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 المقدمة

 من أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره ونستعينه حنمده هلل احلمد إن

 له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد له هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهلل يهده

 وانتم إال متوتن وال تقاته حق اهلل اتقوا آمنوا الذين أيها يا} ورسوله عبده حممد أن وأشهد

 201 عمران آل {مسلمون

 ِمْنُهَما َوَبثَّ َزْوَجَها ِمْنَها َوَخَلَق َواِحَدٍة َنْفٍس ِمْن َخَلَقُكْم الَِّذي َربَُّكُم اتَُّقوا النَّاُس َأيَُّها َيا}

 {(2) َرِقيًبا َعَلْيُكْم َكاَن اللََّه ِإنَّ َواْلَأْرَحاَم ِبِه َتَساَءُلوَن الَِّذي اللََّه َواتَُّقوا َوِنَساًء َكِثرًيا ِرَجاًلا

 2 النساء

 ُذُنوَبُكْم َلُكْم َوَيْغِفْر َأْعَماَلُكْم َلُكْم ُيْصِلْح( 00) َسِديًدا َقْوًلا َوُقوُلوا اللََّه اتَُّقوا َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا}

 .02 - 00 األحزاب {(02) َعِظيًما َفْوًزا َفاَز َفَقْد َوَرُسوَلُه اللََّه ُيِطِع َوَمْن

 بعد؛ أما

 وشر - وسلم عليه اهلل صلى - حممد هدي اهلدي وخري اهلل كتاب احلديث أصدق فإن

 .وبعد النار يف ضاللة وكل ضاللة بدعة وكل بدعة حمدثة وكل حمدثاتها األمور

 شهر والربكات، اخلري شهر فها هو خبري أنتم عام كل 000 املسلمة أخيت 00 املسلم أخي

 كلها الدنيا على بل اإلسالمية األمة على هل قد واإلحسان، الصدقة شهر والقرآن، التقوى

 الرزايا من وينقيهم اخلطايا من ليطهرهم جاءهم الربايا، رب من واهلدايا التحف هلم حيمل

 الفساد من القلوب لتطهري && العباد مزرعة رمضان أتى

 للمعاد فاختذه وزادك...  &&...  وفعال قوال حقوقه فأد
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 احلصاد يوم نادما تأوه...  && سقاها وما احلبوب زرع فمن

رمضان شهر الرتاويح اليت بها يسموا املسلم مبناجاته لربه و تالوته آيات القران  و شهر

 بأصحابه قام فقد ألمته، وسّلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سنَّها سنة الرتاويح الكريم صالة

 بقي ثم عليهم، ُتفرض أن من خوفًا ذلك ترك وسّلم عليه اهلل صلى ولكنه لياٍل، ثالث

 عمر املؤمنني أمري مجعهم ثم عمر، خالفة من وصدر بكر أبي عهد يف ذلك بعد املسلمون

 وهلل هذا يومنا إىل مجاعة يصلون فصاروا كعب، بن وُأبّي الداري متيم على عنه اهلل رضي

 .رمضان يف ُسنَّة وهي. احلمد

 زوال وهي الراحة من ، اسرتاحة أي ، للنفس تروحية أي ، تروحية مجع:  والرتاويح

 أربع بعد اليت اجللسة ومسيت ، مطلقة للجلسة اسم األصل يف والرتوحية ، والتعب املشقة

 جمازا تروحية ركعات أربع كل مسيت ثم ، لالسرتاحة بالرتوحية رمضان ليالي يف ركعات

 أربع كل بعد وجيلسون فيها القيام يطيلون كانوا ألنهم ؛ بالرتاويح الصالة هذه ومسيت ،

 ( .2) لالسرتاحة ركعات

 عدد يف الفقهاء بني اختالف على ، مثنى مثنى ، رمضان شهر قيام هي:  الرتاويح وصالة

 ( .1) مسائلها من ذلك غري ويف ، ركعاتها

و هي عبارة {مشكاة املصابيح جللسة صالة الرتاويح}و أنا أضع بني يدي األئمة و الدعاة  

عن قصة  اذكرها ثم ُأبني ما فيها من دروس و عرب ، يستجم بها الفؤاد و تشحذ من خالهلا 

املكرمات ، شهر تذكر  إىلاخلريات ،و املسابقة  إىلاهلمم و خاصة أننا يف شهر املسارعة 

ُجرع تغذي أرواحنا و تشفي  إىلالت و الفتوحات و االنتصارات فما أجوجنا فيها البطو

صلى  –أسقامنا  فها هي املشكاة تضيء لك الطريق و تبني لك صحة ما تركنا عليه نبينا 

                                                           
 . 312/  1 الكفاية على العدوي حاشية ، 333/  2 القدير فتح ، 112 الفقه قواعد ، املنري املصباح- 2

 . 262/  1 املغين ، 30/  4 اجملموع ، 322/  2 الدسوقي ، 321 الفقه قواعد- 1
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اهلل عليه وسلم ، و ها هي املشكاة خترجك من ضوضاء القنوات الفضائية لتعيش حلظات يف 

 سعداء .صحبة األنبياء و األولياء و ال

الداعية أو املتحدث من عناء البحث يف بطون الكتب عن طرفة  كتابتها: إراحة والغرض من

 أو قصة أو خاطرة يقوهلا يف جلسة الرتاويح 

 و املسلمات و املسلمني به ينفع وأن  الكريم لوجهه خالصا العمل ذلك جيعل أن أسأل فاهلل

