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هللاّفالّمضلّّمنّيهدهِّّعمالنانفسناّومنّسيئاتّأوّونستغفرهّونعوذّابهللّمنّشرورّأاحلمدّهللّحنمدهّونستعينّفّّإ

ّفّدمحماّعبدهّورسولو.شهدّأأالّشريكّلوّّوالّهللاّوحدهّفّالّإلوّإأشهدّأّوفالّىاديّلو،ّّلوّومنّيضللّْ

ّماّبعدّ:أ

(،62ّّ:الفرقاف)،ّ(َوُىَوّالَِّذيَّجَعَلّاللَّْيَلَّوالنػََّهاَرِّخْلَفًةّلَِّمْنّأَرَاَدَّأفَّيذَّكََّرّأَْوّأَرَاَدُّشُكورًا)فقدّقاؿّهللاّتعاىل:ّ

ّكافّإّ،جلّعبادتوفخلقّهللاّالزمافّواإلنسافّمنّأ َّواأِلْنَسّّ)ّ:قاؿّهللاّتعاىل،ّـّجناًّأّنساًّسواء َوَماَّخَلْقُتّاْلِْنَّ

لِيَػْعُبُدوفِّ ّ.ّ(56ّ:الذارايت).(ِإالَّّ

فالذيّيكوفّّ،لوّوكأنكّراكبٌّوالذيّديضيّّ،ّتّالذيّتكوفّفيوّمعّهللاّعزّوجلواخلَتّيفّالوقّوالربكةّوالرٛتة

فهوّالذيّّ،وتواطئّالقلبّمعّاللسافّيفّالتدبرّوالفهمّوصدؽّمناجاةّ،خباتّقلبإوانشراحّصدرّّويفّعبادةّ

ّالدنيا،ّوحالوّيفّالربزخيعي ّالقيامةّعلىّحسبّّشّيفّجناتّمعروشاتّوغَتّمعروشاتّيفّىذهّاحلياه ويـو

ّحالوّىذا.ّ

ّكافّقلبكّيففإذاّأردتّأفّتعرؼّحالكّيفّالقربّفأنظرّاىلّقلبكّيفّالصدر،ّ ويفّّ،ويفّسرورّوحبورّ،ّنعيمفإذا

ّكافّيقوؿّبعضّالصاحلُت:ّنكّتعيشعلمّأهللّعزّوجلّفأّمناجاةّدائمة لوّيعلمّادللوؾّوأبناءّادللوؾّ "ّّيفّنعيم،

ّاحلقيقية.ّّةىذهّىيّالنعمّ."النعيمّْلالدوانّعليهاّابلسيوؼّمنّماّحننّفيو
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ِلَمْنّأَرَاَدّّقاؿّتعاىل:ّ)والشتاءّخيلفّالصيف،ّّ،شتاءوالصيفّخيلفّالّ،والنهارّخيلفّالليلّ،الليلّخيلفّالنهار

ّهللّعزّوجل.ّادّشكوراّفيكوفّعابداًّّركرّفيتعلم،ّأوّأفّيذّّ،ّأرادّأ(ّّٕٙ:الفرقاف)(،َّّأْفَّيذَّكََّرَّأْوّأَرَاَدُّشُكورًا

ّالليلّويُّّّصلىّهللاّعليوّوسلػمفّالنيبّأولذاّثبتّيفّصحيحّمسلمّ ّقدماه.ّـّحىتّتتفطرطيلّالقياكافّيقـو

َّّعاِئَشةَّّ،َّعنُّّْعْرَوَةّْبِنّالزُّبَػَْتَِّّعنّّْاحلديث:ّ َّكاَفَّرُسوُؿّاَّللَِّ ـَّّعليوّوسلػمصلىّهللاّ،ّقَاَلْتّ: ،ِّإَذاَّصلَّىّقَا

ـَّّتَػَفطَّرََّّحىتَّّ ّأََتْصَنُعَّىَذاّ،َّوَقْدُّغِفَرَّلَكَّماّتَػَقدَّ ،ِّمْنَّذنِْبَكَّوَماََّتَخَّرَّّرِْجاَلُهّ،ّقَاَلْتَّعاِئَشُةّ:ّاَيَّرُسوَؿّاَّللَِّ

ّكتّ.فَػَقاَؿّ:ّاَيَّعاِئَشُةّأََفاَلَّأُكوُفَّعْبًداَّشُكورًا ابّصفةّالقيامةّواْلنةّوالنار،ّاببّإكثارّ)صحيحّمسلم،

ّ(.5175ّّاألعماؿّواالجتهادّيفّالعبادة،ّحديثّرقمّ

َّلُكْمّّ)،ّقاؿّتعاىل:ّىلّهللاّعزّوجلقباؿّوالفرارّإواإلّابلعملّوالعبادةّوالطاعةّوراًّرادّشكدلنّأ ِّإّّنِ َفِفرُّواِّإىَلّاَّللَِّ

ّ(.50ّ)ّالذارايتّ.ّ(ِّمْنُوَّنِذيٌرُّمِبُتٌّ

ّكتابّهللا،ّ؛ّفّيتعلمّأأيّّ:رادّافّيذكردلنّأ نزلوّعلىّقلبّرسولوّالشرعّالذيّأّ،شرعّهللاّعزّوجلّويتعلميتعلم

ّّأوّأرادّشكوراً.ّ،ّصلىّهللاّعليوّوسلػم

َّواأِلْنَسِّإالَّّلِيَػْعُبُدوفّ)ولذاّالناظرّلتفسَتّقوؿّهللاّعزّوجلّعنّالسلفّ (،56ّ:ّ)ّالطور(،َّّوَماَّخَلْقُتّاْلِْنَّ

ّالّليعرفوف،ّوىذاّتذكر.ّ:ّإفمنهمّمنّقاؿ

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=5594
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4049
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،ّوىذاّدلنّويرضاىاّتعاىلّاليتّحيبهاّهللاّاالسمّاْلامعّلألفعاؿّواألقواؿّالظاىرةّوالباطنةّ:أوّالعبادةّادلعلومةّوىي

ّ.ّرادّشكوراًّأ

ّ.ّمريُتإالّليعبدوفّيشملّاألف

ـّّ ّ،صلىّهللاّعليوّوسلػماخللقّدمحمّّبلّسيدمنّقِّّعملياًّّصبحّواقعاًّوىذاّالكالـّالنظريّأّ،رينظكالـّوىذاّالكال

فّيصلّأّحدٍّّديكنّألواستعدادّالّةٍّبسجيَّصلىّهللاّعليوّالصالهّوالسالـّّّيفّعالهّخلقّالنيبّدمحمّفاهللّجلَّّ

ّكافّيقودّالإليو،ّ الّينقطعّّفإنوهللاّتعاىلّّومنّقادتوّاحملبةّلطاعةّ؛نيبّصلىّهللاّعليوّوالسلمّللطاعةّاحملبةفالذي

ّ.والّيفًتّ

جلّوىذاّالصنفّالذيّيعملّمنّأ،ّارّواخلوؼّمنّالنّوكثَتّمنّاخللقّتقودىمّاحلسنةّوالسيئةّوالطمعّابْلنة

ّدرء ّيفًتّثوابّأو ّقواؿّهللاّتعاىلّّ،عذابّيتعبّو ّىوّسر ّوىذا ّوسلػملنبيو ّفَػَرْغَتّّ)ّ:صلىّهللاّعليو فَِإَذا

ّ.ّفرغتّفاتعبّذافإ(ّ،ّأي7ّّّ:)ّالشرح(؛ّّفَاْنَصبّْ

ّإذاّفرغتّفانصب.ّفهللاّيقوؿّلنبيوّاّفرغتّفاراتحّ،ّذالسيدّيقوؿّدلنّيعملّعندهّإّلعادةّاإلنسافّيسمعا

ّدلاذا؟

ّشديدّدلناجاتو.ّّعلىّاستعدادٍّتعاىلّوخلقوّهللاّيوّّأعرؼّالناسّابهللّجلّيفّعاله،ّالنيبّصلىّهللاّعلّفّّأل
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ّأرادّالعباسّألّو ّّنوبةّميمونوتحُّتّفكافّيَّّ،شيئاًّّّصلىّهللاّعليوّوسلػمؿّهللاّمنّرسّوفّيتعلمّولدهّعبدّهللاّذا

ّ:وقاؿّ،يفّوقتّمتأخرّمنّالليلّديةهبليوّفبعثّإ،ّّصلىّهللاّعليوّوسلػمنّرسوؿّهللاّعبدّهللاّابنّعباسّمّخالة

ّّفلماّدخلّالنيبّعلىّبيتّميمونةّ:قاؿ،ّصلىّهللاّعليوّوسلػمتّعندّالنيبّقاؿّفبِّّ،تّعندىمدرككّالليلّفبِّإفّأ

مثّّصلىّهللاّعليوّوسلػمانـّالنيبّّمثيئّالوضوءّفّتُّأبمرّفأفناـّعندىاّفقاؿ:ّّابنّعباس()خالةّّوكانتّخالتو

ّى.ّاستيقظّمثّصلّّ

ّ؟ّىدراؾّماّصلّّىّوماّأصلّّ

نناّالّنقدرّأل،ّهللاّعليوّوسلػمصلىّرسوؿّهللاّوراءّّبائيّاحلمدّهللّالذيّملّندرؾّصالةحوأانّأقوؿّإلخواّنّوأ

هللاّّؿُّأنس،ّصلىّهللاّعليوّوسلػمّرسوؿّهللاخلفّّواحدةًّّىّصالةًّإفّصلّّّ،بعضناّخيرجّمنّادللةّولعلّّّ،عليها

ّالعفوّوالعافية.ّ

ّكلّأّكافّّصلىّهللاّعليوّوسلػمالنيبّّفّّفالشاىدّأ قالت:ّ،ّعنّعائشةّاهنع هللا يضرّوكانتّصالتوّطويلةحوالوّمعّربوّيف

ّفالّتسأؿّعنّّصلىّهللاّعليوّوسلػمكافّالنيبّ) ّفالّتسأؿّعنّحسنهنّوطوذلن،ّمثّيصليّأربعًا يصليّأربعًا

