
1

روائع تغريدات

العبادات

د. خالد أبو شادي
www.KhaledAboShady.com



2

الكتاب

روائع العبادات

تاأليف 

د. خالد أبو شادي

رقم اإليداع : 11334 / 2016

الترقيم الدولي : 4 - 207 - 426 - 977 - 978

15 �صارع �صوريا - املهند�صني - اجليزة - جمهورية م�صر العربية
تليفون :

002 02 33451851 - 33026637 - 33446727
E-mail:rayatop@hotmail.com



3

ادفع الثمن!

تغريدايت ليست باملجان!
مثن كل تغريدة العمل هبا!

جمموع التغريدات
621



4

مقدمة الكتاب

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعــوذ باهلل مـن شــرور أنفسنــا ومــن 
سيئـات أعاملنـا، من هيـده اهلل فال مضـل له، ومن يضلل فال هــادي له، وأشهـد أن ال 

إله إال اهلل وحـده ال رشيك لـه، وأشهـد أن حممــًدا عبــده ورسولــه..

أما بعد ..

ف��إن العرب كانت وال تزال تتفاخر باختصار الكالم واإلجياز، وهلا من وراء ذلك 
أهداف.

  قيل لعمرو بن العالء: 

هل كانت العرب تطيل؟ 

قال: نعم، لُيسَمع منها. 

قيل: فهل كانت توجز؟

قال: نعم لُيحَفظ عنها.

  وقيل للفرزدق: 

ك إىل القصائد القصار بعد الطوال؟! ما صيرَّ

فقال: ألنى رأيُتها ىف الصدور أوقع، وىف املحافل أْجَول.

وقالت بنُت احلطيئة يوما ألبيها: 

ما بال قصارك أكثر من طِوالك؟ 

فقال: ألهنا ىف اآلذان أولج، وباألفواه أعلق.
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وكل��ات ه��ذا الكتاب ج��اءت موجزة لنفس ه��ذا الغ��رض؛ أي حلفظها، وليس 
مقصودي باحلفظ هنا حفظ اللس��ان، بل خي احلفظ ما كان باألعال؛ وذلك باملواظبة 

والثبات عليها وعدم النسيان.

دة، ولعلها من مزايا تويرت:  زة يف مواضيع حمدَّ الكلامت هنا ُمركَّ

أن عقدا غي مكتوب بينك وبينه! 

من بنوده الثابتة:  أن ال تتجاوز أي تغريدة من تغريداتك مائة وأربعني حرفا؛ وإال 
مل ُينَش لك ما كتبت!

أسأل اهلل أن ينفعني وإياكم هبذه الرسائل اإليانية، فهي خمتارة منتقاة من بني آالف 
التغريدات التي ُنِشت خالل عدة أعوام، وإين ألرجو اهلل أن أكون ممن أجاب القائل:

ْهر ما كتبت يداُه وما من كاتب إاِلرَّ س�����يبىل ... وُيبقي الدرَّ
ك يف القي�����امة أن تراُه فال تكُتب بكفِّك غي يشء ... يُسُّ

غفر اهلل للكاتب ولوالديه وللناظرين يف ما كتب، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد خاتم 
النَّبِيني واملرسلني، وعىل آله وصحبه الطيبني الطاهرين.
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ذكر اهلل

فضل
الذكر أذكار

مأثورة وأجور 
مشهورة
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فضل الذكر

رسالة نبي رأى اجلنة إىل من مل يرها بعد!
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: لقيت إبراهيم ليلة أرسي يب، فقال: »يا حممد، أقرئ 

أمتك مني السالم، وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة، عذبة املاء، وأهنا 
قيعان، وأن غراسها : سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكرب«.

من األن لسانه بذكر اهلل؛ أسعفه لسانه يف أحرج األوقات وأخطرها.
سئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أي األعال أحب إىل اهلل؟ قال: »أن متوت ولسانك رطٌب 

من ذكر اهلل«.

أذكار الصباح واملساء جرعات واقيات ُتِدث أثرها:
            -   باملواظبة عليها.
            -  واليقني بمفعوهلا

            -  وانتفاء موانع تأثيها كالسموم املضادة من خطايا وذنوب.

اطرد اخلبيث باحلسن! 
د لسانه ذكر اهلل صان لسانه عن الباطل واللغو،  قال ابن القيم: »فمن عورَّ

ومن يبس لسانه عن ذكر اهلل تعاىل ترطرَّب بكل باطل ولغو وفحش«.

ذكر الله
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قال ابن تيمية: 
» فاألدعية واألذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه املتحري من الذكر 

والدعاء، وسالكها عىل سبيل أمان وسالمة، والفوائد والنتائج التي حتصل 
ال يعبِّ عنه لسان، وال حييط به إنسان «.

قال خالد بن معدان:» ﴿                           ﴾. 
ِقْف عند هذه اآلية وال تعجل، فلو استقر يقينها يف قلبك ما جفرَّت شفتاك« .

قال ماهان احلنفي: »أما يستحي أحدكم أن تكون دابته التي يركب، وثوبه 
الذي يلبس، أكثر ذكرا هلل منه؟«. 

وكان ال يفرت من التكبي والتسبيح والتهليل.

قال كعب بن مالك ريض اهلل عنه: »من أْكَثَر ِذْكَر اهلل برئ من النفاق«.

مها طريقان: ﴿                           ﴾ أو طريق ﴿                           ﴾، فاخرت لنفسك!

ما أنت إال ذّرٌة يف هذا الكون الذاكر؛ فال يسبقنّك جبل أصم وحجر صلد 
.﴾                                                    ﴿

قال ابن قيم اجلوزية: القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا 
ذكر اهلل ذابت تلك القسوة كا يذوب الرصاص يف النار.

ُأْنٌس بعد وحشة! لْسَت وحدك )أنا جليس من ذكرين(.

62 تغريدة
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سأل أبو القاسم املغريب اإلمام ابن تيمية: ما أعظم عمل بعد الفرائض؟ 
قال: ال أعلم بعد الفرائض أعظم وال أحسن وال أفيد وال أنفع من ذكر اهلل.

ذاكر اهلل عىل احلقيقة يكافئه مواله، فعند نقاط الضعف وبروز الفتنة 
وأوقات اخللوة وتيس احلرام يقابل اهلل إحسانه بإحسان، فيعصمه من الزلل 

ويوفِّقه هلداه!

قوة! 
قال ابن تيمية: »بلغنا أنه من حافظ عىل هذه الكلات )التسبيح والتحميد 

والتكبي عند النوم(؛ مل يأخذه إعياء فيا يعانيه من شغل ومن غيه« . 

ليست وظيفة األذكار أن حتفظ )جسدك( من كل مكروه فحسب، بل أن 
حتفظ )روحك( من توغل املادة وزحف الدنيا..حفظ الروح أْوىل!

قال عبيد بن عمي: » إن أعَظَمكم هذه الليل أن تكابدوه، وبخلتم عىل املال 
أن تنفقوه، وجبنتم عن العدوان تقاتلوه، فأكثروا من ذكر اهلل«.

لسعة الشيطان ليس هلا ترياق مثل ذكر اهلل تعاىل: )وأتبِع السيئة احلسنة 
َتُْحها(.

ليس لألعمى من اجلوهر إال اللمس، وليس للغافل من ذكر ربه إال نطق 
اللسان وهو فاقد احِلس!

م جِتد!  كر وقلبك مشغول بوساوس الفكر .. قدِّ ال تطمع يف الفوز بلذة الذِّ

ذكر الله
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ثمرة الذكر!
إن نطقوا فبِِذكره.

كوا فبِأمره. وإن حتررَّ

وإن فِرحوا فِلُقربه.

وإن حِزنوا فلفقده.
اللهم اجعلنا منهم!!

ث امرأة استضافت الشيخ أمحد يس يف بيتها بعد حماولة فاشلة الغتياله.  حتدِّ
أهنا سمعته يقول موصيا الشباب فور نجاته: األوراد يا شباب.. األوراد!

والذكر: احِلفظ، ذكرُت اليشء: حفظُته، فذكر اهلل هو حفظ حدوده، وثوابه 
أن حيفظك يف دينك ودنياك كا حفظٓت حمارمه: ﴿                               .                                     

.﴾              

لكن الذكر الذي حيفظ العبد ليس أي ذكر !بل تام احلفظ بذكٍر- :بحضور 
قلب واعتبار -ومداومٍة عليه واستمرار -ويقنٍي بتأثيه ال ُيجر معه ألي 

أعذار

وذاكر اهلل عىل )الدوام( يلبس درعا عىل قلبه حيميه من التذبذب والشتات، 
نات. ويقيه سهام الفتن والشبهات، ولذا فأذكار الصباح واملساء واقيات حمصِّ

اصطِح��ْب ملٓك��ا أثن��اء مس��يك وح��دك  !كي��ف؟! 
 يف احلديث : » ما من راكٍب خيلو يف مســره باهلل وِذكره إال رِدفٓه ملك« . 

. تذكره��ا أثن��اء رحل��ة الرج��وع  إىل  بيت��ك

62 تغريدة
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من فاته قيام الليل وإنقاق النهار فعليه ب� !.. » من ضنرَّ باملال أن ينفقه 
وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان اهلل وبحمده «  . صحيح اجلامع رقم: 6377

اغتنام األوقات!
كان حجام يأخذ من شارب معروف الكرخي وهو يسبِّح فقال احلجام: ال 

يتهيأ أخذ الشارب وأنت تسبِّح! قال معروف: أنت تعمل وأنا ال أعمل!

ٓف وروائع، تنتظرك يف يومك. ملاذا الصمت !ويف ُشغل اللسان بالذكر حُتحٰ
واألغىل واألحىل واألبقى : يف اجلنة يف غدك .ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهلل.

ومن توفيق اهلل لعبده ورضاه عنه أن ييسِّ له ذكره يف األوقات املستحبة حني 
يغفل أكثر الناس.

دواء ضعف حمبة اهلل.
قال ابن تيمية: »العبد يف بعض األحيان ال يكون عنده حمبة تبعثه عىل طلب 

كها شيئان: كثرة )ذكر( املحبوب، ومطالعة نعمه «. حمبوبه، فيحرِّ

قال ابن اجلوزي:
كر هلل له رشطان: حضور القلب يف حتريره، وبذل اجلسد يف تكثيه،  »الذِّ

كر عىل  ر الذِّ فإن أحببت أن تكون يف الراسخني األقدام يف هذا املقام، فحرِّ
اإلحسان، وكثِّره بِقْدر اإلمكان«.

خديعة الشيطان!
قال سعيد بن جبي: »الذكر طاعة اهلل، فمن أطاع اهلل فقد ذَكره، ومن مل ُيطعه 

فليس بذاكٍر، وإن أكثر التسبيح وتالوة القرآن«.

ذكر الله
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أذكار مأثورة وأجور مشهورة!

آية الكريس. . تقرأ كل يوم ثاين مرات.. إحداهن يف أذكار املساء.
ر ِذكرها عليك! هي رسالة هامة أراد اهلل تأكيد وصوهلا إليك فكررَّ

)حسبي اهلل ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم(.. من قاهلا 
ه من أمر الدنيا وأمر اآلخرة. سبعا حني يصبح وحني يميس كفاه اهلل ما أمهرَّ

أكثر منها اآلن وكل آن! قال ابن تيمية: »ال حول وال قوة إال باهلل .. هبا 
حُتَمل األثقال، وُتكَابد األهوال، ويصل العبد إىل رفيع األحوال«.

من معاين )ال حول وال قوة إال باهلل(
قال ابن مسعود : » ال حول عن معصية اهلل إال بعصمته، وال قوة عىل طاعته 

إال بمعونته «.هي كنز من كنوز اجلنة.

باستغفار ألف! 
، فأستغفر اهلل  قال ابن تيمية: »إنه ليقف خاطري يف املسألة التي ُتشكل عيلرَّ

ألف مرة أو أكثر أو أقلرَّ فينشح الصدر، وينحلُّ اإلشكال «.

َحر، فتحظى  استغفر 100 مرة قبل نومك .. لعلك بذلك تستيقظ يف السرَّ
بالُقْرب وساعة اإلجابة.

بوها فألِفوها صحيحة أن من  قال ابن القيم: »ومن جتريبات السالكني التي جررَّ
أدمن قول )يا حي يا قيوم .. ال إله إال أنت( أورثه ذلك حياة القلب والعقل.

62 تغريدة
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قال ابن القيم: »وكان شيخ اإلسالم شديد اللهج هبا جًدا«، وقال يل يوًما: 
»هلذين االسمني ومها )احلي القيوم( تأثي عظيم يف حياة القلب«.

تنام عىل آية الكريس تردِّدها قبل نومك ..وتستيقظ عليها يف أذكار الصباح! 
وآخر ذكراي حني أنام .. وأول ذكراي حني أقوم!

يقني! 
د سهل      ما أشد شوقي إىل التنزه يف ظالل نخيل اجلنة، والطريق إليه ممهرَّ

)من قال سبحان اهلل العظيم وبحمده ُغِرست له نخلة يف اجلنة(.

ما أروع أن ُنقلِّد! كان الربيع بن خثيم إذا أصبح قال: مرحًبا بمالئكة اهلل، اكتبوا: 
بِسم اهللرَّ الرمحن الرحيم، سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكب.

د .. مالزُم ذك������ر اهلل يف كل حلظ����ة            وأهوى من الفتيان كل ُمٓوحِّ
ة .. كا قد عال القطب النجوم العلية  ة تعل����������و عىل كل مِهرَّ           له مهرَّ

كن هذا الفتى وحافظ عىل أذكارك!

الكفاية املطلقة: 
يف سنن الرتمذي من حديث عبد اهلل بن خبيب: )قل هو اهلل أحد، واملعوذتني؛ 

حني تيس وحني تصبح، ثالث مرات، تكفيك من كل يشء(. صحيح

عرض مفتوح!!
يف احلديث: »لو أن أحدكم إذا نزل منزال قال: أعوذ بكلامت اهلل التامة من 

رش ما خلق؛ مل يرضه يف ذلك املنزل يشء حتى يرتل منه«.
قال املناوي: »وحيصل ذلك لكل داٍع بقلب حارض وتوجه تام، وال خيتصُّ 

بمجاب الدعوة!« 

ذكر الله
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من اشتاق إليه، فلُيصلِّ عليه!

ر بال،  ره بمحبة حبيبه، وثواب املحبة غدا ال ُيقدرَّ املحب ال حيتاج ملن يذكِّ
يكفيك منه قول احلبيب : » أْوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم الصالة عيل 

النبي « . 

هل أرسلت حتياتك هذا الصباح ملن يشفعك فيك غدا؟ وشفاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
إما إنقاٌذ من ناٍر مستحقة بسيئاتك، أو رفع درجات يف اجلنة فوق ما تستحق 

بحسناتك!

ه، فليكثر صالته عيل احلبيب حتى يطيب. من اشتكى ضيق صدره و كثرة مهِّ

كثرة الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليست حتريك لسان، بل إعالن حمبة وجتديد عهد 
بالتزام أمره واتباع ُسنرَّته عىل الدوام.

ر نفسك –إذا نسيَت- بوجوب االقتداء  واقصد بكثرة صالتك عليه: أن تذكِّ
به يف مجيع جوانب حياتك، حتى لو رآك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألحبرَّك.

من أحب شيئا أكثر من ِذكره، هبذا امليزان تستطيع قياس منسوب املحبة يف 
قلبك جتاه نبيك ملسو هيلع هللا ىلص.

كثيون يصلون عليه.. قليلون يقتدون به ويرحلون إليه.. أحبوا نبيكم قوال 
وفعال.

ومن تزامحت عليه األدعية واألذكار، فليكثر من الصالة عىل النبي املختار 
ملسو هيلع هللا ىلص، ففيها عظيم األجر، وغفران الذنب، وذهاب اهلم والغم.

62 تغريدة
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صلوا عليه!
قال أبو عثان احليي: »ألستم تروون أن عند ذكر الصاحلني تنزل الرمحة؟! 

قالوا: بىل. قال: فرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سيد الصاحلني«.

ب! والصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص غي خاضعة للتجربة يف تفريج  ب ال جُيررَّ امُلجررَّ
اهلموم! أكثروا منها فاهلل أكرم!

يا كل مهموم! 
ج اهلل مهرَّك، ويقيض دينك، ويغفر ذنبك؟!  تريد أن ُيفرِّ

عليك بكثرة الصالة عىل نبيك! 
هبا بيقني! قاعدا وقائا  ..  رسا وعالنية .. صباح مساء  !!  جرِّ

صالتك عليه ذكٌر لفضائله، وتذكٌر لوجوب االقتداء به..
ْيَت اهتديَت وارتقيَت!! صلوا عليه! كلا َصلرَّ

ْذت شيئا من سنته؟ قال:ال قلت:فا   سألني عن أساء النبي فقلت:هل نفرَّ
تنفعك األساء إن فاتك االقتداء؟ وما تساوي قصائد  احلب إن مل تبذل 

نفسك للحبيب؟!

معنى الصالة عليه!
قال سفيان بن عيينة: »رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هو امليزان األكب، وعليه ُتعَرض األشياء، 

عىل خُلقه وسيته وهدِيه، فا وافقها فهو احلق، وما خالفها فهو الباطل«.

واذكر فضائله وأنت تصيل عليه!
يف مسند أمحد وصحيح مسلم:

»آتى باب اجلنة يوم القيامة فأستفتح فيقول اخلازن: من أنت؟ فأقول: حممد، 
فيقول: بك ُأِمرُت أن ال أفتح ألحٍد قبلك«. 

ذكر الله
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األرباح..

ملوك اآلخرة! يصلون الفجر يف مجاعة كل يوم ... يتعرضون لغنى ملك 
امللوك بزيارته يف بيته بينا أكثر اخللق األنام نيام.

ال يتم نسف مستودع الكسل سائر اليوم إال بصالة الفجر.

بمقاساة البد يف مشيك إىل صالة الفجر تتخلص من زمهرير جهنم.

له! اليوم بأورَّ
فإن كان لك فيه فتٌح بصالة الفجر وأذكار الصبح فأبش!

