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اسـ ـم املادة :فصل في األوراد وفضلها
من سلسلة :مختصر منهاج القاصدين
لفضيلة الشيخ :محمد حسين يعقوب
راب ــط املادةhttps://way2allah.com/khotab-item-1859.htm :

أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرمحن الرحيم.

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

أما بعد؛ فإخويت يف هللا أان أحبكم يف هللا ،وأسأل هللا -جل جالله -أن جيمعنا هبذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله .اللهم اجعل عملنا

كله صاحلا ،واجعله لوجهك خالصا وال جتعل فيه ألحد غريك شيئا.
أحبيت يف هللا أحبكم يف هللا.

للحلقة الثانية على التوايل .كيف حال قلوبكم مع هللا؟

أينعم أان أسألك اي انت اي اللى قاعد على النت اي انت اللي قاعد قدام الكاسيت بتسمع الشريط ده .ابسألك انت حتديدا انت قاعد ليه

دلوقيت؟ قريت كام جزء النهاردة؟ قريت كام اجلزء األول؟ األول األول قبل ما تقعد وتسمع ،قريت كام جزء النهاردة؟ رد بتبص على إيه؟!

رد قريت كام جزء؟ أهو فتح عينيه وبقه .اي عم قريت كام جزء رد؟ كم جزء النهاردة؟ قريت كام جزء من كالم هللا؟ هو دين ،مش لعبة .كثري
من الناس بيستسهل من أعمال الدين ما يوافق هواه ،عشان بس نتكلم عن اإلخالص صح؟ إن إنت متكلف الدخول عن النت وقاعد ساعة

إال ربع الساعة وال ساعة وال نصف الساعة تسمع حممد حسني يعقوب وتقول بتعلم دين ،عشان جاي على هواك ،جاي على مزاجك .أما

القعدة مع املصحف وتالوة آايت هللا وكالم هللا ،عملت إيه؟ عملت إيه النهاردة؟! استغفارك النهاردة قد إيه؟ صالتك على النيب قد إيه؟
قيام الليل الليلة اللي فاتت كان شكله إيه؟ صامي النهاردة وال أل؟ صامي النهاردة وال أل؟! طب ليه؟ بالش اي مجاعة نروح جهنم .واحنا بندعي

الدين .احنا سبنا املعاصي وطريق املعاصي عشان ندخل اجلنة ،فبالش برضه تبقى جهنم يف انتظاران .اللهم إان نعوذ بك من النار ومن عذاب

النار.

يف لذة الذكر

ويف سابعا :أفضل أحوال الذكر
يقول الشيخ يقول أفضل أحوال الذكر" ،يفضل الذكر يف اخللوات عنه يف اجللوات .يعين أي على مشهد من الناس ،قال -صلى هللا عليه

وآله وسلم -يف "السبعة الذين سيظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله ،ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه" رواه البخاري .كتري أان أسألك
السؤال ده يال مع األسئلة اليت فاتت ،عمرك عملتها؟ أن ذكرت هللا خاليا ،ففاضت عيناك؟ حصلت عمرك يف حياتك حصلت؟ نعم بنشوف
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كتري الذي يصوت يف املساجد يف رمضان يف قراءة القرآن ورا اإلمام ،ويف الدعاء يف القنوت ،آه صوات وعياط ،وأحياان يف اخلطب صوات

يف يف اجلمعة اللي فاتت كانت اخلطبة عن غضب هللا ،األشياء اليت تغضب هللا
وعياط ،لكن لوحدك ،لوحدك عمرك بكيت؟ سبحان هللا أثر ي
عز وجل -شفت واحد بيبكى يف كلمة ما ختيلتش إن حد يبكي فيها رجل كبري كده يف السن وبكى وانتحب ملا مسع يف اخلطبة إن الرسول-صلى هللا عليه وسلم -قال لسيدان أبو بكر -سيدان أبو بكر ملا مر على سلمان وعمار وبالل ،القصة مشهورة احلديث مشهور -والرسول

قال ألبو بكر" :إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك" الرجل انفجر يف البكاء -سبحان هللا العظيم -استغربت ،استغربت وأان اللي على

املنرب وأن اللي بقول ،استغربت إيه اللي بكاه الرجل ده؟! -سبحان هللا العظيم -لكن هي القلوب اجلاهزة كدة مستنية تكة .قلبك ،قلبك

ايخويف على قلبك اي بتاع النت ،ربنا يتوب علينا وعلى املسلمني.

