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  ولوالديه ومجيع املسلمني لهغفر اهللا
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ار والصالة والسالم عىل النبي املصطفى احلمد هللا العزيز الغف

 أما بعد    املختار وعىل آله وأصحابه األبرار
 رشاداإلوعظ والجة إىل تذكري باهللا عز وجل وفإن القلوب بحا

ملسو هيلع هللا ىلص جاء به رسوله  ليقوم املسلم بعبادة ربه سبحانه وتعاىل عىل ما
 . واملحبةبني اخلوف والرجاء ما

التي علينا بجمع هذه الرسالة  سبحانه وتعاىل  اهللااَّولذلك من
 مواعظ القلوب بني الرتغيب«: ًجمتهداا سميتهونوعة املواعظ امل فيها

  .»الرتهيبو
أن ينفع هبا املسلمني يف كل مكان نسأل اهللا العيل القدير 

 وصىل اهللا وسلم اإلخالص يف القول والعملوزمان وأن يرزقنا 
 . عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيوبارك
 

 كتبه الفقري إىل عفو ربه القدير
 

 يع املسلمنيغفر اهللا له ولوالديه ومج
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إين رأيت أنه ال يكتب أحـد «:   تعاىلرمحه اهللاقال األصفهاين 
ِّكتابا يف يومه إال قال يف غده لو غري ُ ُ هذا لكان أحـسن، ولـو زيـد ً

ُهذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفـضل، ولـو تـرك هـذا  ِّ ُ ُ
ٌلكان أمجل، وهذا أعظم العرب، وهذا دليل عىل  اسـتيالء الـنقص ِ

 .»عىل مجلة البرش
 إذا أردت أن تتعظ ويرق قلبـك وتـدمع« : تعاىلاعلم رمحك اهللا

 ك وختشع جوارحك وتزداد يف العبادات فعليك بالقرآن العظيماعين
 ًفهو كالم العزيز احلكيم، وخاصة اآليات التي يتكلم اهللا عـز وجـل

فكيـف إذا هبا عن نفسه؛ فأي يشء أعظم مـن اهللا تبـارك وتعـاىل 
 .»كان الكالم كالمه يصف به نفسه

       
 

 



 ٦

 

احلمد هللا رب العاملني بعث رسله مبرشين ومنذرين بمواعظ 
ًالدين ترغيبا وترهيبا لقلوب  العاملني والصالة والسالم عىل سيد ً

ِّاملرسلني نبينا حممد أفصح لسانا وبيانا ملواعظ الد ً  أرسله اهللا ينً
ًوداعيا بإذنه ورساجا منريا وعىل آله وصحبه ًرمحة للعاملني  ً ً

 أما بعد  أمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
 لعنا عىل ما كتبه األخ الفاضل نارص بن سعيد السيفَّفقد اط

ًبارك اهللا فيه وزاده اهللا علام وعمال عىل وفق سيد املرسلني من  ً
  وهي مدعمةمواعظ بني اخلوف والرجاء أي الرتغيب والرتهيب

 وأقوال سلف األمة من العلامء ُّالسنةبالدليل من الكتاب و
رمحهم اهللا تعاىل فألفيتها رسالة مباركة إن شاء اهللا تعاىل وجيده 

 .يف أسلوهبا واختياره للمواعظ
 املسلمني يف كل إخواننا أن ينفع هبا اهللا العيل القديرنسأل 

ًافعا له يف املستقبل زمان ومكان وأن جيعلها يف ميزان حسناته ود
وعىل آله   والرمحةدىُلألفضل وصىل اهللا وسلم عىل نبي اهل

 .قتفى أثرهم إىل يوم الديناوصحبه ومن 
أخوكم يف اهللا 

 



 ٧

 

  أما بعد   هاحلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعد
ن سعيد السيف  نارص بالفاضلكتبه األخ   عىل ماناطلعافقد 

 وأقوال نةسال بالدليل من الكتاب وفألفيتها رسالة نافعة مدعمة
ًسلف األمة رمحهم اهللا مجيعا فام أعظم املواعظ وأمجلها إذا كانت 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمقرونة بآيات اهللا وأحاديث رسوله 
فقد أجاد غفر اهللا له ولوالديه يف مجع هذه املواعظ وطرحها 

ا ختريج األحاديث التي َّلب من وطيف خالل هذه الرسالة املباركة
ستدل هبا وترقيم ومراجعة اآليات واجتهدت يف ذلك بعد ا

 .توفيق من اهللا سبحانه وتعاىل
مما قرص عنه علمي ومل يدركه ووأعتذر عن تقصريي وجهيل 

فهمي وأختم بام ختم به احلافظ زكي الدين عبدالعظيم رمحه اهللا 
مالء املبارك ونستغفر اهللا وقد تم ما أردنا اهللا به من اإل: (فقال

سبحانه وتعاىل مما زل به اللسان أو أدخله ذهول أو غلبة النظر أو 
طول التفكر قل أن ينفك عن يشء من ذلك فكيف باململئ مع 

 .انتهى كالمه رمحه اهللا) ضيق وقته وترادف مهومه واشتغال باله



 ٨
سأل اهللا الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم هبذه ن

واعظ وإن يرزقنا وإياكم اإلخالص يف القول والعمل وأن امل
يغفر اهللا لنا ولوالدينا وللمسلمني و للمسلامت إنه ويل ذلك 

عىل نبينا حممد وعىل آله وبارك والقادر عليه وصىل اهللا وسلم 
 .وصحبه أمجعني

 
 أخوكم يف اهللا

 

 
 

 



 ٩

  
 بعد ن ال نبي بعده أمااحلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل م

 الوعظ والعظة واملوعظة هي النـصح( : قال ابن منظور رمحه اهللا
 .)والتذكري بالعواقب

الوعظ هو تذكريك لإلنسان بام يلني ( : قال ابن سيدة رمحه اهللا
 .)قلبه من ثواب وعقاب

الوعظ هـو زجـر مقـرتن  ( :قال الراغب األصفهاين رمحه اهللا
 .)بالتخويف

 :ً وجها هيثالثة عرش وعظة يفاملرآن الكريم لفظ ورد يف الق* 

تعظون ) ٥(أعظكم ) ٤(أعظك ) ٣ (تأوعظ) ٢(يعظه ) ١(
 الواعظني) ١٠( يوعظون) ٩(يوعظ ) ٨(توعظون ) ٧(عظهم ) ٦(
 .يعظكم) ١٣ (موعظة) ١٢(فعظوهن ) ١١(

 :املقاصد واحلكم من املوعظة* 

ًرسال[ :قال تعاىل: إقامة حجة اهللا عىل خلقه  -١ ُ َ مبرشين ُ َِ ِّ ُ
َّومنذرين لئال َ ِْ َِ َِ َ يكون للناس عىل اهللاُ َ ِ َّ ِ َ ُ ِ حجة بعد الرسلَ ُ ُّ َ ْ َ َّ   .]١٦٥: النساء[] ٌُ



 ١٠
: اإلعذار إىل اهللا عز وجل واخلروج من عهدة التكليف  -٢

ْوإذ [: قال تعاىل يف صاحلي القوم ألصحاب السبت اليهود ِ َ
ْقالت أمة منهم مل تعظون قو َ ٌ َ ََ ُ ِ َِ ْ َْ ِ ْ َُّ ًما اهللاُ مهلكهم أو معذهبم عذابا ُ َ َ َْ ِّْ ُ ُ ُ ْ ُ ًَ ُ ُْ ِ

َشديدا قالوا معذرة إىل ربكم ولعلهم يتقون ُ َّ َ َ ُ ََّ ًَ ْ ْ َ َ َُ َ َ ِّ ُْ ِ ً ِ ِ    .]١٦٤: األعراف []َ
َولعلهم يتقون[: قال تعاىل: رجاء النفع للمأمور  -٣ ُ َّ ََّ َ ْ ُ َ  .اآلية  ]َ
 عيل بن أيبملسو هيلع هللا ىلص  فقد دل النبي رجاء الثواب من عند اهللا  -٤

ألن « عندما أعطاه الراية إىل أن يفتح خيرب فقال له طالب 
ٌهيدي اهللا بك رجال واحدا خري ً  )١(.»عمِّر النُ لك من محً

ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  عن متيم الداري : النصيحة للمؤمنني  -٥
هللا ولكتابه ولرسوله «: ملن؟ قال:  قلنا»الدين النصيحة« :قال

 )٢(.»وألئمة املسلمني وعامتهم
 ابن  اإلمامقال:  عز وجل وإعظامه وحمبتهإجالل اهللا  -٦

الدعوة إىل اهللا أرشف مقامات العبد وأجلها  (:القيم رمحه اهللا
  .)وأفضلها

       
                                                

 .إىل اإلسالم والنبوةملسو هيلع هللا ىلص  رواه البخاري يف كتاب اجلهاد باب دعاء النبي ) ١(
 .  الدين النصيحةرواه مسلم يف كتاب اإليامن باب) ٢(



 ١١

 
 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عـىل أرشف األنبيـاء 
  بعد اأم       واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني

ا وعن عبادتنا ولكن خلقنا َّ اهللا سبحانه وتعاىل غني عنَّإنف
َّوما خلقت اجلن واإلنس إال [ :لعبادته جل وعال قال تعاىل ِ َ َ َّ َْ ِ ِ ُ َْ َ َ

ِليعبدون ُ ُ ْ َ فاهللا سبحانه وتعاىل خيتربنا ويمتحننا  ]٥٦: الذاريات[] ِ
دخان عىل هذه األرض فوجود املعايص كالزنا واخلمر وال

: قال عن أيب هريرة ف واالمتحانواألغاين وغريها لالختبار 
يا  :قلنا ،كل أمتي يدخلون اجلنة إال من أبى« : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاقال

  من أطاعني دخل اجلنة ومن عصاين: قال؟رسول اهللا ومن يأبى
 : فاإلنسان يف هذه الدنيا عىل طريقني قال تعاىل)١(»فقد أبى

َوهديناه النجد[ َّ َ َْ ُ َ ِينَْ ُإنا هديناه [: وقال تعاىل .]١٠: البلد []ْ ََ َْ َّ ِ

ًالسبيل إما شاكرا وإما كفورا َّ ً َّ َُّ ََ ِ ِ َِ ِ  .]٣: اإلنسان[ ]َ

                                                
 .ملسو هيلع هللا ىلصرواه البخاري يف كتاب االعتصام باب االقتداء بسنن النبي ) ١(



 ١٢
 لذا فإن فعل الطاعات والنوافل حتى ترك الذنوب واملعايصو

َأولئك الذين امتحن اهللاُ [ :جماهدة للنفس قال تعاىلحتتاج إىل  َ ََ ْ ِ َِّ ََ ُ

ْقلوهبم للتق ُ َُّ ِ ْ ُ  فكل ما يمر عىل اإلنسان هو ابتالء ]٣: احلجرات[ ]َوىَ
واختبار وبعدها تكون لذة العبادة هللا بفعل أوامره واجتناب 

ِولكن اهللاَ حبب إليكم اإليامن وزينه يف [ :نواهيه فقال تعاىل ُ َ َ َّ َ َّ ََ ََّ ُ َْ َ ِ ُ َ َِ ِ

َقلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان َ ُ َ ُ ْ َّ ْْ َ َ َ َِ َ َ ُ ُُ ْ ُ ُ ُِ َ ُ أولئك هم ِ ُ َ ِ َ ُ

َالراشدون ُ ِ   .]٧: احلجرات[] َّ
 :وقد ذكر أهل العلم املحققني أن الصرب أنواع ثالثة هي

 .  تعاىلالصرب عىل طاعة اهللا -١
 . تعاىلالصرب عن معصية اهللا -٢
 . تعاىلالصرب عىل أقدار اهللا -٣

البد له من الصرب  ًإذا فعل الطاعات وترك الذنوب واملعايص
ِيا أهيا الذين آمنوا استعينوا بالصرب [: ىلقال تعا فقد عىل ذلك َْ َّ َِ َُ َ ُِ ِْ َ ََّ َ ُّ

َوالصالة إن اهللاَ مع الصابرين َّ َ َّ َِ ِ َ َّ ِ ِ : وقال تعاىل، ]١٥٣: البقرة[ ]َ
َوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللاَ ملع املحسنني[ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َ َُ ََ َّ ِ َ َّ َ َ َُ َ َُّ ْ َ[ 

  .]٦٩: العنكبوت[
لدنيا الفانية فيها من الذنوب واملعايص واإلنسان هذه اًإذا  



 ١٣
َوإن عليكم حلافظني[: حماسب عليها قال تعاىل ِ ِ ََ ْ ُْ َ َ ََّ َ كراما كاتبني *ِ ِ ِ َِ ً َ[ 

ِما يلفظ من قول إال لديه [:  وقال تعاىل]١١-١٠: االنفطار[ ِ ِْ َ ََ َ َ َّْ ِ ٍ ْ ْ ُ

ٌرقيب عتيد ِ َِ ٌ  .}١٨:ق{] َ
 ً بعـضافرد واملجتمع فنذكر عىل الًافإن للذنوب واملعايص آثار

 :منها
:  قال سبحانه وتعاىل:تضعف تعظيمه للرب جل وعال -١

َذلك [ ِ َومن يعظم شعائر اهللاَ ْ ُ َِ َ َ ْ ََ ِ فإهنا من تقوى القلوبِّ ُ ُ َْ ْ ََّ ِ َ ِ   .}٣٢:احلج{] َ
:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا قال: تضييق الرزق واملعيشة عىل الفرد-٢

وقال وهيب بن . )١(»حرم الرزق بالذنب يصيبهُإن الرجل لي«
ّال جيد طعم العبادة من عىص اهللا وال من هم  (:الورد رمحه اهللا

 اهللا  أعيصأين(:  وقال أبو سليامن الدارين رمحه اهللا.)بمعصيته
 .)ُفأعرف ذلك يف خلق دابتي وزوجتي

ُواتقوا اهللاَ ويعلمكم [:  قال تعاىل:حرمان العلم الرشعي -٣ ُ ُُ ِّ َُ َ ََّ
ًكان اإلمام الشافعي رمحه اهللا حيفظ جيدا فقل  ]٢٨٢: البقرة[ ]اهللاُ

