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 أمـــــابــــــعـــــــد:
 الوجود،هو  عندما يتصل املخلوق ابخلالق ، فيأنس بقربه ، ويتلذذ مبناجاته.  أحلى وأمجل وأروع  شيء يف هذا  

ذكــــــر هللا : مساكني أهل الدنيا ، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها ، قيل:  ومـا أطيـب مـا فيهـا :  قـال: قال بعض الصاحلني 
. 

عقارات والقصور وكثرة الشهوات وامللذات وهو بعيد عـن هللا فهـو يف من املناصب واألموال وال فمهما ملك اإلنسان من هذه  الدنيا
 تعاسٍة وشقٍاء ونكٍد وهٍم .

 (: هل فكرت  كيف تستثمر دقائق حياتك يف طاعة هللا وأن تبين آلخرتك ؟ فكر يف مستقبلك احلقيقي) 
يف الصــيف لــيف ا يف الشــتاء وكــذلك  املــ من : هــو مــن اســتثمر حياتــه آلخرتــه فيكــون كالنملــة  فهــي  مــ   إن العبــد املوفــق والســعيد

 .جيم  يف الدنيا احلسنات والطاعات والعبادات لري ا يف آخرته

نْيا  :}قال تعاىل    {َواآْلَِخَرُة َخرْيٌ َوَأبـَْقى َبْل تـُْ ثُِروَن احْلََياَة الدُّ
 : إىل كم تتعب نفسك ؟قيل لبعض العباد

 : راحتها أريد. قال
  م وآثر تعب الدنيا على تعب اآلخرة.فتأمل كيف أنه قد

 .راحتها أريدقال الثوري :قيل للربي  بن خثيم لو أرحت نفسك قال 

 فتأمل اي أخي املسلم :كيف أنه قدم راحة اآلخرة على راحة الدنيا.
من   فهل تتعب نفسك : حنن نتعب ونسهر ونتغرب ونسافر وندف  األموال الطائلة من أجل مستقبل الدنيا الفاين الزائل أخي احلبيب

 أجل مستقبل حقيقي وسعادة سرمدية وحياة  أبدية  ال هناية  هلا ؟
 يف مج  األموال فهل عندان خربة يف كيف جنم  احلسنات؟ حنن  عندان خربة
 : خطط آلخرتك

 مور الدنيوية .حنن خنطط لدنياان كيف نبين البيت كيف خنتار الزوجة كيف ننمي أموالنا ونستثمرها  إىل  غري ذلك  من األ
فتجد الواحد منا حيـر  عقلـه  ألمـوره الدنيويـة كيـف ي ـبطها وكيـف حيـافو عليهـا وكيـف يطورهـا وال يفكـر يف آخرتـه كيـف يكـون يف  

 املنازل العالية والدرجات الرفيعة وكيف  يرضى هللا عنه.
. إن اإلكثار من التعبد هلل تعاىل يعطي املسلماإلكثار  من التعبد هلل تعاىل:  ًً  قوًة وثبا ً وعزماً وطمأنينًة وراحًة واستقراراً نفسيًا

: فأول ما تستيقو من نومـك تقـول دعـاء االسـتيقا  مـن النـوم:) احلمـد هللا الـذي أحيـاان بعـدما أماتنـا وإليـه  استفتح يومك بطاعة هللا
عن أيب موسى األشعري رضي هللا يث منها : النشور( وتتوضأ وتصلي الفجر يف وقته م  اجلماعة يف املسجد وقد جاء يف ف لها أحاد

  دخل اجلنة متفٌق عليه. 1عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من صلى الربدين
وعن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: من صلى العشاء يف مجاعٍة، فكأمنا قـام نصـف 

 ح يف مجاعة، فكأمنا صلى الليل كله رواه مسلم.الليل، ومن صلى الصب
فال يطلبنكم هللا من ذمته بشيٍء، فإنه من يطلبـه مـن  2قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من صلى صالة الصبح فهو يف ذمة هللا و 

 ذمته بشيٍء يدركه، مث يكبه على وجهه يف انر جهنم رواه مسلم.
 إىل طلوع  الشمس:احلرص على اجللوس بعد صالة  الصبح  

وهــذه ســنة قــد هجرهــا  كثــري مــن النــاس ، فقــد كــان رســولنا عليــه الصــالة والســالم إذا صــلى الفجــر  جلــس يف مصــاله إىل طلــوع   
: قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم : ل مــن صــلى الفجــر يف مجاعــة مث قعــد يــذكر هللا حــ  تطلــ   الشــمس وفيهــا ف ــل ع ــيم.

انت له كأجر حجة وعمرة ل . قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ل مة  مـة  مـة ل رواه اليفمـذي الشمس مث صلى ركعتني ك
. 
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حــاول أن يكــون لــك نصــيب  وورد مــن هــذه األذكــار الــم ورد فيهــا  ف ــل معــني  لكــي  تتنــوع لــك الثمــرات  ايهلــا مــن أجــور ع يمــة: 
 واألجور والدرجات. وهي كالتايل :

كنـــز يف اجلنـــة  )وكلمـــا زدت زادت   3000مـــرة  فيكـــون نصـــيبك يف الشـــهر  100(  ال حـــول وال قـــوة  إال ابهلل) :  أن تقـــول -1
عن أيب موسى رضي هللا عنه قال: قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )أال أدلك على كنز مـن كنـوز اجلنـة؟  فقلـت: بلـى  الكنوز(

 ( متفٌق عليه.اي رسول هللا قال: ال حول وال قوة إال ابهلل
 وما أدرا  ما كنوز اجلنة ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر.

 وهي م   ذلك  تعطي اإلنسان قوًة  وعزماً وتبعد عنه الكسل  والعجز .
شـجرة يف 12000مـره  فيكـون رصـيد  الشـهري 100(  سـبحان هللا ، واحلمـد هللا ، وال إلـه إال هللا ، وهللا أكـرب: ) وأن تقول -2

 . اجلنة  ألن كل كلمة من هذه األذكار فيها شجرة يف اجلنة )وكلما زدت زادت األشجار ( يف اجلنة
عن ابن مسعوٍد رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )لقيت إبراهيم صلى هللا عليه وسلم ليلـة أسـري يب فقـال: اي 

وأن غراسـها: سـبحان هللا، واحلمـد هلل، وال إلـه قيعـاٌن ن اجلنة طيبة اليفبة، عذبة املـاء  وأهنـا حممد أقريء أمتك مين السالم، وأخربهم أ
 إال هللا، وهللا أكرب(  رواه اليفمذي وقال: حديٌث حسٌن.

شـجرة ،  6000مرة فيكون رصيد  الشـهري مـن أشـجار اجلنـة 100( سبحان هللا وحبمده ، سبحان هللا الع يم: )  وأن تقول -3
ابٍر رضــي هللا عنــه، عــن النــع صــلى هللا عليــه وســلم قــال: )مــن قــال: ســبحان هللا وحبمــده، غرســت لــه خنلــٌة يف اجلنــة.(   رواه عــن جــ

اليفمـذي وقـال: حـديٌث حسـٌن ، وعـن أيب هريــرة رضـي هللا عنـه قـال: قـال رسـول هللا، صــلى هللا عليـه وسـلم: )كلمتـان خفيفتـان علــى 
 يبتان إىل الرمحن: سبحان هللا وحبمده، سبحان هللا الع يم( متفٌق عليه.اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حب

 فإذا أردت أن تكون حبيباً للرمحن وتثقل موازينك يف اآلخرة من احلسنات فعليك أن تكثر من هذه الكلمات:
ســتغفر للمــ منني و مــن امــرة. وجــاء فيهــا ف ــل ع ــيم ففــي احلــديث : ) 100( اللهــم أغفــر للمــ منني وامل منــات: ) أن تقــول -4

 ( رواه الطرباين .للم منات كتب هللا له بكل م من و م منة حسنة

واحلسنة بعشرة  أمثاهلا تصور كم  أتخذ من احلسنات عندما تدعو للم منني وامل منات من أبينا آدم عليه السالم إىل وقتنا هذا ، هللا  
كان شيخ اإلسالم ابن تيمية ) رمحه هللا (: مـن أوراده اليوميـة أن يـدعو أكرب  اي له من ف ل ع يم يكسبه امل من خالل دقائق ، وقد  
 هبذا الدعاء وحيرص عليه  كما ذكر  عنه تلميذه  ابن القيم.

 فاحرص على هذا الدعاء سواء كان يف سجود  أو يف خارج الصالة  .
 مرة. 100(  سبحان هللا  وحبمده  أستغفر هللا   وأتوب  إليه: )  أن تقول -5
(. قالــت ســبحان هللا وحبمــده. أســتغفر هللا وأتــوب إليــهكــان رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم يكثــر مــن قــول: )فــي صــحيح مســلم:  ف

، أستغفر هللا وأتوب إليه ؟ فقال: )أخـربين ريب أين سـأرع عالمـًة : سبحان هللا وحبمدهعائشه: قلت: اي رسول هللا ! أرا  تكثر من قول
رت مـن قــول: ســبحان هللا  وحبمــده، أسـتغفر هللا وأتــوب إليــه  فقــد رأيتهـا: ل إَذا َجــاَء َنْصــُر هللِا َواْلَفــْتُح ل فــتح يف أمـم فــإذا رأيتهــا أكثــ

ــو   ــِد رَبِبــَك َواْســتَـْغِفْرُه إن ــُه كــاَن تـَ ــبِبْح حَبْم ــِن هللِا َأفْـَواجــاً. َفَس َــْدُخُلوَن يف ِدي ــَت الن ــاَس ي ــه ثالثــة أمــور:  وهــذا الــذكر  اابً ل(.مكــة، ل َورََأْي في
 )التسبيح والتحميد واالستغفار(.

( فجمعــت بــني الصــالة والســالم عليــه  كمــا قــال تعــاىل: )اَي َأيُـَّهــا ال ــِذيَن َآَمنُــوا َصــلُّوا َعَلْيــِه  اللهــم صــل وســلم عليــه: )  أن تقــول -6
 مرة.  1000مرة مثال  فاهلل يصلي عليك  100َوَسلِبُموا َتْسِليًما ( ، فلو صليت عليه  

 3عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، رضي هللا عنهما أنه مس  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )من صلى علـي  صـالًة، صـلى هللا 
 عليه هبا عشرًا( رواه مسلم.

