عال

  .إلخفائهم صيامهم في الدنيا
   :قال أبو حاتم  ـ رحمه اهللا ـو

 التحجيل بوضوئهم في الدنيا، فرقاً بينهم وبين سائر األمم، وشعارهم في :شعار المؤمنين في القيامة
نسأل اهللا . ريح المسك؛ ليعرفوا من ذلك الجمع بذلك العمل طيب خُلُوفهم أطيب من :القيامة بصومهم
  .بركة هذا اليوم

  
9

 :أن النبي   أحمد من حديث أبي هريرة اإلمام مسلم واإلمام أخرجفقد 

  "  فرحه حين يفطر، و فرحة حين يلقى ربه: للصائم فرحتان"
   "إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه: لصائم فرحتان يفرحهمال":روايةوفي 
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  :قال ابن رجب ـ رحمه اهللا ـ
 ما يالئمها من مطعم  إلى  فإن النفوس مجبولة على الميل:أما فرحة الصائم عند فطره

 منعت من ذلك في وقت من األوقات، ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت فإذاومشرب ومنكح، 
  ما منعت منه، خصوصاً عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تفرح بذلك طبعاًبإباحة 

 وأما فرحه عند لقاء ربه:   
   :كما قال تعالى، فيما يجده عند اهللا من ثواب الصيام مدخراً، فيجده أحوج ما كان إليه

  ]20:المزمل[  }وأَعظَم أَجراً راخي هو اللَّهِ تَجِدوه عِند خيرٍ من لِأَنفُسِكُم تُقَدموا وما{
  

10
  : قال أن النبي  البخاري من حديث أبي هريرة أخرجفقد 

  ."الصيام جنة فال يرفث وال يجهل"
   : قال عن النبي  أحمد من حديث جابراإلماموعند 

:  الخطيئة، والصالة برهان ـ أو قالالصوم جنّة، والصدقة تطفئ: يا كعب بن عجرة"
فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه : الناس غاديانـ يا كعب بن عجرة، قربان 
  ".فموبقها
   – رضي اهللا عنهما – من حديث عبد اهللا بن عمرو أيضاً أحمد اإلماموعند 

  "صاء أمتي الصيامِخ":  قالعن النبي 
  

سد مسالكه وتضييق مجاريه؛ ولذلك وصفه الرسول ففي الصوم كسر للشهوة، وقمع للشيطان ب
م أخالقهم، ويكسر شهوتهم، ويعدل سلوكهمقوللشباب الذين ليس لهم قدرة على الزواج؛ لي .  

  : قال لنا رسول اهللا: قال   البخاري من حديث عبد اهللا بن مسعودأخرجفقد 
ض للبصر، وأحصن للفرج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغ! يا معشر الشباب"

  ".ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
فيكون شبيهاً )  الدق والكسر:والرض( هو رض عروق الخصية من غير إخراج لها :والوجاءـ 

  . بالِخصاء
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   :قال ابن حجر ـ رحمه اهللا ـ
  .نار متعلق هذا الستر وأنه من الالرواياتوالستر، وتبين ب وقايةال :الجنة

   :قال عياض ـ رحمه اهللا ـ
  .ستره من اآلثام، أو من النار، أو من جميع ذلك، وباألخير جزم النووي: معناه

يقي العبد الذنوب والمعاصي،  وقايةو الصيام جنة :قال الشيخ عمر األشقر ـ رحمه اهللا ـ
  .والبغيض من الكالم، والسيئ من الفعال، وبذلك يتقي العبد النار

   اهـ. في الدنيا من المعاصي بكسر الشهوة وقايةالصوم ":فتح القدير" ـ في قال المناوي
ألنه يقمع الهوى، ويردع الشهوات التي هي من أسلحة الشيطان، فإن الشبع مجلبة لآلثام، منقصة 

   : ولهذا قال النبي ؛لإليمـان
  ".ي وعاء شراً من بطنهآدمما مأل "

ت فكرته، وغلب عليه الكسل والنعاس؛ فيمنعه عن العبادات،  مأل بطنه انتكست بصيرته، وتشوشفإذا
  ويشتد غضبه وشهوته فيقع في الحرام

  

11
راتِ أَعد اللَّه لَهم والصائِمِني والصائِماتِ والْحافِظِني فُروجهم والْحافِظَاتِ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِرياً والذَّاكِ{: قال تعالى

  ]35: األحزاب[ }مغْفِرة وأَجراً عظِيماً

  : قالن النبي أ أبي هريرة  البخاري ومسلم من حديث أخرجفقد 
  "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُِفر له ما تّقَدم من ذنبه" 
  : قال عن رسول اهللا  مسلم عن أبي هريرة اإلمام أخرجو
رمضان، مكفراتٌ ما بينهن إذا  إلى الجمعة، ورمضان إلى صلوات الخمس، والجمعةال"

  ".اجتنبت الكبائر
  : قال عن النبي  البخاري ومسلم من حديث حذيفة أخرجو
ه وماله ونفسه وولده وجاره؛ يكفرها الصيام، والصالة والصدقة، أهلفتنة الرجل في "

  ".واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  :قال رسول اهللا : قال   مسلم عن أبي قتادةاإلمام رجأخو
صيام يوم عرفة، إني أحتسب على اهللا أن يكَفِّر السنة التي قبله والتي بعده، وصيام يوم "

  ".عاشوراء، إني احتسب على اهللا أن يكَفِّر السنة التي قبله
  " العباداتولذلك فإن الصيام ال يوجد شيء مثله من" ":صاحب العدة"ولهذا قال 
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12
  : أنه قال عن النبي  أحمد والنسائي عن عثمان بن أبي العاص اإلمام أخرج

  )3867: صحيح الجامع(                                     ".   الصوم جنَّة من عذاب اهللا"
  ".كم من القتالالصيام جنَّة من النار كجنَّة أحد" :روايةفي و

   : قال رسول اهللا:  قالوعند أحمد بإسناد حسن عن جابر 
  )3868: صحيح الجامع(                           " الصيام جنَّة يستجن بها العبد من النار"

   : قالعن النبي  وعند أحمد بسند حسن عن أبي هريرة 
  )3880: صحيح الجامع(                           " الصيام جنَّة وحصن حصين من النار"
   :قال رسول اهللا :  قال ابن حبان بسند صحيح عن كعب بن عجرةَ أخرجو
  .اٍد في فكاك نفسه فمعتقها، وغاد فموبقهافغ: الناس غاديان: ا كعب بن عجرةي"

ب الصالةُ قربان، والصوم جنَّة، والصدقة تطفُئ الخطيئة كما يذه: يا كعب بن عجرةَ
  ".الجليد على الصفا

  ":فيض القدير"قال المناوي ـ رحمه اهللا ـ في 
  .في الدنيا من المعاصي، بكسر الشهوة، وحفظ الجوارح، وفي اآلخرة من النار وقاية

 الصوم جنَّة من عذاب اهللا، فليس للنار عليه سبيل، كما ال سبيل لها على مواضع :أيضاًوقال 
  .ن كله فهو جنَّة لجميعه برحمة اهللا من النارالوضوء؛ ألن الصوم يغمر البد

  . حسبك بهذا فضالً للصائم:ولذلك قال ابن عبد البر ـ رحمه اهللا ـ
  :أنه قال عن النبي   البخاري ومسلم عن أبي سعيد أخرج

  ".من صام يوماً في سبيل اهللا بعد اهللا وجهه عن النار سبعين خريفاً "
    : بلفظبن عامر وعند النسائي من حديث عقبة 

  ".مائة عامة من صام يوماً في سبيل اهللا، باعد اهللا منه جهنم مسير"
  من صام قاصداً وجه اهللا:  طاعة اهللا، فالمراد:في سبيل اهللا :وقال القرطبي ـ رحمه اهللا ـ
  . أي هللا ولوجهه، أو في الغزو، أو الحج:في سبيل اهللا :وقال المناوي ـ رحمه اهللا ـ

   : قال أن النبي ترمذي من حديث أبي أمامة  الأخرجو
  ".من صام يوماً في سبيل اهللا جعل اهللا بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء واألرض"

 عام، فما ظنّك ةخمسمائ كان هذا بصيام يوم واحد نفالً يباعد اهللا بينه وبين النار خندقاً مسافة فإذا
  !.بصيام شهر رمضان وهو الفريضة؟
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 ن أراد أن تُفمق رقبته من النار فعليه بالصيامتَع  
   : قال عن النبي  حسن عن أبي أمامة بإسناد أحمد والطبراني اإلمام أخرجفقد 

  " هللا عند كل فطر عتقاء "
          "إن هللا تعالى عند كل فطٍر عتقاء من النار وذلك في كل ليلة ": أخرى روايةـ وفي 

  ) 2170:صحيح الجامع(                                                                                                   
  ارم به من شهر تُعتَق فيه الرقاب من النار، وينَال فيه رحمة العزيز الغفَِّعنْفَأ
  

13
 أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهما ـ اهللا بن عمرو  أحمد عن عبد اإلمام أخرجفقد 
أي ربي منعته الطعام : الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام" :قال

:  قال: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه: والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن
 )3776:صحيح الجامع) (1/411:يب والترهيبصحيح الترغ( "                                  فيشفعان

  .يشفِّعهما اهللا فيه ويدخله الجنة:  أي:قال األلباني
  

14
  : قال البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد عن النبي أخرجفقد  -1

ل منه الصائمون يوم القيامة، ال يدخل منه أحد إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخ"
  ". دخلوا ُأغِلق فلم يدخل منه أحدفإذاغيرهم، 

  "ومن دخله لم يظمأ أبداً" :زاد الترمذي
  " دخل آخرهم ُأغِلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبداًفإذا ":وزاد ابن خزيمة

  : قال الزين بن المنير ـ رحمه اهللا ـ
 ليشعر بأن في الباب المذكور من النعيم والراحة ما في "للجنة": ولم يقل، "لجنةفي ا" :إنما قال

  .ق إليهيالجنة، فيكون أبلغ في التشو
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15
 :قال  أحمد عن حذيفة اإلمام أخرجفقد 

له بها دخل الجنة، خُِتم " ال إله إال اهللا : "من قال: صدري، فقال إلى أسندتُ النبي "
ومن صام يوماً ابتغاء وجه اهللا خُِتم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه 

  "اهللا خُِتم له بها دخل الجنة 
  :  قال أن النبي  البزار عن حذيفة أخرجو
  )6224: صحيح الجامع(                                "من خُِتم له بصيام يوٍم دخل الجنة"

