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احلمد هلل، والصـالة والسـالم عىل رسول اهلل.

فـهـذه ُخالصـات مـجموعة عـن: اإلجازات 
حـالت، قـام الفريـُق العلمـيُّ بمجموعة  والرَّ
ة  زاد باسـتخراِجها وإعـادِة صياغتِهـا مـن عـدَّ
د  حمارضات وبرامج للشـيخ حممـد صالح املنجِّ
-حفظـه اهلل- يف هذا املوضوع، فنسـأل اهلل أن 
ينفع هبذه املـادة وأخواهتا، وأن جيزي خرًيا كلَّ 

ها. ِ َمن شارَك وأعاَن يف إعداِدها وَنشرْ
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يمرُّ اإلنساُن يف حياته بمحطَّات، بعضها يبني 
وبعضها هيِدم، وبعضها يكون س�بًبا للسعادة 
وبعضه�ا يكون طريًقا لألحزان، وبعضها من 
ا سـاعات، وبعُضهـا من طوهلا  ِقَصهـا كأنَّ

ا سنوات! كأنَّ

 ، لكـن تبقـى احلقيقـة أنَّ هـذه مترُّ وتلـك مترُّ
مه اإلنساُن فيها من عمٍل: ويبقى ما قدَّ

وباهَلنَا ُعوِد  بالسُّ ِسنُوٌن  ْت  َمرَّ

��اُم أيَّ ه��ا  ِق��ْ�ِ ِم��ْن  َا  َفَكأنَّ

َبْعَدها َهْجٍر  اُم  َأيَّ اْنَثنَْت  ثمَّ 

َأْع��َواُم ا  ُطوهِلَ ِم��ْن  ا  َفَكأنَّ

نُوُن وَأْهُلَها ثمَّ اْنَقَضْت تِْلَك السِّ

ُ��ْم َأْح���َاُم ��ا وَك��أنَّ َف��َك��أنَّ

1
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وق�ُت اإلنس�اِن هو ُعم�ُره يف احلقيق�ة ورأُس 
مالِه، كام يقول احلََسـُن البـصيُّ : »ابَن 
آدَم، إنَّـام أنـت أيـاٌم، كلَّـام ذهـب يـوٌم ذهب 

بعُضك«))).

وقُت اإلنسان يكوُن سبَب سعاَدتِه يف الداَرين، 
أو س�بَب ش�قاَوتِه فيهام؛ »فام كان من وقته هلل 
وبـاهلل فهـو حياُته وُعمـُره، وغـري ذلك ليس 

حمسوًبا من حياتِه...

و واألمايّن  ـهرْ فـإذا قطـَع وقَته يف الغفلـة والسَّ
الباطلة، وكان خرَي ما قطَعه به النوُم والبِطالة؛ 

فموُت هذا خرٌي له من حياته«))).

حلية األولياء ألبي ُنعيم األصبهاني ))/48)).  (((
الجواب الكافي البن القيِّم )ص56)(، باختصار.  (((

2
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يقـول اإلمـاُم ابـُن القيِّـم : »إذا أراَد اهلل 
بالعب�د خ�ًرا؛ أعاَن�ه بالوق�ت، وجع�ل وقَته 
ا؛ جعـَل وقَتـه  ُمس�اِعًدا ل�ه. وإذا أراَد بـه رشًّ
ب  عليـه، وتعسَّ عليه وقُته، فكلَّـام أراَد التأهُّ
ه الوقت. واألول كلَّام مهَّت  للمسري مل ُيساِعدرْ

نفُسه بالقعود أقاَمه الوقُت وساعَده«))).

ِظ الوقت واستثامِره  ـَتِعن باهلل تعاىل يف ِحفرْ فاسرْ
عاء  لرْ عـىل اهلل، وأكثِر من الدُّ فيـام ينفع، وتوكَّ
ع إليه؛ فاألمور كلُّها بيد اهلل تعاىل، ال  والترضُّ

طَِي ملا منَع. مانَع ملا أعطى ، وال ُمعرْ

م�ن  واس�تثامُرها  الف�راغ  أوق�اِت  اس�تغاُل 
أص�ول نَِع�ِم اهلل ع�ى العب�د؛ ففـي احلديث: 

ف. مدارج السالكين )5/3))(، بتصرُّ  (((

4
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ُة  حَّ »نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن فِيِهاَم َكثٌِر ِمَن النَّاِس: الصِّ
َوالَفَراُغ«))).