 مرة.100( ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد وهو على كل شي قدير: )  أن تقول -7
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )من قال ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، لـه امللـك ولـه احلمـد، وهـو علـى كـل شـيٍء قـديٌر، وقال  
يف يوٍم مائة مرٍة كانت له عدل عشر رقـاٍب وكتبـت لـه مائـة حسـنٍة، وحميـت عنـه مائـة سـيتٍة، وكانـت لـه حـرزاً مـن الشـيطان يومـه ذلـك 

 أبف ل مما جاء به إال رجٌل عمل أكثر منه(.متفق عليه.  ح  ميسي، ومل أيت أحٌد 
 مرة. 100(  هللا عدد خلقه ، سبحان هللا رضى نفسه، سبحان هللا زنة عرشه ، سبحان هللا مداد كلماته: ) سبحان  أن تقول -8

كـرًة حـني صـلى الصـبح وهـي يف عن أم امل منني جويرية بنت احلارث رضي هللا عنهـا أن النـع صـلى هللا عليـه وسـلم خـرج مـن عنـدها ب
مسجدها، مث رج  بعد أن أضحى وهي جالسٌة، فقال: )ما زلت علـى احلـال الـم فارقتـك عليهـا ؟ قالـت: نعـم: فقـال النـع صـلى هللا 
 عليه وسلم: لقد قلت بعد  أرب  كلماٍت ثالث مراٍت، لو وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان هللا وحبمده عدد خلقـه، ورضـاء

 نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته(. رواه مسلم.
فتصـور كـم  أتخـذ مـن  ويف روايٍة له: سبحان هللا عدد خلقه، سبحان هللا رضاء نفسه، سبحان هللا زنة عرشه، سبحان هللا مداد كلماتـه
 احلسنات  عندما تكرر هذا الذكر  الع يم يف يومك وليلك ومعناه أي أن هللا يعطيك عدد خلقه حسنات .

 هل أحد يستطي  أن يعد وحيصي عدد خلق هللا؟
 األشجار و الصخور ......اخل( ) املالئكة واجلن واإلنس و البهائم و  األمسا   و الطيور واحلشرات و

 ) تنبيه هــام (
ويف كـل حـني  هذا الذكر ليس خاصاً أبذكار الصباا واملساء كما يفهمه البعض عندما يقرأه يف كتب األذكار بل هـو عـام يف كـل وقـت

 فال حترم نفسك من هذه األجور الع يمة.
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من قـال سـبحان هللا وحبمـده، يف  مرة  يف اليوم.  100(  سبحان هللا وحبمده:) أن تقول -9

 يوٍم مائة مرٍة، حطت خطاايه، وإن كانت مثل زبد البحر( متفٌق عليه.
عـن األغـر بـن يسـار املـزين رضـي هللا عنـه قـال: قـال رسـول هللا صـلى هللا  - مـرة 100(   وأتـوب إليـهأستغفر هللا: )  أن تقول -10

 مرٍة( رواه مسلم. مائةعليه وسلم: )اي أيها الناس توبوا إىل هللا واستغفروه فإين أتوب يف اليوم 
عن ابن عمر رضي هللا عنهما  -مرة  100م.)يف اجمللس الواحد( رب اغفر يل، وتب علي إنك أنت التواب الرحي : أن تقول -11

مرٍة: )رب اغفر يل، وتب علي إنك أنت التواب الـرحيم(.  رواه  الواحد مائةقال: كنا نعد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اجمللس 
النـاس أو كنـت  عملت هبذا احلديث يف جمالسك اخلاصـة والعامـة وسـواء  كنـت  مـ  فهل أبو داود، واليفمذي وقال: حديث صحيح.

 م  أهلك وأوالد  يف بيتك . 
عـن سـعد بـن أيب وقـاٍص رضـي هللا عنـه قـال: كنـا عنـد رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم  -مرة  100(  سبحان هللا: ) أن تقول-12

مائـة فقال: )أيعجز أحدكم أن يكسب يف كل يوٍم ألـف حسـنٍة ! فسـأله سـائٌل مـن جلسـائه: كيـف يكسـب ألـف حسـنٍة؟ قـال: يسـبح 
 تسبيحٍة، فيكتب له ألف حسنٍة، أو حيط عنه ألف خطيتٍة( رواه مسلم.

قال احلميدي: كذا هو يف كتاب مسلٍم: أو حيط قـال الربقـاين: ورواه شـعبة، وأبـو عوانـة، وحيـا القطـان، عـن موسـى الـذي رواه مسـلم 
 من جهته فقالوا: وحيط بغري ألٍف.

 ) تنبيه هــام (
مل يرد فيها عدد معني،  وإمنا ذكران عـدداً معينـاً علـى سـبيل املثـال    -مما ذكرانه سابقاً  -د فيها ف ل معنيبعض هذه األذكار الم ور 
مل تـرد الُسـنة   بـذكره،  قـد اختلـف فيـه بعـض أهـل العلـم ، وإمنـا ذكـران العـدد  -أي حتديـد عـدد معـني   -ال التحديد. وهذه املسألة 

مـرة أحيـاانً، و رة  100ورد يف الشـرع أو علـى سـبيل التعبـد . )فمـثاًل: يقـول هـذا الـذكر،  على سبيل التن ـيم ولـيس علـى سـبيل أنـه
يقوله أكثـر أو أقـل حـ   ـرج  مـن خـالم العلمـاء، واملهـم أن ال  لـو يـوم مـن أايمـه مـن هـذا الـذكر( وقـد كـان كثـري مـن السـلف هلـم 

رضـى هللا عنـه يسـتغفر هللا   كـان أبـو هريـرة  ا، منها على سـبيل املثـال :أوراد يومية حمددة بعدد معني  تص به لنفسه ويريب نفسه عليه
ركعـة كمـا ذكـر  ذلـك 300: كان يصلي يف اليوم  واإلمام امحد بن حنبلمرة ويقول : أستغفر على عدد ذنويب .  12000يف اليوم 

رثه ذلك حياة القلب والعقل وكان شيخ اإلسالم ابن إن من أدمن اي حي ايقيوم ال إله إال أنت أو  : قال ابن القيمعنه  ابنه عبد هللا . 
تيمية قدس هللا روحه شديد اللهج هبا جدا وقال يل يوما : هلذين االمسني ومها احلي القيوم أتثـري ع ـيم يف حيـاة القلـب وكـان يشـري إىل 
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الفجـر ايحـي ايقيـوم الإلـه إال أنـت  كـل يـوم بـني ُسـنة الفجـر وصـالة  أربعـني مـرةأهنما االسـم األع ـم ومسعتـه يقـول : مـن وايـب عليهـا 
 .  برمحتك أستغيث حصلت له حياة القلب ومل ميت قلبه

: كــل هــذه األذكــار املتنوعــه الــم ذكــرت لــك  الأتخــذ مــن وقتــك  إال نصــف  ســاعة  تقريبــاً.درب ومــرن نفســك عليهــا أخــي الكــرم
 ومية،  وال تستطي  أن تفارقها.(يوما مثال، وبعدها تصبح عليك سهلة ويسرية، وجزءاً  من حياتك الي21)

: إن شعرت بتعب أوملل  وأنت  تقـول  هـذه  األذكـار أن تغـريمن وضـعك  فتقوهلـا  وأنـت يشـي  لكـي  تتحـر  عنـد   أقيفا  عليك
 الدورة الدموية  ويذهب  عنك  النوم  والتعب   أو تقوهلا وأنت يف سيارتك وأنت ذاهب إىل عملك .

التخطــيط لرخــرة : أن  صــص املســلم جــزء اً مــن وقتــه اليــومي لقــراءة القــرآن الع ــيم فهــو النــور املبــني  : ومــن قــراءة القــرآن الكــرم
 والصراط املستقيم وهو شفاء القلوب واألبدان  وهو الرمحة  واهلدع .

ِِ  َوِبَرمْحَتِـِه  لصُّـُدوِر َوُهـًدع َوَرمْحَـٌة لِْلُمـْ ِمِننَي اَي َأيُـَّها الن اُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَ ٌة ِمْن رَبِبُكْم َوِشَفاٌء ِلَمـا يف ا} قال تعاىل:  قُـْل ِبَفْ ـِل ا
 {فَِبَذِلَك فـَْليَـْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ مم ا جَيَْمُعوَن 

 قَـْد َجـاَءْتُكْم َمْوِع َـٌة اَي َأيُـَّهـا الن ـاسُ تعاىل ممتنا على خلقه مبا أنزل إليهم من القـرآن الع ـيم علـى رسـوله الكـرم: }  قال ابن كثري: يقول
{ أي: من الُشَبه والشكو ، وهو إزالـة مـا فيهـا مـن رجـس وَدنَـس، }  َوِشَفاٌء ِلَما يف الصُُّدورِ { أي: زاجر عن الفواحش، }  ِمْن رَبِبُكمْ 

قني املـوقنني مبـا فيـه، كمـا قـال تعـاىل: } { أي: حمصـٌل هلـا اهلدايـة والرمحـة مـن هللا تعـاىل. وإمنـا ذلـك للمـ منني بـه واملصـد َوُهًدع َوَرمْحَةً 
 .{َونُنزُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِْلُمْ ِمِننَي َوال يَزِيُد ال  اِلِمنَي ِإال َخَسارًا 

واحلسـنة بعشـر  وعن ابن مسعوٍد رضي هللا عنـه قـال: قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم: )مـن قـرأ حرفـاً مـن كتـاب هللا فلـه حسـنٌة،
وعـن ابـن  -: أمل حـرٌم، ولكـن: ألـٌف حـرٌم، والٌم حـرٌم، ومـيٌم حـرٌم(. رواه اليفمـذي وقـال: حـديث حسـن صـحيح ال أقـولأمثاهلا 

عباٍس رضي هللا عنهما قال: قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم: )إن الـذي لـيس يف جوفـه شـيٌء مـن القـرآن كالبيـت اخلـرب(. رواه 
 حديث حسن صحيح.اليفمذي وقال: 

 إن مقدار حبك هلل يقاس بقدر  قراءتك  للقرآن   فكلما كان حبك هلل أع م كانت قراءتك للقرآن  أكثر.)حكمة ( 

: ومن التخطيط لرخرة :  التخطيط اجليد أن   صص  املسلم من وقته اليـومي جـزءاً ملعرفـة األحكـام الشـرعية  طلب العلم الشرعي
يعــرم كيــف  يفــرق بــني الشــر  والتوحيــد والطاعــة واملعصــية والســنة  والبدعــة وأن يتعــرم علــى ف ــائل   ومــا جيــوز ومــا الجيــوز وأن

األعمال ومكارم األخالق  ح  يتعرم على  طرق  اجلنه وأن يعبد هللا على بصـرية  وأن يتقـي حمـارم هللا  الـم تعيقـه عـن الوصـول إيل 
 منازل اآلخرة .