 نبينا على اللهم صلي نشرها، و و طبعها على أشرف و كتبها من موازين يف ذلك جيعل أن

  القرار يوم إىل سنته اتبع و نهجه على سار من و األخيار صحابته و األبرار آله و حممد

 كتبه

 سالمة مراد السيد/  همام أبو

 فرنوى قرية/  شرباخيت مركز/ البحرية حمافظة/  العربية مصر مجهورية

 02063032160 م

hamam4111@gmail.com 
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 الأُولىالليلة 

 وجاء الفرج في رمضان  

 اجلنازة يدي وبني. الضرير بكر أبو الشيخ معنا وحضرها جنازة، يف كنا: الرواة بعض قال

: قال ذلك، يقولون بكر أبو مسعهم فلما أبة، يا بعدك لنا من: ويقولون يبكون، صبيان

 املسلمني، فقراء من أبي كان: فقال. ذلك سبب عن فسألته. الضرير بكر ألبي كان الذي

 فانتبهت. بصري يف علي أتي قد وكنت مين، أسن أخت لي وكانت. اخلزف يبيع وكان

 قرب وقد. وضعفت كربت قد أيًضا وأنت كبري، شيخ أنا: ألمي يقول أبي فسمعت ليلة،

 :أنشد ثم. بعد ما منا

 لقريب ورده من منهل إىل**  حجة مخسني سار قد أمًرا وإن

 ليت. حلم قطعة ضرير، الصيب وهذا. الناس وختدم، جسمها بصحة تعيش الصبية وهذه

. قليب فأحزنا. الليل من طوياًل وقًتا ذلك على وداما بكيا ثم منه؟ يكون ما! شعري

 للخليفة، غالم جاء إذ يسرًيا إال لبثت فما. عادتي على املكتب، إىل ومضيت فأصبحت

 دون صبًيا منك وأريد رمضان، شهر أقبل قد: لك وتقول عليك، تسلم السيدة: للمعلم فقال

 وهو، صفته هذه من عندي: فقال. الرتاويح بنا يصلي الصوت، طيب القراءة، حسن البلوغ،

. الدار وصلنا حتى وسرنا بيدي، الرسول فأخذ. معه بالقيام أمرني ثم البصر، مكفوف

 فبكت وقرأت، واستفتحت. وسلمت فدخلت بالدخول، لي السيدة فأذنت. علي فاستأذن

 قليب، فرق التالوة، هذه مثل قط مسعت ما: وقالت. بكاؤها فزاد القراءة، يف واسرتسلت

 يكون، بين يا: فقالت. أبي من مسعت مبا فأخربتها ذلك، سبب عن فسألتين. فبكيت

 .أبيك حساب يف يكن مل من ذلك
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 لك أمرت وقد. أختك وجيهز، أبوك بها يتجر هذه: فقالت. دينار بألف لي أمرت ثم

 وسرج، ملجمة مسرجة وبغلة، بكسوة لي وأمرت. إدراًرا شهر، كل يف ديناًرا ثالثني بإجراء

 يف اهلميان نكث. ]أبة يا بعدك لنا من: قالوا عندما للصبيان جواًبا قولي سبب فهو. حملي

 [العميان نكت

 وعبردروس 

أن اهلل تعاىل ال يضع أحد من خلقه فاهلل هو الرزاق ذو القوة املتني يرزق  األول:الدرس 

 َتْحِمُل َلا َدابٍَّة ِمْن َكَأيِّْن} -تعاىل  –مجيع خلقه من حيمل رزقه و من ال حيمل رزقه قال 

  [60: العنكبوت] {اْلَعِليُم السَِّميُع َوُهَو َوِإيَّاُكْم َيْرُزُقَها اللَُّه ِرْزَقَها

 كلهم، اخلالئق بأرزاق تكفل قد وتعاىل، تبارك الباري: أي-رمحه اهلل  –السعدي  يقول

 َتْحِمُل ال }. العقل ضعيفة القوى، ضعيفة األرض، يف { َدابٍَّة ِمْن } فكم وعاجزهم، قويهم

 الرزق، هلا يسخر الّله يزال وال الرزق، من معها شيء ال تزل، مل بل تدخره، وال { ِرْزَقَها

 .بوقته وقت كل يف

 َوُهَو } وتدبريكم، خبلقكم قام كما برزقكم، القائم الّله، عيال فكلكم {َوِإيَّاُكْم َيْرُزُقَها اللَُّه}

 خافية أنها بسبب الرزق عدم من دابة تهلك وال خافية، عليه خيفى فال { اْلَعِليُم السَِّميُع

 .عليه

 ُكلٌّ َوُمْسَتْوَدَعَها ُمْسَتَقرََّها َوَيْعَلُم ِرْزُقَها اللَِّه َعَلى ِإال األْرِض ِفي َدابٍَّة ِمْن َوَما}: تعاىل قال كما

 (3){ُمِبنٍي ِكَتاٍب ِفي

                                                           
 (632: ص) السعدي تفسري - 3

 



9 
 

أقبلت  قال:وعن األصمعي  قال:ما ذكره الزخمشري يف تفسري هذه اآلية  أيضًا:ومن ذلك 

 أصمع.من بني  قلت:من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود له ، فقال : ممن الرجل؟ 

  الرمحن.من أين أقبلت؟ قلت من موضع يتلى فيه كالم  قال:

