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 ولالدرس األ
 ( 4في فضل الصالة ) 

 

  سورة البقرة   :قال تعالى 

 لذلك التقوى لتضمن  ,الظاهرة  واألعمال  , الباطنة واألعمال بالعقائد اهلل سبحانه المتقين وصف

 النقياد المتضمن  , الرسل به أخبرت بما التام التصديق هو  :  اإليمان حقيقة     :فقال

  . الكافر من المسلم بها يتميز ال فإنه  , بالحس المشاهدة باألشياء اإليمان في الشأن وليس الجوارح ,
  .  رسوله وخبر اهلل لخبر  , به نؤمن وإنما  , نشاهده ولم نره لم الذي  , بالغيب اإليمان في الشأن إنما
 ما بكل يؤمن فالمؤمن  .  ورسله هلل مجرد تصديق ألنه  , الكافر من المسلم به يزّمُي الذي اإليمان فهذا
 إليه يهتد لم أو  , وعقله فهمه وسواء يشاهده لم أو  ,  شاهده سواء  ,  رسوله به أخبر أو  , به اهلل أخبر
 إليها تهتد لم المقصرة القاصرة عقولهم ألن  ,  الغيبية باألمور والمكذبين الزنادقة بخالف  . وفهمه عقله

 المصدقين المؤمنين عقول وزكت  .  أحالمهم ومرجت  , عقولهم ففسدت بعلمه يحيطوا لم بما فكذبوا
   . اهلل بهدى المهتدين

 وأحوال  , والمستقبلة الماضية الغيوب من به اهلل أخبر ما بجميع اإليمان  , بالغيب اإليمان في ويدخل
   .    ذلك من الرسل به أخبرت وما  , وكيفيتها اهلل أوصاف وحقائق  , اآلخرة

 اإلتيان مجرد فيها يكفي ال ألنه  , بالصالة يأتون أو  , الصالة يفعلون  : يقل لم      : قال ثم

 وإقامتها  . وشروطها  , وواجباتها  , أركانها بإتمام  , ظاهرا إقامتها  , الصالة فإقامة  . الظاهرة بصورتها
 قال التي هي الصالة فهذه منها, ويفعله يقوله ما وتدبر  , فيها القلب حضور وهو  , روحها بإقامة باطنا

 لإلنسان ثواب فال  . الثواب عليها يترتب التي وهي  َواْلُمْنَكِر اْلَفْحَشاِء َعِن َتْنَهى الَصَلاَة ِإَن  : فيها اهلل
   . ونوافلها فرائضها الصالة في ويدخل منها, عقل ما إال  , صالته من

  , واألقارب الزوجات على والنفقة  , كالزكاة الواجبة النفقات فيه يدخل      : قال ثم

 أسبابه لكثرة  , عليهم المنفق يذكر ولم  الخير طرق بجميع المستحبة والنفقات  . ذلك ونحو والمماليك
 أنه لينبههم  , التبعيض على الدالة  " من "  بـ وأتى اهلل, إلى قربة  هي حيث من النفقة وألن  , أهله وتنوع

 به وينتفع  , بإنفاقه هم ينتفعون بل  , مثقل وال لهم ضار غير  , أموالهم من يسيرا جزءا إال منهم يرد لم
   . إخوانهم

 وإنما  , وملككم بقوتكم حاصلة ليست  , أيديكم بين التي األموال هذه أن إلى إشارة      : قوله وفي

 فاشكروه  , عباده من كثير على وفضلكم عليكم أنعم فكما عليكم, به وأنعم  , خولكم الذي اهلل رزق هي
 والزكاة الصالة بين تعالى يجمع ما وكثيًرا,  المعدمين إخوانكم وواسوا  , عليكم به أنعم ما بعض بإخراج

 عبيده, على لإلحسان متضمنة والنفقة والزكاة  , للمعبود لإلخالص متضمنة الصالة ألن  , القرآن في
 هذين عدم العبد شقاوة عنوان أن كما الخلق, نفع في وسعيه  , للمعبود إخالصه العبد سعادة فعنوان
  . إحسان وال إخالص فال  , منه األمرين

 :قال اهلل تعالى  

   [ 441 ـ 441 ]سورة هود  
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 ةوصال الفجر, صالة هذا, في ويدخل وآخره, أوله  : أي     كاملة الصالة بإقامة تعالى يأمر

 الليل, قيام ذلك ويتناول والعشاء, المغرب صالة ذلك, في ويدخل      والعصر, الظهر

   . تعالى اهلل إلى وتقربه العبد, تزلف مما فإنها

    أكبر من التطوعات من بها ألحق وما الخمس, الصلوات فهذه  : أي 

 وتمحوها, السيئات تذهب فإنها الثواب, وتوجب اهلل, إلى تقرب حسنات أنها مع  : وهي الحسنات,
 الخمس, الصلوات "   : قوله مثل , النبي عن الصحيحة األحاديث قيدتها كما الصغائر,  : بذلك والمراد

 قيدتها كما بل , " الكبائر اجتنبت ما بينهن لما مكفرات رمضان, إلى ورمضان الجمعة, إلى والجمعة

    : تعالى قوله وهي النساء, سورة في التي اآلية

    

 وتعديه, مجاوزته وعدم المستقيم, الصراط على االستقامة لزوم من تقدم, ما لكللذلك لعل اإلشارة 
 الجميع السيئات, يذهبن الحسنات أن وبيان الصالة, بإقامة واألمر ظلموا, الذين إلى الركون وعدم

   المثمرة الحسنة األوامر لتلك ويمتثلون عنه, ونهاهم به, اهلل أمرهم ما بها يفهمون 

 عليها, والصبر النفس, مجاهدة إلى تحتاج األمور, تلك ولكن والسيئات, للشرور الدافعة للخيرات,

 وال واستمر لذلك, وإلزامها معصيته, وعن اهلل, طاعة على نفسك احبس  : أي    ْ  : قال ولهذا

   . تضجر

   ما بأحسن أجرهم, ويجزيهم عملوا, الذي أحسن عنهم اهلل يتقبل بل 

 ونت كلما اهلل, ثواب إلى الضعيفة النفس بتشويق الصبر, للزوم عظيم, ترغيب هذا وفي يعملون, كانوا
     . وفترت

 :ثمرات الصالة كثيرة, ولكن سنذكر بعًضا منها
 :أماٌن من الكفر والنفاق  -1

بين الرجل وبين الكفر والشرك : ))أنه قال عن أبيه عن النبي  عن جابر بن عبداهلل األنصاري 
 .(15)رواه مسلم برقم (( ترك الصالة

 : الشهادتين بعد األعمال أفضل -5

" لوقتها الصالة: "قال أفضل؟ العمل أي:  الَله رسول سألت: قال  مسعود بن الَله عبد لحديث 
 برقم البخاري,: عليه متفق "الَله سبيل في الجهاد: "قال أّي؟ ثم: قلت: قال" الوالدين بّر: "قال أّي؟ ثم: قلت: قال

 .11 برقم ومسلم, ,2141
 
 
 : والمنكر الفحشاء عن تنهى -4 

:تعالى الَله قال 

  11: اآلية العنكبوت, سورة. 

 : الخطايا تغسل -1  
 على غمر جاٍر َنهر كَمَثل الخمس الصلوات َمَثل: )) اهلل رسول قال: قال عبداهلل  بن جابر لحديث 

 برقم مسلم صحيح(الدرن من ذلك يبقي وما): الحسن قال: قال(( مَراٍت خمَس يوٍم كَل منه يغتسل أحدكم باِب

(111). 
 : السيئات تكّفر -1
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 رأسه على فوضعت كلها بذنوبه أتى يصلى قام إذا العبد إن: )قال أنه  يالنب عن  عمر ابن عن 
 .([4491) والصحيحة( 4124) رقم الجامع صحيح فى األلباني صححه( عنه تساقطت سجد أو ركع فكلما وعاتقيه

 : الخطايا ويحط الدرجات, بها الَله يرفع الحسنات به تكتب إليها المشي -1

 لَله تسجد ال فإنك السجود, بكثرة عليك: "له قال أنه  النبي عن  الَله رسول مولى ثوبان لحديث 
 .111 برقم مسلم, أخرجه خطيئة  بها عنك وحَط درجة, بها الَله رفعك إال سجدًة

 بيوت من بيت إلى مشى ثم بيته, في تطَهر من: "  الَله رسول قال: قال  هريرة أبي ولحديث 
 مسلم,  "درجة ترفع واألخرى خطيئة, تحُط إحداهما َخْطَوتاه كانت الَله, فرائض من فريضة ليقضي الَله؛

 .111 برقم
 :  الذنوب من قبلها ما تكفر -2

 مكتوبة, صالة تحضره مسلم امرئ من ما: "يقول  الَله رسول سمعت: قال  عثمان لحديث
 وذلك كبيرة, يأِت لم ما الذنوب, من قبلها لما كفارة كانت إال وركوعها وخشوعها, وضوءها, فيحسن

 .551 برقم مسلم, "كّله الدهر
 :  تليها التي الصالة وبين بينها فيما الذنوب بها الَله يغفر -1 

 فيصلي الوضوء, فيحسن مسلم رجل يتوضأ ال: "يقول  الَله رسول سمعت: قال  عثمان لحديث
 .552 برقم مسلم,  "تليها التي الصالة وبين بينه ما له الَله غفر إال صالة

 
 ,,, أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم صل اللهم
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  ثانيالدرس ال
 ( 5  الصالة فضل في)  

 
 : ُمصاّله في دام ما صاحبها على المالئكة ُتصّلي -9 

 الرجل صالة: " الَله رسول قال: قال  هريرة أبي لحديث تحبسه؛ الصالة دامت ما صالة في وهو
 إذا أحدهم أن وذلك. درجًة وعشرين بضًعا سوقه في وصالته بيته في صالته على تزيد جماعة في

 ُرِفَع إال خْطَوة يخُط فلم الصالة, إال يريد ال الصالة, إال ينهزه ال المسجد, أتى ثم الوضوء فأحسن توضأ
 كانت ما الصالة في كان المسجد دخل فإذا المسجد, يدخل حتى خطيئة بها عنه وُحَط درجًة, بها له

 ارحمه, الَلهم: يقولون فيه, صلى الذي مجلسه في مادام أحدكم على ُيصُلون والمالئكة تحبسه, الصالة
 .119 برقم ومسلم, ,5449 برقم البخاري,: عليه متفق "فيه يحدث لم ما فيه, يؤِذ لم ما عليه, تب الَلهم له, اغفر الَلهم

 :  الَله سبيل في رباط انتظارها -42 
 به ويرفع الخطايا به الَله يمحو ما على أدلكم أال: "قال  الَله رسول أن  هريرة أبي لحديث

 إلى الُخطى وكثرة المكاره, على الوضوء إسباغ: ))قال الَله, رسول يا بلى: قالوا ؟((الدرجات
  5 برقم مسلم,  "الرباط فذلكم الرباط, فذلكم الصالة, بعد الصالة وانتظار المساجد,

