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 له ومن يضلل   اهلل فال مضل من هيده   عاملنانفسنا ومن سيئات أه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أاحلمد هلل نحمده ونستعين ن  إ

 .ورسولهن حممدا عبده شهد أأال اهلل وحده ال رشيك له ون ال إله إأشهد أوفال هادي له، 

 ما بعد :أ

َر َأو  َأَراَد ُشُكوًرا)فقد قال اهلل تعاىل:  كَّ َفًة ِّلمَن  َأَراَد َأن َيذَّ ل 
ي َل َوالنََّهاَر خ  ي َجَعَل اللَّ

ذ  فخلق اهلل ، (26)سورة الفرقان ، (َوُهَو الَّ

ُبُدون  َوَما  ) :قال اهلل تعاىل، م جناً أ نساً سواء كان إ ،جل عبادتهالزمان واإلنسان من أ َيع 
ن َس إ الَّ ل 

نَّ َواأل  ُت اْل    .(َخَلق 

 . (62)سورة الذاريات 

عبادة  فالذي يكون يف ،له وكأنك راكب  والذي يميض  ، ت الذي تكون فيه مع اهلل عز وجلواخلري يف الوق والربكة والرمحة

نات ش يف جفهو الذي يعي ،وتواطئ القلب مع اللسان يف التدبر والفهم وصدق مناجاة ،خبات قلبإوانرشاح صدر و

 . ويوم القيامة عىل حسب حاله هذا معروشات وغري معروشات يف هذه احلياه الدنيا، وحاله يف الربزخ

 ويف مناجاة دائمة ،ويف رسور وحبور ، نعيمفإذا كان قلبك يففإذا أردت أن تعرف حالك يف القرب فأنظر اىل قلبك يف الصدر، 

النعيم  من لو يعلم اِّللوك وأبناء اِّللوك ما نحن فيه "  يف نعيم، كان يقول بعض الصاحلني: نك تعيشعلم أهلل عز وجل فأ

 احلقيقية.  ةهذه هي النعم ."ْلالدونا عليها بالسيوف
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رَ  َأن   َأَرادَ  ن  ِّل َ  قال تعاىل: )والشتاء خيلف الصيف،  ،شتاءوالصيف خيلف ال ،والنهار خيلف الليل ،الليل خيلف النهار كَّ  َأو   َيذَّ

 هلل عز وجل.  اد شكورا فيكون عابداً ركر فيتعلم، أو أن يذ  ، أراد أ (26)(، سورة الفرقان  ُشُكوًرا َأَرادَ 

 حتى تتفطر قدماه. مطيل القيان النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يقوم الليل ويُ أولذا ثبت يف صحيح مسلم 

َبري    َعن   احلديث:  َوَة ب ن  الزُّ  َوَسلََّم ، إ َذا َصىلَّ َقاَم َحتَّى ، َقاَلت  : َكاَن َرُسوُل اهللَّ  َعائ َشةَ  ، َعن   ُعر 
رَ  َصىلَّ اهللَُّ َعَلي ه  اَل  َتَفطَّ ج  ُه ، َقاَلت  ر 

مَ  َر َلَك َما َتَقدَّ
نَُع َهَذا ، َوَقد  ُغف  َشُة : َيا َرُسوَل اهللَّ  َأَتص 

رَ  َعائ  ب َك َوَما َتَأخَّ ن  َذن 
َشُة َأَفاَل َأُكوُن َعب ًدا م 

  .َشُكوًرا، َفَقاَل : َيا َعائ 

 (.  6716)صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة واْلنة والنار، باب إكثار األعامل واالجتهاد يف العبادة، حديث رقم 

ي )، قال تعاىل: ىل اهلل عز وجلقبال والفرار إواإل بالعمل والعبادة والطاعة وراً راد شكِّلن أ ن ُه َنذ  وا إ ىَل اهللَّ  إ ِّنم َلُكم  م  رُّ
ر  َفف 

 (. 65)سورة الذاريات . ( ُمب ني  

 عليه نزله عىل قلب رسوله صىل اهللالرشع الذي أ ،رشع اهلل عز وجل ويتعلميتعلم كتاب اهلل، ؛ ن يتعلم أ :راد ان يذكرِّلن أ

  أو أراد شكورًا. ، وسلم

ن َس  )ولذا الناظر لتفسري قول اهلل عز وجل عن السلف 
نَّ َواأل  ُت اْل   ُبُدونَوَما َخَلق  َيع 

فمنهم من (، 62)سورة الطور(،    إ الَّ ل 

 ال ليعرفون، وهذا تذكر. : إقال

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=5594
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4049
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راد ن أ، وهذا ِّلويرضاها تعاىل التي حيبها اهلل االسم اْلامع لألفعال واألقوال الظاهرة والباطنة :أو العبادة اِّلعلومة وهي

 . شكوراً 

 . مرينيإال ليعبدون يشمل األف

 اهلل جلَّ ف ،اخللق حممد صىل اهلل عليه وسلم بل سيدمن ق   عملياً  صبح واقعاً وهذا الكالم النظري أ ،رينظكالم وهذا الكالم 

كان يقود  فالذين يصل إليه، أ حد   يمكن ألواستعداد ال ة  بسجيَّ صىل اهلل عليه الصاله والسالم   يف عاله خلق النبي حممد

 .ال ينقطع وال يفرت فإنه اهلل تعاىل  ه اِّلحبة لطاعةومن قادت ؛نبي صىل اهلل عليه والسلم للطاعة اِّلحبةال

 أو درء ثوابجل وهذا الصنف الذي يعمل من أ، ار واخلوف من الن وكثري من اخللق تقودهم احلسنة والسيئة والطمع باْلنة

َت  ) :لنبيه صىل اهلل عليه وسلموهذا هو رس قوال اهلل تعاىل  ،عذاب يتعب و يفرت ( ، أي  1لرشح )سورة ا(؛  َفان َصب  َفإ َذا َفَرغ 

 . ذا فرغت فاتعبفإ

 إذا فرغت فانصب. فاهلل يقول لنبيه ، ا فرغت فارتاح ذالسيد يقول ِّلن يعمل عنده إ لعادة اإلنسان يسمعا

 ِّلاذا؟

 شديد ِّلناجاته.  عىل استعداد  تعاىل وخلقه اهلل يه  أعرف الناس باهلل جل يف عاله، النبي صىل اهلل عل ن  أل
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عبد اهلل ابن  الةخ  نوبة ميمونهتحني  فكان يَ  ،ل اهلل صىل اهلل عليه وسلم  شيئاً من رسون يتعلم ولده عبد اهلل ذا أراد العباس ألو

 ،ت عندهمدركك الليل فب  إن أ :وقال ،يف وقت متأخر من الليل ديةهبليه فبعث إ، ن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عباس م

فنام عندها  باس(ابن عة )خال وكانت خالته  فلام دخل النبي عىل بيت ميمونة :قال، صىل اهلل عليه وسلمت عند النبي قال فب  

 . ثم استيقظ ثم صىل   صىل اهلل عليه وسلمنام النبي  ثميئ الوضوء ن ُت أبمر فأفقال: 

 ؟ دراك ما صىل   وما أصىل  

 ولعل   ،هاعليننا ال نقدر أل، رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلموراء  بائي احلمد هلل الذي مل ندرك صالةحوأنا أقول إلخواِّن وأ

 اهلل العفو والعافية.  ُل أنسصىل اهلل عليه وسلم،  رسول اهللخلف  واحدةً   صالةً إن صىل   ،بعضنا خيرج من اِّللة

: التعائشة ريض اهلل عنها ق، عن وكانت صالته طويلةحواله مع ربه يف كل أ كان م اهلل عليه وسل  النبي صىل   ن  فالشاهد أ

كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يصيل أربعًا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، ثم يصيل أربعًا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، )

، ومسلم يف كتاب صالة اِّلسافرين، 7511أخرجه البخاري يف كتاب اْلمعة، باب قيام النبي بالليل برقم ، ) ثم يصيل ثالثاً 

 .7671الليل برقم باب صالة 

ات ليلة قال: صليت مع النبي صىل اهلل عليه وسلم ذ -ريض اهلل عنه-عن حذيفة وكان يطيل يف صالته صىل اهلل عليه وسلم، 

 فافتتح البقرة فقلت يركع عند اِّلائة ثم مىض فقلت يصيل هبا يف ركعة فمىض فقلت يركع هبا ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح

ا يقرأ مرتسال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول آل عمران فقرأه
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سبحان ريب العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع اهلل ِّلن محده ثم قام طويال قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان 

 (. 116رواه مسلم )" ريب األعىل فكان سجوده قريبا من قيامه

ري من الطعام ىل الكثكان ال حيتاج إعند ربه يطعمه ويسقيه  بيُت فكان يَ  ،الوقت ح  فس  د نبيه ب  ي  أقد يف عاله  وكان اهلل جل  

عنب  يقطف منن ويكاد أ يمد يده وكان وهو يصيل   اِّلناجاةكثر يواصل الصيام ويُ  كانوكثر من الصيام وكان يُ والرشاب، 

اهلل عليه وسلم  صىل حممدا ري نبيهكان اهلل يُ  ،بعد ما قامت القيامة ،ةخريتذكر أنه ليس يف اآل ،رضاألنه عىل ثم يتذكر أ اْلنة

استنبط  ؛ك(مامأن تصيل واِّلدفأه أال بأس ) مام النار أ جواز الصالةمام البخاري استنبط من هذا فاإل بلة،والنار يف الق   اْلنة

جواز  بلته وهو يصيليف ق  للنبي والنار  النار من حديث أن  اهلل عرض اْلنةم ماأ باب الصالةمام البخاري يف صحيحه اإل

 . مام النار الصالة أ

 صىل اهلل عليه وسلم. هذا كان حال النبي 

ىل ن تبعهم إوالتابعني وم صحابةمن ال فبعضهم ،ه صىل اهلل عليه وسلم كان قدوتملكن ،ما كانوا مثله، ن بعدهمومَ  الصحابة

 .ن يلحق بالنبي صىل اهلل عليه وسلمأاهد هد وُي َي من يوم الدين 

من طول  سلمصىل اهلل عليه و ا ناله رسول اهللمم ن ينالوا شيئاً يدون يف الشتاء جماالً أل فكان الصاحلون من السلف الصالح

 .والنوم الراحة نسان نصيبه مناإلخد ويأ يف البدن البدن، تبقى القوة يف مع وجود القوةوطول القيام  اِّلناجاة
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َغي َث  ) :الشورىسورة واهلل عز وجل يقول يف ، ن اهلل ينرش رمحته يف الشتاءلذا كانوا يعلمون أو ُل ال  ي ُينَزم
ن   َوُهَو الَّذ 

د   م   َما َبع 

ََتهُ  َوَين رُشُ  َقنَُطوا ُّ  َوُهوَ  َرمح  َول  يدُ  ال  َم   .( 62)سورة الشورى ،( احل 

م يف عبادة اهلل هويعلون ه  ، اهلل هم مرضاةيعلون ه  مع فيها الناس وتيالتي  الرمحة؛ للبالد والعباد مع الغيث تنرش الرمحة

يبه من اإلنسان نص خذ  ة اإلستعداد وأمع قوويتمع ذلك هلم  ،ويتلذذون بطول القيامفكانوا حيبون طول القيام ، عز وجل

 لليل يف الشتاء طول القيام يف ال الصيام يف النهار، يف الليل كطوطول القيام رمحهم اهلل تعاىل  كانوا يعتربونو  ،والنوم الراحة

به وحيبون  َس نهنم حيبون اهلل تعاىل وحيبون األُ ألويفرحون به كانوا حيبون طول القيام كطول الصيام يف النهار يف الصيف، 

 ءحب يشاىل أكان اهلل تعوكل حبيب بحبيبه،  إذا جاء الليل خال ،كل حبيب بحبيبه الليل خال ذا حل  فإ ،اخللوة بحبيبهم

 ته. حيبون مناجا ،لقلوهبم

  ؟لون ِّلاذا تبكونفلام ُيسأ ،هنم كانوا يف سكرات اِّلوت يبكونومنهم معاذ وغريه أ من السلف  ثر عن مجع  لذا أُ 

، ام يف ليال الشتاءونبكي عىل القي ،الصيف ظمأِّلا نموت ينقطع الصيام يف  ؛اهلواجر نبكي عىل الصيام يف ظمأ :فكانوا يقولون

 . وعىل مزامحه العلامء عىل الركب

 هذا هو أصل اخلري عندهم. 

هلل عليه صىل ا ن النبيأ مرفوعاً يث عامر ابن سعد دمن حوورد عند الرتمذي  ،عنهتعاىل هريرة ريض اهلل  يبولذا ثبت عن أ

، وحسنه األلباِّن يف صحيح اْلامع بحديث رقم ( 111)صحيح الرتمذي  ،( العنيمة الباردة، الصوم يف الشتاء ) :وسلم قال
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والعلامء  ؛ اعتضد بقول أيب هريرة صىل اهلل عليه وسلم  عامر ابن مسعد مل يسمع من النبيحديث الرتمذي مرسل  (8222

 .ن احلديثالعلم حيس  هل وبعض ألباِّن ولذا الشيخ األ، موقوف يعضده ويقويه ءذا جاء يشوإضعفه يسري  اِّلرسل :يقولون

 ،صبنَ  ودون تعب أ ءأن تأخذ اليش مةوالغني يف الشتاء كان غنيمة(، وملصن اأ)  ،مر معروفا عندهمفكان هذا األام كان وكيف

 عندهم. وهذا األمر كان معروفاً  ،تعبكبري دون  ن تناله وحتوزهأ

 ه وسلمصىل اهلل علي ن النبيأري دايب سعيد اخلعن يب سمح براج عن أمن طريق محد أ ديب سعيد عنأولذا ورد يف حديث 

 هناره اِّلؤمن طال ليله فقامه وقرص الشتاء ربيع ) :قالــفشعب والسنن ـقي يف الــيهبزاد ال (الشتاء ربيع اِّلؤمن) :قال

وهذا النهار  ،امفهذه الليال يف القي ء،ف يشلكواب وترسح وتسمن وصاحبها ال يتعب وال يتدالربيع ترتع فيه ال(؛ فصامه

وتصبح ، فتناجي موالك وتعرتف بضعفك ،لكن يسمن قلبك وتقوى عالقتك مع ربك ،سمنوتَ   تعب بدونخذ أت يف الصيام

 ،والقيام ال تشعر به، لم للمس ال تشعر به، هو غنيمة ، الصيام يف الشتاءوبني الصيامبني قوتك  ن جتمعأتستطيع فيها  ةيف حال

 . السمر بعد العشاء ةكراهيام ان استحرضت وال سي  

وهناره  ،ليله طويل يقومه ،عم زمان اِّلؤمن الشتاءن  ) :كان احلسن البرصي يقول ،مر معروف عند السلفواستغالل الليل أ

  .(قصري يصومه 

 .وقت اِّلؤمن عمن  فهذا الوقت 

 ؟دراك ما الوقتالوقت وما أ
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ام كان يقول ك ، ياماإلنسان أ :نقول حسن تعريف لإلنسان احلضاريفأ ،اً حضاري اً رفك تعريفن نع  أ َت ردإن أَ نسان أنت أهيا اإل