قال :  {ِرْزُقُكْم  السماءَوِفي  }اتل علي فتلوت : والذاريات فلما بلغت قوله تعاىل :  فقال:

فكسرهما  حسبك فقام إىل ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر ، وعمد إىل سيفه وقوسة

بصوت رقيق فالتفت  يووىل ، فلما حججت مع الرشيد طفتق أطواف فإذا أنا مبن يهتف ب

، فإذا أنا باألعرابي قد حنل أصغر فسلم علي واستقرأ السورة ، فلما بلغت اآلية صاح ، 

َفَوَربِّ السمآء  } وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا ، ثم قال : وهل غري هذا؟ فقرأت

[ فصاح وقال : يا سبحان اهلل  13] الذاريات :  {ِإنَُّه َلَحقٌّ مِّْثَل َمآ َأنَُّكْم َتنِطُقوَن  واألرض

من ذا الذي أغضب اجلليل حتى حلف مل يصدقوه بقوله حتى اجلؤوه إىل اليمني ، قائاًل 

 (4()ثالثًا ، وخرجت معها نفسه انتهى .

القران الكريم فالقران هو مفتاح النجاح و الفالح يف الدنيا و االخرة  و  بركةالثاني: الدرس 

 َوَعَلاِنَيًة ِسرًّا َرَزْقَناُهْم ِممَّا َوَأْنَفُقوا الصََّلاَة َوَأَقاُموا اللَِّه ِكَتاَب َيْتُلوَن الَِّذيَن ِإنَّ}اهلل تعاىل يقول 

: فاطر] { َشُكوٌر َغُفوٌر ِإنَُّه َفْضِلِه ِمْن َوَيِزيَدُهْم ُأُجوَرُهْم ُهْمِلُيَوفَِّي( 13) َتُبوَر َلْن ِتَجاَرًة َيْرُجوَن

 معًا أرادهما ومن بالقرآن فعليه اآلخرة أراد ومن بالقرآن فعليه الدنيا أراد فمن[30 ،13

 بالقرآن فعليه

 

 

 

 

 

                                                           
 (6/ ص  8)ج  -أضواء البيان  - 4
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 الليلة الثانية 

 يعذبني الله على الصلاة !!
  -رمحه اهلل-سعيد بن املسيب 

وها هو سعيد بن املسيب سيد التابعني وأمام من أئمة السنة والفقه كان شديد احلرص على 

اإلتباع شديد البغض لالبتداع ينكر على من سول له شيطان االبتداع يف دين اهلل ما مل يأذن 

رأى رجل يصلي بعد طلوع الفجر  . -اهلل عليه وسلم  صلى-به وحيض عليه رسول اهلل 

أكثر من ركعتني يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه، فقال يا أبا حممد: يعذبين اهلل على 

 ( 2) السنة.الصالة !! قال ال ولكن يعذبك على خالف 

صلى -االعتصام بالسنة وإتباع منهج النيب  مالك على اإلمامومن املواقف الدالة على حرص 

فقال : يا أبا -رمحه اهلل  -ذلك املوقف املشرق جاء رجل إىل األمام مالك  -م اهلل عليه وسل

 عبد اهلل من أين أحرم ؛

 صلى اهلل عليه وسلم-من ذي احلليفة من حيث أحرم رسول اهلل.  فقال:

 فقال: أني أريد أن أحرم من املسجد من عند القرب.

 قال: ال تفعل فإني أخشى عليك الفتنة.

 أزيدها.إمنا هي أميال  هذه؛أي فتنة  فقال:

صلى اهلل -قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إىل فضيلة؛ قصر عنها رسول اهلل 

فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة  يقول عليه وسلم؛ إني مسعت اهلل تعاىل 

 (. 6[ ) 63] النور   أو يصيبهم عذاب أليم 

 وعبردروس 
أن من استحسن فقد شرع فالذي يبتدع يف الدين بدعة إمنا زين له الشيطان الدرس األول: 

 ويقربه إىلالذي كان يصلي بعد الفجر ظن أنه بذلك قد قام بعمل طيب  عمله، فهذاسوء 

                                                           
 ، 4022.و عبد الرزاق يف مصنفه ح  436/  1السنن الكبري للبيهقي جـ - 2
 240ص 2الفتنة واملتفقة ج - 6
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 –صلى اهلل عليه و سلم  –اهلل تعاىل و ما درى املسكني أنه بذلك خيالف سنة سيد املرسلني 

صلى اهلل  –إن كان العمل صالة إال أنه ليس على هدي النيب و أن عمله هذا بدعة منكرة و 

  –عليه وسلم 

االبتداع سبب من أسباب وقوع الفنت يف الدنيا و العذاب األليم يف االخرة  أنالثاني: الدرس 

  فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم   [ 63] النور 

 أطلقت فيه الفتنة أن العظيم القرآن استقراء دل قد-رمحه اهلل  –يقول العالمة الشنقيطي 

 معان: أربعة على

 ،[ 23 \ 22] يفتنون النار على هم يوم تعاىل: كقوله؛  بالنار اإلحراق بها يراد أن األول:

 بنار أحرقوهم:  أي ،[ 20 \ 02] اآلية واملؤمنات املؤمنني فتنوا الذين إن:  تعاىل وقوله

 . بذلك القول على األخدود

 فتنة واخلري بالشر ونبلوكم:  تعاىل كقوله؛  االختبار على الفتنة إطالق أشهرها: وهو الثاني