ّ )حسنهنّوطوذلن،ّمثّيصليّثالثًّ ّالنيبّابلليلّبرقمّ، ّكتابّاْلمعة،ّاببّقياـ ّالبخاريّيف ،1079ّأخرجو

ّ.1219ومسلمّيفّكتابّصالةّادلسافرين،ّاببّصالةّالليلّبرقمّ
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ّصلىّهللاّعليوّوسلػمقاؿ:ّصليتّمعّالنيبّّ-هنع هللا يضر-عنّحذيفةّ،ّصلىّهللاّعليوّوسلػموكافّيطيلّيفّصالتوّ

ذاتّليلةّفافتتحّالبقرةّفقلتّيركعّعندّادلائةّمثّمضىّفقلتّيصليّهباّيفّركعةّفمضىّفقلتّيركعّهباّمثّافتتحّ

ذاّمرّآبيةّفيهاّتسبيحّسبحّوإذاّمرّبسؤاؿّسأؿّوإذاّمرّالنساءّفقرأىاّمثّافتتحّآؿّعمرافّفقرأىاّيقرأّمًتسالّإ

بتعوذّتعوذّمثّركعّفجعلّيقوؿّسبحافّريبّالعظيمّفكافّركوعوّحنواّمنّقياموّمثّقاؿّمسعّهللاّدلنّٛتدهّمثّقاـّ

ّ(.772ّطويالّقريباّمماّركعّمثّسجدّفقاؿّسبحافّريبّاألعلىّفكافّسجودهّقريباّمنّقياموّ"رواهّمسلمّ)

ىلّالكثَتّكافّالّحيتاجّإعندّربوّيطعموّويسقيوّّّبيتُّفكافّيَّّ،الوقتّحِّفسّْدّنبيوّبِّّيّأقدّيفّعالهّّهللاّجلّّوكافّ

ويكادّيّديدّيدهّوكافّوىوّيصلّّّادلناجاةكثرّيواصلّالصياـّويُّّكافّوكثرّمنّالصياـّوكافّيُّمنّالطعاـّوالشراب،ّ

كافّهللاّّّ،بعدّماّقامتّالقيامةّ،ةخّريتذكرّأنوّليسّيفّاآلّ،رضنوّعلىّاألمثّيتذكرّأّيقطفّمنّعنبّاْلنةفّأ

ماـّأّجوازّالصالةماـّالبخاريّاستنبطّمنّىذاّفاإلّبلة،والنارّيفّالقِّّاْلنةّصلىّهللاّعليوّوسلػمّدمحماّريّنبيويُّ

ّ ّالنار ّأالّأبسّ) ّاستنبطّاإلّ؛مامك(أفّتصليّوادلدفأه ّالبخاريّيفّصحيحو ّالنارماأّاببّالصالةماـ منّّـ

ّ.ّماـّالنارّالصالةّأجوازّبلتوّوىوّيصليّيفّقِّللنيبّوالنارّّحديثّأّفّهللاّعرضّاْلنة

ّكافّحاؿّالنيبّ ّ.ّصلىّهللاّعليوّوسلػمىذا

ّمثلو،ّنّبعدىمومَّّالصحابة ّكانوا والتابعُتّّصحابةمنّالّفبعضهمّكافّقدوتم،ّّصلىّهللاّعليوّوسلػموّلكنّ،ما

ّالدينّومنّتبعهمّإ ّ.صلىّهللاّعليوّوسلػمفّيلحقّابلنيبّأاىدّهدّويُّمنّيَّىلّيـو
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ّشيئاًّيدوفّيفّالشتاءّرلااًلّألّفكافّالصاحلوفّمنّالسلفّالصاحل ّانلوّرسوؿّهللاممّفّينالوا صلىّهللاّعليوّّا

ّنسافّنصيبوّمناإلخدّوأيّيفّالبدفّالبدف،ّتبقىّالقوةّيفّمعّوجودّالقوةوطوؿّالقياـّّمنّطوؿّادلناجاةّوسلػم

ّ.والنـوّالراحة

ّأّو ّيعلموف ّكانوا ّالشتاءلذا ّيف ّرٛتتو ّينشر ّهللا ّف ،ّ ّيف ّيقوؿ ّوجل ّعز ّيُػَنزُِّؿّّ)ّ:الشورىّوهللا ّالَِّذي َوُىَو

ّ.(28ّ)ّالشورىّ،(َّوُىَوّاْلَوِلُّّاحْلَِميدُّّبَػْعِدَّماّقَػَنطُواَّويَػْنُشُرَّرْٛتََتوُِّّمنّّْاْلَغْيثَّ

همّيفّويعلوفّهّّهللا،ّّهمّمرضاةيعلوفّهّّمعّفيهاّالناسّّوتياليتّّالرٛتة؛ّوالعبادللبالدّّمعّالغيثّتنشرّالرٛتة

ّخذّْةّاإلستعدادّوأمعّقّوويتمعّذلكّذلمّّ،ويتلذذوفّبطوؿّالقياـفكانواّحيبوفّطوؿّالقياـّ،ّعبادةّهللاّعزّوجل

ّكطّوطوؿّالقياـّرٛتهمّهللاّتعاىلّّكانواّيعتربوفوّّّ،والنـوّاإلنسافّنصيبوّمنّالراحة ؿّالصياـّيفّالنهار،ّيفّالليل

هنمّألويفرحوفّبوّكانواّحيبوفّطوؿّالقياـّكطوؿّالصياـّيفّالنهارّيفّالصيف،ّّّّطوؿّالقياـّيفّالليلّيفّالشتاءّ

إذاّجاءّالليلّّ،كلّحبيبّْتبيبوّّالليلّخالّذاّحلّّفإّ،بوّوحيبوفّاخللوةّْتبيبهمّنسَّحيبوفّهللاّتعاىلّوحيبوفّاألُّ

ّتو.ّحيبوفّمناجاّ،لقلوهبمّحبّشيءكافّهللاّتعاىلّأّوخالّكلّحبيبّْتبيبو،ّ

ّكانواّيفّسكراتّادلوتّيبكوفومنهمّمعاذّوغَتهّأّمنّالسلفّّثرّعنّٚتعٍّلذاّأُّ ّّ؟لوفّدلاذاّتبكوففلماُّيسأّ،هنم

ونبكيّعلىّالقياـّّ،الصيفّظمأيفّدلاّمنوتّينقطعّالصياـّّ؛اذلواجرّنبكيّعلىّالصياـّيفّظمأّ:فكانواّيقولوف

ّوعلىّمزاٛتوّالعلماءّعلىّالركب.ّ،ّيفّلياِلّالشتاء
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ّىذاّىوّأصلّاخلَتّعندىم.ّ

ّثبتّعنّأ ّفّالنيبأّمرفوعاًّيثّعامرّابنّسعدّدمنّحووردّعندّالًتمذيّّ،عنوتعاىلّىريرةّرضيّهللاّّيبولذا

ّيفّالشتاءّالعنيمةّ)ّ:قاؿّصلىّهللاّعليوّوسلػم ،ّوحسنوّاأللباّنّ(797ّ)صحيحّالًتمذيّّ،(ّالباردة،ّالصـو

صلىّهللاّّعامرّابنّمسعدّملّيسمعّمنّالنيبحديثّالًتمذيّمرسلّّ(3868يفّصحيحّاْلامعّْتديثّرقمّ

ّوسلػم ّّاعتضدّبقوؿّأيبّىريرةّّعليو ّيقولوف؛ ّجاءّشيءوإضعفوّيسَتّّادلرسلّ:والعلماء موقوؼّيعضدهّّذا

ّكافّوكيفّ.نّاحلديثىلّالعلمّحيسّّوبعضّألباّنّولذاّالشيخّاأل،ّويقويو )ّّ،مرّمعروفاّعندىمفكافّىذاّاألما

ّكافّغنيمة(،ّلصـوفّاأ كبَتّدوفّّّفّتنالوّوٖتوزهأّ،صبوّنَّدوفّتعبّأّأفَّتخذّالشيءّمةوالغنيّيفّالشتاء

ّكافّمعروفاًّّ،تعب ّعندىم.ّوىذاّاألمر

صلىّهللاّّفّالنيبأريّعنّايبّسعيدّاخلديبّمسحّبراجّعنّأمنّطريقّٛتدّأّديبّسعيدّعنأولذاّوردّيفّحديثّ

ادلؤمنّطاؿّليلوّّالشتاءّربيعّ)ّ:قاؿػػفشعبّوالسننّػقيّيفّالػػيهبزادّالّ(الشتاءّربيعّادلؤمن)ّ:قاؿّعليوّوسلػم

فهذهّّشيء،ّفلكوابّوتسرحّوتسمنّوصاحبهاّالّيتعبّوالّيتدالربيعّترتعّفيوّال(؛ّفقاموّوقصرّهنارهّفصامو

ّالنهارّيفّالصياـّ،اللياِلّيفّالقياـ لكنّيسمنّقلبكّوتقوىّعالقتكّمعّّ،سمنوتَّّّتعبّبدوفخذَّتّوىذا

،ّالصياـّوبُتّالصياـبُتّقوتكّّفّٕتمعأتستطيعّفيهاّّوتصبحّيفّحالةفتناجيّموالؾّوتعًتؼّبضعفك،ّّ،ربك

السمرّبعدّّكراىيةماّافّاستحضرتّّوالّسيّّّ،بووالقياـّالّتشعرّ،ّللمسلمّّالّتشعرّبو،ّىوّغنيمةّيفّالشتاء

ّ.ّالعشاء
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ّالليلّأ ّالسلفواستغالؿ ّمعروؼّعند ّزمافّادلؤمنّالشتاءِنّ)ّ:كافّاحلسنّالبصريّيقوؿّ،مر ّطويلّّ،عم ليلو

ّّ.(وهنارهّقصَتّيصوموّّ،يقومو

ّ.وقتّادلؤمنّعمنِّفهذاّالوقتّ

ّ؟دراؾّماّالوقتالوقتّوماّأ

ّ،ّايـاإلنسافّأّ:نقوؿّحسنّتعريفّلإلنسافّاحلضاريفأّ،حضارايًّّاًّرفكّتعريففّنعّّأّتَّردإفّأَّنسافّأنتّأيهاّاإل