 :  المحرم الحاج كأجر إليها خرج من أجر -44

 فأجره مكتوبة, صالة إلى متطهًرا بيته من خرج من: "قال  الَله رسول أن  أمامة أبي لحديث
 وصالة المعتمر, كأجر فأجره إياه , ينصبه إال ال. الضحى  تسبيح إلى خرج ومن المحرم, الحاج كأجر
 بها يتطوع صالة وكل الضحى, صالة: الضحى تسبيح  "عليين في كتاٌب بينهما لغو ال صالة إثر على
 . األلباني ,  صحيح الجامع, حسن  ,وُسْبحة  تسبيٌح فهي

  444/ 4داود  أبي سنن صحيح في األلباني حسنهالتعب , :ذلك , والَنصُب إال يتعبه ال: ينصبه ال
 : ورجوعه ذهابه له ويكتب يرجع, حتى صالة في فهو إليها وخرج تطهر إذا -45

 في كان المسجد, أتى ثم بيته, في أحدكم توضأ إذا: " الَله رسول قال: قال  هريرة أبي لحديث 
 . 441/ 4 والترهيب, الترغيب صحيح في األلباني صححه .أصابعه  بين وشبك" هكذا: يقل فال يرجع, حتى صالة

 : واآلخرة الدنيا في لصاحبها نور -44

 له كانت عليها حافظ من: "فقال يوًما الصالة ذكر أنه  النبي عن عنهما اهلل رضي عمر ابن الَله عبد لحديث 

 يوم وكان نجاة, وال برهان وال نور, له يكن لم عليها يحافظ لم ومن القيامة, يوم ونجاة وبرهاًنا نوًرا
 .((جيد بإسناد أحمد رواه))   "خلف بن وأبّي وهامان, وفرعون, قارون, مع القيامة

 يوم التام بالنور المساجد إلى الظلم في المَشائين بشر: "قال أنه  النبي عن  بريدة ولحديث
 .4/551 الكثيرة, لشواهده المصابيح مشكاة في األلباني وصححه ,554 برقم والترمذي, ,114 برقم داود, أبو  "القيامة

 أبي فعن والمْحَشر؛ القبر فيله  نور و الدنيا في صاحبها وْجه في نوٌر واآلخرة, الدنيا في نور فالصالة
 اهلل وسبحان الميزان, تمأل هلل والحمد اإليمان, َشطر الطهور: )) اهلل رسول قال: قال األشعري مالك

 ضياء, والصبر برهان, والَصَدقة نور, والصالة واألرض, السماوات بين ما تمأل أو تمآلن هلل والحمد
 (.554) مسلم رواه ؛((ُموِبُقها أو فُمْعِتُقها نفَسه فباِيٌع يغدو الناس كل عليك, أو لك ُحَجة والقرآن

  للصواب؛ ووَفقه بصيرته اهلل أَناَر عليها, حاَفَظ فَمن الدنيا, في البصيرة إنارة أسباب من فالصالة

 [59: األنفال.] 

 :العمل سائر صلح صلحت إن -41

 سائر صلح صلحت فإن الصالُة, القيامة يوم العبد ُيَحاَسب ما أوُل: ))قال  النبي عن  أنس عن
 .(5124) برقم الجامع صحيح في األلباني صححه ((عمله سائر فسد فسدت وإن عمله,

 :حصين حصن الصالة-41
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 فال اهلل, ذَمة في فهو الصبح, صالَة صَلى َمن: )) اهلل رسول قال: قال  عبداهلل بن ُجْنُدب عن
 نار في وجهه على يكُبه ثم ُيدِركه, بشيٍء ذمته من يطلبه َمن فإنه بشيٍء؛ ذَمِته من اهلل يطلبَنكم

 (.112) برقم مسلم رواه(( جهنم
 :الغفلة من دواء الصالة-41

 : تعالى اهلل قال

  [521: األعراف], وقال  (( :غروِبها وقبل الشمس طلوع قبل صَلى أحٌد الناَر َيِلَج لن))برقم مسلم رواه ؛ 

(4229). 
 :وراحة وطمأنينة في الصدرالصالة قوة في البدن -42

 يقاِبل حينما الِشَدة وقَت للصالة يفَزع  النبي كان لذا العزيمة؛ وقوة النْفس قَوة أسباب من فالصالة
 .الُكَفار أعداَءه

 .1425صحيح أبي داود ؛ ((ُقْم يا بالل؛ فأرحنا بالصالة: ))يقول لبالٍل سمعُت رسول اهلل : قال وعن علي 
 : للكربات تفريج الصالة-41

 (.4451) برقم داود أبي سنن ؛((صَلى أمٌر حزبه إذا النبي كان: )) قال حذيفة, عن
 : الجنة بدخول اهلل عند عهد-49

 استخفاًفا شيًئا منهن يضيع لم بهن جاء فَمن العباِد, على اهلل كتبهَن صلواٍت خمُس: )) النبي قال كما
 .  األلباني وصححه ,(4152) برقم داود أبو رواه ؛((الجنة ُيدِخله أن عهٌد اهلل عند له كان بحِقهن,

 
 : النبي برفقة الجنة دخول أسباب أعظم من-52

 فقال وحاجته, بوضوئه فأتيته , الَله رسول مع أبيت كنت: قال  األسلمي كعب بن ربيعة لحديث 
 على فأعني: "قال ذاك, هو: قلت" ذلك؟ غير أو: "قال الجنة, في مرافقتك أسألك: فقلت" َسْل: "لي

 .119 برقم مسلم, "السجود بكثرة نفسك
 :راح  أو المسلم إليها غدا كلما الجنة في له الضيافة ُتعُد-54

 ُكَلما ُنُزاًل الجنة في له الَله أعد راح, أو المسجد إلى غدا من: " النبي عن  هريرة أبي لحديث 
  .119 برقم ومسلم,. 115 برقم البخاري,: عليه متفق "راح أو غدا

 .قدومه عند للضيف يهيأ ما والنزل 
 

 ,,, أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم صل اللهم
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  ثالثالدرس ال

 (في الخشوع  )  
 

  [5, 4: المؤمنون] : قال اهلل تعالى

 ذلك, إلى وصلوا شيء  وبأي  وسعادتهم , فالحهم  وذكر المؤمنين, عباده بذكر اهلل, من تنويه هذا
 هذه على وغيره نفسه العبد فليزن  . فيها والترغيب بصفاتهم, االتصاف على الحث ذلك, ضمن وفي

  فقوله وقلة, كثرة ونقصا, زيادة اإليمان, من غيره مع وما معه ما بذلك يعرف اآليات,

   وصدقوا باهلل آمنوا الذين المؤمنون يرام ما كل وأدركوا ونجحوا, وسعدوا فازوا قد  : أي 

       أنهم الكاملة صفاتهم من الذين المرسلين

 قلبه, لذلك فيسكن لقربه, مستحضرا تعالى, اهلل يدي بين القلب حضور هو  : الصالة  في والخشوع
 ويفعله يقوله ما جميع مستحضرا ربه, يدي بين متأدبا التفاته, ويقل حركاته, وتسكن نفسه, وتطمئن

 الصالة, روح وهذا الردية, واألفكار الوساوس بذلك فتنتفي آخرها, إلى صالته أول من صالته, في
 كانت وإن قلب, حضور وال فيها خشوع ال التي فالصالة للعبد, يكتب الذي وهو منها, والمقصود

 . منها القلب يعقل ما حسب على الثواب إاّل أن عليها, مثابًا مجزئة
 من فليس َيْخَشْع لم َمن أَن على فدَل صالتهم, في بالخشوع الُمَصِلين فالَح اهلل عَلق: "القيم ابن قال 

 . "المفلحين من لكان ثواًبا, بها له اعتَد ولو الفالح, أهل

.وقد مدح اهلل الخشوع عموًما في جميع األوقات والحاالت والعبادات مثل قوله تعالى  

41األحزاب  ,ِ41الحديد   

   54هود . 

 . 5المؤمنونومدح الخشوع خصوًصا في الصالة مثل قوله 

 .كما أّن قسوته وعدم خشوعه عنوان الشقاوة , فخشوع القلب عنوان اإليمان وعالمة السعادة  
وأن يبقى هذا الخشوع مستصحًبا مع العبد في جميع , انكسار القلب وذّله بين يدي ربه  :فالخشوع  

وإن شرع في تعّبد وقربة من القربات خضع فيها وقام باألدب الذي هو أثر ,إن َغِفَل رجع إليه : أوقاته 
ال اللسان وهي الخشوع خصوًصا في ُأَم العبادات والجامعة بين أنواع التعبدات القلبية والبدينة وأقو

                                .                                                                                  فإنه يقوم فيها مراعًيا للمراقبة, الصالة 
, فُيحِضر قلبه فيناجي ربه بقلبه قبل لسانه ويستحضر ما يقوله ويفعله فتسكن حركاته ويقل عبثه 

لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه : " رجاًل يصلي وهو يعبث في لحيته قال   ولهذا لما رأى النبي
و الذي هو أثر سكون القلب ولهذا , سكون الجوارح : وبهذا يعرف أّن من أعظم عالمات الخشوع " 

وصف اهلل عباده الذين أضافهم إلى رحمته في قوله 

 والمراد خاضعين متواضعين  14لفرقانا 

ثم وصفهم فقال ,   41لحجا ومن أعظم عالمات الخاشعين ما ذكر اهلل بقوله 

فلما ,  41الحج

وِجَلت عند ذكره وصبرت على ما , اخبتت قلوبهم إلى ربهم فذّلت له وانكسرت وتبّتلت إليه تبتيًلا 
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لمخبتين وبين فجمع بين وصف ا, وأنواع النفقات  ةالصالأصابها من ابتالء اهلل وأّدت ما ُأمرت به من 
الصالة التي تجتمع  يوأعمال الجوارح كلها وأقوال اللسان وه, لصبر والوجل أعمال القلوب وهو ا

فيها أنواع التعّبد واألعمال المالية وتقديم محبة اهلل على محبة المال فأخرجت المال المحبوب للنفوس 
 .في الوجوه التي يحبها اهلل تعالى إيثاًرا لربها 

 :ومَن اأُلُمور التي تعين على الُخُشوع في الصالة
وأنه واقف بين يدي جبار السموات  -سبحانه وتعالى  -لباِري أْن َيْسَتْحِضَر الُمْسِلُم َعَظَمَة ا :أواًل

: واألرض, قال  تعالى

 [12 :الزمر.] 