 (. ، ويوشك إذا ذهب بعضك أن يذهب كلكذا مىض يوم ذهب بعضكفإيام  نت أيا ابن آدم إنام أ ) :احلسن البرصي

 .نحَس ع وليس ب  وهذا شنيع وبش ،نسان حيوان ناطق: اإلنسان بقوهلمفون اإليعرم علامء الكالم وعلامء اِّلنطق 

كان  ،واماً قإِّن أدركت أ ): وكان يقول  (ذا مىض يوم مات بعضكيا ابن آدم إنام أنت أيام فإ ) :يقولتعريف احلسن البرصي  

 . أي كبار التابعني وبعض الصحابة ممن سمع منهمويقصد بقوله أقواماً:  أحدهم أشح عىل عمره منه عىل درهه(،

 .(فيهام أنت الليل والنهار يعمالن فيك فاعملإن ) :رمحه اهلل تعاىل يقول عمر بن عبد العزيز  كانو

ه دون تفالذي يرصف وق ،رصفه لوقته كيف هوىل إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إ خواِّن دائامً وأقول ألحبائي وأ

 . ال يصاحبمحق يف دين أو دنيا فهو أ عليهتعود  فائدة

يتق اهلل يف الغيب من خالل نظر هل طول ركوعه وسجوده، أك يغر  وال  ،ىل لسانهفانظر إ ن تعرف دين الرجلأردت أذا وإ

 لسانه. 

َواَلُكُم(  )وقال اهلل تعاىل ذا ول َفَهاَء َأم  ُتوا السُّ  ن  إف ،الاِّل عُ الذي يضي  عىل السفيه جر والرشع يعل احل  (، 6، )سورة النساء َاَل ُتؤ 

 نإ ما الوقتوأ ،ن ذهب لعله يعودإن اِّلال ؛ ألجر ممن يضيع اِّلالحق باحل  وهو أ ،وال يصاحبع الوقت سفيه الذي يضي  

 ا له أن يعود. ن  فأ ذهب
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 معاذ بن جبلن ع احلديث يفكام  والنبي يقولفيها، تعاىل  ال يذكرون اهلل  ال يتحرسون إال  عىل ساعة يف اْلنة نةهل اْلولذا أ

؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيَم شبابه فيام أبالهعمره فيَم أفناه؟ وعن  :أربع قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ما تزال))

 (. 7162)حديث حسن لغريه، صحح األلباِّن يف صحيح الرتغيب والرتهيب  ((.علمه ماذا عمل فيهأنفقه؟ وعن 

  االستفادةيفالنظر  ان يعيدوأو ،وقاتمأن يعيدوا النظر يف أحوج الناس أما ولذا عن الوقت،  ،شبابه وعمره فنصف األسئلة

   .البدن والفراغ وقوةطول الوقت  من

ثري من الناس  نعمتان مغبون فيهام ك ) :ن النبي صىل اهلل عليه وسلم قالأمن حديث عبداهلل بن مسعود فقد ثبت يف البخاري 

/ 6رواه البخاري يف كتاب الرقاق، باب ما جاء يف الصحة والفراغ، وأن ال عيش إال عيش اآلخرة . )(الصحه والفراغ 

7861 (2501 ). 

، بادلعُ ا كثر من يعرف قيمه الوقتالعلامء، وأ قتوكثر من يعرف قيمه الاإلنسان اِّلشغول هو الذي يعرف قيمه الوقت، ولذا أ

 دار االخرة.الىل وبقوة إىل مالقاته وإ ويستعدون غايةً  ،لثا هلل عزوجون حثيريالذين يس

 وهو من وفيات القرن الرابع عرش "مجال الدين القاسمي"كان ،  يف االستفادة من الوقت عجيبة العلامء رضبوا لنا امثلةً 

 . يا ليت الوقت يباع فاشرتيه منهم :يقولور يف دمشق فيجد الناس يف اِّلقاهي فيقف مُ يَ  هجري

ما يف، وإإما يف تصن نظرت يف وقتي  فوجدت وقتي معموراً  :قال، كان واعظ الدنيا يف بغدادرمحه اهلل  "وزيمام ابن اْلاإل"

ون فيضيع أتي قاريبوأ وأصحايبمن جرياِّن وأهليني لادت بعض البطفنظرت فوج :قال، وذكر إما يف عبادةو تعليم،ووعظ يف 

https://www.alukah.net/library/0/97600
https://www.alukah.net/library/0/97600
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رق وقطع الو قالم: فادخرت بري األقاليذهب يف قطع الورق وبري األقالم،  ن جزءا من وقتي أفوجدت فنظرت  ،الوقت

 انشغلت بربي األقالم وقطع األوراق. وا ذا جاؤإىل جميئهم، فكانوا إ

 . شديداً  وقات حرصاً حيرصون عىل األ

 الطويلة يستفيدون من هذا الوقت.  هيف الشتاء وليالي فالسلف حاهلم

 كيف يستفيد السلف من الوقت يف الشتاء؟ 

 .بطول القيام 

ولكن السلف و هو، همع اهلل تعاىل حواله كلها حاله يف أوسلم فكان النبي صىل اهلل عليه  ،صىل اهلل عليه وسلم ون بالنبييقتد

،  وحممد هو محدأه فاهلل خلق النبي وسام   ،صىل اهلل عليه وسلم عليه اهلل نبيه حممداً لقوا باالستعداد الذي خلق ما ُخ  الصالح

 النبي  نام هومحد هو الذي بلغ الغاية يف كل خصلة من هذه اخلصال، فكل اخللق سيدهم وقدوتم إأة، واخلصال احلميد جممع

دون يف طول اد يفكان العب   ،عليهصىل اهلل عليه وسلم  باالستعداد الذي خلق حممداً  حداً أما خلق اهلل ،  اهلل عليه وسلمصىل

 . جلعز ويف قرهبم ومسريهم لرهبم بني قوتم وبني رغبتهم ن يمعوا بأ جماالً وقرص هنار الشتاء  الشتاء ليال

 ابن ثواب عبد اهلل" دريس اخلوالِّنيب أأ"يف ترمجه  معي مثالً  رظأن ،كان هذا حال التابعني  ،فقط ومل يكن هذا حال الصحابة

ثم يرضب قدميه قظ ثم يستي ثم ينام قليالً ه عىل احلائط، يضع السوط يعلقكان يبيت يذكر ابن عساكر يف ترمجته رمحه اهلل 
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كه هلم، ، وأننا لن نرتعىل رسول اهللنزامحهم  أن ا عليه وسلمصىل اهلل اهلل أصحاب رسول ن يعلم ريد أأ :وكان يقول بالسوط

 .مسريهموإنام نسري 

 هذه األمة يفاحلمد هلل الذي جعل  :فكان عمر يقول عمر بذلك، خرب  فأُ  ،ه الناررق بيته وهو فيه فام مس  ُح  عبد اهلل ابن ثواب

ىل اهلل عليه صول اهلل سن ر: واهلل لو أم(هَ ل  )وعمر مُ  ادريس اخلوالِّن يبفلام التقى به قال عمر أل؛ مثل إبراهيم عليه السالم

 .بك  رُسَّ رأك لوسلم 

انوا مشمريني، ، ككانوا مستعدين رمحهم اهلل تعاىل هذا حال الكثري من التابعني  ، بلبو مسلم اخلوالِّنوليس هذا فقط حال أ

 . كانوا يعلمون أهنم يموتون فكانوا حيرصون عىل أوقاتم

يح من والصيام ال يعلم أجره إال اهلل، ثبت يف الصح ،، وكيف الكثرة الصيامبني وهذا اِّلوسم يمعون فيه بني طول القيام و