ّكافّيقوؿّاحلسنّالبصري ّذىبّبعضكفإايـّّنتّأايّابنّآدـّإمناّأّ)ّ:كما ،ّويوشكّإذاّذىبّذاّمضىّيـو

ّ(.ّبعضكّأفّيذىبّكلك

ّ.نسَّعّوليسِّْتّوىذاّشنيعّوبشّ،انطقنسافّحيوافّ:ّاإلنسافّبقوذلمفوفّاإليعرِّّعلماءّالكالـّّوعلماءّادلنطقّ

ّماتّبعضكايّابنّآدـّإمناّأنتّأايـّفإّ)ّ:يقوؿتعريفّاحلسنّالبصريّّ إّنّّ):ّوكافّيقوؿّّ(ذاّمضىّيـو

ّّ،قواماًّأدركتّأ ّكبارّالتابعُتّوبعضّكافّأحدىمّأشحّعلىّعمرهّمنوّعلىّدرهو(،ّويقصدّبقولوّأقواماً: أي

ّالصحابةّممنّمسعّمنهم.ّ

ّ.(فيهماّأنتّالليلّوالنهارّيعمالفّفيكّفاعمل)إفّّ:رٛتوّهللاّتعاىلّيقوؿّعمرّبنّعبدّالعزيزّّكافّو
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ّكيفّىوىلّإذاّأردتّأفّتعرؼّعقلّالرجلّفانظرّإّخواّنّدائماًّوأقوؿّألحبائيّوأ فالذيّيصرؼّّ،صرفوّلوقتو

ّ.ّالّيصاحبٛتقّيفّدينّأوّدنياّفهوّأّعليوتعودّّتوّدوفّفائدةوق

يتقّهللاّيفّالغيبّنظرّىلّطوؿّركوعوّوسجوده،ّأؾّيغرّّوالّّ،ىلّلسانوفانظرّإّفّتعرؼّدينّالرجلأردتّأذاّوإ

ّمنّخالؿّلسانو.ّ

اَلّتُػْؤتُواّالسَُّفَهاَءّأَْمَواَلُكُم(ّّ)وقاؿّهللاّتعاىلّذاّول ّعُّالذيّيضيّّعلىّالسفيوّجرّوالشرعّيعلّاحلِّ(،5ّ،ّ)ّالنساءََ

فّذىبّلعلوّإفّادلاؿّ؛ّألجرّممنّيضيعّادلاؿحقّابحلِّوىوّأّ،والّيصاحبعّالوقتّسفيوّالذيّيضيّّّفّّفإّ،اؿادل

ّّلوّأفّيعود.ّانّّفأّذىبّفماّالوقتّإوأّ،يعود

كماّيفّاحلديثّّوالنيبّيقوؿفيها،ّتعاىلّّالّيذكروفّهللاّّالّيتحسروفّإاّلّعلىّساعةّيفّاْلنةّىلّاْلنةولذاّأ

ّالقيامةّحىتّيسأؿّعنّ))ماّتزاؿّمعاذّبنّجبلعنّ ؟ّشبابوّفيماّأبالهعمرهّفيَمّأفناه؟ّوعنّ :أربع قدماّعبدّيـو

)حديثّحسنّلغَته،ّصححّاأللباّنّيفّّ((.علموّماذاّعملّفيووعنّمالوّمنّأينّاكتسبو؟ّوفيَمّأنفقو؟ّوعنّ

ّ(.1726ّلًتىيبّصحيحّالًتغيبّوا

يفّالنظرّّافّيعيدّوأّوّ،وقاتمأفّيعيدواّالنظرّيفّأحوجّالناسّأماّولذاّعنّالوقت،ّّ،شبابوّوعمرهّفنصفّاألسئلة

ّّّ.البدفّوالفراغّوقوةطوؿّالوقتّّمنّاالستفادة

https://www.alukah.net/library/0/97600
https://www.alukah.net/library/0/97600
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نعمتافّمغبوفّفيهماّّّ)ّ:قاؿّصلىّهللاّعليوّوسلػمفّالنيبّأمنّحديثّعبدهللاّبنّمسعودّفقدّثبتّيفّالبخاريّ

ّكتابّالرقاؽ،ّاببّماّجاءّيفّالصحةّوالفراغ،ّوأفّالّ.ّ)(كثَتّمنّالناسّّالصحوّوالفراغّ رواهّالبخاريّيف

ّ.(6049ّ)5ّ/1357ّعيشّإالّعيشّاآلخرةّ

كثرّمنّيعرؼّقيموّقتّالعلماء،ّوأّوكثرّمنّيعرؼّقيموّالاإلنسافّادلشغوؿّىوّالذيّيعرؼّقيموّالوقت،ّولذاّأ

ّدارّاالخرة.الىلّوبقوةّإىلّمالقاتوّوإّويستعدوفّغايةًّّ،لثاّهللّعزوجوفّحثيَّتالذينّيسباد،ّالعُّّالوقت

وىوّمنّوفياتّالقرفّالرابعّّ"ٚتاؿّالدينّالقامسي"كافّ،ّّّيفّاالستفادةّمنّالوقتّعجيبةّالعلماءّضربواّلناّامثلةًّ

ّ.ّايّليتّالوقتّيباعّفاشًتيوّمنهمّ:يقوؿّورّيفّدمشقّفيجدّالناسّيفّادلقاىيّفيقفّديَُّّعشرّىجري

إماّيفّّنظرتّيفّوقيتّّفوجدتّوقيتّمعموراًّّ:قاؿ،ّكافّواعظّالدنياّيفّبغدادرٛتوّهللاّّّ"وزيماـّابنّاْلاإل"

ّوإ ّتصنيف، ّيف ّما ّعبادةّوّتعليم،ّووعظ ّيف ّوذكرّإما ّفوجّ:قاؿ، ّالبطفنظرت ّبعض ّجَتاّنّلادت ّمن ُت

يذىبّيفّقطعّالورؽّوبريّّفّجزءاّمنّوقيتّأفوجدتّفنظرتّّ،الوقتوفّفيضيعّتأيقاريبّوأّوأصحايبوأىلي

ّ ّفادخرتّبريّاألقاؿاألقالـ، ّإّقالـ: ّفكانوا ّالورؽّإىلّرليئهم، ّجاّؤوقطع ّذا ّوقطعّوا انشغلتّبربيّاألقالـ

ّاألوراؽ.ّ

ّ.ّشديداًّّوقاتّحرصاًّحيرصوفّعلىّاأل

ّالطويلةّيستفيدوفّمنّىذاّالوقت.ّّوفالسلفّحاذلمّيفّالشتاءّوليالي
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ّكيفّيستفيدّالسلفّمنّالوقتّيفّالشتاء؟ّ

ّ.بطوؿّالقياـّ

ّكلهاّحالوّيفّأّصلىّهللاّعليوّوسلػمفكافّالنيبّّ،صلىّهللاّعليوّوسلػمّوفّابلنيبيقتد ىوّىو،ّمعّهللاّتعاىلّحوالو

فاهللّخلقّالنيبّّ،عليوّصلىّهللاّعليوّوسلػمّهللاّنبيوّدمحماًّلقواّابالستعدادّالذيّخلقّماّخُّّولكنّالسلفّالصاحل

ٛتدّىوّالذيّبلغّالغايةّيفّكلّخصلةّمنّىذهّاخلصاؿ،ّفكلّة،ّوأاخلصاؿّاحلميدّ،ّّودمحمّىوّرلمعٛتدأاهّومسّّ

صلىّّابالستعدادّالذيّخلقّدمحماًّّحداًّأماّخلقّهللاّ،ّصلىّهللاّعليوّوسلػمّمناّىوّالنيبّاخللقّسيدىمّوقدوتمّإ

بُتّقوتمّفّيمعواّأبّرلاالًّوقصرّهنارّالشتاءّّالشتاءّادّيدوفّيفّطوؿّلياِلفكافّالعبّّّ،عليوّعليوّوسلػمهللاّ

ّ.ّعزّوجليفّقرهبمّومسَتىمّلرهبمّوبُتّرغبتهمّ

عبدّدريسّاخلوالّن"ّيبّأأ"يفّترٚتوّّمعيّمثالًّّرظأنّ،كافّىذاّحاؿّالتابعُتّّّ،فقطّوملّيكنّىذاّحاؿّالصحابة

مثّّمثّيناـّقليالًّوّعلىّاحلائط،ّيضعّالسوطّيعلقكافّيبيتّيذكرّابنّعساكرّيفّترٚتتوّرٛتوّهللاّّهللاّابنّثوابّ

نزاٛتهمّّأانّّّصلىّهللاّعليوّوسلػمهللاّأصحابّرسوؿّفّيعلمّريدّأأّ:وكافّيقوؿّمثّيضربّقدميوّابلسوطيستيقظّ

ّ.مسَتىم،ّوأنناّلنّنًتكوّذلم،ّوإمناّنسَتّعلىّرسوؿّهللا



13 
 

احلمدّهللّالذيّّ:فكافّعمرّيقوؿّعمرّبذلك،ّخربّفأُّّ،وّالناررؽّبيتوّوىوّفيوّفماّمسّّحُّّعبدّهللاّابنّثواب

:ّوهللاّم(هَّلّْ)وعمرّمُّّادريسّاخلوالّنّيبفلماّالتقىّبوّقاؿّعمرّأل؛ّيفّىذهّاألمةّمثلّإبراىيمّعليوّالسالـجعلّ

ّ.بكّّرَّّسُّرأؾّلّصلىّهللاّعليوّوسلػموؿّهللاّسفّّرلوّأ

،ّّكانواّمستعدينّرٛتهمّهللاّتعاىلّىذاّحاؿّالكثَتّمنّالتابعُتّّ،ّبلبوّمسلمّاخلوالّنوليسّىذاّفقطّحاؿّأ