 أي من ختم عمره بصيام يوم، بأن مات وهو صائم، أو بعد فطره :قال المناوي ـ رحمه اهللا ـ
  .من صومه دخل الجنة مع السابقين األولين، أو من غير سبق عذاب

 الجنة للصائم يوماً واحداً، إذا جمع مع صومه  إيجاب اهللا :قال ابن خزيمة ـ رحمه اهللا ـ
واستشهد بالحديث الذي رواه بسنده، ورواه كذلك . دة مريضصدقة، وشهود جنازة، وعيا

  :قال رسول اهللا : قال  مسلم من حديث أبي هريرة اإلمام
من أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال : أنا، فقال: من أصبح منكم اليوم صائماً؟ فقال أبو بكر"

من عاد منكم : نا، قالأ: من تِبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا، فقال: أبو بكر
ما اجتمعت هذه الخصال قط في : أنا، فقال رسول اهللا : قال أبو بكر: اليوم مريضاً

  ".رجل إال دخل الجنة
   :فإن الحور تنادي وتقول لك ...اهللا في الصيام. فاهللا

 ا حرامونوم المحبين عنَّ أتطلب مثلي وعنِّي تنام
 راه الصيامكثير الصالة ب ألنا  خُلقنا  لكل امرئ

  

   :قال رسول اهللا :  قال أحمد عن أبي مالك األشعري اإلمام أخرجو
إن في الجنة غرفاً يري ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها اهللا لمن أطعم " 

  )2119: صحيح الجامع(  "    الطعام، وأالن الكالم، وتابع الصيام، وصلَّى بالليل والناس نيام

  م هذه الغرف هنيئاً لمن ُأعدت له...ائمينفهنيئاً للص
   :قال رسول اهللا :  قال البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أخرجفقد 

  ."السماء إلى  الغرف في الجنة، كما تراءون الكواكبأهل الجنة ليتراءون أهلإن "
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16
   :قال هني ة الجرار وابن خزيمة بسند صحيح عن عمرو بن م البزأخرجفقد 

أرأيت إن شهدت أن ال إله إال اهللا وإنك . يا رسول اهللا:  فقالالنبي  إلى جاء رجل"
رسول اهللا، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فمن أنا؟ 

 "من الصديقين والشهداء : قال

إن شهدت أن ال إله إال :  رجٌل من قضاعة، فقال لهجاء رسوَل اهللا " :ولفظ ابن خزيمة
  اهللا وأنك رسول اهللا، وصليت الصلوات، وصمت الشهر، وقمت رمضان، وأتيت الزكاة؟

  "من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء : "فقال النبي 
   :قال ابن خزيمة ـ رحمه اهللا ـ

ين والشهداء، إذا جمع مع قيامه رمضان صيام نهاره، وكان مقيماً استحقاق قائمة اسم الصديق
  . بالرسالة مِقراً للنبي ِنيةللصلوات الخمس، مؤدياً للزكاة شاهداً هللا بالوحدا

 : صوموا عن الدنيا وعن الشهوات، وجاهدوا أنفسكم حتى تسمعوا نداء المالئكة...يا معشر الصوام
  ]24: الحاقة[ }يئاً بِما أَسلَفْتُم فِي الْأَيامِ الْخَالِيةِ كُلُوا واشربوا هنِ{ 

  نزلت في الصائمين:قال مجاهد وغيره

فمن ترك هللا في الدنيا طعاماً وشراباً مدة يسيرة، عوضه اهللا عنه طعاماً وشراباً ال ينفد، ومن ترك 
  .شهوته عوضه اهللا في الجنة أزواجاً ال يمتن أبداً

 تقول الحوراء لولي اهللا وهو متكئ معها على نهر العسل تعاطيه :لحسن ـ رحمه اهللا ـقال ا
 اهللا نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين، وأنت في ظمأ هاجرة من جهد  إنالكأس،

عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه  إلى انظروا: العطش، فباهى بك المالئكة، وقال
                         .) إياكوزوجني(له، فغفر لك يومئذ وزوجنيك بة فيما عندي، اشهدوا أني قد غفرت من أجلي؛ رغ

  )167: لطائف المعارف(                                                                                                          
  : فهنيئاً للصائمين

 فلْيدع عنه التواني  الجنانمن يرد ملكو
 ور القرآنـإلى ن وليقم في ظلمة الليل

  هذا العيش فانيإن صوموليصل صوماً ب
   األمانإنما العيش جوار اهللا في دار
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1

  :وهو القائل  ،ما كان يترك السحور  النبيفالحبيب 
"السحفال تدعوهبركة ور أكله ،ولو أن ي جرعمن ماءم جرعةًكُ أحد "    

  )3683 :وهو في صحيح الجامعي، سعيد الخدر أبي  أحمد من حديثاإلمامه أخرج(                                         
  "ا ولو بجرعِة ماءتَسحرو" :عند ابن حبان روايةوفي 

  . الكتاب، فإنهم ال يتسحرونأهل المسلمين لما فيه من مخالفة فأصبح السحور شعار
   : قال رسول اهللا : قال عن عمرو بن العاص "صحيح مسلم"كما ثبت ذلك في 

  ]"رحالس[حور السةُلَكَ الكتاب َأأهل ما بين صيامنا وصيام فصُل"
 ، ممتنع عندهمألنه الكتاب هلأل المخالفة : السحوراستحبابيعلل به  ومما : دقيق العيدابنقال 

  .األخروية للزيادة في األجور المقتضيةوهذا أحد الوجوه 
 تعالى  ألن اهللا؛ الكتابأهل والمعنى أن السحور هو الفارق بين صيامنا وصيام :يوقال التوربشت

مه عليهم بعد أن يناموا أو  وحر،بدء اإلسالم في أيضاًما كان حراماً علينا الصبح بعد إلى أباحه لنا
   . ومخالفتنا إياهم تقع موقع الشكر لتلك النعمة،مطلقاً

 ، وفيه إعالم بأن هذا الدين يسر ال عسر فيه، معنى هذا الكالم الحث على السحور:يوقال الخطاب
   اهـ .وقت الفجرى  إل الكتاب إذا ناموا بعد اإلفطار لم يحل لهم معاودة األكل والشربأهلوكان 

   )البخاري صحيح  شرحالباريفتح (                                                                
  

2 
  أن -  اهللا عنهما رضي-  عن ابن عمر"األوسط" في ي ابن حبان والطبرانأخرجفقد 
  )1844 :صحيح الجامع(        "رينسحتَون على المصلُّإن اهللا تعالى ومالئكته ي" :ال ق النبي

  

3
   : قال النبي أن   ومسلم من حديث سهل بن سعدالبخاري أخرجفقد 

  " السحورواروأخَّ" : أحمداإلمام زاد –    "وا الفطرلُ ما عج،ال يزال الناس بخير"
 ، وأن ال يزاد في النهار من الليل، وأقوى على العبادة،نه أرفق بالصائمأوالحكمة من تأخير السحور 

    )يفيض القدير للمناو(                    .األمةوتعجيل الفطر وتأخير السحور من خصائص هذه 
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4
 ، وهو وقت إجابة الدعوات،ي فهو وقت النزول اإلله،ن جهات متعددةفوقت السحور وقت مبارك م

   : قالأن رسول اهللا  هريرة  أبي فعن
 ،خرالسماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآل إلى  كل ليلة- تبارك وتعالى -ينزل ربنا"

                                 " له فأغفر ومن يستغفرني، فأعطيهن يسألني وم؟ فأستجيب لهين يدعون م:فيقول
   )متفق عليه(                                                                                                                   

   الى على المستغفرين في هذا الوقت اهللا تعأثنى وقد :االستغفار من أفضل أوقات أيضاًوهو 
  ]17: عمرانآل[ }مستَغْفِرِين بِاألَسحارِوالْ{ :فقال 

  
5

ر السحور فهو أقرب الناس حفاظاً على هذه الصالة ؤخِّ أما الذي ي،د تفوته صالة الفجرألن النائم ق
آن الْفَجرِ مسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُرآن الْفَجرِ إِن قُرأَقِمِ الصالة لِدلُوكِ الش{ :التي قال اهللا تعالى عنها ،العظيمة

  ]78: اإلسراء[ }كَان مشهوداً

وعية إطالة القرآن فيها ر لمش،ناًآ وسميت قر،صالة الفجر :أي }وقُرآن الْفَجرِ{ :قال المفسرون

قال التي و ، الليل ومالئكة النهار ومالئكة، حيث شهدها اهللا، ولفضل القراءة فيها،أطول من غيرها
 كما أن تأخير ،)656مسلم ( "ى الليل كلهى الصبح في جماعة فكأنما صلَّومن صلَّ" :عنها 

   . وال يخفى ما في ذلك من األجر والثواب،السحور أضمن إلجابة المؤذن بصالة الفجر ومتابعته
   

  . والمتابعة لرسول اهللا ، في طاعة اهللايها التقو تأخير تناول السحور يصبح عبادةً إذا نوى بأن
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6
   : قال رسول اهللا :قال  الطبراني أخرجفقد 

   )1057 :صحيح الترغيب(             " والسحور،يدالثرو ، في الجماعة: في ثالثةبركةال"
   :قال اض بن سارية ن العرب حبان ع وابنخزيمة وابن النسائي أبو داود وأخرجو
            "اركب الماِءدالغَ إلى ملُ ه: فقال،السحور في رمضانإلى   رسول اهللا دعاني"

   )1059:صحيح الترغيب(                                                                                                   
 : قال رسول اهللا :قال  ومسلم من حديث أنس بن مالك يالبخارعند  روايةوفى 

  "السحور بركةفي روا فإن حستَ"
   :-  رحمه اهللا - بن دقيق العيد  اقال

 أن ويحتمل ،وزيادته فإن إقامة السنة يوجب األجر ،األمور األخروية إلى هذه البركة يجوز أن تعود
   )الباريفتح (   .وتيسيره من غير إضرار بالصائمعلى الصوم  األمور الدنيوية كقوة البدن إلى تعود

   :-  رحمه اهللا -  وقال الحافظ ابن حجر
 به ي والتقو، الكتابأهل ومخالفة ،تباع السنةوهى ا: ن البركة في السحور تحصل بجهات متعددةإ

ن على مسبب بالصدقة ت وال،دافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوعم و، والزيادة في النشاط،على العبادة
 ِنية وتدارك ، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة اإلجابة،يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على األكل

4/250 البخاري شرح صحيح الباريفتح (                                     .ن أغفلها قبل أن ينامالصوم لم(   
  .ون على المتسحرينصلُّومالئكته ي هذا أن اهللا  إلى أضف