وإن كانت الثانية..
ر واستغفر! فاندم وكفِّ

ما أحىل أن يتنفس اإلنسان يف طريقه لصالة الفجر أجواء مل تدنِّسها أنفاس 
العصاة بعد!

قال ابن عطاء:»كفى من جزائه إيرَّاك عىل الطاعة أْن رضيك هلا أهال«. 
هنيئا لك شهود الفجر يف اجلاعة، واصطفاء اهلل لك من بني النائمني!

صالة الفجر من أهم أسباب لذة النظر إليه!
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »فعذاب احلجاب أعظم أنواع العذاب، ولذة 

النظر إىل وجهه أعىل اللذات!«

صالة الفجر

64

66

68

70

65

67

69



19

صلِّ الفجر يف املسجد ولو يف مجاعة متأخرة، فذلك أعظم ثوابا، واألهم: 
أخزى لشيطانك وأحفظ إليانك.

صالة الفجر ميزان! يقوم فالن وال يقوم فالن .. بحسب حال قلبه مع ربه!

متها باألمس أيقظتني؟ وبأي ذنٍب  صالة الفجر جائزة! إهلي .. بأي طاعة قدرَّ
حرمت غيي؟!

عن ركعتي سنة الفجر يقول نبينا: »ال تدعومها ولو طردتكم اخليل«: أي 
هجم عليكم العدو، فكيف بمن تركها ملا هو دون ذلك من دفء فراش 

وطيب منام!

ملوك اآلخرة! 
يف صالة الفجر اليوم عال نظافة .. بواب عارة .. بسطاء فقراء .. ومل أجد 
أثرا لعلية القوم! حقا الناس عند اهلل-بحسب عملهم-سادة مقّربون وأذلة 

مطرودون! كم من كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة.

 عرض يومي.. صاحب التقرير املشف! هل َرَفَعْت املالئكة اسمك إىل اهلل 
يف تعاقب مالئكة الليل والنهار أثناء صالة الفجر.. 

اخلسان! نام القوم عند اقتسام اجلوائز، واستيقظوا بعد انفضاض السوق!

وجوه مضيئة وأخرى منطفئة!! 
)بشِّ املشائني يف الظلم إىل املساجد بالنور التام يوم القيامة(. عىل قدر معاناة 

الظالم اليوم يكون االستمتاع باألنوار هناك!
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دراسة علمية : 
صالة الفجر تقي اإلنسان من اإلصابة بالسطان واألزمات القلبية.

  وأول جولة يف اليوم بني العبد وبني الشيطان هي يف صالة الفجر، فمن 
انترص فيها بوِرك له يف يومه .. 

 »من صىل الصبح فهو يف ذمة اهلل« ..
اللهم اجعلنا يف ذمتك وضانك ومحايتك، وذلك لديننا ودنيانا.

صالة الفجر
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العقوبات!

الكسل .. والوهم! يظن أن مزيدا من النوم سيوقظه نشيطا، فينام عن 
صالة الفجر، وما درى أنه حيكم بذلك عىل نفسه بالكسل سائر يومه، ففي 

احلديث: »أصبح خبيث النفس كسالن«.

لن يطلع فجر األمة ما غابت عن صالة الفجر.

ضياع زهرة اليوم! النائمون بعد الفجر حمرومون من رزق كثي! قال ابن 
م فيه األرزاق«. القيم: »ونومة الصبح تنع الرزق ألنه وقت ُتقسرَّ

احليلولة! كانوا يسمون النوم بعد الفجر )احليلولة( ألنه حيول بينك وبني 
الرزق، فا أمجل أن تذكر اهلل يف هذا الوقت!

مل يقم لصالة الفجر اليوم ألنه مريض..مسكني!! تلرَّك املرض روَحه ال 
جسده!

 ميزان!
النوم عن صالة الفجر باستمرار من عالمات استيالء العدو عىل أرض 
القلب، وعدم التأمل لضياع هذه الفريضة معناه رفع راية االستسالم، مما 

يتطلرَّب ثورة إيانية عارمة.
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عليك ليل طويل فارقد: هي نفخة الشيطان يف أذنيك مع أول ساعات اليوم 
.. من ُيصغي له فينام، ومن يعصيه فيصيل الفجر يف املسجد؟!

عقدة اإلرصار! يا غارقا يف ثنايا النوم حتى أضاع الفجر: هل تستمر 
غفلتك؟ كيف تستمرئ جريمتك؟ أتبع سيئتك بحسنة فورية وإال ثقل 

احلساب، وصعب عليك اإلياب. 

ال جيتمع نوم عن صالة مع حصول البكة كا ال جتتمع الظُّلمة مع النور.

مقاساة البد يف السي إىل صالة الفجر هنا، وال ملعاناة البد وعذاب 
الزمهرير هناك .. ادفع ثمن عتق رقبتك من النار اليوم، فا زالت السوق 

قائمة!

صالة الفجر اختبار اإليان وميزان التقوى وفاضحة النفاق ..
 الصالة خي من النوم.

يا نائمون عن الصالة .. ليس يف جهنم نوم!!

ويح هؤالء!
ال يشهدون الصالة ويرجون البكة!

 ال ُيرضون اإلله ويرجون فتحه وهداه!
ال يؤثرونه عىل النوم ويطلبون أن يؤثرهم عىل سائر القوم!

صالة الفجر
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تسهيالت الصالة

فقد عمر بن اخلطاب رجال يف صالة الصبح، فجاءه فقال:أين كنت 
قال:كنت مريضا ولوال أن رسولك أتاين ما خرجت. قال عمر: إن كنت 

خارجا إىل أحد فاخرج للصالة!

  »ركعتا الفجر خر من الدنيا وما فيها«. 
لو كان هذا عرضا جتاريا لتزامحنا عىل عتبات املساجد طمعا يف األرباح،وما 

ختلف واحد عن نداء:حي عىل الفالح.

نوم بني ذكرين: نوم عىل آية الكريس واملعوذتني، واستيقاظ عىل أذان الفجر 
وصالته.. جيعل النوم عبادة بفضل اهلل.

يعّرف أينشتني الغباء بأنه تكرار فعل اليشء بنفس الطريقة وتوقع نتيجة 
خمتلفة! فهل ُنسِقط هذا عىل صالة الفجر، فيأخذ كل نائم عن الصالة كل 

يوم بسبب جديد يعينه عىل االستيقاظ؟

احلياء! فاهلل أحق أن ختشاه! قام متأخرا من نومه .. انتِفض من الفراش 
ليتدي مالبسه وتسابقت قدماه وتسارعت رضبات قلبه كي ال يفوته 

موعد الطائرة .. ماذا عن موعد الفجر؟!

له! أول انتصارايت عىل الشيطان اليوم انتفاضتي من فرايش لصالة  اليوم بأورَّ
الفجر .. احلمد هلل! 

52 تغريدة

95

97

99

96

98

100



24

التكرار ُيعلِّم األبرار !!  يتأملون ألهنم يف الفجر ال يستيقظون، فإذا كان 
رون أخطاءهم، ونفس الطريق يسلكون! فهل هم  الغد ال يتغيون، بل يكرِّ

صادقون؟

إىل من يشكو ضياع صالة الفجر: 
صلِّ ركعتني قبل نومك، واقرأ املعوذتني وآية الكريس، ونم مبكرا ما 

استطعت، وانِو صيام غد إن فاتك الفجر، وعندها ستقوم!

زقزقة العصافي عند الفجر صالة وتسبيح .. متى يغار النائمون ويقتدي 
الغافلون؟!

ضياع صالة الفجر..أزمة يقني !قال ملسو هيلع هللا ىلص : 
» ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا « . أي زحفا ! فلو 

كنٓت موقنا باألجر ما منعك عنها عذر!

من غاب عن صالة الفجر وواظب عىل مواعيد عمله، فليستِح أن يكون 
رضا املخلوق لديه أهم من رضا اخلالق، ونظرة الناس إليه أْوىل من نظرة 

رب العاملني.

صالة الفجر
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مضاعفات الحسنات

صلِّ الفجر مرتني!! 
إىل كل مستيقظ لصالة الفجر .. أيقظ أخا لك للصالة تنل مثل أجره.

مضاعفة األجور: مشوع .. )استيقظت وأيقظت( 
كل مخسة أفراد يتبادلون أرقام اهلواتف املحمولة. 

األول يوق��ظ الث��اين، والث��اين يوق��ظ الثال��ث، إىل أن تكتمل احللق��ة ويتصل 
اخلامس باألول، وهذه إشارة إىل استيقاظ اخلمسة لصالة الفجر ..

النيات من وراء هذا العمل:
ال��ن��ي����ة: )ال�������������������دال ع���������ىل اخل��������������������ي كفاعل�����������������ه(.
ال���ن��ي���ة: )وتواص������������وا باحل�������������ق وتواص������������و بالص��������������ب(.
ال��ن��ي����ة: )ن�����م وس������ط الطري���������ق لعله�����������م يوقظ���������������ونك(.
ال��ن���ي����ة: ص�������������لِّ الفج���������������ر يومي������������������ا مرت������������������ني!!
ال�ن��ي���ة: ُفْز بثواب قيام ليلتني )من صىل الفجر يف مجاعة كمن قام الليل كله(.
غ��يك. ت��وق��ظ  ب���أن  أي��ق��ظ��ك  ح��ني  عليك  اهلل  نعمة  اش��ك��ر   ال��ن�����ي�����ة: 
للمحتاج. العون  يد  مد  يف  األخ��وة  حقوق  من  بحق  القيام   ال��ن��ي���ة: 
ال���ن��ي���ة: أط����������ع أم�����������ر اهلل ل����ك ﴿                                                     ﴾
ب��دع��وة  ال��ش��ي��ط��ان  ع��ىل  هت��ج��م  مل  إذا   .. ت��ت��أخ��ر  أن  ق��ب��ل  ت��ق��دم  ال��ن��ي��ة: 
يقظتك. ع��ىل  ليقيض  الشيطان  عليك  فسيهجم  لالستيقاظ،   غ��يك 
ال��ن���ي���ة: بناء عالقة جديدة من روابط احلب يف اهلل عىل أس����اس طاعة اهلل.
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من أفضل األذكار أوَل النهار! عن أم سلمة ريض اهلل عنها: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
كان يقول إذا صىل الصبح حني ُيسلِّم: 

»اللهم إين أسألك علام نافعا، ورزقا طيبا، وعمال متقبال «. 

األجر عىل قدر املشقة! 
ما أدفأ الفراش وأشد برودة األجواء = ما أعظم الثواب وأثقله يف امليزان!

صالة الفجر
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الهجمات المرتدة

هجمة مرتدة!! 
لو أن كل من أضاع صالة الفجر صام هذا اليوم إتباعا للسيئة باحلسنة النخذل 

د اإليان وازدمحت املساجد باملصلني فجرا. الشيطان وجتدرَّ

إن استيقظت لصالة الفجر فصيامك شكر، وإن استزلك الشيطان فضاع 
عليك الفجر كان صيامك تكفي سيئات وإتباع السيئة باحلسنات .. فهل 

أنت صائم غدا؟!

ق اليوم تكفيا  فرص تعويضية: كل من نام عن صالة الفجر يف مسجده، فليتصدرَّ
للسيئات وإتباعا هلا باحلسنات وثأرا من الشيطان وطردا لليأس من قلبه.

ملن أضاع صالة الفجر:
كل تقصي ال يتبعه تكفي عن الذنب هو مسار يف نعش إيانك!

بشى ملن فاتته صالة الفجر اليوم! 
قال بكر بن عبد اهلل املزين : » الرجل خيرج إىل الصالة فتفوته يف اجلاعة،فإذا 

حزن لذلك أعطاه اهلل فضل اجلاعة « .

لك��ن حتى احلزن درجات وألصحابه مقام��ات؛ بينه��ا م��ا ب��ني األرض 
والس��اوات ! أعالهم من حي��زن لفوات نافلة، والث��اين حيزن لضي��اع 

الفريض��ة، والثال��ث حي��زن إن فات��ه ذن��ب!
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أرباح الدعاء!

ه النبي ملسو هيلع هللا ىلص لسالح املعركة حني دعا يف  الدعاء سالح وليس عجزا، ولذا ضمرَّ
بدر حتى سقط رداؤه عن كتفيه.

يف أقل من حلظة يقلب اهلل أحزان قلبك فرحا، وحبك لآلثام إىل تقوى 
وخشية، فكيف ال تنطرح بكل ذرة من كيانك عىل أعتابه؟!

ربا قطع عنك األسباب لتلجأ إىل رب األسباب، وربا أنزل بك البالء 
ليستخِرج منك الدعاء، وربا حرمك ليعطيك .. فهال أسمعته صوتك!

بدعائنا تتغي األقدار، ويغيثنا بالقوة اجلبار، ويزول ليل الظلم والُفّجار.

دعوة رست يف ظالم الليل فاخرتقت السبع الطباق وصوال إىل العرش.. 
أيكم رَفعها الليلة؟!

دعاؤنا سالحنا! 
يظنون العاقبة لألقوى، ونحن نوقن بوعد ربنا أن العاقبة لألتقى.

هل تعلرَّق به قلب ثم خَذله؟! هل ارتى أحد عىل أعتابه فطرده؟!

ما أطلق عبد نداء: 
ربنا..ربنا..ربنا..إال وسمع قلبه قول ربه: عبدي..عبدي..عبدي، ويف 

الصحيح:»يا ابن آدم! قم إيلَّ أمِش إليك، وامِش إيل أهرول إليك».
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أبِش يا صاحب الضيق! صنفان من الناس دعاؤمها مستجاب ال حمالة .. 
مؤمنا كان أو كافرا: املظلوم واملضطر.

قوة املؤمن يف ضعفه بني يدي ربه..غناه يف فقره..أمىض أسلحته: انكساره 
يف حمرابه..مع دمعة خشية تنسكب يف جوف ليٍل مع دعائه.. ودرَّ أعداؤكم  

.﴾                                         ﴿

م وجهك  انسداد أبواب اخللق أمام وجهك ما هو إال تنبيٌه لطيف كي تيمِّ
شطر الساء!

بون منك، فأنزل   اخللق يمّلون منك إذا كثرت حوائجك ويف النهاية يتهررَّ
حاجتك بمن ال يضجر منك، وال يسأم إجابتك دنيا وآخرة.

فضائل األسحار! حماٌل أن يوقظك هذه الساعة للوقوف بني يديه ثم يُردرَّك 
خائبا، وكا قيل: متى أطلق لسانك بالدعاء فاعلم أنه يريد أن ُيعطَيك!

قال ابن تيمية: الدعاء سبب يدفع البالء، فإذا كان أقوى منه َدَفعه، وإذا كان 
فه وُيضِعفه. سبب البالء أقوى مل يدفعه، لكن خيفِّ

قة! اإلجابة حمقرَّ
قال ابن حجر يف الفتح:  

كل داٍع ُيستجاب له، لكن تتنوع اإلجابة: فت�����ارة تقع بعني ما دعا به، وتارة 
بِعَوضه.

قال سفيان بن عيينة عن قوله تعاىل: ﴿                                       ﴾ .. ما أَمَر 
عباده بمسألته إال لُيعطي.
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بوه نحو العرش! ار .. صوِّ دعاؤكم أيا األبرار سالٌح بتار..ال يدري به الُفجرَّ

ما بينك وبني اهنار اخلي من الوهاب إال طرق األبواب..املحروم من حرم 
نفسه. 

قال ذو النون: » ثالثٌة من عالماِت التوفيق: الوقوع يف أعال الب بال استعداد 
له، والسالمة من الذنب مع امليل إليه، واستخراج الدعاء واالبتهال « . 

إن الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل، فكم ردرَّ الدعاء من باليا، وأغدق من 
عطايا!

كيف واملعاملة بالفضل ال بالعدل؟! دعا أعرايب قائال: »اللهم إنك أمرتنا أن 
نعفو عمن ظلمنا، وقد ظلمنا أنفسنا فاعُف عنا«.

ويف فضل دعاء األسحار: فال يبقى مسلم يدعو بدعوة إال استجاب اهلل 
ارا . والعّشار: الظامل يف غصب املال. تعاىل له إال زانية تسعى بفرجها أو عشرَّ

صوبِّوا سهام دعائكم نحو الساء إن خذلتكم قوى األرض.

ومن الرزق اخلفي: أن تذكر رجال يف دعائك أو يذكرك خاصة يف أوقات 
االجابة دون أدنى جهد منه أو منك؛ ليفرج اهلل كربة أو يزيل شدة ببكة هذا 

الدعاء. 

ر أن عطاء اهلل بحسب كرمه ال بقدر حالك وقدرك، وبذا تفهم حديث  تذكرَّ
نبيك: »فإذا سألتم اهلل فسلوه الفردوس«.
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  حتركت صخرات الغار اجلامدة كأن الروح رست فيها حني توسل ثالثة 
نفر بأعال صاحلة شاقة خالصة لوجه اهلل ..   ليس باألسباب املادية وحدها 

تنفك الكربات ! 

استجاب اهلل يل، وبقي موعد التنفيذ ! هذا يقني كل مؤمٍن وظنه بربِّه.

قرأت ق�������ول ريب: ﴿                                                ﴾، ثم ق�����وله: 
﴿                                                ﴾، فأيقنت أن اخلي العميم يف انتظار 

يد الطلب تطرق باب الكريم.

دعاء مشهور ليس بصحيح يف معناه وال مأثور! )اهلل إين ال أسألك رد 
القضاء ولكني أسألك اللطف فيه(.. ألن الدعاء -إذا قوي- يغيِّ القَدر. 

ر!! تذكرَّ
أن عطاءه بحسب كرمه ال بقدر طلبك! هل فهمت اآلن مغزى حديث نبيك:

»فإذا سألتم اهلل فسلوه الفردوس«.

 يف احلديث:
 » ادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة «

تربية ربانية عىل:
                                        -   حسن الظن باهلل 

                                        -   التفاؤل 
                                        -   عدم اليأس 

                                        -   املثابرة وال استسالم
                                       -   تغليب الرجاء
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كيف ُيستجاب لك؟!