فأفضل الذكر ما كان يف اخللوة ،واخللوة جيب أن تكون مبنأى عن أعني الناس وعن جلبتهم وضوضائهم ،لذلك يفضل يف اخللوة اهلدوء التام،

والظالم وعدم اإلزعاج .يعين لعله الشيخ يقصد مبوضوع الظالم أال يكون هناك ما يشغل العني ،ألن العني إذا انشغلت هتشغل القلب،

والسمع إذا انشغل هيشغل القلب ،فلذلك يعين إذا قال عدم ضوضاء يبقى عشان السمع ماينشغلش ،وإذا قال الظالم يبقى عشان العني
ماتنشغلش .اإلنسان بيجتهد أنه يقطع على نفسه أي سبيل لالنشغال بغري ما هو فيه من الذكر.

اهلدوء التام وعدم اإلزعاج وقطع حلظات املناجاة ،وال يشرع ابختاذ اخللوات يف اجلبال والفيايف مبا يشبه الرهبنة كما حققه شيخ اإلسالم ابن
تيمية ،بل اخللوة الشرعية تكون يف املسجد ابالعتكاف أو يف املنازل والبيواتت .بنقول إن الزم كل واحد يف بيته يبقى له خلوة؛ مسجد

البيت ،حتة يف البيت طاهرة بتاعته .ويتعرف إنه ملا دخل احلتة دي ماحدش خيبط عليه ،سكتوا الناس .ماحدش يقطع عليه وجوده يف املكان

ده ،واملكانة ده زي ما هو للرجل للمرأة ،للمرأة يف البيت حمتاجة .الرسول -صلى هللا عليه وسلم -قال" :واعقدن التسبيح على األانمل وال
تغفلن فتنسني التوحيد" .القضية يف أن املرأة ينبغي إهنا أايم احليض وأايم النفاس ماتغفلش عن الذكر ،ألهنا مبتصليش ،فبتبقى مشكلة ،فينبغي
أن يكون هلا خلوة هي أيضا يف الذكر.

بل اخللوة الشرعية تكون يف املسجد ابالعتكاف أو يف املنازل والبيواتت ،وال يشرع االعتزال واختاذ اخللوة يف شعب اجلبال إال يف زمن الفنت

اليت تعصف ابإلميان واملؤمنني ،أما ىف زمن اجلهاد والدعوة واإلصالح فال تشرع العزلة حبال على قول مجهور الفقهاء واحملدثني وأهل السلوك.
ال تشرع يف زمننا ده ال تشرع العزلة ،ابلعكس أان أقول لإلخوة جيب على كل مسلم إنه يدعو إىل هللا -عز وجل -حبسب جهده وطاقته،

وخلوا ابلكم أين أان هاجي يف أصول الدعوة وأقول إن كالمنا ده إنه جيب على كل مسلم أن يدعو أفسد انس كتري ،إلنه فكر إن أان ملا أبقوله

جيب إن يدعو يعين هو عايز خيطب مجعة أو يدي درس ،ال ،أان قصدي إنه يدعو؛ عارف أحياان الدعوة إيه؟ ودي اللي ينصح هبا الشباب

اللي بيلتزموا جديد يف بيوهتم أن يوصف حاله ،إحساسه ،يقول ألبوه وأمه أان ملا ابقرأ القرآن ،حبس إن أان طاير ،كده ،حبس بكذا بيحصل يل
كذا .واحد التزم ومراته لسه مالتزمتش ،بعيد مراته ،عايزك تقول هلا كده ،الزوجة التزمت الزوج مالتزمش عايزك تقوليله كده ،أوصفيله وأان

