
ابن جريج     ابن جريج           حدثنا  حدثنا        يحيى بن سعيد        يحيى بن سعيد              حدثنا   حدثنا           بيان بن عمرو        بيان بن عمرو              حدثنا   حدثنا     

اهللا اهللا     رضي رضي         عائشة   عائشة           عن   عن           عبيد بن عمير       عبيد بن عمير                 عن   عن         عطاء   عطاء           عن  عن          
    قالتقالت          عنها   عنها   

    صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم       لم يكن النبي   لم يكن النبي     
على شيء من النوافل أشد منه      على شيء من النوافل أشد منه        

تعاهدا على رآعتي الفجر       تعاهدا على رآعتي الفجر       



، هل فكر ، هل فكر ةةأخواني، هل فكر أحدنا بحاله في الصال       أخواني، هل فكر أحدنا بحاله في الصال       
أحدنا آم يسرق إبليس اللعين من صالته أحدنا آم يسرق إبليس اللعين من صالته 

  ..هل فكرنا آيف نعوض آل تلك المسروقات              هل فكرنا آيف نعوض آل تلك المسروقات              
 ، فيا هنيئا          ، فيا هنيئا         صالتك    صالتك    إذا فاعلم أيها الحبيب أن أول ما تسأل عنه                        إذا فاعلم أيها الحبيب أن أول ما تسأل عنه                        

. . لمن وفق لإلجابة         لمن وفق لإلجابة         
واعلم أنك مهما اجتهدت لتكون صالتك آاملة فان الشيطان                          واعلم أنك مهما اجتهدت لتكون صالتك آاملة فان الشيطان                          

. . سيكون اآثر منك اجتهادا ليسرق منها وينقصها عليك                           سيكون اآثر منك اجتهادا ليسرق منها وينقصها عليك                           
. . فما هو الحل   فما هو الحل   



عندما تسأل عن صالتك قد تجدها ناقصة نقصا عظيما، ولكن                              عندما تسأل عن صالتك قد تجدها ناقصة نقصا عظيما، ولكن                              
: : اهللا رحيم بالعباد ، حيث يقول سبحانه وتعالى                          اهللا رحيم بالعباد ، حيث يقول سبحانه وتعالى                          

انه اهللا الرحيم الذي جعل لنا             انه اهللا الرحيم الذي جعل لنا              )   )  انظروا هل لعبدي من تطوع            انظروا هل لعبدي من تطوع            ( ( 
فهل انت      فهل انت      .  .  سبيال نتخلص به من النار في ذلك الموقف العظيم                       سبيال نتخلص به من النار في ذلك الموقف العظيم                       

..مستعد مستعد 
هل جهزت خط الدفاع الثاني لصالتك ، صالة التطوع ، هل                       هل جهزت خط الدفاع الثاني لصالتك ، صالة التطوع ، هل                       

..تحافظ على السنن الراتبة ، هل تصلي رآعتي الفجر                    تحافظ على السنن الراتبة ، هل تصلي رآعتي الفجر                    



عباس الجريري هو ابن عباس الجريري هو ابن       حدثنا   حدثنا         شعبة شعبة       أخبرنا  أخبرنا        مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم       حدثنا  حدثنا    
قال قال       رضي اهللا عنه رضي اهللا عنه       أبي هريرة أبي هريرة       عن عن       أبي عثمان النهدي أبي عثمان النهدي       عن عن       فروخ فروخ 

    

أوصاني خليلي بثالث ال أدعهن حتى        أوصاني خليلي بثالث ال أدعهن حتى          
أموت صوم ثالثة أيام من آل شهر   أموت صوم ثالثة أيام من آل شهر   

    وصالة الضحى ونوم على وتر      وصالة الضحى ونوم على وتر      



وترت يا عبد اهللا ولو برآعة واحدة تتقي بها حر النار                     وترت يا عبد اهللا ولو برآعة واحدة تتقي بها حر النار                      أ   أ  هل هل 
  وظلمة القبر   وظلمة القبر   

هل اوترت يا عبد اهللا ولو برآعة واحدة تسأل اهللا فيها خيري                         هل اوترت يا عبد اهللا ولو برآعة واحدة تسأل اهللا فيها خيري                         
الدنيا واآلخرة         الدنيا واآلخرة         

