
ن سِْْال ِجنْ ِْمنََْْكِثيًراِْلَجَهنَّمََْْذرَأ نَاَْوَلَقدْ  َقُهونََْْلْْقُ ُلوبْ َْلُهمْ َْواْل ِ َْوَلُهمْ ِْبَهاْيَ ف 

َمُعونََْْلْْآَذانْ َْوَلُهمْ ِْبَهاْيُ ب ِصُرونََْْلَْْأع ُينْ  َن  َعامُِْْأوَلِئكَِْْبَهاَْيس  ُْهمْ َْبلْ َْكاْل 

ال َغاِفُلونَُْْهمُُْْأوَلِئكََْْأَضلْ  (971) ْالعرافْ  

ِعِهمْ ْقُ ُلوِبِهمْ َْعَلىْاللَّهُْْطََبعَْْالَِّذينَُْْأوَلِئكَْ ُْهمَُْْوُأولَِئكََْْوَأب َصارِِهمْ َْوَسم 
النحلْ(901)ْال َغاِفُلونَْ  

رَِْْوُدونََْْوِخيَفةًَْْتَضر ًعاْنَ ف ِسكَِْْفيْرَبَّكََْْواذ ُكرْ (ْ لِِْْمنَْْال َجه  ْبِال ُغُدوْ ْال َقو 
َصالِْ 502ْ)ْالعرافْْْْْْْْْال َغاِفِلينَِْْمنََْْتُكنْ َْوَلَْْواْل   

نُْ َسنََْْعَلي كَْْنَ ُقصْ َْنح  َناِْبَماْال َقَصصَِْْأح  ُْكن تََْْوِإنْ ْال ُقر آنََْْهَذاِْإلَي كََْْأو َحي  

يوسف(3)ْال َغاِفِلينََْْلِمنَْْقَ ب ِلهِِْْمنْ   

ن  َياْبِال َحَياةَِْْوَرُضواِْلَقاَءنَاْيَ ر ُجونََْْلْْالَِّذينَِْْإنَّْ ُْهمْ َْوالَِّذينَِْْبَهاَْواط َمأَن واْالد 
ْيونس(7)َْغاِفُلونَْْآيَاتَِناَْعنْ 

ن  َياْال َحَياةِِْْمنَْْظَاِهًراْيَ ع َلُمونَْ ِخَرةَِْْعنَِْْوُهمْ ْالد  ْالروم(7)َْغاِفُلونَُْْهمْ ْاْل 
ًماِْلتُ ن ِذرَْ ْيس(6)َْغاِفُلونَْْفَ ُهمْ ْآبَاُؤُهمْ ْأُن ِذرََْْماْقَ و 

ُعوِْممَّنْ َْأَضلْ َْوَمنْ  َتِجيبَُْْلَْْمنْ ْاللَّهُِْْدونِِْْمنْ َْيد  مِِْْإَلىَْلهَُْْيس  ْال ِقَياَمةِْْيَ و 
ْْالحقاف(2)َْغاِفُلونَُْْدَعاِئِهمْ َْعنْ َْوُهمْ 

ْ



ْوْعليهْاهللْصلىْاهللْرسولْسمعاْأنهماْحدثاهْهريرةْوأباْعمرْبنْعبداهلل
ْْمنبرهْأعوادْعلىْيقولْسلم

ْثمْقلوبهمْعلىْاهللْليختمنْأوْالجمعاتْودعهمْعنْأقوامْلينتهين:ْْ
ْ)مسلم(ْالغافلينْمنْليكونن

(ْْقلوبهمْعلىْاهللْليختمنْأو)ْْتركهمْأيْالجمعات(ْْودعهم)ْْش]ْْ
ْأيْقلوبهمْعلىْاهللْختمْتعالىْقولهْفيْقالواْوالتغطيةْالطبعْالختمْمعنى
ْ[ْْطبع

ْ(ْْصحيح)ْ
ْمنْكتبْآيةْبمائةْقامْومنْالغافلينْمنْيكتبْلمْآياتْبعشرْقامْمن]ْْ

ْالسلسلة(ْْصحيح[ْ.ْ)ْْالمقنطرينْمنْكتبْآيةْبألفْقرأْومنْالقانتين
ْ)السلسلة(ْصحيح

[ْْالقانتينْمنْكتبْأوْالغافلينْمنْيكتبْلمْآيةْمائةْليلةْفيْقرأْمن]ْْ
.ْ

ْالغافلينْمنْيكتبْلمْ؛ْالمكتوباتْالصلواتْهؤلءْعلىْحافظْمن]ْ
ْالسلسلة(ْْصحيح[ْ.ْ)ْْالقانتينْمنْكتبْآيةْمائةْليلةْفيْقرأْومن