وَن َوال ِذيَن ال يـَْعَلُموَن ٌت آاَنَء الل ْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما حَيَْذُر اآلِخَرَة َويـَْرُجو َرمْحََة رَبِبِه ُقْل َهْل َيْسَتِوي ال ِذيَن يـَْعَلمُ َأْم َمْن ُهَو قَانِ :} قال تعاىل
َا يـََتذَك ُر ُأوُلو األْلَبابِ   { . ِإمن 

ِب وغريه ، وبني العامل واجلاهل، وأن هذا من األمور الـم تقـرر يف العقـول تباينهـا، قال الشيخ السعدي :هذه مقابلة بني العامل بطاعة ا
ِب أبف ـل العبـادات وهـي الصـالة،  وعلم علما يقينـا تفاواـا، فلـيس املعـر  عـن طاعـة ربـه، املتبـ  هلـواه، كمـن هـو قانـت أي: مطيـ  

وم والرجاء، وذكر أن متعلق اخلوم عذاب اآلخرة، وأف ل األوقات وهو أوقات الليل، فوصفه بكثرة العمل وأف له، مث وصفه ابخل
، فوصفه ابلعمل ال اهر والباطن. ِب  على ما سلف من الذنوب، وأن متعلق الرجاء، رمحة ا

 ال { رهبــم ويعلمــون دينــه الشــرعي ودينــه اجلزائــي، ومــا لــه يف ذلــك مــن األســرار واحلكــم } َوال ــِذينَ  قُــْل َهــْل َيْســَتِوي ال ــِذيَن يـَْعَلُمــونَ } 
َـا يـَتَـذَك رُ يـَْعَلُموَن { شيتا من ذلك؟ ال يستوي ه الء وال ه الء، كما ال يستوي الليل والنهار، وال ياء وال الم، واملـاء والنـار. }  {  ِإمن 

لــى اجلهــل، { أي: أهــل العقــول الزكيــة الذكيــة، فهــم الــذين يــ ثرون األعلــى علــى األد ، فيــ ثرون العلــم ع ُأولُــو األْلَبــابِ إذا ذكــروا } 
ِب على خمالفته، ألن هلم عقوال ترشدهم للن ر يف العواقب، خبالم من ال لب له وال عقل، فإنه يتخذ إهله هواه.  وطاعة ا

 معاوية، رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم: )من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين(. متفٌق عليه. وعن
طريقـاً يبتغـي فيـه علمـاً سـهل هللا لـه  )من سلكرضي هللا عنه، قال: مسعت رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، يقول: أيب الدرداء، وعن 

طريقاً إىل اجلنة، وإن املالئكـة لت ـ  أجنحتهـا لطالـب العلـم رضـاً مبـا يصـن ، وإن العـامل ليسـتغفر لـه مـن يف السـموات ومـن يف األر  
 علـى العابـد كف ـل القمـر علـى سـائر الكواكـب، وإن العلمـاء ورثـة األنبيـاء، وإن األنبيـاء مل يورثـوا ح  احليتان يف املـاء، وف ـل العـامل

 ديناراً وال درمهاً وإمنا ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ حبٍو وافٍر( رواه أبو داود واليفمذي.
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لذلك اليوم العصيب الرهيب ،فـال يقـول إن طلب العلم الشرعي يزيد املسلم خوفاً وحذر امن أمر اآلخرة فهو حيسب ألف  حساب 
 قواًل،وال يفعل فعاًل،إال وهو حياسب نفسه عليه هل هو يرضي هللا أم يسخطه ؟

:إن أطيـب و أمجـل  حـديث نتحـدث بـه يف جمالسـنا هـو ) احلـديث  عـن  هللا ( ومالـه مـن األمسـاء احلسـين  كيف تتعرم على هللا تعاىل
هذا من أع م األسباب الم تعني املسلم على التخطـيط اجليـد لرخـرة . فكلمـا  تعـرم املسـلم والصفات العليا وعن آالئه ونعمه . و 

  ِِ صـلى هللا عليـه وسـلم قَـاَل  -على ربه وخالقه ومواله أكثر، كان استعداده واي ه للقائه أف ل وأحسن.  َعْن َأِِب ُهَريـَْرَة َأن  َرُسوَل ا
 وإحصاؤها مراتب:»رواه البخاري . وقال ابن القيم : «  امْسًا ِماَئًة ِإال  َواِحًدا ، َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اجْلَن َة ِإن  ِِِ  ِتْسَعًة َوِتْسِعنيَ » 

 املرتبة األوىل: إحصاء ألفايها وعدها. 

 والثانية: فهم معانيها ومدلوهلا. 

 {  وهي مرتبتان: ْسََن فَاْدُعوُه هِبَاَوِِِ  اأَلمْسَاُء احلُْ والثالثة: دعاؤه هبا كما قال تعاىل: } 
 أحدها: دعاء ثناء وعبادة. 

 «.دعاء طلب ومسألة»والثانية: 

 ؟  وكيف تتعرم على هللا

 من خالل  قراءة  شرا أمسائه  احلسين وقراءة  القرآن م  تفسريه  . 

 م  التدبر والتأمل والتفكر . فهل خصصت جزءًا من وقتك  اليومي تقرأ  فيه كل  يوم امساً من أمساء هللا احلسَن

 (: أن يعبد اإلنسان ربه الذي خلقه وهو اليعرم عنه شيتا من صفاته وأمسائه .  هل يعقل) 
وكيف  ينغرس وميتأل يف قلب امل من حمبة  هللا  وتع يم هللا، واخلوم منه والتوكل عليه واإلخالص  والصدق  معه  والشوق إىل لقائه، 

 ا ؟ وهو اليعرم عن ربه شيت
 )  كتب ننصح بقراءاا لتتعرم على هللا ( 

 كتاب : )هللا أهل الثناء واجملد ( د.انصر الزهراين 
 كتاب : )شرا أمساء هللا احلسَن ( د.عمر األشقر

 كتاب : )شرا أمساء هللا احلسَن يف ضوء الكتاب والسنة ( د. سعيد بن علي القحطاين   

 تفيد منها جيدًا.هذه الكتب اقرأها بتدبر وأتمل ح  تس

: ومــن التخطــيط  لرخــرة :  القــراءة يف كتــب اليفغيــب واليفهيــب،  وكتــب ف ــائل األعمــال يف شــ   احلــرص علــى ف ــائل  األعمــال
اجملاالت ، ح  تكون لك حافز اً ومشجعاً ودافعاً  على العمل الصاحل واالستمرار فيه فعندما تقرأ مثالً : عن ) ف ل ذكر هللا  ( وما 

 هللا يف اآلخرة من الثواب الع يم ملن ذكره فسوم حتفز   هذه  القراءة  على كثرة ذكر هللا  واالستمرار فيه  . أعده
: ) قيام  الليـل ، الُسـنن  الرواتـب،  صـالة ال ـحى ، ُسـنة  الوضـوء، الـوتر،  الصـيام،  الصـدقة، إفشـاء وهكذا بقية ف ائل األعمال

ء حـوائج املسـلمني،حق اجلـار،األخالق احلسـنة ،كفالـة اليتيم،احلـب يف هللا ...إيل آخـره (  قـال السالم،بر الوالدين،صلة الرحم ،ق ا
قـــال الشـــيخ الســـعدي : األمـــر ابالســـتباق إىل اخلـــريات قـــدر زائـــد علـــى األمـــر بفعـــل اخلـــريات، فـــإن  -{  فَاْســـَتِبُقوا اخْلَـــرْيَاتِ تعـــاىل:} 

ا علــى أكمــل األحــوال، واملبــادرة إليهــا، ومــن ســبق يف الــدنيا إىل اخلــريات، فهــو االســتباق إليهــا، يت ــمن فعلهــا، وتكميلهــا، وإيقاعهــ
، مـن صـالة، وصـيام، وزكـوات السابق يف اآلخرة إىل اجلنات، فالسابقون أعلى اخللق درجة، واخلريات تشـمل مجيـ  الفـرائض والنوافـل

 وحج، وعمرة، وجهاد، ونف  متعد وقاصر.
)ابدروا ابألعمـال فتنـاً كقطـ  الليـل امل لـم يصـبح الرجـل م منـاً ول هللا صلى هللا عليه وسـلم قـال: وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رس

 يبي  دينه بعرٍ  من الدنيا( رواه مسلم. وميسي كافراً أو ميسي م مناً ويصبح كافرًا،
وسـلم يـوم أحـٍد: أرأيـت إن قتلـت فـأين  جابٍر رضي هللا عنه قال: قال رجـٌل للنـع صـلى هللا عليـهعن ؟: كيف كانوا يستبقون إىل اجلنة

 أان ؟ قال: )يف اجلنة( فألقى يراٍت كن يف يده، مث قاتل ح  قتل. متفٌق عليه.
 ) كتب ننصح بقراءاا ( 

 كتاب : ) راي  الصاحلني ( لإلمام النووي 
 كتاب : )صحيح اليفغيب واليفهيب ( للشيخ األلباين
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 كتاب : ) األذكار ( لإلمام النووي 

البد ملن يريد أن   طط  لرخرة التخطيط اجليد أن يكون له نصيب كبري من العمل يف ف ائل األعمال وذلك عن طريق القراءة يف  ف
 كتبها .

أن ختصص  أسبوعياً أو شهرايً أايماً للقراءة  من كتب  ف ائل األعمال ح  تـذكر  وتـدعو  إىل العمـل  اجلاد،واملثـابرة  أقيفا عليك:
 املستمرة.

ومن التخطيط لرخرة :التخطيط املتميز أن حيرص املسـلم علـى العمـل الصـاحل الـذي ورد فيـه ف ـائل  ف ائل متعددة ومثرات جليلة:
 متعددة فعلى سبيل املثال:

 لة:املثال األول: ) سبحان هللا , واحلمد هلل , والإله إال هللا , وهللا أكرب( هذه  الكلمات ورد فيها ف ائل متعددة ومثرات جلي
إىل هللا أربٌ  : سـبحان  َأحبُّ الكالم: )  -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا ) أحب الكالم إىل هللا( الف يلة األوىل: ▪

 ( رواه مسلم.هللا ، واحلمد هلل ، وال إله إال هللا ، وهللا أكرب ، ال َيُ رَُّ  أِبَيِبِهن  بدأتَ 
صـلى هللا عليـه -أن رسـوَل هللا  -رضـي هللا عنـه  -أبـو ذر الغفـاري  عـنصـدقة( )أن من قاهلـا لـه ثـواب ال ة الثانية:الف يل ▪

ُيْصــبح علــى كــل ُســالَمى مــن أحــدِكم صــدقة ، فكــلُّ تســبيحة َصــَدقة ، وكــل حتميــدة َصــَدقة، وكــلُّ اليلــة »قــال:  -وســلم
ك ركعتان يركعهما من ال ـحى صدقة، وكلُّ تكبرية صدقْة وأمر ابملعروم صدقة ، وهني عن املنكر صدقة ، وجُيِزئ من ذل

 أخرجه مسلم.« 
صـلى هللا عليـه -: قـال : قـال رسـول هللا  -رضـي هللا عنـه  -عبـد هللا بـن مسـعود  عـن) أهنا غراس اجلنـة( الف يلة الثالثة: ▪

بـة ، لقيت ليلة أسري يب إبراهيم ، فقال يل: اي حممد، أقريء أمتك مين السـالم، وأخـربهم : أن اجلنـة طيبـة اليف »:  -وسلم
 أخرجه اليفمذي.«.عذبة املاء ، وأهنا قيعان ، وأن غراسها : سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا ، وهللا أكرب

صـلى  -قَـاَل : قَـاَل رسـوُل هللا  -رضـي هللا عنـه  -عـن َأيب مالـك األشـعري ) أهنا يلء امليزان حسـنات( الف يلة الرابعة : ▪
َمـا بَـنْيَ  -َأْو َيْـألُ  -وُر َشْطُر اإلمياِن ، َواحلَْمُد هلِل َيْألُ امِليـَزاَن ، َوُسـْبَحاَن هللِا َواحلَْمـُد هلِل َيْـرِن : )) الطُّهُ  -هللا عليه وسلم 