 اختبار الدعاء!
 إذا أجاب اهلل دعاءك، فنجاحك يف شكرك.
 وإذا تأخرت اإلجابة، فنجاحك يف صبك. 

خر لك األفضل! وإذا مل يستجب، فنجاحك يف ثقتك أنه يدرَّ

)دعوة ذي النون إذ دعاه وهو يف بطن احلوت: ال إله إال أنت سبحانك إين 
كنت من الظاملني، فإنه مل يدُع هبا رجل مسلم يف يشء قط إال استجاب اهلل 

له(.  دعاء أوله بالتوحيد، وأوسطه التسبيح، وآخره اعرتاف وتوبة.

حقِّق الرشط أوال! ﴿                                                                 ﴾: قد يكون 
العيب يف الداعي، وتقصيه واضح يف حتقيق االستغاثة، وإال .. فالرب 

دوا هلل توبة! أكرم من أن يُردرَّ من دعاه ..حاسبوا أنفسكم وجدِّ

نحن يف حال االنتصار أحوج إىل الدعاء منا وقت االنكسار! ألهنا ساعة 
غفلة.

﴿                                      ﴾ .. البد أن تنطلق من قلب مستغيث يرصخ يا 
مغيث !!وعندها فحسب ينهمر العون واملدد عىل العبد الضعيف. 

قيل جلعفر الصادق: ما بالنا ندعو فال ُيسَتجاب لنا؟! قال: ألنكم تدعون 
من ال تعرفون!
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وا عىل اهلل!! قال سفيان الثوري:  »اإلحلاح ال يصلح وال جيمل إال عىل  أحِلُّ
اهلل عز وجل«.

إذا أردت أن جييبك إذا دعوته فأِجْبه إذا دعاك، ال تسّدوا أبواب اإلجابة 
بالصدود عن ربٍّ ودود!

دعاٌء بدمع! قال أبو عيل الدقاق: »إذا بكى املذنبون فقد راسلوا اهلل!» 

موا بني يدي نجواكم صدقة! إذا نزل بك بالء وسدرَّ عليك باب األمل،  قدِّ
وأوشكت روحك عىل اهلالك غا واالنتحار يأسا، فبِأيِّ عمل صالح 

ج عن أصحاب الغار! ج عنك كا فررَّ تتوسل لربك، أن يفرِّ

من كان ذا َهمٍّ فليفع شكواه إىل مواله اآلن، فهنا أفضل األوقات للدخول 
عىل امللك.. هنيئا للمتيقظني!

أفضل الدعاء احلمد هلل ألن: )واحلمد هلل تأل امليزان(، فامحد اهلل بلسانك، 
ْق قلبك كالمك، ولتؤيْد جوارحك هذا احلمد فال تتسلط عىل  وليصدِّ

معصية.

ق  أنا الفقر إليك! وأنت ال������ذي قلت ﴿                                      ﴾، فتصدرَّ
عيلرَّ باجلنة!

لو كنَت صادقا يف نية التخلص من ذنبك املسيطر عليك لعرفت السجود يف 
هذا الوقت من الليل، وذلك كل ليلة حتى يأذن اهلل بالشفاء. 
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ضاق األمر عليك ليتسع! دعوٌة بخشوع .. ودمعٌة بخضوع .. وترضٌع 
بدموع، وتنجيل الُكربة!

ب قلبك نحو القبلة .. كفاك تشتتا وبعثرة هم ..  د )من التوحيد( .. صوِّ وحِّ
أإله مع اهلل؟!

قد تتأخر اإلجابة آلفة فيك، كأن يكون يف طعامك شبهة، أو قلبك وقت 
الدعاء يف غفلة، أو لذنب ما صدقت التوبة منه، ففتِّش عن السبب لعل 

ق! الكريم يتصدرَّ

سئل: مل استجاب اهلل لك ومل يستجب يل؟! أجاب: ألين دعوته بيقني، وأنت 
دعوَته جتربة، وهو عند ظنرَّ عبده به.

حكمة بالغة! يف أحيان كثية .. ال ُيستخَرج الدعاء اخلاشع املقبول إال حتت 
عاب. وطأة الشدائد والصِّ

دعاء األسحار سالح األبرار.

  وشاء اهلل أن جيعل تأخي إجابة الدع���������اء فتنة للفريقني!  للمؤمنني حني 
يستعجلوهنا،  وللفاسقني حني يقولون:  لو كان  هؤالء عىل حق الستجاب 

اهلل هلم !

كيف: قال يل: دعوُت فبكيُت فاستجاب!

هلا أمٌد ولألمد انقضاء !! هي دعوات الصاحلني ..فكيف لو كانوا متقني؟! 
فكيف لو كانوا مضطرين؟ !فكيف لو كانوا مظلومني؟!
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ت! والدلي������������ل:  رشط االجابة وجود االستغاثة! ولوال الفاقة ما صحرَّ
.﴾                                                          ﴿

دعوة العبد الصالح بذرة يف رحم الغيب، يربيها اهلل إىل أجل معلوم..حتى 
ره احلكيم اخلبي.. تنمو وتثمر وتنضج يف الوقت الذي يقدِّ

ارع بذرة دعائك حتى حني.

أفضل دعوة! قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من دعوة يدعو هبا العبد أفضل من: اللهم 
إين أسألك املعافاة يف الدنيا واآلخرة«.

قال ابن مسعود: »ال يقولن أحد: اللهم إين أعوذ بك من الفتنة، فإنه ليس 
منكم أح��د يرجع إىل مال وأهل إال وهو مشتمٌل عىل فتنة، ولك��ن ليقل: 

أعوذ بك من ُمِضالت الفتن».

الباليا عطايا واملصائب مواهب! 
عاء«. قال وهب بن ُمنَبِّه: »ينزل البالء َفُيسَتْخَرج به الدُّ

راِسله بدمعك جتعل إجابته أقرب إليك  مما تتصور!

من وجد حالوة الدعاء فقد امتأل قلبه بالرجاء، فإما أن يبلغ ما أراد، أو أن 
يرىض با أراد اهلل.

د نواياك : ال يكن قصدك من الدعاء إجابته فحسب، بل عدِّ
             -    العبادة.

             -    االفتقار هلل وعدم التعلق إال به.
             -    نيل حب اهلل )حيب امللّحني يف الدعاء(.
             -    الثقة يف حسن اختياره لك منعا وعطاء.
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سادات الداعين

نيس نفسه وذكر قومه فقال: ) اللهم اهِد قومي، فإهنم ال يعلمون(،  فاذكر 
املكروبني يف دعائك؛ من أوصاك بالدعاء ومن مل  يوِصك..كن عون أخيك 

يكن اهلل يف عونك ! 

   كانت عائشة ريض اهلل عنها إذا قرأت ﴿                                                                                   
           ﴾ قالت: »اللهم ُمنرَّ عيلرَّ وِقني عذاب السموم«.

جاء إىل أيب معاوية األسود مجاعة، ثم قالوا: »ادُع اهلل لنا، فقال: اللهم 
ارمحني هبم، وال حتِرمهم يب!«

كان عيل بن احلسني يقول يف سجوده: 
ُعَبْيُدَك بِفنائك، مسكينك بِفناِئك، فقيك بِفنائك، سائلك بِفنائك. قال 

ج عنِّي. طاووس: فحفْظُتُهنرَّ فا دعوُت هبنرَّ يف كرٍب إال ُفرِّ

قال حممود الوراق:
        إهلي لك احلمد الذي أنت أهله ... عىِل َنع�������ٍم ما كنُت قطُّ هلا أهال

اًل ... كأيَن بالتقصي أستوجُب الفضال!         أزيدك تقص�����يا تِزْدين تفضُّ

 خطب عبد امللك بن مروان يوما ثم قطع خطبته وبكى بكاء شديدا قائال:
 يا رب إن ذنويب عظيمة .. وإن قليل عفوك أعظم منها.

فاْمُح بقليل عفوك عظيم ذنويب!
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بنا بالنار بعد أن أسكنَت توحيدك  دعا رجٌل بعرفة فقال: اللهم ال تعذِّ
قلوبنا، ثم بكى وقال: ما أظنك تفعل بعفوك، ثم بكى قائال: ولئن فعلت 

فبذنوبنا، لتجمعنرَّ بيننا وبني قوم طاملا عاديناهم فيك!

قالت أم الدرداء:
»كان أليب الدرداء ستون وثالث مئة خليل يف اهلل يدعو هلم يف الصالة، 

ل اهلل به  فقلت له يف ذلك فقال: إنه ليس رجل يدعو ألخيه يف الغيب إال َوكرَّ
ملكني يقوالن: ولك بمثل .. أفال أرغب أن تدعو يل املالئكة؟!»
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الصالة

سئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن الكفارات فقال: »إسباغ الوضوء عىل املكاره «. 
ر عنكم سيئاتكم. قوموا إىل صالتكم يكفِّ

أشتاق إىل ركعتني خاشعتني أخرج هبا من حدود األرض الضيقة ألحلق يف 
خا بعَبق الوحي أنثر النور. عامل امللكوت وقصور اجلنة، ثم أرجع ُمضمرَّ

مواجهة! حني يكون حزنك عىل رسقة حذائك أثناء الصالة أشد من حزنك 
عىل رسقة الشيطان خشوعك أثناء الصالة ف��.. أترك لك إكال العبارة!

راحتك يف بيت اهلل! قال الرافعي: »واملسجد يف األرض لكن الساء تكون فيه«. 

صالة العرص .. موعد تبادل مالئكة الليل والنهار مراقبة بني آدم ..      
فا! اللهم اجعل تقريرنا لديك ُمشِّ

قال اإلمام ابن خفيف وهو حُيمل عىل ظهر رجل ليذهب به إىل الصالة: إذا 
سمعتم حي عىل الصالة ومل تروين يف الصف، فاطلبوين يف املقبة!

الدنيا كلها واهلل ال تساوي ركعتي ضحى.

تفتيش ُعَمري! ليتنا نفعله مع من نحب!
قال الفاروق: »تعاَهدوا الرجال يف الصالة، فإن كانوا مرىض فعودوهم، 

وإن كانوا غي ذلك فعاتبوهم«.

دعــــوات
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قوموا للصالة! 
ة؟!  قيل للنعان بن بشي: أمل يبلغني أنك صلرَّيت مع النبي مررَّ

قال: ال بل مرارا، كان إذا سمع النداء كأنه ال يعرف أحدا من الناس.

من املحراب ننطلق! يقول أستاذنا حممد أمحد الراشد: »من مل حتلٍّق به 
حصية املسجد البالية، فلن يطي به بساط السندباد!« 

املحرومون! بالساعات يقفون عىل باب خملوق ليقيض هلم حاجتهم، وال 
يقفون دقائق عىل باب ملك امللوك الذي بيده مقاليد كل يشء!

قال أبو العالية: »كنت أرحل إىل الرجل مسية أيام، فأول ما أتفقد من 
ها أقمت وسمعت منه، وإن وجدته  أمره صالته، فإن وجدته يقيمها وُيتِمُّ

يضيِّعها رجعت ومل أسمع منه، وقلت: هو لغي الصالة أضيع«.

اخشعوا يف صالتكم! قال عمر بن اخلطاب: »إذا رأيت الرجل يضيع من 
الصالة فهو واهلل لغيها أشد تضييًعا«.

يستحيل حصول اخلشوع مع العجلة ، فال خشوع إال مع الطمأنينة، وكلا 
ازددت طمأنينة زاد خشوعك، ومن استعجل قلرَّ خشوعه، ولذا جاء يف 

احلديث: »أفضل الصالة طول القنوت«.

قال اإلمام أمحد: »إنا حظُّهم من اإلسالم عىل قدر حظِّهم من الصالة، 
ورغبتهم يف اإلسالم عىل قدر رغبتهم يف الصالة ، فاعرف نفسك يا عبد اهلل، 
واحذر أن تلقى اهلل عزرَّ وجل وال قدر لإلسالم عندك ، فإن قدر اإلسالم يف 

قلبك؛ كَقْدر الصالة يف قلبك».
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ناموا عن موعدهم مع اهلل يف الصالة، وانتفضوا ملوعد َبَشي مع أمي أو 
مدير ! حني ترخص عندنا اآلخرة!

دخل حييى بن مالك وهو شيخ كبي إىل املسجد والصالة تقام، فصاح   
بأعىل صوته: يا رب ال تسلبني حبرَّها أبدا..ويرحم اهلل عبدا قال آمينا 

يريد الصالة!

قال أبو حامد الغزايل: كم من معاٍن لطيفة يفهمها املصيل يف أثناء الصالة ومل 
يكن قد خطر بقلبه ذلك قبله!

ردرَّ القايض شمس الدين فناري شهادة السلطان بايزيد الصعقة ألنه ال 
حيافظ عىل صالة اجلاعة.

فأمر السلطان ببناء مسجد بجوار قرصه، ومل يدع اجلاعة بعدها.

من بواعث اخلشوع !! قال ابن اجلوزي  : » إما أن تصيل صالة                
تليق بمعبودك؛ أو تتخذ معبودا يليق بصالتك « . 

وصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص صالة املنافقني فقال: »تلك صالة املنافق، جيلس يرقب 
الشمس، حتى إذا كانت بني قرين الشيطان؛ قام فنقرها أربعا، ال يذكر اهلل 

فيها إال قلياًل«. صحيح مسلم

قال عون بن عبداهلل: »اجعلوا حوائجكم الاليت هتمكم يف الصالة املكتوبة، 
فإن الدعاء فيها كفضلها عىل النافلة «.

قدر الصالة وحقارة الدنيا! 
يف احلديث الصحيح: »الذي تفوته صالة العرص كأنام ُوتِر أهله وماله«. أي 
فقد أهله وماله، فصالة عرٍص واحدة أعظم قدرا وأهم من كل مالك ومجيع 

أهلك!
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فوائد القرآن

قال خباب: »اعلم أنك لن تتقرب إىل اهلل بيشء هو أحب إليه من كالمه«.

كيف حتب القرآن؟! حتب الصحابة؟! حتب اهلل ورسوله؟! قال احلارث 
املحاسبي: »إِذا أرْدت َأن حتب َشْيئا َفأْكثر ذكره، فإن الذكر والنسيان ال 

جيتمعان«.

جتار آخرة! قال اآلجري: »من تال القرآن وأراد به متاجرة مواله الكريم، فإنه 
فه بركة املتاجرة يف الدنيا واآلخرة«.  ُيربِحه الربح الذي ال بعده ربح، وُيعرِّ

تتعقد األمور وتتزايد اآلالم النفسية وجراحات الروح بطول بعدها عن 
القرآن.. وتنحل هذه الورطات باقرتاهبا من الوحي اإلهلي.. سعادتك 

اختيار.

قيل للحسن البرصي: فالن حيفظ القرآن، فقال: بل القرآن حيفظه!

عجيٌب أمرك!! تستيقظ يف جوف الليل لتناول جرعة دواء أوصاك هبا 
الطبيب، وال حترص عىل دواء روحك الذي أوصاك به احلبيب! القرآن ..

ْت ألغاز كثٍي مما جيري حولنا! لو قرأنا القرآن بقلب النفكرَّ

الوحي هو الثابت الوحيد الذي نقيس به كل املتغيات من حولنا، لذا فكل 
تائه مضطرب هو هاجر لكتاب اهلل.

القرآن
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عجبا ملن داره عىل شط النيل ويموت عطشانا، واألعجب منه من مات قلبه 
والقرآن بني يديه.. 

ملن يشكو قلة الربكة يف وقته! قال إبراهيم بن عبد الواحد املقديس موصيا 
الضياء املقديس ملا أراد الرحلة للحديث: » أكثِر من قراءة القرآن وال ترتكه، 

فإنه يتيس لك الذي تطلبه عىل قدر ما تقرأ«.
قال الضياء: »فكنت إذا قرأُت كثيا تيسرَّ يل من ساع احلديث وكتابته 

الكثي، وإذا مل أقرأ مل يتيس يل«.

يا من ال يقنع إال بَقَسم! واهلل ما عالج أحٌد أحزان قلبه ومهوم نفس�ه بِِمثل 
ر شفاءك! القرآن.. أقبل عىل مصحفك أول اليوم وال تؤخِّ

واهلل ما ضاقت بك الدنيا إال واتسعت بآية تقرؤها يف كتاب اهلل، وكأن اهلل 
يواسيك ويناديك: أنا األعلم با يداويك!

قال ابن عطاء: »ال يسمع سورة يوسف عليه السالم حمزون اال اسرتاح إليها«.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: » من تدبرَّر القرآن طالًبا للهدى منه تبنيرَّ له 
طريق احلق« .

:﴾                                       ﴿ 
 فمن مل يأوي إىل حصن القرآن تزلزل يف الشدائد..

 ومل يثبت عىل احلق عند املحن.
أنت عىل اخليار..يا هاجر القرآن!

ة، وآية منذرة، وآية فريضة،  قال أبو إدريس اخلوالين: »إنا القرآن: آية مبشِّ
أو قصص، أو أخبار، وآية تأمرك، وآية تنهاك«.
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ت القلوب حتت مطارق الشدائد واملحن..ال تنس بدء  لوال القرآن الندكرَّ
يومك بمصحفك!

قال الفضيل بن عياض: »من مل يستأنس بالقرآن، فال آنس اهلل وحشته«.

يف بداية س���������������ورة طه :﴿                                                    ﴾  ويف آخ

رها:﴿                                                                                  ﴾ .فمن أهم 
أسباب الشقاء والضنك البعد عن القرآن.

القرآن فيه حاجة كل حمتاج! 
من ق������������رآه ليزيد إيانه زاد.
ومن ق������رأه ليزول خوفه زال.
ومن ق�رأه ليذهب حزنه ذهب.
ومن ق�رأه ليفوز بمحبة اهلل فاز.

فلم تقرأ القرآن؟

القرآن حيفظ العقل! قال الشعبي: »من قرأ القرآن مل خيُرف، وعن عبد امللك 
بن عمي قال: أبقى الناس عقوالً: َقَرأُة القرآن«.
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حوافز القراءة

القرآن!! 
قال أبو اجلوزاء: نقل احلجارة أهون عىل املنافق من قراءة القرآن.