  
  .يتركوه  يحث أمته على السحور وينصحهم بأال النبيفلهذا وغيره كان 

   : قال رسول اهللا :قال  الخدريسعيد  أبي  أحمد عناإلمام أخرجفقد 
  فإن اهللا ،ع أحدكم جرعة من ماء ولو أن يتجر، بركة فال تدعوهالسحور أكلة"

1062 :صحيح الترغيب(                                "ون على المتسحرينصلُّومالئكته ي(   
  . تكون لك فيها كل هذه البركة، تأكل األكلة،ن أطعت اهللا واستجبت ألمره يا م،فما أسعدك يا عبد اهللا
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  . في طاعةذلك فأنا التَّقَوي على طاعة اهللا، فإن فعلت ىاحتسب عند نوم

  "أما أنا فأنام وأقوم، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي" : يقول معاذ بن جبل
 القوة وإجماع النفس للعبادة، وتنشيطها للطاعة، فترجو في ذلك األجر كما إذا أنت نمت فنَم بنية: أي

  .ي القيامفاألجر ترجو 
، فإنه ثلث ت؛ فإنك إذا كنت تنام في اليوم والليلة ثماني ساعافحذار أن تغفل عن هذه النية عند النوم

  .العمر، فكيف ترضى أن يضيع عليك ثلث العمر في غير طاعة اهللا


  

 مما ال شك فيه أن إطعام الصائمين له أجر عظيم وثواب كبير

1: 
  :ل قا عن النبي  زيد بن خالد أحمد والترمذي عناإلمام أخرجفقد 

   "من فَطَّر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه ال ينتقص من أجر الصائم شيئاً"
 

2: 
عن أبي " اإليمانشعب "والبيهقي في " قضاء الحوائج"في  ابن أبي الدنيا أخرجفقد 

األعمال أن تُدِخل على أخيك المؤمن سروراً، أو أفضل " : قالعن النبي  هريرة 
  "تقضي عنه ديناً، أو تطعمه خُبزاً

وهذا يرفع الوحشة، ويؤلف بين المسلمين، وتزداد المحبة بينهم، ويحصل الود والرحمة والتراحم، 
   ":الصحيحين"كما ثبت في ، الجنَّةوكل هذا سبيله دخول 

 " تؤمنوا حتى تحابوا حتى تؤمنوا، ولنالجنَّةلن تدخلوا "
 

3: 
 فلو أنفق اإلنسان منا ولو شيئاً يسيراً؛ ربما كان هذا سبباً في عتقه من النار

 : قالأن النبي   البخاري من حديث عدي بن حاتم أخرجفقد 
  "اتقوا النار ولو بشق تمرة"

 



 

 



17 
 

4: 
 : يقولسمعت رسول اهللا : قال  الترمذي من حديث عبد اهللا بن سالم أخرجفقد 

 الجنَّةيا أيها الناس أفشوا السالم، وأطِعموا الطعام، وصلُّوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا "
   "بسالم

قال : الـ ق– رضي اهللا عنهما – من حديث عبد اهللا بن عمرو أيضاًوعند الترمذي 
 " بسالمالجنَّةاعبدوا الرحمن، وأطِعموا الطعام، وأفشوا السالم، تدخلوا ": رسول اهللا

يا رسول اهللا، أخبرني " :قال  الطبراني وابن حبان والحاكم عن أبي شريح أخرجو
  "طيب الكالم، وبذل السالم، وإطعام الطعام: ، قالالجنَّةبشيء يوجب لي 

  

5: 

   : قال الترمذي أن الحبيب النبي أخرجفقد 
، ومن سقى مؤمناً على الجنَّةأيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوٍع؛ أطعمه اهللا من ثمار "

 "ظمأ؛ سقاه اهللا من الرحيق المختوم

   :-  رحمه اهللا –قال ابن رجب 
  ضل، والجزاء من جنس العملفمن جاد على عباد اهللا؛ جاد اهللا عليه بالعطاء والف

 

 وفَِهم السلف هذا المعنى وعقلوه؛ فكانوا أحرص الناس على هذا الهدي

" " ألن أجمع ناساً من أصحابي على
  "السوق فأشتري نسمة فأعتقها إلى أخرجصاٍع من طعام؛ أحب إلي من أن 

: 

كان رجال من بني عدي يصلُّون في هذا المسجد ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده، إن وجد 
  "المسجد، فأكله مع الناس، وأكل الناس معه إلى  طعامهأخرجمن يأكل معه أكل، وإال 

  
فقال هذا الرجل  ي الوفي الغني؟لممن يقْرض الَ: فسمع سائالً يقولفوضع بين يديه عند فطوره، 

 "عبده المعدم من الحسنات، فقام فأخذ الصحفة فخرج بها إليه وبات طاوياً: الصالح
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للزوج عند إعداد الطعام  عليه الزوجة َلصحتَذي تستطيع أن تَ وال،ألجر العظيماوهذا فيه ما فيه من 
  .واألوالد

   : قالنس أ مسلم عن فقد أخرج اإلمام
 فنزلنا منزالً في يوم : قال، فمنا الصائم ومنا المفطر، في السفركنا مع رسول اهللا "

ام وقام و الصفسقط:  قال،ي الشمس بيدهِقتَّن ي صاحب الكساء، ومنا م ظالًأكثرناحار، 
ذهب المفطرون اليوم :  فقال رسول اهللا ، وسقوا الركاب،المفطرون، فضربوا األبنية

   "باألجر
ا ال شك م فم، مثلهاًكون القائم علي خدمة الصائم صائم فما نقول في ،فهؤالء مفطرون وذهبوا باألجر

، وخص اهللا به األجررموا هذا  إن كثيراً من الرجال ح: قلناإنبالغ ن ال ، بل مضاعفأجرهفيه أن 
، رفطِّن تُجر مأ نأخذي ف، الطعامنإعداده النساء أن يحتسبن نية تفطير الصائمين عند ىفعلالنساء، 

ِنيهفقد أخرج الترمذي عن زيد بن خالد الج  عن النبي  قال:   
  " ئاًمن فطَّر صائماً؛ كان له مثل أجره، غير أنه ال ينْقُص من أجر الصائم شي"

  )1072": صحيح الترغيب"صححه األلباني في (                                                                                    
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1
 تفطم افاالعتكفي و ، لطلب اإلخالص مثل الوحدةر ولم ي، لإلخالصالحقيقي االختبار هو االعتكاف

 األعظم منه  ويحصل المقصود،ل وتحقق عبودية التبتُّ، ويخلو العبد باهللا ،النفس عن شهواتها
  . تعالىبعكوف القلب على اهللا

  ؟االعتكاف التي من الممكن استحضارها في ِنياتلكن ما هي ال
1 

   ،وز العظيم الف النبي تنفيذ سنة ي فف،ِنيةم بها من ِركْوَأ
   " كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حتى قبضه اهللا النبيأن ": هريرة أبي فعن
 ، كان يعتكف العشر األواخر من رمضان فسافر عاماً النبيأن " :كعببن  أبي وعن

  ) صحيح سنن ابن ماجة(                  "عتكف عشرين يوماًافلما كان من العام المقبل 
 ، ويتركهشيءكان يفعل ال  ورسول اهللا ؟االعتكاف عجباً من الناس كيف تركوا :يوقال الزهر

  )1402 / 12 :القارئعمدة  (،)3/114 :طوالمبس(                          .ضِب حتى قُاالعتكافوما ترك 
  

2 
لْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ{ ا} 1{إِنَّا أَنز را أَدمرِولَةُ الْقَد ا لَيرٍ} 2{كَ مهأَلْفِ ش نم ريرِ خةُ الْقَد   ]3-1 :القدر[  }لَيلَ

 وذكرهم ، وحالهم خشوع، وليلهم قيام، فنهارهم صيام،هذه الليلة هم المعتكفون إلى أقرب الناسف
  . رضا الرحمنينتظرونن باألسحار و مستغفر، وقلوبهم خضوع،دموع

  
3 

  ) الكالم– النظر – االختالط – األكل –فضول النوم (
   : قال ، ولو صلح قلبك لصلح كلك،ولو تحقق ذلك لصلح قلبك

 ، وإذا فسدت فسد الجسد كله وهي الجسد كلهحلُت صحأال وإن في الجسد مضغةً إذا صلُ"
  ) متفق عليه(                                                                    "القلب

  
                                                

  أحمد مصطفىى ُأبيصحح نيتك ألب )1(
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4  
 فبعد أن جلست عشرة أيام في بيت من بيوت اهللا ، واستحضرها حتى تنال الخير الوفيرِنيةخذ هذه ال

   :قال رسول اهللا  ؟لماذا ال تسأل اهللا تعالى أن يرزقك حب المكث بالمسجد
  )متفق عليه( "ه معلق في المساجد قلبورجٌل.. .ه يوم ال ظل إال ظله سبعة يظلهم اهللا في ظلِّ"

   :"شرح مسلم" في - رحمه اهللا -  النوويقال 
 وليس معناه دوام القعود ، شديد الحب لها والمالزمة للجماعة فيها:معناه "قلبه معلق في المساجد"

  ـاه.في المسجد
  

5 
   الحسنة التي من الصعب تعلمها خارجه األخالق تتعلم الكثير من أن من الممكن االعتكاف فيف

 األخالق تتعلم هذه ، والمجاهدة، والصبر، والرضا عن اهللا، خلق الزهد في الدنيا:األخالقومن هذه 
  .وغيرها من خالل مكثك في المسجد

  
6 

 ).. الحديث– األكل –النوم (ـ تسير وفق نظام معين موضوع في المسجد خاص باالعتكاففأنت في 
  . النظام والمحافظة على وقتك ألبعد الحدوداكتساب مما يساعدك على ؛ بهااللتزاميجب 

  
7 

 إلى الوصول بدايةفي من خالل وجودك في المسجد لمدة عشرة أيام لن تجد فرصة أفضل من ذلك 
    بقولهاللتين أخبر عنهما المصطفى  ،برآتينال
"ِت كُ؛ في جماعة يدرك التكبيرة األولىى هللا أربعين يوماًن صلَّمبراءة من :برآتان له ب 

  ) 6365:صحيح الجامعفي  وهو ترمذيرواه ال(                                 "النار وبراءة من النفاق
  .برآتينال طريق للحصول على بداية االعتكاف على أن يكون ِنية األكيد والفخذ العزم
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8 
ن يعمل جاهداً على ية بأن المساجد يأخذ هذه ال: فالمعتكف بوجوده في أطهر بقاع األرض؟ الولم

  .الحافظ على صيامه مما يفسده
  

9 
 رغم أن المعتكف من ،عتكاف اهللا عليهم باالنماد تكون غائبة عن السواد األعظم من الذين يهذه تك