حفظه عن ما كان عليه فذهب إىل شيخه وكيع بن اجلراح رمحه 

                                                
   . رواه اإلمام أمحد يف مسنده) ٢(



 ١٤
 : اهللا يشتكيه فقال الشافعي

يـيع سوء حفظـوت إىل وكـشك
ـــوق ـــمال ـ ــإ اعلـ ـــم نـن العل ورــ

 

يـــــرك املعاصــــدين إىل تــــفأرش 
ـيى لعاصـــــــــور اهللا ال يؤتــــــون

: قال تعاىل: ّ الوحشة يف القلب وتضيق الصدر تورث-٤ 
نكا ونحرشه يوم [ َ َومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ض َ َ َ َْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َُ ُ ً ََ ً َ َْ ِْ َِّ ِ َ ِ َ

َالقيامة أعمى َ َْ َ ِ  ابن القيم رمحه اهللا قوله  اإلمامقال، و]١٢٤: طه[ ]ِ
) ن(الضيق وحرف ) ض(حرف ( :إهنا تدل عىل أن) ضنكا(

 .)لكدرا) ك(النكد وحرف 
َكال بل ران عىل [: قال تعاىل:  قسوة القلب وجفاء العني-٥ َْ ََ َ َّ َ

َقلوهبم ما كانوا يكسبون ُ ِ ْ َُ َ َْ ِ ِ ُ  .ن هو الذنوب واملعايصاالر  }١٤:َّاملطففني{] ُ
ِّجعـل الـذل « : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا قال: الذل واملهانة يف الـدنيا-٦ ُ
 .)١(»ـار عىل من خالف أمريغوالص
بـن عبداهللا عن : قرب ويف عذاب اآلخـرة سبب يف عذاب ال-٧

 : عـىل قـربين فقـالَّمـر ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللاعباس ريض اهللا عنهام أن
إهنـام ليعـذبان ومــا يعـذبان يف كبــري أمـا أحــدمها ال يـستربئ مــن «

                                                
 .رواه اإلمام أمحد يف مسنده) ١(



 ١٥
البول وأما اآلخر يمـيش بالنميمـة ثـم أخـذ جريـدة رطبـة فـشقها 

علـت  فَقـالوا يـا رسـول اهللا ملنصفني فغرز عىل كـل قـرب واحـدة 
 )١(.» لعله خيفف عنهام ما مل ييبسا: قال؟هذا

:  قال تعاىل: سبب يف زوال النعمة واألمن واألمان-٨
ْالذين آمنوا ومل يلبسوا إيامهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم [ ْ ُ ْ ُ ُ َ َُ َ ُ َ َ ََ َُ َُ ِ َِ ْ ْ َُّ ٍ ِ ََ ِ ِ ْ َ ُ

َمهتدون ُ َ ْ  : بن عباس ريض اهللا عنهام عبداهللاقالف .}٨٢:األنعام{ ]ُ
 الذنوب يف ظلم النفس ارتكاب ويدخل )٢()ظلم هنا الرشكال(
 . املعايصو

 ريض اهللا  عـن عائـشة: سبب يف اخلسف واملسخ والقذف-٩
يكـون يف آخـر األمـة خـسف ومـسخ  «:ملسو هيلع هللا ىلصقالت قال النبي عنها 

نعم إذا «:  فقلت يا رسول اهللا أهنلك وفينا الصاحلون قال»وقذف
 قلب اخللقة :املسخو ،ايص الذنوب واملع:اخلبث  )٣(.»كثر اخلبـث

 .إىل خلقة أخرى
بـن عمـر ريض اهللا عـنهام  عبـداهللا  عن: تسليط األعداء-١٠

                                                
 . رواه البخاري يف كتاب اجلنائز) ١(
 .رواه البخاري يف كتاب الظلم) ٢(
 .سف وصححه األلباينخلرواه الرتمذي يف كتاب الفتن باب ما جاء يف ا) ٣(



 ١٦
إذا تبـايعتم بالعينـة وأخـذتم بأذنـاب البقـر «: قـالملسو هيلع هللا ىلص عن النبـي 

ــل ــبيل اهللا س ــاد يف س ــركتم اجله ــدنيا وت ــاة ال ــيتم باحلي ط اهللا َّورض
أذنـاب  )١(.»ينزعـه عـنكم حتـى ترجعـوا إىل ديـنكم ًال الُعليكم ذ

 .نوع من أنواع الربا: العينة ، انشغال باحلرث والزرع: البقر
ــنهم-١١ ــيام بي ــال املــسلمني ف ــي  : ســبب يف قت ــال النب  :ملسو هيلع هللا ىلصق

نة َّثنتني سألت ريب أال هيلك أمتي بالساًسألت ريب ثالثا فأعطاين «
فأعطانيها وسألته أال هيلـك أمتـي بـالغرق فأعطانيهـا وسـألته أال 

  . جذب أو قحط األرض:نةَّالس.   )٢ (»م فمنعنيهاجيعل بأسهم بينه
  قال عيل بن:نزول العقوبات عىل الفرد واملجتمـعيف  سبب -١٢

 .)فعت إال بتوبةُما نزلت عقوبة إال بذنب وما ر (: أيب طالب
 أن يغفر لنـا ذنوبنـا وإرسافنـا يف أمرنـا  العيل القديرنسأل اهللا

ه وأن جيعـل مـصرينا دار كرامتـه ا توبتنا ويرمحنا برمحتـَّل منَّويتقب
 .عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيوبارك وصىل اهللا وسلم 

 

     

                                                
 . وصححه األلباينرواه اإلمام أمحد وأبو داوود والبزار وأبو يعىل) ١(
 .ًثالثا يف أمتيملسو هيلع هللا ىلص رواه مسلم يف كتاب الفتن باب ما جاء يف سؤال النبي ) ٢(



 ١٧

 
 

احلمد هللا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن 
 ًاب وأشهد أن حممدا عبـده ورسـوله خـريَّال إله إال اهللا الكريم الوه

 أما بعد    وقام وتاب وأناب صلوات ريب وسالمه عليهمن صىل
ة فنحن واهللا املستعان نذنب َّفإن حاجتنا إىل التوبة حاجة ماس

ُكثريا ون ًط يف جنب اهللا ليال وهنـارا ِّفرً التوبـة إىل اهللا عـز وجـل وً
بـن  واألصل أن ا من ران الذنوب واملعايصهيِّنقُتصقل القلب وت

فبـاب التوبـة مفتـوح إال يف ن وئني التوابـاَّاء وخـري اخلطـَّآدم خط
 :أمرين مها

 .ر الروح أي عند املوتغ عندما تغر-١ 

 . عند خروج الشمس من مغرهبا-٢ 

فـيام يرويـه  ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللاقال:  قالعن أيب ذر الغفاري ف
عبـادي كلكـم ضـال إال مـن هديتـه  يـا«: عن ربه تبـارك وتعـاىل

طئون بالليل والنهار وأنـا عبادي إنكم خت يا... فاستهدوين أهدكم



 ١٨
 )١(.»ًأغفر الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر لكم

يف جملـسه الواحـد يـستغفر اهللا أكثـر مـن ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي قد و
سبعني مـرة ويف روايـة أخـرى بأنـه كـان يـستغفر اهللا يف جملـسه 

ُ وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه ومـا تـأخر )٢(الواحد مائة مرة 
ًهللا عبدا شكوراولكن يريد أن يكون  ً.  

اهللا سبحانه وتعاىل يقبل التوبة حتى وإن بلغت ًإذا فإن 
ْوهو الذي يقبل التوبة عن [:  قال تعاىل، الذنوب عنان السامء َ َ ْ َ َ ُ ََ ُ ْ ََّّ َ ِ

ِعباده ويعفو عن السيئات ِ ِ َِ ِّ َّ َِ َ ْ َ وأن اهللا سبحانه . ]٢٥: الشورى[] َُ
َإن اهللاَ حيب التوابني [: وتعاىل حيب من تاب إليه كام قال سبحانه ِ َّ ُّ ِ ُ َّ ِ

ِوحيب املتطهرين ِّ َ ُ ُّ َِ  .]٢٢٢: القرة[ ]ُ
 :منهاو فضائل كثرية أرسار بديعة وفوائد متعددة والتوبة هلا

قال  سبب للفالح والفوز والسعادة يف الدنيا واآلخرة -١
ُأال بذكر اهللاِ تطمئن القلوب[: تعاىل ُُّ ُ ِ َِ ْ َ ِْ ِ َ وقال شيخ  ]٢٨: الرعد[ ]َ

القلب ال يصلح (إلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف جمموع الفتاوى ا

                                                
 .رواه مسلم يف كتاب الرب والصلة باب حتريم الظلم) ١(
 ورواه مـسلم يف كتـابملسو هيلع هللا ىلص بـي رواه البخاري يف كتاب الدعوات باب استغفار الن) ٢(

 .الذكر والدعاء باب استحباب اإلكثار فيه



 ١٩
وال يفلح وال ينعم وال يرس وال يطيب وال يسكن وال يطمئن إال 

 .)بعبادة ربه وحبه واإلنابة إليه
: قال تعاىل سبب لتكفري السيئات وتبديلها إىل حسنات -٢

َيا أهيا الذين آمنوا توبوا إىل اهللاِ ت[ ُ َُ َِّ ُ ََ ََ ِ
َ ُّ ْوبة نصوحا عسى ربكم أن َ َ ْ َ َُ َُّ َ ً ُ َ ًْ

ُيكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جتري من حتتها األهنار َ ْ ُ ْ ِّ َ ْ َ ُْ ْ َ َ ََ َ ِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َِ َّ ْ َ ُْ ُ ُ ََ ِّ [
ًإال من تاب وآمن وعمل عمال [: وقال تعاىل. }٨:َّالتحريم{ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ِ َ َ َّ ِ

َصاحلا فأولئك يبدل اهللاُ سيئاهتم ح َ َْ ِّ َ ُِ ِ َ ُِّ َ ِ َِ ُ َ ًسنات وكان اهللاُ غفورا ً َُ َ َ َ ََ ٍ

ًرحيام
ِ التائب من الذنب كام «:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللالاوق ]٧٠: الفرقان[ ]َ

ما رأيت (بن عباس ريض اهللا عنهام عبداهللا ال وق )١(»ال ذنب له
ًفرحا بيشء عندما نزلت هذه اآلية وفرح أيضا عندما ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ً

ًنزلت عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ً(. 
للحياة الطيبة واخلري العظيم عىل الفرد واملجتمع  سبب -٣

ْفقلت استغفروا ربكم[:  تعاىل عىل لسان نوح عليه السالم اهللاقال َ ُ ُْ َّْ ِ َ ُ ْ ُ َ 
ًإنه كان غفارا َّ َ َ َ ُ َّ ً يرسل السامء عليكم مدرارا *ِ َ ْ ْ َّ ْ ُْ ِ ُِ َ َ َ َ ٍ ويمددكم بأموال  *ِ َ ْ َْ ْ ْ َُ ِ ُ ِ

ٍوبنني وجيعل لكم جنات  َِّ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ ْ َ ًوجيعل لكم أهناراَ َ ْْ َ ْ ََ ُ َ ْ  .]١٢-١٠: نوح[ ]َ

                                                
 .رواه ابن ماجه) ١(



 ٢٠
ٌمن عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن [: وقال تعاىل َ ُ َ ْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ ََ َ َْ ُ َ ٍ َ ً

َفلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ُ َ ً ََ َ َ َ ْ َ ْ َ ِّ َ َْ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ُْ َ َّ َ َّ ُِ َ ِ َِ ُ َ ً ِ َ[ 
 .}٩٧:النحل{

 من ذلك الرجل الذي أضاع  بتوبة العبدً اهللا أشد فرحاَّ أن-٤
ستظل حتت شـجرة ينتظـر املـوت اراحلته يف اخلالء عليها زاده ف

ستيقظ فوجد راحلته فوق رأسه فأخطأ مـن شـدة الفـرح افنام ف
  )١( .فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك

 وأصـحابهملسو هيلع هللا ىلص كان النبـي فمن أمه وأبيه العبد ب اهللا أرحم َّ أن-٥
رون إىل امرأة تبحث عن وليد هلا بني اجلرحى بعد غزوة خيرب ينظ

 رسـول والقتىل فعندما وجدت الوليد وضعته عىل صدرها فقال
 قال الـصحابة ال » وليدها يف النـارملقيةأهي «: ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا

العبد من هـذه األم باهللا أرحم « : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللايا رسول اهللا فقال
 )٢(.»عىل وليدها

َقل يا عبادي الذين [: ل تعاىل قا نداء من اهللا عز وجل-٦ َ َِ ِ َِّ ْ َُ
َأرسفوا عىل أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللاَ يغفر الذنوب  َ ْ َُ ْ ُّْ ُ َ َ ْ ِْ ِ ِ َِّ ِ ْ ُ َ َْ ََ ِ َ َُ ُ َ

                                                
 .رواه البخاري يف كتاب الدعوات ومسلم يف كتاب التوبة) ١(
 .رواه مسلم يف كتاب التوبة باب سعة رمحة اهللا تعاىل وأهنا تغلب غضبه) ٢(



 ٢١
ُمجيعا إنه هو الغفور الرحيم َّ ُِ ُِ َ ََّ ُ ُ ًِ بن عباس عبداهللا قال و. ]٥٣: الزمر[ ]َ

وبة فقد جحد س من عباد اهللا من التئمن ي(: ريض اهللا عنهام
ابن تيمية رمحه اهللا يف شيخ اإلسالم قال و) كتاب اهللا عز وجل

هذا نداء من اهللا للمرشكني والكفار واملذنبني  (:هذه اآلية
  .)ةواملسيئني بالتوب

التوبة سبب لتفريج الكروب وبسط الرزق وتكفري  -٧
ًومن يتق اهللاَ جيعل له خمرج[: قال تعاىل السيئات ُ َ ْ ْ ََ َ َْ َ َْ َ ِ ْ ويرزقه من  *اَّ ُ َِ ْ ُ ْ َ

ُحيث ال حيتسب ْ َِ َ َ َ ُ ِومن يتق اهللاَ [: قال تعاىلو ]٣-٢: الطالق[]ْ َّ َ َْ َ
ًجيعل له من أمره يرسا ْ ُ ِْ ِِ َ ْ ُ َ َْ ْ ِومن يتق اهللاَ [: قال تعاىلو ]٤: الطالق[] َ َّ َ َْ َ

ًيكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ْ ُ ِّ َ ْ ُْ ُ ْ َ ُ ََ َ ِ ِ ِ َ ْ ِّ  .]٥: الطالق[] َ
 والتوبة إليه والرجوع إليه واهلرب منه إليه هي ًإذا تقوى اهللا

َوأنيبوا إىل [: الفالح والسعادة يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل ِ ُ َِ َ

َربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم ال  َّ ُ َ َ ُ ْ ْ َُ َ َُ َ ْ ْ ُ َ َِّ ُ ُِ ِ ِْ ْ َ َِ

َتنرصون ُ َ ْ َومن يعمل سوءا أو ي[:  وقال تعاىل]٥٤: الزمر[]ُ ُ َ َ َْ ْ ْ ََ ً ْظلم ْ ِ ْ

ًنفسه ثم يستغفر اهللاَ جيد اهللاَ غفورا رحيام
ِ ِ َِ ً ْ َ َّ َُ َْ ِ َ ِ ْ ََ ُ عن و. ]١١٠: النساء[] ُ

ينزل ربنا إىل السامء «:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاقال:  قالأيب هريرة 
ستجيب أالدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول من يدعوين ف



 ٢٢
 )١( .»له من يسألني فأعطيه من يستغفرين فأغفر له

ه األربعة النفس واهلـوى ءسان يف هذه احلياة جياهد أعدافاإلن
ويمتثل ألمر يستعن باهللا عز وجل وال يعجز ْوالشيطان والدنيا فل

 . وجيد سعادة الدنيا واآلخرةملسو هيلع هللا ىلصاهللا عز وجل وألمر نبيه 
ــــا نفــــس مــــا كــــان كفــــى ي
ًفـــــــؤادي يـــــــشتكي ذنبـــــــا

ـــــــدما ـــــــوبتي ن ًأصـــــــيح بت
 

ــــــصيانا  ــــــوى وع ــــــاك ه كف
ـــــا ـــــا كان ـــــك م ـــــشكو من وي

أقــول كفــى يــا نفــس مــا كانــا و
 

الـذي ال إلـه غـريه أن يرزقنـا التوبـة  العـيل القـدير نسأل اهللا
عىل نبينـا حممـد وعـىل  وبارك الصادقة اخلالصة وصىل اهللا وسلم

 .آله وصحبه أمجعني

     
 
 
 

                                                
سلم يف كتـاب صـالة رواه البخاري يف كتاب الـدعوات بـاب نـصف الليـل ومـ) ١(

 . والذكر آخر الليلاملسافرين باب الرتغيب بالدعاء



 ٢٣

 
 

ة بـان إال عـىل الظـاملني والعاقاحلمد هللا رب العاملني وال عدو
  أما بعد     للمتقني والصالة والسالم عىل املصطفى األمني

ُقل إن كنتم حتبون اهللاَ فاتبعوين حيببكم اهللاُ [: قال اهللا تعاىل ُْ ْ ْ ُ ُِّ ِ ُِ ِ َّ ُ ْ َُ َ ِْ ُ ْ ُ
ٌويغفر لكم ذنوبكم واهللاُ غفور رحيم َ ٌ ْ ْ ْ َِ ُِ َ َ َ َُ ُ ُ ُْ فمن أراد  ]٣١: آل عمران[] َ

 طاعته فيام أمرب هفعليملسو هيلع هللا ىلص اهللا عز وجل وحمبة رسوله حمبة 
عبد اهللا إال ُ واجتناب ما هنى عنه وزجر وأال يوتصديقه فيام أخرب

من أحب  «: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاقال:  قالعن أيب هريرة فبام رشع 
  )١( .»لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه

 موجبـة ملحبـة اهللا عـز وجـل ًا أسـبابأهل العلم املحققنيذكر وقد 
 :نها م

ً قراءة وحفظ كتاب اهللا تدبرا وتفسريا -١ َأفال [: قال تعاىلً َ َ

َُيتدبرون القرآن أم عىل قلوب أقفاهلا َ ْ ُ ُ َ َُ ٍَ َ َّْ ْ ُ ََ ََ َ  رسول  وقال]٢٤: حممد[] َ

                                                
 .رواه البخاري كتاب الدعوات ومسلم كتاب الذكر) ١(



 ٢٤
: ملسو هيلع هللا ىلص  وقال النبي)١(.»خريكم من تعلم القرآن وعلمه«:  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

 )٢(.»ًاقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه«
 تقديم حماب اهللا عىل حمابـك عنـد غلبـات اهلـوى والـنفس -٢

ًإنـك مل تـدع شـيئا هللا إال «:  ملسو هيلع هللا ىلص رسـول اهللاقالوالشيطان والـدنيا 

 )٣(.»ًأبدلك اهللا به ماهو خريا منه
  التقرب إىل اهللا عز وجل بالنوافـل والـسنن القوليـة والفعليـة-٣

  فـيام يرويـهملسو هيلع هللا ىلصقال النبي :  قالعن أيب هريرة فبعد أداء الفرائض 
ًيل وليـا فقـد آذنتـه بـاحلرب ومـا ى من عاد«عن ربه تبارك وتعاىل 

فرتضته عليه وال يزال عبدي اّ عبدي بيشء أحب إيل مما َّتقرب إيل
 بالنوافـل حتـى أحبـه فـإذا أحببتـه كنـت سـمعه الـذي َّيتقـرب إيل

يسمع به وبرصه الذي يبرص به ويده التي يبطش هبا ورجلـه التـي 
  )٤(.»ئن سألني ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنهيميش هبا ول

اهللا عز وجـل فنصيبك من حمبة  مداومة ذكر اهللا عز وجل -٤

                                                
 .رواه البخاري يف كتاب فضائل القرآن) ١(
 .رواه مسلم يف كتاب الفضائل) ٢(
 .رواه اإلمام أمحد يف مسنده) ٣(
 .رواه البخاري يف كتاب الرقاق) ٤(



 ٢٥
 ٌ قال أتى رجلُعن عبداهللا بن برس فعىل قدر نصيبك من ذكره 

 إن رشائـع اإلسـالم قـد كثـرت :فقال يا رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص إىل النبي 
ً رطبا من ذكـر ال يزال لسانك«: ٌعلينا فباب نتمسك به جامع قال

 )١(.»اهللا عز وجل
قال  التفكر والتدبر بأسامء اهللا وصفاته وآياته وخملوقاته -٥
ْالذين يذكرون اهللاَ قياما وقعودا وعىل جنوهبم [: تعاىل ً َ ُ َِ ِ ُ ُُ َ َ ً ُ َ ََ ُ َِّ َِ ْ

ًويتفكرون يف خلق الساموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال  َِ َِ َ َّ َ َ ََ َ َ َ َْ َ َْ َ ْ َّ ُ َِ َ َ ِ ِ َ َّ َ
ِبحانك فقنا عذاب النارُس َّ ََ َ َ َْ ِ َ َ  .]١٩١: آل عمران[ ]َ

فمداومة الشكر سبب يف  شكر النعم الظاهرة والباطنة -٦
ْوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم [: بقاء وزيادة النعم قال اهللا تعاىل ْ ْ َُ ََ َُ ْ ُّ َِ َ َّ َْ َ ِ

ٌألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذايب لشديد ُ َ َِ َِ ُ ََّ َِ َ َ ْ ََّ ِ ْ ْ َْ ِ َ  .]٧: إبراهيم[ ]َ
 وهو من االنكسار القلب وخشوعه وخضوعه وانكسار -٧

ْأمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم [: قال تعاىلأهم األسباب  ُ ُ َ َُ ُ ََّ ََ ْ َ ْ َ َُ َ ِ ِ ِ ْ ْ َ

ِّلذكر اهللاِ وما نزل من احلق َ َ َِ ِ َِ َ َْ َ  .]١٦: احلديد[] ِ

 وخاصة يف الثلث اآلخر منه وذلك بفعل  قيام الليل-٨ 
                                                

ابن ماجـه وابـن حبـان رواه  و)حسن غريب( :الرتمذي واللفظ له قالرواه ) ١(
 . وصححه األلباين)صحيح اإلسناد( :واحلاكم وقال



 ٢٦
قرآن لل من صالة وقيام وقراءة  عز وجلبات هللالطاعات والقر

قال :  قالعن أيب هريرة ف . عز وجلودعاء واستغفار وذكر هللا
  اآلخرينزل ربنا إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث الليل«ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

يستغفرين ني فأعطيه من لفيقول من يدعوين فأستجيب له من يسأ
َوباأل[:  وقال اهللا تعاىل)١(»فأغفر له ِ َسحار هم يستغفرونَ ُ ْ َ ْ ِْ ْ َ ُ َِ [

 .]١٨: الذاريات[
 : تعاىل اهللاعني عىل اخلري قالُفإهنا ت الصحبة الصاحلة -٩

َواصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعيش يريدون [ َُ َ ِْ ُِ ْ ُ َّ َ َ َ َِّ
ِ ِ َِ َ ُ َ َ ْ ََ ََّ َ ْ ْ ِ

َوجهه وال تعد عيناك عنهم تريد زينة احليا ْ َْ ََ َ ُ ُ ْ َ ُ َِ ِ ُ ََ َ ْ َ ُ ْ ْة الدنيا وال تطع من ََ ْ ََ َِ ُِ َُّ ْ
ًأغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ُ ُ ُْ َُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ََ ََ َ َّ ْ ََ ِ ِ ْ َ ْ . ]٢٨: الكهف[ ]ْ

لوال صحبة األخيار وقيام  (:وقال اإلمام الشافعي رمحه اهللا
 والرجل من جليسه والصاحب)  الداره البقاء هبذتاألسحار لكره

 الكري فحامل املسك جتد منه رائحة طيبة أو كحامل املسك ونافخ
 .هيديك ونافخ الكري جتد منه رائحة خبيثة أو حيرق ثيابك

ــني اهللا ســبحانه االبتعــاد -١٠  عــن كــل يشء حيــول بينــك وب

                                                
 .سبق خترجيه) ١(



 ٢٧
 فإهنا تطغى عىل واآلثاممن املعايص واملنكرات والذنوب وتعـاىل 

ًالقلب حتى يتغشاها فال يعرف معروفا وال ينكر منكرا  كـان د فقً
اللهم إين أسـألك فعـل اخلـريات وتـرك «: يدعو ويقولملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 )١(.»كنيااملنكرات وحب املس
مها َّفهذه عرشة أسباب موجبة ملحبة اهللا عز وجل إذا تقد

ه مع ؤفيكون جزاملسو هيلع هللا ىلص حممد لنبينا  ٌ ومتابعة عز وجلخالص هللاإل
ُومن يطعِ اهللاَ والرسول فأ[: الذين قال اهللا فيهم َ َ ُ َّ ُ ََ ْ َولئك مع الذين َِ َِ َِّ ََ َ

َأنعم اهللاُ عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني  َ َ َِِ ِ ِ َِّ َ َ ِّ َ َ َ ََ ِّ َُّّ ِّْ ْ ْ َِ ِ ََ
ًوحسن أولئك رفيقا َِ َِ َُ ُ َ َ  .]٦٩: النساء[ ]َ

فينبغي عىل كل مسلم ومسلمة املسارعة للخريات واملسابقة 
ُوسارعو[:  قال تعاىلويكون جزاؤه كامإليها  َِ ْا إىل مغفرة من َ ِ ٍ َِ َْ َ ِ

ها السموات واألرض أعدت للمتقني ُ َربكم وجنة عرض َِ ِ ِ ٍَّ ْ َّ ُ َُّ ْ َ َّ ْ ْ َْ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ آل [ ]ِّ

بن تيمية رمحه اهللا يف عالمة حمبة اقال شيخ اإلسالم ، ]١٣٣: عمران
تباع اوقد جعل اهللا ألهل حمبته عالمتني ( :للعبدعز وجل اهللا 

ذلك ألن اجلهاد حقيقة االجتهاد واجلهاد يف سبيله وملسو هيلع هللا ىلص الرسول 
                                                

 رواه الرتمذي ومالك يف املوطأ والبزار يف كشف األستار وقال البيهقي يف جممع) ١(
 . ورواه ابن حبان وصححه األلباين)إسناده حسن: (الزوائد



 ٢٨
يف احلصول عىل ما حيبه اهللا من اإليامن والعمل الصالح ويف دفع 
ما يبغضه اهللا من الكفر والفسوق والعصيان فحقيقة املحبة ال 

 يف حب ما حيبه اهللا وبغض هتتم إال بموالة املحبوب وهي موافقت
فر ب اإليامن والتقوى ويبغض الكُما يبغضه اهللا واهللا حي

ًا ازداد القلب حبا هللا ـوالفسوق والعصيان فإذا تبني هذا فكلم

 وحرية عام سواه ةزداد حمبازداد عبودية ازداد له عبودية وكلام ا
ًوالقلب يكون فقريا هللا من جهتني من جهة العبادة وهي العلة 

 ).الغائبة ومن جهة االستعانة والتوكل عىل اهللا
ه ِّبـُ ما يقربنـا حلَّبُه وحَّبُنا حنسأل اهللا الغفور الرحيم أن يرزق

ٌالـذين ال خـوف علـيهم الصاحلني ه ئوأن نكون من عباده وأوليا
عىل نبينا حممد وعىل آلـه وبارك وال هم حيزنون وصىل اهللا وسلم 

 .وصحبه أمجعني
 

      
 
 
 



 ٢٩

 
 

فار ومداومــة  باالســتغهاحلمــد هللا العزيــز الغفــار أمــر عبــاد
 األذكار لتكفري الذنوب واآلثام والصالة والسالم عـىل سـيد األنـام

خري من ذكر ربه وصىل وصام وطاف بالبيت احلـرام وعـىل آلـه 
    أما بعد الكرام والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدينهوصحب

مثـل الـذي «: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي عن أيب موسى األشعري ف
 وعن عائشة ريض )١(»ذكر ربه مثل احلي وامليـتيذكر ربه والذي ال ي