ّكانواّيعلموفّأهنمّديوتوفّفكانواّحيرصوفّعلىّأوقاتم ّ.ّكانواّمشمريُت،

والصياـّالّيعلمّأجرهّإالّهللا،ّثبتّيفّّ،،ّوكيفّالكثرةّالصياـبُتّّوىذاّادلوسمّيمعوفّفيوّبُتّطوؿّالقياـّّو

لحسنةّبعشرّابنّآدمّيضاعفّاكلّعملّّ)ّ:قاؿّصلىّهللاّعليوّوسلػمفّالنيبّالصحيحّمنّحديثّأيبّىريرةّأ

لصومّفإنوّليّوأناّأجزيّبوّيدعّشهوتوّوطعاموّمنّأجليّاللوّتعالى:ّإالّاأمثالهاّإلىّسبعمائةّضعفّقالّ

لمسكّاللوّمنّريحّالصائمّأطيبّعندّاربوّولخلوفّفمّءّوفرحةّعندّلقاّللصائمّفرحتان:ّفرحةّعندّفطره

ّلصيامّجنةّوإذاو مرؤّاكانّيومّصومّأحدكمّفالّيرفثّوالّيصخبّوفإنّسابوّأحدّأوّقاتلوّفليقلّإنيّا

ّ(.ّمتفقّعليو.ّصائم

،ّقاؿّقاؿّهللاّتعاىلّمثّالنيبّمباشرةّ،ىذهّالقاعدةّادلضطردةّيفّالعباداتمثاذلا،ّقاؿّأىلّالعلم:ّاحلسنةّبعشرةّأ

ّفإنوِّل.ّّقاؿّكلّعملّابنّآدـّلو،ّالنبويّواحلديثّالقدسيّىذاّفيوّٚتعّبُتّاحلديثّو ّإالّالصـو

ّّ:ّشياءّمهماتيستفادّمنّىذاّأ
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ّالّيدخلوّرايءوؿّأاألمرّاأل.1ّّ ّّ.فّالصـو

2ّّ ّالقيامة. ّيـو ّادلقاصصة ّأف ّالثاّن ّعّرّاألمر ّيف ّتكوف ّصات ّأيبّّة،مالقيايـو ّ)عن ّادلفلس، حديث

دلفلسَّّادلفِلُس؟ّقالوا:ادلفِلسُّّأتدروفّماّىريرة: منّأمَّيت،ّأييتّيوـَّالقيامِةّّفيناّمنّالّدرىَمّلوّوالّمتاَعّ.ّفقاؿ:ّإانَّ

ـَّىذا،ّوضربّىذاّ.ّفُيعَطىّ ّوزكاٍة،ّوأييتّقدّشتمّىذا،ّوقذؼّىذا،ّوأكلّماَؿّىذا،ّوسفكّد بصالٍةّوصياـٍ

حسناتِوّوىذاّمنّحسناتِوّ.ّفإفّفَِنَيْتّحسناتُو،ّقبلّأفّيقضَيّماّعليو،ّأخذّمنّخطاايىمّفطُرِحتّّىذاّمن

طُرِحّيفّالنَّاِر(.ّ)رواهّمسلمّ ّ(.2581ّعليوّ.ّمثَّّ

.ّاّلّإالنيبّصللىّهللاّعليوّوسلم:ّّّقاؿ ّّالصـو

الصياـّفومهماّفعلّالعبدّّ،هللّيبقىّلو،ّالصياـّالصياـّالّيقبلّادلقاصصة،ّيقتصّمنوّالّوّفالعملّيبقىّلصاحبو

 .مقبوؿّعندّهللاّعزّوجل

ىوّّ،نوِّلقاؿّهللاّتعاىلّكلّعملّابنّآدـّلوّإالّالصياـّفإّ:قاؿقاؿّمباشرةّّ،مثاذلااحلسنةّبعشرةّأملّمعيَّتمثّ

ّ.ّالّىوّسبحانووالّيعلمّجزاءّالصائمّإّ،لذيّيزيوا

ملّعندهّبّبرجلّيععجِّأُّّوماّهللاّبوّعليم،ّمواؿّاألّمنوعندهّّاًّكرديّّرجالّأفّّّلو،ّمثاًلّقربّلكّادلعٌتوحىتّأ

ّكافّحسابوّعندي،ّّ،حاسبوفّأانّافالالّحاسبّالعماؿّإبّالذيّعنده:ّسللمحافقاؿّ ّكرموّوكم ّكاف فكم

ّ.ّعلىادلثلّاألوهللّ،ّكّيظهرّعطاءهلدي
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ّالّيعرؼّأ :ّاليتّبُػيِّنتّيفّفضلّالصـوّالقليلةشياءّاألّولذاّمن،ّالّيعرؼّأجرهّإالّهللاّ،وّنيبكّألَّجرهّمَّفالصـو

للوّعليوّوسلم:ّ)ماّمنّعبدّيصومّيوماّاللوّصلىّاللوّعنوّقال:ّقالّرسولّالخدريّرضيّاعنّأبيّسعيدّ

ّلنارّسبعينّخريف(.ّمتفقّعليو.اليومّوجهوّعنّاللوّبذلكّاللوّإالّباعدّافيّسبيلّ

ّتبتعدّ ّ،ّعنّالنارّسبعُتّخريفصياـّيـو غلتّفطارّوشُّنسيتّاإلفّقليالًّّوهللاّيفّالشتاءّإذاَّتخرّنومكواليـو

،ّّ(الغنيمةّالباردةّالصياـّيفّالشتاء)ّ،فاجعلوّصياـّإالّوقدّقربّادلغرب،ّكلّعلىّالغداءّشيئافَّتالّتلحقّأ

ليلكمّفقوموهّّفّطاؿايّأىلّالقرآ):ّيقوؿإذاّجاءّالشتاءّّ"عبيدّابنّعمَت"كافّىذا،ّّوّيقوؿهنع هللا يضرّّكافّأبوّىريرة

رؼّعُّرؼّْتفظوّذاّعُّكافّاإلنسافّإّ،ىلّاذلممفّىمّأىلّالقرآ،ّوأفقومواّوصومواقاؿّّ،(رّهناركمّفصوموهوقصُّ

ّوعُّ ّْتبفقهو ّاإلرؼ ّعندىم ّكاف ّما ّوفعلو، ّصنيعو ّسن ، ّاليـو ّادلوجودة ّيػَّّوزدواجية ّّـُّؤُّلذا ألنوّّ،ىمأقّرأالناس

ّ.ّخرةعلىّاآلقبلّىوّمفّآقبلّعلىّالقّرفكافّالذيّيأفقههم،ّ

هللاّوابتعدّعنّّبّمنّرٛتةوقرُّّبّمنّاْلنة،قرُّّةاصٓتالشتاءّعامة،ّومنّبمنّوقتوّّفالواحدّإذاّأحسنّاالستفادة

ّ.النَتاف

ّيقلقّويزعجّالنفسّيفّيفّّوّ،فيوّترؾّالوفَتّمنّالفراشّ،مّالقياـّيشقّعلىّالنفسعَّنػَّ ّالباردّما ّادلاء استخداـ

صلىّقاؿّالنيبّّمنّحديثّأيبّىريرةّخرجوّمسلمّفيماّأّصلىّهللاّعليوّوسلػمالنيبّّلكنّمعّىذاّبُتّلناّ،الربد

ّوسلػم ّ!ّهللاّعليو ّهللِا ّرسوَؿ ّاي ّبلىّ. ّقالوا: ّالدرجاِت؟ ّبِو ّويرفُع ّاخلطااي ّبِو ّهللُا ّديحو ّعلىّما ّأدُلكم ّ)أال :

ّوانتظارُّّإسباغُّّقاؿ .ّ ّإىلّادلساِجِد ّاخلطا ّوكثرُة .ّ ّعلىّادلكارِه ّ.ّّالوضوِء ّالرابُط ّفذلكْم .ّ ّالصالِة ّبعَد الصالِة
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صحيحّمسلمّ(وليسّيفّحديِثّشعبَةّذكرّالرابِطّ.ّويفّحديثّمالٍكّثنَتُِتّفذلكُمّالّرابِطّ.ّفذلكُمّالّرابِط.(.

ّّٕ٘ٔ.ّ)ّ

 سباغّالوضوءّعلىّادلكاره.ّإّ:ديحوّبوّاخلطاايّويرفعّالدرجاتّما

ّ؟سباغّالوضوءّعلىّادلكارهّماّمعٌتّإ

ونفسكّتكرهّذلكّبسببّالربدّعضاءّالوضوء،ّوتغسلّأّ،ووتقبلّبقلبكّووجهكّعليّ،وٖتسنّالوضوءّتتوضأ

ّّ.يفّالشتاء

كحالناّاآلفّصليناّادلغربّوجلسناّنتفقوّيفّدينّ-وانتظارّالصالةّبعدّالصالةّ،ّلمساجد،ّلوكثرةّاخلطىّقاؿ:ّ

ّ.-ننتظرّالصالةّوهللاّ

ّ.ّذلكمّالرابطّفذلكمّالرابطقاؿ:ّ

ّبابّرفعّالدرجاتّعندّهللاّعزّوجل.ّسفهذاّمنّأسبابّزلوّاخلطااي،ّومنّأ

ّرائعاً.ّّشرحوّشرحاًّ،ّماـّابنّرجبّّيفّجزءّمفردّفردهّاإلواحلديثّأّ،ولذاّثبتّيفّحديثّاختصاـّادلألّاألعلى

تعلمّفيماّخيتصمّادلألّفقاؿِّلّايّدمحمّأيفّادلناـ،ّّيأّريبّيتُّرأّ):ّصلىّهللاّعليوّوسلػمّويفّاحلديثّيقوؿّالنيب

ّعلىاأل ّالسالـ، ّعليو ّالنيب ّوالكفاراتّفقاؿ ّالدرجات ّيف )ّ ّوالكفارات، ّالدرجات ّيف وذكرّّ،خيتصموف
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ّالكفاراتّفقاؿ ّالوضوء: ّادلكارهّ،الكريهاتّعلىّاسباغ ّعلى ّالوضوء ّالسابقّّتسبغ ّيفّاحلديث ّونقلّكما ،