 الس َماَواِت َواألْرِ  (( . رواه مسلم .
ْعُت رُسوَل هللا -رضي هللا عنه  -عن جابر أف ل الذكر( ) الف يلة اخلامسة : ▪ يقـوُل  -صلى هللا عليـه وسـلم  - قَاَل : مسَِ

 : )) أْفَ ُل الذبِْكِر : ال إلَه ِإال  هللاُ (( . رواه اليفمذي ، وقال :) حديث حسن( .
ِِ   -رضــي هللا عنهمــا  -أبــو هريـرة، وأبــو ســعيد اخلـدري  ) عشــرون وعشـرون ( عــن الف ـيلة السادســة : ▪ -: َأن  رســوَل ا

هللا اصـطفى مـن الكـالم أربعـا : سـبحان هللا، واحلمـد هلل، وال إلـه إال هللا ، وهللا أكـرب، إن » قال :  - صلى هللا عليه وسلم
فمن قال : سبحان هللا ُكتب له عشرون َحَسنة ، وُحط  عنه عشرون َسيِبتة، ومن قال : احلمـد هلل، فمثـُل ذلـك ، ومـن قـال 

ومن قال : واحلمد هلل ربِب العـاملني مـن » زاد يف رواية : « ذلك: ال ِإله ِإال هللا ، فمثُل ذلك ، ومن قال : هللا أكرب، فمثُل 
 . رواه أمحد والنسائي« ِقَبل نفسه ُشكرا لِنَعم ربه : ُكِتب له ثالثون حسنة ، وُحط  عنه ثالثون َسيِبتة

صــلى هللا عليــه  - قَــاَل : قَــاَل رســول هللا -رضــي هللا عنــه  - )خــري مــن الــدنيا ومــا فيهــا( عــن أيب هريــرة الف ــيلة الســابعة: ▪
ــْمُس (( . وســلم : )) أَلْن َأقُــوَل : ُســْبَحاَن هللِا   َواحلَْمــُد هلِل   َوالَ إلــَه ِإال  هللاُ ، َوهللاُ أْكــرَبُ ، َأَحــبُّ إيَل  مم ــ ا طََلَعــْت َعَلْيــِه الش 

ل هــذه الكلمــات )ســبحان هللا كــم مــن الف ــائل والثمــرات الــم حتوزهــا عنــدما تقــو   -ايرعــا  هللا  -فــأن ر  - رواه مســلم
واحلمد هلل والإله إال هللا وهللا أكرب( فكيـف لـو قلتهـا يف اليـوم ألـف مـرة مـثال أو أكثـر مـن ذلـك فـال حتـرم نفسـك مـن هـذا 

 اخلري الع يم وهذا الف ل الكبـري.
 يت:الصالة م  اجلماعة هلا ف ائل كثرية، منها ما أياملثال الثاين: )ف ائل الصالة م  اجلماعة( 

صالة اجلماعة بسب  وعشرين صالة فـرادع، فاملصـلي مـ  مجاعـة حيصـل لـه مـن صـالة اجلماعـة مثـل أجـر  الف يلة األوىل: ▪
رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم قـال: لصـالة اجلماعـة أف ـل مـن صـالة الفـذ بسـب   قالصالة املنفرد سب  وعشرين مرة  

 رواه مسلم.وعشرين درجةل
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رضـي هللا  -الصبح يف مجاعة فهو يف ضمان هللا وأمانه ح  ميسي  حلديث جندب بـن عبـد هللا  من صلى الف يلة الثانية: ▪
قال: قال رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم: لمـن صـلى الصـبح فهـو يف ذمـة هللا، فـال يطلبـنكم هللا مـن ذمتـه بشـيء   -عنه

 مسلم. رواهفإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه مث يكبه على وجهه يف انر جهنمل
قـال: مسعـت  -رضـي هللا عنـه -ع ـم ثـواب صـالة العشـاء والصـبح يف مجاعـة  حلـديث عثمـان بـن عفـان  الف يلة الثالثـة: ▪

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: لمن صلى العشاء يف مجاعـة فكأمنـا قـام نصـف الليـل، ومـن صـلى الصـبح يف مجاعـة 
 رواه مسلم.فكأمنا صلى الليل كلهل

رسـول هللا صــلى هللا  قـالوقـد ثبـت الف ـل الع ـيم ملـن حـافو علـى صـالة الفجـر والعصـر مـ  اجلماعـة،  بعـة:الف ـيلة الرا ▪
 رواه مسلم.عليه وسلم : للن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروهبال يعين الفجر والعصر 

ــةل رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم: لمــن صــلى الــربدين دخــل ا قــالو  الف ــيلة اخلامســة: ▪ ــهجلن ، ومهــا: الصــبح متفــق علي
 والعصر

املالئكة يدعون ملن صلى م  اجلماعـة قبـل الصـالة وبعـدها مـادام يف مصـاله، مـا مل حيـدث أو يـ ذ   أن الف يلة السادسة: ▪
وفيــه: لال يــزال العبــد يف صــالة مــا كــان يف مصــاله ينت ــر الصــالة، وتقــول املالئكــة:  -رضــي هللا عنــه -حلــديث أيب هريــرة 

اغفر له، اللهم ارمحه، ح  ينصرم أو حيدث..ل ويف مسلم: لواملالئكة يصلون على أحدكم ما دام يف جملسه الذي اللهم 
عبـد العزيـز بـن عبـد  قـال الشـيخصلى فيه، يقولون: اللهم ارمحه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما مل ي ِذ ما مل حيـدثل. 

عليه يف مصاله، قبل الصالة يف املسجد، وبعدها مـادام يف مصـاله، مـا مل يـ ِذ : لواملالئكة تصلي -رمحه هللا -هللا ابن ابز 
 بغيبة أو منيمة، أو كالم ابطل، وما مل حيدثل

 .ف ل الصف األول وميامني الصفوم يف صالة اجلماعة، وف ل وصلها الف يلة السابعة: ▪
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم قـال: للـو  -هللا عنهرضي  -القرعة على الصف األول وأنه مثل صف املالئكة  حلديث أيب هريرة 

 متفق عليه.يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا..ل
 : املثال الثالث: )ف ل املشي إىل املساجد(

عـن  -رضـي هللا عنـه -ديث أيب هريـرة شديد احلـب لصـالة اجلماعـة ابملسـجد يف يـل هللا يـوم القيامـة  حلـ الف يلة األوىل: ▪
النـع صـلى هللا عليــه وسـلم أنــه قـال: لســبعة ي لهـم هللا تعــاىل يف يلـه يــوم ال يـل  إال يلــه: اإلمـام العــادل، وشـاب نشــأ يف 

يف شــرا قولــه صــلى هللا عليــه  -رمحــه هللا - قــال اإلمــام النــووي...لمتفق عليــه. عبــادة هللا، ورجــل قلبــه معلــق يف املســاجد
لم: لورجــل قلبــه معلــق يف املســاجدل ومعنــاه شــديد احلــب هلــا، واملالزمــة للجماعــة فيهــا، ولــيس معنــاه دوام القعــود يف وســ

 .املسجدل

ــة: ▪ ــن  الف ــيله الثاني ــدرجات، وحتــط اخلطــااي، وتكتــب احلســنات  حلــديث عبــد هللا ب ــه ال املشــي إىل صــالة اجلماعــة ترفــ  ب
رجل يتطهر فيحسن الطهور مث يعمد إىل مسجد مـن هـذه املسـاجد إال كتـب أنه قال: لوما من  -رضي هللا عنه -مسعود 

 -رضـي هللا عنـه -وعن أيب هريـرة رواه مسلم. ل...هللا هلا بكل خطوة  طوها حسنة، ويرفعه هبا درجة، وحيط عنه هبا سيتة
  ليق ـي فري ـة مـن فـرائض قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لمن تطهر يف بيته مث مشى إىل بيـت مـن بيـوت هللا

 -ر محـه هللا  - قال الشـيخ عبـد العزيـز بـن بــازرواه مسلم هللا كانت خطواته: إحدامها حتط خطيتة، واألخرع ترف  درجةل
 ..ل: لكل خطوة واحدة: يرف  هبا درجة، وحتط عنه هبا خطيتة، وتكتب له حسنة

 -شــي إىل الصــالة، إذا احتســب ذلــك  حلــديث أيب بــن كعــب يكتــب لــه املشــي إىل بيتــه كمــا كتــب لــه امل الف ــيلة الثالثــة: ▪
قــال: كــان رجــل ال أعلــم رجــالً أبعــد مــن املســجد منــه، ال ختطتــه صــالة، قــال: فقيــل لــه أو قلــت لــه: لــو  -رضــي هللا عنــه

ممشـاي اشيفيت محارًا تركبه يف ال لماء، ويف الرم اء؟ قال: ما يسرين أن منزيل إىل جنـب املسـجد، إين أريـد أن يكتـب يل 
إىل املسجد ورجوعي إذا رجعت إىل أهلي، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لقد مج  هللا لك ذلـك كلـهل. ويف لفـو: 

: لفيه إثبات الثواب يف اخلطا يف الرجوع كما يثبـت يف - رمحه هللا - قال اإلمام النوويرواه مسلم. لإن لك ما احتسبتل
 الذهابل
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أن رسـول هللا صـلى هللا  -رضـي هللا عنـه - صالة اجلماعة يحـى بـه اخلطـااي  حلـديث أيب هريـرة املشي إىل الف يلة الرابعة: ▪
عليـه وســلم قـال: لأال أدلكــم علـى مــا ميحـو هللا بــه اخلطـااي، ويرفــ  بـه الــدرجات؟ل قـالوا: بلــى اي رسـول هللا، قــال: لإســبا  

. رواه مسـلمبعد الصالة، فذلكم الرابط، فـذلكم الـرابطل الوضوء على املكاره، وكثرة اخلطى إىل املساجد، وانت ار الصالة
كناية عن غفراهنا، وحيتمل حموها من كتاب احلف ة، ويكون دليالً على غفراهنا، ورف  الـدرجات: أعلـى املنـازل   حمو اخلطااي:

: تكــون ببعــد الــدار يف اجلنــة، وإســبا  الوضــوء: يامــه، واملكــاره: تكــون بشــدة الــربد، وأمل اجلســم، وحنــو ذلــك، وكثــرة اخلطــا
 وكثرة التكرار

 -إعـداد هللا تعـاىل ال ـيافة يف اجلنـة ملـن غـدا إىل املسـجد أو راا كلمـا غـدا أو راا  حلـديث أيب هريـرة  الف يلة اخلامسة: ▪
ا غـدا أو عن النع صلى هللا عليـه وسـلم قـال: لمـن غـدا إىل املسـجد أو راا أعـد هللا لـه يف اجلنـة نـزالً كلمـ -رضي هللا عنه

، مث قــد يســتعمالن يف اخلــروج والرجــوع رواه مســلمراال ــْدٍو، أي: أتــى مبكــرًا، وراا: رجــ  بعشــيٍب . وأصــل لغــدال خــرج ِبَغ
مطلقاً توسعاً، و لأعدل هيأ، ولالنزلل ما يهيأ لل يف من الكرامة عند قدومـه، ويكـون ذلـك بكـل غـدوة أو روحـة، وهـذا 