ال : ))قال أن النبي  أن ينظَر المسلم إلى موضع السجود, وال َيلتفَت في صالته؛ عن أبي ذر  :ثانًيا
 .(1/425" )أحمد اإلمام مسند"((يزال اهلل ُمقِباًل على العبد في صالته, ما لم يلتفت, فإذا َصَرَف َوْجَهُه, انصرف عنه

: تعالى قال ؛ التي يقولها في صالتهتدُبر الُقْرآِن الكريم واألذكار : ثالًثا

 [51: محمد] كل عند فوقفت بالفاتحة الصالة افتتحت فإذا عنده , اإلنسان ويقف يقرؤه ما يستحضرف 

 مسلم صحيح في  النبي عن ثبت ولذلك الخشوع, لك فسيحصل الديان, الملك جواب تنتظر آية
وإذا ..." سأل  ما ولعبدي نصفين عبدي وبين بيني الصالة قسمت: تعالى اهلل يقول: "قال أنه وغيره

 .تدَبر المسلُم أذكاَر الركوع والسجود , وغيرها مَن األذكار, كان ذلك أوعى للقلب, وأقرَب للُخُشوع 
إذا قمَت في صالتَك, فصِل صالَة : ))قال أَن النبي  ذكر الموت في الصالة؛ عن أبي أيوب : رابًعا
 .(1/145" )أحمد اإلمام مسند" في حديث من قطعة ((ُمَوِدع
 وال للصالة مالبسه بنظافة وال بطهارته يعتني ال الذي فاإلنسان لطهارته , اإلنسان إحسان   :خامًسا
 ويتهيأ لها فسيتأهب عنده عظيمًا أمرًا الصالة كانت إذا أما العادي كعمله الصالة تكون لها يتجهز

الديان ,  و  الملك قبل من نودي قد أنه يعلم ألنه وهيئته بمالبسه لها التهيئة ويحسن طهارتها فيحسن
ال صالَة بحْضَرِة الَطعاِم, وال : ))يهيئ المصِلي نفَسه, فال يصلي وهو حاقن, وال بحضرة طعام, قال 

   (112: )برقم ,(4/494" )مسلم صحيح"  ((وهو يدافعه اأَلْخَبَثاِن

قام : قالت رضي اهلل عنهاوأن ُيزيل كَل ما َيشغله في صالته مَن الزخارف والصور ونحوها؛ عن عائشة  

اذهبوا بهذه : ))ُيَصِلي في َخِميَصٍة ذاِت أعالٍم, فنظر إلى َعَلِمها, فلما قضى صالته قال رسول اهلل 
" البخاري صحيح" (( الخميصة إلى أبي َجْهِم بِن حذيفَة , و ائتوني بَأْنِبَجاِنِيه ؛ فإنها َأْلَهْتِني آنًفا في َصالتي

 .(111): برقم ,(4/494" )مسلم صحيح"و ,(424: )برقم ,(4/414)
ُمَجاَهَدة النفس في الُخُشوع, فالُخُشوع ليس باألمر الَسْهل, فال بد مَن الصبر والمجاهدة؛ قال   :سادًسا

هدة , ومع االستمرار والمجا[19: العنكبوت] :تعالى

 .َيسهل الُخُشوُع في الصالة
ما ِمن امرٍئ مسلم : ))قال أن النبي  استحضار الثواب الُمَتَرِتب على الخشوع؛ عن عثمان  :سابًعا

َتحضره صالٌة مكتوبة, فُيحسن وضوءها , وخشوَعها, وركوَعها, إال كانْت كَفارًة لما قبلها مَن 
 .(551: )برقم ,(4/521" )مسلم صحيح" (( هالذنوب, ما لم ُيؤِت كبيرًة, وذلك الدهَر كَل

:  النبي قال كما بناء, كله واإلسالم بناء فالصالة الصالة بناء إتقان الخشوع أسباب منو :ثامنا  
  ."خمس على اإلسالم بني"
 في له أذن حين به فضل الذي الفضل اإلنسان يستشعر أن الصالة في الخشوع أسباب ومن :  تاسعا 

 ومنهم بالكفر, الصالة وبين بينه حيل من منهم الطاعة, هذه عن حجبوا الذين أولئك هم فكثير الصالة,
 من ومنهم بالغفلة, الصالة وبين بينه حيل من ومنهم والفجور, بالفسوق الصالة وبين بينه حيل من
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 الملك لك أذن قد وأنت بالجهل, الصالة ويبن بينه حيل من ومنهم العقل, بنقص الصالة وبين بينه حيل
 . سبحانه وتعالى يديه بين ساجدًا خررت حتى الباب لك وفتح بابه , تطرق أن الديان

  
 ,,, أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم صل اللهم
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 الرابع  الدرس
 (في الحث على رفقة الصالحين ) 

 

  :قال تعالى  

 [ 51  ]  سورة الكهف . 

 المؤمنين مع نفسه برّصُي أن ـ والنواهي األوامر في ,أسوة به  وغيره  محمًدا نبيه تعالى يأمر

 , اهلل وجه بذلك يريدون وآخره النهار أول  : أي      المنيبين العباد

 صحبتهم على النفس ومجاهدة األخيار, بصحبة األمرففي اآليات  , فيها واإلخالص بالعبادة فوصفهم
   . يحصى ال ما , الفوائد من صحبتهم في فإن فقراء كانوا وإن ومخالطتهم ,

      نظرك عنهم وترفع بصرك, تجاوزهم ال  :  أي .   

    تعلق يوجب ذلك فإن الدينية, المصالح عن وقاطع , نافع غير ضار هذا فإن 

 الدنيا زينة فإن , اآلخرة في الرغبة القلب من وتزول , فيها والهواجس األفكار فتصير , بالدنيا القلب
 وقته فيضيع , والشهوات اللذات على ويقبل اهلل, ذكر عن القلب فيغفل , العقل وتسحر للناظر, تروق

   : قال ولهذا , السرمدية والندامة األبدية, الخسارة فيخسر , أمره وينفرط ,

  ذكره عن أغفله بأن فعاقبه , اهلل عن غفل .   

   فيه كان ولو إدراكه, في وسعى فعله, نفسه اشتهت ما حيث لهواه, تبعا صار  : أي 

    : تعالى قال كما هواه, إلهه اتخذ قد فهو وخسرانه, هالكه

   اآلية .    ودنياه دينه مصالح  : أي      عن اهلل نهى قد فهذا , معطلة ضائعة  : أي 

 أن على اآلية, ودلت به, متصف هو لما إال يدعو ال وألنه به, االقتداء إلى تدعو طاعته ألن طاعته,
 فلهج لسانه, على ذلك وفاض اهلل, بمحبة قلبه امتأل من للناس, إماما ويكون يطاع, أن ينبغي الذي
 أحواله, وصلحت وقته, من حفظ ما بذلك فحفظ هواه, على فقدمها ربه, مراضي واتبع اهلل, بذكر

 والصبر إماما, جعلوُي تبعُي أن بذلك, فحقيق عليه, به اهلل من ما إلى الناس ودعا أفعاله, واستقامت
 باقي تتم وبتمامه الصبر, أنواع أعلى هو الذي اهلل, طاعة على الصبر هو اآلية, هذه في المذكور
 فعل وكل بفعله, مدحهم اهلل ألن النهار, طرفي والعبادة والدعاء الذكر استحباب اآلية وفي  .  األقسام

   . فيه ويرغب , به يأمر فإنه يحبه كان وإذا , يحبه اهلل أن على ذلك دل فاعله, اهلل مدح
 
 
 

 :  كثيرة فوائد الكريمة اآلية هذه وفي
: ) قال الحسن البصري رحمه اهلل :  شفاعة فإن لهم  :األخيار الصالحين مجاَلسة على الحُث: األولى 

 فإن ضعفاء؛ أو فقراء كانوا لو حتى( ن فإن لهم شفاعة يوم القيامة استكثروا من األصدقاء المؤمني
 وال مؤمًنا, إال تصاِحب ال: ))قال  النبَي أَن:  الخدري سعيد أبي فعن كثيًرا؛ خيًرا مجالستهم في

 (5491)صحيح الترمذي برقم (( تقٌي إال طعامَك يأكل
 ألَن ومؤاكلته؛ مخاَلطته عن وَزَجر بتقٍي, ليس َمْن ُصحبة من حَذر وإَنما: "الخَطابي سليمان أبو قال

  اهـ". القلوب في والموَدة اأُلْلَفَة ُتوِقُع الُمطاَعَمة
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 أنواع أعلى هو الذي اهلل, طاعة على الصبر هو :بالصبر والمراد  :الصبر على الحُث:  الثانية
 إنه بل العظيمة؛ ومكانته ألهميته كتابه؛ من موضًعا تسعين من أكثر في الصبَر اهلل ذكر وقد الصبر,

: تعالى قوله في كما بالصبر؛ األمر يتَكَرُر الواحدة اآلية في

[522: عمران آل.] 

 َمَدَحهم اهلل ألن: "اهلل رمحه  سعدي ابن الشيخ قال  :النهار َطَرَفي والدعاء , اهلل ِذْكر استحباب:  والثالثة

 . اهـ" فيه وُيَرِغُب به يأمر فإنه يحُبه؛ كان وإذا يحُبه, اهلل أَن على َدَل فاِعَلُه اهلل َمَدَح فعٍل وكُل بِفْعِله,

 [49: ق] : تعالى قال

 - الشمس تطلع حتى الَغَداة صالة من اهلل يذكرون قوٍم مع َأْقُعَد أَلْن: ))قال  النبَي أَن  أنٍس وعن 
 العصر صالة من اهلل يذكرون قوٍم مع أجلس وألن إسماعيل, َوَلد من أربعًة أعتق أن من إلَي أحُب
 (111)حسن في صحيح الترغيب برقم  ((أربعًة أعتق أن من إلَي أحُب - الشمس تغرب حتى

 أكبر اهلل,واهلل إال إله وال هلل, والحمد اهلل, سبحان: أقول أَلْن: ))قال  النبي أن:  هريرة أبي وعن
 (1242)صحيح في صحيح الجامع برقم  ((الشمس عليه َطَلَعت مَما إلَي أحُب

: تعالى قال كما  :اآلِخرة في والَرغبة الدنيا, في الُزهد:  الرابعة

 [444: طه], تعالى قال وكما : 



 [الزخرف :

44 - 41]. 
 أنهم الصالحين عباده عن األخرى اآلية في اهلل ذكر فقد : تعالى هلل اإلخالص على الحُث: الخامسة

: تعالى قال كما ؛ سمعة وال رياًء ال , اهلل وجه العمل بهذا يريدون

 [9:اإلنسان] . 

 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد, نبينا على وسلم اهلل وصلى العالمين, رب هلل والحمد
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 خامسالدرس ال
 ( في ذم االسراف والتبذير)

 

 :قال تعالى 





  [ 51 42 ـ ]   اإلسراءسورة . 

