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عن أيب هريرة أن رسول إَّلل صَّل إَّلل عليه وسَّل قال:
( من دعا إَل هدىَ ،كن َل من إْلجر مثل أجور من تبعهَ ،ل ينقص ذِل من
أجورِه شيئا ،ومن دعا إَل ضَلَلَ ،كن عليه من إَلْث مثل أَثم من تبعهَ ،ل ينقص
ذِل من أوزإرِه شيئا ) أخرجه مسَّل

إهداء

ملن حنهبم وحيبوننا يف هللا

الفكرة

نية خالصة فعمل صادق فأجر كرمي وجنات عدن
إخويت ،أخوإيت أحبيت يف هللا ..
يف هذه إْلايم إملباركة وإلليايل إلكرمية  ..جنهتد فهيا ونكرث ونسزتيد من إلعبادة يف طلب إلعفو وإلعتق وإلرمحة من إلرمحن إلرحمي.
فلعلنا نسزتيد من إْلعامل فضَل ومن إحلس نات خريإ وفريإ ..
عن أيب هريرة أن رسول إَّلل صَّل إَّلل عليه وسَّل قال:
( من دعا إَل هدىَ ،كن َل من إْلجر مثل أجور من تبعهَ ،ل ينقص ذِل من أجورِه شيئا ،ومن دعا إَل ضَلَلَ ،كن عليه من
إَلْث مثل أَثم من تبعهَ ،ل ينقص ذِل من أوزإرِه شيئا ) أخرجه مسَّل
عن جرير بن عبد إَّلل ريض هللا عنه قال :قال رسول إَّلل صَّل إَّلل عليه وسَّل ( :من سن يف إَلسَلم س نة حس نة فعمل با ْعده
كتب َل مثل أجر من َعل با ،وَل ينقص من أجورِه َشء .ومن سن يف إَلسَلم س نة سيئة فعمل با ْعده كتب عليه مثل وزر
من َعل با ،وَل ينقص من أوزإرِه َشء )
وعن إبن مسعود ريض هللا عنه قال :قال رسول إَّلل صَّل إَّلل عليه وسَّلَ ( :ل تقتل نفس ظلما إَل َكن عَّل إبن أدم إْلول كفل
من دمهاْ ،لنه َكن أول من سن إلقتل ) روإه إلبخاري ومسَّل
عن أنس بن ماِل قال أَت إلنِب صَّل إَّلل عليه وسَّل رجل يس تحمُل فَّل َيد عنده ما يتحمُل فدَل عَّل أخر فحمُل فأَت إلنِب صَّل
إَّلل عليه وسَّل فأخَبه فقال ( إن إدلإل عَّل إلخري كفاعُل ) روإه إلرتمذي
فلنا يف فعل إخلري ونرشه ما يضاعف إْلجور  ..فتأملوإ معي لو أنمك تشاركمت تفسري أية جليةل أو رشح حديث كرمي أو خَب من
إلس نة إملطهرة ويف ذِل عَّل انفع يعمل وينتفع ْه يف يقني هدإية وشفاء مرض وإمثار صدقة وفرحة فقري وتنفيس عن مكروب ونرصة
مظلوم وتدبر وتفكر يف ملكوت ماِل إملكل إلعزيز إحلكمي.
قال أحد إلصاحلني رمحه هللا:
" إن مجيع حس ناتنا وأعاملنا إلصاحلة ،وعبادإت لك مسَّل :مسطرة يف حصائف نبينا صَّل هللا عليه وسَّل ،زايدة عَّل ما َل من
إْلجر ،وحيصل َل من إْلجور ْعدد أمته أضعافا مضاعفة َل حتىص ،يقرص إلعقل عن إدرإكها؛ ْلن لك مهد ودإل وعال :حيصل َل
أجر إَل يوم إلقيامة ،يتجدد لش يخه يف إلهدإية مثل ذِل إْلجر ،ولش يخ ش يخه مثَله ،وللش يخ إلثالث أرْعة ،وإلرإْع مثانية ،وهكذإ
تضعف يف لك مرتبة ْعدد إْلجور إحلاصةل قبُل إَل أن ينهتيي إَل إملصطفى صَّل هللا عليه وسَّل.
ولنا يف ذِل أسوة حس نة  ..فلو أننا نوينا عند لك موضوع ننرشه أو نتحدث ْه أن ننفع ْه قارئه أو سامعه  ..فس يكون لنا مثل
أجورِه  ..بذن هللا إلودود إلكرمي