 ضعف سبعمائة إلى أمثالها بعشر لحسنةا يضاعف آدم بنا عمل كل ) :صىل اهلل عليه وسلم قالن النبي حديث أيب هريرة أ

 عند وفرحة فطره عند فرحة: فرحتان للصائم أجلي من وطعامه شهوته يدع به أجزي وأنا لي فإنه لصوما إال: تعالى للها قال

 يصخب وال يرفث فال أحدكم صوم يوم كان اوإذ جنة لصياماو لمسكا ريح من للها عند أطيب لصائما فم ولخلوف ربه ءلقا

 (. متفق عليه. صائم مرؤا إني فليقل قاتله أو أحد سابه وفإن

هذا فيه مجع و ،قال قال اهلل تعاىل ثم النبي مبارشة ،هذه القاعدة اِّلضطردة يف العبادات، مثاهلاقال أهل العلم: احلسنة بعرشة أ

 . إال الصوم فإنه ل قال كل عمل ابن آدم له، النبوي واحلديث القديس بني احلديث
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  : شياء مهامتيستفاد من هذا أ

  .ن الصوم ال يدخله رياءول أاألمر األ.  7

 اِّلفل ُس؟ ما نأتدرو :هريرة حديث اِّلفلس، )عن أيب ة،مالقيايوم صات تكون يف عر األمر الثاِّن أن اِّلقاصصة يوم القيامة.  6

تي، من إنَّاِّلفلَس : فقال.  متاعَ  وال له درهمَ  ال من فينا اِّلفل ُس :قالوا  شتم قد يأيتو وزكاة ، وصيام   بصالة   القيامة   يومَ  يأيت أمَّ

َيت   فإن.  حسنات ه من وهذا حسنات ه من هذا فُيعَطى.  هذا ورضب هذا، دمَ  وسفك هذا، ماَل  وأكل هذا، وقذف هذا،
 َفن 

حت خطاياهم من أخذ عليه، ما يقيَض  أن قبل حسناُته، ح ثمَّ .  عليه فُطر  (. )رواه مسلم  يف ُطر   (. 6627النَّار 

 .  الصومال  إالنبي صلىل اهلل عليه وسلم:   قال

الصيام مقبول عند فومهام فعل العبد  ،هلل يبقى له، الصيام الصيام ال يقبل اِّلقاصصة، يقتص منه الو فالعمل يبقى لصاحبه

 .اهلل عز وجل

 ،لذي يزيههو ا ،نه لقال اهلل تعاىل كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإ :قالقال مبارشة  ،مثاهلااحلسنة بعرشة أمل معي تأثم 

 . ال هو سبحانهوال يعلم جزاء الصائم إ
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 مل عنده فقالب برجل يععج  أُ وما اهلل به عليم، موال األ منوعنده  كريامً  رجال أن   لو، مثاًل قرب لك اِّلعنىوحتى أ

 وهلل، ك يظهر عطاءهلفكم كان كرمه وكم كان يمحسابه عندي،  ،حاسبهن أنا افالال حاسب العامل إالذي عنده: ب سللمحا

 . عىلاِّلثل األ

 أبي عن :التي ُبيمنت يف فضل الصوم القليلةشياء األ ولذا من، ال يعرف أجره إال اهلل ،و نبيك ألَ جره مَ فالصوم ال يعرف أ

 باعد إال للها سبيل في يوما يصوم عبد من )ما: وسلم عليه للها صلى للها رسول قال: قال عنه للها رضي لخدريا سعيد

 .عليه خريف(. متفق سبعين لنارا عن وجهه ليوما بذلك للها

ن ال تلحق أغلت فطار وُش نسيت اإلف قليالً  واهلل يف الشتاء إذا تأخر نومكواليوم ، عن النار سبعني خريفصيام يوم تبتعد 

يض اهلل عنه ر ، كان أبو هريرة(الغنيمة الباردة الصيام يف الشتاء) ،فاجعله صيام إال وقد قرب اِّلغرب، كل عىل الغداء شيئاأت

قال  ،( هناركم فصوموهليلكم فقوموه وقرُص  ن طاليا أهل القرآ): يقولإذا جاء الشتاء  "عبيد ابن عمري"كان هذا، و يقول

سن صنيعه وفعله، ما رف بحرف بفقهه وعُ عُ رف بحفظه ذا عُ كان اإلنسان إ ،هل اهلممن هم أهل القرآ، وأفقوموا وصوموا

 عىلقبل هو من آقبل عىل القرفكان الذي يألنه أفقههم،  ،همأقرأالناس  مُ ؤُ لذا يَ وزدواجية اِّلوجودة اليوم، كان عندهم اإل

 . خرةاآل

 .ناهلل وابتعد عن النريا ب من رمحةوقرُ  ب من اْلنة،قرُ  ةخاصبالشتاء من و ة،عامبمن وقته  فالواحد إذا أحسن االستفادة
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لكن مع  ،استخدام اِّلاء البارد ما يقلق ويزعج النفس يف الربديف و ،فيه ترك الوفري من الفراش ،م القيام يشق عىل النفسعَ نَ 

 أدُلكم )أال :قال النبي صىل اهلل عليه وسلم من حديث أيب هريرة خرجه مسلم النبي صىل اهلل عليه وسلم فيام أ هذا بني لنا

؟ به   ويرفعُ  اخلطايا به   اهللُ يمحو ما عىل   إسباغُ  قال!  اهلل  رسوَل  يا.  بىل: قالوا الدرجات 
 
 إىل اخلطا كثرةُ و.  اِّلكاره   عىل الوضوء

د    فذلكمُ  نَتني  ث مالك   حديث ويف.  الرباط   ذكر شعبةَ  حديث   يف وليس.  الرباطُ  فذلكم  .  الصالة   بعدَ  الصالة   وانتظارُ .  اِّلساج 

باط   .(. فذلكمُ .  الرم باط   ( .  667 مسلم صحيح(الرم

 سباغ الوضوء عىل اِّلكاره. إ :يمحو به اخلطايا ويرفع الدرجات ما

 ؟سباغ الوضوء عىل اِّلكاره ما معنى إ

  . الشتاءيفونفسك تكره ذلك بسبب الربد ، عضاء الوضوءوتغسل أ ،هوتقبل بقلبك ووجهك علي ،وحتسن الوضوء أتتوض

ننتظر وكحالنا اآلن صلينا اِّلغرب وجلسنا نتفقه يف دين اهلل - وانتظار الصالة بعد الصالة ،، لمساجدلوكثرة اخلطى قال: 

 .-الصالة

 . ذلكم الرباط فذلكم الرباطقال: 

 باب رفع الدرجات عند اهلل عز وجل. سمن أسباب حمو اخلطايا، ومن أفهذا 

 . رائعاً  رشحه رشحاً ، مام ابن رجب  يف جزء مفرد فرده اإلواحلديث أ ،ولذا ثبت يف حديث اختصام اِّلأل األعىل
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فقال ، عىلصم اِّلأل األفيام خيتتعلم فقال ل يا حممد أيف اِّلنام،  يأ ريب يُت رأ ): صىل اهلل عليه وسلم ويف احلديث يقول النبي

 الوضوء اسباغ: وذكر الكفارات فقال ،خيتصمون يف الدرجات والكفارات، ( يف الدرجات والكفارات النبي عليه السالم

. عد الصالةواتنظار الصالة بىل اْلامعات ، ونقل اخلطى إكام يف احلديث السابق تسبغ الوضوء عىل اِّلكاره ،الكرهيات عىل

  .ويزعجك فاحتسب ا كان القيام وكثرة الوضوء يقلقكذفإ ،عاملاألجر يف هذه األختتصم كيف تكتب  اِّلالئكة