ّكيفّتكتبّّادلالئكة.ّواتنظارّالصالةّبعدّالصالةىلّاْلماعاتّاخلطىّإ اّّذفإّ،عماؿاألجرّيفّىذهّاألٗتتصم

ّ.ّويزعجكّفاحتسبّكافّالقياـّوكثرةّالوضوءّيقلقك

والّ،ّّخاطئاًّّسفّيفهموهناّفهماًّالناسّلألفكثَتّمنّّ،صحيحاًّّشرعياًّّفّنفهمهاّفهماًّوىناّمسألةّمهمةّيبّأ

ماّ؛ّأقدرّادلشقةّاليتّالّتنفكّعنهاّالعبادةّاألجرّعلىّ(،األجرّعلىّقدرّادلشقة):ّاليتّتقوؿّيفهموفّالقاعدة

ّدينّهللادخاؿّليسّمنّفهذاّاإلفّيستغٍتّعنهاّ،ّعمدةّوىوّيستطيعّأمتّفّعلىّنفسوّمشقةدخلّادلكلَّفّيُّأ

ّيفّشيء.ّ

ّوالّيقعد،ّوأفّيبقىّيفّالظل،ّالبخاري،ّأمذكورةّيفّصحيحّّئيلّصحايبّجليل،ّوالقصةسراإبوّنذرّأ فّيقـو

ّهللاّغٍتّعنّعملكّىذا.ّّافَّّّ:وقاؿّفزجرهّالنيب،ّيّالّيستظلأ

قاؿّ:ّ)جاءّثالثةّرىطّإىلّبيوتّأزواجّالنيبّّ،ّيسألوفّعنّبخاريّومسلمّالويفّحديثّأنسّادلتفقّعليوّيفّ

ّكأهنمّتقالوىاّوقالواّ:ّأينّحننّمنّالنيبّّقدّغفرّلوّتقدـّمنّذنبوّوماَّتخرّ؟!ّقاؿّ عبادةّالنيبّ،ّفلماّأخربوا

ّالدىرّوالّأفطرّ،ّوقاؿّاآلخرّ:ّوأانّأعتزؿّالنساءّّأحدىمّ: أماّأانّفاصليّالليلّأبداًّ،ّوقاؿّاآلخرّ:ّوأانّأصـو

ّكذاّوكذاّ؟!ّأماّوهللاّإّنّألخشاكمّهللّوأتقاكمّ فالّأتزوجّأبداًّ،ّفجاءّرسوؿّهللاّّإليهمّفقاؿّ:ّ)أنتمّالذينّقلتم

ّال ّوأتزوج ،ّ ّوأرقد ّوأصلي ،ّ ّوأفطر ّأصـو ّلكٍت ،ّ ّ)متفقّلو .)ّ ّمٍت ّفليس ّسنيت ّعن ّرغب ّفمن ،ّ نساء

ّ(.170عليو
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ّ.ّىذاّمنّاببّالتقوىّمناإفّهللاّقدّغفرِّلّماّتقدـِّلّمنّذنيبّّوألّ،نكحّالنساءالّافطرّّوالّأانـّوالّأانّيعٍتّأ

ّالصحابة ّّوالتابعوفّولذا ّالعباداتّوالصاحلوف ّلتحقق ّالشتاء ّمشقة،ّفيويفرحوفّيف ّوجود ّعدـ إدخاؿّفّمع

ّ.ّصلىّهللاّعليوّوسلػمفهذاّليسّمنّىديّالنيبّمنّوجوّالتعمدّّالنفسعلىّّادلشقة

َّالنَّيبُّّ:ّ»ّ:لتقااهنع هللا يضرّّحيحّمسلمّعنّعائشةلقدّثبتّيفّصف ّاْخَتاَرّّصلىّهللاّعليوّوسلػمَماُّخَتِّ ّأَْمَرْيِنِّإالَّ بَػُْتَ

َّماّانْػتَػَقَمّلِنَػْفِسِوّيفّشَّ َّكاَفّأَبْػَعَدُهَاِّمْنُو،َّواَّللَِّ َّكاَفّاإِلمْثُ تَػَهَكّأَْيَسَرُهَاَّماّملَّْأَيْمَثْ،ّفَِإَذا ّتُػنػْ ْيٍءّيُػْؤَتىِّإلَْيِوَّقطُّ،َّحىتَّ

َتِقُمَّّللَِّّ ،ّفَػيَػنػْ ّ(.108ّاإلديافّ)ّ-لمّصحيحّمسّ«.ُحُرَماُتّاَّللَِّ

ّإّفأنسافّالّيستطيعّيعٍتّإّ ّ.ّكثرّمنّأجرّالذيّيستخدـّادلاءّاحلارأجرّفلوّأالّويستخدـّادلاءّالباردّيقـو

ّ،وّاالغتساؿابلوضوءّأّابدلاءّالباردعلىّنفسوّّقةشفًتؾّادلاءّاحلارّليدخلّادلماموّماءّابردّوماءّحار،ّنسافّأإ

ّكنتّالّتستطيعّلكنّإء،ّوالّيوزّأفّتتعبدّهللاّهبذا،ّهللاّيفّشياءّاحلارّّليسّمنّدينّادلّترؾُّ سقاطّاْلنابةّإذا

ّإالّابدلاءّالباردّفلكّأجر.ّ

ىذاّأمرّليسّداخالّٖتتّاألجرّّتستطيعّاألّتتحملّىذهّادلشقةنتّعلىّنفسكّوأّدخاؿّادلشقةإفّتتقصدّأ

ّكانتّإّةعلىّقدرّادلشقة،ّاألجرّعلىّقدرّادلشق النيبّالّتستطيعّأفّتنفكّعنها،ّلذاّ،ّالزمةادلشقةّىذهّذا

بلّرمىّ،ّراكباًّّحوؿّالكعبةّصلىّهللاّعليوّوسلػمالنيبّّبلّطاؼّ،حجّراكباًّّعليوّالسالـّدلاّحجّملّحيجّماشياًّ

ّكافّّ،مارّراكباًّاْلِّ الّوّمكيّأنسافّلكنّإّ،علىّنفسوّيتقصدّأفّيدخلّادلشقةّصلىّهللاّعليوّوسلػمالنيبّفما
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تتعبدّهللاّابدلشقةّّوفّتًتؾّالركوبّوؿّذلذاّاإلنسافّاألجرّعلىّقدرّادلشقة،ّأماّأفنقشيّابدلالّحيجّإيستطيعّأفّ

ّمنّدينّهللاّعزّوجلّيفّشيء.ّّفهذاّّليسّلذاتّادلشقة

ّكانتّللجمعّبُتّاألالشتاءّّموضوعّعنّالسلفّالصاحلّيفّلذاّالرغبةّاليتّكانتّموجودة ّ.ّمرينّإمنا

ّيكنّعملّرسوؿّهللاّددية؟قدّيقوؿّقائل:ّأملّ

ّّددية.ّكافّعملّرسوؿّهللا

ّ(.ّٙٗٚصحيحّمسلمّ)ّّأَثْػبَػَتو(.ّإذاّعملّعماًلّملسو هيلع هللا ىلصّ)كافّرسوُؿّهللِاّّيفّصحيحّمسلم:ّاهنع هللا يضرّكماّّتقوؿّعائشة

ّالدبقيّعليوّإ عليوّصلىّهللاّالنيبّّوكافّ،كافّالصحابوّيتعلموفّمنوّوبفقو،ّتعاىلّّدّهللابعفكافّي،ّينىلّيـو

ّادلؤمنُت:ّوسلػم ّأـ ّثبتّيفّالصحيحُتّعنّعائشة ّكما ّأحدُكمّّيقوؿ ّلنّيُدِخَل ّأنَّو ّواعلموا ّوقارِبوا، )سدِّدوا

ّاألعماؿِّ ّأحبَّ ّوأفَّ ّاْلنََّة، ّالبخاريّ)ّأدَوُمهاّعمُلو ّوإفّقلَّ(. •ّّٗٙٗٙىػ(،ّصحيحّالبخاريّّٕٙ٘إىلّهللِا

ّ(ّ•ٕٛٔٛمسلمّ)(ّواللفظّلو،ّّوٗٙٗٙأخرجوّالبخاريّ)•ّ]صحيح[ّ

علىّىذاّفّيبقىّأبّفّوجدّعندهّهةّوهنمةفإّ،يفحصّاستعداهّقبلّالبدءّيفّالعملوكافّالواحدّمنّالسلفّ

أبقيّعليوّّالعمل ّلقاءه.ّفتكوفّّثلثاًّّمثّيزيدّعمالًّّّخراًّمثّمعّتقدـّالسنّيزيدّعمالًّ ّأحوالوّمعّربوّخَتىاّيـو

ّكيفّكافّيفرحّالسلفّابلشتاء؟ّ
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ّ ّيفّالشتاءكانوا ّديَِّّ،يثبتوفّعليها ّدوفّويزيدوف،ّكانوا ّأّثبتّيفنولذا فّعمرّىوّأوؿّمنّمدّصحيحّمسلم

ّ،وكانواّيثبتوفّعليها،ّيفّالشتاءّوكثرّالطاعاتّمنّمدّّّؿّووالتابعيُتّىمّأّفّالصحابةفإ،ّالفجرّصالةيفّّالقراءة

ّكانتّعندّرسوؿّهللاّتكندىمّملّاليتّع(ّّةالسجيّّ)ّملّيكنّاستعدادىمّالفطريّّلكنّقطعاًّ ّكما الّيفّصياـّن

ّوقاربواّىديّالنيبفلحِّّ،والّيفّقياـ ّكثرةيفّالشتاءّيفّطوؿّالقياـّّصلىّهللاّعليوّوسلػمّقوا ومنّّ،الصياـّويف

ّكمنّصَّحاـّحوؿّالشيءّفهوّإب ّنَّذفّهللاّتعاىل ّسددّ)عو ّوقاربوا ّلنّيدخلّاْلنةوا ّأفّأحدا ،ّبعملوّواعلموا