 اللهم إين أعوذ بك من النفاق وأهله.

يوم ليس فيه يشء من القرآن يوم منزوٌع البكة.. هيا إىل مصحفك!

هل لك ورد يومي من القرآن؟
كان عثان ريض اهلل عنه يقول: ما أحب أن يأيت عيلرَّ يوم وال ليلة إال أنظر يف 

كتاب اهلل.. يف املصحف.
وكان سفيان الثوري يديد النظر يف املصحف، فإذا مل ينظر فيه يوما؛ وضعه 

عىل صدره!

ضعف القراءة من ضعف القلب! قال أمي املؤمنني عثان بن عفان ريض 
اهلل عنه:لو أنرَّ قلوبنا طهرت ما شبعنا من كالم ربنا.

وهٌم من األوهام! يتصل به شهرا يف العام ثم ينساه، ومع ذلك يطلب 
السكينة وشفاء الصدر عىل الدوام.. القرآن!

الظمآن يبحث عن رشبة ماء، واجلائع يبحث عن لقمة، وصاحب احلي 
يبحث عا حيفظ عليه حياته ويقوي ذاته: عن القرآن.
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هل نسيت اليوم أن تتناول إفطارك أو غداءك؟ كال..ملاذا؟ ألنك شعرت 
باجلوع، وحتتاج طاقة تتقوى هبا عىل أعبائك طوال اليوم، فالقرآن أْوىل 

وأنت إليه أحوج!

عجيٌب أمرك!! تستيقظ يف جوف الليل لتناول جرعة دواء أوصاك هبا 
طبيب، وال حترص عىل دواء روحك الذي أوصاك به احلبيب! القرآن..

من كان يفخر أنرَّ الغرب ُقْدوُتُه .. فنحن قدوُتنَا عثاُن أو ُعَمُر
مُر أو كان يفخر باألحل���ان ُينِْشُدَها .. فنحُن أحلاُننا األنفال والزُّ

قال بعض السلف: »أكثر من قراءة القرآن وال ترتكه، فإنه يتيس لك الذي 
تطلبه عىل قدر ما تقرأ«.

وباهلل! كيف يستلم رسائل اهلل من مل يفتح كتابه؟!وكيف يستقبل أوامره 
وقد اختذ كالمه وراءه ظهريا! من عال مصحفه الرتاب؛ فهي عالمة البعد 

والغياب!

يتصفح حسابه عىل تويرت وفيس بووك فور أن يصحو من نومه، وال ينظر يف 
كتاب ربه سائر يومه؟!يتم برسائل البش؛ ويمل رسائل رب العاملني!

من أسباب اإلعراض عن القرآن والتقصي يف قراءته!
قال ابن تيمية : »من أكثر من ساع القصائد لطلب صالح قلبه تنقص رغبته 

يف ساع القرآن«.

صاِحب شفيعك؟! كيف يشفع فيك وأنت ال تقربه؟ !فضال عن أنك ال 
ع(. تعمل بكثي مما جاء فيه )القرآن شافع ُمَشفرَّ
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 قبل أن تتصفح صفحتك عىل تويرت أو الفيسبووك.. 
 اسأل نفسك:

 هل تصفرَّحَت كتاب اهلل؟!
رسائل اهلل املرسلة مل جتد من يستلمها!

ه أن ُيبَّ اهلل ورسوله  هل فتحت مصحفك اليوم؟ !يف احلديث: »من رسَّ
فليقرأ يف املصحف«. 

من استكثر من ساع الغناء زهد يف ساع القرآن، ومن استكثر من األُنس 
بالناس استوحش اخللوة باهلل.

تقرأ كل يوم عشات التعليقات والكلات عىل الصفحات دون كلل أو 
ملل.. أين املصحف بني هذا النشاط؟! وحيك!

ما ضاع ِورٌد من القرآن إال بذنب، فاستغفر واستدِرك!

به! قال مطرف بن عبداهلل: »حمبة العبد  كم من رافع لواء احلب وأحواله تكذِّ
لربه أن ال يمل تالوة كتابه«.

شعرَت باجلوع فتناولت غداءك، فهل شَعرْت روحك بمثل هذا مع القرآن؟ 
وأنت مل تقربه منذ فرتة!
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تجارب نافعة؟!

التبكي بقراءة القرآن، وحتسني الصوت به، وتالوته بنية تلقي رسائل رب العاملني؛ 
ثالث وصايا تزيد حالوة القرآن يف القلب، وتضاعف بركته واالنتفاع به.

هل قرأت شيئا من كتاب اهلل اليوم؟ إن مل تفعل فاقرأ صفحة أو صفحتني 
من القرآن عقب كل صالة ابتداء من صالة الظهر. فكرة يمكن أن تفيدكم.

صديقي املصحف!! يف جيبي دائا، فأي وقت فارغ أمد له يدي ألقرأ، وهلذا 
يسهل عيل قراءة ِوردي. مالحظة: حفظت ربع القرآن يف املواصالت أثناء 

سنوات اجلامعة.

قبل أن أبدا عميل أفتح مصحفي املوجود دوما عىل مكتبي ألقرأ صفحتني 
من كتاب اهلل، جتربة أحد األصحاب.

طاقة القرآن اهلائلة حكر عىل من عرف أرساره بالتدبر ، حتى ال يطيقها قلب 
إال أن خترج منه عىل هيئة حركة يف دعوة أو إصالح أو صالح أو بر.

 ﴿                       ﴾: لذا ال يمنح بركاته وال يفيض بكنوزه عىل من أعطاه 
فضول وقته وتصفحه يف أوقات تعبه.

رت قلبك من الكب والغل واحلسد ليستأهل أن يكون منزال يستقبل  هل طهرَّ
طهر آيات القرآن؟ هذا كتاب أرشف من أن يب جواهر معانيه ملن ال 

يستحق!
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أْقبِل عىل القرآن عقال بالتدبر، وقلبا بالتأثر، ونفسا بالتغي. 
هذه وحدها القراءة الفاعلة.

قال ابن القيِّم:
»من ُقِرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأنا يسمعه من اهلل خياطبه به، وعندئذ 

تزدحم معاين املسموع ولطائفه وعجائبه عىل قلبه. كيف: وشتان ما بني 
ه فيها آخر السورة  قراءة يبحث هبا العبد عن دواء قلبه فيتدبر، وقراءٌة مهُّ

ورسعة الفراغ من القرآن !« 
بينها ما بني الساء واألرض! 

اللهم ال حترمنا! قال اإلمام امُلعلِّمي: »لكل متدبِّر يف القرآن رزٌق مقسوم، 
وال خييب من اجتناء ثمراته إال املحروم«.

قال احلسن البرصي: »من أحب أن يعلم ما هو فيه؟! فليعرض عمله عىل 
القرآن؛ ليتبني له اخلسان من الرجحان«.

قال بش بن السي: 
»إنا اآلية مثل التمرة، كلا مضغتها استخرجت حالوهتا«.

ث بذلك أبو سليان فقال: »صدق! إنا يؤتى أحدكم من أنه إذا ابتدأ  فُحدِّ
السورة أراد آخرها«.

يؤثِرك القرآن بمعانيه بقدر ما تؤثِره عىل مشاغلك لتسح فيه!

قال بعض السلف: »ألن أقرأ إذا زلزلت، والقارعة أتدبرمها وأتفهمها، 
أحب إيل من أن أقرأ القرآن كله«.
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شكا عدم انتظامه يف قراءة القرآن، فنصحته بالتبكي، كلا بّكرت بالقراءة 
كنت أكثر حمافظة عىل ِوردك وتدبرا له، وإن تأخرت عن أول اليوم فّرطت 

فيه!

قال اإلمام أمحد: »عزيٌز عيلرَّ أن تذيب الدنيا أكباد رجال وَعت صدورهم 
القرآن )يعيب عىل أهل القرآن انكباهبم عىل الدنيا(«.
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نحو تدبر أفضل!

نحو تدبر أفضل! 
قال ابن القيِّم: »من ُقِرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأنا يسمعه من اهلل 
خياطبه به، وعندئذ تزدحم معاين املسموع ولطائفه وعجائبه عىل قلبه«. 

وهل الذكر إال بثمرته؟!
آية واحدة يف تدبر قد حتيي قلوبا ميتة، وخُتِرج منها خلقا آخر.
وعشات اخلتات دون تدبر ال تغيِّ سلوكا، وال تصِلح حاال.

رزٌق مقسوم! اللهم ال حترمنا! قال اإلمام امُلعلِّمي: »لكل متدبِّر يف القرآن 
رزٌق مقسوم، وال خييب من اجتناء ثمراته إال املحروم«.

نبذ القرآن! قال ابن عقيل: »ما أخوفني أن يكون املصحف يف بيتك وأنت 
مرتكٌب لنواهي احلق سبحانه، فتدخل يف قوله: )فنبذوه وراءهم ظهريا(«. 

الليل أحىل! 
يف احلديث: »من نام عن حزبه أو عن يشء منه؛ فقرأه ما بني صالة الفجر 

وصالة الظهر ُكتِب له كأنام قرأه من الليل«، ويف هذا داللة عىل أن األفضل 
يف قراءة ِورد القرآن قراءته بالليل!! 

فيم العجلة ؟!
قال ابن القيم يف قراءة النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كان له حزب يقرؤه وال خُيِل به، وكانت 
ا وال عجلة، بل قراءة مفسة حرًفا حرًفا، وكان يقطع  قراءته ترتياًل ال هذًّ
قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف املد فيمد الرمحن ويمد الرحيم«. 
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ه فيها  وشتان ما بني قراءة يبحث هبا العبد عن دواء قلبه فيتدبر، وقراءٌة مهُّ
آخر السورة ورسعة الفراغ من القرآن! بينها ما بني الساء واألرض!

التكرار يورث االعتبار:
قام النبي  ملسو هيلع هللا ىلص بآية واحدة.. وملاذا التكرار؟!

ألنك ال تدري متى ُيفتح الباب، ومتى ينشح الصدر والفؤاد، ولعل ساعة 
رضاه عنك يف متناول يدك وأنت ال تشعر، ولعل دموع خشيتك حمبوسة 

تنتظر آية منك ُتتىل يف خشوع لتنهمر، أو خلوة يف وجل لتنفجر.

أنت املخاطب: 
قال حممد إقبال: 

»كان أبى يرانى كل يوم أقرأ القرآن بعد صالة الصبح فيسألني: ماذا أصنع، 
فأجيبه أقرأ القرآن، وظل يسألنى نفس السؤال كل يوم ثالث سنوات« . 

متتالي������ات فسألته متعجبا، فقال : »إنا أردت أن أقول لك يا ولدى: اقرأ 
القرأن كأنا أنزل إليك، ومن ذلك اليوم بدأت أتفهم القرءان!«

افهم ما تقرأ:
قال أبو حامد الغزايل: 

»وتالوة القرآن حق تالوته هو أن يشرتك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظُّ 
اللس��������ان: تصحيح احلروف بالرتتيل، وحظُّ العقل: تفسي املعاين، وحظُّ 
القلب: االتعاظ والتأثر باالنزجار واالئتار، فاللسان ُيرتِّل والعقل يرتجم 

والقلب يتعظ«.
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سادة الُقّراء

قال أحد تالمذة الشيخ أمحد ياسني:
ر )بلسانه( وهو ال  »كان الشيخ يقرأ القرآن ويقلِّب صفحاته بلسانه، ويكرِّ

يكاد يمسك نفسه من البكاء« .
فا عذرك أخي اليوم إن هجرت كتاب اهلل؟!

أال ما أرق هذه القلوب! كان سفيان الثوري يديم  النظر يف املصحف، فيوم 
ال ينظر فيه يأخذه فيضعه عىل صدره! هيا إىل وردك من القرآن يا صاحب 

القلب احلي.

عروة بن الزبي .. 
أصابته اآلكلة فبرتوا ساقه..

لكنه مع ذلك مل يرتك ِوْرَده من القرآن حتى تلك الليلة..
وأنت! أي يشء أصابك فمنعك؟!
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فضل القيام!

حر، وأبش بخي منهِمر .. فهذا موسم العطاء الرباين. اطرق بابه يف السرَّ

يا نسائم األسحار! هبي عىل قلبي املحرتق كمدا .. أطفئي بآيات القرآن 
حزنا مأل صدري.. واسكبي الرضا والسكينة يف كل ذرة مني..رباه أيقظني 

أناجيك.

يا كل مظلوم! سهام السحر بني يديك .. رمحات ربك تنادي عليك.. 
وظاملك مقهور مهان مغلوب بوعد ربك لك..

ال تنفك الُعَقد وال تتبدد الشدائد وال يتحقق املحال بمثل سهم ينطلق منك 
َحر مع فيض دمٍع ُمنَهِمر. يف السرَّ

يضيق صدرك ليلتمس اتساعه من الساء، ويتجاىف عن فراشه يف السحر 
مستنجدا بالدعاء..فهل وَصَلت الرسالة؟!

قال أبو سليان الداراين: »الرجل ينقطع إىل بعض امللوك فُيى أثرهم عليه، 
فكيف بمن ينقطع إىل مِلك امللوك؟!»

من راَسل اهلل بدموعه يف األسحار جاءه الردُّ بالقبول يف احلال!

إن ريض عنك أذن لك يف الوقوف بني يديه يف موسم الكرم اإلهلي اليومي..
يف األسحار! اللهم ارَض عنا الليلة!
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    تعب اجلسد يف الطاعة تقابله راحة قلب غي حمدودة ﴿                                                                                  
                                                         ﴾.. طوبى للقائمني!

: قيام الليل! قبوٌر مظلمة وأخرى جماورة هلا مشقة، والسِّ

    قال القرطبى: إن يعقوب عليه السالم إنا قال لبنيه: ﴿                                                                                  
َحر!                                                               ﴾ ليدعو هلم وقت السرَّ

سياط املظلوم التي يرضب هبا من ظلمه هي دموعه يف جوف الليل.

عليك بسهام السحر! ارِم هبا اآلن مشفوعة بأيادي اخلشوع ُتِصْب مرمى 
اإلجابة.

قيام ليلتك هو ذخٌر لك وألوالدك، ولذا كان سعيد بن املسيب يقول: إين 
ألطيل يف صاليت من أجلك.

من قسا قلبه ومل يلتمس السقيا من عيون األسحار، فقد ضلرَّ الطريق!

ٌب يف  ر معذرَّ لو كانت الركعة يف جوف الليل ُتشرتى بكنوز األرض ما تأخرَّ
قبه عن دفع الثمن!

يشرتي أحدهم قرصا يف الدنيا بشقاء سنني، ويزهد يف قرص من قصور اجلنة 
بركعة يف ظالم الليل!

سلٌع ال ُتباع إال يف األسحار..
ع إال يف غيبة األغيار .. من يشرتي الليلة .. ومن يزهد؟! عطايا ال ُتَوزرَّ
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غدا ينساك الناس..
ولن يذكروك بعد نزول حفرة قبك.

لن يؤنس وحشتك ويطيِّب نومتك هناك مثل ركعتني يف جوف الليل.
إىل املحراب!!

لوال أن اهلل فرض قيام الليل عاما كامال يف بداية البعثة ما أطاق الصحابة 
الشدائد، وال عبوا حواجز الفتن!

قيام الليل نبُع قوٍة وعزم!

مُته أرجو هذه املكافأة؟!  قيام الليل مكافأة! فبأي عمل يف النهار قدرَّ

يا ملوك اآلخرة!
موسم مجع الثروات وبناء قصور اجلنات: األسحار!

                                               ﴿    
﴾                                                                              

قال ابن القيم: فمن سبرَّح اهلل لياًل طويال، مل يكن ذلك اليوم ثقيال عليه، بل 
كان أخفرَّ يشء عليه!

ويك! تِضنُّ عىل نفسك بسجدة يف األسحار، ثم تستغِرب غياب الفتح 
وتأخر الَفَرج يف النهار!

ما قائٌم كنائم! ما حيٌّ كميِّت..
أين أنت الليلة من الفائزين؟!

احجز مقعدك لتكون من الرابحني.
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الكريم!! 
يرول إليك إن مشيت إليه.

يرسل إليك الرسل فإن مل حترض.
 نزل إىل الساء الدنيا كل ليلة يدعوك بنفسه لعلك جتيب.

وعن مواسم كرمه ال تغيب!

أرسار املحبني ال تنكشف إال يوم القيامة.. يبذلون يف الس فُيكافؤون يف الس  
﴿                                           ﴾، فطوبى ملن صىل اآلن ركعتني ال يعلم هبا أحد .

ن اهلل عليه طول قيام يوم القيامة«. قال األوزاعي: »من أطال قيام الليل هورَّ

الليل مدرسة يتخرج منها الشهداء الذين اقتفوا أثار األنبياء.

كان الفرنج يقولون عن نور الدين حممود الشهيد:
إنا يظفر علينا بالدعاء وصالة الليل! فإنه يصيل بالليل ويدعو اهلل، فيظفر علينا.

رابح يف كل األحوال! اضبط منبِّهك عىل قبل الفجر لقيام الليل، فإن 
قمَت نلت األجر، وإن نمت كان نومك صدقة عليك من ربك ونلت أجر 

القيام.. هنيئا لك الربح يف احلالتني!

يا غارقون يف بحار النوم .. غدا تش�����بعون منها يف قبوركم! ركعتان    يف 
جوف الليل لظلمة القب البهيم يا سادة!

يزهد البعض يف ركعتني )خي من الدنيا وما فيها( فينامون، وإذا استيقطوا 
ليال ألََرق أو حلاجة: ال ُيصلون! بينا عىل جتارة ال تساوي جزءا من جناح 

بعوضة يتهافتون!
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يف األسحار تنسكب العبات وتنهال البكات، فيبأ املرىض وحييي اهلل املوات!