مـا مـن سـاعة متـر عـىل ابـن آدم ال «: أنـه قـالملسو هيلع هللا ىلص اهللا عنها عن النبي 
  وعن معاذ بن جبـل )٢(.»ّيذكر اهللا فيها إال حترس عليها يوم القيامة

أن «: أي األعامل أحب إىل اهللا عـز وجـل قـالملسو هيلع هللا ىلص أنه سأل الرسول 
  )٣( .» وجلمتوت ولسانك رطب من ذكر اهللا عز

                                                
 .اه البخاري يف كتاب الذكر ومسلم يف كتاب مثل البيت الذي يذكر اهللا فيهرو) ١(
 .رواه ابن أيب الدنيا والبيهقي يف شعب اإليامن) ٢(
أخربين بأفـضل األعـامل وأقرهبـا إىل (: رواه ابن أيب الدنيا والبزار إال أنه قال ) ٣(

 . ورواه ابن حبان يف صحيحه وصححه األلباين)اهللا



 ٣٠
مـن اشـتغل قلبـه ولـسانه بـذكر اهللا ( :قال بعض أهـل العلـم

ًقذف يف قلبه نورا واشـتياقا إىل لقائـه عـز وجـل وقـال احلـسن  ،)ً
 و اتقـاهم ًاأحب العباد إىل اهللا أكثرهم له ذكر( :البرصي رمحه اهللا

ًالذي ال يزال لـسانه رطبـا بـذكر ( : الدرداء أبووقال  ،)ًله قلبا

لكـل ( :وقـال أبـو الـدرداء   ،) اجلنة وهو يـضحكاهللا يدخل
 .)يشء جالء وإن جالء القلوب ذكر اهللا

  ذلـك إىليعـودووالشك أن القلب يصدأ كام يـصدأ احلديـد 
 وأن جالء القلب يعـود إىل أمـرين )الغفلة والذنوب( :أمرين مها

 ).االستغفار وذكر اهللا عز وجل(: مها
 وجعـل سـبب حمبتـه ًاوقد جعل اهللا عز وجل لكل يشء سبب

 عىل من داوم عىل طاعته وذكره فمن أراد حمبة اهللا فعليه أن هلعباد
 :قال شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا فقد يلهج لسانه بذكره

 فكيـف يكـون حـال الـسمك السمك يف املاء،الذكر للقلب مثل (
 ).إذا فارق املاء

فـراده فإن حمبة اهللا عز وجـل ودوام ذكـره وااللتجـاء إليـه وإ
 وإفـراده يف مجيـع العبـاداتباحلب واخلوف والرجـاء والتوكـل 

بحيث يكون وحده املستويل عىل مهوم العبد وإرادتـه فتكـون لـه 



 ٣١
إن ( : ابن تيمية رمحه اهللا شيخ اإلسالمقالوقد  ،ً ونعيامةالدنيا جن

 ؟ومـا هـي :يف الدنيا جنة من مل يدخلها ال يدخل جنة اآلخرة قيل
 ).اىلذكر اهللا تع: قال

 بمثل ذكر اهللا املتلذذونما تلذذ ( :ن دينار رمحه اهللابقال مالك 
 وأعظم لذة وأكثـر ةعز وجل فليس يشء من األعامل أخف مؤون

ًفرحا وابتهاجا للقلب   .) من ذكر اهللا عز وجلً
 فوائد قيمة يف فضل الذكر والـذاكر أهل العلم املحققنيذكر وقد 

  :هللا عز وجل منها
 .يريض الرمحن -١
 .زيل اهلم والغمي -٢
 .جيلب الفرح والرسور والسعادة -٣
 .ر القلب والبدنّينو -٤
 . ر الوجهّينو -٥
 .جيلب الرزق -٦
 .يفتح أبواب املعرفة -٧
 . يورث مراقبة اهللا عز وجل -٨
 .حيط اخلطايا ويرفع الدرجات -٩



 ٣٢
 .يزيل الوحشة بينه وبني اهللا عز وجل -١٠
 .ن من عرف اهللا يف الرخاء عرفه يف الشدةأ -١١
 .سبب لنزول السكينة -١٢
 .سبب النشغال اللسان عن الغيبة وغريها -١٣
 .جمالس الذكر جمالس للمالئكة -١٤
 .ذاكر يف الدنيا واآلخرةل لٌالذكر نور -١٥
 .الذكر رأس الشكر هللا سبحانه وتعاىل -١٦
 . بعد قسوته إال ذكر اهللا عز وجلهنِّالقلب ال يلي -١٧
 .الذكر جيلب الرزق والنعم ويدفع النقم -١٨
 . رين لهمالئكته بالذاكاهللا عز وجل يباهي  -١٩
 .ً أكثرهم ذكرا كانأفضل األعامل من -٢٠
 .ذاكر عز وجللاملالئكة تستغفر ل -٢١
 .كثرة الذكر أمان من النفاق -٢٢
 .ن متعددة يدل عىل كثرة الشهودذكر اهللا يف أماك -٢٣
 .ي من عذاب اهللا عز وجلّذكر اهللا ينج -٢٤
 .ذكر اهللا يظل الذاكر يف يوم القيامة -٢٥

 



 ٣٣
 .الذكر أيرس العبادة وأسهلها -٢٦
 .اس للجنةالذكر غر -٢٧
 .الذكر فيه حياة القلوب واألرواح -٢٨
 .الذكر يؤمن العبد من احلرسة والندامة يف يوم القيامة -٢٩
 .الذكر يعدل عتق رقاب -٣٠
 .واألبدانالذكر فيه شفاء القلوب  -٣١
 .تهوجب لصالة اهللا ومالئكمالذكر  -٣٢
 . لقضاء األمورةذكر اهللا فيه إعان -٣٣
 .ذاكر بينه وبني جهنملالذكر سد ل -٣٤
 . الشيطانالذكر حرز من -٣٥
 .الذكر روضة من رياض اجلنة -٣٦
 . يف انكسار القلبٌببالذكر س -٣٧
 .الذكر جالء للقلب من آثار الذنوب واملعايص -٣٨
 .الذكر قامت عليه مجيع العبادات -٣٩
 .شتغال عن الكالم بالباطلاالذكر اهللا فيه  -٤٠

تــاج إىل حتفــإن الطــرق املؤديــة للجنــة ســهلة وميــرسة، وًإذا 
 وذكر اهللا فهـ: الح، ومن طرق اجلنةجماهدة، ويكون فيها فوز وف



 ٣٤
أسهلها وأصعبها؛ فمن نعم اهللا عز وجـل عـىل هـذه األمـة بـأن 

 .ً وعظـيامًا ويكـون أجرهـا كثـريٍ قليـلٍا األذكار يف كـالمهلرشع 
واألذكار مرشوعة يف الليل والنهار منها ما هو مقيد ومنها ما هو 

تـاج حتادة ال  عىل من يرسه اهللا عليه فهي عبٌمطلق وذكر اهللا ميرس
 وال سرت عورة وإنـام هـي عبـادة ة طهارة وال استقبال قبل إىلفيها

يـذكر اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فكان هديه ٌ وأنت مضطجعٌوأنت قاعد ٌوأنت قائم
 .أسوة حسنةملسو هيلع هللا ىلص  يف كل أحيانه وأحواله فلنا يف رسولنا

ً بمنه وكرمـه وجـوده أن يرزقنـا قلوبـا  العيل القديرنسأل اهللا

  دامعـةًاًن يرزقنـا قلوبـا خاشـعة وأعينـلسنة تلهـج بـذكره و أأو
وبـارك  وجوارح تعمل يف رضاه وصىل اهللا وسـلم ه ذاكرًاوألسن

 .عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
 

      
 



 ٣٥

 
 

ب األسـباب َّ األربـاب ومـسبَّاحلمد هللا الذي ال إله غريه رب
ى جميـب الـدعاء يف البأسـاء واهب العطايـا سـامع لكـل شـكو

والرضاء والـصالة والـسالم عـىل سـيد العبـاد صـاحب املقـام 
                 يـوم التنـادإىلاملحمود يف يوم املعاد وعىل آله وأصحابه وأتباعـه 

 أما بعد
َّوقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن [: قال جل وعالفقد  ِ ْ ْ ُ َُ َُ َْ ُ ْ ُّ َِ َِ َ َ

َالذين يستكربون ُ ِ ْ َ ْ َ َ ِ َ عن عباديت سيدخلون جهنم داخرينَّ َ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ََّ ُ َْ َ ُ ِ [
 الدعاء )١(»الدعاء هو العبادة« : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاوقال،  }٦٠:غافر{

سالح املؤمنني به يدعون رهبم نداء املستغيثني واستجارات 
ّاملستجريين ويزيل هم املهمومني وينفس الكرب عن املكروبني 

عني املعرسين ُملجاهدين ويين عن املدينني وينرص اَّوقايض الد

                                                
حـديث حـسن : ( داوود والرتمذي يف صـحيحه واللفـظ لـه وقـالرواه ابو) ١(

النسائي يف السنن الكربى وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه رواه  و)صحيح
 .وصححه األلباين) صحيح اإلسناد( :واحلاكم وقال



 ٣٦
ويفك أرسى املأسورين فتح أبواب سامواته وأنزل مالئكته 

 ريخ وينزل جل وعال إىل السامء الدنيا يف الثلث األهحفظه لعباد
 ويغفر هلم ذنوهبم ُهبم من رض ًمن الليل طالبا عباده بكشف ما

عن أيب هريرة ، فهم ويعطيهم سؤاهلمءويقبل توبتهم وجييب دعا
ينزل ربنا إىل السامء الدنيا حني «:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاقال:  قال

اآلخر فيقول من يدعوين فأستجيب له من الليل يبقى ثلث 
 .)١(»يسألني فأعطيه من يستغفرين فأغفر له

ة الصاحلني َّالدعاء شفاء للقلوب ومطلب العارفني ومطي
جعل نفسك رمحك اهللا من الفائزين اونيل السعادة يف الدارين ف

 .ايا رب العاملنيمن عط
دواء القلـب مخـسة أشـياء  (:قال عبـداهللا األنطـاكي رمحـه اهللا

جمالسة الصاحلني و قراءة القرآن و إخالء البطن من احلرام وقيام 
 : ابـن القـيم رمحـه اهللا اإلمـاموقـال ،)الليل و الترضع عند الصبح

 ويعاجلـه هالدعاء من أنفع األدويـة وهـو عـدو الـبالء ويدافعـ(
وقال سفيان  ،)وله ويرفعه أو خيففه وهو سالح للمؤمنويمنع نز

                                                
 .سبق خترجيه ) ١(



 ٣٧
ّال يمنعن أحد الدعاء ما يعلم يف نفـسه مـن  (:بن عيينه رمحـه اهللا

تقصري فإن اهللا قد أجاب دعاء رش خلقه وهو إبلـيس حـني قـال 
إذا متنـى  (:قال املنـاوي رمحـه اهللاو ، )رب فأنظرين إىل يوم يبعثون

ْليكثـر األمـاين فـإنام يـسأل ربـه ًأحدكم خريا من خري الـدارين ف
ّيعظم الرغبـة ويوسـع لـالذي رباه وأنعـم عليـه وأحـسن إليـه ف

كثار وال خيترص وال يقترص فإن خزائن لسائل اإللفينبغي ؛ املسألة
ًاجلود سحاء ليال وهنار  ).ه عز وجلؤفني عطايال و ًاّ

 فـرص الـدعاء باغتنـامقني َّ مـن املـوف يا رعـاك اهللاإذا كنتف
علم رمحـك اهللا ان ذلك من سالمة قلبك وجودة رأيك وعلم أاف

  قـال فقـدًإنك لن خترس شيئا يف دعائك ولن ترجع صفر اليـدين
ما من مسلم يدعوا لـيس بـإثم وال قطيعـة رحـم «:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا

َّإال أعطاه اهللا إحدى ثالث إما تعجل له دعوتـه وإمـا يـد خرها لـه ّ
ً قال أحد الـصحابة إذا »يف يوم اآلخرة و إما يدفع عن السوء مثله

 ّ وإيــاك ودعـوة)١(.»اهللا أكثر«:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللانكثر يا رسول اهللا قال
: لليمن فقـالملسو هيلع هللا ىلص بعثني النبي  بن جبل اقال معاذ فقد املظلوم 

                                                
رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه احلاكم من رواية أيب سـعيد ) ١(

 . وصححه األلباين)أو يدخر له من األجر مثلها (:اد فيه وزاخلدري 



 ٣٨
 قـال و )١ (.» دعوة املظلوم فإنـه لـيس بينهـا وبـني اهللا حجـاباتق«

 أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس مـن«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 )٢(.»بخل بالسالم

ّإين ال أمحل هـم اإلجابـة ولكـن ( :وقال عمر بن اخلطاب 
مـام أمحـد رمحـه اهللا كـم بيننـا وبـني ل اإلئُوسـ ،)أمحل هم الـدعاء

 .)دعوة صادقة (:عرش الرمحن فقال
 أيرسك أخي يف اهللا أن دعواتـك تـصعد إىل مـوالك الكـريم إذا

 : هذه األسباب املعينة عىل إجابة الدعاءتخذأ
ُأمن جييب [ ً أن تكون عاملا بأن اهللا املتفرد بإجابة الدعاء-١ ِْ َُ َّ

َاملضطر إذا دعاه ويكشف السوء ُّ َ َُّ ِْ َ ُ َ َ َ ِ َ ْ  .]٦٢: النمل[  ]ُ
 البـن ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللاً أن تدعو اهللا وال ترشك به شيئا قال-٢

ــنهام ــاس ريض اهللا ع ــسأل اهللا وإذا «: العب ــألت ف ــتعنتإذا س  اس
  )٣(.»فاستعن باهللا

                                                
رواه البخاري يف كتاب املظامل باب االتقاء واحلذر من دعوة املظلـوم ومـسلم ) ١(

 .يف كتاب اإليامن باب الدعاء للشهادتني
 .رواه الطرباين يف األوسط والبيهقي يف شعب اإليامن) ٢(
إلمام أمحد يف مسنده واحلـاكم يف املـستدرك رواه الرتمذي يف كتاب صفة القيامة وا) ٣(