ْ(ْْصحيحْحسن)ْ
ْعليهْاهللْصلىْاهللْرسولْقالْقالْعنهْاهللْرضيْالخدريْسعيدْأبيْوعنْ

عبرة)فانهاْتذكرْْفيهاْفإنْفزوروهاْالقبورْزيارةْعنْنهيتكمْإنيْوسلم
ْْالخرة(



ْْالصحيحْفيْبهمْمحتجْورواتهْأحمدْرواهْ
ْ

ْركعتانْأقلهاْوأنْالضحىْصالةْاستحباب
َْلَيدَعُْْوسلمْعليهْاهللْصلىْاهللَِْْرُسولَُْْكانَِْْإنْ :ْقَاَلتْ َْعاِئَشَة،ْحديث
َيةَِْْبهِْْيَ ع َملََْْأنْ ُْيِحبْ َْوُهوَْْال َعَملَْ َْعَلي ِهم ،ْفَ يُ ف َرضَْْالنَّاسُِْْبهِْْيَ ع َملََْْأنْ َْخش 

َْوِإن يْقط ،ْالض حىُْسب َحةَْْوسلمْعليهْاهللْصلىْاهللَِْْرُسولَُْْسبَّحََْْوَما
ُْْلَسب ُحَها

ْاهللْصلىْالنبيْتحريضْباب2ْ:ْالتهجدْكتاب91ْ:ْفيْالبخاريْأخرجه
ْإيجابْغيرْمنْوالنوافلْالليلْصالةْعلىْوسلمْعليه

ْ
َلى،َْأِبيْاب نَِْْعنَِْْهاِنيءْ ُْأمْ ْحديث َبأَنَاَْما:ْقَالَْْلَي   ْصلىْالنَِّبيَّْْرََأىَْأنَّهَُْْأَحدْ َْأن  

رُْْالض حىَْصلَّىْوسلمْعليهْاهلل ْاهللْصلىْالنَِّبيََّْْأنَّْْذََكَرتْ َْهاِنيءْ ُْأمْ َْغي  
مَْْوسلمْعليه ،َْثَمانَِْْفَصلَّىْبَ ي ِتَها،ِْفيْاغ َتَسلََْْمكَّةَْْفَ ت حِْْيَ و  ْرََأي  ُتهَُْْفَماْرََكَعات 
َهاَْأَخفَّْْصالةًَْْصلَّى رَِْْمن   َْوالس ُجودَْْالر ُكوعَْْيُِتمْ َْأنَّهَُْْغي  

ْفيْتطوعْمنْباب95ْ:ْالصالةْتقصيرْكتاب91ْ:ْفيْالبخاريْأخرجه
ْوقبلهاْالصلواتْدبرْغيرْفيْالسفر

َْحتَّىَْأَدُعُهنَّْْلَْْبَِثاَلثْ َْخِليِلىَْأو َصاِنىْقَالَْْعنهْاهللْرضىُْهَري  َرةََْْأِبىَْعنْ 
مَِْْأُموتَْ رْ ُْكلْ ِْمنْ َْأيَّامْ َْثالَثَةَِْْصو  مْ ْ،ْالض َحىَْوَصاَلةِْْ،َْشه  .ِْْوت رْ َْعَلىَْونَ و 
ْالبخاري93691ْتحفةْ-9119ْْطرفه



ْالمصحفْمكانْموضعْيتحرىْكانْأنه(ْْاْلكوعْابنْوهو)ْْسلمةْعن
ْذلكْيتحرىْكانْسلمْوْعليهْاهللْصلىْاهللْرسولْأنْوذكرْفيهْيسبح

ْْالشاةْممرْقدرْوالقبلةْالمنبرْبينْوكانْالمكان
ْالمكانْهو(ْْالمصحفْمكان)ْْويختارْيجتهدْأي(ْْيتحرى)ْْش]ْْ