من أراد أن يكلِّم اهلل فليكلِّمه هذه الساعة! ركعتان يف جوف الليل .. ارفع 
هبا إىل اهلل شكواك .. وبثه مهومك ونجواك .. هنيئا لك وملن قام معك ..

واهلل لن نعلم قيمة هاتني الركعتني حقا إال يف حني نالقي ظلمة القب 
ووحشته.

فارٌق شاسع بني يوم بدأته يف السحر بالصالة والدعاء وبني يوم ُحِرمَت فيه 
هذا الشف. فارق يف ميزان احلسنات وبركة األعال وفعاليتها ذلك اليوم. 

عالمة حمبته يل أن أقامني يف جوف الليل وأنامك! هبذا أجابت اجلارية 
سيدها حني سأهلا: وما أدراك أن اهلل حيبك؟ 

هناك .. يف ظلمة القب .. من يتمنى ركعة يف حمراب .. سجدة بني يدي 
اب .. لكن هيهات هيهات! وهل يرتوي العطشان با انسكب من  ربٍّ تورَّ

الشاب!

أعال يسية بأجور كبية: اجعل نومك الليلة عىل ذكر واستيقاظك عىل 
ذكر يكتب اهلل لك نومك عبادة ألنه حمصور بني عبادتني بإذن اهلل.

رياح األسحار تسترصخ قلوبكم التي جرحتها الذنوب لالستشفاء، فمن 
يستجيب فيستفيق؟ 

واشوقاه إىل دعوة بسجدة يف جوف الليل. مضمخة بالدموع .. مزجاة 
باخلشوع .. تصل من القلب إىل العرش قبل أن ينطق هبا اللسان. ارزقنيها 

الليلة يا رب!

313

315

317

319

321

314

316

318

320

قيام الليل



65

الليل ميدان األبرار والفجار! وهو موضع الغفلة أو اليقظة، ُيدين من اجلنة 
أو من النار، فكم من طاعٍة بالليل رفعت صاحبها إىل أعىل عليني، وكم من 

معصية فيه هوت بصاحبها ألسفل سافلني، فاخرت لنفسك!

ب إىل رحاب مواله؟! ومن املبَعد الذي ال يشعر مع طول  َمْن املستيقظ املقررَّ
بعده هبول ما جنت يداه؟! اللهم انتشلنا من ِرقِّ الغفلة وأرسها.

ومن عالمات القسوة: أن تكون الشاشات والصفحات أحب إلينا من 
مناجاة اهلل يف أرشف أوقات اليوم بالركعات والدعوات!

د ظلمتها بركعات القيام .. من  ما أشبه ظلمة الليل بظلمة القب إال أن تبدِّ
منكم يرغب معي أن يكون رساجا بقيام هذه الليلة!

رسالة!
جاىف النوم عينيه، فقرأ يف هذا األرق رسالة ربانية مفادها: 

 ! أال قم َوِقْف يف املحراب بني يديرَّ

ما آخر مرة استيقظ فيها قلبك يف السحر فقادك إىل املحراب .. آه .. 
واشوقاه إىل دمعة رمضانية جرت يف ليلة قدر قدسية، أروي هبا قلبي، 

وُأريض هبا أريب.

لِِرياح األسحار عبي منعش مميز ال يعرفه غي املحبني.. يشمونه فيستيقطون 
.﴾                                     ﴿

متيز ومتايز! طوبى ملن عطرَّر ليله بقيام أو كثرة استغفار بينا ليل غيه يف 
مشاهدة حرام وحتصيل أوزار.
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أعجب العجاب! أن يستغفر من يقوم الليل مصليا، ويزهد يف االستغفار 
من بات مذنبا! استغفروه اآلن يرمحكم.

يا رب .. مل أيقظتني وأنمت اآلخرين؟! كيف خصصتني باملثول بني يديك 
يا أكرم األكرمني؟ لست واهلل أهال هلذا الشف العظيم!

شجرة العزم ُتروى يف جوف الليل .والصب إن نفد رصيده عاد ليمأل 
القلوب بركعات األسحار وسجدات األبرار .هذا أوان التزود بالليل 

جلوالت النهار!

ام، فلم توقظ غي أصحاب القلوب احلية. هبرَّت رياح األسحار عىل النُورَّ

إىل رصعى الفتور! رياح العزائم هتب كل ليلة يف السحر تنسف آالف 
ضوا هلا .. فأين  الذنوب وهتوي بآثار الكسل والفتور .. رشيطة أن تتعررَّ

ضون؟ املتعرِّ

أليس لك إىل اهلل حاجة! قال أبو بكر الطرطويش: »ليس بفقيه من كانت له 
إىل اهلل حاجة، ثم نام عنها يف األسحار!«

ومن ضعف البصية أن ال ُتِعدرَّ الوقوف بني يدي ملك امللوك يف جوف 
الليل من أعظم األرزاق، فتشكو حالك إىل اخللق بالنهار وقد أغدق عليك 

نعمه بالليل.

شَكْت رياح األسحار من قلة املستغفرين.

ابذل القليل من نومك اليوم، ففي القب منه ما ُيشبِعك!
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رتك ُظلمة الليل بُظلمة القب؟! أما أخبك أحٌد أن ركعة يف جوف  أما ذكرَّ
الليل قد تيضء لك حفرة القب عشات األعوام!

أطلقوها من فوهات أفواهكم! ارضبوا هبا وجوه شياطينكم! ابعثوا هبا 
الروح يف موت قلوبكم! قوموا الليل مرضاة لربكم!

َحر نافذة .. ويا حبذا لو صاحبها خشوع .. وذرف دموع .. ال ُتَردُّ  سهام السرَّ
ما! بإذن اهلل .. هنيئا لصاحبها مقدرَّ

رهبان الليل! قال عزام:
قلُت لليل كم بصدرك رِسٌّ ... أنبئني ما أروع األسحار 
قال ما أضاء يف ظالمَي رِسٌّ ... كدموع املنيب باألسحار

اللهم ارزقناها!!

اللهم إن ُحِرمُت صيام اليوم فال حترمني الوقوف بني يديك ليال               
قائا داعيا..ال أرجع اليوم بُخفرَّي حنني!

أنفع تهيد لعقد الصلح معه بعد طول غياب: دمعة يف األسحار.

يا مسكني!! أال تعرف قيمة الكنز حتى توت؟! قم اآلن عىل الفور:    
)وصلِّ ركعتني يف جوف الليل لظلمة القبور(.

طرق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باب عيل وفاطمة ليلة قائال: »أال تصليان«. قال الطبي: 
)لوال ما علم النبي ملسو هيلع هللا ىلص من عظم فضل الصالة يف الليل؛ ما كان يزعج ابنته 

وابن عمه يف وقت جعله اهلل خللقه سكنًا؛ لكنه اختار هلا إحراز تلك الفضيلة 
عىل الدعة والسكون، امتثاالً لقوله تعاىل: ﴿                                 ﴾(.
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معينات القيام!

توبة! لو طهرت قلوبكم ألنعشتكم رياح األسحار، لكن يف الطريق ذنوب.

َحر يقهر هبا  ثأر! من منكم يثأر هلزيمته يف هناره أمام شيطانه بغزوة يف السرَّ
عدوه، ويسرتد ما هنب من إيانه؟! 

أحىل )أَرق( هو ما أهنضك من فراشك لصالة أو دعاء.

سابِق! كم واحد سبقك اليوم بالصيام؟ وغلبك بحفظ لسانه من سوء 
الكالم؟ فاسبقه الليلة بالقيام والذكر وكثرة الصالة عىل خي األنام؟! 

والسابقون السابقون!

حني يوقظك مَلك! ال تنسوا إخوتاه قراءة سورة مَحَت صاحبها عذاب 
القب )سورة امُللك(، فا أحىل أن تستجلب ملكا يستمع قراءتك قبل نومك 

ليوقظك فجرا أو سحرا!

رتنا .. ومعاٍص أقعدتنا .. لنا الليلة فرصة سانحة ملحوها يف  ذنوب أخرَّ
األسحار!

أقيموا هذا وال ُتقيموا هذا! هكذا تتلقى املالئكة أوامر رهبا لتمنح وسام 
الشف للقائمني بني يدي اهلل كل ليلة!
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كيف ال أُعدُّ اليقظة يف األسحار والوقوف بني يديه رزقا بل أعظم الرزق! 
كم شكوت قلة الرزق والفقر لكن عميت عيني عن أعظم الكنوز 

واألرزاق.. ساحمني يا رباه!

أجب رسول اهلل! »جاءت الراجفة تتبعها الرادفة .. جاءكم املوت بام فيه«. 
هبذا كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوقظ أصحابه للقيام كل ليلة، فأيكم جييب دعوة 

احلبيب؟!

واعلم أن يقظتك هذه الليلة يف األسحار بحسب يقظة قلبك خالل النهار.

لو طهرت قلوبكم ألنعشتكم نسائم األسحار!! لكن يف الطريق سدود، ويف 
القلوب ذنوب!

أحبرَّه فأقامه! فكيف ال يفرح باصطفاء اهلل له؟!

قيام الليل مكافأة لك عىل إحسانك يف هنارك، وحرمانك منه عقوبة            
.﴾                                ﴿

ك قلوب األبرار؟! ك نسيم األسحار أوراق األشجار؛ فهل حررَّ حررَّ

َحر يقهر هبا عدوه،  من منكم يثأر هلزيمته يف هناره أمام شيطانه بغزوة يف السرَّ
ق من إيانه؟! من؟! ويسرتد ما رُسِ

ريب ..مل أيقظتني وأنمت اآلخرين؟! كيف خصصتني باملثول بني يديك يا 
أكرم األكرمني؟ لست واهلل أهال هلذا الشف العظيم!
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فاتك القيام فال يفوتك الصيام! غلبك الشيطان بالذنب فأرِغم أنفه بالتوبة! 
لسَت يف معركتك من الُفّرار، بل أنت من الُكّرار إن شاء اهلل.

ذاك نوٌم رابح!! انو االستيقاظ قبل الفجر لصالة الليل واضبط منبِّهك.. 
فإن ُقمت نلت األجر، وإن نمت فلك األجر!! وكان نومك صدقة عليك 

من ربك.

﴿                                           ﴾ قال الس�������عدى : » فمدوا صالهتم إىل 
السحر، ثم جلسوا يف خاتة قيامهم بالليل، يستغفرون اهلل تعاىل، استغفار 

املذنب لذنبه « .

هنيئا لك !!كم من األموات حيسدونك عىل ركعات يف جوف الليل 
تركعها ..وهم منها حمرومون، ولذا يتحسون!
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الجمعة

مغزى قصة أصحاب الكهف أن العقيدة أغىل من كل متع احلياة، وأن 
سكنى الكهف البدائي مع اإليان أفضل من القرص العايل مع ضياع اإليان.

ذهب اجلمهور إىل أن غسل اجلمعة لصالة اجلمعة ال ليوم اجلمعة، فال يشع 
ملن ال يريد حضورها من النساء والصبيان واملسافرين.

)غسل اجلمعة واجٌب عىل كل مسلم(. واملراد: الندب إىل النظافة، وتأكيد 
الغسل؛ لفضل اجلمعة ومن يشهدها من املالئكة واملؤمنني.

أهيا املشتاقون إىل رمضان! ها قد أتاكم يوم اجلمعة وهو رمضان أسبوعي! 
وفيه ساعة إجابة أخفاها اهلل لتكون بمثابة ليلة القدر!

ماذا تفهمون من حديث نبيِّكم:
ر يف  »احرضوا اجلمعة وادنوا من اإلمام، فإن الرجل ال يزال يتباعد حتى يَؤخَّ

اجلنة وإن َدَخلها«..غي بثِّ روح التنافس والَغية؟!

اخرت خطبة مجعة جيدة، ولو بعد املسجد عنك، فهي موعظة أسبوعية مركزة، 
ولذا من مسرَّ احلىص واخلطيب خيطب فقد لغا، ومن لغا فال مجعة له.

 ليست اجلمعة جتديد صلة العبد بالساء فحسب بل وجتديد صلته باألرض: 
صلوا أرحامكم اليوم ولو بمكاملة هاتفية..ما أيسها!
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من سنن اجلمعة املهجورة صالة أربع ركعات نافلة يف املسجد بعد اجلمعة 
أو بدال منها ركعتني يف املنزل. هل صليتها اليوم؟!

املحرومون !! دعاء يوم اجلمعة مميز عن أي دعاء، فال حترم نفسك من عش 
دقائق قبل املغرب جتمع فيها من حتب وتدعو هبم وهلم. 

ال تنسوا اليوم إدخال السور عىل أهلكم ومن تعرفون، فيوم اجلمعة عيد يف 
األرض وعيد يف الساء. أليس )خي يوٍم طلعت فيه الشمس(؟

كنٌز خاصٌّ باألخوات!
عيه بلطف عىل سنن: أيقظي زوجك أو أخاك أو ابنك، وشجِّ

 غسل اجلمعة - والتبكي للصالة - وامليش إىل املسجد - واإلنصات للخطيب.
لتنايل مثل أجره أو يزيد!!

ر لسانك  املعصية يوم اجلمعة أقبح ألنه أرشف األيام وأحبها إىل اهلل، فطهِّ
وسمعك وبرصك عن كل ما ال حيل لك.

را يوم اجلمعة! مع أن صباح اجلمعة فيه من بركات  قليل من يستيقظ مبكِّ
البكور وانشاح الصدور واإلنجازات ما ليس يف غيه.

د  ختطيط! غربت شمس يوم اجلمعة، لكنها مشقة األسبوع املقبل، فجدِّ
اآلن للجمعة القادمة نوايا أعال صاحلة إن كنت حيا، وإال ُأِجرَت بنيتك إن 

كنت من أصحاب القبور! 

يوم اجلمعة يغرس الشوق يف قلب من جفا وقسا، ويذكرك بأحب األحبة 
.) املصطفى )إذا كان يوم اجلمعة وليلة اجلمعة فأكثروا الصالة عيلرَّ
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)وال تقوم الساعة إال يوم اجلمعة( .. لكنها مل تقم، فا زلنا يف املهلة، 
والفرصة ال تزال سانحة، فاحلمد هلل عىل إنعامه بعد إمهاله.

اجلمعة يوم صلة بامتياز! يف يوم اجلمعة .. اتصل بربك .. واتصل برمحك 
وأقاربك .. 

أفضل الصلوات! يف السلسلة الصحيحة رقم: 1566: »أفضل الصلوات 
عند اهلل صالة الصبح يوم اجلمعة يف مجاعة«.

قال سعيد بن جبي: » ألن ُأرَضب عىل رأيس أسواطا أحبُّ إيلرَّ من أتكلم 
واإلمام خيطب يوم اجلمعة «.

كانوا يقولون : من عالمات املقت إضاعة الوقت ..فكيف بساعة اإلجابة يف 
يوم اجلمعة !كنز ثمني ال تضيِّعوه..

أكثر من الصالة عىل حبيبك اليوم أكثر من أي يوم..

سنن مهجورة يف يوم اجلمعة! 
                                     -   غسل اجلمعة. 

                                     -   التبكي للصالة. 
                                     -   امليش إىل املسجد ال الركوب. 

                                     -   عدم اللغو واالستاع للخطبة. 
                                     -   كثرة الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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أيقظي زوجك أو ابنك واربحي أجره! »من اغتسل يوم اجلمعة وغّسل. 
ر وابتكر .ودنا واستمع وأنصت؛ كان له بكل خطوة خيطوها أجر  وبكَّ

سنة،صيامها وقيامها «.

استحباب حتول الناعس يوم اجلمعة من موضعه.
أخرج أبو داود والرتمذي: »إذا نعس أحدكم يوم اجلمعة فليتحول من 

جملسه ذلك«.

 قال عبد اهلل بن مسعود : »سارعوا إىل اجلمعة، فإن اهلل يبز ألهل اجلنة يف 
كل مجعة يف كثيب من كافور، فيكونون يف قرب منه عىل قدر تسارعهم إىل 

اجلمعة!«

 كان عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ال يسبقه أحٌد إىل اجلمعة، فجاء يوم 
وقد سبقه رجالن فقال: »رجالن وأنا الثالث! إن اهلل يبارك يف الثالث!«
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سنن مهجورة

أقِرض معرِسا! قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من أنظر معرسا فله بكل يوم مثله 
صدقة قبل أن يلَّ الدين، فإذا حلَّ الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة«.

نم وليس يف قلبك ِغلٌّ عىل مسلم .. ما أيسها عىل قوم وأشقها عىل آخرين!

كان إذا صعد كبرَّ وإذا نزل منزال سبرَّح..
اذكروا هذه السنة يف الكباري والسالمل وأي مصعد ومنزل وعلِّموها 

أبناءكم .
وَذَكروا يف التكبي عند الصعود أن النفس يسوقها العلو إىل الِكْب فجاء 

التكبي ليلزمها التواضع بمعرفة أن اهلل أكب)عبادة قلبية(.
وذكروا يف التسبيح عند النزول أنه تنزيه اهلل عن كل نقص وعيب، حيث 

يرتبط النزول يف األذهان بالنقص والتدين.

ذ عىل الفور ثم أرسل لغرك!!  نفِّ
يف احلديث: »من صىل عىل حني يصبح عرشا، وحني يميس عرشا..أدركته 

شفاعتي يوم القيامة«. صحيح اجلامع رقم: 7536 

كثرة الشكر! قال احلسن البرصي: »كانوا ُيسّمون الشكر )احلافظ(؛ ألنه 
حيفظ النعم املوجودة، و)اجلالِب(؛ ألنه جيلب النعم املفقودة« .

393

395

397

394

396

سنن مهجورة



79

من الوصايا الرائعة املفيدة البن تيمية: »إذا وجد العبد تقصيا يف حقوق القرابة 
واألهل واألوالد واجليان واإلخوان، فعليه بالدعاء هلم واالستغفار«.

كان ملسو هيلع هللا ىلص إذا سلرَّم من الوتر قال: »سبحان امللك القدوس« )ثالثا(، ويُمدُّ هبا 
صوته، ويرفع الثالثة.

