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 مقدمة
إن الحمددهلل ن محمددهللو س عمندد، ومس س عمندد،نعوو س عم ددعر رددنن مددن نددوعو  معنددمن عمددن نددو ن  

ان عحدهللو  عمنلمن س من وههللو ان فال مضد  لدس س عمدن وضدال  فدال لدنهلل  لدس س ع ندههلل  ن   إلدس إ  
  نددوول لددس س ع نددههلل  ن محمددهللار عرددهللو عونددعلس وددال  ان عالوددس عنددال  ععالدد   لددس ع وددحنرس عنددال  

 -،نالومنر كثووار . .  من ر هلل :
( فدأوع  : إمدس ،وممدنر رمدع  1فقهلل و،نأ  الر ض عن نو ال هللهلل  ور ون ضمن لرو النالندال   

عددن  اددصاي وددنوو  وحددع  كدد  ممهددن مددن  مددعا  الموددمعن  الحهللوثودد  علدد  ا ور ومددن  س علددرو عرددنو  
 ور ون حهللوثنر ف  معضع  م ون س  ع عن  س وخواهن المؤلف رأننموهللو  ع وؤلعهدن مادوهلل  عدن الندمهلل 
س إلدد  الوددحنر  الددر  وع  الحددهللوا : عوددهلل ان،أمنددعا وحمدد  ان ، ددنل  عالددوه  فدد  لددرا المددع  مددن 

المددعع  فدد  مقهللمدد  ا ور ددون ال،ددألوف رحددهللوا عددن المردد   وددال  ان عالوددس عثلددس عنددال   حوددا وقددع  
المععود  :  مددن ر دهلل فقددهلل وعومدن عددن عالد  رددن  رد  بنلددع ع عردهللان رددن مند عهلل عم ددنر ردن اردد  ع ردد  
الهللوهللاي عارن عمو عارن عرنس ع مس رن منلل ع ر  لووو  ع ر  ن وهلل الخهللو  وض  ان عمه  مدن 

من حفظنعحى نمحىم نمحححححن  : " بوق كثوو  عمن وعاون  م،مععدن   ن وندع  ان ودال  ان عالودس عندال  ود

" عفد  بعثنهحاهللحفقيهناًحىا ناًححح" عفد  وعاود : " ىربعنيحفديثاًحم حىمرحدينهاحبعثهحاهللحيومحالقيامةحفمحزمرةحالظقهاءحوالع ماء

قين حىدلن حمن حى حححح" عفد  وعاود  اردن مند عهلل "  وكنن حلنهحينومحالقيامنةحانافعاًحوانهيداًححححححوعاو   رد  الدهللوهللاي : " 

" . عوددهلل إ،عددق كُ ننفحفننمحزمننرةحالع منناءحوفمرننرحفننمحزمننرةحالرننهداءح  وعاودد  ارددن عمددو " " عفدد ىبننوااحاةنننةحانن  
ن كثو  بووس ؛ عوهلل ومَّف ال المني  ف   –وض  ان عمه   –الحعنظ عال   مس حهللوا ض وف ؛ عا 

لرا الردنع مدن   وحود  مدن المودمعن  فدأع  مدن  عالم،دس( ودمف فودس عردهللان ردن المردنول س  ثد  
ال نل  الورنم  س ث  الحنن رن نعونن المندن   س ع ردع ركدو اىادو  س ع ردع  محمهلل رن  نال  البعن 

ركو محمهلل رن إروالو  ا وعهنم  س عالهللاووبم  س عالحنك  س ع رع م و  س ع رع عرهلل الوحمن النالم  
س ع رع ن وهلل المنلوم  س ع رع عثمنن الونرعم  س ععرهللان رن محمهلل ا مونو  س ع رع ركو الروهقد  

ق   ُوحودعن مدن الم،قدهللمون عالم،دأخوون عودهلل إند،خو  ان ، دنل  فد  امدح  ور دون حدهللوثنر س عخال د
إو،دددهللاير رهدددؤ ي ا  مددد  ا عدددال  ُحعدددنظ ا ندددال  س عودددهلل إ،عدددق ال المدددني عالددد  ادددعاص ال مددد  رنلحدددهللوا 

 ( .2الض وف ف  فضن   ا عمن   
 عمددددددددددح لددددددددددرا فالددددددددددوس إع،مددددددددددنهلل  عالدددددددددد  لددددددددددرا الحددددددددددهللوا ردددددددددد  عالدددددددددد  وعلددددددددددس وددددددددددال  ان

 ( 3"   ليب ننننننننننننمحالرننننننننننننا دحمننننننننننننن  حال ا ننننننننننننفحس عنددددددددددددال  فدددددددددددد  ا حنهللوددددددددددددا الوددددددددددددحوح  :" عالودددددددددددد 

( ثد  مدن ال المدني 4"   نضرحاهللحامرءاًحمسعحمقال محفوىا احوىدا ناحكمناحمسعهناحححعوعلس وال  ان عالوس عنال  :" 
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مددن امددح  ور ددون فدد   وددع  الددهللون عر ضدده  فدد  العددوع  س عر ضدده  فدد  الاهددنهلل س عر ضدده  فدد  
وضددد  ان عدددن  –ىهللاع س عر ضددده  فددد  الخبدددع عكالهدددن مقنودددهلل ودددنلح  الصلدددهلل س عر ضددده  فددد  ا

عوددهلل و ودد  امددح  ور ددون  لدد  مددن لددرا كالددس مندد،مال  عالدد  كدد  رلددل س عكدد  حددهللوا ممهددن  –ونوددهللوهن 
 (.5من،م  عال  ونعهلل  عظوم  من وعاعهلل الهللون . . إلخ (  

ن لدد   ركددو ا حنهللوددا فدد  لددرو ا ور ومددن  مددن ا لعنددن   ع مددن لدد  رهدد   نددع  فدد  رلددل س عا 
 عال،عاوهن  فقهلل ، مهلل  رلل  نرنع :

 لع ركو  ا حنهللوا عاىون  لبن  الك،نع . أواًل :
 إن الههللف لمن لع ال،عاوس عال،ركوو علوس ال صع عال،أوو  . ثانيًا :
 إن ا حنهللوا عاىون  ف  نأن الهللعع  منهعو  من،عوض  . ثالثًا :

ممدددن لددد  إا،هدددنهلل رندددو عوضددد  لالخبدددأ ع عالددد   وهدددن المحدددع  ن لدددرو العندددن   عال،عاوهدددن  إ
عالددمق، س  نددأ  ان ال عددع عالوددع  س عممددس ال،عفوددق عالنددهللاهللس عال ددعن عالونددنهلل س عرددس  ندد، ونسعلع 

 م   الم ون ع،ركو  وهن القنوئ ور   ن ،رهلل  :
 كمن  ن عون النخب ،ُرهلل  المننعون   عون الوضن عن ك  عوع كالوال  

} أربعوو و يلووإلست اللوو     لدد  ر مددعان  فهددرو العنددن   عا فكددنو ال،دد  رددون وددهللول

( عل   القنوئ   وم،ه  من وواي،هدن إ  عودهلل صاهلل فوهدن إلد  الخمندون  ع فدعق 6  شهر رمضاو {
 رلل .

علددرو العنددن   لدد  عرددنو  عددن امددح عددهللهلل مددن ال،عاوهددن  عا فكددنو عالمق،وحددن   ندد،نال  
 نهو ومضنن ع رهلل لهرو العنن   من نوبون ح،  ،كعن وحوح  :

  ن ،كعن العنوال  منوعع     مرنح .  : والً أ
  ن ،ؤهلل  لرو العنوال  النوض المبالعع عالمقوعهلل ممهن.: ثانيا

  من  نرنع إخ،ونو لرا المعضع  فممهن :
 ومضنن ؟ يمنرا مع   فكوف من،ن  ومضنن ع :  أوالً 

نددؤا  منددم س كثوددوار مددن الحوووددون عالحوووددن  عمددن ر ددض   مدد  المنددناهلل ععاددعهلل لددرا 
   من المرنوا  ف،رق ا انر  عمن  االهن ام من لرو العنن   .النؤا

،ضددووح الددر ض لوددنل  ومضددنن فدد  الالهددع عالنددهو س عمهددنوو فدد  المددع  عالكندد  س فددركُو لددرو :  ثانياااً 
 العنن   عحوولن ،عاوهن  لمث  لؤ ي س ع،ناوح له   ن،نال  ومضنن .

 مدد  عال رددنهلل  عالددهللعع  إلدد  ان مددن خددال  لددرو ،ونددوهلل لالوددحع  المرنوكدد  ع،عاوددس لبنون،هددن لال:  ثالثاااً 
 ا فكنو عالعنن   .
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ومددو عالدد  ا منددنن ومضددنن ،الددع ومضددنن س علكددرا ،مددو الومضددنمن  رددهللعن ووددهلل ل عمددن  :  رابعاااً 
عالمعاضوح عالمننووح عرهللعن ،هللاول ل خبني عال،قووو ممن وا المن ف  ك  ومضنن ودأ،  

ن  س عا عمدددنو فكدددنن لدددرا الوودددهلل لهدددرو مردددهلل  مدددن اهللودددهلل ع  ندددل  ن لدددرا مضدددو   ل عوددد
 العنن   .

لع ل  وكن ف  نهو الوع  إ   مس  حهلل  وكنن ا نال  ال،    و،  إنال  الموي إ  رهدن س :  خامساً 
الددر  إخ،وددس ان نددرحنمس ع، ددنل  لمعنددس مددن رددون  –   الوددون   –ثدد   وضددنر إمددس ال مدد  
فضد  مدن  لدف ندهو ع مدس الندهو الدر  ( س ثد   وضدنر فودس لوالد  لد   7عم  ارن ثهلل  كالس  

إخ،وس ان رمصع  القوثن ع مس نهو المنعو  عمحع الرمعع عالندو ن  فالدع لد  وكدن فد  لدرا 
وددواوار عالدد  إندد،نال   ونمددس  النددهو إ  لددرو ا مددعو لكعددنو نددوفنر عممصلدد  علكعنمددن حووددنر عا 

 عالوددس عنددنعن،س عكدد  لحظدد  مددن لحظن،ددس علددرا ا ندد،نال  ممبالددق مددن نددم،س  وددال  ان
 عنال   ع لس عوحرس عنال  . 

ون  ارن القو  وحمس ان ، نل  ف  راهلل الم نهلل : " فو  : عكنن من لهللوس  وال  ان عالوس 
عندددال   فددد  ندددهو ومضدددنن : ا كثدددنو مدددن  مدددعا  ال ردددنهللا  س فكدددنن ارووددد  عالودددس الودددال  

وو  عالندددال  وهللاوندددس القدددوثن فددد  ومضدددنن س عكدددنن إرا لقودددس ارووددد   ادددعهلل ردددنلخوو مدددن الددد
المونددددال  س عكددددنن  اددددعهلل المددددنس س ع اددددعهلل مددددن وكددددعن فدددد  ومضددددنن س وكثددددو فوددددس الوددددهللو س 
عا حندددنن س ع،دددالع  القدددوثن عالودددال  عالدددركو س عا ع،كدددنف . عكدددنن وخددد، ومضدددنن مدددن 
ال رددنهلل  مددن   وخددد،  وددوو ردددس مددن الندددهعو س ح،دد  إمددس كدددنن لوعاودد  فودددس  حونمددنر لودددعفو 

 . .  لخ " . ( .8ننعن  لوالس عمهنوو عال  ال رنهلل   
 لرو ا نرنع الخمن  ع وولن كثوو س ا الم    خ،نو مث  لرا المعضع  .