ّكنتّالّتستطيعّسددّ،ّّ،(منوّوفضلّّ:ّوالّأان،ّإالّأفّيتغمدّنّهللاّبرٛتةٍّقاؿّ،ايّرسوؿّهللانتّ:ّوالّأقالوا إف

ّإ ّاذلدؼ ّاذلدؼحُّدخاؿ ّحوؿ ّاذلدؼم ّحوؿ ّوقارب ّسدد ّاذلدؼ، ّحوؿ ّقارب ّيفرحوفّّ،، ّمهنع هللا يضر ّكانوا ولذا

ّ.ابلشتاء

ّكماّثبتّيفّالصحيحّعنّأمِّّّصلىّهللاّعليوّوسلػمالرسوؿّّ ضّلوّبدنوّعرّّيُّنزؿّادلطرّيوؿّماّأكافّنسّّنّفرحو

ّويكشفّعنّرأ ّسو ّيعرّّخارجّالصحيح، ّكاف ّللمطريفّالصحيح كافّيكشفّخارجّالصحيحّّيفّّضّبدنو

(ّادلطرّحديثّنوّحديثّعهدّبربوّإ)ّ:يقوؿّصلىّهللاّعليوّوسلػموكافّّ،ؿوؿّالنزّورأسو،ّيتربؾّابدلطرّعندّأ

ّّ.ضّنفسوّذلذاّادلطرعرُّّيّّوّوسلػمصلىّهللاّعليفكافّعهدّابهللّعزّوجلّ،ّ

ّمطر،ّفخرَجّرسوُؿّهللِاّ-ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ:ّأصابَناّوحننّمعّرسوِؿّهللاِّّ]عنّأنسّبنّمالك:[ عنوّحىتّّفحَسرَثوبَوّملسو هيلع هللا ىلصٌَ

ّبربِّو.ّاأللباّنّ) ىػ(،ّصحيحّأيبّّٕٓٗٔأصابَو،ّفقلنا:ّايّرسوَؿّهللِا،ّملَّصنعَتّىذا؟ّقاؿ:ّألنوّحديُثّعهٍد

ّ•(ّواللفظّلوّٓٓٔ٘(ّابختالؼّيسَت،ّوأبوّداودّ)ٜٛٛأخرجوّمسلمّ)•ّصحيحّ•ّّٓٓٔ٘داودّ
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ّ.منّطوؿّالليلّوكانواّيستفيدوف

ّوؼّعندّالعلماءّيفّاببّادلفاضالت.ّصلّمعّرأوىيّّبعضّاحملدثيُتّوضعّقاعدةّمهمة

ّ؟أانّاسألكّسؤاال،ّأيهماّأحسنّتزورّادلريضّيفّالنهارّأـّيفّالليل

ّّ.ّشكاؿبّيفّالتفضيلّالتفصيل،ّوىذاّحيلّاإلالصواادلفاضالتّيفّ

ّ؟هللااستغفرّأـّالّإلوّإالّهللاّّ:فّتقوؿأيهماّأفضلّأ

ّقالوا ّوالتسبيح ّوالتحميد ّوالتهليل ّالتكبَت ّالطائعُت: ّاّوّ،طيب ّصابوف ّاالستغفارّّ،العصاةالستغفار فالعاصي

ّ.ّوفضلّيفّحق،ّوالطائعّالطيبّأيفّحقوّفضلأ

ّأ ّكثَتّاخلطاايّفاالستغفار ّكنت ّإىلّحالكّإذا ّكنتّقليلّاخلطوإّ،فضلأنظر ّاايّالتكبَتّوالتهليلّوالتسبيحذا

ّّ.ّفضلأّوالتحميد

ّ؟ّالقياـّأـّالسجود،ّأيهماّأقربّإىلّهللاّ:أيهماّأفضلّ:قالوا

الّهللّعزّفالسجودّالّيصحّإالقياـّّ،ّوىيئةّالسجودّخَتّمنّىيئةذكرّالقياـّخَتّمنّذكرّالسجود؛ّالتفصيل

ّّ.ّضلّمنّالقياـمنّذكرّالسجودّوىيئةّالسجودّأففضلّولكنّذكرّالقياـّأّ،وجل

 ؟ّادلسجدّأـّالقريبّمنّادلسجدضلّالبيتّالبعيدّمنّافّايهمأ
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ّالتفصيل.

ّّ.ّفضل،ّوالسكنةّيفّالبيتّالقريبّأفضلدلشيّمنّالبيتّالبعيدّأاقالوا:ّ

ّ؟أيهماّأفضلّخديةّأـّعائشةّ

ّ؟()ّوىذهّفيهاّمعارؾّبُتّالسنةّوالشيع

ّالتفصيل.

ّكافّعمرّّصلىّهللاّعليوّوسلػموماتّالنيبّّ،خرّوقتهافقدَّتّ،فضلأّعائشةّاهنع هللا يضرلنشرّالعلمّوالفقوّّلنسبةاب وقد

ّّ.فضلأّخديةويفّتثبيتّالرسوؿّومواساتوّ،ّاهنع هللا يضروجّشباهباّعاـّيفّأ(18ّّّ)أمناّعائشةّ

ّىذاّالتفصيلّىوّكالـّأىلّالسنة.ّ

ّ؟يفّالنهارّأـّيفّالليلتزورّادلريضّفضلّأيهماّأ

ّفضلّتزورهّيفّالليل.ّويفّالشتاءّاألّ،فضلّتزورهّيفّالنهارّالصيفّاأليف

ّّ؟ّدلاذا

حلسنّبنّعليّدلاّمرضّوالقصوّاّهنع هللا يضرّشعريموسىّاألّبودلاّزارّعبدّهللاّبنّقيسّأثبتّمنّحديثّعليّألنوّ

ّّ؟تىّبكماّالذيّأّ:قاؿومصنفّعبدّالرزاؽّشيبةّّيبأّٛتدّومصنفّابنثبتةّيفّفضائلّأ
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ّاحلسنّمرض.ّولدؾّفّأبلغٍتّّ:قاؿ

لفّشيعوّسبعوفّأّيّيفّالنهاريّبكرة،ّأمنّعادّمريضاّبكراً،ّأ)ّ:قاؿّصلىّهللاّعليوّوسلػممسعتّالنيبّّ:فقاؿ

ّكلهمّيدعواّسبعوفّأومنّعادّمريضاّيفّادلساءّشيعوّّ،كلهمّيدعواّلوّ،ملكّحىتّديسي لفّمالكّحىتّيصبح

ّ.ّ(لوّ

ّأطلبتوّّكافّيعلمبعضّاحملدثيُتّّ ّكلهمّ،ّألالشتاءّفزرهّبعدّادلغربفّتزورّمريضّيفّدتّأّرإذا فّالليلّأطوؿ،

فّتزورهّيفّالنهارّأّالصيفّويف،ّيفّالليلّأطوؿ،ّساعاتّ(4ّّ-3ّ)ّيفّفرؽسبعوفّألفّملك،ّيدعواّلك،ّ

ّ.فضلأ

ّّ.ّوكافّذلكّينعكسّحىتّعلىّعيادهّادلريضانظرواّإىلّفقههمّوأحواذلم،ّ

لسلفّونقلّذلكّعنّٚتع،ّحواؿّااّذكرّيفّأدليفّادلصنفّّابنّأيبّشيبةّ،هماّمواساتمّلنسائيضًّومنّحرصهمّأ

كافّالواحدّمنهمّّبنّمسعودّوغَتىمّعبدّهللاّوعنّّ،وعنّولدهّعبدّهللاّ،يبّالدرداءّوعنّعمرنقلّذلكّعنّأ

منّقربّالقلوب،ّقربّاألبدافّ،ّوشيئًاّنسأُّمنّيدخلّشيئًاّ،ّحىتّىذاّاالستدفاءّيفّالشتاءّيستدفئّبزوجتو،

ّإيسببّقربّ ّواضحة ّإشارة ّأفّيبيتّمعّزوجوّيفّفراشّواحد،ّىلالقلوب،ّويفّىذا ّأفّاإلنسافّمنّالسنة

ائشةّٖتتّغطاءّواحد،ّعّووكافّىوّّصلىّهللاّعليوّوسلػمّالنيبّّلىدخلتّعّفاطمةفّأّوثبتّيفّصحيحّالسنة

ّ ّالنَّيبَّ ّفقدُت ّادلؤمنُتّاهنع هللا يضرّقوذلا: ّأـ ّبيديّفوقعتّيديّعَلىّملسو هيلع هللا ىلصّوثبتّعنّعائشة ّأطلُبو ّفجعلُت ّليلٍة ذاَت
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منّسخِطكّؤتعافاِتكّمنّعقوبِتكّوأعوُذِّبكّمنَكّالّّبرضاؾَّّقدميِوَّوهاّمنصوبتاِفَّوىَوّساجٌدّيقوُؿّأعوذُّ

•ّصحيحّ•ّّٜٙٔىػ(،ّصحيحّالنسائيّّٕٓٗٔكماّأثنيَتّعَلىّنفِسك(.ّاأللباّنّ)أحصيّثناًءّعليَكّأنَتّّ

(ّ ّمسلم ّ)ٙٛٗأخرجو ّداود ّوأبو ،)ٜٛٚ(ّ ّوالًتمذي ،)ٖٜٖٗ(ّ ّوالنسائي ّماجوّٜٙٔ(، ّوابن ّلو، ّواللفظ )

ّ(ّ•ٕ٘٘ٙ٘(،ّوأٛتدّ)ٖٔٗٛ)

ّكافّحاؿّالنيبّ ّ.فكافّيبيتّمعهاّ،صلىّهللاّعليوّوسلػمىذا

ّ ّمسعتّمن ّلطيفّما ّأمن ّمن ّعلم ّبنتّطالبة ّاألخبار ّليخطبها ّرجل ّاحلديثّجاء ّ،وكافّطالبّعلمىل

ّ؟ّهللاينّلتوّأفسأأفّ٘تتحنو،ّرادتّفأ

ّأينّهللا؟ّ

ماّّ.72َّوأَلَُصلِّبَػنَُّكْمّيفُّجُذوِعّالنَّْخِل(،ّ)ّطو()ّّ،ّقاؿّتعاىل:يّعلىّالسماءأومعٌتّيفّالسماءّيفّالسماء،ّهللاّ