السواك عند كل ركعتني من الرتاويح. قال اإلمام النووي يف املجموع: 
إذا أراد أن يصيل صالة ذات تسليات كالرتاويح والضحى وأربع ركعات 

سنة الظهر أو العرص والتهجد ونحو ذلك استحب أن يستاك لكل ركعتني، 
لقوله )ألمرهتم بالسواك عند كل صالة(.

وقت غي ضائع! ازدحام مروري ممل. طابور انتظار طويل. لن تكون مملة 
أو تكون عليك حسة يوم القيامة حني تشغلها بذكر، وترطِّب فيها شفتيك 

بيشء من القرآن. 

استغفار كل صباح! يف احلديث الصحيح: »ما أصبحُت غداًة قطُّ إال 
استغفرت اهلل فيها مائة مرة«.

قه  أيكم يؤذِّن للصالة؟! يف الصحيح: »واملؤذِّن يغفر له مدَّ صوته، وُيصدِّ
د معه( من سِمَعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صىل معه«. )يردِّ

من السنن املهجورة!
التسمية عند إغالق األبواب لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

»أغلِقوا األبواب، واذكروا اسم اهلل، فإن الشيطان ال يفتح بابا مغلقا«.
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عليكم بام خفَّ محله وغال ثمنه! 
»من قرأ اآليتني من آخر سورة )البقرة( يف ليلة كفتاه«.

كفتاه الشيطان أو قيام الليل أو من كل سوء.. حافظوا عليها!!

سنة مهجورة! روى الطباين بإسناد حسن عن ابن عمر: »أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
كان ال ينام إال والسواك عنده؛ فإذا استيقظ بدأ بالسواك«.

ِعه عند الناس،  ع الرجل يف بيته يزيد عىل تطوُّ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تطوُّ
كفْضل صالة الرجل يف مجاعة عىل صالته وحده«.

واحلكمة يف تفضيل النافلة يف البيت قاهلا النووي: »كونه أخفى وأبعد من 
الرياء، وأصون من املحبطات، وليتبك البْيت بذلك، وتنزل الرمحة فيه 

واملالئكة، وينفر الشيطان منه«.

ق! يف سنن أيب داود من حديث زيد بن ثابت: »صالة املرء يف  ثواٌب ال ُيَصدرَّ
بيته أفضل من صالته يف مسجدي هذا إال املكتوبة«. صحيح أيب داود رقم: 959

روى البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم وال تتخذوها قبوًرا«، ويف لفظ: »صلوا يف 

بيوتكم وال تتخذوها قبورا« . 

نفض الفراش عند النوم! عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إذا أوى أحدكم إىل فراشه فلينفض فراشه بداخلة)طرف( إزاره، فإنه ال 

يدري ما خلفه عليه«.
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تكفيك قيام الليل كله! عن تيٍم الداري ريض اهلل عنه: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»من قرأ بائة آية يف ليلة ُكتَِب له قنوت ليلة«.  صحيح اجلامع رقم: 8646

أربع ركعات قبل الظهر! عن أيب صالح رمحه اهلل تعاىل مرفوعا مرسال أن 
َحر«. السلسلة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : »أربُع ركعاٍت قبل الظُّهر يعِدلن بِصالة السَّ

الصحيحة رقم: 1341، ومن فضلها : »أربع قبل الظُّهر ُتفَتح هلنَّ أبواب السامء«.  

صحيح أيب داود رقم: 3511.

كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال ينام حتى يقرأ الزمر وبني إرسائيل. 
وسورة بني إرسائيل: اإلرساء، وهي سورة الوعد اإلهلي بدخول املسجد 

األقىص فاحتني.
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فضل اإلنفاق

مها كانت حمفظتي خالية آخر الشهر .. سأتصدق وألتزم الصب .. ويل من 
.» اهلل أعظم األجر .. قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أفضل الصدقة جهد امُلِقلِّ

قال احلسن بن سهل: »رأيت الُبخَل من سوء الظنِّ باهلل، والسخاء من حسن 
الظنِّ باهلل«.

اليوم يقبل منك مثقال الذرة، وغدا لن يقبل منك ملء األرض ذهبا .. 
أدرك نفسك.

رشُّ مالك ما ال ُينَفق منه!

يموت 18 شخصا حول العامل كل دقيقة نتيجة اجلوع! ما أحوج العامل إىل 
اإلسالم الذي قال نبيه: »ما آمن يب من بات شبعان وجاره جائع«.

سبحان من اشرتى منا ما يملك، وَمَدحنا عىل إنفاق ما وهب، ثم باهى بنا 
مالئكته، وادرَّخر لنا أروع املفاجآت يف جنته!

ضك عليها، بل  اللقمة لقمته ومع هذا يقبلها منك، بل انظر كيف يعوِّ
ويمدحك هبا، بل ويطلق ألسنة اخللق بسببها شكرا وثناءا عليك، فسبحان 
من منحها لك فضال، ونسبها إليك فعال، وفوق ذلك خيلفها عليك بأوسع 

العطاء وأسبغ الكرم، فمتى بذُلك وإنفاقك؟!
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يا سيئ الظن بربه.. انتبه! قال اجلاحظ: »اجلبن والبخل غريزٌة واحدٌة، 
جيمعها سوء الظن باهلل«.

ابحث عن امللهوف بحث الظان عن املاء، فأنت أحوج إليه يف أمر آخرتك 
منه إليك يف أمر دنياه.

واجعل من نواياك وأنت ُتدِخل السور املفاجئ والفرحة غي املتوقعة عىل 
قلب حمتاج أن يعاملك ربك األكرم باملثل لتفجأك سعادٌة غي متوقعة يوم 

القيامة.

ق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو  ابن القيم: »فاملحسن املتصدِّ
نائم عىل فراشه، فمن مل يكن له جند وال عسكر وله عدو، فإنه يوشك أن 

رت مدة الظفر«. يظفر به عدوه، وإن تأخرَّ

يقول جعفر الصادق: »إين ألفتقر فأتاجر اهلل بالصدقة!«

حني تتصدق ال ختس مالك بل تربحه مرتني: تنمي ثروتك وتضاعفها، 
وجتنيه أضعافا مضاعفة يف دار أخرى، وال أروع!

يا ويح قلب فرحه با اكتسب من املال أكب من فرحه با أنفق يف سبيل اهلل.. 
فرٌح بزائٍل عىل حساب باٍق!

ق با غال ملا هو أغىل! وما فائدة املال إن مل تشرت به اجلنة؟! تصدرَّ

الصدقة دواء! قال ابن اجلوزي: »مرض نظام امللك رمحه اهلل فكان يداوي 
نفسه بالصدقة، فيجتمع عنده خلق من الضعفاء فيتصدق عليهم، فعويف!«
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ث نفسه بإنفاق ورقة فئة مائة جنيه لكنه أحجم، يف اليوم التايل  هتذيب! حدرَّ
فقدها! وَقَعْت منه دون أن ينتبه!

اللهم اجعل فرحتي بإنفاق املال يف سبيلك أكب من فرحتي عند اكتسابه.

قال التابعي القاسم بن خميمرة: »من أصاب ماال من مأثم، فوصل به، أو 
ق به، أو أنفقه يف سبيل اهلل، مجع ذلك كله يف نار جهنم!!« تصدرَّ

وعن ابن عباس - ريض اهلل عنه - قال: »ألن أعُول أهَل بيٍت من املسلمني 
شهًرا أو مجعًة أو ما شاء اهلل، أحّب إيل من حّجة بعد حجة، وَلَطبٌق بدانٍق 
.» أهديه إىل أٍخ يل يف اهلل أحّب إيل من ديناٍر أنفقه يف سبيل اهلل - عزرَّ وجلرَّ

:﴾                                                                                          ﴿
ع عىل عباد اهلل  قال الرازي: »واعلم أن هذه اآلية دلت عىل أن كل من وسرَّ
ع اهلل عليه خيات الدنيا واآلخرة، وال ينبغي  أبواب اخلي والراحة، وسرَّ
للعاقل أن يقيِّد اآلية بالتفسح يف املجلس، بل املراد منه إيصال اخلي إىل 

املسلم، وإدخال السور يف قلبه«. 
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مضاعفات األجور

﴾                                                       ﴿
كيف تكون من العاملني هبذه اآلية إذا مل تتصدق مرة يف حياتك بيشء 

أعجبك من مالك؟! راجع نفسك!

كن ذا عطاء دائم، وإن فقدت املال تنفقه عىل األجساد املحتاجة، فلتوزع 
ابتساماتك عىل األرواح املضطربة.

قال الشافعي: »إذا أخطأتك الصنيعة إىل من يتقي اهلل، فاصطنعها إىل من 
يتقي العار« .

دقة واملصيبة واملرض«. قال حذيفة املرعيش: » ِمْن كنوز اجلنة: كتان الصرَّ

 . » مه ُمطٌل، ومل يتبعه َمنٌّ قال احلسني بن عيل: »خي املعروف ما مل يتقدرَّ

خياِدعون اهلل! قال التابعي القاسم بن خميمرة: »من أصاب ماال من مأثم، 
ق به، أو أنفقه يف سبيل اهلل، مُجَِع ذلك كله يف نار جهنم!« فوصل به، أو تصدرَّ
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سادات المنفقين

عجائب الصدقات وعظائم البكات!!
حدثني أحد إخواين باألمس:

نفد راتبي ، ومل يتبق يف جيبي إال 6 جنيهات، وبينا أنا يف الطريق إىل البيت إذ 
تقدمت إيل امرأة فقية تطلب الصدقة، فأدخلت يدي يف جيبي ناويا أن أعطيها 
جنيها وأدع اخلمس جنيهات يف جيبي، فخرجت اخلمس جنيهات!! ورجعت 
إىل البيت يف أتوبيس بنصف جنيه، ومل يتبق إال نصف جنيه حتى آخر الشهر!!
دخلت البيت وكانت امرأيت تغسل ثيايب، فإذا هبا جتد 200 جنيه ورقة واحدة 
يف جيب أحد قمصاين كنت قد نسيتها منذ فرتة، ومل أعد أذكرها!! وصدق اهلل 

العظيم: ﴿                                               ﴾.

قال شيخ البن أيب سعيد: »رأيت عبد اهلل بن املبارك َيَعضُّ يد خادم له، 
فقلت له: َتَعضُّ يد خادمك؟ قال: كم آمره أن ال يعد الدراهم عىل السؤال، 

أقول له: اْحُث هلم حثًوا!«

قال ابن أيب حازم: »قال يل أيب وهو ينظر  إىل عياله وكثرهتم: أرأيت لو أن 
ق عىل هؤالء فأطعمهم وكساهم؛ يرجو األجر فيهم، أكان له  رجال تصدرَّ

فيهم؟قال قلت: أي نعم؛ مل ال يكون؟ قال: فلم ال أكون أنا كذلك«.

شيخ سوري خترج من مدرسة النبوة! كان يمر عىل التجار يف حلب حيثهم 
عىل الصدقة، حتى لقي تاجرا غليظ القلب قابل دعوته بأن عبس يف وجهه 

ثم بصق عليه، فا كان من الشيخ إال أن مسح البصقة بكف، ومد كفه 
األخرى قائال وهو يبتسم: هذه البصقة يل، فاذا ستعطي لربك؟! وعندها 

استحى الرجل وتصدق.

ق بمثلها! كان أبو حنيفة إذا أنفق عىل عياله نفقة تصدرَّ
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الدعوة إلى اهلل

أصِلح نفسك واْدُع غيك واحلق بقوافل األنبياء.

ِعْش أكثر من مرة، واستفد أعارا كثية غي عمرك.. يف عرصك وبعد 
موتك.. كيف؟ اجلواب: ادُع غيك إىل ما اهتديت إليه.

استوقفه رجل وسط خطبة له ليخبه أن احلديث الذي أورده ضعيف، 
فشكره أمام الناس، وبعد اخلطبة اصطحبه وأطلعه عىل ما يثبت صحة 

با: مِل مل جتبني وسط اخلطبة؟ قال له: ألن  احلديث!! هنا سأله الرجل متعجِّ
كسب القلوب أهم من كسب املواقف! إنه حسن البنا.

أمرُتك اخلي لكن ما أترُت به ..وما استقمُت فا قويل لك استقم!! 
نا خيا من عالنيتنا وفعلنا فوق قولنا. اللهم اجعل رِسرَّ

األفعال تتحدث بصوت أعىل من األقوال!
 أخي يا طويل الصمت يا كثي العمل .. أفتقدك!

عىل قدر إيانك بمبادئك ستزدهر، وبقدر اقتناعك بأفكارك ستنتش، 
وبحسب إخالصك لدعوتك ستنترص.

طالت ألسنة الدعاة وقرصت أخالقهم، فال عجب أن وصلت كلاهتم إىل 
اآلذان، وكانت أقرص من أن تبلغ القلوب.
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سأدخل اجلنة وألتقي أيب وإخوانه الذين سبقونا بالدعوة. سنستمتع بعناق 
النبي ونحن نبكي من شدة الفرح. ثم ننظر إىل اهلل!! واشوقاه إىل تلك 

اللحظة!

إذا مل تكن بشوشا فال تفتح متجرا..مَثل صيني.

وأنت َمْن يف حسناتك؟! ذكر عمر ريض اهلل عنه فضل أيب بكر، فجعل 
يصف مناقبه ثم قال: »وهذا سيدنا بالل .. حسنٌة من حسناته«.

احلساب املضاعف!! غفلة الداعية هالك له وألمته! لذا فالدعاة حُياسبون 
مرتني؛ مرة عن علمهم هل عملوا به، ومرة: هل أرشدوا الناس إليه؟!

دخل يوسف السجن بضع سنني فا تكاسل وال تأفرَّف، بل واصل دعوته 
وكأنه يف نزهة.

الداعية ينام عىل أفضل العزائم..وأنت عالم تنام؟!

حفظ القلوب!! قال سليان التيمي رمحه اهلل: »ما أغضبَت أحدا فسمع منك«.

لكسب القلوب قبل كسب املواقف: اعرتف بخطئك وقل أنا آسف، 
وعندما تكون عىل صواب التزم الصمت.

خالطوا الناس خمالطة إن متُّم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم .. 
من وصايا عيل بن أيب طالب، وأوىل الناس هبا: »الدعاة إىل اهلل«.

ف الناس برهبم من َجِهله؟! أما  كيف لألعمى أن يقود غيه؟! كيف ُيعرِّ
سمعت زجر ربك: ﴿                                                            ﴾

454

456

458

460

462

455

457

459

461

463

48 تغريدة



92

هل لك أيا الداعية يف أن تأرس الناس بساحتك، وتطفئ نار كراهيتهم 
بابتسامتك، وتقلب العداوة حمبة بردِّك اإلساءة بإحسانك ومروءتك؟!

الدعاة العجزة! هؤالء أدمنوا العويل والبكاء عىل احلال اجلارية دون أن 
تتفتق أذهاهنم عن فكرة مبدعة، أو جهد فّعال فيه حل الورطة النازلة.

بني بكالمي! فإىل كل داعية: اجعل  كان اجلنيد يقول: »سألت اهلل أن ال يعذِّ
كالمك حجة لك ال عليك، ولينظر الناس اثر موعظتك يف عملك قبل 

قولك«.

جيب مراجعة الدعاة الستخدام أسلوب الرتغيب دون الرتهيب..أخشى 
أن ذلك أثمر )مستمعني( ينتهكون حمارم اهلل )مطمئنني( أهنم حيافظون عىل 

بعض الطقوس والشعائر!

الصمت املهلك!
هو صمت العلاء عن قول احلق، فكيف لو نطقوا بالباطل؟!

قال اإلمام عبد اهلل بن املبارك: »إذا كتم العامل علمه ابُتيِل إما بموت القلب، 
أو ينسى، أو يتبع السلطان«.

قال تعاىل : ﴿                                                                          ﴾:
قال الشنقيطي يف أضواء البيان:

م اجلاهل من ظاهر هذه اآلية الكريمة ع������������دم وجوب األمر  »قد يتوهرَّ
باملعروف والنهي عن املنكر، ولكن نفس اآلية فيها إشارة إىل أن ذلك فيا 
إذا بلغ جهده فلم يقبل منه املأمور، وذلك يف قوله تعاىل: ﴿                    ﴾ 

ألن من ترك األمر باملعروف مل يتد«.
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جريمة السكوت!
قال ابن قتيبة: »وإنا يقوى الباطل بالسكوت عنه!«

فكل متقاعس عن الدعوة إىل اهلل هو منارص للباطل من حيث ال يدري!

غياب الدعوة = انتكاس الفطرة!
د الناس ما شاهدوا،  ون ونطق املبطلون لتعورَّ قال ابن عقيل: »لو سَكَت امُلِحقُّ

وأنكروا ما مل يشاهدوا«.

عواقب كتان احلق! قال ابن تيمية: »ومن كتم احلق احتاج أن ُيقيَم موضعه 
باطال، فُيلبِس احلقرَّ بالباطل«.

من مراتب اإلنكار! قال الفضيل بن عياض: »من رأى ِمْن أٍخ له ُمنَْكًرا، 
فضحك يف وجهه؛ فقد خانه!«

أنكروا املنكر وإال ظنه الناس معروفا! نقل الشاطبي عن شيخ له: وملا كانت 
البَِدع واملخالفات وتواطأ الناس عليها صار اجلاهل يقول: لو كان هذا 

منكرا ملا فعله الناس!

طاعة ُمبرِصة!
كان مجال الدين القاسمي يقول لطالبه: »إياكم أن تأمروا أوالدكم بيشء 
دون أن تذكروا حكمة الطلب وفائدته؛ ليتنبرَّه ابنكم للحكمة، فال يطيع 

طاعة عمياء«.

خطورة عمل القلب! قال ابن تيمية: »القاِعد املستمع من غي إنكاٍر بمنزلة 
الفاعل«.
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قال ابن القيم: 
»نصرَّ اإلمام أمحد عىل أن الرجل إذا شِهد اجلنازة، فرأى فيها منكرا ال يقدر 

عىل إزالته أنه ال يرجع، وإذا ُدِعي إىل وليمة ُعرٍس، فرأى فيها منكرا ال يقدر 
عىل إزالته أنه يرجع، فسألت شيخنا ]ابن تيمية[ عن الفرق فقال: ألن احلق 
يف اجلنازة للميت، فال يرتك حقه ملا فعله احلي من املنكر، واحلق يف الوليمة 

لصاحب البيت، فإذا أتى فيها باملنكر فقد أسقط حقه من اإلجابة«.