 بتفاوت يتفاوت الحق وذلك والمسنون الواجب واإلكرام البر من      : تعالى يقول

   . واألزمنة عدمهامن  والحاجة واألقارب األحوال

     مسكنته لتزول غيرها ومن الزكاة من حقه آته     عن به المنقطع الغريب وهو 

 ذلك فإن الالئق المقدار على زائدا يكون وال المعطي يضر ال وجه على المال من الجميع فيعطي بلده,
   : وأخبر عنه اهلل نهى قد تبذير

     إلى اإلنسان فيدعو ؛ ذميمة خصلة كل إلى يدعو  الشيطان ألن 

 وأقسطها األمور بأعدل يأمر إنما تعالى واهلل  . والتبذير اإلسراف إلى دعاه عصاه, فإذا واإلمساك البخل

   األبرار الرحمن عباد عن قوله في كما عليه, ويمدح

   

   . والبخل اإلمساك شدة عن كناية   : هنا وقال

 اْلَبْسِط ُكَل َتْبُسْطَها َوَلا   ينبغي ما على زيادة أو ينبغي, ال فيما فتنفق .   

     ذلك فعلت إن      فعلت ما على تالم  : أي   في ما بقي فال فارغها اليد حاسر  : أي 

   . وثناء مدح خلفه وال المال من يدك
 أن تعالى فأمر الحاضرة النفقة تعسر أو العدم مع فأما والغنى, القدرة مع القربى ذي بإيتاء األمر وهذا

 إعطائهم عن تعرض  : أي    : سبحانه فقال جميال ردا يردوا

   . األمر تيسير اهلل من فيه ترجو آخر وقت إلى

    في اإلمكان بعدم واعتذار الفرصة سنوح عند بالجميل ووعد برفق لطيفا  : أي 

 : تعالى قال كما خواطرهم مطمئنة عنك لينقلبوا الحاضر الوقت

  .   

 عبادة, ذلك انتظار ألن منه والرزق الرحمة بانتظار أمرهمحيث  بالعباد تعالى اهلل لطف من أيًضا وهذا
 ينبغي ولهذا حسنة, الحسنة بفعل الهم ألن حاضرة عبادة التيسر عند والمعروف بالصدقة وعدهم وكذلك

 له ييسر اهلل ولعل ذلك على ليثاب عليه يقدر لم ما فعل وينوي الخير من عليه يقدر ما يفعل أن لإلنسان
  (  رجائه بسبب) 
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 منه, حكمة يشاء من على ويضيقه ويقدره عباده من يشاء لمن الرزق يبسط أنه تعالى أخبر ثم

  وكرمه بلطفه ويدبرهم لهم صالحا يعلمه ما على فيجزيهم ,

   [44: األعراف ] . 

 والشرب باألكل فاألمر والمآل, والحال والبدن الدين في نافعة كثيرة أمورا اآليةفي هذه  اهلل وقد جمع
 معه, عقله دام ما قدرا ذلك من يتمكن ال كما شرعا, ذلك ترك له يحل ال العبد وأن الوجوب, على يدل
 والمشروبات المأكوالت جميع في األصل وأن عبادة, يكون اهلل أمر امتثال نية مع والشرب األكل وأن

 ويناسبه ينفعه ما يأكل أحد كل أن وعلى ذلك, إلطالق لضرره تحريمه على الشارع نص ما إال اإلباحة,
 واآلية المأكول, حذف وألنه وعدمها, ولعادته ومرضه لصحته ويوافق وفقره, لغناه ويوافق به, ويليق
 الغذاء تدبير البدن صحة أصل أن وعلى كله, ذلك على تدل وهي منافعهم, إلى العباد إلرشاد اهلل ساقها

 ألنه الحسن؛ والتدبير الغذاء في باالقتصاد األمر وعلى وقوته, صحته ويقيم ينفعه, ما ويشرب يأكل بأن
 األطعمة في وخصوصا عنه, منهي السرف أن وعلى السرف, عن نهى والشرب باألكل أمر لما

 . والمال والبدن والعقل الدين يضر السرف فإن واألشربة,
 الجرح هذا يداوي أن وعليه دينه, انجرح فقد عنه ورسوله اهلل نهى ما ارتكب من فكل  الديني ضرره أما

 . والرجوع بالتوبة
 يدبر أن له ويوجب ينبغي, الذي الوجه على ينبغي ما يفعل أن صاحبه يحمل العقل فإن العقلي ضرره وأما

 تعدى فمن صاحبه, عقل على يدل ما أبلغ من المعاش في التدبير حسن كان ولهذا ومعاشه؛ حياته
 بسوء العقل نقص على ستدلُي فإنه عقله, لنقص ذلك أن ريب فال الضار اإلسراف طور إلى النافع الطور
 . التدبير

 وكثير خطرة, أمراض واعتراه بدنه ضرا والمشروبات المأكوالت بكثرة أسرف من فإن البدني ضرره وأما
 بدنه عَود من فإن آخر, وجه من أيضا ضُري إنه ثم الغذاء, في اإلسراف بسبب تحدث إنما األمراض من

 أو لفقر األحوال بعض في تعذرت فربما المتنوعة األطعمة أكل أو األكل كثرة عَوده فإذا اعتاده, شيئا
 . فتنحرف صحته له معتادا كان ما البدن يفقد وحينئذ غيره,

: تعالى قال ولهذا النفقات, كثرة يستدعي اإلسراف فإن ؛فظاهر المالي ضرره وأما

   [59: اإلسراء ]  . 

 المسرفين يحب ال أنه وإخباره اليد, فارغ(:  َمْحُسوًرا)  طريقه, غير في ألنه فعلت؛ ما على تالم: أي
 من اهلل يحبه بما تتعلق وأنها هلل, المحبة صفة إثبات اآلية هذه ففي المقتصدين؛ يحب أنه على دليل

  .المتنوعة النافعة للعلوم كنوزا كتابه جعل من فسبحان كلها, واألحوال واألعمال األشخاص
 
 
 

    :من فوائد اآليات 
 حذرهمو بالنفع, والمجتمع الفرد على يعود والذي الحالل اإلنفاق نواحي , المطهرة النبوية السنة بينت 

 تعالى قال المردة, للشياطين مشابها يكون  المرء تجعل التي المضلة السبل نحو االنجراف من

 لشيطان أخا وصف بأنهي أن المستقيم العاقل يقبل وال ..( 52) رقم اآلية اإلسراء سورة 

 .مبين عدو رجيم
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 ماله إنسان أنفق لو:  مجاهد وقال , عباس ابن قال وكذا حق, غير في اإلنفاق: التبذير: مسعود ابن قال
 .مبذرا كان حق غير في مدا أنفق ولو مبذرا, يكن لم الحق في كله

 اْل َكاَن َفِإْن , ُصْلَبُه ُيِقْمِن ُأُكالٍت آَدَم اْبِن ِبَحْسِب , َبْطِنِه َشًرا ِمْن ِوَعاًء آَدِمٌي َمأَل َما:) النبي يقولو
 (5511" )الصحيحة السلسلة" في األلباني صححه(  ِلَنَفِسِه َوُثُلٌث , ِلَشَراِبِه َوُثُلٌث , ِلَطعاِمِه َفُثُلٌث َمَحاَلَة

 األحاديث من ويستخلصه , والشراب الطعام أمر في  النبي هدي تعاىل اهلل رمحه القيم ابن لنا يلخصو 

 , مفقودًا يتكلف وال , موجودًا يرُد ال , الطعام في وسيرُته  هدُيه كان وكذلك"   :فيقول , الصحيحة
 طعامًا عاب وما , تحريم غير من فيترَكه , نفُسه تعاَفه أن إال , أكله إال الطيبات من شيٌء إليه ُقِرَب فما
 وأكل , األمة على يحرمه ولم , َيْعَتْدُه َلْم لَما الَضِب أكل ترك كما , تركه وإال , أكله اشتهاه إن , قُط

 ِحمار ولحم , الُحبارى ولحم , والدجاج , والضأن , الجزور لحم وأكل , ُيحبهما وكان , والعسل الحلوى
 يتكلفه وال , َطِيبًا يرُد يكن ولم... والتمَر الُرطَب وأكل , الشواء وأكل , البحر وطعام , واألرنب , الوحش

 وُيرى , الجوع من الحجر بطنه على ليرِبُط إنه حتى َصَبَر أعوزه فإن , تيسر ما أكَل هديه كان بل ,
 .( 4/412)زاد المعاد .  باختصار انتهى"  ناٌر بيته في ُيوقد وال والهالُل والهالُل الهالُل

 :من االسراف االسراف في المشاعر ومما يجدر التنبيه عليه أن 
 ما يوما بغيضك يكون أن عسى ما هونا حبيبك أحبب)  هريرة أبي حديث من الترمذي سنن يفف 

 في اإلعتدال في عامة قاعدة الحديث فهذا(  ما يوما حبيبك يكون أن عسى ما هونا بغيضك وأبغض
  .من حب وبغض وفرح وحزن  المشاعر جميع
 ,,, أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم صل اللهم
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 سادسالدرس ال
 (في القناعة والرضا )

 

 

 :قال تعالى 

    [ 444 ]   سورة طه. 

ال تمد عينيك معجبا, وال تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها, من المآكل   : أي
والمشارب اللذيذة, والمالبس الفاخرة, والبيوت المزخرفة, والنساء المجملة, فإن ذلك كله زهرة الحياة 

بأبصار المعرضين, ويتمتع بها ـ بقطع النظر عن الدنيا, تبتهج بها نفوس المغترين, وتأخذ إعجابا 
اآلخرة ـ القوم الظالمون, ثم تذهب سريعا, وتمضي جميعا, وتقتل محبيها وعشاقها, فيندمون حيث ال 
تنفع الندامة, ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا في القيامة, وإنما جعلها اهلل فتنة واختبارا, ليعلم من يقف 

   : و أحسن عمال, كما قال تعالىعندها ويغتر بها, ومن ه

   

       واآلجل من النعيم المقيم,  , وحقائق األعمال الصالحة العاجل من العلم واإليمان ,

لكونه ال   { َوَأْبَقى } , في ذاته وصفاته  مما متعنا به أزواجا  { خير } والعيش السليم في جوار الرب الرحيم 
    ينقطع, أكلها دائم وظلها

, إشارة إلى أن العبد إذا  وفي هذه اآلية      :  تعالى قال كما  

, وأن يوازن  رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا, وإقباال عليها, أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه
  .    بين هذا وهذا

 : ونظير ذلك قوله تعالى   

   12/11: سورة الحجر   

وإنه الخير , فنبهه اهلل تعالى على االغتباط بما آتاه اهلل من المثاني والقرآن العظيم وامتَن عليه بذلك  
. ون به فإن ذلك خير مما يجمع أهل الدنيا ويتمتع, والفضل والرحمة الذي يحٌق الفرح والسرور به 

 ون هم المؤمنين الذين لم يغتروا بما اغتر به المعرضون فلهذا قال وإنما الذين ينظرون ويغبط

  

وحزنت لعدم حصوله أن يسليها , أو غير ممكن في حقه , لمن طمحت نفسه لما ال قدرة له عليه  يينبغف
؛ ولهذا لما طمحت نفس موسى هغيربما أنعم اهلل به عليه مما حصل له من الخير اإللهي الذي لم يحصل ل

علمه اهلل أن ذلك غير حاصل له في الدنيا وغير أف, عليه السالم إلى رؤية اهلل تعالى وطلب ذلك من اهلل 

ساَله بما أتاه فقال , ممكن 

 411 :سورة األعراف  . 