وماذإ لو نوينا أن ننفع أيضا من نقل لنا ذِل إملوضوع  ..س نحصل عَّل أجره أيضا  ..وإجر من نقل هلم وإلهيم ..
وماذإ لو نوينا يف ذِل نفع إملسلمني مجيعا  ..فس يكون إْلجر  ..أجور َل نتصورها
ذِل لكه ْعمل صادق جبد وإجهتاد  ..فيه إحسان وعَّل انفع حمقق ..
ذِل لكه يف نية خالصة لوجه هللا  ..نية خالصة لوجه هللا ..
عن َعر بن إلخطاب ريض هللا عنه قالَ :سعت رسول إَّلل صَّل هللا عليه وسَّل يقول« :إنما إْلَعال بلنيات ،وإنما لك إمرئ ما
نوى ،فمن َكنت ِهرته إَل إَّلل ورسوَل ،فهجرته إَل إَّلل ورسوَل .ومن َكنت ِهرته دلنيا يصيهبا أو إمرأة ينكحها ،فهجرته إَل ما
هاجر إليه »متفق عليه.
عن ثوبن موَل رسول إَّلل صَّل إَّلل عليه وسَّل  ،قال :قال رسول إَّلل صَّل إَّلل عليه وسَّلْ " :للفني أقوإما من أميت يأتون يوم
إلقيامة ِبس نات أمثال جبال ِتامة  ،فيجعلها إَّلل هباء منثورإ "  ،فقالوإ :اي رسول إَّلل صفهم لنا لَك َل نكون مْنم  ،وحنن َل نعَّل
؟  ،فقال " :أما إَّنم من إخوإنمك  ،ولكْنم أقوإم إذإ خلوإ ْمحارم إَّلل إنهتكوها "  ،قال إلطَبإنَ :ل يروى  ،عن ثوبن إَل بذإ
إَلس ناد تفرد ْه عقبة  ،روإه إبن ماجه
وعن أيب هريرة فقال َل انتل أهل إلشام أّيا إلش يخ حدثنا حديثا َسعته من رسول إَّلل صَّل إَّلل عليه وسَّل قال نعم َسعت رسول
إَّلل صَّل إَّلل عليه وسَّل يقول إن أول إلناس يقَض يوم إلقيامة عليه رجل إستشهد فأيت ْه فعرفه نعمه فعرفها قال فما َعلت فهيا
قال قاتلت فيك حَّت إستشهدت قال كذْت ولكنك قاتلت ْلن يقال جريء فقد قيل ْث أمر ْه فسحب عَّل وْه حَّت ألقي يف
إلنار ورجل تعَّل إلعَّل وعلمه وقرأ إلقرأن فأيت ْه فعرفه نعمه فعرفها قال فما َعلت فهيا قال تعلمت إلعَّل وعلمته وقرأت فيك إلقرأن
قال كذْت ولكنك تعلمت إلعَّل ليقال عالم وقرأت إلقرأن ليقال هو قارئ فقد قيل ْث أمر ْه فسحب عَّل وْه حَّت ألقي يف إلنار
ورجل وسع إَّلل عليه وأعطاه من أصناف إلمال لكه فأيت ْه فعرفه نعمه فعرفها قال فما َعلت فهيا قال ما تركت من سبيل حتب أن
ينفق فهيا إَل أنفقت فهيا ِل قال كذْت ولكنك فعلت ليقال هو جوإد فقد قيل ْث أمر ْه فسحب عَّل وْه ْث ألقي يف إلنار.
أحبمك يف هللا فدممت يف وده وحفظه
م .سامر لولو
رمضان 1437
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املوضوع