 لغدو والرواا، تعد له يف اجلنة ضيافة بذهابه، وضيافة برجوعه.ف ل هللا تعاىل ي تيه من قام هبذا ا

رضـي هللا  -من تطهر وخـرج إىل صـالة اجلماعـة فهـو يف صـالة حـ  يرجـ  إىل بيتـه  حلـديث أيب هريـرة  الف يلة السادسة: ▪
ة حـ  يرجـ ، فـال قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لإذا توضأ أحدكم يف بيته مث أتى املسجد كـان يف صـال -عنه

 رواه ابن خزمية.يقل: هكذال وشبك بني أصابعه 
عن النع صلى  -رضي هللا عنه -النور التام يوم القيامة ملن مشى يف ال لم إىل املساجد  حلديث بريدة  الف يلة السابعة: ▪

 واه أبو داود.ر هللا عليه وسلم أنه قال: لبشر املشائني يف ال لم إىل املساجد ابلنور التام يوم القيامةل
: ومن التخطيط لرخرة :  احلرص على كل ُسنة  من الُسنن النبوية الـم كـان النـع صـلى هللا عليـه وسـلم  احملاف ة على السنن اليومية

يفعلها يف يومه وليله . إن احلرص على تطبيق السنن اليومية  دليل واضح وبرهـان قـوي علـى شـدة وقـوة  حمبـة املسـلم لنبيـه صـلى هللا 
 ليه وسلم ، لدخوله يف عموم قوله تعاىل ]فاتبعوين حيببكم هللا[ع

ُسـنة يف  اليـوم والليلـة( أُبـني فيهــا كيـف يطبـق املسـلم أكثـر مـن ألـف ُسـنة يف اليـوم والليلــة 1000يل رسـالة صـغرية امسهـا: )أكثـر مـن 
 بصورة سهلة ويسرية والأتخذ من وقتك شيتا.

غرس لك يف كل شـهر مائـه ألـف شـجرة يف اجلنـة، فيكـون اجملمـوع يف السـنة : )مليـون هل فكرت أن ت شجرة يف اجلنة ( 100000)
 اخلطوات العملية هلذا الغرس الع يم: ومائم ألف شجرة يف اجلنة (

ده هللا أكرب ويام املائة ال إله إال هللا وحـ 33احلمدهلل  33سبحان هللا 33على التسبيحات بعد الصلوات املكتوبة  وهي : ل احملاف ة
(  100يف اليـوم ، ألن بعـد كـل فري ـة )  ( شـجرة  500ال شريك له له امللـك ولـه احلمـد وهـو علـى كـل شـيء قـدير ل  اجملمـوع ) 

 شجرة يف اجلنبة .

( مـرة  100( مرة يف الصـباا و ) 100على التسبيحات الم هي من أذكار الصباا واملساء وهي ل سبحان هللا وحبمدهل )  احملاف ة
 ( شجرة يف اجلنبة. 200، فهذه ) يف املساء 

 على قول : ل ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ل احملاف ة
 ( مرة . 100) 

هللا أكــربل وغالــب النــاس ينــامون يف اليــوم مــرتني  34احلمــد هلل  33ســبحان هللا 33علــى التســبيحات قبــل النــوم وهــي : ل  احملاف ــة
 ( شجرة يف اجلنبة . 200كون اجملموع ) في

 ( شجرة يف اجلنـبة ، فيكون يف الشـهر 1000هذه التسبيحات يف اليوم والليلة )  فمجموع

 ( شجرة يف اجلنبة  . 30000)  

 :) سبحان هللا وحبمده ،سبحان هللا الع يم ( أن تقول
احد ،ألنه يف كل يوم ألفي شجرة يف اجلنة ألن : سـبحان هللا (شجرة يف اجلنة  يف الشهر الو 60000مرة فيكون اجملموع :)  1000

 وحبمده فيها شجرة،وسبحان هللا الع يم فيها شجرة أخرع.
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(شـجرة 12000مـرة يف اليـوم  فيكـون اجملمـوع  يف الشـهر،)100: )سبحان هللا ، واحلمد هللا، وال إلـه إال هللا ،وهللا أكـرب ( أن تقول
 هذه األذكار شجرة يف اجلنة.   يف اجلنة ألنه يف كل كلمة من 

 فهنا زاد عن مائة ألف شجرة يف اجلنة وكلما زدت زادت األشجار وهللا ي اعف ملن يشاء، وهللا ذو الف ل الع يم.
عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سـلم مـر بـه وهـو يغـرس غرسـا فقـال: ) اي أاب هريـرة مـا الـذي تغـرس ؟ ( قلـت: غراسـا يل 

 ) أال أدلك على غراس خري لك من هذا ؟ ( قال: بلى . اي رسول هللا قال: 
 يف اجلنة ( رواه ابن ماجه. شجرةقال: ) قل سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب يغرس لك بكل واحدة  

مور الدنيا علق قلوهبم ابآلخرة ورغبهم هبا لقد كان رسولنا صلى هللا عليه وسلم إذا رأع الصحابة مشغولون أباي هلا من تربية ع يمة : 
 وزهدهم يف الدنيا.
: ومن ا لتخطيط لرخرة : أن يكون للمسلم أوقات  تلي فيها م  ربه يف مناجاته واستغفاره  وذكره وطاعته وحماسبة اخللوة املشروعة

 نفسه .

   يتفر  لنفسه فيصلحها ويزكيها .فليس صحيح أن يق ي املسلم يومه كله  وهو يف خلطة  وحديث م  الناس ، فم 
 :   البد أن ت   لك برانجماً يومياً تنفرد فيه عن الناس وتبتعد عنهم  أقلها ساعة يف النهار وساعة يف  الليل . أخي احلبيب 

 هلا .  (:كلما كثر  اختالط   املسلم ابلناس   بغري  فائدة   دينية أو دنيوية  ، قل  ختطيطه   آلخر ته  وإنتاجهحكمة )
ومن التخطيط لرخرة : أن يغتنم املسلم كل حل ة من حل ات حياته ويستثمرها يف طاعـة هللا اغتنام األوقات يف الباقيات الصاحلات: 

تعاىل والتقرب إليه, فالدقائق عند املسـلم غاليـة ونفيسـه وليسـت رخيصـه كمـا هـي عنـد الكثـريين مـن النـاس ممـن شـعارهم )تعـال نقتـل 
 الوقت( 

ْنَســاُن َوَأ   لَــُه الــذبِْكَرع تعــاىل:}قـال  ْمُت حِلَيَــايت  يـَْوَمتِــٍذ يـَتَــذَك ُر اإْلِ تَـيِن قَــد  ْمُت وقولــه:}  قــال اإلمــام الطــربي: {يـَُقــوُل اَي لَيـْ تَــيِن قَــد  اَيلَيـْ
مـه علـى تفريطـه يف الص ـ حِلََيايت  احِلات مـن األعمـال يف الـدنيا الـم تورثـه { يقول تعاىل ذكره خمربا عـن تلهُّـف ابـن آدم يـوم القيامـة، وتندب

بقاء األبد يف نعيم ال انقطاع له، اي ليتين قدمت حليايت يف الدنيا من صـاحل األعمـال حليـايت هـذه، الـم ال مـوت بعـدها، مـا ينجيـين مـن 
 غ ب هللا، ويوجب يل رضوانه.

فـيم أفنـاه وعـن علمـه فـيم فعـل فيـه وعـن  عن عمرهح  يسأل  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  ال تزول قدما عبد يوم القيامةو 
 ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أباله 

 .رواه اليفمذي وقال حديث حسن صحيح 
الوقت هو احلياة، فمن أضاع وقته فقد أضاع حياتـه وسيسـأل عـن هـذا الت ـيي ، وكثـري مـن النـاس مغبـون يف وقتـه فهـو حكمه بليغة :

 فيه وينفقه فيما يعود عليه ابخلسار يف الدنيا واآلخرة.خاسر 
من التسويف فإنك  -أخي املسلم  -: لإاي  والتسويف، فإنك بيومك ولست بغد ل فإاي   البصرييقول احلسن إاي  والتسويف: 

أو بـالء انزل، واعلـم  ال ت من أن تعيش إىل الغد، وإن ضمنت حياتك إىل الغد فال أتمن املعوِبقات من مـر  طـارئ أو شـغل عـار 
أن لكل يوم عماًل، ولكل وقت واجباتـه، فلـيس هنـا  وقـت فـرا  يف حيـاة املسـلم، كمـا أن التسـويف يف فعـل الطاعـات جيعـل الـنفس 

 تعتاد تركها، وكن كما قـــال الشاعــر:
ـــــــــدري  ـــــــــك ال ت ـــــــــزو د مـــــــــن التقـــــــــوع فإن  ت

 فكــــــم مــــــن ســــــليٍم مــــــات مــــــن غــــــري ِعل ــــــةٍ 
 آمنــــــــاً  وكــــــــم مــــــــن فــــــــً  ميســــــــي ويصــــــــبح

 

ــــــــٌل هــــــــل تعــــــــيُش إىل الفجــــــــرِ    إن جــــــــن  لي
ــــن الــــدهرِ  ــــاً م ــــن ســــقيٍم عــــار ِحين  وكــــم م
ـــــــدري ُـــــــه وهـــــــو ال ي  وقـــــــد ُنســـــــجْت أكفان

 

 

ابغتنـــام أوقــات عمــر  يف طاعـــة هللا، واحــذر مــن التســـويف والكســل، فكــم يف املقـــابر مــن قتيــل ســـوم .  -أخــي املســلم  -فبــادر 
 اسه يف طاعة ربه، فاحذر أن تكون من قتاله وضحاايه .والتسويف سيف يقط  املرء عن استغالل أنف

من أتمل يف واق  الطالب والطالبات يف أايم االمتحاانت واالختبارات , جيد العجـب العجـاب يف حرصـهم علـى أوقـاام مثال واقعي: 
 ملكاملات.وعدم ت ييعها فيما ال ينف  فتجده قليل النوم واليهدر وقته يف امللهيات والسهرات والف ائيات وا



 [ 12 ] -حفظه هللا  -لفضيلة الشيخ العالم / خالد عبد الرحمن الحسينان  كيف تخطط آلخرتك؟

 

 يف مقابل ذلك  ده من أجل االمتحان األكرب يف اآلخرة , ال يستثمر وقته وال يغتنم دقائق حياته فيما ينفعه يف آخرته.
ومن التخطيط لرخرة : أن ينوع املسلم بني العبادات فيكون له مـن كـل طاعـة سـهم, ومـن كـل عبـادة نصـيب, من كل بستان زهرة : 

ات والعبادات أبنواعها وأشكاهلا, وصغريها وكبـريها, فهو ال يعمل بطاعة معينه ويـيف  ابقـي الطاعـات بـل فهو حيرص على مجي  الطاع
  ده حيرص على : 