ساجدة حبس بكذا .وأان ابقرأ يف املصحف حاسة بكذا ،وأان ابلليل أقوم أصلي ركعتني حبس بكذا ،عارف وأان بتوضا حبس بكذا وتبقى دي

دعوة .بدل ما كل كالمنا حالل حرام ،حالل حرام ،حالل حرام ،جيوز ال جيوز ،أل ،خلى جزء من كالمنا ،خلي جل كالمنا يف وصف احلال،
حال السعادة والرضا اللي فيه دعوة حقيقية للذة مفقودة يف حياة الناس ،فلذلك مايشرعش أبدا بقى االعتزال ،إن واحد بقى يروح يشوف
له حتة يف الصحراء ،ودا الكالم دا بدأ يتبادر على ألسنة بعض الشباب ايخد له فدانني يف الصحراء ويروح يزرعهم ويبين له بيت فيهم ويقعد

هناك ،ال ال ال ال وتسيب دول ملني؟! خمالطة الناس والصرب على أذاهم خري من اعتزاهلم وعدم الصرب على أذاهم ،وبعدين تفوت اجلمعة
واجلماعات وال تسمع أذان وال تشوف طلبة علم وال دعاة ال ال ماينفعش ،مش حياة دي ،ال انت الزم تقعد يف وسط الناس وتؤثر ،تؤثر وال

تتأثر.
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يقول الشيخ" :ومثة آداب أخرى يف حق الذاكر يستحب له إتياهنا ،منها لبس أحسن الثياب ،وجتديد الوضوء والتطيب واستقبال القبلة على
الدوام ،ودوام اإلطراق ولزوم األدب يف اجللوس واستصحاب السواك واستعماله".

تنبيه:

احلاجات دي مش فرض" ،الذين يذْكرون اَّلل قياما وق عودا وعل ٰى جنوهب ْم" آل عمران ،191:وال ت ْشتط؛ كان يذكر هللا على كل أحيانه
متوضئا وغري متوضئ ،طاهرا وغري طاهر  -صلى هللا عليه وسلم ،-وإمنا بنقول الكالم ده زي ما قولنا برضه يف مسألة إن هو يكون يف مكان

هادي ومفيش ضوء كل ده إحنا نفوسنا وحشة ،الذنوب مقطعاان ،فعشان كده بنقول إن كل اللي بنعمله ده بنحاول نلم نفوسنا عشان نقدر
جنيب نتيجة ،عشان الذكر جييب نتيجة معاان ،بعد كده ملا الذكر يبجيب نتيجة؛ كان الصحايب يقول هلم أان هصلي حتدثوا كما شئتم ،اتكلموا

زي ما نتوا عايزين مادام دخلت يف الصالة ،حتدثوا كما شئتم فإين ال أمسعكم ،بس إمىت الكالم ده؟ بعد طول جماهدة ،فالزم يف األول نوجد
البيئة الصاحلة أو اجلو املناسب أو احملضن عشان تفقس اخلري يف قلوبنا ،يطلع.

تنبيه :واعلم أيها النابه أن كل ما ذكرانه لك عن الذكر وفقهه وآدابه وأحكامه وأسراره جيري يف قراءة القرآن الكرمي وتدبره وتفهمه ،فالقرآن

الكرمي أعظم الذكر وأحاله ،فاستحضر ما قررانه ونفذه عند تالوة القرآن الكرمي ،مع ضرورة اإلملام جبملة من فضائل تالوة القرآن وتدبره يف
نصوص الكتاب والسنة ،فإنه خري معوان لك على حب القرآن واالنتفاع منه وبه ،وسيأيت إن شاء هللا – عز وجل – فصل يف تالوة القرآن.

احنا قد ذكران الفصل يف تالوة القرآن.

نرجع اتين لكتابنا خمتصر منهاج القاصدين.

فصل يف األوراد وفضلها

ويقول الشيخ فصل يف األوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير األوقات.