ه هذا أَن العبد مأمور أن ينظر إلى من دونه في المال والجاه والعافية ونحوها ال إلى من فوقه بومما يش
ن لم تكن أعظم من ذلك إ أجدر أن ال يزدري نعمة اهلل عليه وكذلك إذا ابتلي ببلية فليحمد اهلل  هفإن, 

وصاحب هذه الحال مطمئن القلب مستريح النفس . في بدنه أو ماله ال في دينه وليشكر اهلل إن كانت 
  .صبور شكور 
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 :ومن ذلك قوله تعالى  

  

 .  [ 45 ] سورة النساء   

 الممكنة األمور من غيره به اهلل فضل ما بعضهم يتمنى أن عن المؤمنين تعالى ينهى اآليةوفي هذه 
 الفقر صاحب وال النساء, على فضلهم بها التي الرجال خصائص النساء تتمنى فال  . الممكنة وغير

 تكون أن غيرك على اهلل نعمة تمني بعينه, الحسد هو هذا ألن مجردا تمنيا والكمال الغنى حالة والنقص
 يقترن ال التي الباطلة واألماني الكسل إلى واإلخالد اهلل قدر على السخط يقتضي وألنه  . إياها ويسلب لك
 مصالحه من ينفعه بما قدرته حسب على العبد يسعى أن  : أمران المحمود وإنما  . كسب وال عمل بها

  : تعالى قال ولهذا  . ربه غير على وال نفسه على يتكل فال فضله, من تعالى اهلل ويسأل والدنيوية, الدينية

 فكل       . للمطلوب المنتجة أعمالهم من  : أي  { اْكَتَسُبوا ِمَما َنِصيٌب ِللِرَجاِل } 

  . والدنيا الدين في مصالحكم جميع من  : أي      . فيه وتعب كسبه ما غير يناله ال منهم

 بين يجمع أو , لربه مفتقر غير نفسه على يتكل أو العمل, يترك من ال سعادته وعنوان العبد كمال فهذا
 .  خاسر مخذول هذا فإن األمرين

 :وقال سبحانه 



   [ 12 94 ـ ]  سورة الحجر 

 السبع السور ـ الصحيح على ـ وهن      رسوله على ممتًنا تعالى يقول

  "  و  "  األعراف  "  و  "  األنعام  "  و  "  المائدة  "  و  "  النساء  "  و  "  عمران آل  "  و  "  البقرة  "   : الطوال
 ذلك على  { العظيم القرآن }  عطف فيكون آيات, سبع ألنها الكتاب فاتحة أنها أو  "  التوبة  "  مع  "  األنفال

 الجليلة, واألحكام الغيب, وعلوم التوحيد, من المثاني في ما لكثرة الخاص, على العام عطف باب من
   . فيها وتثنيتها

 كان واذا ركعة, كل في تثنى آيات, سبع أنها  : معناها المثاني السبع هي  "  الفاتحة  "  بأن  : القول وعلى
 وأعظم المتنافسون, فيه يتنافس ما أفضل أعطاه قد كان المثاني السبع مع العظيم القرآن أعطاه قد اهلل
  { يجمعون مما خير هو فليفرحوا فبذلك وبرحمته اهلل بفضل قل }  المؤمنون, به فرح ما

 إشغال على يحملك إعجابا تعجب ال  : أي       : بعده قال ولذلك 

 المثاني من اهلل آتاك بما واستغن الجاهلون, بها واغتَر المترفون, بها تمتع التي الدنيا بشهوات فكرك

 أحسن عنهم المؤمنين في فلك يرتقب, نفع وال يرجى, فيهم خير ال فإنهم      العظيم, والقرآن

 محبة خلقك, لهم وحِسن جانبك, لهم ألن  : أي      العوض, وأفضل البدل

 للقريب والتبليغ الرسالة وأداء النذارة من عليك بما قم  : أي     وتوُددا, وإكراما

 عليهم حسابك من وما شيء, من حسابهم من عليك فليس ذلك فعلت إذا فإنك والصديق, والعدو والبعيد
   . شيء من

 به, جئت ما بطالن على المقتسمين على العقوبة أنزلنا كما  : أي       : وقوله

   . اهلل سبيل عن الناس لصد الساعين
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      من فمنهم يهوونه, ما بحسب يصرفونه وأجزاء, وأعضاء أصنافا  : أي 

 المكذبين الكفرة أقوال من ذلك غير إلى مفترى  : يقول من ومنهم كهانة  : يقول من ومنهم سحر  : يقول
   . الهدى عن الناس ليصدوا فيه قدحهم جعلوا الذين به,

     وبدله وحرفه وعابه فيه قدح من جميع  : أي      هذا وفي 

 بغيرهم وال بهم يبالي ال أن رسوله اهلل أمر ثم عليه كانوا ما على اإلقامة عن لهم وزجر ترهيب أعظم
 المتهوكين, أقوال تصده وال عائق أمره عن يعوقنه وال أحد لكل بذلك ويعلن اهلل أمر بما يصدع وأن

 كفيناك إنا }  شأنك, على مقبال ومسابتهم مشاتمتهم واترك بهم تبال ال  : أي  { المشركين عن وأعرض } 
 اهلل يكفيه وأن المستهزئون, يضره ال أن لرسوله, اهلل من وعد وهذا به جئت وبما بك  { المستهزئين

 جاء وبما  اهلل برسول باالستهزاء أحد تظاهر ما فإنه تعالى فعل وقد  . العقوبة أنواع من شاء بما إياهم
 اهلل يؤذون أيًضا فإنهم اهلل, رسول يا يؤذونك كما وأنهم وصفهم ذكر ثم,  قتلة شر وقتله اهلل أهلكه إال به

 وردوا إذا أفعالهم غب  { يعلمون فسوف }  ومدبرهم وخالقهم ربهم وهو  { آخر إلها }  معه ويجعلون
 على قادرون فنحن واالستهزاء, التكذيب من لك  { يقولون بما صدرك يضيق أنك نعلم ولقد }  القيامة,

 فسبح }  محمد يا فأنت,  يهملهم وال يمهلهم اهلل ولكن يستحقون, بما لهم والتعجيل بالعذاب, استئصالهم
 الصدر يوسع ذلك فإن والصالة وتحميده وتسبيحه اهلل ذكر من أكثر  : أي  { الساجدين من وكن ربك بحمد

  . أمورك على ويعينك ويشرحه

 :. الفوائد المستقاة 
 .الدنيا دار اختبار وعمل -
 .بما قسمه اهلل  الزهد بما في أيدي الناس والرضا-
 .القناعة كنز ال يفنى -

 ,,, أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم صل اللهم
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 سابعالدرس ال
 (بغير علم على اهلل ول في ذم الق) 

 

: قال تعالى 





  [ 441 ـ 441 ]سورة النحل  

 حالة  : أي     . وغيرها والثمار والحبوب الحيوانات من اهلل رزقهم ما بأكل عباده تعالى يأمر

 خلق بما فتمتعوا  . ونحوه غصب عن أثرا أو اهلل حرم مما تكون ال بحيث الوصفين بهذين متصفة كونها

 بها اهلل على والثناء بالقلب بها باالعتراف     . َتَعٍد وال إسراف غير من لكم اهلل

 وال إياه, إال تشكروا فال العبادة, له مخلصين كنتم إن أي      . اهلل طاعة في وصرفها

   . المنعم تنسوا

    ـ ك  : وذلك لكم, تنزيها المضرة األشياء      موته كان ما كل ذلك في ويدخل 

   . والسمك الجراد ميتة ذلك من ويستثنى مشروعة, ذكاة غير على

   يضر فال واللحم العروق في يبقى ما وأما المسفوح .   

   أجزائه وجميع وشحمه للحمه شامل وذلك وخبثه لقذارته .       كالذي 

   . الشرك به مقصود ألنه ونحوها والقبور لألصنام يذبح

     جناح فال ـ يهلك أن يأكل لم إن وخاف الضرورة حملته بأن ـ المحرمات من شيء إلى 

 إلى الحالل متعد وال مضطر, غير وهو المحرم أكل يرد لم إذا  : أي عاديا, أو باغيا يكن لم إذا عليه
   . المباحات من اهلل حرمه الذي فهذا الضرورة, قدر على زاد لما متجاوز أو الحرام,

    أنفسكم, تلقاء من وتحللوا تحرموا ال  : أي 

   . عليه وتقوال اهلل على وافتراء كذبا

     بد وال اآلخرة, في وال الدنيا في ال 

     النار إلى ومصيرهم     فإنه الدنيا في تمتعوا وإن خزيهم اهلل يظهر أن

   . مستقذر كل عن وصيانة منه, تفضال الخبيثات إال علينا حرم ما تعالى فاهلل
 سورة في قصه كما لهم, عقوبة ظلمهم بسبب لهم أحلت طيبات عليهم اهلل فحرم هادوا الذين وأما

    : قوله في األنعام

     

 :ومنها قوله تعالى 

     [ 41 ]   اإلسراءسورة . 
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 وال لك ال يذهب ذلك تظن فال وتفعله, تقوله ما كل في تثبت بل , علم به لك ليس ما تتبع وال  : أي

 مسئول أنه يعرف الذي بالعبد فحقيق      عليك,

 يكون ال وذلك جوابا, للسؤال يعد أن لعبادته اهلل خلقها التي جوارحه به استعمل وعما وفعله قاله عما

    .  تعالى اهلل يكرهه عما وكفها له الدين وإخالص اهلل بعبودية باستعمالها إال

    

 لم ما عليه ولّقالُت أو له, النقص أو له, الشريك بنسبة      أظلم أحد ال  : أي

 وإن فهؤالء المستقيم, الصراط إلى الهادية المبين, للحق المبينة الواضحة      يقل,

 شيًئا, عنهم بمغن ذلك فليس المحفوظ, اللوح في لهم مكتوبا كان مما نصيبهم ونالهم بالدنيا, تمتعوا

 بقبض الموكلون المالئكة  : أي      طويال, يعذبون ثم قليال, يتمتعون

   . آجالهم واستيفاء أرواحهم

     وعتابا توبيخا الحالة تلك في لهم      فقد واألوثان, األصنام من 

 وبطلوا, اضمحلوا  : أي      . مضرة دفع أو لكم منفعة فيها كان إن الحاجة وقت جاء

     . شيء من الّله عذاب من عنا مغنين وليسوا

 :.الفوائد المستقاة 

 .الحالل ما أحله اهلل والحرام ما حرمه اهلل -
 .جميع الطيبات وحرم عليهم الخبائث من رحمه اهلل بعبادة أحل لهم -
 .من الكذب على اهلل تحليل الحرام وتحريم الحالل -
 (.من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعدة من النار )  عظم ذنب الكذب على اهلل ورسوله -
  .التثبت في كل ما يقوله العبد ويفعله -
 

 ,,, أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم صل اللهم
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 ثامنالدرس ال
 (في فضل الذكر )

 
 

 .[ 41:  األحزاب] :  َتَعاَلى قال

قال اهلل تعالى و 

 [451-451:طه] 

    وجه على يتركه وأن العالية, المطالب جميع به يتذكر الذي كتابي  : أي 

   به والكفر له, اإلنكار وجه على يكون بأن ذلك, من أعظم هو ما أو عنه, اإلعراض

   عذابا إال ذلك يكون وال مشقة, ضيقة معيشته نجعل أن جزاءه, فإن  : أي .   
 عن إلعراضه جزاء ويعذب, فيه ويحصر قبره, عليه يضيق وأنه القبر, بعذاب الضنك المعيشة وفسرت

  : تعالى قوله والثانية  . القبر عذاب على الدالة اآليات إحدى وهذه ربه, ذكر

  قوله والثالثة  . اآلية :    

  فرعون آل عن قوله والرابعة :     اآلية .   