  :فقد قال  ،ِنيةالممكن أن يستحضر هذه ال
   )3837:صحيح الجامع(               "            وصالة على إثر صالة كتاب في عليين"
 فـي  ،عمل مكتوب أي : كتاب،بكالم الدنيا أي :ا ال لغو بينهم،عقيبها أي :"ثر صالة إصالة على   و"

عـون  " كما فـي  - رحمه اهللا  - ي القار يقال عل  ،رفع درجتها وقبولها   إلى    فيه إشارة  :عليين
   األبرارالـأعمن فيه ووهو علم لديوان الخير الذي د ":داود أبي ننالمعبود في شرح س

يشهده } 20{كِتَاب مرقُوم} 19{وما أَدراكَ ما عِلِّيون} 18{ي عِلِّينيكَلَّا إِن كِتَاب الْأَبرارِ لَفِ{ :قال تعالى
ونبقَرمن األعمال أعلى شيءمداومة الصالة من غير تخلل ما ينافيها ال  :أي ]21 - 18:المطففين[ }الْم 
  .ى عن ذلك بعلييننٌّكُمنها ف

  

10 
 نعم ،ِنيات من الممكن أن يزيد أجره باستحضار هذه الاالعتكافمع بقاء المعتكف في المسجد طوال 

   : قال النبيوقد جمعها حديث  ،ِنياتبفضل اهللا من الممكن استحضار تلك ال
 ، بلى يا رسول اهللا: قالوا؟ال أدلكم على ما يمحو اهللا به الخطايا ويرفع به الدرجاتأ"
 وانتظار الصالة بعد ،المساجد إلى  وكثرة الخطا، إسباغ الوضوء على المكاره:لقا

  )251مسلم (         "الصالة فذلكم الرباط
  ]200 :ن عمراآل[ }يا أَيها الَّذِين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تُفْلِحون{  :وقد قال اهللا تعالى

 اصبروا على أداء : ويقال)هكذا قال ابن عباس( انتظروا الصالة بعد الصالة :قيل في معناها
وا على الطاعات والمصائب وعن ر اصب:"تفسير الجاللين"وقيل في  ،المعاصيالفرائض واجتناب 

  .المعاصي
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11 
  إضافة،لمداومة عليه من خالل صالة التراويح كل ليلة فرصة عظيمة لحب قيام الليل وااالعتكافف

كفى به فضل  ل،خرجت من شهر رمضان محباً لقيام الليلولو قمت الليل ، ودصالة التهجإلى 
  .االعتكافويساعدك على هذا 

   االعتكاف عند استحضارها من الممكن أخرى ِنياتوهناك 
   - :انهم -  رحمه اهللا – الغزاليذكرها الشيخ أبو حامد 

  وأن يعتقد أنه بيت اهللا ، وكيفية االستعداد لهااآلخرةالخلوة ودفع الشواغل للزوم السر والفكر في 
   :قال رسول اهللا  ،ن داخله زائر اهللا تعالى فينوى ذلكوأ
"وحق على المزور إكرام زائره،ن قعد في المسجد فقد زار اهللا تعالىم "  

   )ه رجاله رجال الصحيحدينسا وأحد أ"الكبير" في الطبرانيرواه (                                                                 
 عن منكر ، ونهٍي الصالةيسيء وأن يقصد إفادة علم وتنبيه من ،والتجرد للذكر وإسماعه واستماعه

ب حياء من اهللا وأن يترك الذنو ، ويكون شريكاً فيها؛ حتى ينتشر بسببه خيرات كثيرة؛وأمر بمعروف
 وقس على ، أن يقارف ذنباًرآه حتى يستحى منه من ،بأن يحسن نيته في نفسه في قوله وعمله 

 كما أنه ، تزكى األعمال وتلتحق بأعمال المقربينِنيات فباجتماع هذه ال:ثم قال ،هذا سائر األعمال
ه  والتفكُّ،دث بالباطل كمن يقصد من القعود في المسجد التح،بنقصها تلتحق بأعمال الشياطين

 ،ن يجتاز به من النسوان والصبيان ومالحظة م، ومجالسة إخوان اللهو واللعب،بأعراض الناس
 باقتناص قلوب المستمعين لكالمه وما ةوالمراءاومناظرة من ينازعه من األقران على سبيل المباهاة 

  ـاه.يجرى مجراه
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 ودموع وعبرات ، وخصلة حميدة مرضية،ة ومدرسة تربوي، وسنة نبوية،ِنيةا ربشريعةم الليل قيا
 تتعلق الروح فيها ،ِنية جسما، وقوة وسعادة روحية،ة وخلو برب البري، وزفرات شجيةوآهات ،يةقلب

   ، وفيها من الثمرات والفوائد الجلية،ات العليةبالجنَّ
1 

  .وشكر النعم  وذلك تحقيقاً لمعنى العبودية هللا ،مت قدماه قام الليل حتى تور النبيف
   :قال  بن شعبة عن المغيرة"  ومسلمالبخاريصحيح "فقد ثبت في 

 أفال أكون : فيقول: أو ساقاه فيقال له قدماهمِر حتى تَي ليقوم أو ليصلِّ النبيإن كان "
   "عبداً شكوراً

   :-  اهللا عنهارضي - ومسلم عن عائشة البخاري عند أخرى روايةوفى 
 رِف لم تصنع هذا وقد غُ: فقلت، قدماه كان يقوم من الليل حتى تتفطرأن رسول اهللا "

أفال أكون عبداً شكوراً: قال؟م من ذنبك وما تأخرلك ما تقد ".  
   : أنه شبع ليلة فقال-  رحمه اهللا -  الثوريوقد روى عن سفيان 

  . فقام تلك الليلة حتى أصبح،ن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عملهإ
 رضي -  قالت عائشة:قيس قال أبي  عن عبد اهللا بنخزيمةداود وابن  أبي وثبت عند
وكان إذا مرض أو كسل  ، كان ال يدعهال تدع قيام الليل فإن رسول اهللا " :-اهللا عنها

  ."ى قاعداًصلَّ
  

2 
 : قال النبيأن   يهلاأمامة الب أبي ى من حديثذ أحمد والترماإلمام أخرجفقد 

  ) 4079:صحيح البخاري(                   )الحديث( "...نه دأب الصالحين قبلكمعليكم بقيام الليل فإ"

  رب العالمين  إلى  وطريق السالكين، مال الفائزين ورأس،فقيام الليل مضمار المتسابقين
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3 
   :قال  يهنة الجر البزار وابن خزيمة وابن حبان عن عمرو بن مأخرجفقد 

 أن ال إله إال اهللا وأنك رسول  أشهدي إن: فقال،رسول اهللا  إلى جاء رجل من قضاعة"
رسول اهللا فقال  وأتيت الزكاة؟، وصمت رمضان وقمته، الخمس يت الصلواتاهللا، وصلَّ
" : يقين والشهداءدن مات على هذا كان من الص933 :صحيح الترغيب(              "م(   
  

4 
} مِنؤا يآياتبِإِنَّمونتَكْبِرسلَا ي مهو هِمبدِ رموا بِححبسداً وجوا سرا خوا بِهإِذَا ذُكِّر ا الَّذِين15{ن { مهوبنافَى جتَتَج

نفِقُوني ماهزَقْنا رمِمعاً وطَمفاً ووخ مهبر ونعدضَاجِعِ ينِ الْمنَفْ} 16{ع لَما فَلَا تَعاء بِمزنٍ جيةِ أَعن قُرم ملَه فِيا أُخم س
لُونمع17 – 15 :السجدة[    }كَانُوا ي[  

   
5 
 -  اهللا عنهمارضي - وأبى سعيد هريرة أبي ن ماجه عنب واالنسائي داود وأبو أخرجفقد 
ا من بِت كُ؛ه فصليا ركعتين جميعاًأهلستيقظ من الليل وأيقظ ن ام: " قال رسول اهللا :قاال

   )6030 :صحيح الجامع(                                                      "الذاكرين اهللا كثيراً والذاكرات
  

6 
   : قال رسول اهللا :قال هريرة  أبي  وابن ماجه عنالنسائياد وو أبو دأخرجفقد 

 ،ت فإن أبت نضح في وجهها الماءته فصلَّّأمر رجالً قام من الليل فصلَّى وأيقظ ارحم اهللا"
نضحت في وجهه  ى أب فإن، وأيقظت زوجها،تمرأة قامت من الليل فصلَّاورحم اهللا 

  )3494:صحيح الجامع(                                                                   "الماء
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7 
   : قال النبيعن  هريرة  أبي  ابن خزيمة والحاكم عنأخرجفقد 

"لم يكتب من الغافلينآية ى في ليلة بمائة ن صلَّم،ِتكُآية  بمائتيى في ليلة ن صلَّ ومب 
  )636 :صحيح الترغيب(                                                "من القانتين المخلصين

 : قال-  اهللا عنهمارضي -  أبو داود وابن خزيمة وابن حبان عن عبد اهللا بن عمرأخرجو
 بِتكُآية ن قام بمائة  وم، لم يكتب من الغافلينآياتن قام بعشر م: "قال رسول اهللا 

   )6439 :صحيح الجامع(                    " من المقنطرينبِتكُيه ن قام بألف أ وم،من القانتين
  . لهم قنطار من األجركُِتبن مم أي :من المقنطرينـ 
  

8 
   : قال رسول اهللا :قال هريرة  أبي  مسلم من حديثاإلمام أخرجفقد 

  " صالة الليل:الفريضة وأفضل الصالة بعد ،ر اهللا المحرم شه:أفضل الصيام بعد رمضان"
  "أفضل الصالة بعد الصالة المكتوبة الصالة في جوف الليل" :روايةوفى ـ 
  

9 
أحمد والترمذياإلمامه أخرج بنا في الحديث الذي وقد مر :  

   )الحديث( "...ربكم إلى  وهو قربة،قبلكمنه دأب الصالحين عليكم بقيام الليل فإ"
  :-  رحمه اهللا -  البصريقال الحسن 

  .الصالة إلى اهللا أفضل من قيام الليل في جوف الليل إلى ما أعلم شيئاً يتقرب به المتقربون
   :البخاريه أخرج الذي القدسيوفى الحديث 

  "...بالنوافل حتى أحبه ي إلتقرب يعبديوما يزال "
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10  

 :البخاريه أخرج الذي القدسي الحديث يقد مر بنا فف
  "...بالنوافل حتى أحبه ي إل بتقربعبديوما يزال "
   : قال النبيعن  الدرداء  أبي  بسند حسن عنالطبراني أخرجو
 بنفسه اورآه فئة قاتل انكشفت الذي إذا ، ويستبشر بهمإليهمثالثة يحبهم اهللا ويضحك "