يقول الشيخ -عليه رمحة هللا" :-اعلم أنه إذا حصلت املعرفة هلل -سبحانه وتعاىل -والتصديق بوعده والعلم بقصر العمر وجب ترك التقصري

يف هذا العمر القصري" .إذا عرفت ربنا ،وصدقت وعده وعرفت إن عمرك قصري ،يبقى الزم جتتهد إن العمر القصري ده يشحن بطاعة هللا ما
انت عرفت ربنا حقه إيه ،وإيه اللى يستوجبه ،فربنا -سبحانه وتعاىل -حقه عظيم جليل كبري ،هذا احلق اجلليل العظيم والعمر قصري يوجب

عليك أنت بقى جتتهد أقصى ما تستطيع يف الشوية القصريين دول عشان تنجز األشياء الكبرية اللي عليك.

اسم ربيك بكْرة وأصيال *
والنفس مىت وقفت على فن واحد حصل هلا ملل ،فمن التلطف نقلها من فن إىل فن ،وقد قال -تعاىل" :-واذْكر ْ

اسج ْد له وسبي ْحه ل ْيال طويال" اإلنسان ،26:25فهذا وحنوه مما ذكر من اآلايت يف ذلك يدل على أن الطريق إىل هللا -تعاىل-
ومن الل ْيل ف ْ

مراقبة األوقات وعمارهتا ابألوراد على الدوام ،وقال -تعاىل" :-وهو الذي جعل الل ْيل والن هار خلْفة ليم ْن أراد أن يذكر أ ْو أراد شكورا"
الفرقان 62:أي خيلف أحدهم اآلخر ليتدارك يف أحدمها ما فات يف اآلخر.
يقول الشيخ -عليه رمحة هللا:-

"بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها :أوراد النهار سبعة ،وأوراد الليل ستة ،فلنذكر فضيلة كل ورد ووظيفته وما يتعلق به".

الص ْبح إذا
الورد األول م ن أوراد النهار ما بني طلوع الفجر الثاين إىل طلوع الشمس وهو وقت شريف ،وقد أقسم هللا -تعاىل -به فقال" :و ُّ

ت ن فس" التكوير 18:فينبغي للمريد إذا انتهى ،طبعا كلمة أوراد وكلمة مريد وهنالقى أحد يعتض علينا ويقول ده كالم صوفية ،احنا قدمنا يف
األول ،إن الكالم ده إذا كان له معىن صحيح يبقى مفيش اعتاض عليه ،كلمة مريد الذى يريد أن يلتزم ابلدين ،فلنحملها على معناان احنا

يبقى املريد هو اللي يف بداية طريق االلتزام؛ يريد االلتزام ابلدين ،وكلمة وْرد هي مسألة الواجب املدرسي ،احلصة ،التعبري ينفع وميشى ومفيش
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اعتاض عليه ،ينبغي للمريد إذا انتبه من النوم يعىن ينبغي للملتزم إذا انتبه من النوم أن يذكر هللا -سبحانه وتعاىل -فيقول :احلمد هلل الذي
أحياان بعد ما أماتنا وإليه النشور .روى ذلك عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -من أفراد البخاري ،ويف أفراد مسلم من حديث ابن مسعود

رضي هللا عنه -قال :كان -رسول هللا صلى هللا وسلم -إذا أمسى قال" :أمسينا وأمسى امللك هلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال هللا وحده الشريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ،رب أسألك خري ما يف هذه الليلة ،وخري ما بعدها ،وأعوذ بك من شر هذه الليلة،

وشر ما بعدها ،رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكرب ،رب أعوذ بك من عذاب يف النار وعذاب يف القرب" واحلديث يف صحيح مسلم ،وإذا
أصبح قال ذلك أيضا" :أصبحنا وأصبح امللك هلل" ويقول" :بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع

العليم" ثالث مرات" .رضيت ابهلل راب وابإلسالم دينا ومبحمد -صلى هللا عليه وسلم -نبيا ورسوال" ،فإذا صلى الفجر قال وهو اثن رجله
قبل أن يتكلم" :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء قدير" عشر مرات .ويذكر سيد