 قاعدةوال يفهمون ال،  خاطئاً  سف يفهموهنا فهامً الناس لألفكثري من  ،صحيحاً  رشعياً  ن نفهمها فهامً وهنا مسألة مهمة يب أ

  نفسه مشقةف عىلدخل اِّلكلَّ ن يُ ما أ؛ أاِّلشقة التي ال تنفك عنها العبادةاألجر عىل قدر  (،األجر عىل قدر اِّلشقة): التي تقول

 يف يشء.  دين اهللدخال ليس من فهذا اإل، ن يستغني عنها عمدة وهو يستطيع أمت

، ال يستظل ين يقوم وال يقعد، وأن يبقى يف الظل، أأالبخاري، مذكورة يف صحيح  ئيل صحايب جليل، والقصةرساإبو نذر أ

 اهلل غني عن عملك هذا.  انَّ  :وقال النبي فزجره

 ، النبي بادةع عن يسألون ،  النبي أزواج بيوت إىل رهط ثالثة )جاء:  قالبخاري ومسلم الويف حديث أنس اِّلتفق عليه يف 

 الليل يلفاص أنا أما:  أحدهم قال! ؟ تأخر وما ذنبه من تقدم له غفر قد  النبي من نحن أين:  وقالوا تقالوها كأهنم أخربوا فلام

 مإليه  اهلل رسول فجاء ، أبداً  أتزوج فال النساء أعتزل وأنا:  اآلخر وقال ، أفطر وال الدهر أصوم وأنا:  اآلخر وقال ، أبداً 

 أتزوجو ، وأرقد وأصيل ، وأفطر أصوم لكني ، له وأتقاكم هلل ألخشاكم إِّن واهلل أما! ؟ وكذا كذا قلتم الذين أنتم: ) فقال

 .(715عليه . )متفق( مني فليس سنتي عن رغب فمن ، النساء
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 . هذا من باب التقوى نامإن اهلل قد غفر ل ما تقدم ل من ذنبي وأل ،نكح النساءاال فطر وال أنام وال أنا يعني أ

 النفسعىل  شقةإدخال اِّلف مع عدم وجود مشقة، فيهيفرحون يف الشتاء لتحقق العبادات والصاحلون  والتابعون ولذا الصحابة

 صىل اهلل عليه وسلم.  فهذا ليس من هدي النبيمن وجه التعمد 

َ  َما: » :لتقاريض اهلل عنها  حيح مسلم عن عائشةلقد ثبت يف صف َ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اهللُ َصىلَّ  النَّب يُّ  ُخريم َري   َبني  َتارَ  إ الَّ  ن  َأم  ا اخ  ُهَ رَسَ  َأي 

، مَل   َما ث مُ  َكانَ  َفإ َذا َيأ َثم  ا َكانَ  اإل  َعَدُهَ ن ُه، َأب  َتَقمَ  َما َواهللَّ  م  ه   ان  س    يف   ل نَف 
 
ء َتى يَش  ، إ َلي ه   ُيؤ  مُ  هللَّ ،ا ُحُرَماُت  ُتن َتَهَك  َحتَّى َقطُّ  .«هلل َّ  َفَين َتق 

 . (752) اإليامن - مسلم صحيح

 . كثر من أجر الذي يستخدم اِّلاء احلارأجر فله أال ويستخدم اِّلاء البارد يقوم إ نأنسان ال يستطيع يعني إ 

اء احلار  اِّل ركُ ت ،و االغتسالبالوضوء أ باِّلاء الباردعىل نفسه  قةشفرتك اِّلاء احلار ليدخل اِّلمامه ماء بارد وماء حار، أنسان إ

 لك أجر. سقاط اْلنابة إال باِّلاء البارد فإذا كنت ال تستطيع لكن إء، وال يوز أن تتعبد اهلل هبذا، ليس من دين اهلل يف يش

قة، هذا أمر ليس داخال حتت األجر عىل قدر اِّلش تستطيع األ تتحمل هذه اِّلشقةنت عىل نفسك وأ دخال اِّلشقةإن تتقصد أ

حج  اشياً م النبي عليه السالم ِّلا حج مل حيجال تستطيع أن تنفك عنها، لذا ، اِّلشقة الزمةهذه ذا كانت إ ةاألجر عىل قدر اِّلشق

يه وسلم يتقصد النبي صىل اهلل علفام كان  ،امر راكباً بل رمى اْل  ، راكباً  حول الكعبة النبي صىل اهلل عليه وسلم بل طاف ،راكباً 

شقة، أما ول هلذا اإلنسان األجر عىل قدر اِّلفنقيش باِّلال ال يستطيع أن حيج إو مكي أنسان إلكن  ،عىل نفسه أن يدخل اِّلشقة

 . من دين اهلل عز وجل يف يشء فهذا  ليس تتعبد اهلل باِّلشقة لذات اِّلشقةون ترتك الركوب أ
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 . مرين إنام كانت للجمع بني األالشتاء  موضوع عن السلف الصالح يف لذا الرغبة التي كانت موجودة

 قد يقول قائل: أمل يكن عمل رسول اهلل ديمة؟

  ديمة. كان عمل رسول اهلل

َبَته(. عماًل  عمل إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسوُل  )كان يف صحيح مسلم: ريض اهلل عنها كام  تقول عائشة  (. 102 مسلم ) صحيح َأث 

يقول كام  ه وسلمالنبي صىل اهلل علي وكان ،كان الصحابه يتعلمون منهوه، بفقتعاىل  د اهللبعفكان ي، ينىل يوم الدبقي عليه إ

دوا) :اِّلؤمنني أم عائشة عن ثبت يف الصحيحني بوا، سدم َل  لن أنَّه واعلموا وقار   أحبَّ  وأنَّ  اْلنََّة، عمُله أحُدكم ُيدخ 

(. البخاري وإن اهلل   إىل أدَوُمها األعامل   ( 2020) البخاري أخرجه •[ صحيح] • 2020 البخاري صحيح ،(هـ 662) قلَّ

 •( 6272) ومسلم له، واللفظ

قي عليه ب عىل هذا العملن يبقى أب ن وجد عنده هة وهنمةفإ ،يف العمليفحص استعداه قبل البدء وكان الواحد من السلف 

 أحواله مع ربه خريها يوم لقاءه. فتكون  ثالثاً  ثم يزيد عمالً   خراً ثم مع تقدم السن يزيد عماًل أ

 كيف كان يفرح السلف بالشتاء؟ 

 صالة يف ن عمر هو أول من مد القراءةصحيح مسلم أ ثبت يفنولذا دون ويزيدون، م  كانوا يَ  ،كانوا يثبتون عليها يف الشتاء

 يكن استعدادهم مل قطعاً  لكن ،وكانوا يثبتون عليها، يف الشتاء وكثر الطاعات من مد   لووالتابعيني هم أ ن الصحابةفإ، الفجر
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صىل  لنبيقاربوا هدي اقوا وفلح   ،ال يف صيام وال يف قيامن كام كانت عند رسول اهلل ندهم مل تكالتي ع(  ةالسجي  ) الفطري 

وا سدد )عه نَ ذن اهلل تعاىل كمن َص ومن حام حول اليشء فهو بإ ،الصيام ويف كثرةيف الشتاء يف طول القيام  اهلل عليه وسلم

نه م : وال أنا، إال أن يتغمدِّن اهلل برمحة  قال ،نت يا رسول اهلل: وال أقالوا، بعمله واعلموا أن أحدا لن يدخل اْلنةوقاربوا 

ولذا  ،، قارب حول اهلدف، سدد وقارب حول اهلدفم حول اهلدفُح دخال اهلدف إن كنت ال تستطيع إ، سدد  ،(وفضل 