هل تعرف ما فضل إلرتديد مع إملؤذن؟
روى إلنسايئ من طريق قتادة ،عن أيب إْساق إلكويف ،عن إلَبإء بن عازب ،أن نِب إَّلل صَّل هللا عليه وسَّل قال ( :إن إَّلل
ومَلئكته يصلون عَّل إلصف إلمقدم ،وإلمؤذن يغفر َل ْمد صوته ويصدقه من َسعه من رطب وايبس ،وَل مثل أجر من صَّل
معه ) .حصحه إْللبان يف " حصيح إلنسايئ ".
روى أْو دإود ( )524عن عبد إَّلل بن َعرو ،أن رجَل ،قال :اي رسول إَّلل إن إلمؤذنني يفضلوننا ،فقال :رسول إَّلل صَّل هللا
عليه وسَّل ( :قل مَك يقولون فاذإ إنهتيت فسل تعطه ) وحصحه إْللبان يف حصيح أيب دإود.
وروى إلطَبإن يف " إلكبري" عن معاوية ،أنه َسع رسول هللا صَّل هللا عليه وسَّل يقول( :من َسع إلمؤذن فقال مثل ما يقول فُل
مثل أجره).
هل تعرف ما فضل إلرتديد مع إملؤذن؟  -مشاري إخلرإز
www.youtube.com/watch?v=dKf68nceRkg

املوضوع

هل تعرف خري إْلعامل وأزَكها وإرفعها يف إدلرجات؟
عن أيب إدلردإء ريض هللا عنه قال ،قال إلنِب صَّل هللا عليه وسَّل:
أَل أنبئمك خبري أعاملمك وأزَكها عند مليلكمك وأرفعها يف درجاتمك وخري لمك من إنفاق إذلهب وإلورق وخري لمك من أن تلقوإ عدومك
فترضْوإ أعناقهم ويرضْوإ أعناقمك؟
قالوإَّْ :ل،
قال :ذكر هللا.
قال معاذ بن جبل يض هللا عنه :ما َشء أجنى من عذإب هللا من ذكر هللا.
روإه إلرتمذي وإبن ماجة وحصحه إْللبان رمحه هللا
لنتعرف عَّل ْعض مْنا يف  -كنوز مثينة
http://www.saaid.net/mohamed/367.htm

إفضل الاعامل عند هللا :إلش يخ إملغاميس
www.youtube.com/watch?v=fvPZh5Zxuv4

املوضوع

هل تعرف ما هو أفضل َشء تأخذه من إلسوق؟
روإه إلرتمذي عن َعر بن إخلطاب ـ ريض هللا عنه ـ أن رسول هللا صَّل هللا عليه وسَّل قال:
من دخل إلسوق فقال َل إَل إَل هللا وحده َل رشيك َلَ ،ل إملكل وَل إمحلد حييي ومييت وهو يح َل ميوت ْيده إخلري وهو عَّل لك
َشء قدير كتب هللا َل ألف ألف حس نة وحما عنه ألف ألف سيئة ورفع َل ألف ألف درجة.
تعَّل كنوز إحلس نات مع إلش يخ مشاري إخلرإز -أجر مبَليني إحلس نات مع دعاء إلسوق
www.youtube.com/watch?v=L6OIB36Oe2g

ومبادرة ْدلية مدينة إلعني
http://www.awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=3333

املوضوع

هل تريد أن تكون أحب إلناس إَل هللا تعاَل؟
عن إبن َعر ريض هللا عْنام ،أن إلنِب صَّل هللا عليه وسَّل قال:
أحب إلناس إَل هللا أنفعهم،
وأحب إْلعامل إَل هللا عز وجل روور تدخُل عَّل مسَّل ،أو تكشف عنه كرْة ،أو تقع  عنه دينا ،أو تطرد عنه جوعا،
وْلن أميش مع أيخ إملسَّل يف حاجة أحب إيل من أن أعتكف يف إملسجد شهرإ،
ومن كف غضبه سرت هللا عورته،
ومن كظم غيظا ،ولو شاء أن ميضيه أمضاه ،مل هللا قلبه رىض يوم إلقيامة،
ومن مىش مع أخيه إملسَّل يف حاجته حَّت يثبهتا َل ،أثبت هللا تعاَل قدمه يوم تزل إْلقدإم،
وإن سوء إخللق ليفسد إلعمل ،كام يفسد إخلل إلعسل.
إحلديث حس نه إْللبان -رمحه هللا-
" أحب إلناس إَل هللا أنفعهم للناس " لـ إلش يخ د /عبد إلعزيز إلفوزإن
www.youtube.com/watch?v=rfodezLQcNU