 لنفتنهم غدقا ماء ألسقيناهم الطريقة على استقاموا لو وأن:  تعاىل وقوله ،[ 32 \ 12] اآلية

 [ .20 - 26 \ 01] فيه

 حتى وقاتلوهم:  تعاىل كقوله؛  سيئة كانت إن االختيار نتيجة على الفتنة إطالق والثالث:

[ 33 \ 0] هلل كله الدين ويكون : «األنفال» ويف ،[ 233 \ 1] هلل الدين ويكون فتنة تكون ال

 على ويدل ، التفسريين أصح على شرك يبقى ال حتى:  أي فتنة تكون ال حتى:  فقوله ،

 كما ، شرك يبقى ال حتى هلل كله يكون ال الدين ألن؛  هلل الدين ويكون:  بعده قوله صحته

 ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت»:  - وسلم عليه اهلل صلى- قوله ذلك ويوضح.  ترى

 . خيفى ال كما ، «اهلل إال إله

 ما ربنا واهلل قالوا أن إال فتنتهم تكن مل ثم تعاىل: قوله يف احلجة على الفتنة إطالق والرابع:

 . العلم أهل بعض به قال كما ، حجتهم تكن مل:  أي ،[ 13 \ 6] مشركني كنا

 األنواع من الثالث النوع من أنه فتنة تصيبهم أن هنا: قوله يف الفتنة أن عندي: واألظهر

 املذكورة.

 - رسوله وأمر ، أمره عن خمالفتهم بسبب ضالال يزيدهم أي: اهلل، يفتنهم أن معناه وأن

 . - وسلم عليه اهلل صلى
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 ران بل كال:  - وعال جل- كقوله؛  تعاىل اهلل كتاب من كثرية آيات عليه تدل املعنى وهذا

 { ُقُلوَبُهْم اللَُّه َأَزاَغ َزاُغوا َفَلمَّا} تعاىل وقوله ،[ 24 \ 03] يكسبون كانوا ما قلوبهم على

 }:  تعاىل وقوله[20: البقرة] {َمَرًضا اللَُّه َفَزاَدُهُم َمَرٌض ُقُلوِبِهْم ِفي} وقوله[ 2: الصف]

 مبثل واآليات ،[212: التوبة] {ِرْجِسِهْم ِإَلى ِرْجًسا َفَزاَدْتُهْم َمَرٌض ُقُلوِبِهْم ِفي الَِّذيَن َوَأمَّا

 (0(). تعاىل اهلل عند والعلم ، كثرية ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الليلة الثالثة

                                                           
 (260/ 2) بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء - 0
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 حبس الشمس لنبي الله يوشع بن نون
فذكر أحاديث منها  -صلى اهلل عليه وسلم-عن رسول اهلل  -اهلل عنه  رضي-هريرةعن 

رجل  يتبعينمن األنبياء فقال لقومه ال  نيبغزا »  -صلى اهلل عليه وسلم-وقال رسول اهلل 

بها وملا ينب وال آخر قد بنى بنيانا وملا يرفع سقفها (0)قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبنى 

وهو منتظر والدها. قال فغزا فأدنى للقرية حني صالة (3)وال آخر قد اشرتى غنما أو خلفات 

 العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها على شيئا.

غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن  ما فجمعوا- قال-فحبست عليه حتى فتح اهلل عليه 

من كل قبيلة رجل. فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال  تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعين

بيد رجلني أو ثالثة فقال فيكم  (20)فلصقت - قال-قبيلتك. فبايعته  فيكم الغلول فلتبايعين

املال  يففوضعوه  -قال  -فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب  -قال  -الغلول أنتم غللتم 

ذلك بأن اهلل (21)فأقبلت النار فأكلته. فلم حتل الغنائم ألحد من قبلنا  (22)وهو بالصعيد

 (23()«.تبارك وتعاىل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا 

  وعبردروس 

   واجلزع اهللع إىل صاحبه يدعو االدني بفنت التعلق : أناألوىل الفائدة* 

 وأمته. حممد غري ألحد حتل مل الغنائم أن الثانية: الفائدة

 ذلك فعل وقد وقع، ألمر ذلك إىل احتيج إذا البيعة جتديد على دليل: الفائدة الثالثة* 

 الشجرة. حتت وسلم( عليه اهلل )صلى

 منها. غنم وما املشركني أموال إحراق جواز الرابعة: الفائدة* 

                                                           
 .زوجته على الرجل دخول يدخل أي: بها يبين- 0

 .احلوامل: اخللفات - 3

 .ثالثة أو رجلني بيد النيب يد لصقت املراد: لصقت- 20

 األرض وجه أي: الصعيد - 22

 .وسلم عليه اهلل صلى الرسول كالم من هذا- 21

:  أيًضا وأخرجه( . 2040 رقم ، 3/2366) ومسلم ،( 1326 رقم ، 3/2236) والبخاري ،( 0112 رقم ، 1/320) أمحد أخرجه- 23

 ( .4000 رقم ، 22/230) حبان ابن
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 من ألن ؛ هلا البال فارغ حلازم إال تفوض أن ينبغي ال املهمة األمور أن: اخلامسة الفائدة* 

اجلوارح  فعل ضعف تفرق إذا والقلب ، الطاعة يف رغبته وقلت عزميته ضعفت رمبا تعلق له

 .قوي اجتمع وإذا

 رفضت الغنيمة يف غلول حصل ملا فإنه وإدراك، متييز عندها النار أن السادسة: الفائدة* 

 .طيبًا إال يقبل ال طيب اهلل ألن اهلل؛ وتقبلها أكلتها منها غل ما أعيد وملا تأكلها، أن

 ما هلم باح حيث –وسلم  عليه اهلل صلى حممد بأمة تعاىل اهلل رمحة :السابعة الفائدة

 املرحومة األمة هلذه تشريفه و تكرميه من هي خبصائص اختصهم و غريهم على حرمه
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 الليلة الرابعة 

 ابنها هو-يرحمك الله 
امرأتان معهما ابناهما جاء  بينما» قال-وسلمصلى اهلل عليه - النيبعن أبى هريرة عن 

 الذئب فذهب بابن إحداهما.