 .كانوا ريض اهلل عنهم يفرحون بالشتاء

يكشف عن وض له بدنه عر  يُ نزل اِّلطر يول ما أكان نس ن فرحه كام ثبت يف الصحيح عن أم   الرسول صىل اهلل عليه وسلم  

ل وكان يكشف رأسه، يتربك باِّلطر عند أخارج الصحيح يف  ض بدنه للمطريف الصحيح كان يعر  خارج الصحيح، سه رأ

 ليه وسلمصىل اهلل عفكان ( اِّلطر حديث عهد باهلل عز وجل ، نه حديث عهد بربه إ) :وكان صىل اهلل عليه وسلم يقول ،لالنزو

  .ض نفسه هلذا اِّلطرعر  يُ 

ثوَبه عنه حتى أصاَبه، فقلنا ملسو هيلع هللا ىلص مطر، فخرَج رسوُل اهلل  - ملسو هيلع هللا ىلصأصاَبنا ونحن مع رسول  اهلل قال:  ]عن أنس بن مالك:[ : فحرَسَ

 بربمه.
َ صنعَت هذا؟ قال: ألنه حديُث عهد   أخرجه • صحيح • 6755 داود أيب صحيح ،(هـ 7065) األلباِّن يا رسوَل اهلل ، مل 

 • هل واللفظ( 6755) داود وأبو يسري، باختالف( 212) مسلم

 .من طول الليل وكانوا يستفيدون

 وف عند العلامء يف باب اِّلفاضالت. صل معروهي أ بعض اِّلحدثيني وضع قاعدة مهمة
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 ؟أنا اسألك سؤاال، أهيام أحسن تزور اِّلريض يف النهار أم يف الليل

  . شكالاإلب يف التفضيل التفصيل، وهذا حيل الصوااِّلفاضالت يف 

 ؟اهللاستغفر أم ال إله إال اهلل  :ن تقولأهيام أفضل أ

، يف حقه فضلتغفار أفالعايص االس ،العصاةالستغفار صابون او ،طيب الطائعني: التكبري والتهليل والتحميد والتسبيح قالوا

 . هفضل يف حقوالطائع الطيب أ

  . فضلأ والتحميد يحلتهليل والتسبايا التكبري واذا كنت قليل اخلطوإ ،فضلأنظر إىل حالك إذا كنت كثري اخلطايا فاالستغفار أ

 ؟ القيام أم السجود، أهيام أقرب إىل اهلل :أهيام أفضل :قالوا

ولكن  ،ال هلل عز وجلفالسجود ال يصح إالقيام  ، وهيئة السجود خري من هيئةذكر القيام خري من ذكر السجود؛ التفصيل

  . ضل من القياممن ذكر السجود وهيئة السجود أففضل ذكر القيام أ

 ؟ ضل البيت البعيد من اِّلسجد أم القريب من اِّلسجداف هيامأ

 .التفصيل

  . فضل، والسكنة يف البيت القريب أفضلِّليش من البيت البعيد أاقالوا: 
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 ؟أهيام أفضل خدية أم عائشة 

 ؟() وهذه فيها معارك بني السنة والشيع

 .التفصيل

أمنا ان عمر ومات النبي صىل اهلل عليه وسلم وقد ك ،خر وقتهافقد تأ ،فضلأ عائشة ريض اهلل عنهالنرش العلم والفقه  النسبةب

  .فضلأ خديةويف تثبيت الرسول ومواساته ، ريض اهلل عنهاوج شباهبا عام يف أ(  72 )عائشة 

 هذا التفصيل هو كالم أهل السنة. 

 ؟يف النهار أم يف الليلتزور اِّلريض فضل أهيام أ

 فضل تزوره يف الليل. ويف الشتاء األ ،يف النهارفضل تزوره  الصيف األيف

  ؟ ِّلاذا

ه ثابتة يف حلسن بن عيل ِّلا مرض والقصا ريض اهلل عنه شعريموسى األ بوِّلا زار عبد اهلل بن قيس أثبت من حديث عيل ألنه 

  ؟تى بكما الذي أ :قالومصنف عبد الرزاق شيبة  يبأ محد ومصنف ابنفضائل أ

 احلسن مرض. ولدك ن أبلغني  :قال
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ملك حتى  لفشيعه سبعون أ ي يف النهاري بكرة، أأ ،من عاد مريضا بكراً ) :قال صىل اهلل عليه وسلمسمعت النبي  :فقال

 . (لف مالك حتى يصبح كلهم يدعوا له سبعون أومن عاد مريضا يف اِّلساء شيعه  ،كلهم يدعوا له ،يميس

وا لك، ن الليل أطول، كلهم يدع، ألمريض يف الشتاء فزره بعد اِّلغرب ن تزوردت أرإذا أطلبته  كان يعلمبعض اِّلحدثيني 

 .فضلأن تزوره يف النهار أ الصيف ويف، يف الليل أطول، ساعات (  0-8 ) يف فرقسبعون ألف ملك، 

  . وكان ذلك ينعكس حتى عىل عياده اِّلريضانظروا إىل فقههم وأحواهلم، 

ك عن لسلف ونقل ذلك عن مجع، نقل ذلحوال اا ذكر يف أِّليف اِّلصنف  أيب شيبةابن  ،همئا مواساتم لنسايًض ومن حرصهم أ

هذا  حتى كان الواحد منهم يستدفئ بزوجته، بن مسعود وغريهم عبد اهلل وعن  ،وعن ولده عبد اهلل ،يب الدرداء وعن عمرأ

ارة يسبب قرب القلوب، ويف هذا إشمن قرب القلوب، قرب األبدان  ، وشيئاً نسأُ من  يدخل شيئاً ، االستدفاء يف الشتاء

 النبي  ىلدخلت ع ةفاطمن أ  أن اإلنسان من السنة أن يبيت مع زوجه يف فراش واحد، وثبت يف صحيح السنةىلواضحة إ

 ملسو هيلع هللا ىلص لنَّبيَّ ا اِّلؤمنني ريض اهلل عنها قوهلا: فقدُت  أم عائشة عنائشة حتت غطاء واحد، وثبت عووكان هو صىل اهلل عليه وسلم 

 سخط ك من برضاكَ  أعوذُ  يقوُل  ساجد   َوهوَ  منصوبتان   َوها قدميه   عىَل  يدي فوقعت بيدي أطلُبه فجعلُت  ليلة   ذاَت 

ك(. األلباِّن عىَل  أثنيَت  كام أنَت  عليَك  ثناءً  أحيص ال منَك  ب ك وأعوذُ  عقوبت ك من وبمعافات ك  صحيح ،(هـ 7065) نفس 

 له، واللفظ( 721) والنسائي ،(8018) والرتمذي ،(211) داود وأبو ،(022) مسلم أخرجه • صحيح • 721 النسائي

 •( 66266) وأمحد ،(8207) ماجه وابن
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 .فكان يبيت معها ،صىل اهلل عليه وسلمهذا كان حال النبي 

نه، أن متتحرادت فأ ،وكان طالب علمهل احلديث جاء رجل ليخطبها من لطيف ما سمعت من األخبار بنت طالبة علم من أ

 ؟ اهللين ألته فسأ

 ؟ اهللأين 

َبنَُّكم  )  ، قال تعاىل:ي عىل السامءأومعنى يف السامء يف السامء، اهلل  (، )سورة طه( ُجُذوع   يف   َوأَلَُصلم ل  ما معنى  . 16النَّخ 

َبنَُّكم   ؟  ُجُذوع   يف   َوأَلَُصلم ل   النَّخ 

 اْلواب: عىل جذوع النخل. 