 0قراءة القرآن يومياً  ▪

 0يكثر من ذكر هللا تعاىل ▪

 0يكثر من الصالة على الرسول صلى هللا عليه وسلم ▪

 0حيرص على قيام الليل ولو كان شيتا يسريا ▪
 0هاد والرابط واإلعداد يف سبيل هللاحيرص على اجل ▪

 0حيرص على  صيام ثالث أايم من كل شهر ▪

 0حيرص على السنن الرواتب وصالة ال حى ▪

 0حيرص على طلب العلم ▪

 0حيرص على الدعوة إىل هللا واألمر ابملعروم والنهي عن املنكر ولوعن طريق توزي  الكتب واألشرطة النافعة واملفيدة ▪

 0ميصل أرحامه وحيسن إليه ▪

 0يـرب والديه ويدعو هلم ▪

 0حيرص على الصدقة وإيصال املعروم للناس ▪

 0حيرص على إتباع السنة ▪

{ وقـال تعـاىل : }  فمن يعمل مثقـال ذرة خـريا يـرهقال تعاىل : }  كثرة طرق اخلريبيان   ابب يفقال اإلمام النووي يف راي  الصاحلني: 
 ة من األحاديث الم تدل على كثرة طرق اخلري وتنوعها منها:وقد ذكر اإلمام النووي طائف { من عمل صاحلا فلنفسه

 قال النع صلى هللا عليه وسلم : )) ال حتقرن من املعروم شيتا ولو أن تلقى أخا  بوجه طليق (( رواه مسلم . احلديث األول:
ة يف شـجرة قطعهـا مـن يهـر الطريـق  ، قـال : )) لقـد رأيـت رجـال يتقلـب يف اجلنـ -صـلى هللا عليـه وسـلم  -عـن النـع  احلديث الثاين:

 كانت ت ذي املسلمني (( رواه مسلم .
 : )) كل معروم صدقة (( رواه البخاري -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا  احلديث الثالث:
ليهــا ، أو : )) إن هللا لريضــى عــن العبــد أن أيكــل األكلــة ، فيحمــده ع -صــلى هللا عليــه وســلم  -قــال رســول هللا  احلــديث الرابــ :

 يشرب الشربة ، فيحمده عليها (( رواه مسلم .
قـال «. مـن أصـبح مـنكم اليـوم صـائما »  -صلى هللا عليه وسلم-عن أِب هريرة قال قال رسول هللا  أبو بكر الصديق مج  اخلري كله:

قـال أبـو بكـر أان. قـال «. م مسكينا فمن أطعم منكم اليو » قال أبو بكر أان. قال «. فمن تب  منكم اليوم جنازة » أبو بكر أان. قال 
مـا اجـتمعن ا امـرئ إال دخـل اجلنـة »  -صـلى هللا عليـه وسـلم-قال أبو بكر أان. فقال رسـول هللا «. فمن عاد منكم اليوم مري ا » 
 .رواه مسلم «

يرضــي هللا ومــا يرضــيه متعــدد  هــي واحــدة جامعــة لكــل مــا إىل هللاأن الطريــق  قــال ابــن القــيم رمحــه هللا:طريــق: الســالك إىل هللا يف كــل 
 :متنوع فجمي  ما يرضيه طريق واحد ومراضيه متعددة متنوعة

قد وفر عليه زمانه مبتغيـا بـه وجـه هللا فـال يـزال   طريق العلم والتعليم من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إىل هللا فمن الناس
 .لطريق إىل هللا ويفتح له فيهاكذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم ح  يصل من تلك ا

 .وقد جعله زاده ملعاده ورأس ماله ملآله فم  فيف عنه أو قصر رأع أنه قد غنب وخسر الذكر من يكون سيد عمله ومن الناس

فمـ  قصـر يف ورده منهـا أو م ـى عليـه وقـت وهـو غـري مشـغول هبـا أو مسـتعد هلـا  ومن الناس من يكون سـيد عملـه وطريقـه الصـالة
 .عليه وقته وضاق صدرهأيلم 

كق اء احلاجات وتفريج الكرابت وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات قد فتح له   ومن الناس من يكون طريقه اإلحسان والنف  املتعدي
 .يف هذا وسلك منه طريقا إىل ربه
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 .فهو م  أفطر تغري قلبه وساءت حاله ومن الناس من يكون طريقه الصوم

 .وهي الغالب على أوقاته وهي أع م أوراده تالوة القرآن ومن الناس من يكون طريقه

 .قد فتح هللا له فيه ونفذ منه إىل ربه ومنهم من يكون طريقه األمر ابملعروم والنهي عن املنكر

 .ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه احلج واالعتمار

 .أن تذهب ضائعة اة اخلواطر وحفو األوقاتودوام املراقبة ومراع ومنهم من يكون طريقه قط  العالئق و ريد اهلمة

السالك إىل هللا يف كل واد الواصل إليه من كل طريق فهو جعل ويائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينه ي مها أيـن   ومنهم جام  املنفذ
أهلـه أو  كانت ويسري معها حيث سارت قـد ضـرب مـ  كـل فريـق بسـهم  فـأين كانـت العبوديـة وجدتـه هنـا  إن كـان علـم وجدتـه مـ 

جهاد وجدته يف صف اجملاهدين أو صالة وجدته يف القانتني أو ذكر وجدته يف الذاكرين أو إحسـان ونفـ  وجدتـه يف زمـرة احملسـنني أو 
 رهباحمبة ومراقبة وإانبة إىل هللا وجدته يف زمرة احملبني املنيبني يدين بدين العبودية أ  استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث اسـتقرت م ـا

لو قيل مـا تريـد مـن األعمـال لقـال أريـد أن أنفـذ أوامـر ريب حيـث كانـت وأيـن كانـت جالبـة مـا جلبـت مقت ـية مـا اقت ـت مجعتـين أو 
ا فرقتين ليس يل مراد إال تنفيذها والقيام أبدائها مراقبا له فيها عاكفا عليه ابلروا والقلب والبدن والسـر قـد سـلمت إليـه املبيـ  منت ـر 

ومعـَن  فهـذا هـو العبـد السـالك إىل ربـه النافـذ إليـه حقيقـةإن هللا اشيفع من امل منني أنفسـهم وأمـواهلم أبن هلـم اجلنـة  منه تسليم الثمن
 لنفوذ إليه أن يتصل به قلبه ويعلق به تعلق احملب التام احملبة مبحبوبه فيسلو به عن مجيـ  املطالـب سـواه فـال يبقـى يف قلبـه إال حمبـة هللا

عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وتواله يف مجي  أموره يف  فإذا سلك العبد على هذا الطريقب إليه وأمره وطلب التقري
 .. أهـ بتصرم. معاشه ودينه وتويل تربيته أحسن وأبلغ مما يريب الوالد الشفيق ولده

املسلم علـى التخطـيط لرخـرة : أن يبحـث وحيـرص علـى  : ومن األسباب الرئيسية واملهمة الم تعني البيتة الصاحلة واألجواء اإلميانيه
 مصاحبة  الصاحلني الطيبني الذين  تذكر   ابهلل رؤيتهم، وترغبك جمالستهم يف االستعداد لرخرة.

إن خمالطة ومصاحبة أهل املعاصي  والفساد تبعد  عـن هللا والـدار اآلخـرة وتشـغل قلبـك وعقلـك وبـدنك فتجعـل ختطيطـك  لـدنيا   
 فقط.

نَـاَ  َعـنْـ  :} ل تعاىلقا ُـْم اِبْلغَـَداِة َواْلَعِشـيِب يُرِيـُدوَن َوْجَهـُه َوال تـَْعـُد َعيـْ نـَْيا َوال َواْصرِبْ نـَْفَسَك َمَ  الـ ِذيَن يَـْدُعوَن َرهب  ُهْم ُترِيـُد زِينَـَة احْلَيَـاِة الـدُّ
 { . اَن َأْمُرُه فـُُرطًاُتِطْ  َمْن َأْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعْن ِذْكراَِن َواتـ َبَ  َهَواُه وَكَ 

أن يصـرب نفسـه مـ  املـ منني -:أيمر تعاىل نبيه حممداً صلى هللا عليـه وسـلم، وغـريه أسـوته، يف األوامـر والنـواهي قال  الشيخ السعدي 
ُْم اِبْلغَـَداِة َواْلَعِشـيبِ العباد املنيبني }  جـه هللا، فوصـفهم ابلعبـادة واإلخـالص { أي: أول النهـار وآخـره يريـدون بـذلك و  ال ِذيَن َيْدُعوَن َرهب 

فيها، ففيها األمر بصـحبة األخيـار، وجماهـدة الـنفس علـى صـحبتهم، وخمـالطتهم وإن كـانوا فقـراء فـإن يف صـحبتهم مـن الفوائـد، مـا ال 
 حيصى.

ُهمْ }  َناَ  َعنـْ  { أي: ال  اوزهم بصر ، وترف  عنهم ن ر . َوال تـَْعُد َعيـْ
ــا نـَْيا { فــإن هــذا ضــار غــري انفــ ، وقــاط  عــن املصــاحل الدينيــة، فــإن ذلــك يوجــب تعلــق القلــب ابلــدنيا، فتصــري } ُترِيــُد زِيَنــَة احْلََي ِة الــدُّ

األفكار واهلواجس فيها، وتزول من القلب الرغبـة يف اآلخـرة، فـإن زينـة الـدنيا تـروق للنـاير، وتسـحر العقـل، فيغفـل القلـب عـن ذكـر 
َوال ُتِطْ  ي  وقته، وينفرط أمره، فيخسر اخلسارة األبدية، والندامة السرمدية، وهلذا قال: } هللا، ويقبل على اللذات والشهوات، في 

 { غفل عن هللا، فعاقبه أبن أغفله عن ذكره. َمْن َأْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعْن ِذْكرانَ 
لو كان فيه هالكه وخسرانه، فهو قد اختـذ إهلـه { أي: صار تبعاً هلواه، حيث ما اشتهت نفسه فعله، وسعى يف إدراكه، و  َواتـ َبَ  َهَواهُ } 

{  فـُُرطًـا { أي: مصـاحل دينـه ودنيـاه } وََكـاَن َأْمـُرهُ { اآليـة. }  أفرأيت من اختذ إهلـه هـواه وأضـله هللا علـى علـمهواه، كما قال تعاىل: } 
 .أي: ضائعة معطلة. فهذا قد هنى هللا عن طاعته، ألن طاعته تدعو إىل االقتداء به

 فلين ر أحدكم من  الل(.رواه أبو داود.  على دين خليله:)الرجل ى هللا عليه وسلمقال صل

 أي فليتأمل أحدكم بعني بصريته إىل امرئ يريد صداقته فمن رضي دينه وخلقه صادقه وإال  نبه.
ب وكمــا يقــال يف املثــل: إن مــن أع ــم وأقــوع األســباب الــم يغــري هبــا اإلنســان مــن واقعــه وأخالقــه وحياتــه وســلوكه هــو تغــري األصــحا

 )الصاحب ساحب (



 [ 14 ] -حفظه هللا  -لفضيلة الشيخ العالم / خالد عبد الرحمن الحسينان  كيف تخطط آلخرتك؟

 

: ومن التخطيط لرخرة :التقلل مـن التعلـق و اإلنشـغال والتفكـري   ابلـدنيا بقدراملسـتطاع ،وأن التكـون أكـرب مهـه ،  التقلل من الدنيا
نـَْيا َوُهْم َعِن اآلِخَرةِ } قال تعايل: وال مبلغ علمه : أي أكثـر النـاس لـيس هلـم قـال ابـن كثـري :{ ُهـْم غَـاِفُلونَ  يـَْعَلُموَن يَاِهًرا ِمَن احْلََياِة الدُّ

علــم إال ابلــدنيا وأكســاهبا وشــ وهنا ومــا فيهــا، فهــم حــذاق أذكيــاء يف حتصــيلها ووجــوه مكاســبها، وهــم غــافلون عمــا يــنفعهم يف الــدار 
 اآلخرة، كأن أحدهم ُمَغفبل ال ذهن له وال فكرة.