ها فيام ينبغي فقد ُغبَِن، أي:  ِملرْ ])مغبون( أي: خارٌس، فَمن مل يسَتعرْ
باَعهام ببَخس ال ُتَمد عاقبُته[.

ـة والفـراغ مهـا رأُس املـال، وقولـه  حَّ فالصِّ
: »مغب�وٌن فيه�ام َكثٌِر ِم�َن النَّاِس« 

إشارٌة إىل أنَّ الذي يوفَّق لذلك قليٌل.

ًغا  فقد يكون اإلنسـان صحيًحا وال يكون متفرِّ
للعبادة الشـتغالِه بأسـباب املعاش، وقد يكون 
ًغا من األشـغال وال يكـون صحيًحا، فإذا  متفرِّ
اجتمعا للعبد ثم غلَب عليه الكسُل عن الطاعة 

فهو املغبون، مع ِقَص العمر وكثرة العوائق))).

رواه البخاري )))64).  (((
ينظر: كشـف المشـِكل من حديـث الصحيَحين البن الجـوزي ))/437(،   (((

وفتح الباري البن حجر )))/30)).
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ح�ثَّ ال�رشُع عى اس�تغال أوقات الف�راغ؛ ففي 
احلديـث: »اْغَتنِْم َخًْس�ا َقْب�َل َخٍْس: َش�َباَبَك َقْبَل 
َتَك َقْبَل َسَقِمَك، َوِغنَاَك َقْبَل َفْقِرَك،  َهَرِمَك، َوِصحَّ

َوَفَراَغَك َقْبَل ُشُغلَِك، َوَحَياَتَك َقْبَل َمْوتَِك«))).

وبـ�َّ  أنَّ الوقـَت سُيسـأل عنه كلُّ 
إنسـاٍن يوَم القيامة، ماذا َعِمَل فيه؛ فقال: »ال 
ِه،  َت�ُزوُل َقَدُم اْبِن آَدَم َي�ْوَم الِقَياَمِة ِم�ْن ِعنِْد َربِّ
َحتَّى ُيْس�َأَل َعْن َخْ�ٍس: َعْن ُعُمِرِه فِي�َم َأْفنَاُه، 
َوَعْن َش�َبابِِه فِيَم َأْباُه، َوَمالِِه ِمْن َأْيَن اْكَتَس�َبُه 

َوفِيَم َأْنَفَقُه، َوَماَذا َعِمَل فِياَم َعلَِم«))).

َوالَوْقُت َأْنَفُس َما ُعنِيَت بِِحْفظِِه
َيِضيُع َعَلْيَك  َما  َأْسَهَل  َوَأَراُه 

حه األلباني في صحيح الجامع )077)). رواه الحاكم )7846(، وصحَّ  (((
حه األلباني. رواه الترمذي )6)4)(، وصحَّ  (((
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من كامل ِدين اإلس�ام وَعَظَمته: أنَّ ترشيعاتِه 
تشمُل مجيع مناحي احلياة؛ فهو منهٌج متكامٌل 
شـامٌل لُشـَعب احلياِة اإلنسـانيَّة كلِّهـا، وهو 
ٌل بـام فيه  صالـٌح لـكلِّ زمـان ومـكان، متكفِّ
نيا واآلخرة،  صالُح الناس وسـعادهُتم يف الدُّ

يوافِق الِفطرَْرة السليمة، كام قال تعاىل: )ڭ  
ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  

ۋ( ]الروم: 30[.
ٍ وسـامحٍة، ووسـطيٍَّة واعتداٍل،  فهو ديُن ُيسرْ

وواقعيٍَّة ومثاليٍَّة، قال تعاىل: )ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ( ]البقرة: 85)[.