أي ارمحوا من عىل األرض يرمحكم من  ، (0107) األدب - داود أيب سنن ،(السامءرض يرمحكم من يف من يف األ اارمحو)

 عىل السامء. 

 . يف كل مكانن اهلل : أن تقولإياك أ

  .عىل خلقه يلي اهلل عَ 

كان للمطر  ض نفسهعر  ِّلا كان النبي يُ  نس أ حديثيف صحيح مسلم وهو  نفاً ام الذهبي يف احلديث الذي ذكرته أملذا قال اإل

 هذا دليل عىل علو اهلل عن خلقه. ربه ويف يقول إنه حديث عهد ب
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ن أ تما ن  إ وحكمي عليه ،كفر من اليهود والنصارىكل مكان فهو أ ن اهلل يفمن زعم أ :يقول ةبو بكر بن خزيمأ األئمة مماإ

 حل   قداهلل  نالنصارى حني قالوا: أر نحن نكف  ال،  ما ذاتهوسمعه وبرصه، أاهلل يف كل مكان بعلمه رمى يف مزابل اِّلسلمني، يُ 

عىل قاتل ون رتضيلعنهم اهلل  صرييةالنُ يف عيل،  ن اهلل قد حل  أ :قالواالذين  صريية الشيعةر النُ ونكف   ،يف عيسى عليه السالم

 .عيل

 : مل؟ قالوا

ألنه  نه،قتله فصل اهلل ع، قال ِّلا قاتل عيل ابن ملجم ريض اهلل عنهفيقولون عن قالوا: ألنه فصل الالهوت عن الناسوت، 

 عىل خلقه.  فاهلل عز وجل عيل   ،فصل الالهوت عن الناسوت

رف عأريد أن أقالت:  ،(ن تعرف حسن معتقدهوأرادت أن يطلبها أراد أ)تسأله خطيبته هل احلديث فهذا طالب العلم من أ

 ؟ ين اهلل وما الدليل أ

ي صىل اهلل ن النبأيب هريرة أ من حديثما ثبت يف صحيح مسلم  والدليل عىل ذلك  ،اهلل يف السامءكان من أهل العلم فقال: 

 البخاري، أخرجه ،((تصبح حتى اِّلالئكة لعنتها عليها غضبان فبات فأبت   فراشه إىل امرأته الرجل دعا إذا)) :عليه وسلم قال

 ذنبه، من تقدم ما له غفر األخرى إحداها فوافقت آمني: السامء يف واِّلالئكة آمني: أحدكم قال إذا باب اخللق، بدء كتاب

(. 7082: )برقم ،(6/7561) زوجها، فراش من امتناعها حتريم باب النكاح، كتاب ومسلم، ،(8681: )برقم ،(0/772)

  .هذا كالم النبي صىل اهلل عليه وسلم ورد يف صحيح مسلم لمناسبة،لحديث مناسب 
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لياليه، وهلم بون وكانوا يفرح  ،وكانوا يزيدون يف تقرهبم من اهلل عز وجل ،يستثمرونه يف اخلريهنم يف الشتاء كانوا لشاهد أفا

 . وهو الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،يف ذلك أسوة حسنة

ويعل شعره  ،وكان يكتحل ويمتشط ،قظ النبي صىل اهلل عليه وسلم يف آخرهذا دخل الليل استيكان إ :مام ابن القيميقول اإل

 .يناجي  ربه ومواله ب، ويقف طويالً تطي  تني ويَ ئبَ وذ

رأت القرآن فتذكر إذا ق، فالذي يتذكر اِّلوت حينئذ خيشع قلبهالة تذكر أنك سوف متوت وتالقيه، ن ختشع يف الصوإذا أردت أ

ن يبقى عىل أبد عحوال التي تعني الفهذا من أحسن األ ،نك تناجيه، وأنك ختاطبهأن اهلل خياطبك، وإذا وقفت بني يديه فتذكر أ

 ، وأن ال يشعر بالغفلة. قلبه حارضاً 

 سمروا. ما ذا صلوا العشاء كانوا إومن فرحهم الشديد 

 ما الفرق بني السمر والسهر؟ 

 .  ن ختلو بنفسك يف الليل فهذا سهر، وأما أتسامر غريك هذا سمر ؛والسهر مع نفسك السمر مع غريك،

َزَة ) ثبت يف الصحيحني يَث عن  َأيب  َبر  َد   ، َواحل 
 
ع َشاء َم َقب َل ال  َرُه النَّو   َوَسلََّم َكاَن َيك 

 ريض اهلل عنه َأنَّ َرُسوَل اهللَّ  َصىلَّ اهللَُّ َعَلي ه 

َدَها  ن تتكلم. أ ء يف كراهةذن العشاذا أ، يعني إ)201( ومسلم ) 622رواه البخاري ) )َبع 
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، شعر هبمال يمن مجع هه عىل اهلل ، تركبه عىل اهلل بقيت اهلموم ومن مل يمع هه  هلموم،كل ا ذلكبع هه عىل اهلل بدد من مج  

  .خرول ما هلا آدنيا هلا أ ،ك، تلك يف أودية وشعابلَ ي وادي هَ تدري يف أ ال ومن مل يمع هه عىل اهلل

  .ما يظهر بركته يف الشتاء أكثر سيان، ولكن كان الشتاءو الصيف من الوقت يف  كان حال السلف واالستفادةف

شتاء جتلس جتلس بعد الفجر إىل طلوع الشمس، يف ال نإذا أردت أ خصوصاً  ،الصيف تكاد تنام حتى تستيقظ لصالة الفجريف 

 . م خالص، بركة خالصةحلم جمرو حلم بدون عظام، :قول عنها، أنا أموصوالتساعات (  1-2 ) و مع العلممع القرآن أ

وروح ال تتكلم  ءاعني صيل العشية ريض اهلل عنه كره احلديث بعدها، رزبي كام ثبت يف الصحيحيني عن أيب بن النر ألكن تذك  

، حبيبه اهلل ن يكونفالعاقل ينبغي أ، حبيبه، أنظر من حتب واخلو بحبيبككل حبيب ب ذا حل الليل خالمبارشة، إ حدمع أ

  ؟ن حتبم ،سباب حبكأىل كل حب، أنظر إ ن يكون حبه فوقوينبغي أ

 إنسان ما هي معايري احلب عندك؟ أي ا لنلو سأ

 .، وما من إنسان إال وعنده نقصقصنسان الكامل الصادق البعيد عن النيقول: أنا أحب اإلبعضهم ف

 . فعاله واسامءه وذاته بصفات اْلالل واْلامل والكاملفاهلل عز وجل هو اِّلتصف بأقواله وأ

يك كام لإوما من أحد أحسن من حيسن ل أحبه،  ،معياره يف احلب الطمع ،طامع: أنا أحب من حُيسن ل، بعض الناس يقولو

 أحسن اهلل إليك. 
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 .بعض الناس رومانيس

  ؟كثر من حتبأ تسأله من

 وأحب اْلامل.  وعندي مشاعر ،نا رومانيسيقول: أنا أحب اْلامل، أ

 أن اهلل مجيل حيب اْلامل. :ل لنا النبي صىل اهلل عليه وسلملذا قا

ن يكون كل حب ، وينبغي أسواه مماليه فينبغي للعبد أن يكون اهلل تعاىل أحب إللحب   جعلته مقياساً رير من اِّلعايي معيافأ

 .سبحانهنابع من حبه نام هو إ

كون فيكذا دواليك، وهنفق عليه ن أُ أن ارعاه، وأ مرِّنأن اهلل إلحبه ، وولدي أن اجتمع معهان ل أذ  ن اهلل أَ فزوجتي أحبها أل