هل أوترت يا عبد اهللا ولو برآعة واحدة تسأل اهللا أن يهدي                         هل أوترت يا عبد اهللا ولو برآعة واحدة تسأل اهللا أن يهدي                         
. . زوجتك وأبناءك         زوجتك وأبناءك         

هل أوترت يا عبد اهللا ولو برآعة واحدة تسأل اهللا فيها العفو                         هل أوترت يا عبد اهللا ولو برآعة واحدة تسأل اهللا فيها العفو                         
. . والعافية في الدنيا واآلخرة          والعافية في الدنيا واآلخرة          



      النعمان     النعمان             عن  عن          محمد بن شعيب       محمد بن شعيب             حدثنا    حدثنا            مؤمل بن الفضل        مؤمل بن الفضل                حدثنا    حدثنا      
أم حبيبة       أم حبيبة               قال قالت      قال قالت              عنبسة بن أبي سفيان           عنبسة بن أبي سفيان                   عن  عن          مكحول    مكحول            عن  عن    

    :  :  صلى اهللا عليه وسلم        صلى اهللا عليه وسلم                زوج النبي     زوج النبي     
:  :  صلى اهللا عليه وسلم         صلى اهللا عليه وسلم               قال رسول اهللا      قال رسول اهللا        

من حافظ على أربع رآعات قبل الظهر وأربع      من حافظ على أربع رآعات قبل الظهر وأربع        ((
  ) ) بعدها حرم على النار بعدها حرم على النار 

    عن عن       وسليمان بن موسى وسليمان بن موسى       العالء بن الحارث  العالء بن الحارث        رواه رواه       أبو داود أبو داود       قال قال   
مثله مثله       بإسناده بإسناده       مكحول مكحول   



يا عباد اهللا انكم في نعمة غالية هي نعمة الصحة ومن أراد أن                   يا عباد اهللا انكم في نعمة غالية هي نعمة الصحة ومن أراد أن                   
    ..يراها فليذهب الى المستشفى وليتجول بين أقسامها                    يراها فليذهب الى المستشفى وليتجول بين أقسامها                    

فهل عملت بصحتك لمرضك وهل اغتنمت الفرص السانحة                       فهل عملت بصحتك لمرضك وهل اغتنمت الفرص السانحة                       
    لوقت لن تجد فيه أي فرصة       لوقت لن تجد فيه أي فرصة       

فال تبخل على نفسك برآعة في دجا الليل تنجيك من عذاب أليم                         فال تبخل على نفسك برآعة في دجا الليل تنجيك من عذاب أليم                         
وال تبخل بأربع قبل الظهر واربع بعدها تحرمك على النار                        وال تبخل بأربع قبل الظهر واربع بعدها تحرمك على النار                        
وال تبخل بالسنن الرواتب التي يبني بها اهللا لك قصرا في                            وال تبخل بالسنن الرواتب التي يبني بها اهللا لك قصرا في                            

الجنة يا من تظل طول حياتك تدخر المال لتبني بيتا صغيرا                           الجنة يا من تظل طول حياتك تدخر المال لتبني بيتا صغيرا                           
..رآيكارآيكا



أسأل اهللا لي ولكم الهداية والتثبيت               أسأل اهللا لي ولكم الهداية والتثبيت               

ساهموا معي في نشر هذه الرسالة عل اهللا ان يعم بنفعها المزيد                     ساهموا معي في نشر هذه الرسالة عل اهللا ان يعم بنفعها المزيد                     
. . وأن يأجرآم على ذلك أجرا عظيما              وأن يأجرآم على ذلك أجرا عظيما              . . من اخواننا        من اخواننا        

ال تنسونا من دعائكم جزاآم اهللا خيرا             ال تنسونا من دعائكم جزاآم اهللا خيرا             
وتذآروا ان من دعا الخيه بظهر الغيب تقول له المالئكة ولك                         وتذآروا ان من دعا الخيه بظهر الغيب تقول له المالئكة ولك                         

. . مثل ذلك  مثل ذلك  