ّمعٌتَّوأَلَُصلِّبَػنَُّكْمّيفُّجُذوِعّالنَّْخِل؟ّ

ّاْلواب:ّعلىّجذوعّالنخل.ّ

أيّارٛتواّمنّعلىّاألرضّّ(،4941ّاألدبّ)ّ-سننّأيبّداودّّ،(رضّيرٛتكمّمنّيفّالسماءمنّيفّاألّاارٛتّو)

ّيرٛتكمّمنّعلىّالسماء.ّ
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ّ.ّيفّكلّمكاففّهللاّ:ّأفّتقوؿإايؾّأ

ّّ.علىّخلقوّليّ هللاّعَّ

ّكافّالنيبّيُّّنسّأّحديثيفّصحيحّمسلمّوىوّّنفاًّاـّالذىيبّيفّاحلديثّالذيّذكرتوّأملذاّقاؿّاإل ضّعرّّدلا

ّىذاّدليلّعلىّعلوّهللاّعنّخلقو.ّربوّويفّكافّيقوؿّإنوّحديثّعهدّبنفسوّللمطرّّ

وحكميّّ،والنصارىكفرّمنّاليهودّكلّمكافّفهوّأّّفّهللاّيفمنّزعمّأّ:يقوؿّةبوّبكرّبنّخزديأّاألئمةّـماإ

ّيُّأّماتّفّْإّعليو ّف ّادلسلمُت، ّرمىّيفّمزابل ّبعلمو ّكلّمكاف ّأهللاّيف ّوبصره، ّذاتوومسعو ّّما ّنكفّّال، رّحنن

ّفّهللاّقدّحلّّأّ:قالواالذينّّصَتيةّالشيعةرّالنُّونكفّّّ،يفّعيسىّعليوّالسالـّحلّّّقدفّهللاّالنصارىّحُتّقالوا:ّأ

ّ.علىّقاتلّعليوفّيًتضلعنهمّهللاّّصَتيةالنُّيفّعلي،ّ

ّ:ّمل؟ّقالوا

ألنوّّ،ّقاؿّدلاّقتلوّفصلّهللاّعنو،قاتلّعليّابنّملجمّهنع هللا يضرفيقولوفّعنّقالوا:ّألنوّفصلّالالىوتّعنّالناسوت،ّ

ّعلىّخلقو.ّّفاهللّعزّوجلّعليّّّ،فصلّالالىوتّعنّالناسوت

قالت:ّّ،(فّتعرؼّحسنّمعتقدهوأرادتّأفّيطلبهاّرادّأأ)تسألوّخطيبتوّىلّاحلديثّفهذاّطالبّالعلمّمنّأ

ّ؟ّينّهللاّوماّالدليلّعرؼّأأريدّأفّأ
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أيبّىريرةّّمنّحديثماّثبتّيفّصحيحّمسلمّّوالدليلّعلىّذلكّّ،هللاّيفّالسماءكافّمنّأىلّالعلمّفقاؿ:ّ

))إذاّدعاّالرجلّامرأتوّإىلّفراشوّفأبْتّفباتّغضبافّعليهاّلعنتهاّادلالئكةّّ:قاؿّصلىّهللاّعليوّوسلػمفّالنيبّأ

ّآمُتّ ّيفّالسماء: ّآمُتّوادلالئكة ّأحدكم: ّقاؿ ّاببّإذا ّاخللق، ّكتابّبدء ّالبخاري، ّأخرجو حىتّتصبح((،

ّكتابّالنكاح،ّاب3237(،ّبرقم:ّ)4/116فوافقتّإحداهاّاألخرىّغفرّلوّماّتقدـّمنّذنبو،ّ) بّ(،ّومسلم،

ّمنّفراشّزوجها،ّ) ّبرقم:ّ)2/1059ٖترميّامتناعها ّالنيبّّلمناسبة،لحديثّمناسبّ(.1436ّ(، ّكالـ ىذا

ّّ.وردّيفّصحيحّمسلمّصلىّهللاّعليوّوسلػم

ّيستثمرونوّيفّاخلَتلشاىدّأفا ّكانوا ّيزيدوفّيفّتقرهبمّمنّهللاّعزّوجلّ،هنمّيفّالشتاء ّيفرحوفّّّ،وكانوا وكانوا

ّ.ّصلىّهللاّعليوّوسلػموىوّالرسوؿّّ،أسوةّحسنةلياليو،ّوذلمّيفّذلكّب

ّ،وكافّيكتحلّوديتشطّ،يفّآخرهّصلىّهللاّعليوّوسلػمقظّالنيبّذاّدخلّالليلّاستيكافّإّّ:ماـّابنّالقيميقوؿّاإل

ّ.يناجيّّربوّوموالهّب،ّويقفّطويالًّتطيّّتُتّويَّئبَّّوويعلّشعرهّذ

ّأردتّأ إذاّ،ّفالذيّيتذكرّادلوتّحينئذّخيشعّقلبوالةّتذكرّأنكّسوؼّ٘توتّوتالقيو،ّفّٗتشعّيفّالصوإذا

فهذاّمنّأحسنّّ،نكّتناجيو،ّوأنكّٗتاطبوقرأتّالقرآفّفتذكرّأفّهللاّخياطبك،ّوإذاّوقفتّبُتّيديوّفتذكرّأ

ّ،ّوأفّالّيشعرّابلغفلة.ّفّيبقىّقلبوّحاضراًّعلىّأحواؿّاليتّتعُتّالعبدّاأل

ّمسروا.ّماّذاّصلواّالعشاءّكانواّإومنّفرحهمّالشديدّّ
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ّماّالفرؽّبُتّالسمرّوالسهر؟ّ

ّ.ّّفّٗتلوّبنفسكّيفّالليلّفهذاّسهر،ّوأماّأتسامرّغَتؾّىذاّمسرّ؛والسهرّمعّنفسكّالسمرّمعّغَتؾ،

ّالصحيحُت ّ)ّثبتّيف ّاَّللَِّ َّرُسوَؿ َّأفَّ ّهنع هللا يضر ّبَػْرزََة َّأيب ّوسلػمعْن ّعليو ّ،ّّّصلىّهللا ّاْلِعَشاِء ّقَػْبَل ّالنػَّْوـَ َّيْكَرُه َكاَف

ّفّتتكلم.ّأّءّيفّكراىةذفّالعشاذاّأ،ّيعٍتّإ)647(ّومسلمّ)568ّرواهّالبخاريّ) )َواحلَِْديَثّبَػْعَدَىا

،كلّاّّذلكبعّهوّعلىّهللاّبددّمنّٚتّّ ّومنّملّيمعّهوّّذلمـو منّٚتعّهوّعلىّ،ّتركبوّعلىّهللاّبقيتّاذلمـو

وؿّدنياّذلاّأّ،ك،ّتلكّيفّأوديةّوشعابلَّيّواديّىَّتدريّيفّأّالّومنّملّيمعّهوّعلىّهللا،ّهبمّالّيشعرهللاّ

ّّ.خرماّذلاّآ

ّالسلفّواالستفادةف ّحاؿ ّالوقتّيفّّكاف ّكافّالشتاءّوّالصيفّمن ّولكن ّيفّّأكثرّسياف، ّبركتو ّيظهر ما

ّ.ّالشتاء

ٕتلسّبعدّالفجرّإىلّطلوعّالشمس،ّّفإذاّأردتّأّخصوصاًّّ،الصيفّتكادّتناـّحىتّتستيقظّلصالةّالفجريفّ

حلمّّحلمّبدوفّعظاـ،ّ:قوؿّعنها،ّأانّأموصوالتساعاتّ(7ّّ-6ّ)ّوّمعّالعلميفّالشتاءّٕتلسّمعّالقرآفّأ

ّ.ّـّخالص،ّبركةّخالصةرلرّو
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ّكماّثبتّيفّالصحيحيُتّعنّأيبّبفّالنرّألكنّتذكّّ ّكرهّاحلديثّبعدىا،ّرّزيب وروحّالّّءالعشاعٍتّصليّيةّهنع هللا يضر

فّفالعاقلّينبغيّأ،ّبيبو،ّأنظرّمنّٖتبّواخلوّْتبيبككلّحبيبّْتّّذاّحلّالليلّخالمباشرة،ّإّحدتتكلمّمعّأ

ّّ؟منّٖتبّ،سبابّحبكىلّأكلّحب،ّأنظرّإّّفّيكوفّحبوّفوؽ،ّوينبغيّأيكوفّحبيبوّهللا

ّإنسافّماّىيّمعايَتّاحلبّعندؾ؟ّأيّاّلنلوّسأ

ّ،ّوماّمنّإنسافّإالّوعندهّنقص.قصنسافّالكاملّالصادؽّالبعيدّعنّالنيقوؿ:ّأانّأحبّاإلبعضهمّف

ّ.ّفعالوّوامساءهّوذاتوّبصفاتّاْلالؿّواْلماؿّوالكماؿفاهللّعزّوجلّىوّادلتصفّأبقوالوّوأ

وماّمنّأحدّمنّحيسنِّلّأحبو،ّّ،معيارهّيفّاحلبّالطمعّ،طماع:ّأانّأحبّمنّحُيسنِّل،ّبعضّالناسّيقوؿّو

ّأحسنّهللاّإليك.ّليكّكماّأحسنّإ

ّ.بعضّالناسّرومانسي

ّّ؟كثرّمنّٖتبأّتسألوّمن

ّوأحبّاْلماؿ.ّّوعنديّمشاعرّ،انّرومانسييقوؿ:ّأانّأحبّاْلماؿ،ّأ

ّأفّهللاّٚتيلّحيبّاْلماؿ.ّ:صلىّهللاّعليوّوسلػمؿّلناّالنيبّلذاّقا
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فّ،ّوينبغيّأسواهّمماليوّأحبّإّفينبغيّللعبدّأفّيكوفّهللاّتعاىلللحبّّّجعلتوّمقياساًَّترّمنّادلعاييّمعيافأ