 . وصححه األلباينوالبيهقي يف شعب اإليامن



 ٣٩
 . الطهارة-٣
 . القبلةاستقبال -٤
 . رفع اليدين-٥
 تسبيح هللا عـز وجـل والـصالةال البدء بالتحميد والتمجيد و-٦

 .ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسوله 
 . إطابة املطعم واملرشب وامللبس-٧
 تقديم عمل هللا عز وجـل يف الـدعاء بالتوسـل بـاألعامل -٨

 .الصاحلة
 الدعاء بخشوع وتذلل وعدم رفع الـصوت واالعـرتاف -٩

 الذنبب
 ستجابُي«: ملسو هيلع هللا ىلص جتنب االستعجال بإجابة الدعاء قال النبي -١٠

قــال  و)١(.»ستجب يلُألحـدكم مــا مل يعجــل يقــول دعــوت فلــم يــ
  )٢(.» أو قطيعة رحمٍثمإ بُمل يدع ستجاب للعبد ماُي«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

                                                
رواه البخاري يف كتاب الدعوات باب يستجاب للعبد ما مل يعجل ومسلم يف ) ١(

 .كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب بيان أنه يستجاب للداعي ما مل يعجل
وبة باب بيان أنه يستجاب للداعي ما رواه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والت) ٢(

 .مل يعجل



 ٤٠
دعـوا ا« : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا إحسان الظن باهللا عز وجل قال-١١

 )١( .»اهللا وأنتم موقنون باإلجابة
ُ حضور القلب مقـبال غـري مـدبر قـال-١٢ :  ملسو هيلع هللا ىلص رسـول اهللاًُ

 )٢(.»علموا أن اهللا ال يستجيب دعاء من قلب الها«
التحميد والتمجيد والصالة عىل وه بالتسبيح ء خيتم دعا-١٣

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 اجتهـدعلم رمحك اهللا بأن هنـاك مـواطن إلجابـة الـدعاء او
ُإذا مجع مع الـدعاء حـضور  (: ابن القيم رمحه اهللا اإلمامقال، فيها

ِّالقلب وصادف وقتا مـن أوقـات اإلجابـة الـس تة وهـي الثلـث ً
األخـري مـن الليــل وعنـد األذان وبــني األذان واإلقامـة وأدبــار 
ُالصلوات املكتوبة وعند صعود املنرب يـوم اجلمعـة حتـى تقـىض 
ًالصالة وآخر ساعة مـن يـوم اجلمعـة وصـادف ذلـك خـشوعا 

نكـسار ورقـة اًكـسارا بـني يديـه بـذل وناًوخضوعا يف القلب و
ستقبال للقبلة وكان عىل طهارة ورفع يديه وبدأ باحلمد والثناء او

ــوله  ــىل رس ــصيل ع ــم ي ــه ث ــة ملسو هيلع هللا ىلص علي ــه بالتوب ــدم حاجت ــم يق ُث
                                                

 . رواه الرتمذي واحلاكم وحسنه األلباين) ١(
 .وحسنه األلباينرواه الرتمذي ) ٢(



 ٤١
ًستغفار ثم يدخل عىل اهللا ويلح عليه باملـسألة ودعـاه رغبـة واال

ُورهبــة وتوســل بأســامئه وصــفاته وتوحيــده ويقــدم بــني يديــه  ً

رشوط الـدعاء سـبعة  (:وقال سهل بن عبد اهللا رمحه اهللا ،)ةصدق
أوهلا الترضع واخلوف والرجـاء واملداومـة واخلـشوع والعمـوم 

من أكل احلالل  (:وقال سهل بن عبداهللا رمحه اهللا ،)وأكل احلالل
 :وقـال وهـب بـن منبـه رمحـه اهللا ،)ًأربعني صباحا أجيبت دعوته

ْمن رسه أن يستجيب اهللا دعوته فل( وقـال يوسـف  ،)يطب طعمتهّ
بس عـن الـساموات ُبلغنا أن دعاء العبد حيـ( :بن أسباط رمحـه اهللا

ال تــستبطئ  (:وقــال بعــض الــسلف رمحهــم اهللا ،)بــسوء املطعــم
 .)ُاإلجابة وقد سددت طرقها باملعايص

 !!! اهللا وال يستجاب لنا ندعولنا  ما
م تطيعوه ألنكم عرفتم اهللا فل (:قال إبراهيم بن أدهم رمحه اهللا

فلم تتبعوا سنته وعرفتم القرآن فلـم تعملـوا ملسو هيلع هللا ىلص وعرفتم رسوله 
َبه وأكلتم نعم اهللا فلم تؤدوا شكرها وعرفتم اجلنة فلم تطلبوهـا  ِ

وعرفتم النار فلم هتربـوا منهـا وعـرفتم الـشيطان فلـم حتـاربوه 
ووافقتموه وعرفتم املوت فلم تستعدوا له ودفنتم األموات فلـم 

 ).يوبكم واشتغلتم بعيوب الناستعتربوا وتركتم ع



 ٤٢
ل َّا ويرمحنا ويغفر لنا ويتقبـَّ أن يتقبل من اهللا العيل القديرنسأل

 وصـىل اهللا وسـلم ،يـا رب العـاملني نا وأال يردنا خائبنيءا دعاَّمن
 .عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيوبارك 

      



 ٤٣

 
 

ل ِّاحلمد هللا الذي خلق اجلنة والنـار والظلـامت والنـور والظـ
واحلرور واأليام والشهور والـساعات والـدهور و يعلـم مـا يف 
الصدور وما يف القبـور والـصالة والـسالم عـىل البـشري النـذير 

           يف القبـور الرساج املنري وعـىل آلـه وأصـحابه إىل يـوم يبعثـر مـا
 أما بعد

َكل نفس ذائقة املوت وإنام توفون [  وعالقال اهللا جلفقد  ْ َ َ َّْ ُْ َُ َّ َِ ِ َِ ُ َ َ ٍُّ

َأجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز  ْ َّ َّ ُ َُ َ ََ َ ََ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ ْ ُُ ُِ ِ ِ َ َ َ َ َ ْ َ
ِوما احلياة الدنيا إال متاع الغرور ُ َ َ َ َُ ُْ ََ َُّّ َِ املوت هادم  }١٨٥:آل عمران{] ُ

ات وقاطع األمنيات وميتم البنني والبنات ق اجلامعّاللذات ومفر
 يأخذ الغني استئذان بدون ٍالواعظ الصامت يأخذ كل أحد

 ...!!والفقري وامللك واحلقري واألمري والصغري والسقيم والكبري
ًأين الذين كانت هلم األرض فرحا ومرحا  ؟ً

 ؟ًأين الذين كانت هلم األرض هيبة وعزا 
  ؟أين األصدقاء واألحبة



 ٤٤
  ؟قارب واألخوةأين األ

أفناهم اهللا مفني األمم وأبادهم مبيد الـرمم وأخـرجهم مـن 
سعة القصور إىل ضيق القبور حتت اجلنادل والصخور فأصـبحوا 

هم ؤمنازهلم مل تنفعهم أمواهلم وال أزواجهـم وال أبنـا رى إالُال ت
 .الذي ينفعهم أعامهلم وأقواهلم الصاحلة
ً نفسك طرحيا بني ختيل …أخي احلبيب أنت يف رحلة غريب

أهلك وقد وقعت احلرسة وجفت العربة وثقل منك اللسان 
ُ بك األحزان وعال رصاخ األهل واألخوان ونادوا واشتدت
َفلوال إذا [: داوء فزادهم الدواء بالء قال اهللا تعاىلالاألطباء ب َِ َ ْ َ

َبلغت احللقوم ُ ْ َُ ِ َ َ وأنتم حينئذ تنظرون *َ ُ ُْ ْ َ َ ٍُ ِ ِ ْ َ ْ ونحن أق *َ َ ُ ْ ْرب إليه منكم ََ ْ َُ ْ ِ ِ َ ِ ُ
َولكن ال تبرصون ُ

ِ ِْ ْ َُ َ  تلك اللحظات تنظر آخر ]٨٥-٨٣: الواقعة[]َ
النظرات إىل األبناء والبنات واإلخوان واألخوات ويسبقها 

 والزفرات فتكون شدة السكرات واحلرسات فتخرج اآلهات
 .الروح وتبقى السيئات واحلسنات

َّختيل بأنـك تقلـ …رمحاك يـا اهللا َاملغتـسل بـني يـدي ب عـىل ُ ُ

ُاملغسل ثم تلبس الكفن وتنتقل إىل دار العفن ِّ ُ. 
شيئان قطعا لذة الدنيا ذكر املوت وذكر  (:قال التيمي رمحه اهللا



 ٤٥
مـن  (:وقـال الـدقاق رمحـه اهللا ،)الوقوف بني يدي اهللا عز وجـل

  يفأكثر من ذكر املوت أكرمه اهللا بـثالث بتعجيـل التوبـة وقناعـة
 اهللا بـثالث هلعبـادة ومـن نـيس املـوت عاقبـايف القلب ونـشاط 

وقـال  ،)تسويف التوبة وترك الرضا بالقليل وتكاسل يف العبـادة
إن هذا املوت أفسد عىل أهـل النعـيم ( :احلسن البرصي رمحـه اهللا

 .)ًنعيمهم فالتمسوا عيشا ال موت فيه
 ل ـ ــول األمــره طــــوغ         اشتـغلهاييا من بدن

 لـوالقرب صندوق العم        ًتةـــبغي ــوت يأتــامل
 ات املوت وقسيالقلوب تعلقت بحطام الدنيا الفانية ونس

القلب من كثرة الذنوب واملعايص فأنت يا عبداهللا موقوف وعن 
َوقفوهم إهنم مسئولون[:  يقول جل وعاللمسؤوكل يشء  ُ ُ ْ َ ْ ُ َّْ ُ َِ ُ ِ [

 .}٢٤:َّالصفات{

 ة كل حيحاركان املوت ل        و إنا إذا متنا تركنـاــفل
  يءــل شـــن كـــأل عـُونس        ثناـتنا بعـ إذا مناـــولك

ٌما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد[: يقول جل وعال َِ ِ ِ ِ َِ ٌ ْ َْ ْ َ ََ َ َّْ ِ ٍ ُ [
َوإن عليكم حلافظني[: ويقول جل وعال. }١٨:ق{ ِ ِ ََ ْ ُْ َ َ ََّ َكراما كاتبني* ِ ِ ِ َِ ً َ [
دل عنك املوت وسكرته والقرب وضمته من جيا] ١١-١٠: االنفطار[



 ٤٦
َفإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال [: قال تعاىل ََ َ َ ًَ ُ ََ ُ ْ َ َْ ِ ْ َ ُ َ َ ِ َ
َيستقدمون ُ ْ َِ ْ   .}٣٤:األعراف{] َ

ٍفيــا جــامع الــدنيا لغــري بالغــة

 

ُسترتكها فانظر مـا أنـت جـامع 
 ، وأحبب من شئت فإنك مفارق،عش ما شئت فإنك ميت 

 . به واجلزاء من جنس العملٍك جمازوأعمل ما شئت فإن
ًراـــده ثمـده بعــري حتصـيا زارع اخل

ـــس ك ـــا نف ـــُي ـــن العـــصيان يف  ع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبي واكت

ِيا زارع الرش موقـوف عـىل الـوهن  

نيـل اهللا يرمحــــًيال لعــــــــًال مجـــــفع
 

 ، وقف وقفـة تأمـل وحماسـبة،زر القبور إذا ضاقت الصدور
 واليوم هم يف بطـن ،رضفإن من يف القبور كانوا يمشون عىل األ

يكشف املستور وتقـول نفـيس واألرض وبعدها يف يوم العرض 
إين هنيتكم عـن زيـارة القبـور أال فزوروهـا « :ملسو هيلع هللا ىلصنفيس قال النبي 

 رسـول  وقال)١(.»ً هجرااوولفإهنا ترق القلب وتدمع العني وال تق
 : قــال أهــل العلــم)٢(.»أكثــروا مــن ذكــر هــادم اللــذات« : ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

  .)ات هو املوتهادم اللذ(

                                                
 . وصححه األلباينرواه الرتمذي) ١(
 .رواه البخاري) ٢(



 ٤٧
ِ تـدري هـل سـتكون أنـت غـدا مـن عـداد يا عبداهللا الأنت  ً

 ثم ترتك الدنيا إىل ظلمة القرب وضيق اللحد ،األحياء أو األموات
نت يف سعة الدور والقصور فسعادة الدنيا كلها يف طاعة ُبعد ما ك

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهللا وطاعة رسوله 
ٍولــست أرى الــسعادة مجــع مــال

ـــ ــــوتق ــــخ وذٍري زادـوى اهللا خ ٍرـ
 

ــــي هـــــولكــــ  ــــسعـن التق ُيدـو ال
ُدـى املزيــــــــــــند اهللا لألتقـوعـــــ

رجع إىل قلبك فتجد أن حـالوة الـدنيا ال تكـون ا أخي يف اهللا 
 . عز وجلإال بحالوة اإليامن وطاعة الرمحن

حـان يا نفس توبى فـإن املـوت قـد
ً املنايـا كيـف تلقطنـا لقطـااأما ترينـ

هيف كـــل يـــوم لنـــا ميـــت نـــشيع
ــا ــس م ــا نف ــاي ــوال أتركه يل ولألم

 

 اهلوى فـاهلوى مـازال فتانـاِواعص 
وتلحــــــــق آخرانــــــــا بأوالنــــــــا

ــــرصعه  ــــرى بم ــــآون ــــار موتان اث
ــااخلفــي وأخــرج مــن الــدنيا عري ن

ا َّ لنا ولكم حسن اخلامتـة وأن يعفـو عنـ العيل القديرنسأل اهللا 
 عىل نبينا حممد  وباركا ويرمحنا برمحته وصىل اهللا وسلمَّل منَّويتقب
 . آله وصحبه أمجعنيوعىل

     



 ٤٨

 
 

احلمد هللا احلي القيوم الدائم البـاقي العـيل العظـيم والـصالة 
 للعـاملني عليـه أفـضل ًوالسالم عىل رسولنا األمني املبعوث رمحة

 أما بعد      الصالة وأتم التسليم 
ُيوم تبدل [ :يقول تبارك وتعاىلف َّ َُ َْ ُاألرض غري األرض والسمواتَ َ ََ َّ ْ ْ ِْ َ ََ َ ُ 