ْمَحِة«))). وقال : »ُبِعْثُت بِالَحنِيِفيَِّة السَّ
.] ة إبراهيم املستقيمة، املائلة عن الباطل إىل احلقِّ ]أي: ِملَّ

رواه اإلمام أحمد )345))(، وهو في الصحيحة )4)9)).  (((
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يِن وس�امَحتِه: توس�يُع امُلباحات  من ُي�ْ� الدِّ
عى الناس، وعدُم التضييق عليهم؛ فأحلَّ اهلل 

تعـاىل لنـا الطيِّبـات: )ڌ  ڎ  ڎ  
ومل   ،](57 ]األعـراف:  ژ(  ڈ    ڈ  
ـل الـشُع يف ِذكر امُلباحـات، فهي كثرية  يفصِّ
ال ُتـَص، واألصُل يف األشـياء اإلباحة حتى 
يـدلَّ دليٌل عىل التحريم، وإنَّـام جاء التفصيُل 
نعرفهـا  حتـى  النحصاِرهـا،  مـات  املحرَّ يف 

ونتجنّبها: )ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ( ]األنعام: 9))[.

م شيًئا ممَّا أخرَجه  وأنكَر سـبحانه عىل َمن حرَّ
لعباده؛ فقـال: )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ( ]األعراف: )3[.
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ُي�رَشع للمس�لم الرتويُح عن نفس�ه باحلاِل، 
ور عليها وعى األهل واألوالد،  وإدخاُل ال�ُّ
ات املباحة بوس�ائلها املباحة؛  وحتصي�ل اللَّ�ذَّ
تقيًقا للتواُزن ب� جوانب اإلنسان املختلفة، 
ـة  للِهمَّ وجتديـًدا  واملَلـل،  للسـآمة  ودفًعـا 
حـالت واملنَتزهات،  والنشـاط، باخلروج للرَّ
وأخذ اإلجازات، واللَِّعب امُلباح، وغري ذلك.

فقد قـال النبيُّ  حلَنرَْظَلـة: »َوَلكِْن َيا 
َحنَْظَلُة َساَعًة َوَساَعًة«))).

ة اليقظة،  واملراد: سـاعة عـىل احلُُضـور وقـوَّ
امم والرتويـح عـن النفس؛  وسـاعة لالسـتِجرْ

لئالَّ تسأَم النفُس ومتلَّ عن العبادة.

رواه مسلم )750)).  (((
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فسـاعة احلُُضور تـؤدُّوَن حقـوق ربِّكم، ويف 
ساعة الُفُتور تقضوَن ُحظوَظ أنفِسكم))).

وليس الُمراُد -كام يفهُم بعُض الناس- ساعًة 
لربِّـك يف الطاعة، وسـاعًة لقلبـك بارتكاب 
يف  وسـاعًة  احلـالل  يف  سـاعًة  أو  املعـايص، 

احلرام!!

نفَسـه  ُيعطـَي  أن  املسـلم  عـىل  أنَّ  فاملعنـى: 
هـا مـن الرتويـح واالسـتِجامم امُلباح، فال  حقَّ
يكـون طيلة يومـه وليلته مداوًمـا عىل العبادة 
واحلضـور، فهـذا ال ُيطيقـه أحـد؛ بـل يأخذ 
ِقسـًطا من الراحة؛ لئالَّ تسأَم النفس ومتلَّ عن 

العبادة.

ينظر: مرقاة المفاتيح للمالَّ علي القاري )550/4)).  (((
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ـِرو  وقـال النبـيُّ  لَعبرْـِد اهللِ برْـِن َعمرْ
ْيَل؟«،  ْهَر، َوَتُقوُم اللَّ : »إِنََّك َلَتُصوُم الدَّ

. قال: َنَعمرْ

 ، َقاَل: »إِنََّك إَِذا َفَعْلَت َذلَِك؛ َهَجَمْت َلُه الَعْيُ
ْهَر،  َوَنِفَهْت َل�ُه النَّْفُس، الَ َصاَم َم�ْن َصاَم الدَّ

ِه«))). ْهِر ُكلِّ اٍم َصْوُم الدَّ َصْوُم َثَاَثِة َأيَّ
ف واملرض. عرْ ])َهَجَمت له العي(: غاَرت ودخلت يف موضعها، من الضَّ

)َنِفَهت له النفس(: َتِعَبت وكلَّت[.