املوضوع

هل تسعى إَل إلَبكة وإلتأمني يف إدلنيا وإْلخرة؟
عن أيب هريرة أن رسول هللا صَّل هللا عليه وسَّل قال ) :لو يعَّل إلناس ما يف إلندإء وإلصف إْلول ْث ل َيدوإ إَل أن يس هتموإ عليه
َلس هتموإ ولو يعلمون ما يف إلهتجري َلستبقوإ إليه ولو يعلمون ما يف إلعمتة وإلصبح ْلتوهام ولو حبوإ (.
روى مسَّل عن جندب بن عبد هللا ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا صَّل هللا عليه وسَّل (:من صَّل إلصبح فهو يف ذمة إَّلل،
فَل يطلبنمك إَّلل من ذمته بيشء فيدركه فيكبه يف انر َّْن ).
روإه مسَّل وأحصاب إلسنن عن عامثن (:من صَّل إلعشاء يف مجاعة فَكنما قام نصف إلليل ،ومن صَّل إلصبح يف مجاعة فَكنما صَّل
إلليل لكه )
عن أيب حازم ،عن سهل بن سعد إلساعدي ،قال :قال رسول هللا  -صَّل هللا عليه وسَّل ) :برش إملشائني يف إلظَّل إَل إملساجد
بلنور إلتام يوم إلقيامة (.
عن خصر بن ودإعة ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا صَّل هللا عليه وسَّل ( :إللهم برك ْلميت يف بكورها).
هل تعَّل ماذإ حيدث ِل إذإ صليت إلفجر؟ إلش يخ مشاري إخلرإز
www.youtube.com/watch?v=bL6TDczmGvY

ونقرأْ :ورك ْلميت يف بكورها
https://saaid.net/Doat/khojah/8.htm

املوضوع

هل حتب أن يس تجاب دعاءك؟
أحسن إلظن بهلل تعاَل،
فعن أيب هريرة ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا صَّل هللا عليه وسَّل(( :إدعوإ هللا وأنمت موقنون بَلجاْة ،فان هللا َل يس تجيب
دعاء من قلب غافل َله)) أخرجه إلرتمذي
إحفظ هللا حيفظك
عن عبد هللا بن عباس ريض هللا عْنام قال :كنت خلف إلنِب صَّل هللا عليه وسَّل فقال يل :اي غَلم إن أعلمك لكامت :إحفظ هللا
حيفظك ،إحفظ هللا جتده جتاهك ،إذإ سألت فاسأل هللا ،وإذإ إس تعنت فاس تعن بهلل ،وإعَّل أن إْلمة لو إجمتعت عَّل أن ينفعوك
بيشء ،ل ينفعوك إَل بيشء قد كتبه هللا ِل ،وإن إجمتعوإ عَّل أن يرضوك بيشء ،ل يرضوك إَل بيشء قد كتبه هللا عليك ،رفعت
إْلقَلم وجفت إلصحف - .روإه إلرتمذي ،وقال :حديث حسن حصيح.
وخرجه إَلمام أمحد ولفظ حديثه :اي غَلم أو اي غلمي أَل أعلمك لكامت ينفعك هللا بن؟ " فقلتَّْ :ل ،فقال " :إحفظ هللا حيفظك،
إحفظ هللا جتده أمامك ،تعرف إَل هللا يف إلرخاء يعرفك يف إلشدة ،وإذإ سألت فاسأل هللا ،وإذإ إس تعنت فاس تعن بهلل ،قد جف
إلقَّل مبا هو َكئن ،فلو أن إخللق لكهم مجيعا أرإدوإ أن ينفعوك بيشء ل يقضه هللا ،ل يقدروإ عليه ،وإن أرإدوإ أن يرضوك بيشء ل
يكتبه هللا عليك ،ل يقدروإ عليه ،وإعَّل أن يف إلصَب عَّل ما تكره خريإ كثريإ ،وأن إلنرص مع إلصَب ،وأن إلفرج مع إلكرب ،وأن مع
إلعرس يرسإ.
إدلعاء إملس تجاب إملغاميس  ،،طبق هذه إخلطوإت إلتسع
www.youtube.com/watch?v=nC6ZrFoI0bE