ِوبرزوا هللاِ الواحد القهار َّ َ ِ ِ َ َ َُ ُيوم متور [:  ويقول تعاىل]٤٨: إبراهيم[] َ ُ َ ََ ْ
ًالسامء مورا َ َّْ ُ ً وتسري اجلبال سريا *َ ُْ َ ُ َ َِ ِ :  ويقول تعاىل]١٠-٩: الطور[ ]َ

ِيوم يفر املرء من أخيه[ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ ُّ َ َ ِ وأمه وأبيه *ََ ِِ َ َُ ِ وصاحبته وبنيه *َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِّ لكل  *َ ُ ِ

ِامرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ِ ٍ ِ ِْ ُ َ َ ْ ٌْ ْ َ ْ ُ ْ ٍ أتدري ما هو هذا  ]٣٧-٣٤: عبس[ ]ِ
 اليوم ؟

 يـوم ، يـوم الطامـة، يوم احلاقـة، يوم القارعة،نه يوم القيامةإ
 ، يـوم البعـث، يـوم الفـصل، يوم الواقعة، يوم الغاشية،الصاخة

  يـا، يوم احلرسة والندامـة، يوم الوعيد،ب يوم احلسا،يوم اآلزفة
 وتقـشعر منـه ، به القلوبّما تلنيله من يوم مجع األسامء واملعاين 

 .يشاهدون ويسمعون  وتشيب منه الرؤوس من شدة ما،اجللود



 ٤٩
حمالة  لقد قىض جل وعال بأن هذه الدنيا فانية زائلة منتهية ال

ْكل من [: ه تبارك وتعاىلهوال يبقى إال وج َ ُّ ٍعليها فانُ َ َ ْ َ َ ويبقى  *َ ْ ََ
ِوجه ربك ذو اجلالل واإلكرام َ َْ ِ َ ِّ ُ ْ َِ َ َ ُ َونفخ[: وقال تعاىل ]٢٧-٢٦: الرمحن[ ]َ ِ ُ َ 

َيف الصور فصعق من يف الساموات ومن يف األرض إال من شاء  َ َْ ْ َ َ ْ َ َُّ ْ َ َّ ََّ ِ ِ َ ِِ ِ ِِ ِ
َ َ

ُاهللاُ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرو َ ٌ َ ْ َ َُّ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ َ ُِ َ ُ وقال  ]٦٨: الزمر[ ]َنُ
 )١(.»أنا امللك أين ملوك األرض« :يقول اهللا تبارك وتعاىلملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ّذلك اليوم يذهل العقول ويفزع القلوب طرب ض والـسامء تـ،ُ
ّواألرض تشقق واجلبال تندك والقمر ينخسف والشمس تتكور 

ًوالكواكب تنتثر والبحار تسجر وتشتعل نارا ّ ُ. 
واآلخرون وحيرش فيه امللوك ذلك اليوم يشهده األولون 

ًوغريهم حفاة عراة غرال ُ ُ ً هبامُ  ماهلم وال جاههم وال مال ينفعه ،ُ
 هللا قال ٌ بينهم وضيع الكل عباديسسلطاهنم وتستوي اخلالئق ول

ًإن كل من يف الساموات واألرض إال آيت الرمحن عبدا[: تعاىل ُْ َ َ َ َ ِْ ِْ َّ ْ َّ َِ َِ َّ ِ َِ ِ
َ ُّ ْ [

يا أهيا « :قالملسو هيلع هللا ىلص ة ريض اهللا عنها أن النبي عن عائشف.   }٩٣:مريم{
ًالناس إنكم حترشون إىل اهللا حفاة عراة غرال ُ ُ َكام [:  كام قال تعاىلُ َ

َبدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلني ِ ِ َِ َّ ُ َ ً ُ َ ََّ ُ َِ ْ َ َْ ْ َ ُ َّ ٍَ َ  }١٠٤:األنبياء{] َْ

                                                
 .رواه البخاري ومسلم يف كتاب الرقاق باب احلرش) ١(



 ٥٠
 : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا فقالت عائشة يا رسول اهللا النساء والرجال فقال

 وتكون أرض )١(.» ًيا عائشة األمر أشد من أن ينظر بعضهم بعضا«
حيرش الناس «: فقالملسو هيلع هللا ىلص الشام هي أرض املحرش ووصفها النبي 

ٌيوم القيامة عىل أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم 
شجر وتدنو عليهم  حجر فيها وال  فأرض املحرش ال)٢(.»ألحد

تدنى الشمس يوم القيامة من «: ملسو هيلع هللا ىلصالشمس قدر ميل قال النبي 
ليم بن ُقال التابعي س )٣(.»اخللق حتى تكون منهم كمقدار ميل

فواهللا ما أدري ما يعني بامليل أمسافة األرض أم  (:عامر رمحه اهللا
فيكون «:  ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللاقاو. )ميل الذي تكتحل به العني

 كعبيهالناس عىل قدر أعامهلم من العرق فمنهم ما يكون إىل 
م ما يكون إىل ركبتيه ومنهم ما يكون إىل حقويه ومنهم ما ومنه

أشار (ملسو هيلع هللا ىلص  ويف رواية بأن النبي )٤(.»يكون العرق يلجمه إجلاما
  .)هأشار بيده إىل فم (: أي)٥()بيده إىل فيه

                                                
 .مسلم يف كتاب اجلنةرواه البخاري يف كتاب الرقاق ورواه ) ١(
 .رواه البخاري ومسلم يف كتاب الرقاق باب احلرش) ٢(
 .رواه البخاري ومسلم يف كتاب الرقاق باب احلرش) ٣(
 .رواه البخاري ومسلم) ٤(
 .رواه مسلم) ٥(



 ٥١
 أن نكـون مـنهم  العيل القـديرذلك اليوم أناس نسأل اهللايف و

الـدنيا يف  وهم من أطـاعوه يف  تبارك وتعاىل الرمحن عرشيف ظل
عـن فظل إال ظله   ويف العلن الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم الِّالرس

سبعة يظلهـم اهللا يف ظلـه يـوم « :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي :  قالأيب هريرة 
ال ظل إال ظله إمام عادل وشـاب نـشأ يف عبـادة ربـه ورجـل قلبـه 

 عليـه وتفرقـا عليـه اجتمعـامعلق باملساجد ورجـالن حتابـا يف اهللا 
امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا ورجل ورجل دعته 

تصدق بيمينه فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما تنفـق يمينـه ورجـل 
 )١(.»ًذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه

يف يوم القيامة يبدأ احلساب واجلزاء بالعدل بال ظلم يقول 
ُوأرشقت األرض بنور رهبا ووضع الكتاب[: جل وعال َ ُ َ ََ ُِ ِ َِ ِّ َ ِْ َِ ُ َ َْ َ وجيء َ ِ َ

َبالنبيني والشهداء وقيض بينهم باحلق وهم ال يظلمون ُِّ ُ ْ ْ ْ َِّ ُْ َ َُ َ َ َ َِ ُِ َ ََ َ ََّ
ِ ِ ُّ ِ [

 ا اهللا عز وجل إال أحصاهٌ وال كبريةٌ فال ختفى صغرية.}٦٩:ُّالزمر{
 كيف حياسب اهللا ل عيل بن أيب طالب ئُسوحياسب عليها 

قال احلسن و ).كام يرزقهم يف يوم (:العباد يوم القيامة فقال
قال النبي و .)احلساب أرسع من ملح البرص (:البرصي رمحه اهللا

                                                
 .رواه البخاري يف كتاب الرقاق باب البكاء من خشية اهللا ومسلم يف كتاب الزكاة) ١(



 ٥٢
أن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته فإن « :ملسو هيلع هللا ىلص

 )١( .»صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخرس
ُويف ذلك اليوم يسأل اإلنسان عىل أمـور مهمـة كانـت لـه يف 

ال تـزول قـدما «:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاالق: قال عن أيب برزة فالدنيا 
ُابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عـن مخـس عـن عمـره 

 أنفقـهفيام أفناه وعن شبابه فيام أباله وعن مالـه فـيام اكتـسبه وفـيام 
 )٢(.»وعن علمه فيام عمله به

 وتبـدأ حمالـة ال ةالدنيا فانية زائلة منتهيـ اعلم بأن خـي يف اهللاأ
املوت ثم القرب ثم البعث ثـم من إىل حياة اآلخرة الرحلة احلقيقية 

احلرش ثم العرض واحلساب ثم امليزان ثم صحائف األعـامل ثـم 
النـار ثـم الـشفاعة  وأثم القنطرة ثـم اجلنـة احلوض الرصاط ثم 

قـال  .فإنه يفوز بجنـات النعـيمملسو هيلع هللا ىلص ولكن من أطاع اهللا ورسوله 
َيا أهيا الناس اتقوا ر[: اهللا تعاىل َُ َّ َُّ َ ُّ ٌبكم واخشوا يوما ال جيزي والـد َ ِْ َ ْ ْ ْ َ َِّ َ َ ً َ َْ ُ

                                                
تاب الصالة وأبـو داوود يف كتـاب الـصالة والطـرباين يف رواه الرتمذي يف ك) ١(

 .األوسط والنسائي وحسنه الرتمذي وصححه األلباين
 وصـححه )حـسن صـحيح( :رواه الرتمذي يف كتـاب صـفة القيامـة وقـال) ٢(

 .األلباين



 ٥٣
َعن ولده وال مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد اهللا حـق فـال  َ ٌَّ ََّ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ٌ ْ َ َ ْ ََ ًِ ْ َِ ِ ِ ِ ٍِ ُ ََ

ُتغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم باهللا الغرور  ُ ْ َّ َ َ َ ُ ََّ ُ َّ ُ ْ ُ َّ ُِ َ ََ ُّ  .]٣٣: لقامن[ ]َُ
نا يوم الفزع األكرب وجيعلنـا مـن ِّ يأم أن العيل القديرنسأل اهللا

 اجلنـة ومـا وأن يرزقنـااآلمنني ويظلنا يف ظله يوم ال ظل إال ظله 
ونعوذ باهللا من النار ومـا قـرب إليهـا  قرب إليها من قول وعمل

 عىل نبينا حممد وعىل آلـه  وباركمن قول وعمل وصىل اهللا وسلم
 .وصحبه أمجعني

       



 ٥٤

 
 

ُ املـؤمنني نـزال هاحلمد هللا الذي جعل جنات الفردوس لعبـاد
ُع هلم األعامل الصاحلة ليتخذوا منها إىل تلـك اجلنـات سـبال َّونو

ُوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له خلـق املـوت واحليـاة 
ًليبلوكم أيكم أحسن عمال وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي  ُ

ق بـالرفيق األعـىل والوصـول إىل جنـات املـأوى ومل ر للحاَّشم
ُيتخذ سواها شغال صىل اهللا عليه وعىل آلـه وأصـحابه والتـابعني 

ًهلم بإحسان ما تتابع القطر والندى وسلم تسليام كثريا   أما بعد   ً
ها [:  تعاىلفيقول ُ َوسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرض ْ ْ َ َ َ ََ َ َ ِّ ْ ُ ٍَ ِ ٍ َِّ ُ ْ َ ِ ِ

ُالسموات َ َ َ واألرض أعدت للمتقنيَّ ِ ِ َِّ ْ َُّ ْْ ُ ُ َ ويقول . ]١٣٣: آل عمران[] َ
ها كعرض [: تعاىل ُ ِسابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرض ْ ْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ِّ َْ ََّ ٍ ِ ٍ ُِ ْ َ ُِ ِ

ُالسامء واألرض أعدت للذين آمنوا باهللاِ ورسله ذلك فضل اهللاِ  َ َّْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ََّ َ َِ َُ ْ َّ ُ ِ َ َ
َيؤتيه من يشاء و ُْ َ َ َ ُِ ِ ِاهللاُ ذو الفضل العظيمْ ِ َ ِ ْ َ  وعن أيب .]٢١: احلديد[] ُ

أعددت لعبادي : قال اهللا تعاىل«: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي هريرة 
الصاحلني ماال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب 



 ٥٥
ًفال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء [: برش قال تعاىل َ ْ ََ ْ ْ ٌ ٍْ ُ َّ ْ َ َ َُ ُِ ِ ُِ ََُ ْ ََ َ

َبام  َكانوا يعملونِ ُ َ َْ ُ   )١(.»}١٧:السجدة{] َ
ًإذا املسارعة واملسابقة إىل دار النعيم والكرامـة ومفتـاح هـذه 

الدار قول ال إله إال اهللا واملفتاح له أسـنان لفـتح البـاب وأسـنانه 
 . النواهيواجتنابرشائع اإلسالم والعمل باألوامر 

ن بـاب عي مـُفأبواب اجلنة ثامنية فمن كان من أهل الصالة د
عي من باب اجلهاد ومن كـان ُالصالة ومن كان من أهل اجلهاد د

عي مـن بـاب الـصدقة ومـن كـان مـن أهـل ُمن أهل الصدقة د
 اإلنـسان مـن مجيـع ىدعُيـان وقـد َّعي مـن بـاب الريـُالصيام د

هجر ويـأيت واألبواب الثامنية وما بني مرصاعي الباب مابني مكة 
 . وهو كضيضٌعليه يوم

رجات وأعىل الدرجات الفردوس األعىل فاجلنة فيها د
 ولبنة من ذهب ةدار املتقني لبنة من فضهي سقفها عرش الرمحن 

ُومالطها املسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتراهبا الزعفران 
ُفيها غرف يرى ظاهرهاو باطنها وباطنها من ظاهرها  من ُ

                                                
ْفال تعلم نفس ما أخفي هلـم مـن [ رواه البخاري يف كتاب التفسري باب قوله) ١( ٌ ِْ ِْ َ َ َُُ ْ َُ ْ ََ َ َ

ٍقرة أعني ُ َّْ َ ِ  .ومسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها باب صفة اجلنة ]ُ



 ٥٦
 ً واحدة جموفة طوهلا ستون ميال يفةللمؤمن فيها خيمة من لؤلؤ

السامء فيها شجرة يسري الراكب بجواده يف ظلها مائة عام ال 
:  بن عباس ريض اهللا عنهام يف قوله تعاىل عبداهللايقطعها قال