فقالت هذه لصاحبتها إمنا ذهب بابنك أنت. وقالت األخرى إمنا ذهب بابنك. فتحاكمتا إىل 

 يفقال ائتونداود فقضى به للكربى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السالم فأخربتاه 

 بالسكني أشقه بينكما.

 (24«. )للصغرىفقالت الصغرى ال يرمحك اهلل هو ابنها. فقضى به 

 وعبردروس 
 تظهر ومل ابنها، الذئب سرق فلقد القصة، هذه يف الكربى األم قلب قسوة* الفائدة األوىل: 

 إىل فلجأت امرأٍة، قلب عن فضاًل رجل، عقل يتصورها ال قسوة أظهرت بل عليه، حزنها

 متيز أال يعقل ال كما متامًا، تشابهًا متشابهني يكونا أن يعقل ال ألنه زميلتها، ابن سرقة

 الصغرى قلب ورمحة الكربى، األم قلب قسوة على دلَّ فاحلديث طفلني، بني من ابنها األم

. 

 عنده األقوال تعارضت إذا احلاكم أن على دليل وفيه: القرطيب قال :الثانية الفائدة-*

 كما بذلك احلكم نفد الدعاوى بعض ترجيح على بالقرائن االستدالل مكنة الشهادة وتعذرت

 (22)بينكما،  أشقه بالسكني ائتوني: قال حيث السالم عليه سليمان فعله
 رأى إذا وأفضل منه أسن كانوا وإن العلماء من غريه خمالفة للعامل جائز أنه الثالثة: الفائدة

 احلرث( حيكمان إذ وسليمان )وداود :تعاىل قوله هلذا ويشهد قوهلم. خالف يف احلق

 [ 00 ]األنبياء:

                                                           
 الكربى يف والنسائي ،( 010 رقم ، 3/2344) ومسلم ،( 3144 رقم ، 3/2160) والبخاري ،( 0163 رقم ، 1/311) أمحد أخرجه - 24

 ( .2360 رقم ، 3/403)

 .323 ص22 جـ القرطيب تفسري - 22
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 الليلة الخامسة 

سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعهم بعضا"   

ومن مجيل ما قرأت أن إبراهيم بن أدهم ذلك السلفي الذي ظن كثري من أحبابنا أنه من 

سلف األمة رضوان اهلل عليهم كما قال احملققون من أكثر أهل  ىاملتصوفة ولكنه حمسوب عل

فذلك الرجل الذي جلس يوما ليأكل بعض قطع اللحم املشوي فجاءت  ،اجلرح والتعديل

إبراهيم أن القطة قد  ىفقام ورائها ليتابع ملاذا جرت فرأ قطة فخطفت قطعة حلم وجرت 

عجب وظل يراقب املوقف  ادفازد وانصرفتوضعت قطعة اللحم جحر يف مكان مهجور 

ثعبان أعمي فقأت عيناه خرج من هذا اجلحر  ليأخذ  قطة اللحم  ىمراقبة دقيقة فنظر فرأ

سبحانك يا من سخرت  " ثم يرجع إلي جحره مرة أخري فبكي إبراهيم بن أدهم وقال :

 (26")األعداء يرزق بعهم بعضا
 وعبردروس 

و  عرب-رمحه اهلل  –أدهم  إبراهيم بنيف هذه القصة الطريفة اليت يرويها لنا احملدث 

 دروس منها:

حيث أنه مل يضرب ذلك القط و مل ينهره عندما  -رمحه اهلل–ابن دهم  إبراهيم* رمحة 

 أخذ من أمامه قطع اللحم لقد كانوا كرماء حتى مع احليوانات

ال يغفل عن أي خملوق مهما كان نوعه اهلل تعاىل هو الذي يرزق كل الكائنات  منها: أنو 

 [60: العنكبوت] { اْلَعِليُم السَِّميُع َوُهَو َوِإيَّاُكْم َيْرُزُقَها اللَُّه ِرْزَقَها َتْحِمُل َلا َدابٍَّة ِمْن َوَكَأيِّْن}

                                                           
 (202: ص) اجملد أكادميية دروس ، و حسان حممد للشيخ دروس - 26
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 قويهم كلهم، اخلالئق بأرزاق تكفل قد وتعاىل، تبارك الباري: رمحه اهلل –يقول السعدي 

 ِرْزَقَها َتْحِمُل ال }. العقل ضعيفة القوى، ضعيفة األرض، يف { َدابٍَّة ِمْن } فكم وعاجزهم،

 كل يف الرزق، هلا يسخر الّله يزال وال الرزق، من معها شيء ال تزل، مل بل تدخره، وال {