ونقرأ :كيف تكون مس تجاب إدلعوة
http://www.saaid.net/Doat/ameer/83.htm

املوضوع

هل تريد أن يفرج هللا مهك وخيرجك من ضيقك ويرزقك من حيث َل حتتسب؟
قال صَّل هللا عليه وسَّل" :من لزم الاس تغفار جعل هللا َل من لك ِه فرجا ،ومن لك ضيق خمرجا ،ورزقه من حيث َل حيتسب"
روإه أْو دإود عن إبن عباس  -ريض هللا عْنام -
عن شدإد بن أوس ريض إَّلل عنه عن إلنِب صَّل إَّلل عليه وسَّل س يد إَلس تغفار أن تقول إللهم أنت ريب َل إَل إَل أنت خلقتِ
وأان عبدك وأان عَّل عهدك ووعدك ما إس تطعت أعوذ ْك من رش ما صنعت أْوء ِل ْنعمتك عيل وأْوء ِل ْذنِب فاغفر يل فانه
َل يغفر إذلنوب إَل أنت قال ومن قالها من إلْنار موقنا با فمات من يومه قبل أن يميس فهو من أهل إلجنة ومن قالها من إلليل
وهو موقن با فمات قبل أن يصبح فهو من أهل إلجنة .روإه إلبخاري
عن عبد هللا قال :قال رسول هللا صَّل هللا عليه وسَّل ما أصاب أحدإ قط ِه وَل حزن فقال إللهم إن عبدك وإبن عبدك وإبن
أمتك انصييت ْيدك ماض يف حمكك عدل يف قضاؤك أسأِل بك إمس هو ِل َسيت ْه نفسك أو علمته أحدإ من خلقك أو أنزلته
يف كتاْك أو إس تأثرت ْه يف عَّل إلغيب عندك أن جتعل إلقرأن رْيع قلِب ونور صدري وجَلء حزن وذهاب مهي إَل أذهب هللا
مهه وحزنه وأْدَل ماكنه فرجا قال فقيل اي رسول هللا أَل نتعلمها فقال َّْل ينبغي ملن َسعها أن يتعلمها * .روإه أمحد وهو حصيح
فضل إَلس تغفار
www.youtube.com/watch?v=HEwLKlroSUw

ونقرأ :الاس تغفار فضائُل وفوإئده
http://www.saaid.net/bahoth/199.htm

املوضوع

هل أعددت ملا ْعد إملوت؟ ِل وْلحباْك؟
عن أيب هريرة ،أن رسول هللا صَّل هللا عليه وسَّل ،قال " :إذإ مات إَلنسان إنقطع عنه َعُل إَل من ثَلثة :إَل من صدقة جارية،
أو عَّل ينتفع ْه ،أو ودل صاحل يدعو َل"
عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صَّل هللا عليه وسَّل " :إن مما يلحق إملؤمن من َعُل وحس ناته ْعد موته علام علمه ونرشه ،أو
ودلإ صاحلا تركه ،أو مسجدإ ْناه ،أو ْيتا َلبن إلسبيل ْناه ،أو َّنرإ كرإه ،أو صدقة أخرْا من ماَل يف حصته وحياته ،تلحقه من ْعد
موته " .قال أْو بكر " :كرإه يعِ حفره"
وعن فضاَل بن عبيد ريض هللا عنه أن رسول هللا صَّل هللا عليه وسَّل قال(( :لك ميت خيمت عَّل َعُل إَل إملرإْط يف سبيل هللا
فانه يمني َل َعُل إَل يوم إلقيامة ،ويؤمن من فتنة إلقَب)) روإه أْو دإود وإلرتمذي وقال :حديث حسن حصيح
عن أيب هريرة عن إلنِب صَّل إَّلل عليه وسَّل قال ( :إن سورة من إلقرأن ثَلثون أية شفعت لرجل حَّت غفر َل وِه سورة تبارك
إذلي ْيده إلمكل ) وحس نه إْللبان يف حصيح إلرتمذي
عن أيب برزة إْلسلمي قال:
قال رسول إَّلل صَّل إَّلل عليه وسَّل َل تزول قدما عبد يوم إلقيامة حَّت يسأل
عن َعره فميا أفناه وعن علمه فمي فعل وعن ماَل من أين إكتس به وفمي أنفقه وعن جسمه فمي أَْله ( إلرتمذي )
هل مات ِل خشص حتبه ومازلت حزين عَّل موته مشاري إخلرإز
www.youtube.com/watch?v=rl5PCG5Ch1M