 هذا كيف عبدي إلى نظروا ا: فيقول،ما أن ينصره اهللا ويكفيه وإ، فإما أن يقتل.هللا 
  يذر: فيقول، حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليلمرأةاله الذي و، بنفسه لي صبر

 فسهروا ثم إذا كان في سفر وكان معه ركبالذي و،  ولو شاء رقد،ويذكرنيشهوته 
هجعوا فقام من الس625 :صحيح الترغيب(                              "ر في ضراء وسراءح(   

  
11 

   : قال النبيأن   عن سهل بن سعد البيهقي الحاكم في المستدرك وأخرجفقد 
 ،ن شئت فإنك مفارقه وأحبب م،عش ما شئت فإنك ميت!  يا محمد: جبريل فقالأتاني"

 استغناؤهه  وعز، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، بهيمل ما شئت فإنك مجزواع
   )831 :ة الصحيح،73 :صحيح الجامع(                                            "عن الناس

  
12 

أَو زِد علَيهِ ورتِّلِ الْقُرآن } 3{نِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيال} 2{قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيال} 1{لْمزملُيا أَيها ا{ :قال تعالى
تِيال4{تَر {الً ثَقِيالقَو كلَيلْقِي عنإِنَّا س}5 {قِيال مأَقْوطْءاً وو دأَش لِ هِينَاشِئَةَ اللَّي 6-1 :المزمل[ }إِن[  

 والليل وقت ،ن أراد االستكثار من العبادةأثبت للعمل وأدوم لم :أي} أَشد وطْءاً  {:قال الفراء
  . فعبادته تدوم وال تنقطع؛ بالمعاشاالشتغالالفراغ عن 

  أتم نشاطاً وإخالصاً وأكثر بركة :أي }وأَقْوم قِيال{ :وقال عكرمة

  . للدعاءإجابة أعجل :وقيل ،في القرآن  أجدر أن يتفقه:وقال ابن زيد



 

 



27 
 

13 
  :-  اهللا عنهارضي -  عن أم سلمة البخاري أخرجفقد 

نزل الليلة أ ماذا ؟ ماذا أنزل الليلة من الفتنة، سبحان اهللا:ستيقظ ليلة فقال ا النبيأن "
   "؟ن يوقظ صواحب الحجرات م؟من الخزائن
  . من الفتنتقي على أن الصالة بالليل تنبيهوفى الحديث 

 

14 
   . قال رسول اهللا :قال هريرة  أبي  ومسلم عنالبخاري أخرجفقد 

 يضرب على كل عقدة عليك ،يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثالث عقد"
ى  فإن صلَّ،نحلت عقدة فإن توضأ ا،نحلت عقدةستيقظ فذكر اهللا ا، فإن اليل طويل فارقد

   وإال أصبح خبيث النفس كسالن ، فأصبح نشيطاً طيب النفس،نحلت عقده كلهاا
 وإن لم يفعل أصبح ،يصبح نشيطاً طيب النفس قد أصاب خيراً": وعند ابن ماجه بلفظ–

   "كسالً خبيث النفس لم يصب خيراً
  "وا عقد الشيطان ولو بركعتينفحلُّ" :آخره فزاد في خزيمةورواه 

   مؤخره:قافية الرأسـ 
  

15 
  سمعت رسول اهللا :قال  أحمد وابن حبان عن عقبة بن عامر اإلمام أخرجفقد 
أ  وضفإذا ،الطهور وعليه عقد إلى  يقوم من الليل يعالج نفسهأمتيالرجل من " :يقول
 وإذا ،ةنحلت عقدا وإذا مسح رأسه ،ةنحلت عقدا وجهه أوض و أذا ،ةنحلت عقدايديه 
فيقول اهللا ،ةنحلت عقدا رجليه أوض  هذا عبدي إلى ظروانا: للذين وراء الحجاب 

  )627:صحيح الترغيب(                        "له  هذا فهوعبدي سألني ما ،يسألنييعالج نفسه 
   : يقول سمعت رسول اهللا :قال جابر  مسلم عن اإلمام أخرجو
 إال اآلخرةفقها رجل مسلم يسأل اهللا خيراً من خير الدنيا والليل لساعة ال يواإن في "

  ." وذلك كل ليلة،أعطاه إياه
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16 
  ]39 – 38:عبس[ }ضَاحِكَةٌ مستَبشِرة} 38{وجوه يومئِذٍ مسفِرة{ :قال تعالى

   وجوه مسفرة من قيام الليل :-  اهللا عنهمارضي- بن عباس اقال 
   ؟دين بالليل من أحسن الناس وجوهاًما بال المتهج :-  رحمه اهللا -  البصريلحسن لوقيل 

  . من نورهفألبسهم ألنهم خلوا بالرحمن :قال
  

17 
   : قال النبيأن  هريرة  أبي  ومسلم من حديثالبخاري أخرجفقد 

 "ام رمضان إيماناً واحتساباً غُِفر له ما تّقَدم من ذنبهمن ق" 
عن   يهلامامة البأ أبي  عنخزيمة وابن ترمذيه الأخرجوقد مر بنا الحديث الذي 

   : قالرسول اهللا 
 ة وتكفير للسيئات ومنها،ربكم إلى  وقربة،نه دأب الصالحين قبلكمعليكم بقيام الليل فإ"

  )620 :صحيح الترغيب(                                                                                        "اإلثمعن 
   :قال عن معاذ بن جبل  ترمذي وابن ماجه والالنسائي أحمد واإلمام أخرجو
 لقد سألت عن . قال، من النارويباعدني الجنَّة يدخلني بعمل أخبرنيرسول اهللا  يا :قلت"

عظيم وإنه ليسير على من يسوتقيم ، تعبد اهللا ال تشرك به شيئاً،ه اهللا تعالى عليهر 
 : ثم قال. البيت إن استطعت إليه سبيالً وتحج، وتصوم رمضان، الزكاةي وتؤت،الصالة

 ، الماء الناريطفئ الخطيئة كما تطفئ والصدقة ،ةنَّ الصوم ج؟لخيرأال أدلك على أبواب ا
تَتَجافَى جنوبهم عنِ الْمضَاجِعِ يدعون ربهم خوفاً وطَمعاً ومِما { : ثم تال،وصالة الرجل في جوف الليل

نفِقُوني ماهزَقْنم} 16{رلَه فِيا أُخم نَفْس لَمفَلَا تَعلُونمعا كَانُوا ياء بِمزنٍ جيةِ أَعن قُر17 – 16: السجدة[    } م[  
  

ريح العاصف الورق الجاف من  الذنوب كما يحط ال القيام من الفوائد أنه يحطُّ وفي:يقول ابن الحاج
  . ينشط البدن، ويحسن الوجه،ر القبرونَ ويالشجرة،
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18 
 عن -   اهللا عنهما رضي-  ي عن فضالة بن عبيد وتميم الداريـالطبران أخرجد فق

 والقنطار خير من ،]من األجر[ في ليلة كتب له قنطار آياتن قرأ عشر م" : قال النبي
 حتى ةدرجآية  وارق لكل ْأرقْ ِا:له  كان يوم القيامة يقول ربك فإذا ،الدنيا وما عليها

 أعلم أنترب   يا:فيقول العبد بيدهاقِبض، :للعبد  يقول اهللا ،معهآية  آخر إلى ينتهي
   )634:صحيح الترغيب(                                                        " بهذه الخلد وبهذا النعيم:فيقول

  

19 
   : قال-  اهللا عنهما رضي- فى قصة رؤيا ابن عمر 

 وإذا لها ، البئركطي هي مطوية فإذا ،النار إلى  فذهبا بي،أخذانين ملكين أفرأيت ك"
 أعوذ باهللا من : فجعلت أقول، وإذا فيها أناس قد عرفتهم-  البئركقرنييعنى  - قرنان 

 فقصتها حفصة على ، لم ترع فقصصتها على حفصة: فقال. فلقينا ملك أخر: قال،النار
 فكان عبد اهللا ال ينام من ، من الليليصلِّلو كان ي نعم الرجل عبد اهللا : فقال النبي

  )متفق عليه(                                                                    "الليل إال قليال
  

20 
} 16{اهم ربهم إِنَّهم كَانُوا قَبلَ ذَلِك محسِنِنيآخِذِين ما آتَ} 15{إِن الْمتَّقِني فِي جناتٍ وعيونٍ{ :قال تعالى

ونعجها يلِ ماللَّي نم 17{كَانُوا قَلِيال {ونتَغْفِرسي مارِ هحبِالْأَسو }ومِ} 18رحالْمائِلِ ولِّلس قح الِهِموفِي أَمو{  
  ]19 -15 :الذاريات                                                                [                                        

فَلَا تَعلَم } 16{تَتَجافَى جنوبهم عنِ الْمضَاجِعِ يدعون ربهم خوفاً وطَمعاً ومِما رزَقْناهم ينفِقُون{ :وقال تعالى
م ملَه فِيا أُخم نَفْسلُونمعا كَانُوا ياء بِمزنٍ جيةِ أَع17 – 16: السجدة[    }ن قُر[  

   :قال  عن عبد اهللا بن مسعود "مستدرك الحاكم"جاء في 
"اهللا للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع مامكتوب في التوارة لقد أعد  عين ولم لم تر 

 ونحن : قال، وال نبى مرسل،مقرب وال يعلمه ملك ، ولم يخطر على قلب بشر،تسمع أذن
  ]17: السجدة[    }فَلَا تَعلَم نَفْس ما أُخفِي لَهم من قُرةِ أَعينٍ جزاء بِما كَانُوا يعملُون{نقرؤها 
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   :قال  من حديث عبد اهللا بن سالم ترمذي الأخرجو
 فلما تأملت ، فكنت فيمن جاءه،ه إلي الناسَلفَجنِْا المدينة   رسول اهللا مِدأول ما قَ"

ثْتَوجهه واستُّبوكان أول ما سمعت من كالمه : قال،اب أن وجهه ليس بوجه كذَّ عرفتُه 
وا بالليل  وصلُّ،رحاموا األلُ وِص، وأطعموا الطعام، أفشوا السالم، أيها الناس:أن قال
  )610:صحيح الترغيب() 7865:لجامع ا:صحيح(                 ." بسالمالجنَّة نيام تدخلوا ؛والناس
تَثْبـ استحققته وتبينته          أي :تُّه      

   بأجمعهم مسرعين إليهذهبوا  أي : الناسِانْجفََلـ 
 

21 
والَّذِين } 63{وناً وإِذَا خاطَبهم الْجاهِلُون قَالُوا سلَاماًوعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشون علَى الْأَرضِ ه{  :قال تعالى