وقال له : »ُص�ْم َوَأْفطِْر، َوُقْم َوَنْم؛ 
�ا، َوإِنَّ لَِعْينَِك َعَلْيَك  َفإِنَّ لَِجَسـِدَك َعَلْيَك َحقًّ
�ا، َوإِنَّ لَِزْوِرَك  �ا، َوإِنَّ لَِزْوِجَك َعَلْيَك َحقًّ َحقًّ

ا«))). َعَلْيَك َحقًّ
])َزْورك(: زائرك وضيفك[.

رواه البخاري )979)(، ومسلم )59))).  (((

رواه البخاري )975)(، ومسلم )59))).  (((
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وقال سـلامُن أليب الدرداء : »إِنَّ لَِربَِّك 
ِلَك  ا، َوأِلَهرْ ِسـَك َعَليرَْك َحقًّ ا، َولِنَفرْ َعَليرَْك َحقًّ
ُه«، َوَقاَل  ـِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ ا؛ َفَأعرْ َعَليرَْك َحقًّ

ا له: »َصَدَق َسْلاَمُن«))). النَّبِيُّ  ُمقرًّ

َمة آل داود : »َحقٌّ  ُروي أنَّه جاء يف ِحكرْ
َبِع َسـاَعاٍت:  ُفَل َعنرْ َأررْ َعـىَل الَعاِقـِل َأنرْ اَل َيغرْ
، َوَسـاَعٍة  ُه َعـزَّ َوَجلَّ َسـاَعٍة ُينَاِجـي فِيَهـا َربَّ
ـِ� فِيَها إىَِل  َسـُه، َوَسـاَعٍة ُيفرْ ُيَاِسـُب فِيَها َنفرْ
ُدُقوَنُه َعنرْ  وَنُه بُِعُيوبِِه َوَيصرْ ِذيـَن ُيرِْبُ َوانِِه الَّ إِخرْ
ا فِياَم  اِتَ ِسـِه، َوَساَعٍة ُيَلِّ َبْيَ َنْفِس�ِه َوَبْيَ َلذَّ َنفرْ
�اَعَة َعْوٌن َعَى َهِذِه  َيِ�لُّ َوَيُْمُل؛ َفإِنَّ َهِذِه السَّ

اٌم لِْلُقُلوِب«))). اَعاِت َوإمِْجَ السَّ

رواه البخاري )968)).  (((
د البن المبارك )3)3(، ولهنَّاد ))/580). هرْ الزُّ  (((
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ُحـوا القلـوَب  وُرِوَي عـن عـيٍّ : »َروِّ
ِرَهت عمَيت«))). ا إذا ُأكرْ ساعة؛ فإنَّ

َحاُب النَّبِيِّ  ُن َعبرْـِد اهلل: »َكاَن َأصرْ ُر برْ وقـال َبكرْ
 َيَتباَدُحـوَن بِالبِطِّيـِخ، َفـإَِذا َكاَنـِت 

َجاَل«))). احلََقاِئُق َكاُنوا ُهُم الرِّ
])َيَتباَدحون(: يرتاَمون[.

الرتويُح ع�ن النفِس باحلاِل ُمباٌح، لكنَّه وس�يلٌة 
الغاي�ٌة وَه�َدٌف، فاألص�ُل يف حياة املس�لم اجِلدُّ 
ة والرتقِّي يف درجات الكامل، فال يليُق  وُعُلوُّ اهِلمَّ
بـه التعلُّـُق بوسـائِل الرتويح بحيـث ُتصبُِح هي 
غل الشـاغل له، وال يِصحُّ أن يكون الرتويُح  الشُّ
و مستغرًقا لوقِت اإلنسان أو أكثِره،  واللَِّعُب واللَّهرْ

ين )376/4( . إحياء علوم الدِّ  (((
حه األلباني. األدب المفرد للبخاري )66)(، وصحَّ  (((
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فاإلنسـان مل ُيَلق للرتويح واللَِّعب، بل الرتويح 
ر اهلل وعن  ه عن ِذكرْ عارٌض، واالنِشـغال به يُصدُّ
ـِغُله عن  الصـالة، ويضيِّع عليـه الفرائض، وُيشرْ