املوضوع

هل حتسن إلظن بهلل؟
عن أيب هريرة  -ريض هللا عنه  -قال :قال إلنِب  -صَّل هللا عليه وسَّل  :-يقول هللا تعاَل ( :أان عند ظن عبدي يب ،وأان معه إذإ
ذكرن ،فان ذكرن يف نفسه ذكرته يف نفيس ،وإن ذكرن يف مَل ذكرته يف مَل خري مْنم ،وإن تقرب إَل بشَب تقرْت إليه ذرإعا ،وإن
تقرب إَل ذرإعا تقرْت إليه بعا ،وإن أاتن مييش أتيته هروَل ) روإه إلبخاري ومسَّل.
كام يف إلصحيحني عن عائشة قالت :قال رسول هللا صَّل هللا عليه وسَّل :من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ،ومن كره لقاء هللا
كره هللا لقاءه .فقلت :اي نِب هللا أكرإهية إملوت؟ فلكنا نكره إملوت .فقال :ليس كذِل ،ولكن إملؤمن إذإ برش برمحة هللا ورضوإنه
وجنته أحب لقاء هللا فأحب هللا لقاءه ،وإن إلاكفر إذإ برش ْعذإب هللا وخسطه كره لقاء هللا وكره هللا لقاءه.
عن سلمان إلفارس ريض إَّلل عنه ،عن إلنِب صَّل إَّلل عليه وسَّل ،قال " :إن إَّلل حيي كرمي ،يس تحي إذإ رفع إلرجل إليه يديه
أن يردمها صفرإ خائبتني ".
صاحل إملغاميس مؤثر جدإ حسن إلظن بهلل
www.youtube.com/watch?v=GDXFrMdpDWo

ونقرأ :حسن إلظن بهلل تعاَل
https://saaid.net/Doat/mehran/89.htm

املوضوع

هل تريد أن يصيل هللا عليك وجَبيل وإملَلئكة؟
عن َعر ريض هللا عنه قال َسعت رسول هللا صَّل هللا عليه وسَّل يقول :إذإ َسعمت إملؤذن فقولوإ مثل ما يقول وصلوإ عيل فانه من
صَّل عيل مرة وإحدة صَّل هللا عليه عرشإ ْث سلوإ يل إلوس يةل فاَّنا مزنَل يف إجلنة َل تنبغي إَل لعبد من عباد هللا وأرجو أن أكون
أان هو مفن سأل يل إلوس يةل حلت عليه إلشفاعة  -روإه مسَّل
وعن عبد إلرمحن بن عوف ريض هللا عنه قال :أتيت إلنِب صَّل هللا عليه وسَّل وهو ساجد فأطال إلسجود قال :أاتن جَبيل
وقال :من صَّل عليك صليت عليه ومن سَّل عليك سلمت عليه فسجدت شكرإ هلل  -روإه إحلامك وأمحد
وعن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه عن إلنِب صَّل هللا عليه وسَّل قال :إن هلل مَلئكة س ياحني يبلغونِ من أميت إلسَلم -
روإه إلنسايئ وإحلامك
عن أيب هريرة ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا صَّل هللا عليه وسَّل :رمغ أنف رجل ذكرت عنده فَّل يصيل عيل ،رمغ أنف رجل
دخل رمضان ْث إنسلخ قبل أن يغفر َل ،ورمغ أنف رجل أدرك أْوإه عند إلكَب فَّل يدخَله إجلنة  -قال عبد إلرمحن وهو أحد روإة
إحلديث وعبد إلرمحن بن إْساق وأظنه قال :أو أحدهام  -روإه إلرتمذي
وعن عيل بن أيب طالب ريض هللا عنه صَّل هللا عليه وسُل صَّل هللا عليه وسَّل أنه قال :إلبخيل لك إلبخل إذلي ذكرت عنده
فَّل يصيل عيل  -أخرجه إلنسايئ وإلرتمذي وحصحه إْللبان يف حصيح إجلامع
إللهم صل عَّل محمد وعَّل أل محمد ،كام صليت عَّل إبرإهمي وعَّل أل إبرإهمي؛ إنك محيد جميد .إللهم برك عَّل محمد وعَّل أل محمد ،كام
بركت عَّل إبرإهمي وعَّل أل إبرإهمي؛ إنك محيد جميد
بلكامت تقولها ميدحك هللا يف إملل إْلعَّل وتدعوإ ِل إملَلئكة
www.youtube.com/watch?v=Pq0fbbTx-mY