 .بوقته وقت

 َوُهَو } وتدبريكم، خبلقكم قام كما برزقكم، القائم الّله، عيال فكلكم { َوِإيَّاُكْم َيْرُزُقَها اللَُّه}

 خافية أنها بسبب الرزق عدم من دابة تهلك وال خافية، عليه خيفى فال { اْلَعِليُم السَِّميُع

 .عليه

 ُكلٌّ َوُمْسَتْوَدَعَها ُمْسَتَقرََّها َوَيْعَلُم ِرْزُقَها اللَِّه َعَلى ِإلَّا اْلَأْرِض ِفي َدابٍَّة ِمْن َوَما}: تعاىل قال كما

 [6: هود] { ُمِبنٍي ِكَتاٍب ِفي

خلدمة بعضهم بعضا عند الضعف و ذلك من  األعداءو منها تسخري اهلل تعاىل الكائنات و 

 رمحته جل يف عاله

 

 

 

 

 الليلة السادسة

 الحية عن نائم أذىتسخير الله العقرب لدفع 
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وصرت حبيث ما ملكت  قليب،كنت يف البيت إذ وقعت ولولة يف  قال:وروى ذي النون أنه 

فرأيت عقربًا قويًا يعدو فتبعته فوصل  النيل،فخرجت من البيت وانتهيت إىل شط  نفسي،

فوثب العقرب على ظهر الضفدع  الوادي،إىل طرف النيل فرأيت ضفدعًا واقفًا على طرف 

فوصل الضفدع إىل الطرف اآلخر من فركبت السفينة وتبعته  ويذهب،وأخذ الضفدع يسبح 

 ونزل العقرب من ظهره ، وأخذ يعدو فتبعته ، فرأيت شابًا نائمًا حتت شجرة ، النيل،

ورأيت أفعى يقصده فلما قربت األفعى من ذلك الشاب وصل العقرب إىل األفعى فوثب 

اإلنسان فماتا معًا ، وسلم ذلك  العقرب،واألفعى أيضًا لدغ  فلدغه،العقرب على األفعى 

 (20)منهما ..

 وعبردروس 
 الرَّْحَمِن ِمَن َوالنََّهاِر ِباللَّْيِل َيْكَلُؤُكْم َمْن ُقْل}  تعاىليقول اهلل: وحفظهمعناية اهلل تعاىل خبلقه 

 [41: األنبياء] {ُمْعِرُضوَن َربِِّهْم ِذْكِر َعْن ُهْم َبْل

 ، بسوء ُيِصْبه ومل ، فراشه يف ثعبانًا فوجد نومه من قام الناس بعض أن نسمع ما وكثريًا

 طاملا يؤذيه ال الثعبان أن يعلم ال وهو ، اخلوف هذا بسبب مكروه فأصابه لرؤيته فزع ورمبا

:  إذن.  تؤذيها ال طاملا تؤذيك ال أنها املخلوقات هذه عجائب من وهذا ، له يتعرَّض مل أنه

 . سبحانه احلق إال ُيؤذيك ِممَّا نومك يف وحيفظك يرقبك أحَد ال

 أمان كّلهن فاحلوادث َنـْم***  عيونها الحظتك العناية وإذا

 اخِلراف كذبح األطفال فيه ُيذبح زمان يف يولد والسالم الصالة عليه موسى اهلل نيب هذا

 يطري قلبها كاد حتى أمه عليه فتخاف

 وأين؟ ُتلقيه! أن فتؤمر

 البحر! يف

                                                           
 (212/ ص  1)ج  -تفسري الرازي  - 17
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 متالطم؟ حبر يف كبدها وفلذة بوليدها أتلقي اهلل! سبحان

 شأن! البحر من له وسيكون نعم.

 . نرعاه وحنن ألقيه، يقول: احلال ولسان

 فيتبعه. أضالعها بني من خيرج قلبها ويكاد فُتلقيه

 قصر إىل موسى حيمل – يتأخر أن له وأّنى – املوج فيحمله الربانية العناية تظهر وهنا

  عدّوه!

 عليه وحبنّوها عليه، فرعون امرأة قلب بعطف الربانية العناية فتبدو

 َوَلًدا( َنتَِّخَذُه َأْو َينَفَعَنا َأن َعَسى َتْقُتُلوُه )ال فتتوسل

 ! أجرة مقابل أبنها فرتضع أمه، حضن إىل يعود أن أكثر العناية تبدو ثم

 اهلل! عني حترسه فرعون قصر يف موسى ويعيش

 
 
 
 
 
 
 

 الليلة السابعة
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 الطفل الداعية
َيا َأيَُّها اْلُمزَّمُِّل * ُقِم قال حممد بن ظفر املكي: بلغين أن أبا يزيد طيفور بن عيسى ملا حفظ 

 [.1-2]املزمل:  اللَّْيَل ِإلَّا َقِليًلا

 قال ألبيه: يا أبيت! من الذي يقول اهلل تعاىل له هذا؟ 

 . ذلك النيب حممد  بين!قال: يا 

 ؟ ما لك ال تصنع كما صنع النيب  أبيت!قال أبو يزيد: يا 

 دون أمته.. فسكت عنه أبو يزيد.  إن قيام الليل خصص بافرتاضه النيب  بين!قال: يا 

ِإنَّ َربََّك َيْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ُثُلَثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوُثُلَثُه فلما حفظ قوله سبحانه وتعاىل: 

 [. 10]املزمل: ِذيَن َمَعَكَوَطاِئَفٌة ِمَن الَّ

 قال: يا أبيت! إني أمسع أن طائفة كانوا يقومون الليل، فمن هذه الطائفة؟ 

 قال: يا بين! أولئك الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني. 