ْوذلكْالشريفْالنبويْالمسجدْفيْالمصحفْصندوقْفيهْوضعْالذي
ْوكانْعنهْتعالىْاهللْرضيْعثمانْعهدْمنْإماماْسميْالذيْهوْالمصحف

ْفيْمتوسطةْوكانتْالمهاجرينْباسطوانةْتعرفْاسطوانةْالمكانْذلكْفي
ْصالةْوتسمىْالنفلْصالةْيعمْالتسبيح(ْْفيهْيسبح)ْْالمكرمةْالروضة
ْصحيحْمسلم[ْْبالسبحةْالضحى

ْْالنهارْطرفيْتعالىْاهللْذكرْفيْفصل
ْسبحوهْوْكثيراْذكراْاهللْاذكرواْآمنواْالذينْأيهاْيا:ْ)ْْتعالىْاهللْقالْ

ْ[19ْ15ْْ:ْْاْلحزاب(ْ]ْْأصيالْوْبكرة
ْْالمغربْإلىْالعصرْبينْما:ْْاْلصيلْ
ْالجهرْدونْوْخيفةْوْتضرعاْنفسكْفيْربكْاذكرْو:ْ)ْْتعالىْقالْوْ

ْ[22ْْ:ْْغافر(ْ]ْْالغافلينْمنْتكنْلْوْاْلصالْوْبالغدوْالقولْمن
ْ[22ْْ:ْْغافر(ْ]ْْواْلبكارْبالعشيْربكْبحمدْسبحْو:ْ)ْْتعالىْقالْوْ
(ْْالغروبْقبلْوْالشمسْطلوعْقبلْربكْبحمدْسبحْو:ْ)ْْتعالىْقالْوْ

ْ[31ْْ:ْْق]ْ



(ْ]ْْوجههْيريدونْالعشيْوْبالغداةْربهمْيدعونْالذينْتطردْلْو)ْْ
ْ[25ْْ:ْْاْلنعام

ْ[99ْْ:ْْمريم(ْ]ْْعشياْوْبكرةْسبحوهْأنْإليهمْفأوحى)ْْ
ْ[11ْْ:ْْالطور(ْ]ْْالنجومْإدبارْوْفسبحهْالليلْمنْو)ْْ
ْ[97ْْ:ْْالروم(ْ]ْْتصبحونْحينْوْتمسونْحينْاهللْفسبحان)ْْ
ْيذهبنْالحسناتْإنْالليلْمنْوزلفاْالنهارْطرفيْالصالةْأقمْو)ْْ

ْ[991ْ:ْْهود(ْ]ْْالسيئات
ْوسلمْعليهْاهللْصلىْ-ْاهللَِْْرُسولُْْقَالَْ:ْْقَالََْْعن هُْْاهللَُْْرِضيَُْْهَري  َرةََْْأِبيَْعنْ 
ِلهِِْْإَلىَْرَجعَِْْإَذاَْأَحدُكمَْأُيِحبْ »:ْ- ِْعظَامَْخلفاتَْثاَلثِْفيهَِْْيِجدََْْأنْ ْ،َْأه 

َرأُْْآيَاتْ ْفَ َثاَلثُْ»:ْقَالَْْنَ َعمْ ْقُلَنا.ْ«ِسَمان َْخيرْ ْ،َْصالَتِهِِْْفيَْأَحدُُكمْ ِْبِهنَّْْيَ ق 
ْمسلمْصحيح(ْ=3.)«ِسَمانِْعظَامَْخَلَفاتَْثاَلثِْمنْ َْلهُْ

ْْقالْعامرْابنْعقبةْعن
ْأيكمْفقالْالصفةْفيْونحنْسلمْوْعليهْاهللْصلىْاهللْرسولْخرج:ْْ

ْبناقتينْمنهْفيأتيْالعقيقْإلىْأوْبطحانْإلىْيومْكلْيغدوْأنْيحب
ْقالْذلكْنحبْاهللْرسولْياْفقلناْ؟ْرحمْقطعْولْإثمْغيرْفيْكوماوين

ْوْعزْاهللْكتابْمنْآيتينْيقرأْأوْفيعلمْالمسجدْإلىْأحدكمْيغدوْأفال
ْومنْأربعْمنْلهْخيرْوأربعْثالثْمنْلهْخيرْوثالثْناقتينْمنْلهْخيرْجل

ْْ؟ْاْلبلْمنْأعدادهن



ْفقراءْكانْالشريفْالمسجدْمنْمظللْموضعْفيْأي(ْْالصفة)ْْش]ْْ
ْأضيافْوكانواْالصفةْبأصحابْالمسمونْوهمْإليهْيأوونْالمهاجرين

ْاسم(ْْبطحان)ْْالنهارْأولْوهيْالغدوةْفيْيذهبْأي(ْْيغدو)ْْاْلسالم
ْمنْالكوماء(ْْكوماوين)ْْبالمدينةْواد(ْْالعقيق)ْْالمدينةْبقربْموضع
ْمسلم[ْْالسنامْالعظيمةْاْلبل

ْفكانْصاحبهاْقلبْعلىْطبعْتكاثرتْإذاْالذنوبْأنْومنهاْابنْالقيمْ:
ْعلى!ْْرانْبلْكالْتعالىْقولهْفيْالسلفْبعضْقالْكماْالغافلينْمن

ْهوْالحسنْوقالْالذنبْبعدْالذنبْهوْقالْيكسبونْكانواْماْقلوبهم
ْالقلبْيعميْحتىْالذنبْعلىْالذنب
ْويعميانْالقلبْنورْيطمسانْفإنهماْالهوىْواتباعْالغفلةْمنْذلكْوأصل
ْوكانْهواهْواتبعْذكرناْعنْقلبهْأغفلناْمنْتطعْول:ْ}ْْتعالىْقالْبصره
ْ{ْْفرطاْأمره

ْمنْأوْالذكرْأهلْمنْهوْهل:ْْفلينظرْبرجلْيفتديْأنْالعبدْأرادْفإذاْ
ْ؟ْالغافلين

ْالذيْهوْوأصيالْبكرةْوسبحوهْكثيراْذكراْاهللْاذكرواْآمنواْالذينْأيهاْيا:ْ
ْبالمؤمنينْوكانْالنورْإلىْالظلماتْمنْليخرجكمْومالئكتهْعليكمْيصلي
ْنفسكْفيْربكْواذكر:ْْتعالىْوقوله1913ْ:ْْاْلحزابْرحيما

ْوقلبكْسركْفي:ْْأحدهماْقولنْوفيه502ْ:ْْاْلعرافْتضرعاوخيفة
:ْْفكقوله:ْْضدهْعنْالنهيْوأماْنفسكْتسمعْبحيثْبلسانك:ْْوالثاني



ْنسواْكالذينْتكونواْول:ْْوقوله502ْ:ْْاْلعرافْالغافلينْمنْتكنْول
91ْْ:ْْالحشرْأنفسهمْفأنساهمْاهلل

ْلعلكمْكثيراْاهللْواذكروا:ْْفكقوله:ْْمنهْباْلكثارْالفالحْتعليقْوأماْ
90ْْ:ْْالجمعه12ْ:ْْاْلنفالْتفلحون
ْْالغفلةْبينْوالفرقْوالنسيانْالغفلةْالتخلصْمنْهو:ْْوالذكر

ْاختيارهْبغيرْتركْالنسيانْوْالغافلْباختيارْتركْالغفلةْأن:ْْوالنسيانْ
ْول:ْْيقلْولم502ْ:ْْاْلعرافْالغافلينْمنْتكنْول:ْْتعالىْقالْولهذا
ْقالْعنهْينهىْفالْالتكليفْتحتْيدخلْلْالنسيانْفإنْالناسيينْمنْتكن

ْأوْثناء:ْْمنْالظاهرْالذكر:ْْاْلولىْالدرجةْدرجاتْثالثْعلىْوهو:ْ
ْلْللقلبْالمطابقْاللسانْعلىْالجاري:ْْبالظاهرْيريدْرعايةْأوْدعاء
:ْْفنحو:ْْالثناءْذكرْفأماْبهْيعتدونْلْالقومْفإنْاللسانيْالذكرْمجرد

ْْأكبرْواهللْاهللْإلْإلهْولْهللْوالحمدْاهللْسبحان
ْوترحمناْلناْتغفرْلمْوإنْأنفسناْظلمناْربنا:ْْفنحوْالدعاءْذكرْوأماْ