االستغفار" :اللهم أنت ريب ال إله إال أنت ،خلقتين وأان عبدك وأان على عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك
بنعمتك علي ،وأبوء بذنيب ،فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت" .ويقول" :أصبحنا على فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص ،ودين نبينا حممد

صلى هللا عليه وآله وسلم -وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من املشركني" ،ويدعو" :اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري،وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي ،وأصلح يل آخريت اليت إليها معادي ،واجعل احلياة زايدة يل يف كل خري ،واجعل املوت راحة يل من كل

شر" ،ويدعو بدعاء أيب الدرداء" :اللهم أنت ريب ال إله إال أنت ،عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ،ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن
وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ،أعلم أن هللا على كل شيء قدير ،وأن هللا قد أحاط بكل شيء علما ،اللهم إين أعوذ بك من شر

نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ريب على صراط مستقيم" .دعاء أيب الدرداء ده دعاء حلو- ،سبحان هللا العظيم -ذكرين
اآلن أنين مسعت جدي كان ال يتكه وأيب كذلك بعده ال يتكه كل ليل -عليهما رمحة هللا سبحانه وتعاىل .-ألن هذا الدعاء جامع ،جامع فيه

أشياء كثرية ،وهو مما يغفل عنه كثري من امللتزمني اكتفاء ابلسنة ،واالكتفاء ابلسنة يكفي مبا ورد يف السنة ال شك يشفي ويغين .إذا ذكرت

دعاء هذا الصحايب أحياان فحسن ،هذه األدعية ال يستغين املريد عن حفظها ،وينبغي له قبل خروجه إىل صالة الفجر أن يصلي السنة يف

منزله مث خيرج متوجها إىل املسجد ويقول" :اللهم إين أسألك حبق السائلني عليك" احلديث ده ضعيف" ،اللهم إين أسألك حبق السائلني عليك

وحبق ممشاي هذا ،فإين مل أخرج أشرا وال بطرا وال رايء وال مسعة ،خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذين من النار ،إنه ال
يغفر الذنوب إال أنت" مش عارف الشيخ حاطت عليه عالمتني واحد وثالثة ،يف واحد يقول فيه عطية العويف ضعيف ،وثالثة يقول أخرجه

التمذي والبغوي ،وحسنه الشيخ األلباين ،يبقى املقصود هو احلديث الضعيف اللي هو "أسألك حبق السائلني عليك" اللي نعرفه من زمان
إن الشيخ األلباين مضعف احلديث.

فإذا دخل املسجد فليقل ما روى مسلم يف صحيحه أن النيب –صلى هللا عليه وسلم– قال" :إذا دخل أحدكم املسجد ليسلم على النيب–

صلى هللا عليه وسلم– مث ليقل :اللهم افتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج فليقل" :اللهم إين أسألك من فضلك" مث يطلب الصف األول منتظرا
للجماعة داعيا بنحو ما تقدم من األذكار واألدعية ،فإذا صلى الفجر استحب أن ميكث يف مكانه إىل طلوع الشمس .فقد روى أنس -رضي

هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :من صلى الفجر يف مجاعة مث قعد يذكر هللا -تعاىل -حىت تطلع الشمس مث صلى
ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة اتمة اتمة اتمة" .ولتكن وظائف وقته أربعة -يبقى وظيفة الوقت ده أربع حاجات -الدعاء ،الذكر ،القراءة،

الفكر ،يبقى يشغل هذا الوقت من قبل أذان الفجر ،الصبح إذا تنفس إىل شروق الشمس هذا الوقت فيه أربع أشياء؛ الدعاء الذكر والقراءة

قراءة القرآن -والفكر ،الدعاء والذكر والقراءة والفكر ،الدعاء والذكر والقراءة والفكر ،وليأيت مبا أمكنه وليتفكر يف قطع القواطع ،وشغلالشواغل عن اخلري ليؤدي وظائف يومه ،وليتفكر يف نعم هللا -تعاىل -ليتوفر شكره .هذا هو الوقت.
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أما الورد الثاين ما بني طلوع الشمس إىل الضحى ،تلت ساعة ما بني طلوع الشمس إىل الضحى ،وذلك -هو بيقول -مبضي ثالث ساعات