 وأصحابه؟  قال أبو يزيد: يا أبيت ! فأي خري يف ترك ما عمله النيب 

 من الليل ويصلي.  قال: صدقت يا بين، فكان أبوه بعد ذلك يقوم

 فاستيقظ أبو يزيد ليلة، فإذا أبوه يصلي، فقال: يا أبت! علمين كيف أتطهر وأصلي معك. 

 فقال أبوه: يا بين ! ارقد، فإنك صغري بعد.. 

قال أبو يزيد: يا أبيت ! إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتا لريوا أعماهلم، أقول لربي: إني 

فأبي، وقال لي: ارقد، فإنك صغري بعد، أحتب  قلت ألبي: كيف أتطهر ألصلي معك،

 هذا؟ 

( احلافظ 4فقال له أبوه: ال واهلل يا بين، ما أحب هذا، وعلمه، فكان يصلي معه! )

 األصفهاني

قال أبو حممد عبد اهلل بن حممد األصفهاني: حفظت القرآن ولي مخس سنني، ومحلت إىل 

 أبي بكر املقرئ ألمسع ولي أربع سنني. 

احلاضرين: ال تسمعوا له فيما قرأ، فإنه صغري، فقال لي ابن املقرئ: اقرأ سورة  فقال بعض

 )التكوير( فقرأتها. 
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 فقال لي غريه: اقرأ سورة )املرسالت( فقرأتها، ومل أغلط فيها. 

 . (20)فقال ابن املقرئ: امسعوا له، والعهدة علي 

 وعبردروس 
صلى  –باألبناء يف الصغر تغرس يف نفوسهم حب اهلل و حب رسوله  العنايةاألول: الدرس 

 صلى - اهلل رسول قال: قال - عنهم اهلل رضي - طالب أبي بن علي عن -اهلل عليه و سلم 

 بيته، أهل وحب نبيكم، حب على: ثالث خصال على أوالدكم أدبوا:" - وسلم عليه اهلل

". وأصفيائه أنبيائه مع ظله إال ظل ال يوم اهلل ظل يف القرآن محلة فإن القرآن، قراءة وعلى

(23) 

قال رسول اهلل  قال:رضي اهلل عنه  ءفعن أبي الدر دا .الليل:فضل قيام  الدرس الثاني :

قربة إىل اهلل عز  قبلكم،)صلى اهلل عليه وسلم( عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحليـــــن 

 (20)ومنهاة عن اإلثم و تكفري للسيئــــات ومطردة للداء عن اجلسد  وجل ،

العمل مبا تعلم املسلم من أمور دينه و هذه سنة الصحابة رضي اهلل عنهم : الدرس الثالث

 و عفان بن عثمان يقرئوننا كانوا الذين حدثين: قال السلمي الرمحن عبد أبي عن-أمجعني 

 أصحابنا كان الطحاوي رواية يف و عنهم الّله رضي كعب بن أبي و مسعود بن الّله عبد

 آيات عشر أحدهم يقرئ كان سلم و عليه الّله صّلى الّنيّب أّن -خيربونا و يعّلمونا و يقرئونا

 يف و« 1» مجيعا العمل و القران علمنا قالوا و: قال فيها العمل يتعّلم حّتى جياوزها فما

 «.12» العمل و العلم فعلمنا: لفظ

 

 الليلة الثامنة

                                                           

 (. 220الكفاية يف علم الرواية ص ) (20)

 ضعيف[ 0023(]60/  0) - العشرة املسانيد بزوائد املهرة اخلرية إحتاف - 23

( . 4412، رقم  1/201( وقال : غريب . والبيهقى )3243، رقم  2/221) الرتمذي(أخرجه 133/  24) -جامع األحاديث  - 10

 .3320وصححه األلباني يف صحيح اجلامع رقم  ( .042، رقم  1/24وأخرجه أيًضا : الرويانى )

 (220/ 6) شيبة أبي ابن ،(420/ 2) أمحد- 12
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 بأبيه. بر رجل 
عن طاووس عن أبيه قال : كان رجل له أربعة بنني فمرض ، فقال أحدهم : إما أن 

مترضوه وليس لكم من مرياثه شيء ، وإما أن مرضه وليس لي من مرياثه شيء قالوا : بل 

مترضه وليس لك من مرياثه شيء فمرضه حتى مات ، ومل يأخذ من مرياثه شيئا قال : 

تي يف املنام فقيل له : ائت مكان كذا وكذا فخذ منه مئة دينار ، فقال : أفيها بركة ؛ فأ

قالوا : ال ،فلما أصبح ذكر ذلك المرأته ، فقالت : خذها فإن من بركتها أن نكتسي منها 

ونعيش ، فلما أمسي أتي يف النوم فقيل له : ائت مكان كذا وكذا فخذ منه عشرة دنانري 

؛ قالوا : ال ، فلما أصبح ذكر ذلك المرأته فقالت : له مثل ذلك ، فأبى  فقال أفيها بركة

أن يأخذها فأتي يف الليلة الثالثة فقيل له : ائت مكان كذا وكذا وخذ منه دينار قال : أفيه 

