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  صلَّى للاه  رسوله  كان  : » قالت أنها  -  عنها للاه  رضي  -  عائشة   عن

ل إذا وسلَّم عليه  للاه  ، أْحي ا  الع ْشره  د خ  دَّ، أهل ه، وأْيقظ   اللَّيل    وش دَّ  وج 

» ر  . عليه متفق  المئز   

 

مةه  قال :-  للا رحمه -  عثيمين  ابنه  العَّلَّ  

 

  عائشة   المؤمنين أم  عن  نقله  فيما  -  تعالى للا رحمه -  المؤلفه  قال

  صلى للا رسول حال في - عنهما للا رضي -  الصديق بكر    أبي بنت

  العشر دخل إذا أنَّه : رمضان  من  األواخر العشر في وسلم عليه  للا

، شدَّ  ر العبادة، في وجدَّ  ليله، وأحيا المئزر    الصَّلة  عليه وشمَّ

.والسَّلم  

 

  في يقومه  كان  وسلم عليه  للا صلى أنَّه : السابق الحديث في سبق وقد

  أو  النصف، من  أكثر الليل من  يقوم  وأنَّه  قدماه، تتف طَّر    حتى الليل

  الليل  يقوم فإنَّه  رمضان؛ من العشر ليالي في أما  الثلث، أو  النصف،

.  كله  

 

  للاه  صلَّى للاه  رسوله  قال: قال   -  عنه للاه  رْضي   -  ههريرة   أبي ع نْ 

ن   للاه  إلى وأحب   خير   القوي   المؤمنه : »وسلَّم   عليه   الضَّعيفه  المؤمنه  مه

صْ . خير   كل    وفي ،  ما على اْحره   وإنَّ . ت عجزْ   وال بالله   واْست عنْ  ي نفعهك 
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  للاه  قد ره : قهلْ  ولكن  وكذا، كذا كان فعلته  أن هي لو : تقلْ  فَّل شيء   أصابك 

« عمل   ت فتحه (  ل وْ ) فإنَّ  ف ع ل، شاء   وما .مسلم رواه. الشَّيطانه   

 

مةه  قال :-  للا رحمه -  عثيمين  ابنه  العَّلَّ  

 

  للا  رضي هريرة  أبي عن  نقله  فيما  -  تعالى للا رحمه -  المؤلف قال

  خير   القوي   المؤمنه : »قال أنه وسلم  عليه للا صلى النبي عن  عنه،

«  المؤمنه   من للا إلى وأحب   .الضَّعيفه   

 

  ألن  بدنهه؛ في القوي المراد وليس  إيمانه، في يعني:  القوي  المؤمن

 في القوة هذه استعمل  إذا اإلنسان على  ضرًرا تكون  قد البدن قوة

  كان إن ذاتها، في مذمومة وال محمودة ليست  البدن فقوة للا، معصية

  صارت واآلخرة الدنيا في ينفعه فيما القوة هذه استعمل اإلنسان

.مذمومةً  صارت للا معصية  على القوة بهذه  استعان وإن محمودة،   

 

ة) لكن   القوي«، المؤمن: » -وسلم عليه  للا صلى -  قوله في( القوَّ

  وهو السابق الوصف  إلى تعود القوي  كلمة ألن  اإليمان، قوة تعني

  المؤمن  كذلك رجولته، في أي  القوي،  الرجل:  تقول  كما اإليمان،

  إيمانه  قوة تحمله  إيمانه في القوي المؤمن  ألن إيمانه؛ في يعني  القوي

  شاء  ما النوافل من يزيد   أن وعلى عليه، للا أوجب  بما  يقوم أن  على
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 فعل على يحمله ال  ضعيفًا  إيمانه   يكون  اإليمان والضعيف للا،

ر المحرمات وترك الواجبات، .كثيًرا  فيهقص ه   

 

  من  للا إلى وأحب   الضعيف، المؤمن من خير : يعني( خير  : )وقوله

 كهل    وفي: » - والسَّلم الصَّلة عليه -  قال ثم الضعيف،  المؤمن

،» .  خير  فيه منهما كل الضعيف   والمؤمن القوي المؤمن  يعني خير 

«؛ كل    وفي: »قال وإنما   المؤمن  أن الناس من أحد يتوهم  لئَّل خير 

  من  خير فهو خير، فيه الضعيف  المؤمن بل  فيه، خير  ال الضعيف 

. شك ال الكافر  
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