ة، فيقع يف احلرام. نيويَّ الواجبات الشعيَّة والدُّ

م�ا يعت�اُده الناُس من اخلروج لرح�ات الرّب أو 
البح�ر، يف أوق�ات اإلج�ازة أو غره�ا، بَقْصِد 
النُّْزه�ة وتروًي�ا عن النفس؛ أم�ٌر ُمباٌح، بل قد 
يكون ُمستحبًّا مع النيَّة الصاحلة، فينوي الرتويَح 
ي عىل  عن نفِسـه وأهِله لتجديِد النشاط والتقوِّ
الطاعـِة، ودفًعا للملل والسـآمة عـن العبادة، 
وِر عـىل أهلـه وأوالِده،  وينـوي إدخـاَل الـسُّ
َر فيام خلـق اهلل تعاىل من آيات  ـَر والتدبُّ والتفكُّ

الّب والبحِر واألرِض والسامء وغريها.

12
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ه وُمزاَحه،  املس�لم يعُل حياَت�ه كلَّها هلل، ِج�دَّ
وعمَل�ه وترفيَه�ه، ونوَم�ه ويقظَت�ه، وس�فَره 

وإقاَمت�ه، قـال تعـاىل: )ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې( ]األنعام: )6)-63)[.

ل الُمباحات إىل طاع�ات بالنيَّة  واملس�لم ي�وِّ
الصاحلة، وال يرتك ساعًة من ُعمره تضيُع بال 
ل عاداتـه اليوميَّة وأعامله املباحة  فائدة؛ فيحوِّ
- إىل عبادات،  -من أكل ورشب ونوم وَسـريرْ
ي عـىل  فينـوي هبـذه األعـامل املباحـة التقـوِّ
اَم  الطاعات وجتديد النشاط، ويف احلديث: »إِنَّ
ِرٍئ َما َنَوى«))). اَم لُِكلِّ امرْ اَمُل بِالنِّيَّاِت، َوإِنَّ األَعرْ

رواه البخاري ))(، ومسلم )907)).  (((
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فـإذا احتسـَب املسـلُم نوَمَتـه، ونـوى بالنوم 
َذ ِقسـٍط من الراحة  ي عىل الطاعة، وَأخرْ التقوِّ
لتجديـد نشـاط اجلسـم ليقَوى عـىل العبادة؛ 
ه إىل عبادة وطاعة، كام قال  انقلَب النوُم يف حقِّ
 : ِّمعاُذ بُن جبٍل أليب موسـى األشعري
ِئي ِمَن  يرِْل، َفَأُقوُم َوَقدرْ َقَضيرُْت ُجزرْ َل اللَّ »َأَناُم َأوَّ
َمتِي  َتِسـُب َنورْ َرُأ َما َكَتَب اهللُ ِل، َفَأحرْ ِم، َفَأقرْ النَّورْ

َمتِي«))). َتِسُب َقورْ َكاَم َأحرْ

داِء : »إينِّ ألسـَتِجمُّ  ررْ وُرِوَي عن أيب الدَّ
نفـي باليشء من اللَّهو، فيكون ذلك عوًنا ل 

.(((» عىل احلقِّ

رواه البخاري ))434(، ومسلم )733)).  (((
ين )376/4( . إحياء علوم الدِّ  (((
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حات: تعلُّم األح�كام املتعلِّقة  م�ن آداب الرَّ
م أو يق�ِّ يف واجب،  هب�ا حتى ال يقع يف حم�رَّ
ِ الصـالة وَجرِْعها إذا كان  فيتعلَّـم أحكام َقصرْ
م واملسح عىل اخلفَّ�  ُمسـافًرا، وأحكاَم التيمُّ
ونحـو ذلـك، وإذا كانـت رحلَة صيـٍد تعلََّم 
أحـكام الصيد والتذكيـة وآداهَبا ومتى يكون 
الصيـُد جائـًزا ومتى يكـون حراًمـا، إىل غري 

ذلك.