 ربه, ذكر عن المعرض يصيب بما الدنيا, دار في عامة الضنك, المعيشة أن , المفسرين بعض يرى و  
 إلطالق اآلخرة, الدار وفي البرزخ, دار وفي معجل, عذاب هي التي واآلالم, والغموم الهموم من

 البصر     ربه ذكر عن المعرض هذا  : أي    ُ   . تقييدها وعدم الضنك, المعيشة

      : تعالى قال كما الصحيح, على

 له تكون جزاؤه, هذاف اهلل, حق يؤد فلم طاعته وعن اهلل ذكر عن أعرض لمن شديد وعيد هذاوفي 
 الضيق من قلبه في يقع لما ضنكًا, عيشته في يجعل لكن وسعة كثير مال في كان وإن ضنكا معيشة

 وعن اهلل ذكر عن إعراضه بسبب مشقة وفي حرج في يكونف المال, وجود ينفعه فال والمشقة والحرج
 وعن اهلل طاعة عن أعرض فيمن هذا أن فالمقصود. أعمى القيامة يوم يحشر ثم وعال, جل اهلل طاعة
 اهلل نسأل جزاؤه, فهذا وعال, جل طاعته وترك محارمه ارتكب بل اهلل بأمر يباِل ولم وعال, جل حقه

 .العافية
 : ذلك فمن وثمراته, الذكر فضائل من كثيرًا الشرعية النصوص بينتقد و
 : الدارين في الفالح-4

 [ 42:  الجمعة]   :  َتَعاَلى قال

 
 
 
 

 : لعبده اهلل لذكر سبب-5

 . [ 415:  البقرة]    :  َتَعاَلى قال

 . األعلى المأل في الثناء : والمراد
 ِإَذا َمَعُه َوَأَنا , ِبي َعْبِدي َظِن ِعْنَد َأَنا:  َتَعاَلى الَلُه َيُقوُل»: الَنِبُي َقاَل:  َقاَل أنه  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن وثبت

 َوِإْن , ِمْنُهْم َخْيٍر َمَلٍإ ِفي َذَكْرُتُه َمَلٍإ ِفي َذَكَرِني َوِإْن , َنْفِسي ِفي َذَكْرُتُه َنْفِسِه ِفي َذَكَرِني َفِإْن , َذَكَرِني
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 َأَتْيُتُه َيْمِشي َأَتاِني َوِإْن , َباًعا ِإَلْيِه َتَقَرْبُت ِذَراًعا ِإَلَي َتَقَرَب َوِإْن , ِذَراًعا ِإَلْيِه َتَقَرْبُت ِبِشْبٍر ِإَلَي َتَقَرَب
 .[ ومسلم البخاري] «َهْرَوَلًة

  ! ؟ اهلل يذكرك أن من أكبر كرامة وأي
 : اهلل معية-4

 َوَتَحَرَكْت َذَكَرِني ُهَو ِإَذا َعْبِدي َمَع َأَنا:  َيُقوُل َوَجَل َعَز الَلَه ِإَن»: َقاَل الَنِبِي َعْن , ُهَرْيَرَة َأِبي فَعْن
 . األلباني ,  صحيح الجامع «َشَفَتاُه ِبي
 : الجوارح أعمال خير أنه

 ِفي َوَأْرَفِعَها , َمِليِكُكْم ِعْنَد َوَأْزَكاَها , َأْعَماِلُكْم ِبَخْيِر ُأَنِبُئُكْم َأَلا»: الَنِبُي َقاَل َقاَل  الَدْرَداِء َأِبي فَعْن
 َأْعَناَقُهْم َفَتْضِرُبوا َعُدَوُكْم َتْلَقْوا َأْن ِمْن َلُكْم َوَخْيٌر , َواْلَوِرِق الَذَهِب ِإْنَفاِق ِمْن َلُكْم َوَخْيٌر , َدَرَجاِتُكْم

 . األلباني , صحيح الترمذي «َتَعاَلى الَلِه ِذْكُر»: َقاَل , َبَلى:  واَقاُل ؟«َأْعَناَقُكْم َوَيْضِرُبوا
 ِإَلى َأَحُب اأَلْعَماِل َأُي: قلت أن  اهلل رسول عليه فارقت كالم آخر إن»:  َقاَل , َجَبٍل بن ُمَعاِذ وَعْن
 . األلباني , حسن ــ صحيح الترغيب  «الَلِه ِذْكِر ِمْن َرْطٌب َوِلَساُنَك َتُموَت َأْن»:َقاَل َتَعاَلى؟ الَلِه
 : به وطمأنينته القلب طهارة-1

 : فآليتين به الطمأنينة حدوث وأما

 . :  تعالى قال:  األولى

 .:  قوله والثانية

 : الغفلة من النجاة-1

 :َتَعاَلى قال

  [521:  األعراف ]. 

 رواه «والميت الحي مثل ربه يذكر ال والذي ربه يذكر الذي مثل»: النبي قال: قال  موسى أبي وعن

  ومسلم البخاري
 : الشيطان من النجاة-1

 , بهن يعمل أن ؛ كلمات بخمس زكريا بن يحيى إلى أوحى تعالى اهلل أّن الترمذي اإلمام جامع في ثبت
 رجل كمثل ذلك ومثل , كثيرا اهلل بذكر وأمركم» : لهم قال مما فكان , بهن يعملوا أن إسرائيل بني ويأمر
 الشيطان من ينجو ال العبد وكذلك , فيه نفسه فأحرز حصينا حصنا أتى حتى أثره في ِسراعا العدو طلبه

 . «اهلل بذكر إال
 : اهلل عذاب من النجاة-2

 رواه] «تعالى اهلل ذكر من العذاب من له أنجى عماًل آدمي عمل ما»: قال أنه  النبي عن , جابر فعن

 . [واألوسط الصغير في الطبراني
 :أيضاوهو 

.  والبدن القلب يقوي  /. والسرور الفرح للقلب جلبي /.  القلب عن والغم الهم يزيل  /. جلو عز الرحمن يرضي  
 . والقلب الوجه ينور/

  . الجنة غراس أنه /.  السكينة نزولل سبب/. الخطايا حطي  /. الرزق جلبي   

 : والجنة المغفرة:  ثمراته وأكبر
 . ذكره من يكثرون الذين عباده من يجعلنا أن اهلل أسأل

 
 ,,, أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم صل اللهم

 
  



- 23 - 
 

 

   تاسع الدرس ال
 (4  وفوائده الصيام وجوب في) 

 

:  تعالى اهلل قال

    [ 411 ـ 414 ]سورة البقرة  

 من ألنه , السابقة األمم على فرضه كما الصيام عليهم بفرضه المؤمنين عباده على بمنته تعالى يخبر
 في األمم ينافسوا أن لألمة حث هذا وفي زمان, كل في للخلق مصلحة هي التي الكبار الشرائع

 ذكر ثم األمم؛ جميع عنها تستغني ال التي وثمراته مصلحته, عموم وبيان وتكميله, إليه المسارعة

 واجتناب اهلل أمر امتثال فيه ألن التقوى؛ أسباب أكبر من فالصيام     : بقوله حكمته

 .نهيه
 فالصائم وآخرته, ودنياه دينه في العبد سعادة فيها التي الغاية هذه إلى للوصول األعظم الطريق هو و

 التقوى, أصول أعظم من نفسه,وهو محبة على ربه لمحبة تقديما المشتهيات؛ بترك اهلل إلى يتقرب
 . بدونه يتم ال واإليمان اإلسالم فإن

 سبب وأنه العالمين, رب إلى المقربة والمشقات الصبر على والتمرن اإليمان, زيادة حصول من وفيه
 عن النفس ردع من وفيه التقوى, يحقق ما وغيرها وصدقة وذكر وقراءة صالة من الطاعات لكثرة

 .التقوى أصول من هو ما وأفعال أقوال من المحرمة األمور

الصائم يترك ما حرم اهلل عليه ف  ,      : ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال

  , راجيا بتركها  ,  بذلك إلى اهللمتقربا   , التي تميل إليها نفسه  , من األكل والشرب والجماع ونحوها
   . ثوابه, فهذا من التقوى

 ومن سهلة, قليلة: أي  أخبر أنه أيام معدودات  , ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام

 المهونات من هذا االشتراك أن ريب وال المسلمين؛ جميع فيه يشترك معين شهر في أنها سهولتها
     .  للصائمين ومعونته المولى ألطاف ومن المسهالت,

في   , وذلك للمشقة      : فقال  . ثم سهل تسهيال آخر

   . في الفطر  ,  رخص اهلل لهما  , الغالب
أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال   ,  ولما كان ال بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن

  . وحصلت الراحة  , وانقضى السفر  , المرض

javascript:openquran(1,184,184)
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:  تعالى اهلل وقوله

 (411) البقرة سورة   

   ( 411) البقرة سورة                                                                                                          

 الفضل اهلل من فيه لكم حصل قد الذي  , العظيم الشهر  , رمضان شهر هو  , عليكم المفروض الصوم  : أي
 بأوضح الحق وتبيين  ,  والدنيوية الدينية لمصالحكم الهداية على المشتمل  , الكريم القرآن وهو العظيم,

   . الشقاوة وأهل السعادة وأهل  , والضالل والهدى  ,  والباطل الحق بين والفرقان  , بيان
 : مياالص فضائل 

 أركانه, من وركًنا اإلسالم, فرائض من فريضًة يكون أن اسَتوجَبْت كثيرة, عظيمة لِحَكٍم الِصيام ُشِرع
 .المباَركة اآلثاِر من له وكم الجَمة, المنافِع من فيه فكم

 لمحَبته؛ وإيثاًرا لربه طاعًة ومشتهياته, محبوباته بترك رِبه, إلى العبد بها يتقَرب ِعبادة فالِصيام
 عبودَيته وَكمال إيمانه, صدُق بذلك فَيظَهر وتهواه, نفسه تحُبه ما على ومواله خالقه يحُبه ما فُيقِدم