ٍوظل ممدود[ ُِ ْ َ ٍّ بأهنا شجرة يف اجلنة يسري يف ظلها «  }٣٠:الواقعة{] َ
وغراس األشجار يف اجلنة تكون يف الدنيا  ) ١(.»الراكب مائة عام

 سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب  يسري بقولبيشء
 ما تشتهى النفس وما لدنيا يف اجلنة إال األسامء هفيها من الفواكو
أكل من ي الغصن وينحنويضطجع اذلل إذا قعد أو تأغصاهنا و

ُكلام رزقوا [: ثامرها وإذا قطع ثمرة خرجت غريها قال اهللا تعاىل َِّ ُ َ ُ
ٍمنها من ثمرة  ِ َِ َ َ ْ َ ِرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به ْ ِ ِِ ُ َ ُْ َ ْ ْ َُ َ ْ َّ ُ َ ًِ ُِ َ

ًمتشاهبا ُِ َ ثامرها بألواهنا وأشكاهلا وصفاهتا خمتلفة  و.}٢٥:البقرة{] َ
َوهلم رزقهم فيها بكرة وعشيا[:  تعاىل اهللايف الطعم قال ْ ِْ َِ َ ُ ًَ ْ َ ُ ُ ْ ِ َُ [

رم واملرض ن من املوت والنوم واهلوفأهل اجلنة آمن  }٦٢:مريم{
: ص وينقص نعيمهم قال تعاىلِّنغُن من كل ما يوواخلوف آمن

َخالدين فيها ما دامت السموات واألرض إال ما شاء ربك [ ُّ َ َ َ ََ َ ْ َ َّ َ ََ َ َّ ِ ُ َ ُ َِ ِ ِ َِ
                                                

ٍوظل ممدود[: رواه البخاري يف كتاب التفسري باب قوله) ١( ُِ ْ َ ٍّ  ومسلم يف كتاب اجلنـة] َ
 .وصفة نعيمها وأهلها باب بأن يف اجلنة شجرة يسري يف ظلها الراكب مائة عام



 ٥٧
ٍعطاء غري جمذوذ ُ ْ َ َ ْ َ ً َ فيها أهنار من ماء غري آسن و }١٠٨:هود{] َ

اربني وأهنار شلوأهنار من لبن مل يتغري طعمه وأهنار من مخر لذة ل
من عسل مصفى وفيها ولدان خملدون بجامهلم وانتشارهم يف 

ْيطوف عليهم [:  كأهنم اللؤلؤ املنثور قال تعاىلاملؤمننيخدمة  ْ َِ َ َ ُ ُ

َولدان خملدون ٌُ ََّ َ ُْ يطوف الولدان بكأس أبيض فيه و }١٧:الواقعة{] ِ
ْويطاف عليهم بآنية من[: لذة لشاربني قال تعاىل َ َِ ٍ َِ ْ ْ َُ ِ ِ َ ُ ٍ فضة وأكواب َ َ َْ َ ٍ َِّ

َكانت قوارير ِ َ َ ْ ً قوارير من فضة قدروها تقديرا *ََ ُ َِ ٍ ِ ِْ َ ََ ََّ ْ ََّ -١٥: اإلنسان[]ِ

ُ قوة مائة رجل وطوله املؤمنعطى ُور العني فياحلفيها و .]١٦
ُوعرضه ستون ذراعا فجامله مجال يوسف عليه السالم وخلقه  ً

ُه عمر عيسى ُوطوله طول آدم عليه السالم وعمرملسو هيلع هللا ىلص ُخلق حممد 
 جتامعها ، ال يوصفَّسنهنُ وحَّور العني مجاهلنواحلعليه السالم 
ُتعود بكرا ع ًربا متحببةً ًمتساوية يف أعامرهن نصيفها ،  لزوجهاً

ُ من الدنيا وما فيها ويرى مخ ساقها من ٌمن عىل رأسها خري ُ
ٌسبعني حله ولعاهبا لو قطرة  انت منه تسقط يف األبحر املاحلة لكُ

 فكيف باملؤمن إذا دخل اجلنة تقابله ويضع فمه يف ًزالالعذبة 
ور العني احلفمها ويرشب من ريقها مبارشة وغريها من صفات 

ن واملجاهدون واألولياء وعىل واد والصاحلَّبُشتاق إليه العاالتي 



 ٥٨
 فال موت وأن لكم ٌ يف اجلنة يا أهل اجلنة خلودٍهذا ينادي مناد

وا ُّ وأن تشبا فيها وال متوتوان حتيوفيها أن تصحوا وال تسقموا وأ
هم ورضوا عنه وهم نًفيها وال هترموا أبدا وعىل هذا ريض اهللا ع

ُعىل موعد يف يوم اجلمعة عندما تعد هلم النجائب فيحملون  ُ
عليها إىل مكان املوعد يف الوادي األفيح ملقابلة العزيز احلميد 

: يون قال تعاىلجل وعال وهذا هو أنعم النعيم والزيادة وقرة الع
ٌوجوه يومئذ نارضة[ َ

ِ ٍ َِ َ َْ ٌ ُ ٌإىل رهبا ناظرة * ُ َ َ ِّ َِ َ َ   .]٢٣-٢٢: القيامة[] ِ

 بن تيميـة رمحـه اهللا مـا عمـل أهـل اجلنـة؟ال شيخ اإلسالم ئُس
احلمد هللا رب العاملني عمل أهل اجلنـة اإليـامن والتقـوى  (:فقال

جلنـة وعمل أهل النار الكفر والفسوق والعصيان فـأعامل أهـل ا
اإليامن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خـريه 

اهللا  رسـول ًا ال إله إال اهللا وأن حممـد أنورشه والشهادتان شهادة
قام الصالة وإيتاء الزكـاة وصـوم رمـضان وحـج البيـت وأن إو

مل تكن تراه فإنه يـراك ومـن أعـامل أهـل ن تعبد اهللا كأنك تراه فإ
ّيع األمور وعىل مجيع اخللـق حتـى مـع الكفـار اجلنة العدل يف مج

  .انتهى كالمه رمحه اهللا) وأمثال هذه األعامل



 ٥٩
 اجلنة وما قرب إليها من قول  العيل القدير أن يرزقنانسأل اهللا

وعمل و نعوذ باهللا من النار وما قرب إليها من قول وعمل 
 .عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيوبارك وصىل اهللا وسلم 

       



 ٦٠

 
 

احلمد هللا رب العاملني أمر بتقـواه وأخـرب أن مـن اتقـاه وقـاه 
ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وال رب لنا سـواه وال ن ُوأشهد أ

 عبده ورسوله أكرم اخللـق عـىل اهللا ًاُنعبد إال إياه وأشهد أن حممد
ًم تسليام َّبه ومن اهتدى هبداه وسلصىل اهللا عليه وعىل آله وأصحا

 دأما بع       ًكثريا
َواتقوا النار التي أعدت للكافرين[: تعاىلفيقول سبحانه و َِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ُْ َّ َّ َُّ َ 

َوأطيعوا اهللاَ والرسول لعلكم ترمحون*  ُ َ َ ُ ََ ْ ْ ُ َُّ ُ َّ َ َ ِ  .]١٣٢-١٣١: آل عمران[ ]َ

ُيا أهيا الذين آمنوا ق[: ويقول تعاىل َُّ َ ََ َ ِ
َ ُّ ًوا أنفسكم وأهليكم نارا َ ْ ْ ََ ُ ُ ِْ ْ ََ َُ

َوقودها الناس واحلجارة عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون  ُ ْ ٌ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ ْ ََ َ َِّ ِ ِ ٌِ َ ٌَ َ َُ َ ُ
َاهللاَ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ْ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ َُ َ َ ُْ  . ]٦: التحريم[] َ

ففيهام ملسو هيلع هللا ىلص  مر اهللا ورسولهوا وامتثلوا أل يا عباد اهللاتقوا النار
دار البوار والبؤس والشقاء والعذاب الشديد فهي  منهاجاة الن

َّ اهنا رشار اخللق من ُمصري من ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر سك
: ًنس واجلن قال تعاىل خماطبا إبليستباعهم من اإلاالشياطني و



 ٦١
ُفاحلق واحلق أقول[ ُ َ َّ َُّ ََ ِألمألن جهنم منك وممن تبعك م) ٨٤(َ ِ َِ ََ ْ َ َِ َ ْ ََّّ ََّ َْ َ َ َ ْنهم َ ُ ْ

َأمجعني ِ َ ْ   .]٨٥-٨٤: ص[ ]َ
النار دار رؤوس الكفر والنفاق دار فرعون وهامان وقارون 

َّ جهل وأيب بن خلف وغريهم كثري من الطغاة والفجوأيب ار ُ
 يف أسفل السافلني هلا دركات أسفلها دار املنافقني ٌمكاهنا بعيد

 الزقوم افيها السعري ولظى واحلطمة واهلاوية وغريها طعامه
ُرها كأهنا رؤوس الشياطني مرة الطعم والذوق كرهية اشجوأ

ُال يسمن وال يغني من جوعٍ[: املنظر قال تعاىل ْ َ ُِ ِ ِْ ُ ْ َُ  .}٧:الغاشية{] َ
اتقوا اهللا حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم «: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و

 )١(»قطرت يف بحار الدنيا ألفسدت عىل أهل األرض معايشهم
ً عطشا وبحثوا عن ازدادوا اإذا أكلوهذا طعامهم إذا جاعوا و

َوإن يستغيثوا يغاثوا بامء كاملهل يشوي الوجوه [: املاء قال تعاىل ُ ُ َِ ِْ ََ ُ ْ َِ ْ ُ َ ٍَ ِ
َ ِ ُ ُ ْ

ًبئس الرشاب وساءت مرتفقا ََّ َ ْ ْْ ُ ََ َ ُ ََ   أنإذا أراد و.}٢٩:الكهف{] ِ
  وإذا رشبة وجهه سقطت فروة شعره وحلم هذا املاءيرشب من

َنسل ا جلودهم وتقِّزُهم ومؤعت أمعاِّطُ قاملاءأهل النار من هذا 
 عىل فعل ذلك قال ٌما يف بطوهنم وخيرج من أدبارهم وهو مضطر

                                                
 .ه األلباين وصححرواه الرتمذي والنسائي) ١(



 ٦٢
َيتجرعه وال يكاد يسيغه ويأتيه املوت من كل مكان وما [: تعاىل َ َ ُ َ َّ ََ ْ ْ َ ُ ُ َ ُ ُ ٍَ َْ ُ َِّ ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ

ٌهو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ِ ِ ِ ِ ٍَ ٌ َ َ ْ َ َ َُ َ ِّ َ وأما لباسهم  .}١٧:إبراهيم{] ِ
ٍرسابيلهم من قطران [: يشتد عليهم احلرارة والعذاب قال اهللا تعاىل َ ْ َِ َِ ُْ ُ ِ َ

ُوتغشى وجوههم النار َُّ َُ َ ُ ُ ََ ُّيصب[: قال تعاىل ،}٥٠:إبراهيم{ ]ْ َ ْ من ُ ِ

ُفوق رءوسهم احلميم ُ ُِ َِ ِ ُ ِ ْ ُ يصهر به ما يف بطوهنم واجللود *َ َ ُ ُْ ُ ْ َ ُ ُِ ِ ُِ ِ ِ ْ وهلم  *َ َُ َ
ِمقامع م ُِ َ ٍن حديدَ ِ َ ُ كلام أرادوا أن خيرجوا منها من غم أعيدوا  *ْ ْ ُِ ِ ُِ َ ٍَّ ُ ََ ْْ ُ َُ َ ْ َ َّ

ِفيها وذوقوا عذاب احلريق ِ َ َ َ ََ ُ ُ َ  .]٢٢-١٩: احلج[ ]ِ

 ة نارها تفوق نار الدنيا بتسع،قعرها بعيدوالنار حرها شديد 
وستني جزءا ال يصالها إال األشقى الذي كذب وتوىل سوداء 

 اخلالص والراحة من العذاب ى أهلها يتمنمظلمة عذاهبا شديد
ًادعوا ربكم خيفف عنا يوما [: ولو حلظة فينادون خزنة جهنم َ ْ َْ َ َّ ُ َّْ ْ ُِّ َ ُ

ِمن العذاب َ َ َ ْأومل تك تأتيكم [: فرتد عليهم املالئكة }٤٩:غافر{] ِ ُ ِ ْ َ َُ ْ َ َ َ

ُرسلكم بالبينات قالوا بىل قالوا فادعوا وما دعاء  َ ُ َ ُ ْ َ ََ ِّ ْ ُ َُ ُ َ َ ُ َ ُِ َ ِ ِالكافرين إال يف ُ َّ ِ َ ِ ِ َ
الل َ ٍض  فال يستجاب هلم ألهنم مل يستجيبوا للرسل  }٥٠:غافر{ ]َ

 فيقول أهل حينام دعوهم إىل اهللا فكان اجلزاء من جنس العمل
ًقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما [: النار هللا عز وجل ْ َْ َ َ َ َ ََّ ْ َ َ ُ ََّ ُ َ ُ َ ْ َِ َ

الني َ َض َ ربنا أخرجنا  *ِّ ْ َْ َِّ َ َمنها فإن عدنا فإنا ظاملونَ ُِْ َِ َّ َِ َِ َْ ُْ : املؤمنون[] َ



 ٦٣
َاخسئوا فيها وال [: فيقول اهللا جل وعال هلم ]١٠٧-١٠٦ َ َ ِ ُ َْ

ِتكلمون ُ ِّ َ ًسا وحرسة ؤ بنوعىل هذا يزدادو }١٠٨:املؤمنون{ ]ُ ً

َوقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتربأ[: وندامة قال تعاىل ََّ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ َ ََّ ً َّ َ َ َّ ََّ ِ ْ منهم َ ُ ْ ِ

ْكام تربءوا منا كذلك يرهيم اهللاُ أعامهلم حرسات عليهم وما هم  َ ْ ْ َ ْ ُ ُُ َ َ َ ْ َِ ََ ٍ ِ ِ
َ َ ََُ ِ ِ َ َ َ َّ َ َُ َّ