أُولَئِك يجزون الْغُرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّون فِيها تَحِيةً {...إلى قوله}64{يبِيتُون لِربهِم سجداً وقِياماً
  ]76 -63:الفرقان[} ستَقَراً ومقَاماًنت مخالِدِين فِيها حس} 75{وسلَاماً

  .الجنَّة العليا في الدرجة أي :يجزون الْغُرفَةَـ 
   : قال النبيعن   ألشعريمالك ا أبي  ابن حبان عنأخرجو
ن أطعم ها اهللا لم أعد؛ وباطنها من ظاهرها،من باطنها ى ظاهرهارغرفاً ي الجنَّةإن في "

   )2123 :صحيح الجامع(                        "لليل والناس نياما بى وصلَّ،م وأفشى السال،الطعام
 وتقصر عنه العبارات،فثواب القيام ال تحيط به العقول    

  : النبيومن هنا نعلم معنى حديث 
 ، اهللا القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهارآتاه رجل ،اثنتينال حسد إال في "

  ) بن مسعودرواه مسلم عن ا(            "تاه اهللا ماالً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهارورجل آ
 ،طبغْ مثل ما للمي وهى تمن،الغبطة وهو ما يطلق عليه ، هو الحسد المحمود:والمقصود بالحسد هنا

  .عليه ويؤجر يثاب  محمودينِّم كما في الحديث السابق فهو تَمحمودة ةفإن كان المغبط على حال
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  وكان أجود ما يكون في رمضان  ، أجود الناس النبين اك

   : أنه قال-  اهللا عنهمارضي -  ومسلم عن ابن عباس البخاري أخرجفقد 
 ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، أجود الناس بالخير النبيكان "

 ، القرآن النبي يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه يل وكان جبر
  ." لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلةفإذا

   والجواب ؟َأتَصدقُ لماذا :لكن يبقى السؤال
1 

  ]39:سبأ[   }خْلِفُه وهو خير الرازِقِني وما أَنفَقْتُم من شيءٍ فَهو ي { :قال تعالى
فكل مأرزاقه وسحائب ، فإن ينابيع خزائنه ال تنضب،ضه خيراً منهن ينفق شيئاً هللا فإن اهللا تعالى يعو 
أنفق اهللا عليك،أنفقت وكلما ، الليل والنهارسحاء .  
   : قال اهللا : قال النبيأن  هريرة  أبي  ومسلم من حديثالبخاري أخرجفقد 

   ؟ عليكقينِْفن الذي سفم " عليكقِفنُْأق ِفنَْأ" :رواية وفى – "ق عليكفَنْ يآدمبن ا يا قِفنَْأ "
نفق عليك أكرم األكرمين فكيف  أفإذا ،نه اهللا الكريم العظيم الذي بيده ملكوت السموات واألرضإ

  .؟سيكون العطاء
  }لّه قَرضاً حسناً فَيضَاعِفَه لَه أَضْعافاً كَثِرية واللّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَيهِ تُرجعونمن ذَا الَّذِي يقْرِض ال{ :قال تعالى

  ]245:لبقرةا[                                                                                                                                                                                                        
أضعاف كثيرة  إلى سبعمائة ضعف إلى بعشر أمثالهاحسنة  ال،ن أنفق في سبيلهفاهللا يضاعف لكل م

بتَت سبع سنابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مئَةُ حبةٍ واللّه مثَلُ الَّذِين ينفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَن{ :كما قال تعالى
لِيمع اسِعو اللّهو اءشن يلِم ضَاعِف261:البقرة[ }ي[  
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2  


    قال رسول اهللا :قال هريرة  أبي يث ومسلم من حدالبخاريه أخرجودليل ذلك ما 
"ن تَمفإن اهللا يقبلها بيمينه ثم ، وال يقبل اهللا إال الطيب،ق بعدل تمرة من كسب طيبصد 

   "ه حتى تكون مثل الجبلولُ أحدكم فَييربيها لصاحبها كما يرب
   المهر :الفلوـ                      بقيمتها                        أي :ةعدل تمرـ 

 كما ،أن اهللا يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها ألحدكم" : بلفظترمذيعند ال روايةوفى 
 قال ، وتصديق ذلك في كتاب اهللا،دح لتصير مثل ُأقمة أحدكم مهره حتى أن اللييرب

  ]104:التوبة[ }خذُ الصدقَاتِ وأَن اللّه هو التَّواب الرحِيمأَلَم يعلَمواْ أَن اللّه هو يقْبلُ التَّوبةَ عن عِبادِهِ ويأْ{ :تعالى

  ]276 :البقرة[ }يمحق اللّه الْربا ويربِي الصدقَاتِ { :وقال تعالى
  

3 
    قال رسول اهللا :قال هريرة  أبي  ومسلم عنالبخاري أخرجفقد 

 ،اً منفقاً خلف اللهم أعِط:يوم يصبح العبد فيه إال وملكان ينزالن فيقول أحدهماما من "
  ." اللهم أعط ممسكاً تلفاً:ويقول األخر

  

4 
صنائع المعروف " : قال رسول اهللا :أمامة قال أبي  بسند حسن عنالطبراني أخرجفقد 
  " وصلة األرحام تزيد في العمر، غضب الربتطفئ وصدقة السر ، السوء مصارعتقي

 
5 
   ."داووا مرضاكم بالصدقة" : قال النبيأن  أمامة  أبي  أبو الشيخ عنأخرجفقد 

   )3358:صحيح الجامع(                                                                                                           
   : بن الحسن بن شقيقيقال عل

 وقد ، منذ سبع سنينركبتي قرحة خرجت من : يا أبا عبد الرحمن:سمعت ابن المبارك وسأله رجل"
 ،ءذهب فانظر موضعاً يحتاج الناس للماا :قال ؟نتفع به فلم أ، وسألت األطباء، العالجبأنواععالجت 

   "فبريء ففعل الرجل ، أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدميننفإ ،فاحفر هناك بئراً
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6 
   : قال رسول اهللا :قال  ة ابن حبان عن كعب بن عجرأخرجفقد 

  ى به  نبتا على سحت والنار أول ودم لحمالجنَّة إنه ال يدخل :ةيا كعب بن عجر"
  ،  وغاد موبقها، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها، الناس غاديان:ةيا كعب بن عجر

 الخطيئة كما يذهب الجليد تطفئوالصدقة جنَّة  الصالة قربان والصوم :يا كعب بن عجرة
   "اعلى الصف

   : قال لهأن رسول اهللا   من حديث معاذ بن جبل يوعند الترمذ
 تطفئ والصدقة ،ةنَّ الصوم ج: بلى يا رسول اهللا قال:لت ق؟أال أدلك على أبواب الخير"

  ." الماء الناريطفئالخطيئة كما 
  

7 
   : يقول سمعت رسول اهللا :قال  بن عامر  أحمد عن عقبةاإلمام أخرجفقد 

 ال يخطئه يوم إال دث وكان مر:قال يزيد، ى بين الناسقض في ظل صدقته حتى يمرئكل ا"
ولو كعكة أو بصلةشيءق فيه بتصد ".  
   : عن يزيد بن حبيب قالخزيمة عند ابن أخرى روايةوفى 

 وما رأيته داخالً ،المسجد إلى  مصر يروحأهل أول يكان مرثد بن عبد اهللا البيزن"
حتى ربما رأيت : قال.مح إما فلوس وإما خبز وإما ق: صدقةِهالمسجد قط إال في كم 

حبيب أما  أبي  يا ابن:فيقول،  يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك: فأقول: قال:البصل يحمله
  من أصحاب رسول اهللا  رجٌلحدثني إنه ، به غيرهَأتَصدقُ لم أجد في البيت شيئاً إني

  ."ؤمن يوم القيامة صدقتهم ظل ال: قالأن رسول اهللا 
 إال ه يوم ال ظلَّ الذين يظلهم اهللا بظلِّالسبعة ة أن من جمل النبيبيب نا الحوكذلك أخبر

  ." يمينهأنفقتحتى ال تعلم شماله ما   فأخفاهاصدقةق برجل تصد" :هظلَّ
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8 
   . قال رسول اهللا :قال ذر  أبي  عن"صحيحه" ابن حبان في أخرجفقد 

 فأمطرت األرض ، فعبد اهللا في صومعته ستين عاماً،إسرائيل بني من  عابددبعتَ"
فنزل ، اهللا فازددت خيراً لو نزلت فذكرتُ: فقال، فأشرف الراهب من صومعته،تفاخضر 

حتى مه مها وتكلِّ فلم يزل يكلِّمرأةٌا فبينما هو في األرض لقيته ،ومعه رغيف أو رغيفان
سائل فأومأ إليه أن يأخذ الرغيفين ثم جاء فيه، فنزل الغدير يستحم، ، ثم أغمي علغشيها

 ثم وضع الرغيف ، بحسناتهةِني فرجحت الزةِني بتلك الزة ستين سنفوزنت عبادةُ، مات
  ." لهرِفأو الرغيفان مع حسناته فرجحت  حسناته فغُ

  

9 
   : يقول سمعت رسول اهللا :قال  بن حاتم ين عد ومسلم عالبخاري أخرج

يرى   منه فال فينظر أيمن، ليس بينه وبينه ترجمان،ه اهللامكلِّ إال وسيما منكم من أحٍد"
مإال ما قد،فينظر أشأم وينظر بين يديه فال يرى إال النار تلقاء ،م منه فال يرى إال ما قد 

  ." فاتقوا النار ولو بشق تمرة،وجهه
  ."ستطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعلان م" :لهما روايةوفى 

   : قال رسول اهللا : قالت-  اهللا عنهارضي -  أحمد عن عائشة اإلماموفى مسند 
  ."ها من الشبعان من الجائع مسد فأنها تسد، من النار ولو بشق تمرةاستتري عائشةيا "

   : قال رسول اهللا :قال عن عبد اهللا بن مسعود  أيضاً أحمد اإلماموفى مسند 
"قِِليكم وجهه النار ولو بشق تمرة أحد".  