 والِرضوان, الَرحمة من طاعته, أهل به اهلل وَعد فيما ورجائه طمعه وعظيم محَبته, وخالص هلل,
 .الِجنان في المقيم والنعيم العظيم واألجر واإلحسان, والمغفرة

 من ويكبح ِحَدتها من يكسر ما هلل العبودَية وجه على خصوًصا الشهوات وهجر والظمأ الجوع وفي
 ما وقبول سعادتها, غاية فيه ما وتحصيل لطلب تستعُد ويجعلها عليها, للمرء َعْوًنا ويكون جماحها,

 وقال ,[42 ,9: الشمس] : تعالى قال األبدية؛ حياتها في به تزكو

 [.14 - 12: النازعات]  : تعالى

 شهَوَته وهَجر وعطش جاع إذا فإَنه إليه؛ إحسانه وجزيل عليه, اهلل ِنَعِم بعظيم العبَد ُيذِكر والِصيام
 على له وشكره نعمته, على لرِبه حمده َدواِعي من ذلك فكان المحرومة, واألنفس الجائعة األكباد ذَكر

 الملهوفين, ويغيث المساكين على يعطف يجَعُله مَما قلبه رَقة أسباب من ذلك وكان وكرمه, جوده
 .آفاتها من والسالمة الِنَقم وانِدفاع وزيادتها, الِنَعم حفظ أسباب من وذلك عليهم, وَيُجود فُيواِسيهم

 عمل كُل: "الصحيح القدسي الحديث في كما فقال األعمال؛ سائر بين من اهلل اخَتَصه بعمٍل وناهيك
       (4921) برقم البخاري أخرجه "به أجزي وأنا لي, فإَنه الِصيام إاَل له آدم ابِن

 .عليه األجر بِعَظِم ُيؤِذن مَما اهلل, عند موقعه وِعَظِم شرفه, على َتنِبيًها بذلك فَكَفى 
 ُيضاِعف وأَنه الِصيام, أجر ِعَظِم على تنبيٌه الكريمة نفسه إلى الِصيام على الجزاَء تعالى  اهلل فإضافة

 على فَدَل عدد؛ اعتبار غير من تعالى  اهلل إلى ُأِضيَف ولذلك األعمال؛ سائر من أعظم الثواب, عليه
 .حساب بال كثيٌر عظيٌم أَنه

 ُيضاَعف, آدم ابِن عمل كُل: ))   اهلل رسول قال: قال  هريرة أبي عن" مسلم صحيح" ففي
 ((به أجزي وأنا لي, فإَنه الصوم, إال:  وجَل عَز- اهلل قال ضعف, سبعمائة إلى أمثالها بعشر الحسنة

! حساب؟ بال الجواد الكريُم عليه يجزي عمٍل بثواِب َظُنك فما

[11: يونس 

 
 

 ,,, أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم صل اللهم
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  العاشر الدرس
 (5   وفوائده الصيام وجوب في) 

 
 

 : تعالى اهلل مراقبةو اإلخالص تحقيق الصيام فضائل ومن 
ما  وفعل تناول عن يمتنع المسلمو, سريرتك على مطلع إليك ناظر تعالى اهلل أن تعلم أن : فالمراقبة  

 شيء عليه يخفى وال عليه ومطلع يراه تعالى اهلل أن يعلم ألنه حين كل وفي مكان أي في صيامه يفسد
 ُمتخِفًيا َيأُكل أن الصائم بإمكان إذ غيُره؛ عليه َيَطِلع ال ورِبه, العبد بين سٌر  الِصيام في واإلخالص .

 لرِبه, إخالصه كمال على ذلك دَل األجر, ومنقصات المفطرات عن صيامه حفظ فإذا الناس, عن
 شهوَته يدع: "السابق القدسي الحديث في - سبحانه - َيقول ولذا وجهه؛ ابِتغاء العمل وإحسانه
   الصوم في ( 4911) برقم البخاري أخرجه  "أجلي من وشراَبه وطعاَمه

  .اإلخالص وهو عليه وبالجزاء به اخِتصاصه وجهة على - سبحانه - فنَبه 
  :  المعصية عن والصبر الطاعة على الصبر 
 ومعلوم وشهواته, محبوباته ترك على يحمله ألنه والجلد؛ والتحمل الصبر على المسلم يعّود فالصيام 

 أنواع تحصيل على العوامل أقوى من الصوم كان ولهذا عظيمة, مشقة فيه النفس جماح كبح أن
 اجتمعت ومتى اهلل, أقدار على وصبر اهلل محارم عن وصبر اهلل, طاعة على صبر وهي الثالثة, الصبر

                                                                                                                                                                                                                          .[42:  الزمر] : تعالى  قال اهلل؛ بإذن الجنة العبد أدخلت

 والسالم الصالة عليه أرشد لذلك ويهذبها, الشهوة ثوران يكسر:  أنه أيضا الصوم في ورد ومما
 يا: )  قال   النبي أن  مسعود ابن فعن , بالصوم يستعينوا أن الزواج يستطيعون ال الذين الشباب
 يستطع لم ومن , للفرج وأحصن للبصر أغض فإنه , فليتزوج الباءة منكم استطاع من الشباب معشر
 . عليه متفق(  وجاء له فإنه بالصوم فعليه
 خاصًا بابًا الجنة في أن , المصطفى وأخبر , أبوابها من وباب الجنة سبل من سبيل الصوم أن وورد

: )  قال  النبي أن  سعد بن سهل عن عليه المتفق الحديث ففي , غيرهم منه يدخل ال بالصائمين
:  يقال , غيرهم أحد منه يدخل ال , القيامة يوم الصائمون منه يدخل , الرَيان له يقال بابا الجنة في إن
 ( أحد منه يدخل فلم أغلق دخلوا فإذا , غيرهم أحد منه يدخل ال فيقومون ؟ الصائمون أين

 .الحاجات وأصحاب والمساكين للفقراء اإلحسان على المسلم يعين الصيام و
 النبي أن  هريرة أبي عن الصحيحين ففي , السيئات وتكفير الذنوب مغفرة أسباب أعظم من والصوم

  فرض اهلل بأن إيمانًا أي ,(  ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابًا إيمانًا رمضان صام من: )  قال 
 اهلل رسول قال:  قال  اليمان بن حذيفة وعن , سبحانه منه والمثوبة لألجر واحتسابًا , عليه الصوم
  ( :والصدقة والصوم الصالة تكفرها وجاره وولده وماله أهله في الرجل فتنة  )عليه متفق  . 

 هريرة أبي عن الصحيحين ففي , حساب بغير أجره الصائم يعطى إذ مقيد, غير مطلق الصيام وثواب
 اهلل رسول قال:  قال  :  (به أجزي وأنا لي فإنه الصيام إال له آدم ابن عمل كل:  تعالى اهلل قال 

 قال , ضعف سبعمائة إلى أمثالها بعشر الحسنة , يضاعف آدم ابن عمل كل: )  لمسلم رواية وفي ..( 
 اهلل فاختص ,... (  أجلي من وطعامه شهوته يدع به, أجزي وأنا لي فإنه الصوم إال:  وجل عز اهلل

  اهلل إال عليه يطلع ال ربه وبين العبد بين سر وألنه , عنده لشرفه األعمال سائر بين من لنفسه الصوم

  عنْهما اهلل رضِي عمر بن عبداهلل عن أحمد اإلمام َرَوى لما القيامة؛ يوَم لصاِحِبه َيشَفع أنه الصوم فضائل ومن

 الطعاَم مَنعُته رِب؛ أي: الِصيام يقول القيامة؛ يوَم للعبد َيشَفعان والقرآن الِصيام: ))قال    النبي أَن
" المسند" في أحمد أخرجه  ((فُيَشَفعاِن: قال فيه, فَشِفعني بالليل النوَم مَنعُته: القرآن وَيقول فيه, فَشِفعني والشهوَة

 .صحيح إسناده(: 1152" )المسند" تحقيق في شاكر أحمد قال ,(4/414" )الزوائد مجمع" في والبيهقي ,(4/111" )المستدرك" في والحاكم ,(5/421)
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: قال   النبي عن الصحيحين في كما واآلِجل, العاِجل في َيُسُره بما الصائم فرُح الصوم فضائل ومن
      ( 4921) برقم البخاري أخرجه  ((بصومه فرح رَبه لقي وإذا بفطره, فرح َأفَطر إذا: يفَرُحهما فرحتان للصائم))
 بالهداية عليه َمَن اهلل ألَن بفطره فَرَحه ولعَل ورحمته, اهلل بفضل فرٌح ألَنه المحمود؛ الفرح من وهذا  

 ال وَحالَوة لَذة الِصيام يكسبها التي الطِيبات من له اهلل أحَله وبما أكَمَله, حتى عليه واإلعانة الِصيام إلى
 .ُموَفًرا كاِماًل عنده َجزاَءه ويجد عنه, راِضَيا اهلل يلقى حين رِبه لقاء عند وَيفَرح غيره, في ُتوَجد
: قال    النبي عن  علي حديث في كما الجنة موجبات من والصدقة الصيام بين الجمع أن: ومنها

 ؟ اهلل رسول يا هي لمن: قالوا ظهورها من بطونها و بطونها, من ظهورها ُيرى غرفا الجنة في إن)
 - اإليمان كتاب -  المستدرك فى الحاكم أخرجه (نيام والناس بالليل وصلى الصيام, وأدام الطعام, وأطعم الكالم, طيب لمن: قال

 5195 حديث والترهيب الترغيب صحيح فى األلبانى وصححه  511 :حديث
 فإنه الكالم, وطيب والصدقة والقيام الصيام للمؤمن فيه فيجتمع رمضان, في تكون كلها الخصال وهذه
 .وجل عز اهلل إلى صاحبها توصل والصدقة والصالة والصيام والرفث, اللغو عن الصائم فيه ينهى

 ضم إن وخصوصا عنها, والمباعدة جهنم واتقاء الخطايا تكفير في أبلغ والصدقة الصيام بين والجمع  
 , (4121)  رقمب الصوم كتاب – صحيحه فى البخاري أخرجه (ُجنة الصيام: )قال أنه   اهلل رسول عن ثبت فقد الليل, قيام ذلك إلى

 (5229) رقمب  صحيحه فى مسلم وأخرجه
 فِم َلُخُلوُف بيده محمٍد نفُس والذي: ))   قوُله اآلِخَرة في عاقبته وطيب الِصيام فضل على ُيَنِبه ومَما

     415 –( 4414) برقم ومسلم  ( 4191) برقم البخاري أخرجه  ((المسك ِريِح من اهلل عند أطيُب الصائم

 فهي طاعته عن ناشئٌة ألنها الدنيا في كريهٌة أنها مع تعالى اهلل عند طِيبًة الِريح هذه كانت وإنما 
                                                .لديه محبوبٌة

:   تعالى  قوله في ولعَل الُدعاء, اسِتجابة أسباب من أَنه: الَصوم فضائل ومن

 [411: البقرة]                             