ّسبحانو.انبعّمنّحبوّمناّىوّإيكوفّكلّحبّ

كذاّوىنفقّعليوّفّأُّأفّارعاه،ّوأّمرّنأفّهللاّإلحبوّ،ّوولديّأفّاجتمعّمعهافِّلّأذِّفّهللاّأَّفزوجيتّأحبهاّأل

ّ.مردهّإىلّهللاّحبّيفّىذهّالدنياوكلّماّأّىلّحبّهللاّعزّوجلّهّإفيكوفّحيبّمردُّّدواليك،ّ

ّمنّكبَتّعملّصاحلّإالّاحلب.ّّايّأخوةشيءّمنّّوهللاّماّبقيّلنا

ّمنّأكثرّاأل ّْبنَّمْسُعوٍدّماّرواهّّصلىّهللاّعليوّوسلػمرسوؿّأصحابّحاديثّاليتّافرحتّولذا عنَّعْبدّاَّللَِّ

ّ َُّعْنُوّقاؿّ:ّ"َّجاَءَّرُجٌلِّإىَلَّرُسوِؿّاَّللَِّ َّكْيَفّتَػُقوُؿّيفَّرُجٍلّّصلىّهللاّعليوّوسلػمَرِضَيّاَّللَّ ،ّ فَػَقاَؿّ:ّاَيَّرُسوَؿّاَّللَِّ

ّ ّقَػْوًماَّومَلّْيَػْلَحْقّهِبِْمّ؟ّفَػَقاَؿَّرُسوُؿّاَّللَِّ ْرُءَّمَعَّمْنَّأَحبَّّصلىّهللاّعليوّوسلػمَأَحبَّ
َ
ّ(.:ّ)ادل

شرّإالّماّحُّالركنّوادلقاـّّبُتّربعُتّسنةهللاّأّدَّبَّحدكمّعَّوالذيّنفسيّبيدهّلوّأفّأّ:يقوؿّعبدّهللاّبنّمسعود

ّ.ّحبمعّمنّأ

ّ.دّالعشاءكرهّاحلديثّبعرزهّّيفّحديثّأيبّبكماّّصلىّهللاّعليوّوسلػمولذاّالنيبّ

ّعنّالطيالسيّّو ّأٛتدّمنّوثبتّأيضا ّوسلػمفّالنيبّأحديثّابنّمسعود ّبعدّ)ّ:قاؿّصلىّهللاّعليو الّمسر

ّأالعشاءّإ يعٍتّلوّّ،السمرّيفّالعلمّالّحرجّفيوعابد،ّّإالّدلصلٍّ،ّماّيفّمسرّبعدّالعشاءّّ(وّمسافرالّدلصٍل

ّكلّعلماءّالدنياّبُتّيديكوالّالّحرج،ّحضرتّدرس تستطيعّمعّوسائلّاالتصاالتّىذهّأفّتسمعّّفاألّ،يـو
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ّ ّالطاعاتّاْلدلنّشئت، ّمن ّّليلة،فالعلم ّافالسمر ّويفّالصالةلمع ّليفّّوّالعلم،طلبّويفّّزوجة قطعّالسفر

ّأ ّفهذا ّ ّمالطريق ّّ،شروعمر ّعدا ّوما ّممنوع، ّفهو ّإذلك ّمكروه ّالعشاء ّبعد ّكافإّاّلّفالسمر ّأّف وّدلرغوب

ّ.مطلوب

وؿّألنوّإذاّاشتغلّيفّأّ،عنّقياـّالليلفّذلكّيثبطّألبعدّالعشاءّّالسمرّأفّكراىيةيفّصحيحوّزديةّيقوؿّابنّخُّ

ّفالّيستطيعّأالليلّابلسمرّ ،ّثقلّعليوّالنـو ّّالّينشطوّللقياـ.ّوإذاّاستيقظّفإفّاستيقاظوفّيقـو

ّكراىيةاختمّألُّ ّيفّالشتاءّماّّ،السمرّنبوّعلىّأمرّمهمّوىوّمعٌتّمنّمعاّنّ ّ؟كثرّمسرىمأوالناسّاليـو

ّكفمنّصلىّالعشقالوا:ّ ّمواتًّاء )ُكلُّّنَػْفٍسَّذآئَِقُةّّـّأىبوسيموتّشاءّأّرادتوإبّرتّذنوبو،ّواإلنسافّديوتّابلنـو

ّّ(.185ّ،ّّآؿّعمراف)اْلَمْوِت(

فّيكوفّأخرّيوموّأفّيناـّبعدّالوترّوالّيتكلم،ّرادتوّأبأفّخيتمّأمرهّإبسبابّحسنّاخلتاـّللعبدّمنّأّ:الواوق

ّتر.ّالّوّبعدّصالةالكالـّبعدّيكرىوفّفكانواّّصالة،

قمتّقاؿّّاانـّعلىّىذا،ّاّلّينبغيّأفقلتّ،ّ(صالهّالعشاء)خرة،ّبعدّصالهّاآلئّلمتّبشكت:ّنينةيقوؿّابنّعي

ّ.ولكنّليعملّبوّبعضكمّ،زكيّنفسيقوؿّذلكّألُّ:ّالّأقاؿّوصليتّركعتُت،تّواستغفرتّتوضأف

ّيناموا.ّّفأوترواّإذاّأّكانواّحيبوفوكافّخيثمةّيقوؿ:ّّّ
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ّأّبنّجبَتّيصليكافّسعيدّّ:قاؿأيوب،ّّيبأّقاؿّالقاسمّابن تكلمّمعوّوالّربعّركعاتّفأبعدّعشاءّاألخرة

ّ.ّيتكلم

ّتتكلمّيعٍتّ ّاوترتّما ّمنّأايمكّصالة،ّّكلّّخرأليكنّ،ّحدمعّأإذا هللاّجلّيفّعالهّإبذفّهللاّفحينئذّيـو

ّ.ّسنّختامكتعاىلّحيُّ

ّكافّيقوؿّحيِتّبنّ بفضوؿّّوالوقتّبتضييعّوعدـّاالنشغاؿّمعُتّحىتّتفهموفّاحلرصّعلىّالوقت،ّتدروفّماذا

ّادلوبقاتّ،الكالـ ّأكثر ّّوما ّالناس، ّعند ّيرتكبّالكبائرّاليـو ّقد ّوالنميمةّبلّبعضهم ّالكذبّوالغبيبة ّمن

ّيتكلموفّيفّكلّشيء(،45ّ،ّ)ّادلدثرّ(اخْلَاِئِضُتََّّمعَّّوَُكنَّاََّنُوضُّ)ىلّالنارّتّأومنّصفاّ،واخلوض ّالناسّاليـو

ّّبعلمّوبغَتّعلمّ ّ)ّ،ّقاؿّتعاىل:ّمنّصفاتّادلؤمنُتّىذاّليسّووّتهل، ّاْلُمْؤِمُنوَف ّأَفْػَلَح ُّىْمّيف1َّقْد ّالَِّذيَن )

أفّٗتشعّيفّصالتك،ّإذاّأردتّ(،3ّ-1(،ّ)ّادلؤمنةف3ّ(َّوالَِّذيَنُّىْمَّعِنّاللَّْغِوُّمْعِرُضوَفّ)2َصاَلِتِْمَّخاِشُعوَفّ)

ّاعرضّعنّاللغو.

ّمسرّبباطلّبعدّالعشاء.ّأفّأِّلَّّإّحبُّإَلفّأزّنّأحيِتّبنّمعُتّيقوؿّّكاف

ّ.ّالقلبالسمرّابلباطلّدييتّ

ّ.ّوليكنّبينكمّوبُتّهللاّمعموراًّها،ّاحرصواّعليّأيهاّاألحبةلياِلّالشتاءّفهذهّ
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ّوأجدّبركةّ،ضعاؼّعمليّيفّالصيفأثالثةّهللاّعليّأعملّيفّالشتاءّأقلّشيءّّفضلمنّّيالعلمّيانّيفّعملأ

ّ.الّهللاّإّلمّهبايفّالوقتّالّيع

وأفّفّيعلّذلكّالوارثّمناّوقواتناّوأبنائناّويفّأىاليناّوأّموالناويفّأاتناّوقيبارؾّيفّأّفارجواّهللاّجلّيفّعالهّأف

ّكناّوأ ّ.للناينماّحَّيعلناّمباركُتّأينما

ّ؟ّأينماّحللتّاًّتدريّكيفّتكوفّمبارك

ّاراًّمّّكنّأّ،علىّشرعّهللاّكنّحارساًّّّ،خالؽعلىّاألّكنّحارساًّّعلىّالفضيلة،ّكنّحارساًّّّ،احفظّدينّهللا

ّ.ّالناسّركّّذَّمرّوينهىّوينصحّويُّأيينماّجلسّنسافّادلبارؾّأاإلّ،عنّادلنكرّكنّانىياًّّّ،ابدلعروؼ

التواصيّابحلقّوالتواصيّسبابّيفّصحيفوّأعمالنا،ّوأفّيعلوّمنّأفّيعلّرللسناّىذاّأّؿّهللاّجلّيفّعالهأسأ

ّالدينّإّدائمةّوأفّيرتبّعليوّٙترةّوبركوّابقيةّّ،عندّهللاّابلصرب،ّوأفّيعلوّمنّأسبابّالنجاة يفّحياتناّّوىلّيـو

ّّ.ّٚتيعا

ّ

ّ

ّ
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 للتواصلّابمكانكمّمتابعتناّمنّخالؿّ:

شيخّمشهورّبنّحسنّآؿّسلمافّ)ّيبثّمنّخاللوّالدروسّ(للادلوقعّالرمسيّّ–1ّ  

http://meshhoor.com/ 

صفحتناّعلىّالفيسّبوؾّ:ّ–2ّ  

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

قناتناّعلىّالتيلغراـّ:ّ-3ّ  

http://t.me/meshhoor 

ّالواتسّآبّ)ّتفريغ+وصوت(ّ–4ّ

ّ(00 962 776 757052ّ)ّ

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