ِبخارجني من النار َِّ ََ ِ َ ِ عذاب الوعىل هذا فإن أشد   }١٦٧:البقرة{] ِ
ٍكال إهنم عن رهبم يومئذ [: هلم بأهنم ال يرون اهللا جل وعال ِ َ َ ْ ِّ َ ْ ُْ ْ َ َِّ ِ َّ َ

ُملحج ْ َوبونََ ِ ثم إهنم لصالو اجلحيم *ُ ِ َ ُ َ َُ َّْ ُ ْ ثم يقال هذا الذي كنتم  *َِّ ُ َُّ ْ ُ ِ َّ َ َُ َُ
َبه تكذبون ُ ِّ َ ُ ِ ٍمن مكان بعيد [: إذا رأت أهلها ]١٧-١٥: املطففني[ ]ِ ِ َِ ٍْ َ َ

ًسمعوا هلا تغيظا وزفريا
ِ َِ ََ ًُ ََُّ  أهل النار تتقطع قلوهبم]. ١٢: الفرقان[ ]ََ

ُإذا ألق[:وهم فيها ْ َُ ُوا فيها سمعوا هلا شهيقا وهي تفورِ َ َُ ََ ِ ِ َِ ًُ ِ ََ ُ تكاد  *َ َ َ
ٌمتيز من الغيظ كلام ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير ْ َ ْ َ َ ْ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ َْ َ َ َُ َُ َ َ ُ َُُ ٌ ْ ََ ْ ََّ َ * 

ِقالوا بىل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل اهللاُ من يشء إ ٍ ِ ِ
ْ َ ْ ُ َ َ ُ َْ َ ْ َ ََ ََّّ َ َ َْ َ َ ََ ٌَ ْن أنتم َ ُ ْ َ ْ

الل كبري َ ٍإال يف ض ِ َِ ٍ َ ِ  .]٩-٧: امللك[]َّ
 ل شيخ اإلسالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا مـا عمـل أهـل النـار؟ئُس

احلمد هللا رب العاملني عمل أهل اجلنة اإليامن والتقـوى وعمـل (
أهل النار الكفر والفسوق والعصيان فأعامل أهل النـار اإلرشاك 

حلــسد والكـذب واخليانــة بـاهللا والتكـذيب بالرســل والكفـر وا



 ٦٤
 الرحم واجلـبن عـن اجلهـاد ةوالظلم والفواحش والغدر وقطيع

 والعالنية واليأس مـن روح اهللا واألمـن ِّوالبخل واختالف الرس
من مكر اهللا واجلزع عند املـصائب والفخـر والبطـر عنـد الـنعم 
وتــرك الفــرائض واعتــداء حــدوده وانتهــاك حرماتــه وخــوف 

عمـل ريـاء وسـمعة وخمالفـة الكتـاب املخلوق دون اخلـالق وال
ُّوالسنة وطاعة املخلـوق يف معـصية اخلـالق والتعـصب الباطـل 

 هواالستهزاء بآيات اهللا وجحد احلق وكتم احلق ملـا جيـب إظهـار
حر وعقـوق الوالـدين ِّمن علم وشهادة ومن عمل أهل النار الس

وقتل النفس التي حرم اهللا إال بـاحلق وأكـل مـال اليتـيم والربـا 
   .)لفرار من الزحف وقذف املحصنات الغافالتوا

اجلنة وما قرب إليها من قول وعمـل و العيل القدير نسأل اهللا 
نعوذ باهللا من النار وما قرب إليهـا مـن قـول وعمـل وصـىل اهللا 

 .عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيوبارك وسلم 

       



 ٦٥

 
 

 عزيز احلكيـم سبحان الرمحن الـرحيم سبحــان العـيلسبحان ال
ار سـبحان َّالعليـم سبحان الغفور احلليم سبحــان القـوي القهـ

ار والصالة والسالم عىل النبي املصطفى املختار وعـىل َّامللك اجلب
        أما بعد وهنارٌآله وأصحابه األبرار ما تعاقب ليل

 إن هللا تسعة وتسعني« : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاقال:  قالعن أيب هريرة ف
ٌ مائة إال واحدا من أحصاها دخل اجلنة وهو وترًاسام  ، )١(.» حيب الوترً

وهو سبحانه تعاىل يدعوا عباده ( : ابن القيم رمحه اهللا اإلمام وقال
 بحظهـم اإىل أن يعرفوه بأسامئه وصفاته ويثنوا عليه هبا ويؤخـذو

 فهـو من عبوديتها وهو سبحانه حيـب موجـب أسـامئه وصـفاته
 ، حيـب الـوترٌ وتـر، جواد حيب كـل جـواد،عليم حيب كل عليم

 حيب ٌ شكور، حيب األبرارٌ بر، حيب العفوٌ عفو،مجيل حيب اجلامل
 .) حيب أهل احللمٌ حليم، حيب الصابرينٌ صبور،الشاكرين

                                                
ئة اسم، ورواه مسلم يف كتاب الذكر ارواه البخاري يف كتاب التوحيد باب أن هللا م) ١(

 .والدعاء والتوبة واالستغفار باب يف أسامء اهللا تعاىل وفضل من أحصاها



 ٦٦
 إنه اهللا جل جالله 

  واشتد الكرب وعظم اخلطب وضـاقتَّم الغمَّ وخيَّ اهلمَّإذا حل
ال ف... يا اهللا يا اهللا يا اهللا:  فقالي املنادىناد بارت احليلبل وُّالس

...  ال إله إال اهللا رب العرش العظيم ...إله إال اهللا العظيم احلليم
 ...ال إله إال اهللا رب السموات ورب األرض ورب العرش الكـريم

 .ُنفس الكرب وتذلل املصاعبت ويَّيزول اهلمف
 إنه اهللا جل جالله 

 يتجـه ، والنصري يف القلة،لشدة واألنيس يف الوحشةاملالذ يف ا
 ويتجه إليه املكروب ويسأله الـصرب لشفائه،إليه املريض فيدعوه 

 كريم ،خزائنه ال تنفد، ً يتجه إليه املظلوم داعيا بنرصته،باملكتوب
، هلا إىل حـسناتِّ ويعفو عن السيئات ويبد، يقبل التوبة،ال يبخل

 .فهو قريب جميب الدعاءب من دعاه َّ وال خيَّرد ما
 إنه اهللا جل جالله 

 وحيـب ، وملجـأ اخلـائفني، ومـالذ اهلـاربني،سلوة الطائعني
 هو اهللا األحد الصمد الذي مل يلـد ومل يولـد ،التوابني واملتطهرين

ر فهدى وأخـرج املرعـى َّ خلق فسوى وقد،ًومل يكن له كفوا أحد
ًفجعلــه غثــاء أحــوى واجلبــال  الــسامء بناهــا واألرض دحاهــا ،ُ



 ٦٧
 .هااها ومرعءأرساها أخرج من األرض ما

 إنه اهللا جل جالله 
 التواب الرحيم ذو الفضل العظيم الواسع العليم العزيز احلكـيم

 واسـتجاب ، احلـوتوهو يف بطن وسمع نداء يونس ،ابتىل إبراهيم
 ،احلديد لـداودوأآلن  ، أزال الكرب عن أيوبى،لزكريا فأعطاه حيي

  وشـق، ورفـع عيـسى، وفلق البحر ملوسـى،وسخر الريح لسليامن
 .ًالقمر ملحمد عليهم مجيعا صلوات من ريب وسالم

 إنه اهللا جل جالله 
ًى صاحلا من الظاملني فأصبحوا َّ نج،ً هودا وأهلك قومهىَّنج

ً وجعل النار بردا وسالما عىل إبراهيم،يف ديارهم جاثمني ً، 
ون أغرق فرعونرص موسى و ،ى إسامعيل بذبح عظيمَّوفد

 وخسف بقارون ،اه ببدنه ليكون ملن خلفه آيةَّ ونججنودهو
 . وجعل عيسى وأمه آية للعاملنيوبداره األرض

 إنه اهللا جل جالله 
أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجـد وأبـىل 

 بحكمتــه وقدرتــه ورفــع وخفــض وأعــز وأذل وأعطــى ومنــع
 .وفضله وعدله



 ٦٨
 إنه اهللا جل جالله 

ِهو اهللاُ الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة [ :قال اهللا تعاىل َِ َ َ َ ُ َ َ َُ َّ َِ ْ ُ ِ َّ َِ َِ َّ

ُهو الرمحن الرحيم َّ َِّ ُ َ َ ُ هو اهللاُ الذي ال إله إال هو امللك القدوس  *ُْ َ ُ َ َ ُُّ ُ َ َُّ ِ َِ َّ َِ ِ

َالسالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب سبحان اهللاِ ع َ ْ ِّ َّ َ ُ َُ ُْ ُ ْ ُ َُّ َ َ ُُ َ ُ ُِ ِ َِ َام يرشكونَ ُ ِ ْ ُ َّ 
ِ هو اهللاُ اخلالق البارئ املصور له األسامء احلسنى يسبح له ما يف * َ َ ُ ْ ْ ُُ ُ ِّ ُ ِّ َ َ َ َُ ََ ُُ ُ َُ َ َ ِ ُ ِ

ُالساموات واألرض وهو العزيز احلكيم ْ َِّ َِ ُ ِ َ َ ُ َ َ َِ َ  .]٢٤-٢٢: احلرش[ ]َ

حسب حساباتك من هذه الوهلة ما دمـت يف ا ... أخي يف اهللا
ُلنقلة فاليوم أنت عىل األرض وبعدها حتت زمن املـُهلة قبل يوم ا

ّ يوم العرض يا من قرصت يف جنب اهللا وبارزتـه  أنت يفاألرض ثم
النـواهي  َفعلـتباملعايص وتركت الصلوات وهتاونت يف األوامر و

ُيـا أهيـا الـذين آمنـوا [: رجع إىل ربك الغفور الرحيم قال تعـاىلا َ ََ َ ِ َّ َ ُّ َ

ُتوبوا إىل اهللا توبة نص َ ْ َُ ً ََ ْوحا عـسى ربكـم أن يكفـر عـنكم سـيئاتكم ُِ ِّ َ ْ َ ُ ْ َ َُ ُ َ ُِ َ ْ َ ُّ َ ًِّ ْ َ

ُويدخلكم جنات جتري من حتتها األهنار َ ْ ُْ ْ َ ََ َ ِ ِ ٍ ِْ َْ َِ َّ ُْ  .]٨: التحريم[ ]َ
 الذي ال إله غريه أن يوفقنـا لكـل خـري  العيل القديرنسأل اهللا

ه الـذين ال ئـوجيعلنا من عباده الـصاحلني املـصلحني ومـن أوليا
عـىل نبينـا وبارك هم وال هم حيزنون وصىل اهللا وسلم خوف علي

 .حممد وعىل آله وصحبه أمجعني



 ٦٩

 

سعادة العبد يف الدنيا  (:قال الشيخ أمحد فريد حفظه اهللا تعاىل 
واآلخرة أن يؤثر مراد اهللا، ويسعى لطاعته ورضاه فإذا آثر العبد 

ًلبا حثيثا ويبذلاآلخرة عىل الدنيا، وكان من أهل اآلخرة يطلبها ط ً 
ًفيها نفائس أنفاسه وزهرة حياته كل يوم يزيده قربا، وكلام ازداد  ُ

ًقربا ازداد حبا، وكلام ازداد حبا ازداد زهدا، يومه خري من أمسه،  ً ً ً ُُ ُ ُ
ُوغده أفضل من يومه، فهو دائم الفكر يف اآلخرة مشغول بام  ُ

ًملراده حمبا ملا ًيقربه ويؤدبه وهيذبه، فإذا رآه اهللا عز وجل مؤثرا 
ًحيبه ويرضاه مبغضا ملا يبغضه ويأباه عطف عليه ربه ورباه أفضل 

، مما يريب الوالد الشفيق ولده الوحيد، فيرصف عنه السوء والفحشاء
: كام قال تعاىل يف حق يوسف عليه وعىل نبينا الصالة والسالم

ِكذلك لنرصف عنه السوء والفحشاء إنه م[ ِ ُِ ْ َ ُ ََّ َِ َ ََ ُّ ْْ َ َ َِ َ َن عبادنا املخلصنيَ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ [
، وييرس اهللا عز وجل له أسباب اهلداية كام قال }٢٤:يوسف{

ًويزيد اهللاُ الذين اهتدوا هدى[: تعاىل َ َ ُُ ْ ْ َ َِ َّ ِ : ، وقال تعاىل}٧٦:مريم{] َ
ْوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم[ ْ ُْ َ ُ َ ُ ُ َ ْ ْ َ َْ ََّ َ ً َ َ ََ ، فإذا  }١٧:حممد{] ِ

ه عىل اهللا عز وجل أقبلت عليه وفود اخلريات من أقبل العبد بقلب



 ٧٠
كل جانب، وإذا أعرض عن مواله واتبع هواه، أقبلت عليه 

والعبد يف طريقه إىل مواله . سحائب البالء والرش من كل جانب
ًحيتاج دائام إىل التذكري باآلخرة، ومعرفة رشف الطاعات 

ِّوذك[: وفضائلها، وقبح املعايص ومثالبها، قال تعاىل َ َّر فإن َ ِ َ ْ
َالذكرى تنفع املؤمنني ِ ِ ْ ُ ُ َ ْ َ َْ  ).}٥٥:الذاريات{] ِّ

من عرف اهللا عز وجل حق املعرفـة فإنـه ال «: اعلم رمحك اهللا
 .»يتجرأ أن يعصيه أي معصية

       
 



 ٧١

 

 احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
  به منياللهم اغفر يل خطيئتي وجهيل وإرسايف يف أمري وما أنت أعلم

 ِّاللهم اغفر يل جدي وهزيل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي
اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أرسرت وما أعلنت وما أنت 

 أعلم به مني أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت عىل كل يشء قدير
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

ُ وعلمني ما ينفعني وارزقني علام ينفعني َّاللهم انفعني بام علمتني ًُ ِّ
 ًوزدين علام

 واحلمد هللا عىل كل حال وأعوذ باهللا من حال أهل النار
 ُسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

 وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
 

 يركتبه الفقري إىل عفو ربه القد
 

 غفر اهللا له ولوالديه ومجيع املسلمني
abuklad@hotmail.com   

 هـ١٤/١١/١٤٢٦
  