 .الُدعاء وإجابة الِصيام بين الَوِثيقة الِصَلة على ُينِبه ما
 العادل, اإلمام: دعوتهم ترُد ال ثالثة: "قال  النبي عن  هريرة أبي لحديث ُترد؛ ال دعوته الصائمف 

 ( 5/11) ماجه ابن صحيح في األلباني وصححه ,(4191) برقم والترمذي ,(4215) برقم ماجه ابن . "المظلوم ودعوة يفطر, حتى والصائم

                    ( 4: القدر) : شأنها في اهلل قال التي القدر ليلُة َرمضان شهر وفي

 ثالًثا ُيقاِرب ما وهي شهٍر, ألف في العمل من وأفضُل خيٌر فيها العمل أَن: ذلك معنى: العلم أهل قال
 ُوِفَق ِلَمن فيها العمل شأن وعظم وشرفها, بَفضِلها َتنِويًها بذلك وكَفى منها, خاليًة سنًة وثمانين
 .َوُجوِده ِبَمِنه لذلك الَدوام على ُيوِفقنا أْن تعالى  اهلل نسَأُل لقيامها,

 ((ذنبه من َتقَدم ما له ُغِفر واحِتساًبا إيماًنا القدر ليلَة قاَم َمن: ))قال    النبي عن الصحيح في وجاء
 أبي حديث من ,(التراويح وهو رمضان قيام في الترغيب: )باب المسافرين, صالة في( 219) برقم ومسلم ,(اإليمان من رمضان قيام تطوع: )باب اإليمان, في( 42) برقم البخاري أخرجه

  .  هريرة
 .وفوًزا ربًحا به وكفى قيامها, فضائل من وهذا 

 كله رمضان صمت: الرجل يقول أن نهى ولهذا ينبغي, كما التحفظ صومه في يجتمع ال الناس وعامة

 والرفث اللغو من للصائم هطهر الفطر زكاة رمضان شهر آخر في  عز وجلاهلل  وجبوقد أ كله, قمته أو

 . والخلل النقص من فيه ما تجبر فالصدقة
 من التي الغاية إلى العبد موصلة مجموعها في وهي , هآثار هي وتلك , الصوم فضائل  بعض فهذه
 .واآلخرة الدنيا في اهلل رضا لينال التقوى, تحصيل وهي , الصوم شرع أجلها

 
 ,,, أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم صل اللهم
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 الدرس الحادي عشر 
 (الليل في فضل قيام) 

 

  :قال اهلل تعالى   



   [ 22 ـ 14 ] سورة الفرقان 

 برهم وكافرهم, مسلمهم الخلق سائر فيها يشترك فهذه لربوبيته عبودية  : نوعان هلل العبودية
  { َعْبًدا الَرْحَمِن آِتي ِإَلا َواْلَأْرِض الَسَماَواِت ِفي َمْن ُكُل ِإْن }  مدبرون مربوبون هلل عبيد فكلهم وفاجرهم,
 إلى أضافها ولهذا هنا المراد وهي وأوليائه أنبيائه عبودية وهي ورحمته وعبادته أللوهيته وعبودية

 أكمل صفاتهم أن فذكر رحمته, بسبب الحال هذه إلى وصلوا إنما أنهم إلى إشارة  "  الرحمن  "  اسمه
 متواضعين ساكنين  : أي  { َهْوًنا اْلَأْرِض َعَلى َيْمُشوَن }  بأنهم فوصفهم النعوت, أفضل ونعوتهم الصفات

     . ولعباده هلل والتواضع والسكينة بالوقار لهم وصف فهذا والخلق هلل

     له متذللين لربهم فيها مخلصين الليل صالة من يكثرون  : أي                           

   : تعالى قال كما



   [ 42 ـ 41 ] سورة السجدة 

 حقيقًيا, إيماًنا   أي ]        : فقال الثواب, من لهم أعد وما وصف اهلل تعالى المؤمنين ,     

 وأتتهم القرآن, آيات عليهم فتليت ربهم بآيات       : وهم اإليمان, شواهد منه يوجد من

  : أي      و وانقادوا, فقبلوها, سمعوها التذكر, إلى وُدُعوا الّله, رسل أيدي على النصائح

 .  بمعرفته وفرح لّله, ذكر خضوع لها, خاضعين

  بل لها, االنقياد من فيمتنعون بأبدانهم, وال بقلوبهم, ال 

 مرضاة إلى بها وتوصلوا والتسليم, باالنشراح وقابلوها والتسليم, بالقبول, تلقوها قد لها, متواضعون
 . المستقيم الصراط إلى بها واهتدوا الرحيم, الرب

     ألذ هو ما إلى اللذيذة, مضاجعها عن وتنزعج جنوبهم, ترتفع  : أي 

   . تعالى الّله ومناجاة الليل, في الصالة وهو إليهم, وأحب منه عندهم

       . مضارهما ودفع والدنيوية, الدينية مصالحهم جلب في  : أي       : قال ولهذا

 في وطمًعا الّله, عذاب من خوًفا قبولها, في وطمًعا أعمالهم, ترد أن خوًفا الوصفين, بين جامعين  : أي
 . ثوابه

 في اهلل قال الذين عباِده من وخاَصته اهلل أولياء شأن هو , معظمة وقربٌة ُمؤَكدة, ُسَنة الليل قيامف

: عليهم والثناء مدحهم

 [11 - 15: يونس]. 
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 قال الليل؛ قياُم ذلك أخِص ومن األعمال, وجليل الِخصال بجميل والتقوى, اإليمان أهَل اهلل مَدح فقد

: تعالى



 [42 - 41: السجدة]                                                                                              

: بقوله آَخر موضٍع في ووَصَفهم

 [11- 11: الفرقان] قال أْن إلى : 

 [21 - 21: الفرقان] . 

 عذاب صرف أسباب من وأَنه َيخَفى, ال ما عائدته وكريم الليل ِقيام فضل على التنبيه من ذلك وفي
 قال بذلك؛ فاز مَمن اهلل جعلنا الكريم, الرِب وجوار الُمِقيم, الَنعيم من فيها وما بالجَنة والفوز جهَنم,

 . [11 - 11: القمر]﴾ ﴿: تعالى

 األحوال صالح فيه وما األعمال, جليل على واإلعانة اإليمان, تثبيت في عظيم شأٌن لها الليل فصالة
 الفريضة: يعني- المكتوبة بعَد الصالة أفَضُل: ))قال أَنه  النبي عن- مسلم صحيح- في وثبت  والمال؛

 الليل جوف في العبِد من الرُب يكون ما أقَرُب: )) قال عبسة بن عمرو حديث وفي , ((الليل صالة -
 151في صحيح الترغيب  األلباني ((فكن الساعة تلك في اهلل يذكر مَمن تكون أن اسَتطعَت فإن اآلِخر,
 اآلِخر, الليل جوف: ))  فقال- الدعاء بإجابة أحرى: يعني - أسمع؟ الليل أُي:  قال عنه داود وألبي
 (4/451:الرقم أو الصفحة -للبيهقي الصغير السنن) صحيح ((مكتوبة مشهودة فيه الصالة فإَن شئَت, ما فَصِل

 إلى ليلٍة كَل - وتعالى تبارك- رُبنا ينزل: ))قال   اهلل رسول أَن  هريرة أبي عن الصحيحين وفي
 َمن فأعطيه؟ يسألني َمن له؟ فأستجيب يدعوني َمن: فيقول اآلِخر الليل ثلث يبقى حين الدنيا, السماء

  ((له؟ فأغفر يستغفرني
 َيسَأل مسلم عبٌد ُيواِفقها ال ساعٌة الليل ِمن: ))قال   اهلل رسول أَن  جابر عن" مسلم صحيح" وفي
  ((ليلة كَل وهي إَياه, أعطاه إال خيًرا اهلل

: يعني - الليل من َتعاَر َمن: ))قال   النبي عن الصامت بن عبادة عن" البخاري صحيح" وفي
 كِل على وهو الحمد, وله الملك له له, شريك ال وحَده اهلل, إال إله ال: فقال- اهلل بذكر يلهج اسَتيَقظ

 اللهم: قال ثم باهلل, إال قَوة وال حول وال أكبر, واهلل اهلل, إال إله وال اهلل, وسبحان هلل, الحمد قدير, شيٍء
  ((صالُته ُقِبَلْت وصَلى َتوَضأ فإْن له, اسُتِجيب- دعا أو لي, اغفر

 غرًفا, الجَنة في إَن: ))   اهلل رسول قال: قال  األشعري مالٍك أبي عن وغيره أحمد اإلمام وأخرج
 وتاَبَع الطعام, وأطَعَم الكالم, َأالَن ِلَمن اهلل أعَدها ظاهرها, من وباطنها باطنها, من ظاِهُرها ُيَرى

 (5441:الرقم أو الصفحة -الصغير الجامع) صحيح ((ِنيام والناس بالليل وصَلى الِصيام,

 دخول من والسالمة الِفَتِن, من الَنجاة أسباب من الليل قيام أَن ُيِفيد ما الصحيحة, السَنة في وجاء

 ماذا اهلل, سبحان: ))فقال ليلة اسَتيَقظ  النبي أَن عنْها اهلل رضِي سلمة أم عن وغيره البخاري ففي النار؛

 تنبيٌه ذلك وفي , ((الحجرات؟ َصواِحب ُيوِقظ َمن الخزائن؟ من الليلَة ُأنِزَل ماذا الفتنة؟ من الليلَة ُأنِزَل
 .الِفَتن من الوقاية في بالليل الَصالة أَثر على
 دأب فإَنه الليل؛ بقيام عليكم: ))قال    اهلل رسول عن  الباهلي أمامة أبي عن الذهبُي وواَفَقه وصَححه الحاكم وأخرج

  ((اإلثم عن وَمْنَهاٌة للسِيئات, وَمْكَفَرٌة رِبكم, إلى لكم وقربٌة قبلكم, الصالحين
 :الليل قيام أَن سبق مَما فتلَخص

 .ومحَبته اهلل والية أسباب من( أ
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 .العظيم واألجر التكريم بألوان البشارات وتوالي والحزن, الخوف ذهاب أسباب ومن( ب
 .ومكان زمان كِل في الصالحين, ِسمات من وأَنه( ج
 بأعلى والفوز تحصيلها أسباب ومن واآلِخرة, الدنيا مصالح على الُمِعينة األمور أعظم من وهو( د

 .مطالبها
 .للسِيئات وَمكَفرٌة الرِب إلى وقربٌة الفريضة, بعد الصالة أفضل الليل صالة وأَن( هـ
 والمرهوب, المكروه من والسالم المحبوب, بالمطلوب والَفْوز الُدعاء, إجابة أسباب من وأَنه( و

 .الذنوب سائر ومغفرة
 .اإلثم عن وَمْنَهاة الهَلَكة, من وعصمٌة الِفَتن, من نجاٌة وأَنه( ز
 .الجنان بأعالي والفوز النار, من الَنجاة ُموِجبات من وأَنه( ح
 
 

 ,, أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم صل اللهم
 