 .مرده إىل اهلل حب يف هذه الدنياوكل ما أ ىل حب اهلل عز وجل ه إحبي مردُّ 

 من كبري عمل صالح إال احلب.  ةخوأيا يشء من  واهلل ما بقي لنا

َ اهللَُّ َعن ُه قالما رواه وسلم  رسول صىل اهلل عليهأصحاب حاديث التي افرحت ولذا من أكثر األ
ُعود  َريض   عن َعب د اهللَّ  ب ن َمس 

 َوَسلََّم َفَقاَل : َيا َرُسوَل اهللَّ  ، َكي َف َتُقوُل يف  َرُجل   ": 
 اهللَّ  َصىلَّ اهللُ َعَلي ه 

ًما َومَل  َيل َحق  هب  م  ؟َجاَء َرُجل  إ ىَل َرُسول  َفَقاَل  َأَحبَّ َقو 

ُء َمَع َمن  َأَحبَّ َرُسوُل اهللَّ  َصىلَّ   َوَسلََّم: )اِّلَر 
 .( اهللُ َعَلي ه 

 . حبمن أ رش إال معما ُح الركن واِّلقام  بني ربعني سنةاهلل أ دَ بَ حدكم عَ والذي نفيس بيده لو أن أ :يقول عبد اهلل بن مسعود



28 
 

 .العشاء دكره احلديث بعرزه يف حديث أيب بكام ولذا النبي صىل اهلل عليه وسلم 

و  ِّلصل  أالال سمر بعد العشاء إ) :ن النبي صىل اهلل عليه وسلم قالأحديث ابن مسعود أمحد من أيضا عن الطياليس ووثبت 

يوم كل وال ال حرج، حرضت درسيعني لو  ،السمر يف العلم ال حرج فيهعابد،  ، ما يف سمر بعد العشاء إال ِّلصل   (مسافر

فالسمر  يلة،لفالعلم من الطاعات اْلتستطيع مع وسائل االتصاالت هذه أن تسمع ِّلن شئت،  ناأل ،علامء الدنيا بني يديك

مر بعد فالسذلك فهو ممنوع، وما عدا  ،مر مرشوعقطع الطريق  فهذا أالسفر ليف و العلم،طلب ويف  زوجة ويف الصالةلمع ا

 .و مطلوبِّلرغوب أ ن كانإ ال  العشاء مكروه إ

ل الليل بالسمر وألنه إذا اشتغل يف أ ،عن قيام الليلن ذلك يثبط ألبعد العشاء  السمر أن كراهيةيف صحيحه زيمة يقول ابن ُخ 

  وإذا استيقظ فإن استيقاظه ال ينشطه للقيام.ن يقوم، ثقل عليه النوم فال يستطيع أ

 ؟كثر سمرهمأوالناس اليوم يف الشتاء ما  ،السمر نبه عىل أمر مهم وهو معنى من معاِّن  كراهيةاختم ألُ 

س  َذآئ َقُة اِّل َ  م أبىوسيموت شاء أ رادتهبإ رت ذنوبه، واإلنسان يموت بالنوم موتاً كفاء من صىل العشقالوا:  ()ُكلُّ َنف  ت  ، و 

  (. 726سورة آل عمران)

فكانوا  ة،ن يكون أخر يومه صالأن ينام بعد الوتر وال يتكلم، أرادته بأن خيتم أمره بإسباب حسن اخلتام للعبد من أ :الواوق

 تر. الو بعد صالةالكالم بعد يكرهون 
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ت وضأتقمت فقال  انام عىل هذا، ال  ينبغي أفقلت ، (صاله العشاء)خرة، بعد صاله اآلئ لمت بشكت: نينةيقول ابن عي

 .ولكن ليعمل به بعضكم ،زكي نفيسقول ذلك ألُ : ال أقال وصليت ركعتني،واستغفرت 

 يناموا.  نأوتروا إذا أ كانوا حيبونوكان خيثمة يقول:  

  .تكلم معه وال يتكلمربع ركعات فأبعد عشاء األخرة أ بن جبري يصيلكان سعيد  :قالأيوب،  يبأ قال القاسم ابن

 . سن ختامكيف عاله بإذن اهلل تعاىل حُي اهلل جل فحينئذ يوم من أيامك صالة،  كل خرأليكن ، حدإذا اوترت ما تتكلم مع أيعني 

 ،الكالمضول بفوالوقت بتضييع وعدم االنشغال معني حتى تفهمون احلرص عىل الوقت، تدرون ماذا كان يقول حييى بن 

ت ومن صفا ،واخلوض بل بعضهم قد يرتكب الكبائر من الكذب والغبيبة والنميمة اليوم عند الناس،  وما أكثر اِّلوبقات

نيَ  َمعَ  َوُكنَّا َنُخوُض )هل النار أ َائ ض  وبجهل،  بعلم وبغري علم  الناس اليوم يتكلمون يف كل يشء(، 06، )سورة اِّلدثر (اخل 

َلَح  َقد   ، قال تعاىل: من صفات اِّلؤمنني هذا ليسو نُونَ  َأف  م  ينَ ( 7) اِّل ُؤ    ُهم   الَّذ 
 م   يف 

ُعونَ  َصاَلت  ينَ ( 6) َخاش  و   َعن   ُهم   َوالَّذ   اللَّغ 

ُضونَ  ر   .أن ختشع يف صالتك، اعرض عن اللغوإذا أردت (، 8-7، )سورة اِّلؤمنةن (8) ُمع 

 سمر بباطل بعد العشاء. أن أ لَّ إ حُب إَلن أزِّن أحييى بن معني يقول  كان

 . القلبالسمر بالباطل يميت 

 . اهلل معموراً وليكن بينكم وبني ها، احرصوا علي أهيا األحبةليال الشتاء فهذه 
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لم  الوقت ال يعيف وأجد بركة ،ضعاف عميل يف الصيفأثالثة قل يشء أعمل يف الشتاء أاهلل عيل  فضلمن  يالعلم نا يف عميلأ

 .ال اهلل إ هبا

يعلنا أن ون يعل ذلك الوارث منا وقواتنا وأبنائنا ويف أهالينا وأ موالناويف أاتنا وقفارجوا اهلل جل يف عاله أن يبارك يف أ

 .للناينام َح مباركني أينام كنا وأ

 ؟ أينام حللت اً تدري كيف تكون مبارك

 ن ناهياً ك ،باِّلعروف اراً م  كن أ ،عىل رشع اهلل كن حارساً  ،خالقعىل األ كن حارساً  عىل الفضيلة، كن حارساً  ،احفظ دين اهلل

 . ناسال رك  ذَ مر وينهى وينصح ويُ يأينام جلس نسان اِّلبارك أاإل ،عن اِّلنكر

صرب، وأن التوايص باحلق والتوايص بالسباب يف صحيفه أعاملنا، وأن يعله من أن يعل جملسنا هذا أ ل اهلل جل يف عالهأسأ

   .يف حياتنا مجيعاوىل يوم الدين إ دائمة وأن يرتب عليه ثمرة وبركه باقية  ،عند اهلل يعله من أسباب النجاة

 .العاِّلنين احلمد هلل رب هذا وأخر دعوانا أ
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 للتواصل بامكانكم متابعتنا من خالل :

شيخ مشهور بن حسن آل سلمان ) يبث من خالله الدروس (للالموقع الرسمي  – 1  

http://meshhoor.com/ 

صفحتنا على الفيس بوك : – 2  

https://www.facebook.com/meshhoor/ 

قناتنا على التيلغرام : - 3  

http://t.me/meshhoor 

 الواتس آب ) تفريغ+وصوت( – 4

 (00 962 776 757052 ) 

https://www.facebook.com/meshhoor/
http://t.me/meshhoor