 
10 

 : قال رسول اهللا :قال طالب  أبي  بني بسند فيه مقال عن علالبيهقي أخرجفقد 
"قوا فإن الصدقة فكاككم من النارتصد".  
   : قالأن رسول اهللا   عري األش من حديث الحارثترمذي الجأخرو
بخمس كلمات أن يعمل  - عليهما الصالة والسالم  - يحيي بن زكريا  إلى إن اهللا أوحى"

 ومثل ، وأمركم بالصدقة:)فذكر الحديث وفيه( ... أن يعملوا بهمإسرائيل بني بهم ويأمر
 : فجعل يقول،بوه ليضربوا عنقهه وقرعنق إلى ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده

  ." القليل والكثير حتى فدى نفسهي منكم وجعل يعطنفسي يهل لكم أن أفد
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   :كما قال تعالى ،أنزل فيه القرآن من فضائل شهر رمضان أن اهللا 

  ]185:البقرة [   }هِ الْقُرآن هدى لِّلناسِ وبيناتٍ من الْهدى والْفُرقَانِشهر رمضَان الَّذِي أُنزِلَ فِي{ 
  . القرآن في رمضان النبي يدارس وقد كان جبريل  ،فرمضان هو شهر القرآن

 - رضي اهللا عنهما – ومسلم عن ابن عباس البخاريه أخرجكما جاء في الحديث الذي 
 حين يلقاه ، وكان أجود ما يكون في رمضان،أجود الناس بالخير  النبيكان " :أنه قال
  النبي يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه  وكان جبريل ،جبريل
   ." لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلةفإذا ،القرآن
  :-  رحمه اهللا - بن رجب قال ا

 وعرض القرآن على من ، على ذلكواالجتماعان  دراسة القرآن في رمضاستحبابدل الحديث على 
  . وفيه دليل على استحباب اإلكثار من تالوة القرآن في شهر رمضان؟هو أحفظ له

  وهكذا كان حال السلف مع القرآن في رمضان 
   :-  رحمه اهللا -  مالك اإلمامفها هو 

  .في المصحف ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن ،إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث
 وفي رمضان في كل ثالث وفى ، يختم القرآن في كل سبع ليال دائماً:-  رحمه اهللا - وكان قتادة 

  . منه في كل ليلةاألخيرالعشر 
   يختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمه :-  رحمه اهللا -  الشافعيوكان 

  .والجواب ؟للقرآن قراءتيعند ستحضرها ا التي ِنيات ما هي ال؟ القرآنَأقْرُألماذا  :ويبقى السؤال
  

1 
  ] 82:اإلسراء[    }ونُنزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤمِنِني والَ يزِيد الظَّالِمِني إَالَّ خساراً { :قال تعالى

   :-   اهللا عنهارضي -  عن عائشةالبخاري أخرجو
شتد وجعه ، فلما اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث كان إذا ا أن رسول اهللا"

  " عليه وأمسح بيده رجاء بركتهاَأقْرُأكنت 
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2  
   : قال النبي أن األلباني أحمد وابن حبان بسند صحيح صححه اإلمام أخرج

 ناصيتي ، عبدك وابن عبدك وابن أمتكإني اللهم : فقال، وال حزن قط هماًما أصاب أحد"
 سميت به نفسك أو ، أسألك بكل اسم هو لك،ك قضاؤ في حكمك، عدٌل فيبيدك ماٍض

ن ، أ به في علم الغيب عندكاستأثرت أو ،مته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابكعلَّ
 ه إال أذهب اهللا هم؛يهموذهاب  حزني وجالء صدري ونور قلبيتجعل القرآن ربيع 

 لمن ينبغي.  بلى: فقال،مهاال نتعلَّ، أ يا رسول اهللا: فقيل. وأبدله مكانه فرحاً،وحزنه
  ."سمعها أن يتعلمها

  

3 
  : قال رسول اهللا :قال هريرة  أبي  مسلم عناإلمام أخرجفقد 

 إال نزلت عليهم ؛ في بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهمع قومما اجتم"
  ."ن عنده وذكرهم اهللا فيم،تهم المالئكة وحفَّ، وغشيتهم الرحمة،السكينة

  

4 
   :قال ذر  أبي  ابن حبان بسند حسن عنأخرجفقد 

يا رسول : قلت،  عليك بتقوى اهللا فإنه رأس األمر كله: قاليا رسول اهللا أوصني،: قلت"
  ." وذخر لك في السماء، عليك بتالوة القرآن فإنه نور لك في األرض:قالاهللا زدني، 

  

5 
يوماً بعد يوم فعليه بكتاب اهللا اإليمانن أراد زيادة فم   

وإِذَا ما أُنزِلَت سورة { :وقال تعالى، ]2:األنفال[  } تُلِيت علَيهِم آياتُه زَادتْهم إِمياناًَإِذَا { : قال تعالىفقد
ذِهِ إِمياناً فَأَما الَّذِين آمنواْ فَزادتْهم إِمياناً وهم يستَ هـ تْهزَاد كُمقُولُ أَين يم مهفَمِنونشِر124:التوبة[    }ب[  

  : يقول جندب )383/ 1 ("نزهة الفضالء"وفى 
منا م القرآن ثم تعلَّ قبل أن نتعلَّاإليمانمنا  فتعلَّ، حزاورة مع رسول اهللا كنا غلماناً"

  ."القرآن فازددنا به إيماناً
  . وهو الغالم إذا قارب البلوغ، جمع حزور:الحزاورةـ 
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6 
    قال رسول اهللا :قال هريرة  أبي  الحاكم عنأخرجفقد 

"ِتكُآية ولو قرأ مائة ،  في ليلة لم يكتب من الغافلينآيات ن قرأ عشرممن القانتينب "   
    قال رسول اهللا :قال هريرة  أبي  عنأيضاً الحاكم أخرجفقد 

"ن حافظ على هؤالء الصلوات المكتوبات مب من الغافلينتَكْلم ي،ن قرأ في ليلة مائة  وم
  ."كتب من القانتينآية 

  
7 
   : قال النبي أن   عن عبد اهللا بن مسعودترمذي الأخرجفقد 

"م حرف ـ ال أقول ال،والحسنة بعشر أمثالها ،حسنةن قرأ حرفاً من كتاب اهللا فله به م
  )6469 :صحيح الجامع(                      ." وميم حرف، والم حرف، حرفألفكن ول
  

8 
 فجدير أن يفرح حامل ، األموال بأموالهمأهل و، المناصب بمناصبهمأهل و، الدنيا بدنياهمأهلإذا فرح 

  .ما فيها من متاع زائل الدنيا بكل القرآن بكالم اهللا الذي ال توازيه
   : قال رسول اهللا :قال هريرة  أبي  مسلم عناإلمام أخرج

"أيحبقال. نعم:قلنا ؟ه أن يجد فيه ثالث خلفات عظام سمانأهل إلى كم إذا رجع أحد : 
  ."م في صالته خير له من ثالث خلفات عظام سمان يقرأ بهم أحدكُآياتفثالث 

  :قال  مسلم عن عقبة بن عامر أخرجو
  أوانحطْب إلى  أن يغدو كل يوم أيكم يحب: فقال،الصفة ونحن في خرج رسول اهللا "

 يا رسول اهللا : فقلنا؟ن في غير إثم وال قطع رحمياومو منه بناقتين كَ فيأتيققيالعإلى 
 يتين من كتاب اهللا  آ أو فيقرُألمسجد فيعالم إلى  أفال يغدو أحدكم: قال،كلنا يحب ذلك

وثالثٌ، له من ناقتينخير من ثالث خير ،وأربع خير اإلبلهن من داِد من أربع ومن أع".  
   اإلبل هي العظيمة السنام من :اءموالكَـ                   موضع بالمدينة     :بطْحانـ 
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9 
   : قالرسول اهللا عن  نس  عن أترمذي الأخرجفقد 

"عدلت له ربع القرآن"قل يا أيها الكافرون"ن قرأ م ،عدلت له "قل هو اهللا أحد"ن قرأ  وم 
  ) 6466 :صحيح الجامع(                                                                                     ."ثلث القرآن

  : قال النبي أن " ومسلمالبخاريصحيح " وفي
  ." من أخر سورة البقرة في ليلة كفتاهاآليتينمن قرأ َ"
   : قال النبي أن النسائي أحمد و اإلمام أخرجو
"6468 :صحيح الجامع(                          ."ة في ليلة كتب له قنوت ليلآيةن قرأ بمائة م (  
   : قال النبي أحمد عن معاذ بن أنس أن أخرجو
"نَّة في عشر مرات بنى اهللا له بيتاًحتى يختمها  " أحدقل هو اهللا"ن قرأ مالج"  

  )6472: صحيح الجامع(                                                                   

10  
  :-  اهللا عنهارضي -  مسلم عن عائشة اإلمام أخرجفقد 

 في صالتهم فيختم  بعث رجالً على سرية، وكان يقرأ ألصحابه: قال أن رسول اهللا"
 يصنع شيء  سلوه ألي: فقال، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول اهللا "حدقل هو اهللا أ" ـب

:  فقال رسول اهللا ،بها َأقْرُأ فأنا أحب أن : ألنها صفة الرحمن:فسألوه فقال ؟ذلك
  ."أخبروه أن اهللا يحبه

  .ه وخاصتهأهل وصرت من الخاصة أصبحت في معيته  أحبك اهللافإذا
  :هللا ا  قال رسول:قال نس  وابن ماجه عن أالنسائي أخرج

 اهللا أهل القرآن هم أهل :قال ؟ن هم يا رسول اهللا م:قالوا، ونأهلهللا من الناس "
   "وخاصته

  .يكرمهم  القرآن كذلك فإن اهللا أهل كان فإذا
 لمحبتك هللا ورسولهحففإن قراءتك في المص سبب   

  : فقد أخرج البيهقي وأبو نعيم عن النبي
  "من سره أن يحب اهللا ورسوله؛ فليقرأ في المصحف"
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11 
   : قال النبي أن البخاري أخرجفقد 

"كُخيرم القرآن وعلمهن تعلَّم م".  
   

12  

  :-  رضي اهللا عنهما-  الحاكم عن ابن عباس أخرجفقد 
"موذلك قوله تعالى،ل العمرأرذ إلى ردن قرأ القرآن لم ي : }افِلِنيفَلَ سأَس نَاهددر 5{ثُم {  

  ."وا القرآن الذين قرء:لقا، ]6- 5:التين[ }إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ 
  

13 
   : قال النبي مسلم أن اإلمام أخرجفقد 

"سورة من أول آياتن حفظ عشر مِص الكهف عمن الدجالم ".  
  