متى سَكترَّ عن منكٍر اليوم، فقد تشارك فيه غدا!

وهذا ما يفس تقلب الكثيين عن نرصة احلق إىل مؤازرة الباطل..بدأت 
اجلريمة بسكوت!

حقيقة من ينكر املنكر بلسانه أنه حيارب يف اجتاهني: اجتاه دحر املنكر عىل 
األرض، واجتاه منع تسب حب املنكر إىل قلبه.

عدوٌّ حلوح وعبٌد غافل الٍه! تدرج الشيطان يف إغواء العبد يبدأ بحثِّه عىل 
السكوت عن الباطل ثم رضاه به ثم املشاركة فيه.

قال تعاىل خمبًا عن املسيح: ﴿                                            ﴾.
با يف طاعته، فهذا من بركة  را به، مرغِّ أي ُمعلِّا للخي داعيا إىل اهلل مذكِّ

َقْت بركة لقائه  الرجل، ومن خال من هذا فقد خال من البكة، وحُمِ
واالجتاع به، بل ُتَحق بركة من لقيه واجتمع به.

عقوبة!!
قال اإلمام الشوكاين: »فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر من أهم القواعد 

اإلسالمية وأَجلِّ الفرائض الشعية، وهلذا فإن تاركه رشيكا لفاعل 
املعصية، ومستحقا لغضب اهلل وانتقامه!«
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نصيحة الس!
قال ابن املبارك: »كان الرجل إذا رأى من أخيه َما يكره أمره يف سرت وهناه يف 
سرت، فُيؤَجر يف ِسرْته، وُيؤَجر يف هنيه، فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما 

يكره استغضب أخاه وهتك سرته!«

عاشت امرأة فرعون يف قرصه وما ذابت يف وزره، فمن منا سلك درهبا يف 
ظل ما أحاطه من أوزار وسوء جوار، ومن منا ذاب واهنار؟! 

قال العتبي:
»قال يل رجل: قِدم علينا احلكم بن أحطب وهو فقٌي فأغنانا! 

فقلت: وكيف أغناكم وهو فقي؟!
قال: علرَّمنا املكارم، فجاد غنيُّنا عىل فقينا«.

الناقد من غي عمل!
أيا الناقد أعال الورى

هل َأريَت الناَس ماذا تفعل؟!
ال تُقْل عن عمٍل ذا ناقٌص
جئ بأوىف ُثمرَّ ُقل ذا أْكَمُل
إِن يِغب عن ليِل ساٍر قمٌر

فحراٌم أن ُيالُم املِْشَعل!

أال يف الفتنة سقطوا!
قال ابن تيمية: »وملا كان يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد من 

االبتالء واملحن ما يتعرض به املرء للفتنة؛ صار يف الناس من يتعلل لرتك ما 
المة من الفتنة!« وجب عليه من ذلك؛ بأنه يطلب السرَّ
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قال اخلليل بن أمحد: 
ْرك تقصيي اْعَمْل بعلمي وال َتنُْظر إىل عميل ... َينَفْعك قويل وال َيرْضُ

كم عمرك احلقيقي؟!
قال ابن القيِّم: وإذا كان العبد وهو يف الصالة ليس له إال ما َعَقل منها، 

فليس له من ُعمره إال ما كان فيه باهلل وهلل.

﴿                       ﴾: ال بد مع القول من عمل..وتام اإليان ليس يكفيه 
الكالم.. بل معه قومة من السكون للحركة، ومن رقدة الغفلة إىل هنضة 

الدعوة. 

قال أبو الدرداء:
»ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إىل اهلل عز وجل من موعظة يعظ هبا قومه، 

فيفرتقون قد نفعهم اهلل عز وجل هبا«. 

من أسباب لعنة اهلل: ترك النهي عن املنكر. قال اهلل عن سبب لعن بني 
إرسائيل ﴿                                                 ﴾، فا بالك بأمة ختوض معاركها 

وهي ملعونة، كيف ينرصها اهلل؟!
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الجهاد

قال الشيخ حامد العيل:

�ام كي�َف صنعتُم�و ي�ا فتي�َة القسرَّ
فْخرًا عىل التاريخ يبق�ى األْكب�را

***
ُكم ؟! من أيِّ عرٍق نسُلُكم ما رسُّ
را م�ن أيِّ أْص�الِب األس�وِد ت�ح�درَّ

***
�ن�ا ق�ال�وا فلسط�ي�ُن احلبي�ب�ُة أمُّ
�َق م�ا ت�رى وبت�رب أقصان�ا ختلرَّ

قال عبد الرمحن العشاوي:
            أيا أكناف ب�ي�ت ال�ق��دس إين  ..  أرى غيثا ي�ج������ود به الغاُم 

�عب اهنزاُم.  نيا قص��ٌي   ..  وعقبى قاتِ�ل الشرَّ             فحبل الظلم يف الدُّ

الرنتييس .. يا أسد فلسطني! اشتقنا إىل زجمرتك يف وجه اليهود ترعبهم .. 
وإىل عزة نفسك التي أذلت عمالءهم.. حسبنا أن جتمَعنا اجلنة!

حسن اخلاتة: اقشعر بدين وأنا أقرأ أن صالح الدين األيويب أوىص أن ُيدفن 
معه سيفه الذي كان معه يف اجلهاد، وأن قاضيه القايض الفاضل قال: هذا 

أ عليه إىل اجلنة. يتوكرَّ
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ز نفسه للجهاد ويقول:  كان عبد اهلل بن املبارك حيفِّ
كيف القرار وكيف يدأ مسلم
واملسلات مع العدو املعتدي

أذكرها مع حرائر الشام فأنتفض شوقا للجهاد!

كفاكم جنة يا آل عناين!
ملا ُفتِح باب اجلهاد إىل فلسطني فتح املركز العام لإلخوان بابه لقبول 

املتطوعني، وخالل األسبوع األول تقدم أكثر من عشة آالف متطوع، وكان 
األستاذ حسن البنا رمحه اهلل قد وضع رشوطا للتطوع وهي:

                          -   أال ُيقَبل للتطوع إال الشباب غي املتزوج.
                          -   أال يكون املتطوع مسئوالً عن أرسة يعوهلا.

                          -   أال ُيقَبل من األرسة إال فردا واحدا.

ويف أحد األيام جاء املجاهد ›حممد حسن عناين‹ ومأل استارة التطوع 
وقبل تطوعه وبعد قليل جاء أخوه ›عبد الوكيل‹ للتطوع، فأخبه املشف 

بالشوط، ورجاه أن يؤجل تطوعه فانرصف عبد الوكيل وهو يبكي، 
واملشف يف أشد التأثر.

وبعد أيام جاء األستاذ ›حسن عناين‹ للمرشد العام وهو يف قمة االنفعال 
بسبب عدم قبول ابنه عبد الوكيل يف صفوف املجاهدين، وقال للمرشد 

العام بحدة: أتنى أن يكون يل شهيدان يف اجلنة، وأرص إرصارًا عجيبًا عىل 
انضام ولديه حممد وعبد الوكيل إىل صفوف املجاهدين.

وأمام هذا اإلرصار وافق املرشد العام عىل انضام األخوين وأحلقها بكتيبة 
واحدة علا بأن األخوين يساعدان أبيها يف املعيشة، فاذا جرى بعد ذلك؟
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انضم الشابان لصفوف املجاهدين ودخال عدة معارك 
ضارية مع الصهاينة حتى جاءت معركة كفار ديروم سنة 1984 ، ويستبسل 
حمم��د وعب��د الوكيل يف القت��ال حتى حيق��ق اهلل أمنية األب، فيلق��ى حممد ثم 
عب��د الوكي��ل الشهادة يف نف��س املعركة فتطوع��ا سويا وناال الشه��ادة سويا، 
ف��اذا فعل األب عندما علم بخب استشه��اد ولديه؟ ما كان منه إال أن جاء يف 
مه للمرشد العام  الي��وم التايل للمركز العام بصحبة ابنه الثالث عب��د اهلل، وقدرَّ
ليلتح��ق بصفوف املجاهدين ليجاه��د مثل أخويه, ثم توج��ه بالسؤال قائاًل : 
كي��ف استشهد حممد وعبد الوكيل ؟! وه��ل أبليا بالء حسنا يف القتال؟ وهل 
استشهدا مقبلني أم مدبرين؟! فلا عرف كيفية استشهادهم قال :احلمد هلل أن 
وهبن��ا اهلل شفعاء لنا يوم القيامة، وألحرَّ عىل املرش��د العام أن يقبل ابنه الثالث 
جماه��دا يف سبي��ل اهلل، وعندها قال له األستاذ حسن البن��ا وهو يبكي: كفاكم 

جنة يا آل عناين!!

دوافع اجلهاد وبواعث االستشهاد )1(
ث به نفسه مات عىل شعبة من  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من مات ومل َيْغُز ومل ُيدَّ

النفاق«.
كم مرة دعوت اهلل بالشهادة؟! 

كم مرة جتهزت بقطع الصالت املادية والنفسية مع األهل والعمل متهيئا إلجابة 
النفي؟!

اجلهاد يبدأ أول ما يبدأ من القلب.

دوافع اجلهاد وبواعث االستشهاد )2(
هل فكرت يوما أن الفرار من الزحف من أكب الكبائر؟! 

ما الذي يضمن لك أنك لن تسقط يف هذه الكبية إذا جد اجلد؟!
وكيف ال ختتب جاهزية قلبك هلذا األمر وهو أمر إيان أو نفاق؟!

وكيف تغامر بعدم قياس يقينك الذي يعصمك من الفرار حتت وقع 
الرصاص وأزيز الطائرات؟!
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دوافع اجلهاد وبواعث االستشهاد )3(
املنافقون يعتذرون .. واملتقون يتقدمون! 

هل إذا فرض اهلل علينا اجلهاد وحانت ساعته ستتذرع باألعباء وكثرة 
املسؤوليات؟!

هل ستقف الزوجة واألوالد أمامك عائقا؟! 
هل جيذبك مستقبلك الوظيفي .. وختطيطك لزيادة ثروتك نحو األرض وضد 

الساء؟!
هذه اآليات من سورة التوبة وهي املساة )الفاضحة( .. أو .. )املبعثرة( .. أي 

فضحت املنافقني وبعثرت مجعهم .. 
فأدرك نفسك اليوم وأنقذ قلبك!!

أ من خصال نفاق .. وارتد ثياب ُتقى ..  وتبرَّ
واستلم عندها شهادة اإليان وصك الباءة من النفاق!!

دوافع اجلهاد وبواعث االستشهاد )4(
حث مع هتديد!!

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:
»ما من امرئ خيذل امرءا مسلام يف موطن ُينتَقص فيه من ِعرِضه، و ينتهك 

فيه من حرمته إال خذله اهلل تعاىل يف موطن يبُّ فيه نرصته.
وما من أحد ينرص مسلام يف موطن ينتقص فيه من عرضه وُينتهك فيه من 

حرمته إال نرصه اهلل يف موطن يب فيه نرصته».
إنفاق مالك هلم نرصة ..

ودعاؤك إلخوانك نرصة ..
وحتديث نفسك باجلهاد نرصة .. 

وازدراؤك نفسك ألنك مل تكن معهم نرصة ..
ورفع صوتك يف وقفة احتجاج أو املشاركة بمقال نرصة.
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بِتُّ موقنا أن حترير فلسطني واألقىص ال يمر إال عب حترير مرص من أي 
سلطان داخيل أو خارجي، وأحسب أن بني التحريرين ليس سوى بضعة 

أعوام.

حر يبكي ويقول يف السجود:  كان نور الدين حممود زنكي يسجد يف السرَّ
اللهم احشين يوم القيامة من بطون السباع وحواصل الطي.

واملعنى: إذا مات الناس عىل الفرش، وإذا قتلتهم ختمة الطعام، فاقتلني يا 
رب يف سبيلك، حتى تشبع مني الكوارس والطيور، واحشين من بطوهنا.

ويف احلديث أن رسول اهلل عليه الصالة والسالم وقف عىل محزة بعد 
استشهاده فقال: والذي نفيس بيده! لوال جزع صفية أختك لرتكتك حتى 
تشبع منك الطيور والسباع!! وكان من دعاء نور الدين إذا قام يف املحراب 
إىل الصالة قال: اللهم خذ من دمي حتى ترىض!! فمن أين لنا صدٌق كهذا 

الصدق؟ وهل هناك أغىل من الدم يضحي به املرء؟ 

رشيف أحد إخوان مصطفى الصاوي..
َحر  ثني يف العش األواخر من رمضان أنه رأى مصطفى يف رؤيا يف السرَّ حدرَّ
حيدثه يف اهلاتف من اجلنة!! فسأله رشيف عن اثنني: عن بوعزيزي وعن 

أمحد بسيوين، فقال له بوعزيزي أمامي اآلن وأخذ يكلِّمه باللهجة التونسية 
ويردُّ عليه!!

وأما أمحد بسيوين فقال له: إنني أراه حتت شجرة اآلن يرسم!!
العجيب أن رشيف كان ال يعرف من هو أمحد بسيوين، وال أنه استشهد أثناء 

الثورة!!
فلا استيقظ سأل عن هذا االسم، حتى عرف أنه فنان، وأنه كان يعمل 

كمدرس مساعد بقسم الرسم والتصوير بكلية الرتبية الفنية!! 
ليست الرؤى من أدلة األحكام الشعية لكنها بشارات وأمارات!! اللهم 

امنحني أروع خاتة بالشهادة يا أكرم األكرمني.. آمني
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العاطفة املجرمة!هي التي تذرف الدمع لفراق حبيبة أو حزنا عىل مال بينا 
الشام تنزف دما.

املنافقون حيرتفون الكالم..قاعدون عن العمل: )الذين قالوا إلخواهنم 
وقعدوا(. 

اللهم اجعل أعالنا فوق أقوالنا، وإنجازاتنا قبل ألسنتنا.

من أقوال معاوية ريض اهلل عنه: »من طلب عظيا خاطر بعظيم..               
ولذا خاطرنا بالروح!«

الطريق إىل القدس يمر عب مرص وسوريا: هذه خالصة جتربة نور الدين 
حممود وصالح الدين األيويب، وبدأ التاريخ يعيد نفسه!

واشوقاه إىل نسات عىل أعتاب املسجد األقىص.. اللهم ال تقبضني حتى 
ر بأيدي املؤمنني. أخر فيه ساجدا وقد حتررَّ

قال سعد بن أيب وقاص:
»واهلل لينرصن اهلل وليه، ولُيظهرن اهلل دينه، وليهزمن اهلل عدوه، إن مل يكن يف 

اجليش بغي أو ذنوٌب تغلب احلسنات«.

حتية العشاوي ملوكب للشهداء: 
              دعوا باريس تصنع ألف عطٍر .. وتغيل يف الذي صنعته سعرا  
              فإنرَّ دم الشهيد املس����ك أغىل .. وأعظم قيمة وأج������لُّ قدرا

الشهادة اصطفاء، وال يصطفى اهلل إال الصفوة من خلقه. 

إىل املشتاقني إىل الشهادة.. عيشوا يف سبيله توتوا يف سبيله .. الشهادة قرار!
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أخبين ما حشو قلبك أخبك كيف توت.. الشهادة قرار!

الشهادة أقرص طريق لدخول اجلنة، لكن تسبقه رحلة قلبية طويلة وسفر 
روحي شاق.

قال خالد بن معدان رمحه اهلل: »كانوا ال يفضلون عىل الرباط شيًئا«. 

نظر يونس بن ُعبيد رمحه اهلل عند موته إىل قدميه فبكى فقيل له: ما يبكيك؟ 
قال: ذكرت أهنا مل تغبا يف سبيل اهلل!. 
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دعوات
أشهروا يف وجه عدوكم سالح!

يا اهلل .. 
نا بالقوة  فّك أرسنا من قيد الشيطان .. أطِلقنا يا ربنا من ذل اهلوان .. أِمدرَّ

نا يا بصي بحيله ومكره .. اجعله يفرُّ منا  التي تطيح بسلطانه وكيده .. برصِّ
كا فر من الصحاب األولني .. ال ُتسِلم أحدا منا إليه يا ويل املستضعفني ..

انرصنا يا نِْعَم النارص ويا خي املعني وأعنا!!
يا غياث املستغيثني ..

داِو قلوبا أثخنتها جراح الذنوب وأعيتها كثرة العيوب..
يا رب!! يا رب!! يا رب!!
أعرفك .. لن ختذلني أبدا!!

من مجيل دعاء الشيخ الشعراوي: » اللهم لك احلمد عىل كل قضائك ومجيع 
قدرك، محَد الرضا بُِحكِمك لليقني بحكمتك.

اللهم إين أسألك تواضعا يف غي ذلة، وعزة يف غي كب.

الدعاء سالح! صحرَّ عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »ألِّظوا بياذا اجلالل واإلكرام« أي 
الزموها، وأكثروا منها، وداوموا عليها. 

اللهم ارزقني دعوة مستجابة يف األسحار مع حالوة مناجاة ولذة قرب منك 
يا أرحم الرامحني.

لة،  من أدعية النبي ملسو هيلع هللا ىلص اجلامعة: » اللهم إين أعو بك من الفقر والقلة والذِّ
وأعوذ بك أن أظلم أو ُأظَلم«.
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من مجيل دعاء عيل بن احلسني: » اللهم ال ترفعني يف الناس درجة إال 
ة باطنة  حططتني عند نفيس مثلها، وال حُتِدث يل عزا ظاهرا إال أحدثَت يل ِذلرَّ

عند نفيس بقدرها«.

وكان من دعاء عيل بن احلسني: اللهم اجعل يل يًدا عىل من ظلمني.. ولسانا 
عىل من خاصمني .. وظفرا بمن عانَدين .. وهب يل مكرا عىل من كادين .. 