عوهلل ونم  لرو العنن   إل   ونن  ممهن من لع ،عاوهن  ع فكنو لالادنهللون خنود  س عممهدن 
،عاوهدن  ع فكددنو لمل،مدن  رددنلقوثن س عممهدن مددن لدع ،عاوهددن  ع فكدنو لالمددو   س عممهدن عنددن   ع فكددنو 

 لالوننو .
 كو ر ض ال،مروهن  ور   ن  رهلل  ر وض لرو العنن   :ع ر
نوكعن ال وض مخ،ووار عمهلل بدو  ا فكدنو عال،عاوهدن  رقدهللو ا مكدنن س فدأك،ع  فد  ر دض :  أوالً 

 ا حونن رركو المضمعن فقب لعضع  العكو  ع،ول ا بنل  .
 خ،ودددنو فال ددد  القدددواي ردددنول ان فدددوه  و دددرعومن فددد  ندددوهلل لدددرو ا فكدددنو عال،عاوهدددن  رهدددرا ا

فنلقوهلل ممهن الم وف  عالرونن  مدن ال،عودو  فدال ندل  ن كد  فكدو  ع،عاودس وح،دنا إلد  ك،دنع 
ممن  وهللمن ال،مروس عا ننو  .  من،ق  عا 
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مدن لدرو ال،عاوهدن  عا فكدنو مدن لدع مكدوو عم الدع  عمندهعو لكدن ركولدن مدن ردنع ال،دركوو :  ثانياً 
را النددهو المرددنول الددر  ،ضددنعف فوددس عا ونددنهلل عل،كنمدد  المعضددع  ثدد  لال،أكوددهلل عالوهددن فدد  لدد

 الحنمن  .
لرو العندن   علدرو ا فكدنو لد  لالمندو عوادعص فوهدن الصودنهلل  عالمقودنن ف الد  كد  هللا  لالخودو :  ثالثاً 

  ن ومنولن عوركو رهن عالهللا  عال  الخوو كعنعالس .
 الوسيلة األولى

 توجيهات وأفكار عامة
 أى للناس عامة

 مو،ون ؟ كوف ؟  ع ر : لال  ،حع  ن ،وع  ومضنن 
ا انر  ،كعن ف  حهللوا صوهلل رن خنلهلل الاهم  وض  ان  ، نل  عمس عن المر     وال  ان عالوس 

م حفطرحصا ماًحكانحلهحمث حىجرهحغريحىنهحالحينقصحعثلس عنال   ان عالوس عثلس عنال   ان عالوس عثلس عنال   : " 

 ( .9"  م حىجرحالصا  حاي اً
 خاللهن الحوع  عال  لرا ا او ال ظو  من ،عبوو الون مون . علمنل وعو م، هللهلل  ومكمل من

 من لرو الوعو 
،عبوددو الوددن مون فدد  الخددنوا . فهدد  ،وددهللق وددن  خدد  الحروددع  ن عنددو ووددن   ،عبددو وددن منر فدد  

 الوع  العاحهلل ! 
إرن فع  النهو ك  ؟ ثالثمن   لاير . فإرا  وهلل   ن ،حو  عال   او وون  ومضنن مدو،ون ف الودل 

 ثالثمن   لاير ع،من   او ،عبوو ون   نهوار كنمالر إن نني ان ، نل  .  ن ،هللفح
 ث  وعو   خو  :

 ،عبوو الانلون  المنالم  المعاعهلل  ف  الرالهلل من خال  منناهلل ا حوني .
علكن ،ح،نا  وضنر  –رعض  ان عص عا   –علرو منهعو  ف  كثوو من منناهلل ع حوني لرو الرالهلل 

افق لرا ال،خبوب عال،عاوس عا وننهلل ععقهلل الهللوعس ور  ا فبنو عال  ا و  ال،خبوب عال،مظو  فالع و 
رنددنع  لكددنن لددرا نددو نر اوددهللار س عخنودد  فدد  لددرا العودد  الددر  ،كددعن القالددعع فوددس ممنددوح  عا ران 
وددن و  لنددمن  مددن والقدد  عالوهددن علددع ونمدد  عصاو  الندد عن ا نددالمو  ممثالدد  رمكن،ددع هللعددع  الانلوددن  

عكو  عمعمنر ر،خبوب ع،مظو  س عادهللع  وندوف عالودس المك،دع فد  امودح  محدني منكعو  ر،رم  لرو ال
المهللومدد  س ع وضددنر ونددوف عالدد  الددهللوعس ع،ددعفوو المهللونددون رنلالنددن  المخ،العدد   ع ال،وامدد  عووددنحع 
لرا ،عصوح ا نوب  عالونن   عالك،ورن  ال،  ،مننع لن   عل ل القدع  س ع  ندل  ن لدرا م،دعفو فد  

 مهلل راموح الالنن  .لرا الصمن عن الح
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 -علمنل  وضنر وعو  ثنلث  عل  :
،عبودو ا ودنوع عالاوددوان س عفد  لددرا كمدن ركومدن وددون  فد  ومضددنن مدو،ون س عفودس وددال  وحد  عرددو 

 عحنن اعاو .
 الثانية الوسيلة

 اإلنفاق على الخير وأهل المحسنين حث
 الحسنات فيه تضاعف الذى الشهر هذا فى
لخوو س عف  ومضنن ،كثو الممننرن  خنو  ف  ا فبنو لكثوو من فنلقالعع مهو   لاموح إعمن  ا

 ا نو .
 علرو الممننرن  ،امح  عهللاهللار كروو  من الوان  عالمنني فال    ون،ن  لرا الامح ؟ كوف ؟

ونددد،ن  رنل،دددركوو رعضددد  الودددهللو  ع حدددعا  إخعاممدددن المح،دددناون فددد  كددد  مكدددنن س ف،امدددح الودددهللون  
الخووودد  مددن خددال  وددمنهللوق وددنوو  ،عضددح عمددهلل الواددن  ععمددهلل  رنل،منددوق مددح الهو ددن  عالمؤننددن 

 المنني . ع  نل  ن لرا رنع عظو  من  رعاع الخوو .
عوددهلل اورددس  حددهلل النددرنع عمادد  مانحددنر رددنلوار مددح  نددو،س منددأ  ان ادد  ععددال  ن واصوددس عمددن ععددن 

 المنالمون خوو الاصاي .
كد  مكدنن عفد  كد  ودقح مدن  ودقن   فال المن محو، عال  لرا ا مو فإن حن  المنالمون الوع  ف 

ن كنمدد  لمددنل مرنددوا  عن الحمدددهلل عالممدد  ؟س علكممددن  وضددنر موودددهلل  ن  الم مددعو  حنلدد  ووثدد  لهدددن س عا 
من و رنلانهلل العاحهلل ع ن مقف مح المنالمون عوع  ونهللو  لمكعن كمن  خردو المرد   ودال  ان عالودس 

مننيحفمحتواد  حوترامحه حوتعاطظه حمث حاةسدحالوافدحمث حا ؤعثلس عنال   ان عالوس عثلس عنال   ررلل المثد  " 

 ( .11"   إذاحإا  محمنهحىضوحتداىمحلهحسا رحاةسدحبالسهرحواحلمم
ع  رأس  ن وك،ع عال  لدرو الودمنهللوق : إمدن لالعقدواي عالمندنكون فد  الدهللاخ   ع وك،دع عالوهدن  وضدنر 

 مو  محهللهلل  .لالمنالمون ف  الخنوا  ع من ننرس رلل ح،  و،اس الم،وهللق إلوهن ر
  الثالثة الوسيلة

 والهجر القرى إلى التوجه 
إن،نال   خو إنرع  من ومضنن فومضنن  ور    ننروح مووهلل من النرنع  ودحنع الندعاعهلل الع،ود  
عال ضدال  القعود  فدد  مهنود  كد  إنددرع  مدن  ندنروح ومضددنن  ن و،عاهدعا لالقدو  عالهاددو فد  ،عصوددح 

ب ن  الب ن  لالمننكون ف  ، الل القو  عالهاو ع،ععو   لالهن س عردو الكالمدن  س عخبدع ا عنمن  عا 
الامح س ع،عصوح ا نوب  عالونن   م،مم  حقوق   ن ماهلل من  وحنع الهمد  عالندعاعهلل الع،ود  عمدن 
النرنع ا نالم  عمن ، الق والرس رنلامنن    و،ول إنرع  من  ندنروح ومضدنن فد  لدرا الندهو إ  
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وددو علددع مظدد  لددرا ا مددو  وضددنر عخبددب لددس عبددو  رقددع  ع،مبالددق ف ددن  مددن النددرنع محمالددعن ركدد  خ
عو،دع لدس مددن ورد  عصاو  الند عن ا نددالمو  ممثالد  رمكن،ددع الدهللعع  عالام ودن  الخووودد  لو ومدن نددرنرمن 

  فعاانر فإممن محنن الظن فوه  عن الحمهلل عالمم  .
  ععال ف  لدرا الندهو عوهلل و ومن كثووار من مننبن،ه  علكممن مووهلل  ن من،ن  ،عاس القالعع إل  ان ا

المرددنول فددال مووددهلل الخمددع  عالكندد  عالاالددعس رددون ا ع هلل عا صعاا ع،ددول لددرا ا مددو ال ظددو  عم،ددول 
 المنالمون من  ل  القو  عالرعاهلل  ف  اه  عظو  .

  الرابعة الوسيلة
  الشباب تجمعات زيارة

الخودو مددن  يلحون عمحرددهللعن  عبالرد  ال الدد  عالودنعلد  مددن ا و،واحدن  ال نمدد  الصودنوا  مددن ورد  الدد
  ل ووع  ع،ام ن  النرنع عالاالعس م ه  ع،قهللو  الههللاون عا نوب  عالك،ورن  لهد  نرنع الوحع 

. 
مكدد  نددرع كروددو فدد   فددإن لددؤ ي الالنددرنع ونددكعن لاددوك   وهددن ا حردد  ردد  عو،همددعمك  رنل،قوددوو س عا 

وددني مددمك  عا   لاددنيعا  عالدد،ه  عر ددهللل  عددن ان كمددن ركددو رلددل كثوددو مددمه  عو ،ددروعن رنلخادد  عالح
 رأمعنه  إلوك  كمن ون  ر ضه  .

ع ،ممدد   وضددنر لددع ونمدد  مكن،ددع الددهللعع  عا ونددنهلل رن عالمددن  عددن مثدد  لددرا المنددوع  وردد  ومضددنن 
ع،نددداو   ندددمني الدددوا رون فددد  المندددنوك  ع،و،ودددع ادددهللع  لالصودددنوا  عوكدددعن رلدددل ورددد  هللخدددع  ندددهو 

 ومضنن .
  الخامسة الوسيلة

  ماإلعال وسائل مع هدنة
علد  مددن ال،عاوهدن  ال نمدد   وضدنر إر كمدد  ممدن إر،الدد  ردر ض عنددن   ا عدال  فدد  رو،دل فالمددنرا   
،عكددو وددن  خدد  الحروددع عوددن علدد  ا مددو ؟ لمددنرا   ،عكددو ر قددهلل لهللمدد  مددح  لالددل ع ع هللل خددال  لددرا 

ر ظمد  النهو المرنول رهاولن عا ر، دنهلل عمهدن ععصلهدن ؟ عرلدل رنل،و ودع عالكالمد  البورد  عرنل،دركوو 
 لرو ا ون  ؟

عالد  ا ودد  خددال  لددرا النددهو عل الهددن  ن ،كدعن إن نددني ان رهللاودد  المهنودد  ع  نددل  ن ومضددنن مددن 
ن لد  ،ند،بح خدال  لدرا الندهو  ن ، دص   لالدل علدع لندهو عاحدهلل   عظ  الممننرن  ل،ورو  المععس عا 

 من النم  فم،  إرن ؟
 .خنو  ع ن المععس كمن ركومن مهو   عالنونبون موعهلل  

نددد، ن ردددنن ، دددنل  عكدددن ودددنهللونر مدددن والردددل فنددد،اهلل إن ندددني ان ال دددعن  فحدددنع  ودددن  خددد  الحرودددع عا 
 عا انر  من ا ل  عا ع هلل .
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ع وضدنر  ،ممدد   ن ،،عوددف خددال  لددرا النددهو المرددنول عدن وددواي  الماددال  عالاوا ددهلل ح،دد  علددع كنمدد  
 مرنح  .

وهادوعن مادنلس ال،حدهللوا عبالدع  فإن الندالف الودنل  وضدعان ان عالدوه  عمدن ندنو عالد  مهاهد 
 ال ال  لو،عو عا ف  ومضنن لقواي  القوثن عالمظو فوس عال رنهلل  عوون  الالو  .

  فال ،ن،بوح  ن ،هاو الماال  عالاوا هلل ععنن   ا عال  علع خال  لرا النهو .
  السادسة الوسيلة

  اإلفطار قبل الدعاء
ودن ق  نلود  لد  مدن  فضد  ا عودن  لالدهللعني  عون  ا فبدنو عورد  اىران ردهللون ق لحظدن  ثمومد  عهلل

ثالثحدىواتحمس جاباتحعنؤا  ان نرحنمس ع، نل  عل  من  عون  ا ن،انر  كمن اني ف  الحهللوا " 

 ( .11" :حدىوةحالصا  ح،حودىوةحا ظ ومح،حودىوةحا سافر
ن  عال رددهلل الوددن   مقردد  عالدد  ان ممكنددو معنددس عمددح رلددل ونعدد  كثوددو مددن المددنس عددن لددرو الالحظدد

خنو  ا ندو عمدهلل ا ا،مدن  عالد  ا فبدنو رنلحدهللوا عالدرلنع عرن ودنع ع،اهودص عاردن  ا فبدنو 
ن،نال  لرو الالحظن  عالحو، عالوهدن روفدح ا ودهلل  عا كدف  فالمنرا   م،راكو  وهن ا حر  رعض  عا 

 إل  ان نرحنمس ع، نل  .
 واوع لرو الالحظن  عن،اهلل النعال  ال اور  عمهلل كثوو من المنس .

ال اودع  وضدنر  ممدن مدو  ال،ام دن  عالاالندن  فد  البوودن  ععمدهلل ا ردعاع مدن ر دض الندرنع رد  ع 
را مدوو  رأحدهلل الندعاو  فدأمظو وممد  عوندو  فند،اهلل ،الدل ال،ام دن  ح،د  ورود   عمن ر ض اىردني عا 

 النوعع إن ل  وكن إل  ا ران .
ونعدد  عمهددن  لدد  ال،عحوددهلل ؟ !  نددرحنن ان لددرو الالحظددن  الننلودد   عوددن  الددهللعني عا ندد،انر  عال،عددو 

 عكالمن رحنا  إل  الهللعني عنؤا  ان نرحنمس ع، نل  عالمعفق من عفقس ان .
  السابعة الوسيلة

  الوالدين بر
ردو العالددهللون عالقدوع ممهمددن عوضدني حعا اهمددن عبنع،همددن عمحنعلد  ا فبددنو م همدن فددر ض النددرنع 

االددس مددح عالهللوددس ع  وعبددو م همددن إ  والددوالر ع  ،اددهللو كثوددو ا فبددنو فدد  رو،ددس  ع عمددهلل  وددحنرس ع  و
نددل  ن رولمددن مددن  عظدد  القورددن  إلدد  ان ، ددنل  كوددف   عوددهلل وددون حقهمددن ر،عحوددهللو ععرنهلل،ددس عحددهللو 

 اال ععال .
عمدن وددعو ال،قوددوو  وضددنر فدد  حددق العالددهللون خددال  لددرا  النددهو المرددنول  ن ر ددض الع،وددن  ،كثددو 

 ع ح،د  فد  الخدوعا  ع ح،د  فد  ودواي  القدوثن عا   عحدهلللن من المع  ف  المهنو عالندهو فد  الالود  
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فدد  المبددرخ  عددهللاهلل عارددن  ا فبددنو عالنددحعو عورمددن لددع  مددو  ا    ع مهدد  ،الددل الع،ددن  رددأمو مددن 
مهنل  عال   مهن رنلكال  س إمهن  نفال   عن لرو ال رنهلل  ال ظوم  ال،  واع  ن محدو،  لونح  عا 

 نددل  ن ا اددو مضددنعف فدد  لددرا النددهو فال دد  مثدد  لددرا عالوهددن  ندد،نال  لددرا النددهو المرددنول ع 
 ا مو وم،رس إلوس إن نني ان .

  الثامنة الوسيلة
  الفجر صالة بعد المسجد فى الجلوس

المددع  فدد  لوددنل  ومضددنن و ددون كثوددوار عالدد  إندد،نال  ا عوددن  العنضددال  كر ددهلل وددال  العاددو مددثالر  ع 
هلل   ،هاددو ر دددهلل  ن كنمدد  فدد  ومضدددنمن  عودد  النددحو عمحددن مدددو  المنددناهلل ر ددهلل ودددال  العاددو ردد

مض  ،م،الئ رنل،نلون عالراكوون ممن وناح الكثودو مدن المدنس عالد  المكدعا ر دهلل ودال  العادو فد  
 المناهلل لكممن مو  المنناهلل ف  مث  لرا العو  نرس خنعو  لنوع  خوعا الموالون .

  ع حودن لدرو الندم  علع  ن ا مننن من  نو نر من العو  ف  لو  ومضنن لكنع الكثوو مدن ا عودن
المرنوك  ف  الاالعس ر هلل وال  العاو إلد  ندوعق الندمس ثد  وودال  وك ،دون فوحود  عالد   ادو 

م ححص محالظجرحفمحمجاىةح،حث حقعندحينركرحاهللحف نمحتط نعحالرنممح،حثن حححححححححا  ععمو  ،نم  كمن ف  الحدهللوا " 

 ( .12"   ص محركع نيحكان حلهحكأجرحفجةحوىمرةحتامةحتامةحتامة
  التاسعة الوسيلة

  المعاصى هجر على النفس تدريب
عمنصلمن ف  ال،عاوهن  عالعنن   ال نم  س إرا كمد  ممدن إر،الد  رم ودو   ع ف،مد   ع إع،دنهلل  عالوهدن 
الددمعس ع لع،هددن ع وددر  العددواق عالوهددن ودد رنر عثقددوالر س فددإن ومضددنن فوودد  عظومدد  لالوددرو عالمثددنرو  

عالمعس ممكنو  عالوع  م،أثو  عالمنس من حعلل  عمانلهلل  المعس عن ،الل الع،م  فنلنونبون موعهلل 
وون  وون  إرن فن اعاي عالظوعف كالهن مهو   لمر، نهلل عن الع،م  علرو الم وو  فمدثالر : ال،دهللخون 
س ندددهو ومضدددنن فوودددد  عظومددد  لالمدددهللخمون لهاددددو ع،دددول ال،دددهللخون ع،ددددهللووع الدددمعس عالددد  لاولددددن 

 عا ر، نهلل عمهن .
عالمموم  س  ع إن،من  النمني س  ع ردراي  الالندنن س  ع  وولدن مدن  عكرلل مننلهلل  الحوا  س  ع النور 

ونك  ع ن و ون  وحنرهن عال  لاولن ع،وكهن إن نني ان .  النو ن   نأ  ان  ن وحعظمن عا 
فددأوع  وددن  خددد  الحروددع إنددد، ن رددنن ، دددنل  عكددن ودددنحع عصومدد  علمددد  عنلودد  س فدددال ،نالرددل ،الدددل 

عان إن لدددرو لددد  هللمدددني  الهمددد   –ار مودددالونر ع،نالردددل ندددوانو  الندددهع   وادددعص  ن ،كدددعن مندددالمنر معحدددهلل
 عالخعو عالض ف .
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 نددأ  ان ال نفودد  ثدد   وضددنر عالوددل رنلددهللعني عالالاددعي إلدد  ان ، ددنل  ع وددرو عوددنرو عحننددع الددمعس 
 فن،اهلل إن ننيان  مل ،نالر  عال  لرو النهعا  .

  العاشرة الوسيلة
  رمضان فى السواك

كددد  عوددد  فددد  ومضدددنن ل مدددع  ا هلللددد  لكمهدددن كنوولدددن مدددن ال ردددنهللا  فددد  الندددعال ندددم  مؤكدددهلل  فددد  
مضددنعع  ا اددو عبالددع الثددعاع لممننددر  الصمددنن علدد  مددن  لدد   رددعاع الخوددو ال،دد  ُونعدد  عمهددن فدد  

 ومضنن .
عممدددنفح الندددعال كثودددو  عفودددس مدددن ا ادددو عالثدددعاع ال ظدددو  عالكثودددو عكمدددن ركومدددن ونعددد  عمدددس الكثودددو س 

،كنهلل ،دو   ع ،ندمح عدن لدرو الندم  ردون المندني ع مد  ،مظدو لصعادل  ع خنو  من المنني فإمل   
رمن،ددددل  ع  خعا،ددددل ع،ددددو  والدددد  عاددددعهلل النددددعال رددددون ا وددددنرح س عوددددهلل كنمدددد  كثوددددو مددددن الوددددنلحن  
عالوددحنرون  وضددعان ان ، ددنل  عالددوهن عممددن نددنو عالدد  هللورهددن وددهللاعمن عالدد  لددرو النددم  عمددن 

 ، نل  عمس  مس هللخ  وعمنر عال  صعادس فنبمد  البووف من ووع  عن عال  رن  ر  بنلع وض  ان
رمدد  ونددع  ان  وددال  ان عالوددس عثلددس عنددال   فعاددهلل فدد  فمهددن عددعهللار مددن ا وال فددأواهلل  ن وددهللاعرهن . 
عالننلهلل  مهن كنم  ،ن،نل وض  ان ، نل  عمهن علرو وو  عمثن  منعوس  خعا،من من الونلحن  

ودنلحن  فدأوع  فدأواهلل  ن ودهللاعرهن وضد  ان ، دنل  عمدس علرمن،مدن ل الهدن إن ندني ان وق،دهللون ر،الدل ال
 -فقن  لرون الرو،ون علع وخنبع ععهلل ا وال :
  من خع  ون ععهلل ا وال  واكن  لقهلل فص  ون ععهلل ا وال رثنولن 
 من فنص مم  ون نعاُل نددعاكن  لع كم  من  ل  الق،دن  و،الُ،ل 

مددن الندعال فد  لددرا الندهو المردنول ع،عصو هددن علدع ودن   لدد  الخودو عالمحندمون ر،ددعفوو  عدهللاهلل كرودو  
ردون المنددالمون فد  المنددناهلل خدال  لددرا الندهو لكددنن رلددل إحودني لهددرو الندم  ال،دد   عد  عمهددن كثوددو 

 من المنس .
  عشر الحادية الوسيلة

  رمضان فى العمرة
ال  (  علد  وقودهلللن المرد   ود13عل  ، هلل  حا  مح المر   وال  ان عالوس عثلس عنال   ف  ثعارهن  

ان عالودددس عثلدددس عندددال   رنل ندددو ا عاخدددو س كمدددن وودددو الكثودددو مدددن المندددالمون  ن ،كدددعن فددد  ال ندددو 
ا عاخدددو مدددن ومضدددنن ع  ندددل  ن لدددرا وصودددهلل فددد  ا ادددو س علكدددن إرا مظومدددن إلددد  ر دددض ا حدددعا  
كدنلنالي العددنحث مدثالر فدد  المنددنكن لمدنل س ععاددعهلل المندني ركثددو  ع،رددواهن س عا صهللحدن  فدد  الحددو  

الم،ندددك ون فددد  ا ندددعاق المادددنعو  لالحدددو  ع وضددنر إصهللحدددن  المدددنس رندددهلل  س كددد  لدددرو الظدددوعف عكثددو  
 ،ا المن مقع  ل المن محو، عال  ال مو  ف   عا    ون  نهو ومضنن ،حننونر لهرو ا معو .
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ع  نددل  مددس مددن ا منددع خنودد  إرا مظومددن لهددرو الظددوعف  ن محددو، عالدد  ال مددو  فدد  ال نددوون 
 ا ع  .

ي ال مددددو  فدددد  ال نددددوون ا عا دددد   مهددددن ،،ددددو  لددددل فوودددد  إندددد،نال  ال نددددو ا عاخددددو عمددددن فعا ددددهلل  هللا
رن ع،كنف س  ع القون  عال  ا ل  عحنا،ه  عالعالهللون عالاالعس م همن  ع ح،  رمعح المندالمون فد  
العودد  الددر  إو،حدد  فوددس كثوددو مددن الددهللعن  عالموددالحون عبالردد  ال الدد  عددن  حوددن ه  ع،وكددعا منددناهللل  

 هلل رحا   هللاي ال مو  .رهللعن معاس  ع مون
  عشر الثانية الوسيلة

  والهجر القرى فى العلم نشر
،عاس ر ض النرنع لوؤمعا المنس ف  القو  عالهادو علالدهللوعس عال،عاودس علدرو ،خ،الدف عدن العندوال  

 ا عل   ن العنوال  ا عل  ف  مهنو  ا نرع  عل،عصوح الب ن  .
رنع إل  القدو  عالهادو خدال  لدرا الندهو لوؤمدعا علكن لرو العكو  ل   ن و،عاس عهللهلل كروو من الن

ونددنهللل  فددإن الاهدد  كمددن ركومددن لمددنل عظددو  عكمددن  المددنس لمددنل ع لقددني الددهللوعس ع،عاوددس المددنس عا 
ن عادهللعا فخدر الالحدن  ، المعن فك  من المنالمون ف  لرو ا منكن   واهللعن ح،  من ووال  رهد  عا 

ن عاددهلل عا  وضددنر مددن ووددال  رهدد    واددعهللن المعاددس عا خبددني الاالوالدد  فدد  ك،ددنع ان ادد  ععددال . عا 
الر  ورون له  كثووار من ا حكن  العقهود  ال،د  وح،دناعن إلوهدن علدع مظومدن لندوو  ودحنر  وندع  ان  
وال  ان عالوس عثلس عنال   ل  مكثعا ف  المهللوم  ؟   علكن ،عوودعا فد  الدرالهلل لمندو لدرا الدهللون علد  

. ،عاهددعا ندددوونر ع ورددنر عندددمن ر عامعردددنر لرددا الدددهللعع  عمندددو ورددق مدددمه  ف المهللومدد  إ  ال دددهللهلل القالوددد  
ا نال  ع،عاوس المنس عودهلل و،ثنود  ر دض الندرنع عدن مثد  لدرا ا مدو فدأوع    ردأس مدن ال، دنعن 
فدد  ال،مددنعع رددون ر ددض النددرنع فدد  لددرو ا مددنكن عنددهلل إح،ونان،هددن ح،دد  علددع ،مددنعع فدد  القوودد  

   وضددنر مكن،ددع ا عوددنف لندد عن المنددناهلل رنل، ددنعن مددح العاحددهلل  ثالثدد   ع  ودد   ع  كثددو . علددع ونمدد
مكن،دددع الدددهللعع  عا وندددنهلل ردددنل،خبوب لهدددرو العكدددو  عودددن  المحندددمعن  وضدددنر روودددهلل المكنفدددأ  المنلوددد  
 عل ل النرنع المح،نرون لعاهللمن عو ومن  ثو لرا ا مدو عالد  لدرو ا مدنكن علقدهلل ندم   عن الحمدهلل 

كن،ع ا عونف عنؤعن المنناهلل وهلل عض   مكنفأ  منلو  وهللولن  ن عصاو  الن عن ا نالمو  ممثال  رم
لاير  عل دددل الدددرون وؤمدددعن المدددنس فددد  ،الدددل المندددناهلل الندددن و  ندددعاي فددد  هللاخددد  المهللومددد   ع  2111

 خنواهن إرن فمن لع عروك   وهن النرنع عالنر  كالهن مهو   .
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  عشر الثالثة الوسيلة
  الخميس يوم عصر

ال نمددد  علدددع إو،دددوا  معادددس لمكن،دددع الدددهللعع   وضدددنر ععمدددهللمن  ودددع   علددد   خدددو ال،عاوهدددن  عالعندددن  
 لمكن،ع الهللعع  وااونر  ن وم،عح من لرو العنن   المنس عمعمنر ف  لرو الرالهلل  ع ف   وولن .

علرو العكو  ل  إن،نال  عوو الخموس ف  ك  إنرع  من ومضنن ف  إونم  المحنضوا  ال نم  
 الكروو . ع المهللعا   ع المننرقن  الثقنفو  

 لمنرا عوو الخموس رنلرا  ؟
 ن المددنس فدد   اددنص  عوددهلل  خددرعا ونددبنر كروددوار مددن الواحدد  س رن ضددنف  إلدد   ن الننلددع م،عو ددعن   

 نن  له  فوقرالعن   نل عال  مث  لرو المننووح عو الن عمهن فه  مو  رلل ووورنر إن نني ان .
 هلل عنو عنوال  : فكنو ع،عاوهن    م  المنناهلل ععهللهلللن ،قوورنر  ح

  عشر الرابعة الوسيلة
   العصر صالة بعد الحديث تنويع

فالوم،رس   م  المنناهلل رنول ان فوه  فإن المنؤلو  عالوه  عظومد  فالدع  مهد   خالودعا المود  ن عودنمعا 
رنوئ مدن عاادره  لعادهللمن ا ثدو الكرودو    ودع  فد  المدهللن رد  فد  كد  مكدنن . عوظدن ر دض   مد  

وع  ل  الوال  رنلمنس عوم،ه  ا مو .   عان . رد   ن ا مدو عظدو  عالمندؤلو  المنناهلل  ن العظ
 كرو . عل   لرو ا معو  ن ، ودمه  إن ندني ان . فهدرو ال،عاوهدن    مد  المندناهلل  ند،نال  لدرا 

 النهو المرنول لمعح المنس رك  عنوال  عممهن :
هللودهلل فودس . ف،دنو  فد  احكدن  الودون  ع،دنو  ا ل،من  رحدهللوا الودال  ر دهلل ال ودو عرلدل ر،معو دس عال،ا

ف  الوون ق ع،نو  ف   خبني وقح فوهن المنس ع،نو  رع،  الحعاوا  مح الموالون عا رني عكرنو الندن 
علوس من الالص   ن وكعن الحهللوا هللا منر من ا من  ر  ومرن  ال،معوح رإن،ضنف  ر ض بالرد  ال الد  

ا من  لمنرا   ،ضح خب  لنهو ومضنن؟ خب  كنمالد    ع الهللعن  ف  ر ض ا ون  فأوع  : ون  وهن
فدد  المعاضددوح عالمنددنووح ال،دد  ندد،معرلن خددال  النددهو رددهلل ر مددن الالمرددن   عال،خددرب فدد  المعاضددوح 
ال،  وقو لن ر ض ا  م  عال  امنع،ه   ع القواي  من    ك،نع وووع لهللوس رهللعن إعدهللاهلل ع  ، الودق 

را ر  ، ن  ع نمح كثو  ا خبني عالالحدن فد   كثودو مدن المودع، س ع  ،ادص  إرا لد  ُ، دب بنعد  عا 
ل  وقهللو لل ووهلل  وهن ا من  منهللم    ،رنل  ع  ،ه،  ف  لؤ ي المنس الرون  منمدل لكدن إف د  رلدل 
عندد،اهلل ال،كددوو  عال،قددهللوو مددن امنعدد  المندداهلل عا ح،ددوا  الددر  فوضددس عالددوه  إخالوددل ن نددرحنمس 

 ل،حال  رن خالق عمن ووعمس من مننب ،قع  رس .ع، نل  عمنو لرا الهللون فضالر عن ا
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  عشر الخامسة الوسيلة
  لألئمة بالنسبة الثانية وهى

  الكتب أمهات من الصيام كتاب قراءة
لمنرا   وقو  ا من  عال  امنع،س ك،نع الوون  من  حهلل ك،ع العقس الم ،مهلل  كنلصاهلل مثالر  ع المنم  

فنلمدنس رحناد  عظومد  لال،عقدس فد  ندهول  عفد  لدرا  –مدهلل   ع ال دهلل   ع  وولدن مدن ك،دع العقدس الم ،
 الوكن ال ظو  من  وكنن ا نال  فال نل  مه  واهالعن كثوو من  حكن  الوون  .

لمنرا   ،أخر عال  معندل عهدهللار عالد   ن ،ردهلل  مدن  ع  ودع  مدن ومضدنن إلد  اخدو ومضدنن ر،قندو  
عالوددس مددن خددال  ر ددض النددوع  ك،ددنع الوددون  ع  رددأس مددن إضددنف  ر ددض ال،عاوهددن   ع النددوع  

المعاعهلل  علوس نوبنر  ن وكعن ر هلل ودال  ال ودو فإا د  مدثالر مدن ر دهلل ودال  ال ودو لالمعاضدوح 
 ال نم  .

عمن ر هلل ودال  العادو لالدهللوس الخدن، مدثالر فمدن  واهلل  ن واالدس واالدس عمدن  واهلل  ن ودرلع ودرلع 
قودس لالدمعس عاالدعس فد  المنداهلل ع  ع ل  ورق ر دهلل ودال  العادو إ  عاحدهللار  ع إثمدون فقدب لكعد  س ،ع

إل  نوعق النمس س ععال  وم،عح رس س  ع ر هلل وال  الظهو  ع من ن   من ا عون  . فهدرا مادوهلل 
 إو،وا  عمنأ  ان عص عا   ن وونوو ووورنر ف  منناهللمن من خال    م،من .

  عشر السادسة الوسيلة
  للفتاوى صندوق

عدهللاهلل ا انردن   عضح ومهللعق لالع،نع  عمدهلل الوادن  عالمندني خنود  فد  لدرا الندهو س ثد  ام هدن عا 
وح،دناعن إلوهددن فدد   –خنودد  فد  ومضددنن  –عالوهدن كدد  ف،دو  س فددإن لددهلل  المدنس كثوددوار مدن ا ندد ال  

  معو هللومه  لكمه    واهللعن من ونألعن فو،هنعمعن عو،كننالعن ف  رلل .
 وفد  كثودو مدن المندن   عمث  لرو الومنهللوق   نل  مهن ند،كعن إن ندني ان ععمدنر عموندوار لهد  لم

 عا ن،عننوا  عاوع لرا عن،اهلل  ثو رلل عال  معنل ععال  امنع  مناهللل .
  عشر السابعة الوسيلة

  اإلعالنات لوحة
 وع  ا ل،من  رهن عال،اهللودهلل فوهدن عا ثدنو  فد   –ا ل،من  رالعح  ا عالمن  عال،عاوهن  ف  المناهلل 
 و فإمهن من عنن   ال،عاوس عا وننهلل عالهللعع  .عوض المعاضوح عالهللعنو  عا عالن المالعن ع وو 
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 عشر الثامنة الوسيلة
  رمضان هدية

نددد،نال  الممنندددرن  ال،ددد  وكثدددو فوهدددن  ،عصودددح ا ندددوب  عالك،وردددن  علدددع لودددع  عاحدددهلل فددد  ا ندددرع  عا 
ن ل  وكن لرا هللا من ف  ك  إنرع  فال  و  مدن  ن ،قدهلل  لهللود  ،ندم  رههللود  ومضدنن  الموالعن . عا 

عم  من  نووب عوننل   ع ك،وع عر دض ا حكدن   ع المندوا  لال المدني المعثدعق رهد   ل  الح  مك
 ،ون  إل  روع  ا حوني م معمنر لهن رههللو  ومضنن .

  عشر التاسعة الوسيلة
  المسلمة األسرة

إونمدد  منددنرق  ا نددو  المنددالم  عو الددن عمهددن فدد  رهللاودد  نددهو ومضددنن ع،ددعص  الاددعا ص فدد   خددو لوالدد  
عرلددل ربددو  المنددنرقن  المنف دد  الهنهللفدد  ر مددعان " منددنرق  ا نددو  المنددالم  " ع،ددعص  علدد  لوالدد  ال وددهلل 

عال   ل  الح  عوننول فوهن الاموح كرنوار عوننوار مننيار عوان ر ث  ، الن الم،ن ج ف   خو لوال  من 
ومضدنن ع  ردأس  ن وندنول ا  مدد  عالمدأمعمعن فد  الحدد   ع فد  المنداهلل كدد  رمدن وند،بوح . لددرا 

فدد  إعددهللاهلل ا ندد ال  علددرا ر،عصو هددن عر ددض ال،اددنو مددن المحنددمون وووددهلل مرددنل  لالاددعا ص فدد  ونددنعهلل 
 لوال  ال وهلل .

ندنن  ا عودن  رمدن و دعهلل  علكرا و،كن،ف المنالمعن رإحوني ومضنن رنلهللعع  عمنو العقس فد  الدهللون عا 
 رنلمعح عال  الاموح س فنلمعس إن ل  ،ننالهن رنلبنع  ننال،ل رنلم وو  .

  نالعشرو الوسيلة
  الدعاة من يسيرة كلمة

إن،ضددنف  ر ددض الددهللعن  عبالردد  ال الدد  فدد  ر ددض ا حوددني ل،عاوددس كالمددن  ونددوو  لرضددح هللوددن ق ر ددهلل 
 وال  ال،وعاو  مثالر  ع ر هلل وال  ال وو  ع  وولن من ا عون  .

  والعشرون الحادية الوسيلة
  اإلعتكاف سنة إحياء

رو النددم  عمنددو ا لعدد  عال،ددوارب رددون امنعدد  هللعددع   لدد  الحدد  لمع،كددنف علددع لوددع  عاحددهلل  حوددني لدد
المندداهلل العاحددهلل فوحددهللهلل وددع  فدد  رهللاودد  ال نددو عوقددن  فدد  المندداهلل مددن  واهلل  ن ونددنول فدد  ا ع،كددنف 
فإممددن ممددع  إن نددني ان ا ع،كددنف فدد  مندداهللمن لوالدد  كددرا فددإن لددرا فوددس خوددو عظددو  علددع مددن رددنع 

 ال، نعن عال  الرو عال،قع  .
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  رونوالعش الثانية الوسيلة
  جماعى إفطار

هللعع   ل  الح   ع الامنع  لمفبنو ف  المناهلل علع لوع  عاحهلل خال  النهو فإن لرا وصوهلل ا لعد  
 عال،وارب عالمحر  رون امنع  المناهلل .

  والعشرون الثالثة الوسيلة
  رمضان فى إال الصالة يشهدون ال للذين التودد

   وددو ومضدددنن  مهددد  وحدددنفظعن عالددد  إ ،مددن  فووددد  حضدددعو الم،خالعدددون عددن ودددال  الامنعددد  فددد
الوال  فد  ومضدنن فقدب علدرا  مدو محدصن عخبودو س كدأن لدرا الودمف مدن المدنس   و وفدعن ان 

 إ  ف  ومضنن عر س وا    و وف ان إ  ف  ومضنن .
فواع إ ،من  فوو  عاعهلل لدؤ ي عالدرون   ،دوال  إ  فد  ومضدنن عرلدل ر،مردوهه  إلد  خبدعو  لدرا 

العهندحح   مو ال،هنعن رنلوال  ال،  ون  عمهن ونع  ان  ودال  ان عالودس عثلدس عندال   " ال م  عفهللاح

( عرلل ر هلل كنع والعره  رحنن ال،خالق م هد  عالندال  14"   الر حبينناحوبينه حالصالةحفم حتركهاحفقدحكظر
لهللا ه  ر ض الههللاون عرلل  ر دنهلل العحند  عالمعدو  ال،د  وعو هدن  عالوه  ع وضنر رنل،عهللهلل له  رصونو،ه  عا 

 النوبنن ف  والعره  .
  والعشرون الرابعة الوسيلة

  المسابقة جوائز لتوزيع حفل
إونم  حع  مونو رممننر  ال وهلل  ل  الح  لوكن مثالر ف  لوال  ال وهلل  ع ف     لوال  ووالن امنع  

 المناهلل .
و عوعص  فوهدن  وضدنر عف  لرا الحع  ،عص  اعا ص المننرق  ال،  ،كالممن عمس ف  العنوال  ال،نن   عن

نددوئ مددن الهددهللاون عالدد  الوددننو عالكرددنو ع  نددل  ن إونمدد  مثدد  لددرا ا مددو فوددس إحوددني  لدد  الحدد  
 ع،وارب عاوع ع لع  عمحر  رون امنع  المناهلل العاحهلل .

 عنن   ع فكنو ع،عاوهن  ف  ا ل،من  رنلقوثن عل  ،قوورنر  ورح عنن   
  والعشرون  الخامسة الوسيلة

  التالوة لتحسين للكبار حلقات
منمح كثووار ممن وقوؤعن القوثن ف  المنناهلل مدن ال نمد  رد  عمدن المدعظعون ع ودول  علد  كحنبدع 
لودد  فدد  القددواي  عوددهلل ونددم ه  مددن راددعاول  وخب ددعن عوالحمددعن عمددح رلددل وخادد  مددن ،قددعومه  عالددوهلل 

 ه  .عالوه  فوظ  كثوو من المنس عال  حنله  مح ك،نع ان رالحمه  ع خبن 
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فالمددنرا   ،قددع  امنعددن  المنددناهلل ع  مدد  المنددناهلل رإونمدد  حالقددن  لالكرددنو ل،حنددون الدد،الع    مقددع  
ممددن ل،حنددون الدد،الع  عوكددعن رلددل  وضددنر ر ددهلل وددال  العاددو  ع الظهددو  ع ال وددو ا عوددن   لالحعددظ عا 
الممنندددر  ال،ددد  و،عقدددعن عالوهدددن عُو الدددن عدددن رلدددل مدددن ورددد  امنعددد  المنددداهلل مدددح حدددا الامودددح عالددد  

مننوك  خال  نهو ومضنن ع،ركوول  رعضد  ،دالع  القدو ن عفضد  المدنلو ردنلقوثن علكدرا ند،كعن ال
لدددرو رهللاوددد  خودددو لكثودددو إن ندددني ان ممدددن وندددنول فددد  مثددد  لدددرو الحالقدددن  فهددد  مدددو  عمندددمح لدددرو 
ا عالمدن  مدن   مد  المندناهلل رنل،مندوق مدح ام ودن  ،حعدوظ القدوثن ل،برودق لدرو العكدو  ؟ فدال ندل 

 ووار كثووار لع عاهللمن مث  لرو ا معو مم،نو  ف  منناهلل  حون من . ممن نماهلل خ
 والعشرون السادسة الوسيلة

 القرآن لتالوة البيت فى حلقة عقد
محن مو  كثووار من ا رني واالنعن ر هلل وال  ال وو ل،الع  القوثن علرا   نل  مو محمعهلل منأ  

س  ودن  ع هللل اىن ؟ مدنرا ،ع د  رمن،دل ا ن ان ، نل     وحومه  ا او س علكن لدع ندأل،س عوالد  لد
 وو رلدل .   فيمن رف  الرو  ؟ ورمن   و ال  عورمن  مه  مون  عورمن  من  ال،العنص عورمن ف  الننو  عو 

فمقع  : ل    و،عاس ا ع ر هلل وال  ال وو مرننو  إلد  رو،دس فو قدهلل حالقد  لد،الع  القدوثن مدح  ع هللو 
 عرمن،س .

وه  الحو، عال  ا ن،مواو اعا ص علهللاون ،ناو و  . عرهرا ال م  ،حو  عوووهلل له  علمن وو  ف
 مكننع عظوم  عمن لرو المكننع :

  ع ر  : حعظ ا ع هلل من الروامج المنمعم  المعاه  له  عو،   عظ   ونمه  ع فضالهن .
 ثنمونر مننوك  الرمن  الال،  ورلرن ضحو  النعال  عن ،و،رو،هن عالمحنفظ  عال   عون،هن .

ثنلثددنر إحوددني الرودد  رددركو ان عمال ددس رددنلاع ا ومددنم  الوعحددنم  رددهلل  إمن،،ددس عمال ددس رن  ددنم  عرددوامج 
 ال،العنص عمنالنال،س خنو  ف  نهو ومضنن .

 وار نر : ،قعو  ا و،رنب ا نو  العثوق رون ا ع ع ع هللو عرمن،س .
ن،نال  وم  ضنن من اموح  ل  الرو   وضنر خنمننر : محنعل  خ،  القوثن  ل  الرو  امو نر عا 

  والعشرون السابعة الوسيلة
  القرآن تدُبر

ومددو عالومددن ومضددنن ،الددع ومضددنن عورمددن خ،ممددن القددوثن كثوددوار عورمددن كددنن لددُ   حددهللمن م،دد  وودد  إلدد  
 مهنو  النعو  عم،  وو  مهنو  القوثن .

 ضنن .ع  نل  ن ف  رلل  اوار عظومنر س فقهلل كنن النالف وكثوعن من خ،  القوثن ف  وم
علكن لمنرا   مضح خب  خال  لرا النهو  ن مقو  القوثن ر،هللرو عمقف مح  ون،س رنلواع  إل  ك،ع 

 ال،عنوو ع،قووهلل الخعابو عالععا هلل ممهن .
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كنن ارن ،ومو  وحمس ان وقع  " ورمدن بنل د  عالد  ا ود  العاحدهلل  محدع من د  ،عندوو ! ثد   ندأ  ان 
 (  .15. ."  العه  ع وع  ون ُم ال  ثهلل  عالمم  . 

فم،مم   ن مو  نرنرمن ف  المنناهلل وقوؤن القوثن عراعاول  ك،ع ال،عننوو ومظدو فد  لدرا ،دنو  عفد  
لرا ،نو  عمنع   وضنر عن ا حنهللودا الومضدنمو  عالمظدو فوهدن عفد  ندوعحهن ع،قوودهلل الندعاوهلل عالععا دهلل 

 ،  عالوس ف   ووو .ممهن فإمس ُوع،  عال  ا مننن ف  لرا النهو لممننر  الصمنن من   ُوع
  والعشرون الثامنة الوسيلة

  الرصيف على درس
عل  معاه  لال،امنعن  عالنال  النرنرو  نعاي عال  ا ووع   ع ف  ا ن،واحن   ع فد  الخودن   ع 
فد   وولدن عال،دد  ،قضد  ندنعن  الالودد  فد  ل دع الددعوق ،دنو  عفد  ا ندد،وخني عمندنلهلل  ال،العدنص ،ددنو  

  ،نو  علكرا ،ق،  لودنل  ومضدنن هللعن    إن،ند نو ل ظمد  لدرو ا ودن   خو  عف  ا حنهللوا عالثوثو 
عفضددالهن فددأوع  لهددؤ ي النددرنع لمددنرا   وعكددوعن علددع فدد  لوددنل  ومضددنن مددن إهللخددن  ر ددض الرددوامج 
المنف ددد  ؟ م،ممددد   ن ونودددو الرومدددنمج كدددنمالر عونددد،رهلل  رمدددن فودددس معدددح لهددد  ع مددد،ه  ردددهلل ر مدددن ،ضدددووح 

س . مندددأ  ان لهددد  الودددال  عالههللاوددد  فدددإن كدددنن  ردددهلل مدددن لدددرو الاالندددن  ا عودددن  فومدددن   فن دددهلل  فوددد
فالمحنع  ا وال  وهللو ا ن،بنع  عرلل رإهللخن  ر ض الروامج المنف   كمدن ركدو  ثمعدنر عرلدل مثد  

: 
 ا ا،من  عال  ،الع  القوثن علع لمهلل  موف ننع  .

  لالمبنععدد  ؟!"  ممدد   ركددو  ع  ممددن مقددع  كمددن وقددع  ر ددض النددرنع  ن وددواي  القددوثن "   ،وددال  إ
 م  بوح  لرو العكو  عال  بالر  ف  الكالو  عوال  : لمنرا   و،او   حهللك  عال  صمال دس عوقدع  : 
لمحددو، وددن نددرنع عالدد   ن ماالددس موددف نددنع  مددح ك،ددنع ان مقددو و . فددنلقوثن لددوس حكددوار عالدد  

ن عودددومن  ع  الوددنلحون فهددع كددال  ان ادددال ععددال عك،ددنع ان نددرحنمس ع، دددنل  علددع لمددن امو ددنر عا 
إن عو من ف  كرن و الرمعع فنلرنع مع،ع  لالاموح عوواي  القوثن من الحنمن  عوهلل ون  ان ندرحنمس " 

" عودن  وندع  ان  ودال  ان عالودس عثلدس عندال   ان عالودس عثلدس 115" "لدعهلل:احلسنات يذهنب  اسسذاتات  
و  عال  لدؤ ي الندرنع  ع وق،دو  ر ضده  عالد  ( فالمنرا   مق،16"  وىتبعحالسي ةحاحلسنةحمتحهاحعنال   " 

ر دددض  ن وكدددعن مدددن الرومدددنمج ودددواي  القدددوثن علدددع لمودددف ندددنع   ع إنددد،من  ندددووب  ع  وولدددن مدددن 
الروامج الانهلل  المنف   فكمن ركومن  ن حع القدوثن عا وردن  عالودس لدوس حكدوار عالد  الودنلحون فقدب . 

 فه  مو  إن نني ان رلل رون نرنرمن ووورنر 
 ت ووسائل للجادين خاصةتوجيها

 الوسيلة التاسعة والعشرون 
  اإلحرام تكبيرة على الحرص
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 وددع  : لددع مظومددن  معنددمن عحووددمن عالدد  الوددال  عال،ركوددو إلوهددن لعاددهللمن ال،قوددوو العاضدد  خنودد  
ممن وُعن  رنلخووو  عا ل،صا  س فال    وكعن ومضنن فوو  عظوم  لمحنعل  ،وحو  لرا الخبدأ ؟ 

المعس    ،عع  ،كروو  ا حوا   رهللار خال  لرا النهو فإرا ماح  فحدنع   ن ،ند،مو  عرلل رم نلهلل 
عال  رلل لمهلل  عنو   ون  ر هلل ومضنن لوكعن ال هللهلل  وور ون وعمدنر ف،حود  عالد  روا دن،ون مدن المدنو 

م حص محىربعننيححعرواي  من المعنق كمن اني ف  الحهللوا ون  ونع  ان  وال  ان عالوس عثلس عنال   " 

( ثد  حدنع   ن ،حندع كد  17"   وماًحفمحمجاىةحيدركحال  بريةحاألوىلحكُ فحلهحبراءتانحم حالنارحوبراءةحم حالنظاقي
مددن المددوا   فن،،ددل ،كروددو  ا حددوا  فدد  نددهو ومضددنن ؟ عل الددل  ن ،ددما  إن نددني ان فدد  ،وددحو  

عرلل رنلحو، لرا الخبأ ث  لمنرا   ،حو، عال  ،بروق الوع  ا نالم  رنلكنم  خال  ومضنن 
حوني النمن فال ،عع  عالول النمن عالوعا،ع خال  لرو الثالثون وعمنر ع   عال  المعاف  عالبنعن  عا 
،نع  عن لننمل عحرنس عن النورد  عالممومد  ع وولمدن ع وضدنر   ،نعد  عدن ودال  الالود  عالقودن  ع  

  عوضدني حنادن  عن وواي  اصي عاحهلل مدن القدوثن عالد  ا ود  عالحدو، عالد  الودهللو  عودال  الدوح
المنس من العقدواي عالمندنكون عصودنو  الموضد  عالمقدنرو عا ند،نعنو عالدهللعني عكثدو  ركدو ان فد  كد  

 لحظ  فإن لرو  موم  رنوهلل  .
ن  علددرا النددهو فددو، عمعاندد  ،عددع  ع  ،واددح عرإخ،وددنو  وددع  إحددو، عالدد  كدد  عمدد  وددنل  عا 

عع  الحنمن  عممننر  الصمنن عفقمن كم  ،ع   رلل ف   وو ومضنن فإمس و،أكهلل ف  ومضنن لمضن
ونل لال م  الونل  .  ان عا 

  الثالثون الوسيلة
  الغافلين تذكير

لمنرا   ُون،ن  ،وعوهلل النونبون عف،   رعاع الامنن عا  الق  رعاع المووان ع إمكننو المععس عوو  
  العودددع  القالدددعع فددد  لدددرو الندددهو لمدددنرا   ونددد،ن  مدددن الادددنهللون فددد  ،عاودددس بالرمدددن عصمال مدددن فددد

عالقنعن  الهللوانو  عرلل ر هلل وال  الظهو مثالر  ع ف   منكن ال م  عالهللوان  فأون الكالم  الونهللو  
المنودددح  فددد  مهدددنو ومضدددنن مدددن المدددهللوس لبالردددس  ع مدددن البنلدددع  ع المعظدددف لصمال دددس ؟  ودددن 
 الاالندددن  ا معواهللوددد  ردددنلصمالي الندددنفالون عال،حدددهللا م هددد  عمودددحه   نددد،نال  ندددهو ومضدددنن علدددرو
لهللا ه  النووب عالك،نع  ع  وو رلل من الههللاون المنف   فإن المععس كمن ركومن مهو   عو    ا ون  عا 

 ( .19(  مف من  هللول ومضنن ث  ل  ونعو لس كمن اني ف  الحهللوا  18 مف ث  و     
  والثالثون الحادية الوسيلة

  عامة وللمسلمين خاصة للجادين أيضًا وهى
  السر فى الصدقة
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 ف  ومضنن لهن ممصل  خنو  عمهلل المنالمون عل  من هللعاع  ورع  ا عمن  عال رنهللا   الوهللو 
ع م  ون  خ  الحروع رحنا  منن  نهللوهلل  لمع هن ع اولن عظالهن وع  القونم  فال    ،ا   لل مقدهللاو 
من الوهللو  ، نلهلل معنل عال   ن ،خواهن كد  لوالد  ع،دهللاع  عالوهدن ثد   وضدنر ،مععهدن ف،دنو  مدالر ع،دنو  

مددنر علوالدد  ثنلثدد  لرننددنر علوالدد  وار دد  فنكهدد   ع حالددع  ع،،حنددس روددع  المنددنكون عالعقددواي رمعنددل ب ن
ل،عوالهن إلوه  ع موحل  وضنر ردأ  و الد  عدن لدرا ال مد   حدهلل  ودول فإمدل رحناد  إلد  عمد  الندو 
رومددل عرددون ان فكدد  مدددن ا اددو ال ظددو  ومنلدددل رهددرا الع دد  ع  وخعدد  عالودددل  ن مددن النددر   الدددرون 

"  رجنن حتصنندقحبصنندقةحفألظا نناحف ننمحالحتع نن ح الننهحمنناحتنظنن ح ينننهححهدد  ان رظالددس وددع    ظدد  إ  ظالددس " وظال
( عوددهلل عوهلل مثدد  لددرا عددن عددهللهلل كروددو مددن النددالف الوددنل  وضددعان ان ، ددنل  عالددوه  ك مددو رددن 21 

الخبنع ععال  رن الحنون صون ال نرهللون ع وول  ممن حووعا عال  ال،ندال  فد  ظالد  الالودنل  لالقودن  
( فهد  ،ع د  رلدل 21"   فالساىمحى محاألرم ةحوا س نيحكاجملا ندحفنمحسنبي حاهللحححال  ا وام  عالمننكون " ع

 ع،حو، عال  لرو ال رنهلل  ال ظوم  ف  النو رومل عرون ان ؟
  والثالون الثانية الوسيلة

  وعال جال المولى ومناجاة االوقات أجمل من السحر
 م  من وك ،ون ،وك همدن فد  ظالمد  الود  ،مدنا  فوهمدن  عف  ومضنن   نل من،وقظ لالنحعو فأون

 ورل فكثوو من المنس عن لرا العو  المرنول  نفالعن .
عر ض المنس و،وعو  مس إرا  وال  ال،دوعاو  مدح المدنس ع ع،دو فد   ع  الالود  إم،هد  ودال  الالود  

ك،ع  ررلل عحو  معنس من لرو ا عون  الثموم  عالهللون ق الننلو    عا 
  إن،نال  النحو من هللم  فوس وقظنن فأن من وعن   ل  الام  ال،  ركولن ان ، دنل  فنن ان ف

 ف  نعو  ث  عموان " الونروون عالونهللوون عالقنم،ون عالممعقون عالمن،نعوون رن نحنو"
 ( .17ا و   

ث   وضنر ركو نرحنمس ع، نل  ف  نعو  الراوون   ن من وعن  الم،قون  ودحنع الامدن  عال ودعن 
 ( .18  " عرن نحنو ل  ون،نعوعن" ا و   ون

لرو من وعن  الم،قون فه  ،ن،ن  لرو ا عون  ف  ا ن،نعنو ؟ فإن وال  م   فأوع  عالول رنوهلل 
( ععالوددل  وضددنر ركثددو  ال،كددواو من دد   ع نددر ون مددو  كمددن عوهلل عددن المردد    وددال  ان 22ا ندد،نعنو  

( فد  كد  لوالد  عفد  كد  عود  مدن 23وس عثلدس عندال    عالوس عثلس عنال   ان عالوس عثلس عنال   ان عال
 عون  النحو خال  لرا النهو المردنول ع خودوار   ،دمس  ن مدن الندر   الدرون وظالهد  فد  ظالدس ودع  

( فإحو، ون  خ  الحروع عال  لرا العو  24"  رج حذكرحاهللحلالياًحفظاض حىيناهح  ظ  إ  ظالس " ع
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ا العود  ال ظدو     وعدع  عالومدن خنود  ع ممدن فد  ندهو الثمون ع حوو  ون  خ،  المنالم  عال  لر
 ومضنن ع ممن ممن ون  لالنحعو فامو من وقظنن فالمن،ن  لرو الهللون ق ف  لرو ال رنهلل  ال ظوم  .

 ،عاوهن  ع فكنو معاه  لالمو   ف  ومضنن :
  والثالثون الثالثة الوسيلة

  البيت عمل أثناء الذكر وكثرة النية إستحضار
ضددنن وددرلع الكثوددو مددن عو،هددن خددال  لددرا النددهو المرددنول فدد  مبرخهددن خنودد  فدد  فددنلمو   فدد  وم

الندددنعن  المرنوكددد  مثددد  ندددنعن  الندددوعع ع عودددن  ا نددد،انر  عكدددرلل ندددنعن  الندددحو فددد  عوددد  
 النحعو علكن ح،    ، ،رو لرو الننعن  البعوال  ضونعنر ف الوهن  ن ،م،رس لهرو ا معو :

من عمننيمن إل  مث  لرو ا معو ح،  وك،دع لهدن عو،هدن ع  وضدوح ععالومن محن  ن ممرس صعان،من عرمن،
 عالوهن عممهن :

ح،ندددنع ال، دددع عا ولهدددنق فددد   -   إن،حضددنو الموددد  عا خدددال، فددد  إعدددهللاهلل العبددعو عالندددحعو عا 
إعهللاهلللن ف دن  مدس وضد  ان عمدس ودن  كمدن مدح المرد   ودال  ان عالودس عثلدس عندال   فد  الندعو 

مصلمددن وعمددنر ممصلمدن حددنوار ع كثومددن ظددالر وددنحع الكنددني عممددن مددن فممدن الوددن   عممددن المعبددو وددن  ف
و،ق  النمس روهللو ون  فنقب الوعا  عون  المعبوعن فضورعا ا رمو  عنقعا الوكنع فقدن  المرد   

 ( .25"   ذ فحا ظطرونحاليومحباألجروال  ان عالوس عثلس عنال   " 
،وددهللوون  ن والدد  لددل  ن لددرا ال مدد  حددو  إرن فوددن  و،هددن المنددالم  إن عمالددل   وضددوح  رددهللار ردد  لدد  

ممددس كثوددو مددن الواددن  ؟  ن القددن   عالدد  الوددن   لددس  اددو عظددو  فمددن رنلددل ع مدد  وددن م  ثدد   مدد  
 وضدددنر ، دددهللون لدددرا الب دددن  ع،قضدددون كثودددوار مدددن عو،دددل فددد  إعدددهللاهللو فدددال ندددل  مدددل عالددد  خودددو المهددد  

وضوح ان عمالدل إن ندني ان إن،حضنو لرو المو  من بنع  لالصعا عوعنو  ل ع هلل ع وو رلل علن 
. 
ومكمهددن إندد،نال  لددرو النددنعن  فدد  النمومدد  الرددنوهلل  علدد  كثددو  الددركو عال،نددرو  عا ندد،نعنو   - ع

عالهللعني عل  ، م  . . فرهلل ر من  ن وضوح عالوهدن عو،هدن فد  ومضدنن ردهللعن فن دهلل  فإمهدن ،امدح 
  ان وؤ،وددس مددن رددون الحنددموون إن،حضددنو المودد  عكثددو  الددركو عالددهللعني علدد  ، مدد  عرلددل فضدد

 ونني .
ا ن،من  لالقوثن عالمحنضوا  عرو اهنص ال،ناو  الخن، رنلمبرخ ع وع  الخن، رنلمبرخ  -  

  حدددددددددددا الوادددددددددددن  عا خدددددددددددعان عالددددددددددد  الحدددددددددددو، عالددددددددددد  ،دددددددددددعفوو اهدددددددددددنص ،نددددددددددداو  خنودددددددددددنر 
ردددنلمبرخ . . لمدددنرا ؟  ن المدددو   ،قضددد  كثودددوار مدددن عو،هدددن فددد  المبدددرخ فال الهدددن  ن ،نددد،ن  لدددرا 
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رو ا مدددعو ،دددنو  رإنددد،من  ندددووب ع،دددنو  رنل،ندددرو  عال،هالوددد   عال،حمودددهلل ع وضدددنر العودد  فددد  مثددد  لددد
ن،حضنو المو  الخنلو  ف  إب نمهن ععمالهن ع، رهن لهن ع ع هلللن عصعاهن .  رن ح،ننع عا 

  والثالثون الرابعة الوسيلة
  رمضان بداية فى العيد وحاجيات مالبس شراء

 عف  رلل مكننع ممهن :
ل  ومضددنن عخنودد  ال نددو ا عاخددو فمددن الددر  وحددهللا ؟ وضددوح عودد  كثوددو مددن إندد،نال   وددن  علوددن

المنددني عكددرلل  علوددني  مددعولن فدد  الددرلنع لالخوددنب ،ددنو   ع الددرلنع لالم ددنوض  ع ا نددعاق علكدددرا 
،ضوح ا عون  الثموم  ف   معو ومكن وضن هن عا م،هني ممهن ور  هللخع  النهو  ع ف   علدس حودا 

 ا ن نو وخوو  فالمنرا مم،ظو إل  عو  الصحن  ع الي  ن نو ؟!،كعن ا نعاق نرس فنو   ع 
 مو  خو علع ،عوو  الصعا ععهلل  إنننلس ف   عظ  ا ون  عل  ال نو  ا عاخو لمنرا  فد،ن علدهلل   ع 

 صعا   ع  ووو رمخنلب  المنني الم،روان  ف  مث  لرو ا ون  العنضال  ؟!
  والثالثون الخامسة الوسيلة

 المساجد ىف التراويح صالة
وددال  ال،ددواعو  مددن النددمن الامنعودد  عمددن اىثددنو المروالدد  ال،دد  ، بدد  لددرا النددهو الكددوو  وعحنمودد  

 م،موص  ف،اهلل وععف المنالمون عالموالون م،واو  ع،نمح ال،نرو  عالركني عال،نموج .
ممددن إمنددنن ر رددن ع هلل عالاالددعس  م هدد  إ   ن لددرا الخوددو وددهلل ،حومددس ر ددض منددن من   إلمددن ر ممهددن عا 

علددد  رهدددرا ردددون  مدددوون كاللمدددن ثقوددد   ع ر : إمدددن رنلدددرلنع إلددد  المنددداهلل ع خدددر ودددننولن عودددهلل ودددؤرعن 
الموالون ف،منن  ره   ع رون الاالعس ف  الرو  عحومنن المعس من المننوك  مح المندالمون عورمدن 
حنعل  الودال  فد  رو،هدن علكمهدن ،ندكع مدن ضد ف الدمعس عوالد  الخندع  عكثدو  ا فكدنو عالهدعااس 

 فمنرا ،ع   إرن ؟
 نعق لرا ا و،وا  : ل    ،،عق مح ر ض  خعا،هن رن ا،من  ف   حهلل الروع  لالودال  امنعد  مدح 
إل،مددن  إحددهللالن رنلوددننو  ع ،االددس إحددهللالن مددح الوددننو عا خووددن  وددرلرن لالوددال  فدد  المندداهلل 

فإمهدن عالد  ا ود  علكرا إرا إ،عق  ا خعا  عال   ن ،قع  عاحهلل  ممهن ك  لوال  رن ل،من  رنلودننو 
 ن،كنع كثووار من  ون  علونل  ومضنن مح المنالمون  من  ن ،خنولن رهرو النهعل  فال .