ْأستغيثْبرحمتكْقيومْياْحيْيا:ْْو53ْ:ْْاْلعرافْالخاسرينْمنْلنكونن
ْْذلكْونحو

ْاهللْإليْناظرْواهللْمعيْاهلل:ْْالذاكرْقولْفمثل:ْْالرعايةْذكرْوأماْ
ْرعايةْوفيهْاهللْمعْالحضورْلتقويةْيستعملْمماْذلكْونحوْشاهدي

ْمنْوالعتصامْالغفلةْمنْوالتحرزْاهللْمعْاْلدبْولحفظْالقلبْلمصلحة
ْْوالنفسْالشيطان



ْاهللْعلىْللثناءْمتضمنةْفإنهاْالثالثةْاْلنواعْتجمعْالنبويةْواْلذكارْ
ْالدعاءْأفضل:ْْالحديثْفيْكماْبهْوالتصريحْوالسؤالْللدعاءْوالتعرض

ْسمعتْأما:ْْقالْدعاءْجعلهاْكيف:ْْعيينةْبنْلسفيانْقيلْهللْالحمد
ْ:ْْنائلهْيرجوْجدعانْبنْاهللْلعبدْالصلتْأبيْبنْأميةْقول

ْْالحباءْشيمتكْإنْحباؤكْ...ْكفانيْقدْأمْحاجتيْأأذكرْ
ْالكونْعنْونهىْاهلهاْسبحانهْذمْوقدْلهْمنافيةْللعلمْفمضادةْالغفلةْاما

ْوقالْالغافلينْمنْولتكنْتعالىْقالْمنهمْوالقبولْطاعتهمْوعنْمنهم
ْلجهنمْذرأناْولقدْتعالىْوقالْذكرناْعنْقلبهْاغفلناْمنْتطعْولْتعالى
ْيبصرونْلْاعينْولهمْبهاْيفقهونْلْقلوبْلهمْوالنسْالجنْمنْكثيرا

ْهمْواولئكْاضلْهمْبلْكالنعامْاولئكْبهاْيسمعونْلْآذانْولهمْبها
ْْالغافلون

ْقالتْالمهاجراتْمنْوكانتْيسيرةْجدتهاْعنْياسرْبنتْحميضةْعنْ
ْوالتهليلْبالتسبيحْعليكنْسلمْوْعليهْاهللْصلىْاهللْرسولْلناْقال

ْفتنسينْتغفلنْولْمستنطقاتْمسئولتْفإنهنْباْلناملْواعقدنْوالتقديس
ْْالرحمة

ْسلسلةْ،5396ْْالمشكاةْ،9312ْْداودْأبيْسننْصحيحْحسن)ْْ
 ْ(ْْحسن)ْْ(13ْْالحديثْتحتْالضعيفةْاْلحاديث

ْاهللْذكرْعنْغفلتْقلوبْفقالْالصورْعشقْعنْالعلماءْبعضْوسئل
ْوسواسْفانهْالشيطانْمأوىْالغافلْفالقلبْغيرهْبعبوديةْاهللْفابتالها



ْالباطلةْوالخيالتْالوساوسْانواعْعليهْيقرأْالغافلْقلبْالتقمْقدْخناس
ْدائماْفهوْاهللْلذكرْوتضاءلْوخنسْوانضمْانجمعْاهللْوذكرْتذكرْفاذا
ْوْعليهْاهللْصلىْالمسيحْانْرويمْبنْعروةْوقالْوالخنسْالوسوسةْبين

ْرأسهْفاذاْلهْفجلىْآدمْابنْمنْالشيطانْموضعْيريهْانْربهْسألْسلم
ْلمْوإذاْخنسْربهْالعبدْذكرْفإذاْالقلبْثمرةْعلىْراسهْواضعْالحيةْراس
ْالمعنىْهذاْفيْروىْوقدْوحدثهْفمناهْقلبهْثمرةْعلىْرأسهْوضعْيذكر

ْالمانيْبذرْقلبهْفيْفيبذرْالعبدْغفلةْيترقبْدائماْفهوْمرفوعْحديث
ْولْبالءْوكلْشوكْوكلْحنظلْكلْفيثمرْالباطلةْوالخيالتْوالشهوات

ْويعميهْالقلبْيغطىْحتىْبسقيهْيمدهْيزال
ْ
ْ
ْ
ْْ

 
 