الوالَديـن  اسـتئذاُن  ح�ات:  الرَّ آداب  م�ن 
يون،  قبل اخلـروج، وعدم إثقال النفـس بالدُّ
حلة بالطعام  واالسـتخارة، واالسـتِعداد للرِّ
السـالمة،  والبوصلـة وجوانـب  والـشاب 
فقة الصاحلة، واخلروج باكًرا فهو  واختيار الرُّ

14
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أعَظُم بركًة، واختيار املكان املناسب جللوس 
ـر اهلل، وتعلُّم  العائلـة، وعـدم الغفلة عـن ِذكرْ
كوب  األذكار واألدعيـة املأثـورة -كُدعاء الرُّ
ب اإلرساف  ـَفر ونـزول املنزل-، وجتنُـّ والسَّ
ة  يف النفقات والطعام والـشاب، وجتنُّب أذيَّ
الناس، واحلفاظ عىل البيئة وثرواهتا والطُُّرق 
ة، وإماطـة األذى، فال رَضر  واألماكـن العامَّ

وال رِضار.

الصاُة أعَظُم أركاِن اإلساِم بعد الشهاَدَتي، 
واملسلم يِرُص كلَّ احِلْرص عى أداِء الصاة 

يف أوقاِت�ا، يف مجاعٍة، قـال تعاىل: )ڻ    ۀ     
ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ( ]النساء: 

ا هـم الذين: )ٻ  ٻ   03)[، واملؤمنـون حقًّ
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ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ( ]النور: 37[، 
فاحلذَر احلذَر مـن تضييع الصالة أو تأخرِيها 

حالت! عن أوقاهتا يف الرَّ

حات، واإلقامُة  ُيْس�َتحبُّ رف�ُع األذان يف الرَّ
للصاة. واألذان يف الباري له ثواٌب عظيٌم، 
ِر هلل يف مكاٍن مهجوٍر، وقد قال  وهو رفٌع لِذكرْ
ِريِّ  لبعـض أصحابه:  أبو سـعيٍد اخلدرْ
إيِنِّ َأَراَك ُتِـبُّ الَغنَـَم َوالَباِدَيَة، َفـإَِذا ُكنرَْت يِف 
َفـعرْ  ـاَلِة، َفاررْ نرْـَت بِالصَّ َغنَِمـَك َوَباِدَيتِـَك َفَأذَّ
ُه »الَ َيْس�َمُع َمَدى َصْوِت  َتَك بِالنَِّداِء؛ َفإِنَّ َصورْ
ٌء؛ إاِلَّ َش�ِهَد َلُه  ِن ِج�نٌّ َوالَ إِْنٌس َوالَ َشْ امُل�َؤذِّ
ُته من  َي�ْوَم الِقَياَم�ِة«، قـال أبو سـعيد: َسـِمعرْ

.(((
 رسول اهلل

رواه البخاري )609)  (((
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�نَن املهجورة التي يس�ُهل إحياؤها يف  من السُّ
: الصاة يف النِّعال، ففي احلديث:  رحات الربِّ
ْم  ُْم ال ُيَصلُّ�وَن يِف نَِعاهِلِ »َخالُِف�وا الَيُه�وَد؛ َفإِنَّ

َوال ِخَفافِِهْم«))).

يوز خروُج املرأِة للرتويِح امُلباح، إذا خرَجت 
ج وال تزيُّن  ، با تربُّ ملتِزمًة باحِلجاب الرشعيِّ

جال. وال تعطُّر وال اختاط بالرِّ

ع�ى الرج�ل أن َيْ�ِرَص ع�ى الت�زاِم نس�ائه 
ه  ، وعليه أن يغـضَّ َبَصَ باحِلج�اب الرشع�يِّ
مـَة إخوانِه  عن نسـاِء غـرِيه، وأن ُيراعـَي ُحررْ

املسلم�.