ع وع  : عال  ا صعاا عا رني الحو، عال  حا  صعااه  ع خعا،ه  عرمن،ه  عال  الرلنع م ه  إل  
هللوعس المندددناهلل فدددإل  م،ددد  عمحدددن م،دددول المدددو    وهدددن ا خودددنو عحدددهلللن فددد  الروددد  عمحومهدددن مدددن الددد

عال،عاوس عالوعحنمو  ف  الوال  مح المنالمون عندمن  الخودو الكثودو فدإن فد  رلنرهدن خودوار كثودوا إرا 
خوا  روع  نوعو   وو م، بو  ع  م،امال   ع م،روا  كالل ومرن  عالوهن    ،خضح رنلقع  ع   

ادد  ،وفددح وددع،هن فدد  المندداهلل ف،ددؤر  الموددالون ععالوهددن  ن ،،امددع الحددهللوا فدد  المندداهلل لنوددو حن
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خنو   ن ،قح ف  المحو  من  ورد   ع ممومد  عخالود  القدع   مدس ومرند   ن و الد   ن ودال  المدو   
ف  رو،هن  فض  عخوعاهن لالمناهلل ل،حوو  ممنفح   ومكن ،حووالهن ف  الرو  عا   فرودع،هن خودو 

 لهن .
 خر  ع  ممن   ن ف  وال  المو   وال  الما،مح فالرلل محا ا رني عا خع  عال  الحو، عال 

 صعااه  عرمن،ه  إل  المنناهلل ع   ُو،وكن ف  الرو   مهن إن ،وكن ف  الرود  ردال عدعن ع  ،عاودس 
وننهلل  ورحن عوض  لالنعال  "   ( .26"   فإمناحيأك حالر فحم حال ن حالقاصيةعا 

  والثالثون السادسة الوسيلة
  منتظم غذائى جدول وضع

ع،مع   ومنفهن عال  ندعو  ا فبدنو فإمدل ،ضدبو إلد   إرا مظومن إل  المأكع   الكثوو  عالمنوعرن 
 ن ،قددع  لمددنرا وددن  و،هددن المددو   المنددالم    ،ا الدد  لددل اددهللع ر  ددرا ونر مم،ظمددنر ل،قنددو  لددرو ا وددمنف 
عال   ون  ا نرع  فه  ون،وب  ن مدو  امودح الب دن  فد  كد  ودع  ؟   وند،وب لدرا . علد  وند،وب 

  ؟  وضددنر   وندد،وب ع  نددل  ممددن رهددرا ال،مظددو  مكنددع  ن مددو  اموددح  مددعا  ال وددووا  فدد  كدد  وددع 
  معوار كثوو  ممهن :

  ع ر : عهلل  ا نواف ف  الب ن  عالنواع عوهلل مهومن عن رلل 
 ثنمونر : وال  المونووف المنلو  ع،ونوهلل ا ن،هالل 

ر ددنهلل الددوع،ون عالمالدد  رعاددعهلل لددرو ا ودد منف ثنلثددنر : ال،اهللوددهلل فدد   وددمنف المددأكع   عالمنددوعرن  عا 
 وعمونر .

ندد،ناللس رمددن ومعددح خنودد  فدد  لددرا النددهو المرددنول فهددرا  وار ددنر : حعددظ عودد  المددو   عبالددع واح،هددن عا 
نوئ من الثمنو عمن الععا هلل ف  ،برودق لدرا ا و،دوا  فودن لود   ن ر دض ا خدعا  وع الدن مثد  لدرو 

نعهن فددإن الاددهللع  عل الهددن  ن وددمع ن  وددولن مددن  خددعا،هن فدد  ،عصو ددس فدد  مهللوانددهن ع مددنكن إا،مدد
 ف   رلل كمن ركومن فوس فعا هلل ام  .

ث   خ،  ا و،وا  الخن، رنلمو   ر،حموالهن المنؤلو   من  ان نرحنمس ع، نل  عن ا نواف ف  رو،هن 
 فه  المنؤل  ا عل  عن ا نواف ف  الب ن  عالنواع ع، هللهلل ا معا  .

ك   حمس ولحىن حرىي نهح.ح.حثن حقنالحملحوا نرىةححححححك   حراعحوعوهلل ون  ونع  ان  وال  ان عالوس عثلس عنال   " 

 ( .27"  راىيةحفمحبي حزوجهاحو محمس ولةحى حرىي هاح
  والثالثون السابعة الوسيلة

  البر وأعمال الذكر فى والنفاس الحيض وقت إستغالل
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الوال  ف   ع  عو،هن مدن  عظد  العندن    ند،نال  ومضدنن عالمالحدظ خنود  عمدهلل المدو   ،دأخوو 
عو،هن عرلل ل هلل  إو،رنبهن رنلامنع  عال،كنن  عمهن ث  مقولن كمقو النواع عرلل رحا   الوال  عن

إمددن ال مدد  فدد  المبددرخ  ع ال، ددع فدد  الهللواندد   ع ال، ددع مددن الوددع   ع  وولددن مددن ا عددراو ف الدد  
المو    ن ،حو، عال  المحنفظ  عال  العوا ض الخمس ف  عو،هن رخنع  عخنود  فد  لدرا الندهو 

كمن ركدو  ،،ضدنعف فودس الحندمن  ع،،مدع  فودس ال ردنهللا  ع وضدنر فدر ض المندني إرا  المرنول عالر 
حنض   ع معن  ،وكد  ا عمدن  الودنلح  ع ودنرهن الع،دعو ممدن وا الهدن ،حدو  معندهن مدن فضدن   
ن ،وك  الوال  عالوون  فهمنل عن الحمهلل عرنهللا   خو   لرا النهو عخووا،س فمقع  لهرو ا خ  عا 

رو  عا ند،نعنو عالودهللو  عالقودن  عالد  الودن مون ع،عبودول  ع وولدن مدن ا عمدن  مث  الهللعني عال،ند
 الونلح  الكثوو  ث   رنول  مس وك،ع لل من ا او مث  من كم  ، مالون ع م  وحوح  وعو  .
إذاحكوددف رلددل ؟ لحددهللوا ونددع   وددال  ان عالوددس عثلددس عنددال   ان عالوددس عثلددس عنددال  الددر  وددن  فوددس " 

  (.82ك فحاهللحلهحتعاىلحم حاألجرحمث حماحكانحيعم حصحيحاًحمقيماًحملح)حمرضحالعبدحىوحسافر
إرن فال،رندددو س المهدددد  إن،حضددددنو المودددد  الوددددنلح  عالخنلودددد  عالحددددو، عالدددد  كثوددددو مددددن الخوددددوا  
عال رنهللا  ال،  ،ن،بو مهن ث  عن ودواي  القدوثن لالحدن ض عالمعندني فودس خدالف مندهعو ردون ال المدني 

وحمس ان ، نل  و   اعاص وواي  القوثن لالحدن ض عالمعندني ردهللعن ندوب لكن نوخ ا نال  رن ،ومو  
  ع ووهلل .

 أخيرًا من الوسائل واألفكار للصغار 
 والخاصة فى رمضان ثالث وسائل

  والثالثون الثامنة الوسيلة
 الصالة على المحافظة على الصغار تشجيع

ظددد  عالددد  الودددالعا  عال،ركودددو إو،دددوا    مددد  المندددناهلل لمل،مدددن  رنلودددننو ع،نددداو ه  عالددد  المحنف
لالمنداهلل ع، عوددهللل  عالد  وددال  ال،دوعاو  كددرلل عرلددل ردأن و الددن إمدن  المندداهلل  لد  الحدد  مددن  ع  
وع  ف  ومضنن عن ووهلل عنو اعا ص ،ق   ع ،كثو  حنن عندو  ودننو وحدنفظعن عالد  ودال  

امنعدد  الامنعدد  عوركددوعا لهددن عوحددنفظعا عالدد  وددال  ال،ددوعاو   وضددنر عمددن الامودد  منددنوك  ر ددض 
المنددداهلل رنل،نددداوح كدددر ض ال،ادددنو ردددنلاعا ص القومددد  عمندددنوك  ر دددض ا ردددني ربدددو  ر دددض المردددنل  
المنلودد  لنددواي اددعا ص وومدد  ل،ندداوح لددؤ ي ع  رددأس مددن ، ددنعن النددرنع مددح إمددن  المندداهلل رم،نر دد  
 لؤ ي الوننو  ع ،كعون لام  خنو  ،،دنر ه  ل،عدوص فد  مهنود  الندهو لدؤ ي ال ندو   ع عدن ال دهللهلل
الر  وحهللهلل ث  ف  مهنو  النهو    ف  لوالد  ال ودهلل ،دعص  الادعا ص عالد  لدؤ ي الودننو علدل  ن ،دو  
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 ثو رلل عال  الوننو رد  عالكردنو رد  عالحد  كالدس علدع كدنن فد  المنداهلل لعحد  لالمثدنلوون كد  ندهو 
 لو و  عارنر  من ا رمني عا رني .

  والثالثون التاسعة الوسيلة
  سنةوال القرآن حفظ فى مسابقات

علدد  خنودد   وضددنر رنلوددننو عرلددل ربددو  منددنرقن  ومضددنمو  لهدد  إمددن رحعددظ ر ددض ا اددصاي مددن 
القو ن الكوو   ع ا حنهللوا المرعو   ع رم وف  نوو  الوحنر  م وف  ننمال   ع  وولن من المندنرقن  

نو المنف   ع،عصوح الاعا ص فد  الالوالد  ا خودو  مدن ومضدنن علدل  وضدنر  ن ،دو   ثدو رلدل عالد  الودن
منننله  رنلرحا عالقواي  عالمظو عالحعدظ  ن،نال   عون،ه  عحعظه  من النعاو  ععنن   ا عال  عا  عا 
من خال  لرو المننرقن  ف  لوال  ال وهلل إرن  ورح  لوال  ال وهلل حقنر ف  لوال  ال وهلل عف  خ،ن  نهو 

بنر عحوددنر ،اددهلل  ن المندداهلل ونمدد  فوددس مثدد  لددرو ا منددب  منددو –ومضددنن منددأ  ان  ن ورالنمددن رلددل 
   ودع  عالد  الودننو فقدب  علكدن عالد  اىردني رد  عالد   –ع،و   ثو رلل عال   ل  الحد  امو دنر 

ممن لمنمح ،ناوح كثوو من ا مهن  عا خعا  لكثوو من الوننو لمثد   المنني  وضنر ف  الروع  عا 
 لح  .لرو ا معو إرا بوح  من امنع  المناهلل فه  وقع    م  المنناهلل رهللعول  الحقوق  ف  ا

  واألخيرة األربعون الوسيلة
 الخيرات وفعل الصيام على الصغار تعويد

علددد  ، عودددهلل الودددننو عالددد  الودددون  عالقودددن  ع،نددداوح ا ع رودددحر،ه  لالمنددداهلل ،دددنو  عرنلثمدددني ،دددنو  
عرنلكالمدددد  البوردددد  عرددددنلاعا ص ردددد  ع، عوددددهللل  عالدددد  الوددددهللو  عرددددر  الب ددددن  ع،عصو ددددس عالدددد  العقددددواي 

 عالمننكون المانعوون .
عمددهللمن ، بدد  البعدد  الوددنوو لوعصعددس رمعنددس لالاوددوان علالعقددواي عالمنددنكون ع،ددركوو رددن او عرعضدد  ع 

لددرو ا عمددن  فددإن رلددل ُومنددأو منددأ  وددنلح  ،قددع  إحددهلل  ا مهددن  لوددنوولن ر ددهلل  ن عص  ر دددض 
ا نوني عال  روع  ر ض الاووان ونل  لس عكنن عود  عارد  الندهللاي ونلد  لدس : ،ندرو  ؟ ودن  م د  

ار !! فم،ممدد  حقوقدد   ن و ددوث وددننومن مثد  لددرو الم ددنم  الاموالدد  ال،دد  ،ددوروه  ع،مندد ه  ،ندرو   اددو 
 ،من   ونلح  عا مو كمن ون  الننعو  :

 على ما كان عوده أبوه    وينشأ ناشئ الفتيان منا 
ع،قددع  الوروددح رمدد  م ددعر عددن وددون  عننددعواي " فكمددن موددعمس ر ددهلل عُموددعمس وددرونممن عما دد  لهدد  

 هن      من القبن ( فإرا رك   حهللل  عال  الب    عبومنو رلل      الال ر  ( ح،  الال ر  من ال
 ( .29وكعن عمهلل ا فبنو "  
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   ح،  ُو،  وعمس رلل الوع  ُ،ندنالس رهدرو الال رد  عفد  رلدل ،مدوون لهد  عودهلل  ودو المرد   ودال  ان 
وووودد  عمددس  وددال  ان عالوددس عثلددس عنددال   رلددل الع دد   مددس ُف الددس رحضددو،س فهددع  وضددنر مددن النددمن ال،ق

 عالوس عثلس عنال   .
 خاتمة

لرو  ور عن عنوال   ن،نال  نهو ومضنن علدرو العندن   ممهدن مدن لدع م الدع  عممهدن مدن لدع اهللودهلل 
عمن رق   وهن ا حر  إ   ن محو، عال  لرو العنن   عممندولن ردون المدنس كنفد  عمحنعلد  العودعف 

  لرو ا فكنو عا و،واحن  ع وولن ممن وعد،  ان ردس مح   م  المنناهلل  حوني منناهللمن ع حون من رمث
ونك  من معن،و  الخوو ف  ك  مكنن .  عال  ر ض المه،مون ا المن ان عا 

ونك  رمن ركومن ع ن وعفقمن لال م  الونل  عال ال  المنفح عمندألس  منأ  ان نرحنمس ع، نل   ن ومع من عا 
و ومضدنن . . الالهد  رالنمدن ومضدنن . . الالهد  ا  ععال  ن ورالنمن نهو ومضنن . . الاله  رالنمن نده

ا المن من الون مون القن مون فودس ودن  وحد  الدواحمون س الالهد  إا المدن مدن الودنلحون  رالنمن ومضنن عا 
المودالحون الالهدد  إمع مددن ع معددح رمددن  مدد  علدد  رلددل عالقددنهللو عالوددس عوددال  ان عنددال  عرددنول عالدد  مرومددن 

  محمهلل ععال  ثلس عوحرس عنال  ،نالومنر كثووار 
 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك .

 : هامشية تعليقات

سلسلة " وسائل وتوجيهات " وهى ضمن الدروس العلمية العامة والتى كانت ُتلقى فى مدينة الرسس   (1

 -مبنطقة القصيم وكانت كالتاىل :

 احللقة األوىل : أربعون وسيلة إلستغالل رمضان .

 انية : أربعون وسيلة إلستغالل موسم احلج .احللقة الث

 احللقة الثالثة : أربعون وسيلة إلستغالل األجازة الصيفية .

 احللقة السابعة : أربعون وسيلة لرتبية الصغار أو توجيهات وأفكار فى تسبية الصغار " .

فرررى اإلتفرررا، نلرررس   برررل افرررالو فيرررف معرررسوو مشرررهور كمرررا فرررى كتررر  مصرررطل  احلررردي  وفرررى   (2

 1/222  واحلسرررن ةنيرررة عرررن الضرررعيو واحلمرررد   . وأنلرررس تررردري  الرررسوا  للسررريو ى  الصررر ي

.ط مكتبررررة السيررررا  احلديثررررة لقيررررب : عبررررد اللطيررررو عبررررد الوهررررا    و واعررررد الت رررردي        

  ط . دار إحيرررال الكتررر  العسبيرررة   لقيرررب يمرررد بهارررة البيطرررار   وراجررر         111للقررراصى   

 . 1/54إن شئت ضعيو اجلامى لأللبانى 

( حاررررة 77/ برررا     5504املغررراز       8/108زل مرررن حرررردي   ويرررل أرسجرررف الب ررررار     جررر   (1

( تغلرررريي لررررسيم الرررردمال واألعررررسا      2( بررررا    1472القسررررامة     1/1104الرررروداو   ومسررررلم   

 واألموال .
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 4/11( فضررررل نشررررس العلررررم   والرتمرررر      10( بررررا   1140العلررررم    1/122أرسجررررف أبررررو داود   (5

ى احلررر  علرررى تبليررر، السرررماو   وأ رررد فرررى املسرررند       ( مرررا جرررال  فررر  7( برررا   2444العلرررم  

وةريهررررم مررررن حرررردي  زيررررد بررررن  ابررررت   و ررررال الرتمرررر   : حرررردي  حسررررن   ونقررررل     4/181

املنرررراو  فررررى فرررريا القررررديس أن الرتمرررر   نرررر  ف   و ررررال :  ررررال ابررررن حاررررس فررررى  ررررسيج  

امل تصرررس : حررردي  زيرررد برررن  ابرررت هررر ا نررر ي    و رررال األلبرررانى فرررى نررر ي  أبرررى داود          

ي  . و ررال الرتمرر   : وفررى البررا  عررن عبررد ا  بررن مسررعود   وعررا  بررن جبررل             :  نرر  2/427

 وجبري بن مطععم   وأبى الدردال وأنس .

هررررر( ط . دار ابررررن كررررثري بررررريوت . 474-411أنلررررس مقدمررررة شررررس  األربعرررر  النوويررررة للنرررروو     (4

 لقيب : يمود وعبد القادر األرناؤوط .

ة العامرررة الترررى ُينلمهرررا املكتررر  التعررراونى    أنرررل هررر ا السسرررالة مرررن سلسرررلة الررردروس العلميررر      (4

هررر ت تفسيغرررف وتقدطرررف للطباعرررة  بررل شرررهس رمضررران لعرررا     27/8/1515مبدينررة الرررسس ألقرررى فرررى  

 هر رجال أن ينف  ا  بف املسلم  فى كل مكان .1517

كمررا جررال فررى حرردي  أبررى هسيررسة " كررل ُعمررل ابررن أد  لررف إ  الصرريا  ف نررف ىل وأنررا أجررز  بررف .        (7

كتررررا  الصررررو  : بررررا  فضررررل الصررررو        1825 /5/124اا الب ررررار   فررررت  البررررار     . . " رو

 (كتا  الصيا  : با  ففضل الصيا .1141(  2/804ومسلم  

 . 2/12زاد املعاد / (8

( و ررررال : " حرررردي  حسررررن نرررر ي  "   وابررررن    807( والرتمرررر    114و5/5/115رواا أ ررررد   (2

 ( .4514ن ي  اجلام  ( ون  ف الشيخ األلبانى  824( وابن حبان  1754ماجف  

( كترررررا  الررررر  والصرررررلة : برررررا  ترررررساحم املررررر من  وتعرررررا فهم    2484(  5/1222رواا مسرررررلم    (10

 وتعادضهم .

( عررن أبررى هسيررسة عنررد البيهقررى فررى     1010نرر  ف الشرريخ األلبررانى كمررا فررى نرر ي  اجلررام          (11

لفرررة األحرررو  (  -1448شرررع  اإلطررران والعقيلرررى فرررى الضرررعفال . واحلررردي  رواا الرتمررر        

( وةريهرررم عرررن أبرررى هسيرررسة بلفررري "  ال رررة   ترررسد دعررروتهم : الصرررائم حترررى    1742ابرررن ماجرررف  و

يفطرررس   واإلمرررا  العرررادل ودعررروة املللرررو  " و رررال الرتمررر   " حررردي  حسرررن " . . واحلررردي       

( ونررر  منرررف 184فرررى إسرررنادا جهالرررة   ولكرررن  رررال الشررريخ األلبرررانى فرررى ضرررعيو ابرررن ماجرررف       

أنلررررس السلسررررلة  –وفررررى روايررررة الوالررررد " مكرررران اإلمررررا  شررررطسا األول لكررررن بلفرررري " املسررررافس" 

 ( . 1727   424الص ي ة  

" حررردي  حسرررن ةسيررر  " عرررن أنرررس برررن       لفرررة األحرررو   ( و رررال   -481رواا الرتمررر      (12

( ونررر  ف فرررى  541مالرررض رضرررى ا  عنرررف وحسرررنف األلبرررانى كمرررا فرررى " نررر ي  الرتةيررر "         
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وأبرررى أمامرررة وةريهرررم كمرررا  كرررس  ( . ولل ررردي  شرررواهد عرررن ابرررن عمرررس  4154نررر ي  اجلرررام   

 ( .1/141املن ر  . أنلس ن ي  الرتةي   

كمررا جررال فررى حرردي  ابررن عبرراس رضررى ا  عنررف أن النبررى  نررلى ا  عليررف و لررف وسررلم   ررال "          (11

فرر ن عمررسة فررى رمضرران تعرردل حاررة " وفررى روايررة للب ررار  أيضرراع " تقضررى حاررة معررى " وعنررد          

حاررة معررى " وفررى روايررة " فرر ن عمررسة فيرررف        مسررلم " فرر ن عمررسة فررى رمضرران تقضررى حاررة   أو       

( ومسررررررررلم 1841/ /5/84( و  1782 /1/704تعرررررررردل حاررررررررة " أنلررررررررس فررررررررت  البررررررررار     

 1244 )2/217. ) 

( و رررررال : " 2421( والرتمررررر    1545(وابرررررن حبررررران 1/211( والنسرررررائى  4/154رواا أ رررررد   (15

نررر ي  ( و ررال : " هرر ا حرردي     1/4( واحلرراكم   1/111حرردي  حسررن نرر ي  " وابررن ماجرررف      

اإلسرررناد   تعرررسو لرررف علرررة بوجرررف مرررن الوجررروا " ووافقرررف الررر هبى . ونررر  ف الشررريخ األلبرررانى "   

 ( .5151ن ي  اجلام  " 

 بررن عبررد اىررااد    لقيررب    24العقررود الدريررة مررن منا رر  شرريخ اإلسررال  أ ررد بررن تيميررة         (14

 : يمد حامد فقى .

 ي  " وحسررررنف الشررررريخ  ( و ررررال : " حسررررن نرررر   5/144( والرتمرررر     214و4/228رواا أ ررررد    (14

 ( .27األلبانى " ن ي  اجلام  "  

( وفررررى نرررر ي  505( وحسررررنف الشرررريخ األلبررررانى " نرررر ي  الرتةيرررر  "   2/550رواا الرتمرررر     (17

 ( .1/77سنن الرتم    

 ( .1512رةم أنو : أ  َ ل عن كسا   القاموس احمليط    (18

األلبررررانى " ( و ررررال حسررررن ةسيرررر  مررررن هرررر ا الوجررررف ونرررر  ف الشرررريخ 2/271رواا الرتمرررر     (12

 (.1410ن ي  اجلام "  

( كترررا  األ ان : برررا  مرررن جلرررس فرررى املسررراد      440 /2/418رواا الب رررار   فرررت  البرررار     (20

 ( كتا  الزكاة : با  فضل إرفال الصد ة .1011(  2/774ينتلس الصالة ( ومسلم  

( كترررا  األد  : برررا  السررراعى علرررى املسرررك    4007 /10/542رواا الب رررار    فرررت  البرررار    (21

( كتررررا  الزهررررد والس ررررائب بررررا  اإلحسرررران إىل األرملررررة واملسررررك    2282(  5/2284مسررررلم    و

 واليتيم .

( كترررا  الررردعاوت : برررا  أفضرررل اإلسرررتغفار  عرررن   4104 /11/100رو  الب رررار   فرررت  البرررار   (22

شرررداد برررن أوس رضرررى ا  عنرررف عرررن النبرررى  نرررلى ا  عليرررف و لرررف وسرررلم  : سررريد اإلسرررتغفار أن    

برررى   إلرررف إ  أنرررت رلقتنرررى وأنرررا عبررردو   وأنرررا علرررى عهررردو ووعررردو مرررا   يقرررول : اللرررهم أنرررت ر

إسررتطعت   أعررو  بررض مررن شررس مررا نررنعت   أبررول لررض بنعمتررض علررى   وأبررول برر نبى   أةفررس ىل           

ف نررف   يغفررس الرر نو  إ  أنررت .  ررال : ومررن  اىررا مررن النهررار مو نرراع بهررا فمررات مررن يومررف  بررل أن         
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مررن الليررل وهررو مررو ن بهررا فمررات  بررل أن يصررب  فهررو مررن   طسررى فهررو مررن أهررل اجلنررة ومررن  اىررا 

 أهل اجلنة ".

( كتررررا  الرررردعوات : بررررا  إسررررتغفار النبررررى      4107/ /11/105رو  الب ررررار    فررررت  البررررار    (21

نرررلى ا  عليرررف و لرررف وسرررلم  فرررى اليرررو  والليلرررة مرررن حررردي  أبرررى هسيرررسة رضرررى ا  عنرررف  رررال  

وا  إنرررى إلسرررتغفس ا  وأترررو  إليرررف فرررى   صعرررت النبرررى  نرررلى ا  عليرررف و لرررف وسرررلم  يقرررول :    

 اليو  أكثس من سبع  مسة ".

 . 42تقد   سجيف فى هامش / (25

( كتررا  اجلهرراد والسررري : بررا  فضررل افدمررة فررى       2820/ /4/28رواا الب ررار    فررت  البررار     (24

 ( كتا  الصيا  : با  أجس املفطس فى السفس إ ا توىل العمل .1112(  2/788الغزو ومسلم  

( وحسرررن النررروو  إسرررنادا فرررى ريرررا  الصررراحل       2/104( والنسرررائى  457أبرررو داود  أرسجرررف  (24

 ( .4701( وك ا الشيخ األلبانى فى ن ي  اجلام   1070 

( كتررررا  اجلمعررررة : بررررا  اجلمعررررة فررررى القررررس     821/ /2/551رواا الب ررررار   فررررت  البررررار    (27

 بة اجلائس .( كتا  األمارة : با  األما  العادل وعقو1822( 1/1542واملدن ومسلم  

( كترررا  اجلهررراد والسرررري برررا  يكتررر  للمسرررافس      2224/ /4/148رواا الب رررار    فرررت  البرررار     (28

 مثل ما كان يعمل فى اإل امة .

( كتررررا  الصررررو  : بررررا  نررررو  الصرررربيان     1240/ /5/214رواا الب ررررار   فررررت  البررررار     (29

 . (  كتا  الصيا  با  من أكل فى عاشورال فليكو بقية يومف1114(  2/728ومسلم  