14 
   رسول اهللا  قال : قالي الحاكم عن بريده األسلمأخرجفقد 

"س والداه يوم القيامة تاجاً من نورِبلْل به ُأمه وعِمن قرأ القرآن وتعلَّم ،مثل هضوء 
 :فيقال ؟ينا هذاِس بما كُ:فيقوالن، ين ال تقوم لهما الدنياتَلَّ والداه حيكسوي، ضوء الشمس

  ."ما القرآنكُبأخذ ولِد
  

15 
   :-  اهللا عنهما رضي-  عن ابن عباس ذي الحاكم والترمأخرجد فق
د في بعإن الشيطان قد يئس أن ي : فقال، خطب الناس في حجة الوداع النبيأن "

 إني ،فاحذروارون من أعمالكم ا تحقِّمم ولكن يرضى أن يطاع فيما سوى ذلك ،أرضكم
  )357-4/356 :ةلصحيح( ." وسنة نبيهتركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبداً كتاب اهللا
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16 
   : قال النبيأن   ويه عن ابن مسعودد ابن مرأخرجفقد 

  )3643 :صحيح الجامع(                                " من عذاب القبرالمانعةسورة تبارك هي "
   :قال عود  الحاكم بسند حسن عن عبد اهللا بن مسأخرجو
 سبيل كان يقرأ بليليس لكم على ما ِق:  فتقول رجاله،ى رجاله في قبره فتؤتَيؤتى الرجُل"

 ليس لكم على ما :فيقول – بطنه :أو قال - ل صدره بثم يؤتى من ِق، في سورة الملك
بلي  ليس لكم على ما ِق:بل رأسه فيقولثم يؤتى من ِق،  سبيل كان يقرأ سورة الملكبليِق

 وهى في التوراة سورة ، تمنع عذاب القبر كان يقرأ في سورة الملك فهي المانعةسبيل
  ."الملك من قرأها في ليلٍة فقد أكثر وأطيب

  

   :قال  بن جندب ة عن سمرالبخاري أخرجو
 : فقال،أقبل علينا بوجهه -  صالة الغداة :وفى لفظ - ى صالة  كان إذا صلَّ النبيأن "
رؤيا( فإن رأى أحد : قال؟يان رأى منكم الليلة رؤم (فسألنا ، ما شاء اهللا: فيقول،هاقص 

فساق ( أتياني رجلين رأيت الليلة لكن : قال. ال: قلنا؟ هل رأى أحد منكم رؤيا:يوماً فقال
، وإذا  وإذا أخر قائم عليه بصخرة، فانطلقت حتى أتينا على رجل مضجع)الحديث وفيه

هنا فيتبع الحجر فيأخذه فال افيتدهده الحجر ه بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه هو يهوي
 فيفعل به مثل ما فعل به ، ثم يعود عليه،الرجل حتى يصبح رأسه كما كان إلى يرجع

 أما الرجل )فذكر الحديث وفيه(نطلق ا لي  فقاال؟ما هذا!  سبحان اهللا: فقلت،لمرة األولىا
 وينام عن الصالة ،رفضهالذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فهو رجل يأخذ القرآن في

  "المكتوبة
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17 


  :قال   أحمد بسند حسن عن بريدةاإلمام أخرجفقد 
 وتركها ، فإن أخذها بركةالبقرةموا سورة  تعلَّ: فسمعته يقول النبيكنت جالساً عند "

 آلموا سورة البقرة و  تعلَّ: ثم قال، ثم مكث ساعة: قال،بطلةال وال يستطيعها ،حسرة
غيايتان أو و  القيامة كأنهما غمامتان أ يظالن صاحبهما يوم،واناعمران فإنها الزهر

وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره ، فرقان من طير صواف
 القرآن ، أنا صاحبك:فيقول، فك ما أعر:فيقول ؟ هل تعرفني: فيقول له،كالرجل الشاحب

 تجارته وإنك اليوم من ءوإن كل تاجر من ورا ،مأتك في الهواجر وأسهرت ليلكالذي أظ
 ، ويوضع على رأسه تاج الوقار، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، كل تجارةءورا
كسيويما كُ بأخذ ولِد:يقال، فينا هذهِس بما كُ: الدنيا فيقوالنأهلين ال يقوم لهما تَلَّ والده ح

ي صعود مادام يقرأ هذا  فهو ف، وغرفهاالجنَّة واصعد في درجة ْأرقْ ا:ثم يقال له، القرآن
  ."يالًكان أو ترت

  
18 

 اءابتغن حفظ القرآن لم  وقد كتب اهللا ، ينجو من عذاب النارلكيفالعبد يسعى بكل ما يستطيع 
   .وجهه أال تحرقه النار

   : قال النبي عن عصمة بن مالك أن البيهقي أخرجفقد 
  ."ما أحرقه اهللا بالنار لو جمع القرآن في إهاٍب"

   : قال النبيعن   عن عبد اهللا بن مسعود ي الدارمأخرج
ن  فم، وإن هذا القرآن مأدبة اهللا،وا القرآن فإن اهللا تعالى ال يعذب قلباً وعى القرآنقرءا"

  ." القرآن فليبشر ومن أحب،منآدخل فيه فهو 
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19 
   : قال النبيعن   ابن حبان عن جابر أخرج

"القرآن شافعشفَ مماحٌل وعم صقٌد، نَّة قادهإمامهن جعله مإلى الج ،ن جعله خلف  وم
   )4443 :صحيح الجامع(                                         "لنارا إلى ه ساقهظهِر

  . خصم مجادل: وقيل، ساع:ماحٌلـ 
  

20 
   : قال النبيأن   عن أنس "األوسط" في الطبراني أخرج

وهى  الجنَّة خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته ةآي إال ثالثون سورة من القرآن ما هي"
  ."تبارك

  
21  

 بل يرتقي اإلنسان في الجنة بقدر حفظه للقرآن
قال :  قال–نهما اهللا ع رضي –فقد أخرج أبو داود والترمذي عن عبد اهللا بن عمرو 

 في الدنيا، فإن اقراْ وارقَ ورتِّل كما كنت تُرتل: القرآنيقال لصاحب  ":رسول اهللا 
  "منزلك عند آخر آية تقرأ بها

   ):156( "الفتاوى الحديثة" كما في يقال ابن حجر الهيثم
 في الخط القراءةألن مجرد ،صحفم ال بمن يقرأ بال،الخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن ظهر قلب

   وإنما الذي يتفاوتون فيه كذلك هو الحفظ عن ظهر قلب ،قلة وكثرةال يختلف الناس فيها وال يتفاوتون 
  .همِظفِْحبحسب تفاوت  الجنَّةهم في لفلهذا تفاوتت مناز

  ":معالم السنن"قال أبو سليمان الخطابي في 
ارقَ في الدرج على قدر ما " :، فيقال للقارئجاء في األثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنَّة

فمن استوفى جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنَّة في اآلخرة، . "قرأ في آي القرآنكنت ت
  . في الدرج على قدر ذلك؛ فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءةومن قرأ جزءاً منه كان رِقيه
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22  
 فإن حافظ القـرآن يفتخـر بأنـه         ،العظماء والوجهاء واألغنياء   إلى   نتسابهم الدنيا با  أهلفحين يفتخر   
هم بأن تكون بأيـديهم الصـحف       فَ وشر ،ختارهم اهللا عز جل    الذين ا  البررة الكرام   السفرةسيكون مع   

رمـةٍ      { :كما قال رب العالمين فـي كتابـه الكـريم          ،المطهرة رفُوعـةٍ  } 13{فِـي صـحفٍ مكَ م
  ]15-13 :عبس[ }بِأَيدِي سفَرةٍ} 14{مطَهرةٍ

 : قال رسول اهللا :قالت -  رضي اهللا عنها – ومسلم عن عائشة البخاري أخرجفقد 
 فيه وهو عليه عتَعتَتَييقرأ القرآن والذي و،  الكرام البررةالسفرةالماهر بالقرآن مع "

  ."شاق له أجران
  :ن يتضح لنا قول الحبيب المصطفى  القرآأهلم الذي ناله يوبعد هذا الشرف والتكر

  :  قال أنه ـ رضي اهللا عنهما ـ ومسلم عن ابن عمرالبخاريالثابت في صحيح 
تاه اهللا ماالً ، ورجل آتاه اهللا الكتاب وقام به آناء الليلآ رجل :ال حسد إال على اثنتين"

تَفهو يصق به آناء الليل وآناء النهارد".  
   :قال أن رسول اهللا  هريرة بي  أ عن"البخاريصحيح "وفى 

 فسمعه ،مه اهللا القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار علَّ رجٌل:ال حسد إال في اثنتين"
اهللا ماالً آتاهورجل ،  يعملما فالن فعملت مثلي أوتيت مثل ما أوتي يا ليتن: له فقالجار 

  ."يعمل ماي فالن فعملت مثل أوتتيت مثل ما أوليتنييا  : فقال رجٌل،فهو يهلكه في الحق
 يعطى اهللا عليها منالتي  و، الرابحةالمضمونة مع اهللا تجارة وهذه هي ال، القرآنأهلفهيا لنكون من 

  .فضله الكريم وعطائه الذي ال ينفد
قْناهم سِراً وعلَانِيةً يرجون تِجارة لَّن إِن الَّذِين يتْلُون كِتَاب اللَّهِ وأَقَاموا الصلَاة وأَنفَقُوا مِما رزَ{ :قال تعالى

ور29{تَب {كُورش غَفُور ن فَضْلِهِ إِنَّهم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيو30 -29 :فاطر[  }لِي[   
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(  

ة مع النبيل فينها تعِدأل في رمضان أعتمرجاألجر أجر ح   

 " عمرة في رمضان تعدل حجة" :قال أن النبي   البخاري عن جابر أخرجفقد 
  :– رضي اهللا عنهما – أحمد عن ابن عباس اإلمام أخرجو

ما :  لما رجع من حجة الوداع، قال المرأة من األنصار اسمها أم سنانأن النبي  "
على أحدهما واآلخر – زوجها –بو فالن أ: ي معنا؟ قالتمنعِك أن تحج له ناضحان، حج 

 جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة فإذا :نسقي عليه، فقال لها النبي 
 .  الدابة يستَقى عليها:ـ الناضح                   " ـحجة  معي: ـ أو قال

  : قالأن النبي  عند سمويه عن أنس  روايةـ وفي 
  "عمرة في رمضان كحجة معي"


  فهذا آخر ما تيسر جمعه في هذه الرسالة 

 أن ينفع بهـا     نسأل اهللا أن يكتب لها القبول، وأن يتقبلها منَّا بقبول حسن، كما أسأله              
  .إنه ولي ذلك والقادر عليه......مؤلفها وقارئها، ومن أعان علي إخراجها ونشرها

 صواب فمن اهللا وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِّـي  هذا وما كان فيها من   
ومن الشيطان، واهللا ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمـل بشـري يعتريـه الخطـأ          

  والصواب، فإن كان صواباً فادع لي بالقبول والتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
  جّل من العيب فيه وعال  وإن وجدت العيب فسد الخلال

  
  فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، وال تجعل ألحد فيه نصيب

  .    والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات                                        
  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، وصلّى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  ......... وأعلم أعلى تعالىهذا واهللا
  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك


