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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده.. وبعد:

من َأَجلِّ جتليات رمحة اهلل باخللق أن َتَعبََّدهم مباا   أخي الكرمي:
يطيقون من العبادات، وجعلها من اليسر والسهولة واإلمكاان    

العباادات  هناية؛ فلم يكلف نفًسا إال وسعها.. ومع ذلك شرع من 
اليسرية اخلفيفة الكثري؛ حىت يغتم وينهم منها ذوو احلزم والعزم، وال 

 يستصعبها الضعفاء!
ومع هذا كله جتد الكثري من الناس يغفل ويزهد   األجر، مع 

 أن إمكان حتصيله   متناوله بأقل جهد   أقصر وقت.
وليست تلك الغفلة وليدة ضعف مهة فقط؛ بل ها  وليادة   

 ميان مبا أعده اهلل لعباده الصاحلني العاملني غدا!ضعف   اإل
فمن قوي يقينه باملعاد، وما   اجلنة من خريات جياد، َشامََّر  
عن ساعد اجلد واالجتهاد، وطلب شراء تلك اخلريات بالزاد.. وإمنا 

 التقوى اآلن!
وإليك أخ  عبادات يسرية، أجورها كبرية، تكون لك زادا يوم 

 املعاد:
فإنه أيسر العبادات وأسهلها وأخفها، ومع ذلاك   * ذكر اهلل:

فهو أفضل ما يتقرب به إىل اهلل بعد أداء الفرائض، وهو رفعاة    
الدرجات، وسبق إىل اجلنات، ومغفرة للذنوب، وستر للعياوب،  

. قالوا: سبق املفردون»: وأهله أهل السبق؛ كما قال رسول اهلل 
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ون اهلل كذريريا  الذااكر وما املفردون ياا رساول اهللق قاال:    
 «.والااكرات

ومهما عجزت ذاكرتك عن احلفظ، فال ميكن أن  أخي الكرمي:
تعجز عن استذكار صيغ الذكر؛ كاالستغفار والتسابي  وواوه،   

 وإليك أسوق ما ورد   فضل بعض األذكار اليسرية السهلة:
طوىب ملن وجد يف صحيفته »: قال رسول اهلل  * االستغفار:
 «أسذتغفر اهلل »فانظر أخ  كم تأخذ منك لفظ  «.استغفارا كريريا

من الوقت! فإذا علمت أن االستغفار تفت  باه أباواب الارزق    
والربكات، وتزنل به الرمحة، ويرفع به العذاب، فانظر: كم يفوتك 

َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا   تلك اللحظات اليسرية من اخلري! قال تعاىل: 
ُيْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا * َوُيْمِدْدُكْم  َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاًرا *

]ناو::   ِبَأْمَواٍل َوَبِننَي َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعْل َلُكْم َأْنَهاًرا
َوَما َكاَن اللَُّه ِلُيَعاَِّبُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم َوَما [، وقال تعاىل: 01-01

 [.33]األنفال:  ْم َيْسَتْغِفُروَنَكاَن اللَُّه ُمَعاَِّبُهْم َوُه
وقد جاء النص صرحيا   سهولة الذكر  * التسبيح والتحميد:

  هذا الباب وخفته، مع عظم أجره عند اهلل؛ إذ قال رساول اهلل  
 :« كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان

]رواه «. إىل الرمحن، سبحان اهلل وحبمده، سذبحان اهلل العيذيم  
 البخاري[.
أيعجز أحدكم أن يكسب يف كل يوم ألف »أيضا:  وقال 
فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب ألف حسنةق قال:  حسنة!
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يسبح مائة تسبيحة، فيكتب له ألف حسنة، أو حيط عنذه ألذف   

]رواه مسلم[. فانظر أخ  كم تأخذ مائة تسبيحة مان   «.خطيئة
 دقائق وقتكق!

أقول: سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله ألن »أيضا:  وقال 
. ]رواه «إال اهلل، واهلل أكرب. أحبُّ إيلَّ مما طلعت عليه الشذم  

 مسلم[.
 اللغطفهو ميحو ما كان   اجملالس من  * دعاء كفارة اجملل :

من جل  يف جملذ   »: واللغو واإلمث بإذن اهلل؛ قال رسول اهلل 
جملسه ذلذ:: سذبحان:   كرير فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من 

اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب ألي:. 
 [.6011. ]صحي  اجلامع: «إال غفر له ما كان يف جملسه ذل:

يذهب اهلل غمك ومهك «. اهلل ريب ال أشرك به أحدا» * قل: 
 وحزنك.

؛ فإن كثرة الصالة علياه  * أكثر من الصالة على الرسول 
 تكشف الغم.تذهب الدين، و

* اقرأ آية الكرس    الصبا: واملساء يكن عليك حافظ مان  
 اهلل سائر اليوم والليلة.

فهو كفاية وهداية ووقاية، كماا   * دعاء اخلروج من املزنل:
ص  ذلك   احلديث، والدعاء هو: "بسم اهلل توكلت علاى اهلل،  

 وال حول وال قوة إال باهلل". ]رواه أبو داود والترمذي[.
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فه  من األعمال اليت يشكرها اهلل  ماطة األذى عن الطريق:* إ
من رفع حجرا عن الطريذق كتذب اهلل لذه    »: لفاعلها؛ قال 

]صحي  اجلاامع:  «. حسنة، ومن كانت له حسنة دخل هبا اجلنة
6165.] 

من قرأ حرفا من كتاب »: قال رسول اهلل  * قراءة القرآن:
ال أقول امل حرف، ولكذن  اهلل فله حسنة، واحلسنة بعشر أمرياهلا، 
 . ]رواه الترمذي[.«ألف حرف، والم حرف، وميم حرف

فانظر أخ  كم تأخذ منك قراءة الفاحتة وساورة اإلخاال    
واملعوذتني وآية الكرس  من أوقات؛ إهنا كلها قد تستطيع قراءهتا   
دقيقة واحدة، وذلك كفيل بأن تنال به احلسنات الكثرية والثاواب  

ك لو كنت حافظا للقرآن تتلو منه ما تيسر لك   العظيم؛ فما بال
 كل وقت!

فأما السالم فهو مفتاا: ابباة باني     * السالم واملصافحة:
املسلمني، وهو من أسباب دخول اجلنة؛ ألنه داللة علاى ادداياة   

ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، »: وسالمة القلب؛ قال رسول اهلل 
م علذى شذيء إذا فعلتمذوه    وال تؤمنوا حىت حتابوا، أوال أدلك
 ]رواه مسلم[.«. حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم

ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر هلمذا  »: وقال 
 . ]رواه أبو داود[.«قبل أن يفترقا

: قال رسول اهلل  * يف دقيقة تستطيع أن تقرأ ثلث القرآن:
 . ]رواه مسلم[.«"قل هو اهلل أحد" تعدل ثلث القرآن» 
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قال رساول اهلل   * يف دقيقة تستطيع أن تصل رمح: باهلاتف:
 :«  من سره أن يبسط له يف رزقه، أو ينسأ له يف أثره فليصذل
 . ]رواه البخاري[.«رمحه

قال رسول اهلل  * يف دقيقة تنال صالة اهلل علي: عشر مرات:
 :«  رواه «. من صلَّى َعَليَّ صالًة َصلَّى اهلُل عليه هبذا عشذًرا[

 مسلم[.
وذلك باحلر  على الرواتب املسنونة؛  * امتل: بيًتا يف اجلنة:

ما من عبد مسلم يصلي هلل تعاىل كذل  »: فقد قال رسول اهلل 
يوم اثنيت عشرة ركعة تطوعا غري الفريضة إال بىن اهلل له بيتذا يف  

 . ]رواه مسلم[.«إال بين له بيت يف اجلنة»أو:  «.اجلنة
وه : أربٌع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد املغرب، 

 وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صالة الغداة.
فإهنا صالة األوَّابني، وه  من  * احرص على صالة الضحى:

أعظم أسباب الكفاية طيلة اليوم، وأقلها ركعتان؛ فعن أيب هريارة  
الثة أيام من كال  بصيام ث أوصاين خليل  »رض  اهلل عنه قال: 

 ]متفق عليه[.«. شهر، وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد
إن »: قال رسول اهلل  * قيام الليل والدعاء يف ثلريه األخري:

اهلل تعاىل ميهل حىت إذا كان ثلث الليل اآلخر نزل إىل السذماء  
الدنيا فينادي: هل من مستغفر! هل من تائب! هل من سائل! هل 

 . ]رواه مسلم[.«ينفجر الفجرمن داع! حىت 
فإن احلضور إليه ال يكلفاك   * احلرص على الصف األول:
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أخ  الكرمي إال أن تبكر إىل املسجد حني تسمع النداء، والصاف  

إن اهلل ومالئكتذه  »: األول غنيمة عظيمة؛ قاال رساول اهلل   
لو ». ]رواه أبو داود[. وقال أيضا: «يصلون على الصفوف األول

ا يف النذداء، والصذف األول مل مل وذدوا إال أن    يعلم الناس م
 . ]متفق عليه[.«يستهموا عليه الستهموا
إن املسذلم إذا عذاد   »: قال رسول اهلل  * عيادة املريض:

قيل: يا رسول اهلل «. أخاه املسلم مل يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع
. ]رواه مسلم[، واحلكمة   زيارة «جناها» قال: وما خرقة اجلنةق

ملريض أن خيفف الزائر   العيادة، وأن ال يطيل البقاء؛ وهو ما يعين ا
 أن هذه العيادة على ما ه  عليه من الثواب اجلزيل يسرية خفيفة.

فقد ص    األحاديث أن الترديد ماع   * الترديد مع املؤذن:
املؤذن والدعاء من مكفرات الذنوب، وهو أمر هني ال يكلف جهًدا 

من قال حني يسمع املؤذن: أشهد »: ل اهلل وال وقًتا، قال رسو
أن ال إله إال اهلل وحده ال شري: له، وأن حممدا عبده ورسذوله،  
« رضيت باهلل ربا ومبحمد رسوال، وباإلسالم دينا. غفر له ذنبذه 

 ]رواه مسلم[.
. «إذا مسعتم املؤذن فقولوا كما يقذول املذؤذن  »: وقال 

 ]متفق عليه[.
من صلى »: قال رسول اهلل  مة:* كيف تنال أجر عمرة تا

الصبح يف مجاعة مل قعد ياكر اهلل حىت تطلع الشم ، مل صذلى  
: . مث قال رساول اهلل  «ركعتني، كانت له كأجر حجة وعمرة
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 . ]رواه الترمذي[.«تامة، تامة، تامة»
اتقوا »: وأفضلها جهد املقل، وقال رسول اهلل  * الصدقة:
يقول العبد: مذايل  »: ه[، وقال . ]متفق علي«اهلل ولو بشق مترة

مايل، وإمنا له من ماله ثالث، ما أكل فأفىن، أو لب  فذأبلى، أو  
. ]رواه «أعطى فأقىن، وما سوى ذل: فهو ذاهب وتاركه للناس

 مسلم[.
عن حتقري  وقد هنى رسول اهلل  * التبسم للمسلمني صدقة:
ا، ولو ال حتقرن من املعروف شيئ»هذا النوع من الصدقات، فقال: 
 ]رواه مسلم[. «أن تلقى أخاك بوجه طليق

]صاحي    «تبسم: يف وجه أخي: ل: صذدقة »: وقال 
 [.1118اجلامع: 

وهو من َأَجلِّ العبادات وأيسرها وأثقلاها     * حسن اخللق:
]متفاق   «إن من خياركم أحسنكم أخالقا»: امليزان؛ قال النيب 
زان املؤمن يذوم  ما من شيء أثقل يف مي»: عليه[، وقال النيب 

]رواه « القيامة من حسن اخللق، وإن اهلل يبغض الفاحش البايء
 الترمذي[.

وهو عبادة نفيسة، وباب من أبواب اخلري؛ من عجز  * الدعاء:
أعجز الناس مذن  »: عنه فهو العاجز حقا، كما قال رسول اهلل 

 .«عجز عن الدعاء
ل الصاا   وكثري من الناس ينال من العم * نية العمل الصاحل:

والثواب الش ء الكثري مبجرد نيته الصادقة   الفعل لو تيسار لاه   
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احلال، وهذا من أعظم العبادات القلبية أيًضا، والايت مردهاا إىل   

 الصدق مع اهلل، واملوفَّق من وفََّقه اهلل.
من سأل الشهادة بصدق، بلغذه اهلل منذازل   »: قال النيب 

 مسلم[. . ]رواه«الشهداء، وإن مات على فراشه
وهو أيضا من أعظم العبادات اليسارية   * الداللة على اخلري:

اليت يكون وقت اغتنامها حبسب احلال، ورب كلمة كانت مفتا: 
خري عظيم على الناس، ورب إشارة كشف هبا اهلل الغام وادام،   
ورب موعظة بليغة هدى اهلل هبا قوما، وكل ذلك يعد   ميزان اهلل 

 ن كانت املبادرة بالداللة عليه فقط.فعًلا كامًلا للخري، وإ
 .«إن الدال على اخلري كفاعله»: قال رسول اهلل 

مذن  »: وعن أيب هريرة رض  اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
دعا إىل هدى كان له من األجر مريل أجور من تبعذه ال يذنق    

. ]رواه ابن ماجه/ وهو   صحيحه برقم: «ذل: من أجورهم شيئا
016.] 

غتنم حلظات فراغك   مثل هذه القربات؛ فعن أنس أخ : فا
األخالء ثالثة؛ فأما خليل »: رض  اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

فيقول: أنا مع: حىت تأيت باب املل: مل أرجع وأترك:. فذال:  
أهل: وعشذريت:؛ يشذيعون: مل يذأيت قذربك، مل يرجعذون      
 فيتركون:، وأما خليل فيقول: ل: ما أعطيت، ومذا أمسذكت  
فلي  ل:، فال: مال:، وأما خليل فيقول: أنا معذ: حيذث   
دخلت، وحيث خرجت. فال: عمل:، فيقول: واهلل! لقد كنت 



 

 03 عبادات يسرية أجورها كبرية
 

. ]رواه احلاكم   املساتدرك، وصاححه   «من أهون الريالثة عليَّ
 [.101األلباين   صحي  الترغيب رقم: 

فال يكونن العمل الصا  أهون األخالء عليك؛ فإنك أحاو   
مالك وأهلك والدنيا برمتها، واعلم أنك مهما حرصت إليه غدا من 

على اغتنام أوقاتك   الطاعة والقرباات، وحلظاتاك كلاها      
العبادات؛ فإنك واجد غًدا يوم القيامة أن ذلك   جنب ما أعادَّه  

 اهلل للصاحلني حقري!
: فعن عتبة بن عبد اهلل رض  اهلل عنه قال: قال رساول اهلل  

ى وجهه من يوم ولد إىل يوم ميوت هرما يف لو أن رجال ور عل»
. ]رواه أمحد   املساند، انظار:   «مرضاة اهلل، حلقره يوم القيامة

 [.447السلسلة الصحيحة برقم: 
 وصلى اهلل على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم.

 
 