نـَْيا َوُهْم َعِن اآلِخَرِة ُهْم َغاِفُلونَ يـَْعَلُموَن يَ : يف قوله: } وقال ابن عباس { يعين: الكفار، يعرفون عمران الدنيا، وهم  اِهًرا ِمَن احْلََياِة الدُّ
نـَْيا }  جهال  قال تعاىل: يف أمر الدين  ا : واآلخرة خري من الدنيقال الشيخ السعدي{  َواآلِخَرُة َخرْيٌ َوَأبـَْقى َبْل تـُْ ثُِروَن احْلََياَة الدُّ

يف كل وصف مطلوب، وأبقى لكوهنا دار خلد وبقاء وصفاء، والدنيا دار فناء، فـامل من العاقـل ال  تـار األردأ علـى األجـود، وال يبيـ  
نَـْيــَك ِإىَل َمـا َمتـ ْعنَــا بِـِه :} .وقال تعــاىللـذة سـاعة، بيفحــة األبـد، فحــب الـدنيا وإيثارهــا علـى اآلخــرة رأس كـل خطيتـة َأْزَواًجــا َوال َيُـد ن  َعيـْ

َيا لِنَـْفتِــنَـُهْم ِفيـِه َورِْزُق رَببِـَك َخـرْيٌ َوَأبـَْقــى  نـْ ُهْم زَْهـَرَة احْلَيَـاِة الـدُّ :أي: ال يــد عينيـك معجبـاً، وال تكـرر الن ــر  قـال الشـيخ السـعدي{ . ِمـنـْ
لبيـوت املزخرفـة، والنسـاء املتجملـة، مستحسنا إىل أحـوال الـدنيا واملمتعـني هبـا، مـن املآكـل واملشـارب اللذيـذة، واملالبـس الفـاخرة، وا

 -بقطـ  الن ـر عـن اآلخـرة  -فإن ذلك كله زهرة احلياة الدنيا، تبتهج هبا نفوس املغيفين، وأتخذ إعجاابً أببصار املعرضني، ويتمت  هبا 
علمـون مـا هـم عليـه إذا القوم ال املون، مث تـذهب سـريعا، وي ـي مجيعـاً، وتقتـل حمبيهـا وعشـاقها، فينـدمون حيـث ال تنفـ  الندامـة، وي
ِإان  َجَعْلَنا َما : } قال تعاىلقدموا يف القيامة، وإمنا جعلها هللا فتنة واختبارًا، ليعلم من يقف عندها ويغيف هبا، ومن هو أحسن عمالً كما 

لُــَوُهْم َأيُـُّهــْم َأْحَســُن َعَمــالً  َهــا َصــِعيًدا ُجــُرزًاَوِإان  جَلَــاِعُلوَن َمــا  َعَلــى األْرِ  زِيَنــًة هَلـَـا لِنَـبـْ { العاجــل مــن العلــم  َورِْزُق رَببِــكَ }  - { َعَليـْ
{ ممـا متعنـا بـه أزواجـا يف  خـريواإلميان وحقائق األعمـال الصـاحلة واآلجـل مـن النعـيم املقـيم والعـيش السـليم يف جـوار الـرب الـرحيم } 

نـَْيا َواآلِخـَرُة َخـرْيٌ َوَأبـَْقـىعاىل: } { لكونه ال ينقط  أكلها دائم ويلها كما قال ت َوَأبـَْقىذاته وصفاته }   وعـن - { َبْل تـُْ ثُِروَن احْلََياَة الدُّ
 ابن عمر رضي هللا عنهما قال: أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبنكع فقال: )كن يف الدنيا كأنك غريٌب أو عابر سبيٍل(.

صباا، وإذا أصبحت، فال تنت ر املساء، وخذ مـن صـحتك ملرضـك، وكان ابن عمر رضي هللا عنهما يقول: إذا أمسيت، فال تنت ر ال
 ومن حياتك ملوتك. رواه البخاري.

 : فكلما قلل املسلم انشغاله هبذه الدنيا كثر عطائه لرخرة. حكمة
: فـرق كبـري بـني شـخص ميلـك عشـرة دكـاكني وبـني شـخص ميلـك دكـاانً واحـداً ،فالشـك والريـب  أن الـذي ميلـك عشـرة  مثال واقعـي

 دكاكني  سيكون عطاؤه لرخرة أقل النشغاله هبذه الدنيا الفانية الزائلة.
: ومن الوسائل املهمة  للتخطيط لرخرة : أن يت رع املسلم بني يدي ربه ويدعوه وينكسر بني يديـه  ويسـأله التوفيـق واهلدايـة دعاءال

 والتيسري لألعمال الم تقربه من هللا يف اآلخرة .

اِع ِإَذا َدَعـاِن فـَْلَيْسـَتِجيُبوا يل َوْليـُْ ِمنُـوا يب َوإِ }  وقال تعاىل:  وقـال {   َلَعل ُهـْم يـَْرُشـُدونَ َذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِب فَِإينبِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الـد 
ق. فمن دعا ربه بقلب : والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه ابإلجابة واملعونة والتوفيالشيخ السعدي

حاضر، ودعاء مشروع، ومل مين  مان  من إجابة الدعاء، كأكـل احلـرام وحنـوه، فـإن هللا قـد وعـده ابإلجابـة، وخصوصـاً إذا أتـى أبسـباب 
ذا قـال: } إجابة الدعاء، وهي االستجابة هلل تعاىل ابالنقيـاد ألوامـره ونواهيـه القوليـة والفعليـة، واإلميـان بـه، املوجـب لالسـتجابة ، فلهـ

{ أي: حيصل هلـم الرشـد الـذي هـو اهلدايـة لإلميـان واألعمـال الصـاحلة، ويـزول عـنهم الغـي  فـَْلَيْسَتِجيُبوا يل َوْليـُْ ِمُنوا يب َلَعل ُهْم يـَْرُشُدونَ 
 املنايف لإلميان واألعمال الصاحلة.

ذي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي الم فيها معاشي، كان رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم، يقول: )اللهم أصلح يل ديين ال  وقد 
 وأصلح يل آخريت الم فيها معادي، واجعل احلياة زايدًة يل يف كل خرٍي، واجعل املوت راحًة يل من كل شٍر( رواه مسلٌم .

يوفقك إىل كـل مـا حيـب ويرضـى :  ) وأصلح يل آخريت الم فيها معادي، واجعل احلياة زايدًة يل يف كل خرٍي(  أي سألت هللا أن وقوله 
 من  األعمال  الصاحلة،  وأن جيعلك  كل يوم تزداد فيه  عمالً صاحلاً يقربك إىل هللا .

 : القراءة يف حياة الصاحلني

 ومن األسباب الم تعني املسلم على االستعداد لرخرة :

التابعني و ب  التـابعني ممـن تربـوا علـى الكتـاب والسـنة،  أن يُدمن على القراءة يف حياة  الصاحلني من سلف هذه األمة ،من الصحابة و 
 وكيف كانوا يزهدون يف هذه الدنيا ويعملون آلخرام ويبذلون الغايل والنفيس من أجلها .
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 عاملاً ال ينتف  بعلمه.القيامة عن أيب الدرداء، يقول: إن من شر الناس عند هللا منزلة يوم 

 طب والدروس واحملاضرات والفتاوع تنتف  هبا وتعمل مبا مسعت ؟أخي الكرم :هل أنت عندما تسم  اخل
 القيامة أكثرهم كالماً يف معصية هللا عز وجل.عن سلمان الفارسي رضي هللا تعاىل عنه، قال: أكثر الناس ذنوابً يوم 

 تبدأ بصالا ذلـك العيـب ح  ال تعيب الناس بعيب هو فيك، وح  حقيقة اإلميانقال احلسن البصري : اي ابن آدم إنك ال تصيب 
ــاً إال وجــدت عيبــاً آخــر مل تصــلحه، فــإذا فعلــت ذلــك كــان شــغلك يف خاصــة  مــن نفســك فتصــلحه، فــإذا فعلــت ذلــك مل تصــلح عيب

 نفسك، وأحب العباد إىل هللا تعاىل من كان كذلك.

ها يف اجملالس ،فهل حنـن حنـرص علـي أخي املسلم :حنن حنرص وجنتهد يف البحث عن عيوب اآلخرين وأخطائهم ونفرا هبا ونتلذذ بذكر 
 البحث عن عيوبنا وأخطائنا ونطلب من اآلخرين أن ينصحوان أم أننا نغ ب أذا انتصحنا؟

وعن احلسن البصري قال: إن امل من قوام على نفسه حياسـب نفسـه هلل عـز وجـل، وإمنـا خـف احلسـاب يـوم القيامـة علـى قـوم حاسـبوا 
 يوم القيامة على قوم أخذوا هذا األمر من غري حماسبة. أنفسهم يف الدنيا، وإمنا شق احلساب

 لقد كانت جمالس اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا  : جمالس اآلخرة  اليتكلم يف شيء من  أمر الدنيا. 