حه األلباني. رواه أبو داود ))65(، وصحَّ  (((

18
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اإلج�ازة ُفْرص�ٌة عظيم�ٌة ألعَظ�ِم الرح�ات 
ارٌة  اإليامنيَّ�ة، وه�ي ِرْحل�ة الُعمرة، وهـي كفَّ
نـوب، وبركـٌة يف األرزاق، وفيهـا ترفيـٌه  للذُّ
عن النفس، ويف احلديث: »الُعْمَرُة إىَِل الُعْمَرِة 

اَرٌة ملَِا َبْينَُهاَم«))). َكفَّ
وقال : »َتابُِع�وا َبْيَ احَلجِّ َوالُعْمَرِة؛ 
ُنوَب َك�اَم َينِْفي الكُِر  ُ�اَم َينِْفَي�اِن الَفْقَر َوالذُّ َفإِنَّ

ة«))). َخَبَث احَلِديِد والذهب والِفضَّ

فاَز يف هذه اإلجازِة:

َمن َحِفَظ شيًئا من كتاب اهلل أو علَّمه غرَيه: 	 
َمُه«)3). َم الُقْرآَن َوَعلَّ ُكْم َمْن َتَعلَّ »َخْرُ

رواه البخاري )773)(، ومسلم )349)).  (((
رواه الترمـذي )0)8(، والنسـائي ))63)(، وهـو فـي صحيـح الترغيـب   (((

.(((33(
رواه البخاري )7)50).  (3(
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َمن خطا ُخُطواٍت لطلب ِعلرٍْم: »َمْن َسَلَك 	 
َل اهللُ َلُه بِِه  َطِريًق�ا َيْلَتِم�ُس فِيِه ِعْل�اًم؛ َس�هَّ

َطِريًقا إىَِل اجَلنَِّة«))).
ُغ�وا َعنِّي 	  َمـن بلَّـغ ِعلاًم، ونـَش دعوة: »َبلِّ

َوَلْو آَيًة«))).
َمن دلَّ عىل خرٍي، ودعا إىل ُهًدى، وأسدى 	 

نصيحـة: »َم�ْن َدلَّ َعَى َخْرٍ َفَل�ُه ِمْثُل َأْجِر 
َفاِعلِ�ِه«)3)، »َمْن َدَعا إىَِل ُهًدى؛ َكاَن َلُه ِمْن 
األَْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن َتبَِعُه، ال َينُْقُص َذلَِك 

ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْيًئا«)4).
َمن برَّ والَديه، ووصَل َرِحَه، وزاَر أقارَبه، 	 

وأعطى حقوَق أهِله.

رواه مسلم )699)).  (((
رواه البخاري ))346).  (((

رواه مسلم )893)).  (3(

رواه مسلم )674)).  (4(
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َمـن زاول رياضًة بدنيَّة فيهـا تقويٌة لبدنه؛ 	 
ينـوي بذلـك االسـتعانة عـىل طاعـة اهلل 
تعاىل: »الُمْؤِمُن الَقِويُّ َخْرٌ َوَأَحبُّ إىَِل اهللِ 

ِعيِف«))). ِمَن الُمْؤِمِن الضَّ

َمـن اكتسـَب ُصحبـًة صاحلـًة، ُتعينُه عىل 	 
احلقِّ وتِصُفه عن الّش.

ا املسلم، وأيُتها املسلمة: أيُّ

احَفْظ س�ورة، َعلِّم آية، ادُرس مسألة، احُض 
ع  وزِّ كتاًب�ا،  اق�رأ  حم�ارضة،  اْس�َمع  درًس�ا، 
ص حم�ارضة، انرُش دع�وة، اكُتب  �ة، خلِّ مطويَّ
د أًخا،  ح خطأ، سدِّ م َموِقًعا، صحِّ مقااًل، صمِّ
رافِ�ق ناصًحا، امنَْح حمروًما، أنِفق مااًل، أِغث 

رواه مسلم )664)).  (((
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هلفاًن�ا، َأدِّ ُعمرًة، علِّم جاهًا، اتَّبع جنازًة، ُزر 
مريًض�ا، خطِّ�ط مرشوًعا، ُس�دَّ ثغ�رًة، اقرِتح 

فِْكرة.

 

نسأل اهلل أن ُيعيَننا على ِذْكِره وُشكره وُحْسن 

َمنا ما ينفُعنا، وأن ينفَعنا بما  عبادته، وأن يعلِّ

منا، وأن يباِرك لنا في أوقاتنا وأعمارنا علَّ

والحمد هلل ربِّ العالمين