من النهار -يبقى يقصد بيه حاجة اتنية ،-إذ فرض النهار اثنيت عشرة الساعة وهو الربع ،وهذا وقت شريف ،وفيه وظيفتان :إحداها صالة

الضحى ،يبقى ثالث ساعات من النهار بعد شروق الشمس مثال الساعة ستة يبقى حلد التاسعة حلد عشرة ،ألن هنار الصيف طويل من ستة
لثمانية يبقى أربعة عشر ساعة ،ربعهم قريب من هذا الوقت ،صالة الضحى .الثانية ما يتعلق ابلناس من عيادة مريض أو تشييع جنازة أو

حضور جملس علم أو قضاء حاجة مسلم ،وإن مل يفعل شيئا من ذلك تشاغل ابلقراءة.

الورد الثالث من وقت الضحى إىل الزوال ،والوقت والوظيفة يف هذا الوقت األقسام األربعة وزايدة أمرين :أحدمها االشتغال ابلكسب واملعاش،
وحضور السوق ،فإن كان اتجرا فليتجر بصدق وأمانة ،وإن كان صاحب صنعة فليصنع بنصيحة وشفقة ،وال ينسى ذكر هللا -تعاىل -يف

مجيع أشغاله وليقنع ابلقليل ،شوف كان شغلهم بقى إيه من  12:9ثالث ساعات جييب القوت ،العشرة جنيه بتاعت اليوم يشتغل على

التاكسي ثالث ساعات ،أان مابقولش الناس كلها خليكم تكساجية أقصد مثال يفتح الدكان ثالث ساعات جييب العشرة جنيه اللي هي
مصروف اليوم ويقفل ،يروح يشوف شغله بقى مع ربنا -سبحانه وتعاىل.-

الشاهد سيبنا من ثالث ساعات وأربع ساعات ومخس ساعات وعشر ساعات وعشرين ساعة ومائة ساعة ،القناعة ،الرضا ابلكفاف .كان

اجع ْل رْزق آل حممد قوات" 1اجلاي على قد الرايح ،طوىب ملن هودي إىل اإلسالم ،ورزق كفافا
دعاء النيب -صلى هللا عليه وسلم" -اللهم ْ

وقنعه هللا مبا آاته ،نسأل هللا أن يرزقنا القناعة.

يقول والثاين القيلولة وظائف الوقت ده ،الوظيفة الثانية القيلولة فإهنا مما تعني على قيام الليل كما يعني السحور على صيام النهار ،فإن انم
فليجتهد يف االنتباه قبل الزوال بقدر االستعداد لصالة الظهر قبل دخول الوقت .واعلم أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة فاالعتدال أن
ينام من ذلك الثلث وهو مثاين ساعات ،فمن انم أقل من ذلك مل أيمن اضطراب بدنه ،ومن انم أكثر من ذلك كثر كسله ،فإذا انم أكثر من

ذلك يف الليل فال وجه لنومه يف النهار ،بل من نقص منه استوىف ما نقص يف النهار .أان شايف واملسألة برضه ابلتجربة واخلربة إن  8ساعات

كتري جدا جدا ،واللى ينام  8ساعات ده ميعرفش يعمل حاجة ،إلن زي ما بيقولوا كده مها كانوا بيشتغلوا ثالث ساعات فلو انم متن ساعات
يبقى  ،11يبقى لسه فاضل  ،13ساعة يشوف فيهم شغله مع ربنا .أما النهاردة اللى بيشتغل أقل حاجة عشر ساعات وينام مثاين ساعات

فضل إيه بقى؟! مافضلش حاجة ،ماينفعش الكالم ده ،الصراحة أان شايف إن أربع ساعات حلوين أوى رضا ويكفوا وزايدة ،أربع ساعات