 كتاب ننصح بقر أته :)سلسلة أين حنن من ه الء( عبدا مللك  القاسم 

املسلم على التخطيط آلخرته ،أنه يتفكر يف تلك اللح ات احلامسة املصريية ،حل ـة إن من أع م ما يعني  التفكر يف اآلخرة وأحواهلا :
املــوت والفــراق مــن الــدنيا  واإلقبــال علــى اآلخــر ة ، والقــدوم علــى هللا  الع ــيم الكبــري العزيــز اجلبــار القهــار. يــوم أييت  اإلنســان  يــوم 

 يء من الدنيا  .القيامة ،وحيداً فريداً ، ال مال ،والأهل ،وال عشرية، والش
 :جيداً ت أتمل هذه اآلاي

َفُ  َماٌل َوال بـَُنوَن قال تعاىل:}  ِ َ ِبَقْلٍب َسِليمٍ  يـَْوَم ال يـَنـْ  { ِإال َمْن َأَتى ا
َتيِن ُكْنُت تـَُراابً قال تعاىل :} َمْت َيَداُه َويـَُقوُل اْلَكاِفُر اَي لَيـْ  { . يـَْوَم يـَْنُ ُر اْلَمْرُء َما َقد 

ِ َ َخبِ ىل:} قال تعا ِ َ ِإن  ا َمْت ِلَغٍد َواتـ ُقوا ا ِ َ َوْلتَـْنُ ْر نـَْفٌس َما َقد   رٌي مبَا تـَْعَمُلوَن{اَي َأيُـَّها ال ِذيَن آَمُنوا اتـ ُقوا ا
نـَْيا  َمْن َطَغى فََأم ا  َوبـُربَِزِت اجلَِْحيُم ِلَمْن يـََرع  } يـَْوَم يـََتذَك ُر اإلْنَساُن َما َسَعى  قال تعاىل: فَِإن  اجلَِْحيَم  َوآثـََر احْلََياَة الدُّ

 {. فَِإن  اجْلَن َة ِهَي اْلَمْأَوع َوَأم ا َمْن َخاَم َمَقاَم رَبِبِه َوهَنَى النـ ْفَس َعِن اهْلََوع  ِهَي اْلَمْأَوع 

ُهْم يـَْوَمتِـٍذ َشـْأٌن يـُْغِنيـِه و ُوُجـوٌه يـَْوَمتِـٍذ  َوَصـاِحَبِتِه َوبَِنيـِه  بِيـِه َوُأمِبـِه َوأَ  يـَْوَم يَِفـرُّ اْلَمـْرُء ِمـْن َأِخيـِه قال تعاىل: }  ِلُكـلِب اْمـِرٍئ ِمـنـْ
َها َغرَبٌَة  َضاِحَكٌة ُمْستَـْبِشَرٌة  ُمْسِفَرٌة   {. ُأولَِتَك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرةُ  تـَْرَهُقَها َقيَفٌَة  َوُوُجوٌه يـَْوَمِتٍذ َعَليـْ

ُعوثُوَن قال تعاىل: }  ُْم َمبـْ  { . يـَْوَم يـَُقوُم الن اُس ِلَربِب اْلَعاَلِمنيَ  لِيَـْوٍم َعِ يٍم  َأال َيُ نُّ ُأولَِتَك َأهن 

ََهــن َم يـَْوَمِتــٍذ يـََتــذَك ُر اإلْنَســاُن َوَأ   لَــُه الــذبِْكَرع قــال تعــاىل: }  َتــيِن  َوِجــيَء يـَْوَمِتــٍذ َِ ْمُت حِلََيــايت  يـَُقــوُل اَي لَيـْ ُب  قَــد  فـَيَـْوَمِتــٍذ ال يـَُعــذِب
{  وقال صلى هللا عليه وسلم : )إين أرع ما ال ترون و أمس  ما ال تسمعون أطـت السـماء و حـق َوال يُوِثُق َوََثَقُه َأَحدٌ  َعَذابَُه َأَحٌد 

وهللا لـو تعلمـون مـا أعلـم ل ـحكتم قلـيالً و لبكيـتم   و ملك واض  جبهته هلل تعاىل سـاجدًا، هلا أن تتط ما فيها موض  أرب  أصاب  إال
 ابلنساء على الفرر و خلرجتم إىل الصعدات  أرون إىل هللا ( رواه أمحد واليفمذي. تلذذمتكثرياً و ما 

ون أهـل عن النعمان بن بشرٍي، رضي هللا عنهمـا، قـال: مسعـت رسـول هللا، صـلى هللا عليـه وسـلم، يقـول: إن أهـ:أهون أهل النار عذاابً 
، وإنـه ألهـوهنم عـذاابً النار عذاابً يوم القيامة لرجٌل يوض  يف أمخص قدميه مجر ن يغلي منهما دماغه ما يرع أن أحداً أشـد منـه عـذاابً 

 متفق عليه.

ا هذا ؟ قلنـا: عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: كنا م  رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، إذ مس  وجبًة فقال: هل تدرون معـمـق الـنـار:
هللا ورسوله أعلم. قال: هذا حجٌر رمي به يف النار منذ سبعني خريفاً فهو يهوي يف النـار اآلن حـ  انتهـى إىل قعرهـا، فسـمعتم وجبتهـا 

 .رواه مسلم

مــن انر عــن أيب هريــرة رضــي هللا عنــه : أن رســول هللا صــلى هللا عليــه و ســلم قــال ) انركــم جــزء مــن ســبعني جــزءا  شــدة عــذاب النــار :
  جهنم ( . قيل اي رسول هللا إن كانت لكافية قال ) ف لت عليهن بتسعة وستني جزءا كلهن مثل حرها ( .رواه البخاري

 هل يهز قلبك هذه الكلمات عندما تسمعها؟

 املوت وسكراته  •
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 القرب ويلماته •

 يوم القيامة وأهواله •

 احلساب وحسراته •

 امليزان ودقته •

 الصراط وحدته •

 هللا وع مته الوقوم بني يدي •

 العذاب وشدته •

أم أنك تسم  هذه الكلمات وال تبايل هبا وال تغري من حياتـك وواقعـك فـإن كـان كـذلك فـاعلم أن قلبـك قـد مـات  والحـول وال قـوة 
 إال ابهلل.

نـدما يقـدم :يتهيـأ ويتهيـب وأيخـذ احلـذر عنـدما يقـدم علـى ملـك مـن ملـو  الـدنيا وال يتهيـأ و يتهيـب وأيخـذ احلـذر ععجباً البن آدم 
 على ملك  امللو   ورب األر  والسموات .

: هل أنت مشتاق إيل اجلنة وهل تعلم ما أعده هللا لك يف دار كرامتة من النعيم املقيم ،والسعادة األبدية ومن احلور العني  أخي الكرم
 ،والقصور ،واألشجار ،والنهار ،والبساتني ......

ـُتْم ِفيَهـا َخالِـُدونَ َوِفيَها َما َتْشَتِهيهِ :}  قال تعايل َمـا َتْشـَتِهيِه :} َوِفيَهـا { أي: اجلنـة } قـال الشـيخ السـعدي{   اأْلَنـُْفُس َوتـََلذُّ اأْلَْعـنُيُ َوَأنـْ
{ وهذا لفو جام ، أييت على كل نعيم وفرا، وقـرة عـني، وسـرور قلـب، فكـل مـا اشـتهته النفـوس، مـن مطـاعم،  األنـُْفُس َوتـََلذُّ األْعنُيُ 

ومالبس، ومناكح، ولذته العيون، من مناير حسنة، وأشجار حمدقة، ونعـم مونقـة، ومبـان مزخرفـة، فإنـه حاصـل فيهـا، معـد ومشارب، 
 ألهلها، على أكمل الوجوه وأف لها.

ادي رضي هللا عنه قال: قال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم: قـال هللا تعـاىل: أعـددت لعبـ عن أيب هريرة: نعيم اجلنة التتصوره العقول
فَـالَ تـَْعلَـُم نـَْفـٌس َمـا ُأْخِفـَي هَلُـْم ِمـْن قـُـر ِة َأْعـنُيٍ الصاحلني ما ال عنٌي رأت، وال أذٌن مسعت وال خطر على قلب بشٍر، واقرؤوا إن شتتم: } 

 { متفٌق عليه. َجَزاًء مبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

ليه وسلم: أول زمرٍة يدخلون اجلنـة علـى صـورة القمـر ليلـة البـدر، رسول هللا صلى هللا ع وعنه قال: قال مجال أهل اجلنة يف كل شيء:
مث الــذين يلــوهنم علــى أشــد كوكــب درٍي يف الســماء إضــاءًة: ال يبولــون، وال يتغوطــون، وال يتفلــون، وال ميتخطــون. أمشــاطهم الــذهب، 

حـٍد علـى صـورة أبـيهم آدم سـتون ذراعـاً أزواجهم احلور العني، على خلق رجٍل وا -عود الطيب  -ورشحهم املسك، وجمامرهم األلوة 
 يف السماء متفٌق عليه.

هللا عنه أن النع صلى هللا عليه وسلم قـال: إن للمـ من يف اجلنـة خليمـًة مـن ل لـ ٍة واحـدٍة جموفـٍة  عن أيب موسى رضي: صفة خيام اجلنة
 بع هم بع اً. متفٌق عليه.. للم من فيها أهلون، يطوم عليهم امل من فال يرع 4طوهلا يف السماء ستون ميالً 

رضــي هللا عنــه عــن النــع صــلى هللا عليــه وســلم قــال: إن يف اجلنــة لشــجرًة يســري الراكــب  وعــن أيب ســعيٍد اخلــدري: صــفة أشــجار اجلنــة
 اجلواد امل مر السري  مائة سنٍة ما يقطعها متفٌق عليه.

ل هللا صلى هللا عليه وسلم قال: إذا دخل أهل اجلنة اجلنـة ينـادي هللا عنهما أن رسو  عن أيب سعيٍد وأيب هريرة رضي حقيقة نعيم اجلنة:
أبــدًا، وإن لكــم أن منــاٍد: إن لكــم أن حتيــوا، فــال يوتــوا أبــدًا، وإن لكــم أن تصــحوا، فــال تســقموا أبــدًا، وإن لكــم أن تشــبوا فــال ارمــوا 

 أسوا أبداً رواه مسلم.تنعموا، فال تي

هللا عنـه قـال: كنـا عنـد رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم فن ـر إىل القمـر ليلـة البـدر،  هللا رضـيعن جرير بن عبـد  أع م نعيم يف اجلنة:
 وقال: إنكم سيفون ربكم عياانً كما ترون هذا القمر، ال ت امون يف رؤيته متفٌق عليه.

 )أقيفا عليك(

نة والنار وعن أهوال القيامة وسواء كـان مقـرؤا أو أن تكون لك قراءة أسبوعية أو شهرية يف كتب الرقائق واملواعو واليوم اآلخر و اجل
 عن طريق األشرطة السمعية ،لكي تكون دائماً على حذر وخوم وأتهب لذلك اليوم الع يم وال تكون من الغافلني.
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 اليوم اآلخر )القيامة الصغرع والكربع ( د.عمر األشقر كتاب ننصح بقراءته :. 
 فك هللا أسره  -الشيخ خالد الراشد أشرطة ننصح ابالستماع إليها لف يلة: 

 ملن كان له قلب. -1
 سفينة النجاة. -2

 قوافل العائدين و قوافل العائدات. -3

 امللتقى اجلنة. -4

 مفرق اجلماعات. -5

 الـــخـــاتـــمــة :
: اللهــم هبــ الء الــدعواتعــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا قــال: قلمــا كــان رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم يقــوم مــن جملــٍس حــ  يــدعو 

من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معاصـيك، ومـن طاعتـك مـا تبلغنـا بـه جنتـك، ومـن اليقـني مـا اـون علينـا مصـائب الـدنيا.  اقسم لنا
وال  عل  اللهم متعنا أبمساعنا، وأبصاران، وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل أثران على من يلمنا، وانصران على من عاداان،

 رواه اليفمذي وقال حديث حسن.مصيبتنا يف ديننا، وال  عل الدنيا أكرب مهنا، وال مبلغ علمنا، وال تسلط علينا من ال يرمحنا 
 

 ادعوا إلخوانكم اجملاهدين

 
 إخوانكم يف

 مركـز الفجـر لإلعـالم
 م 2009 -هـ 1430
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