املوضوع

هل تعَّل مب إختصم إملل إْلعَّل؟ "إَّنا حق فادرسوها ْث تعلموها" " ..تدخلوإ إجلنة بسَلم"
عن معاذ بن جبل ( قال :إحتبس عنا رسول هللا صَّل هللا عليه وسَّل ذإت غدإة عن صَلة إلصبح حَّت كدان نرتإءى عني إلشمس،
خفرج رويعا فثوب بلصَلة ،فصَّل رسول هللا صَّل هللا عليه وسَّل وجتوز يف صَلته فلام سَّل دعا ْصوته فقال لنا:
((عَّل مصافمك كام أنمت)) ْث إنفتل إلينا ْث قال:
((أما إن سأحدثمك ما حبس ِ عنمك إلغدإة ،إن مقت من إلليل فتوضأت وصليت ما قدر يل فنعست يف صَليت فاستثقلت فاذإ أان
بريب -تبارك وتعاَل -يف أحسن صورة،
فقال :اي محمد،
قلت :لبيك رب.
قال :فمي خيتصم إملل إْلعَّل؟
قلتَ :ل أدري رب-قالها ثَلَث-
قال :فرأيته وضع كفه ْني كتفي حَّت وجدت برد أانمُل ْني ثديي فتجَّل يل لك َشء وعرفت.
فقال :اي محمد ،قلت :لبيك رب،
قال :فمي خيتصم إملل إْلعَّل؟
قلت :يف إلكفارإت،
قال :ما هن؟
قلت :ميش إْلقدإم إَل إمجلاعات وإجللوس يف إملساجد ْعد إلصلوإت ،وإس باغ إلوضوء يف إملكروهات،
قالْ :ث فمي؟ قلت :إطعام إلطعام ،ولني إلالكم وإلصَلة بلليل وإلناس نيام،
قال :سل،
قلت :إللهم إن أسأِل فعل إخلريإت وترك إملنكرإت وحب إملساكني وأن تغفر يل وترمحِ وإذإ أردت فتنة قوم فتوفِ غري مفتون،
أسأِل حبك وحب من حيبك ،وحب َعل يقرب إَل حبك)).
قال رسول هللا صَّل هللا عليه وسَّل(( :إَّنا حق فادرسوها ْث تعلموها)).

عن عبد هللا بن سَلم ريض هللا عنه قال(:ملا قدم إلنِب صَّل هللا عليه وسَّل إملدينة إجنفل إلناس قبُل وقيل قد قدم رسول هللا
صَّل هللا عليه وسَّل قد قدم رسول هللا قد قدم رسول هللا ثَلَث جفئت يف إلناس ْلنظر فلام تبينت وْه عرفت أن وْه ليس ْوجه
كذإب فاكن أول َشء َسعته تلكم ْه أن قال (:اي أّيا إلناس أفشوإ إلسَلم وأطعموإ إلطعام وصلوإ إْلرحام وصلوإ بلليل وإلناس
نيام تدخلوإ إجلنة بسَلم)
حديث ( اي أّيا إلناس أفشوإ إلسَلم ......وصلوإ بلليل وإلناس نيام (  -إلش يخ عبدإلعزيز إلفوزإن
www.youtube.com/watch?v=5wu4F3TnoHI

http://www.kalemtayeb.com/index.php/kalem/ahadeeth/sub/136
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=255827

إلوصية إلنبوية يف ترإْط إجملمتع
https://saaid.net/Minute/207.htm

دعاء

إعَّل! إن إلعجز معدن إلندإء،
وإن الاحتياج منبع إدلعاء.
فيا ريب واي خالقي واي مالَك!
جحيت عند ندإيئ حاجيت.
وعديت عند دعايئ فاقيت
ووس يليت إنقطاع حيليت
وكزني جعزي
ورأس مايل أمايل وأَليم
وشفيعي حبيبك ورمحتك
فاعف عِ وإغفر يل وإرمحِ
اي هللا ،اي رمحن ،اي رحمي

مت ِبمد هللا تعاَل
وأخر دعوإان أن إمحلد هلل رب إلعاملني
وصل إللهم وسَّل عَّل س يدان محمد
وعَّل أَل وحصبه أمجعني