زي الفل ،ينام ساعتني ابلليل وساعة بعد الفجر وساعة ىف وسط النهار أربع ساعات حلوين جدا ،وهو ده الصراحة أان شايف اللى ميشي

معاه حال امللتزم واملريد يف هذا الزما ن هم أربع ساعات .يعين غاية يف اجلود ساعتني ابلليل دول مهمني كويسني جدا أن يبقوا يف أول الليل
أو يف آخر الليل ،مش مشكلة املهم يبقوا ساعتني يف الليل إلن نوم الليل برضه مهم ،وساعة بعد صالة الفجر قبل خروجه للعمل ،وساعة

يف وسط النهار أاي كانت ،وينضبط اجلسم ويبقى أحسن من الساعة عن جتربة ،ممكن أقل من كده وبرضه بنقول اللى ميكفهش أربع ساعات

زود ساعة ابلليل ،ينام ابلليل ثالث ساعات يبقوا مخسة حلوين أوي ،لكن أكثر من كده هيضيع نفسه ،اللي ينام أكثر من كدا صراحة يضيع

نفسه.
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الورد الرابع ما بني الزوال إىل الفراغ من صالة الظهر وهو أقصر أوراد النهار وأفضلها ،فينبغي له يف هذا الوقت ،إذا أذن املؤذن أن جييبه

مبثل ما يقول ،مث يقوم فيصلي أربع ركعات ،وي ْستحب أن يطيلهن ،فإن أبواب السماء تفتح حينئذ ،مث يصلي الظهر وسنتها ،مث يتطوع بعدها

أبربع.

الورد اخلامس ما بعد ذلك إىل العصر ،يستحب له يف هذا الوقت االشتغال ابلذكر والصالة وفنون اخلري .ومن أفضل األعمال انتظار الصالة
بعد الصالة.

الورد السادس إذا دخل وقت العصر إىل أن ت صفر الشمس ،ليس يف هذا الوقت صالة سوى أربع ركعات بني األذانني مث فرض العصر ،مث

يتشاغل ابألقسام األربعة اليت سبق ذكرها يف الورد األول -اللي احنا قلنا عليها الذكر والتالوة والدعاء والفكر -واألفضل فيه تالوة القرآن

والتدبر والفهم.

الورد السابع من اصفرار الشمس إىل أن تغرب وهو وقت شريف ،قال احلسن البصري -رمحه هللا -كانوا أشد تعظيما للعشي من أول النهار،

فيستحب يف هذا الوقت التسبيح وخاصة االستغفار ،وابملغرب تنتهي أوراد النهار ،فينبغي أن يالحظ العبد أحواله وحياسب نفسه ،فقد
انقضت من طريقه مرحلة ،وليعلم أن العمر أايم تنقضي مجلتها ابنقضاء آحادها ،قال احلسن :اي ابن آدم إمنا أنت أايم إذا مضى يومك مضى

بعضك ،وليتفكر هل ساوى يومه أمسه ،فإذا رأى أنه قد توفر على اخلري يف هناره فليشكر هللا -سبحانه وتعاىل -على التوفيق ،فإن تكن
األخرى فليتب وليعزم على تاليف ما سبق من التفريط يف الليل ،فإن احلسنات يذهنب السيئات ،وليشكر هللا -تعاىل -على صحة جسمه

وبقاء بقية من عمره ميكن فيها استدراك التقصري .وقد كان مجاعة من السلف يستحبون أال ينقضي يوم إال عن صدقة وجيتهدون فيما أمكن
من كل خري.

أيها اإلخوة .أعجبين توزيع األوراد ابلطريقة دي .ووددت إن أان أعمل بقى لإلخوة فعال إزاي نعيش األربعة وعشرين ساعة .هو الرجل كان

بيتكلم على عهده وحياهتم وطريقتهم ،على عهدان بقى إزاي نعيش األربعة وعشرين ساعة؟ ده اللي هنقوله املرة اجلاية إن شاء هللا إبذن هللا

-تعاىل.-

أحبكم يف هللا .والسالم عليكم ورمحة هللا.
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