دين. وقدرًة عىل من اضطهدين .. وتكذيبا ملَِن قصبني .. وسالمًة مِمرَّن َتوعرَّ

من مجيل دعاء بكر بن عبد اهلل املزين: اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا، 
وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك غنى. 

دعوة شاملة رائعة!! كان من دعاء النبي لسعد بن أيب وقاص: »اللهم اهِد 
د لسانه .. اجعلوها دعاءكم سائر يومكم هذا«. قلبه، وسدِّ

إهلي .. كا ذكرناك يف جوف الليل والناس نيام فاذكرنا برمحتك حني ينسانا 
الناس يوم احلساب..يوم تذهل كل أم عن وليدها ويفر كل حبيٍب من 

حبيبه.

دعاء من ابن اجلوزي إىل كل داعية: 
إهلي..

إن قضيَت عيلرَّ العذاب غدا فال ُتعِلمهم بعذايب .. صيانة لكرمك ال ألجيل 
ب من دّل عليه!! لئال يقولوا: عذرَّ

إهلي .. لك احلمد عىل وحشة قلٍب جعلتني آوي إىل رحابك، وأخرُّ لك 
ساجدا باكيا ألتطهر من آثار البعد والفراق .. آنس وحشة القلب الغريب!

اللهم أيِقْظنا يف أحب األوقات إليك نناجيك .. اللهم واجعل ذلك عالمة 
حب واصطفاء لنا من بني خلقك يا كريم.
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اللهم اجعلني أغرس من العمل الصالح ما يثمر يف قبي نعيا ال خيطر ببال 
ورسورا يفوق اخليال.

اللهم استعِملني لنرصة دينك .. أْفِنِ حيايت يف إرشاد الناس إليك .. اجعلني 
قائدا أسوقهم إىل جنتك .. وريث أنبياء .. ِرجٌل عىل األرض وقلب معلرٌَّق 

بالساء!

اللهم ال تطرد من كان مهه تقريب العباد يف ما ُيرضيك، وال حتِرم حبرَّك من 
حبرَّب خلقه فيك.

جفرَّت الروح يا رباه فاروها من فيض جودك ونبع فضلك.. يا رب.. أنِقذ 
مريضا أوشك عىل اهلالك!

اللهم ال ِقَبل يل بعتابك فكيف بعذابك؟! ارمحني!

إهلي .. إن ضيرَّعُت بالذنب نفيس، فُردرَّ عيلرَّ نفيس الشاردة بعفوك ورضاك!

رباه!! أقِلْقني من منامي ألطلب جنتك، وأطلقني من أرس شيطاين ألنجو 
من عذابك .

يا رب!! ارزقني من جرعات اليقني ما أرى به اجلنة رأي العني، فال أملح 
طريق عمل صالح إال سلكته، وال سكة عمل خبيث إال اجتنبته.

اللهم وفِّقني هذه الليلة لقيام ليل ُتتِحفني بثوابه يف اجلنة.

سبحان من يرحم ببالئه ويبتيل بنعائه!
قد ُينعم اهلل بالبلوى وإن عظمت ... ويبتيل اهلل بعَض القوم بالنعم.

اللهم ارزقني سكينة النفس وإن أحاطت يب العواصف، وسعادة الروح وإن 
رآين الناس يف الشقاء.

541

539

545

547

543

540

542

544

546

دعوات



109

ر بك وأنساك .. أو أدعو إليك وأفررَّ منك .. أو أقرأ  ريب! أعوذ بك أن أذكِّ
آياتك وأنسلخ منها .. ربِّ أنقذين من أن أقول ما ال أفعل! 

أدِرك عبدك املسكني من نفسه.

اللهم لك احلمد أن أيقظتني للوقوف بني يديك يف خشوٍع ووجل حني نام 
غيي وغفل .. نعمٌة حتتاج إىل شكر عميل سائر اليوم.

إهلي لك احلمد الذي أنت أهله ... عىل نعٍم ما كنُت قطُّ هلا أه���������ال
��ال ... كأين بالتقصي أستوجب الفضال! إن ِزدُت تقصيا َتِزْدين تفضُّ

اللهم أحِي يب قلبا مات، وأنِقذ يب عبدا من النار، واجعل ذلك أكب مهي يا 
رباه!

سمع عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه رجال يدعو: »اللهم إنك حتول بني املرء 
وقلبه، فُحل بيني وبني معاصيك«، فقال: »رمحك اهلل!« ودعا له بخي.

رباه! أدركني قبل مويت
رباه! أنقذين قبل أن ال ينفع ندمي. 

رباه!  رباه!  رباه!
ين إمهالك .. كم أخرس لساين  إهلي .. كم أخجلتني نعاؤك .. كم غررَّ

حلمك وعطاؤك .. اللهم َضْعني حيث ترىض عني، واستخدمني يف أحب 
بني منك. األعال إليك، واستعملني يف أقرب ما يقرِّ

يا رب خلِّصني ولوجهك أخلصني!

اللهم إين أستغفرَك ممرَّا زعمُت أين أردُت به وجهك، فخالط قلبي منه ُعجب 
أو رياء.
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يا من قلت ﴿                                ﴾: سألتك املغفرة واجلنة، فال حتِرْمني 
فضلك، وال تنعني رمحتك. 

اللهم ارزقني سجدًة يف السحر ال أرفع الرأس منها إال مغفورا يل يا أكرم 
األكرمني.

اللهم إين أعوذ بك من إِْلف اخلطيئة واعتياد الذنب!

ر كل مبتىل بذنب أو أسيا لشهوة من قيوده!  اللهم حرِّ
اللهم أطِلق قلبه ليستنشق عبي احلرية. 

دعوت هبذا الدعاء ملن اشتكى يل من تقصيه يف جنب ربه.

اشفني بدوائك .. وارمحني هبداك .. وأسعدين بالقرب منك .. يا رب!

كان عبد األعىل التيمي يقول يف سجوده: »ربِّ زدنا لك خشوعا كا زاد 
أعداؤك لك نفورا، وال تكبرَّنرَّ وجوهنا يف النار من بعد السجود لك«.

قال ابن تيمية: »من أحسن الدعاء قوله: اللهم ال جتعلني ِعبة لغيي، وال 
جتعل أحدا أسعد با علرَّمتني مني«. 

كان من دعاء ُنَعْيم بن أيب امْلُترَِّئد: »اللرَُّهمرَّ إينِّ أعوذ بك من ُقْرِب َمْن يزيدين 
ُقرُبه ُبْعًدا منك!«

اللهم إين أعوذ بك من اجلهل باجلهل! أن أكون جاهال وأجهل أين جاهل.

اللهم أغنني باالفتقار إليك!
ين بالتذلل بني يديك! وأعّزٓ

م عليك! وإذا افتخر القوم باجلاه واألموال فاجعل فخري بينهم بأن أُدهلُّ
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قال حييى بن معاذ الرازي: عيل صبي .. وضاق صدري .. واشتدت 
فاقتي إىل مغفرتك .. وعظم رجائي لرمحتك .. أحلحت يف الدعاء اضطرارا 

وأنت جتيبني إن شئت اختيارا .. أما ترمحني حمتاجا إليك .. ومعتمدا يف 
حاجتي عليك .. ليس يل إله سواك فألتجئ إليه .. وال لك رشيك فأعتمد 

لت فرجي يا أرحم الرامحني. عليه .. بنور جالل وجهك أسألك إال عجرَّ

اللهم استعملنا يف أحب ما يرضيك عنا، وال تستبدلنا بتقصينا يف ما 
افرتضت علينا.

اللهم اجعل قويت يف طاعتك، وضعفي يف إتيان حمارمك!

اللهم ُسقني إليك طوعا قبل أن أساق إليك غدا يف األغالل!

إذا اضطربت أحوالك وتشتتت آراؤك فأكثر من قول:
اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا .. دون عون اهلل ال أمل لك!

، وال ِكب،  كان َسَلم بن قانع يقول: »اللهم ارزقنا رزقا حالال ِمن غي كدٍّ
نيا، وال منْقَصة يف اآلخرة«. وال َمنٍّ ِمن أَحد، وال عاٍر يف الدُّ

ضني خيا مما سلب  اللهم إن فاتني اليوم من أمر ديني ما أبعدين عنك، فعوِّ
من إياين، وأقمني بني يديك يف األسحار أرجوك.

اللهم اجعل شهويت يف البذل يف سبيلك، وراحتي يف التعب من أجل دينك.

نيع! أنت القريب مني.. فال  يا مجيل الفعال! أنت ولِيِّي، يا كريم الصرَّ
حترمني.. وببابك أوقفني.

اللهم ارحم يف الدنيا ُغربتي، وارحم عند املوت رَصعتي، وارحم يف القب 
َوحديت، وارحم مقامي بني يديك يوم النشور.  
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قال عطاء السليمي عند املوت:  »ربِّ إين ال أملك غي قلبي أتأمل به لشدائد 
املكروبني .. ولساين كتابة ونطقا أنارص به املظلومني.

فاغفر يل عجزي وضعفي .. وال تؤاخذين بجريمة اخلذالن يا كريم!« 

من دعاء أيب حيان التوحيدي: »اللهم إين أشكو إليك رشور نفيس، 
وسيئات عميل وفلتات لساين، ، وخوادع أميل، فكن يل نصيًا ويب رحيًا، 

فال قوة يل إال بك، وال توفيق إال منك، وال منال إال عىل يدك« . 

اللهم أرين من أنوار حكمتك ما أطمئن به ملجاري قَدِرك.

َحر تقيض هبا حاجتي وتغفر هبا زلتي!  اللهم إين أسألك سجدة يف السرَّ

قال ذو النون املرصي يف دعائه: 
»اللهم إليك تقصد رغبتي، وإّياك أسأل حاجتي، ومنك أرجو نجاح 

طلبتي، وبيدك مفاتيح مسألتي، ال أسأل اخلي إال منك، وال أرجوه من 
غيك، وال أيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك«.

كان مطرف يقول: »اللهم ارض عنا، فإن مل ترَض عنا فاعُف عنا، فإن املوىل 
قد يعفو عن عبده وهو عنه « . 

اللهم من أساء إيلرَّ فأحسن إليه، ومن اشتغل يب عنك فاشغله بك عني، ومن 
أطلق لسانه يفرَّ ذما ونقدا فأطلق لسانه فيك ثناء ومحدا.

ما أمجله من دعاء !!    يقول ابن اجلوزي :  اللهم ارزقنا جبا ال يعقبه كس .. 
 وأغننا غنى ليس معه فقر ..  وِخْر لنا واخرت لنا  يف كل ما تقيض ِمْن أمر . 

كان عمر بن اخلطاب يقول يف خطبته: »اللهم اعصمنا بحبلك، وثبِّتنا عىل 
أمرك«.
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كان معروف الكرخي: »اللهم إين أعوذ بك من طول األمل، فإن طول 
األمل يمنع خي العمل«

كان عامة دعاء إبراهيم: »اللهم انقلني من ذل معصيتك إىل عز طاعتك«.

ربِّ أسألك اإلقبال عليك .. واإلصغاء إليك .. والفهم عنك .. والبصية 
يف أمرك .. والوفاء بعهدك .. والثبات عىل ُقربك .. واألدب يف معاملتك

والتسليم لك ..وتفويض األمر إليك.

كان أبو الدرداء يقول: »اللهم متِّعنا بخيارنا ، وأعنا عىل رشارنا ، واجعلنا 
خيارا كلنا ، واجعل أمرنا عند خيارنا ، وإذا أذهبت الصاحلني فال ُتبِقنا 

بعدهم« .

قيل لعطاء السليمي: ادُع لنا، فقال: » اللهم ال تقتنا، فإن كنت مقترَّنا فاغفر 
لنا«.

كان مطرف بن عبد اهلل يقول: »اللهم ارَض عنا فإن مل ترض عنا فاعُف عنا، 
فإن املوىل قد يعفو عن عبده، وهو عنه غي راض«.

قال ميمون بن سياه سيد القراء: 
ج عنا ما  ل لنا ما نخاف حزونته، وفرِّ ه، وسهِّ »اللهم يسِّ لنا ما نخاف ُعْسَ

ج عنا ما نخاف كربه«. ه، وفرِّ نخاف ضيقه، ونفِّس عنا ما نخاف َغمرَّ

كان أويس القرين يدعو: »اللهم من مات جوعا فال تؤاِخذين به، ومن مات 
عريانا فال تؤاِخذين به «.

كانت امرأة من التابعني تقول: »اللهم أقبل با أدبر من قلبي، وافتح ما ُأقِفل 
ا مرتاحا لذكرك«. منه حتى جتعله هشًّ
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اللهم اجعل يل يف التعرض جلودك والرضا بجوارك ِعَوضا عن منع 
الباخلني، وغنى عا يف أيدي املستأثرين. 

قال يوسف بن احلسني عند موته: »اللهم إين نصحُت خلقك ظاهرا، 
وغششُت نفيس باطنا، فهب يل غيش لنفيس لنصحي خللقك«. 

اللهم إين أعوذ بك أن جتعل أحدا أسعد با علمُته أو كتبُته مني.
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سياط المواعظ

لذة الغربة ونعمة االصطفاء حلمل الرسالة ووراثة النبوة تحو آالم املسي 
وشدائد الرحلة!

جنسية املسلم عقيدته! وإال كان أبو جهل القريش أقرب إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
من بالل احلبيش..

رسالة لرافعي شعار الوطنية عىل حساب الدين.

قال جندب ألصحابه: »فإن عَرض بالٌء، فابذل مالك دون دينك، فإن 
فَت فابذل دمك دون دينك، فإن املخروب من خِرب دينه، وإن  ختورَّ

املسلوب من ُسِلب دينه، فإنه ال فقر بعد اجلنة، وال غنى بعد النار! النار ال 
يستغني فقيها، وال ُيَفكُّ أسيها«.

قال احلسن: »ابن آدم..دينك دينك، فإنا هو حلمك ودمك، فإن يسلم لك 
دينك يسلم لك جسمك ودمك، وإن تكن األخرى فنعوذ باهلل! فإهنا نار ال 

ُتْطَفأ، وجَسٌد ال يبىل، ونفس ال توت«.

قا ما دام قلبك بحبِّ  قال حييى بن معاذ: »يا ابن آدم! ال يزال دينك متمزِّ
الدنيا متعلِّقا«.

ضياع الدين! قال اإلمام أمحد: »إذا اشرتى الرجل من رجٍل شيئا وهو يعلم 
أنه رسقه فقد شاركه!«.

بالل احلبيش أقرب إىل أيب بكر من أيب جهل القريش.. العقيدة فوق كل يشء.
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وكيف تستطيل الطريق وكل خطوة فيه بأجر؟! وكيف تستوحش سكة 
سلكها كل األنبياء قبلك؟!

وال جتعل مصيبتا يف ديننا: تغرس يف قلب كل مسلم أن دين املرء أهم لديه 
من دنياه.

هل سبق وأنت دعوت هبذا الدعاء النبوي؟!
وفهمت معناه ومغزاه؟!

كني اإلسالم حتى ألقاك عليه«. »يا ويلرَّ اإلسالم وأهله ..مسِّ
ال تدعه ابتداًء من اليوم!

قال ابن عقيل: »إذا أردت أن تعلم حمل اإلسالم من أهل الزمان فال تنظر 
إىل زحامهم يف أبواب اجلوامع، وال ضجيجهم يف املوقف بلبيك، وإنا انظر 

إىل مواطأهتم أعداء الشيعة«.

قال سالم بن أيب مطيع: »كن لنعمة اهلل عليك يف دينك، أشكر منك لنعمة 
اهلل عليك يف دنياك«.

انتبه! قال أبو حامد الغزايل: »من أصبح وهو يأمل أن ُيميس، أو أمسى وهو 
يأمل أن يصبح مل خْيُل من الفتوِر والتسويف، وال يقدُر إالرَّ عىل سٍي ضعيف!«

بني العادة والعبادة حرف واحد! لكن ما أثقله يف ميزانك وأربحه 
د نواياك يف عملك وعاداتك سائر يومك. حلسناتك. جدِّ

ج كرب غيك تنفك أزمتك! مكروب؟ لديك مهوم؟ ضاق صدرك؟! فرِّ

﴿                                  ﴾: تشمل إعراض اجلوارح فال ترد إساءهتم بمثلها، 
وإعراض القلب فال حتقد وال يتغي قلبك نحوههم، بل أسقط عدواهنم من 

ذاكرة قلبك!

606

604

610

612

608

605

607

609

611

25 تغريدة



118

اجتِهد يف إصالح بضاعة النفس لعل املشرتي يرىض، ويدفع لك الثمن: 
اجلنة!

لتكن بصي القلب اليوم ليكون لك مع كل موقف حيايت عادي مغزى إياين 
أو إشارة ربانية أو تنبيه لطيف .. بصية القلب شعار.

لن يسبقني إىل اهلل أحد! عيٌب أن أنافسهم يف دنيا زائلة وأقعد عن منافستهم 
يف جنة باقية.

احا بأقوالك وأفعالك يشمها كل من حولك فيسعدون  كن عبيا فورَّ
وينتفعون .

»لو سرتته بثوبك«: قاهلا النبي ملسو هيلع هللا ىلص موصيا بالسرت عىل مرتكب الفاحشة، 
فكيف بمن دونه ممن زل بكلمة أو موقف؟! أليس أوىل؟! 

خي سفي إىل القلوب ُخُلق! موقف أخالقي آرس من داعية يفوق عشات 
اخلطب والكتب!!

الثورة أخالق واألخالق ثورة!! قال حافظ إبراهيم: 
والعلُم إن مل تكتنفه شائٌل ... ُتعليه كان مطية اإلخفاق

موضع جهادنا اليوم هو حمراب املجتمع نحمل قيمنا وأخالقنا دون أن 
نتلوث باملحيط مها خبث.

ال تظهر األخالق احلقيقية إال عند اخلصومات .. من مشاهدايت الختالف 
اآلراء عب الصفحات .
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