بركة ؛ قالوا نعم ؛ قال : فذهب فأخذ الدينار ثم خرج به إىل السوق ، فإذا هو برجل 

ا ؛ قال : بدينار ؛ فأخذهما منه ، وانطلق بهما إىل بيته ، حيمل حوتني فقال : بكم هم

فلما شقهما وجد يف بطن كل واحد منهما درة مل ير الناس مثلها فبعث امللك يطلب درة 

يشرتيها فلم توجد إال عنده ، فباعها بثالثني وقر " محال " ذهبا ، فلما رآها امللك قال : 

ولو أضعفتم الثمن فجاءوه فقالوا : أعندك أختها ما تصلح هذه إال بأخت ، فاطلبوا أختها 

 ( 11ونعطيك ضعف ما أعطيناك قال : نعم ، فأعطاهم الثانية بضعف ما باع به األولي . )

 

 

 وعبردروس 
 لعظم حقه مع واألم األب الوالدين حق َوَتَعاَلى ُسبَحاَنُه اهلل جعل :الوالدينأوال: فضل بر 

 َيْبُلَغنَّ ِإمَّا ِإْحَسانًا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإيَّاُه ِإلَّا َتْعُبُدوا َألَّا َربَُّك َوَقَضى }: يقول اإلسالم يف حقهما

*  َكِرميًا َقْواًل َلُهَما َوُقْل َتْنَهْرُهَما َوال ُأفٍّ َلُهَما َتُقْل َفال ِكالُهَما َأْو َأَحُدُهَما اْلِكَبَر ِعْنَدَك

                                                           

 . 240واحملاسن واملساوئ  02بر الوالدين ص خنتصر -2
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-13:اإلسراء] { َصِغريًا َربََّياِني َكَما اْرَحْمُهَما َربِّ َوُقْل الرَّْحَمِة ِمَن الذُّلِّ َجَناَح َلُهَما َواْخِفْض

14.] 

 عن يسأل وهو وسلم عليه اهلل صلى يقول احلقوق، أعظم من الوالدين بر اإلسالم عد لقد

 بر: قال أي؟ ثم: قال وقتها، على الصالة }: فقال وأعظم، أزكى أيها الصاحلة األعمال

 حقوق أعظم ما اهلل إال إله فال { اهلل سبيل يف اجلهاد: قال أي؟ ثم: قال الوالدين،

 !الوالدين

 الوالدين بر فوائد
 .اإلسالم وحسن اإلميان كمال من( 2)

 .الّطاعات وأجّل العبادات أفضل من( 1)

 .اجلّنة إىل موّصل طريق( 3)

 .والّنسل املال يف والّنماء األجل يف الّزيادة( 4)

 .الّناس يف الّسرية وحسن االخرة يف الّذكر رفع( 2)

 .العمل جنس من واجلزاء أبناؤه بّره آباءه بّر من( 6)

 .الكرب يفّرج الوالدين بّر( 0)

 (13. )نوره الّله يطفأ ال أبيه وّد حفظ من( 0)

 

 

 الليلة التاسعة

 المقام ىلأغلبن الليلة عل
قلت : ألغلنب  -رمحه اهلل -قال عبد الرمحن بن عثمان التيمي  ..عثمان بن عفان  

ظهري فنظرت  ىاملقام فسبقت إليه فبينا أنا قائم أصلي إذا وضع رجل يده عل ىالليلة عل

                                                           
 (003/  3) - الكريم الرسول أخالق مكارم يف النعيم نضرة - 13
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وهو خليفة فتنحيت عنه فقام فما برح قائما حتى  -رمحه اهلل -فإذا هو عثمان بن عفان 

انصرفت قلت : يا أمري املؤمنني إمنا صليت ركعة   فرغ من القرآن يف ركعة مل يزد عليها فلما

 ( 24)قال أجل وهي وتري أي ركعة الوتر . 

وعن ابن سريين قال : قالت امرأة عثمان حـني قتـل لقـد قتلتمـوه وأنـه ليحـي الليـل كلـه         

 ( 25)بالقرآن يف ركعة . 

 وعبردروس 
عثمان رضي اهلل عنه هو من أنزل اهلل يف شأن  ن:آيف القر-رضي اهلل عنه-منقبة عثمان

 َساِجًدا اللَّْيِل آَناَء َقاِنٌت ُهَو َأمَّْن} تعاىلع العزيز الغفار يقول اهلل م وأسرار القرآن فله أسرار 

 ِإنََّما َيْعَلُموَن َلا َوالَِّذيَن َيْعَلُموَن الَِّذيَن َيْسَتِوي َهْل ُقْل َربِِّه َرْحَمَة َوَيْرُجو اْلآِخَرَة َيْحَذُر َوَقاِئًما

 [3: الزمر] {اْلَأْلَباِب ُأوُلو َيَتَذكَُّر

 َساِجدًا اليل آَنآَء َقاِنٌت ُهَو َأمَّْن} يقرأ: عنهما اهلل رضي عمر ابن مسع أنه البكاء حييى وعن

 اهلل رضي(  عفان بن عثمان)  ذاك:  عمر ابن قال { َربِِّه َرْحَمَة َوَيْرُجوْا اآلخرة َيْحَذُر َوَقآِئمًا

 (16)« عنه

يصلي حتى  –صلى اهلل عليه و سلم –فهذا نبينا *علو همة السلف يف العبادة و الطاعة 

حالنا حنن اليوم  ركعة، أمارضي اهلل عنه يقرا القران كله يف  –و هذا عثمان  قدماه،تتورم 

هم يف صالة الرتاويح يصلونها يف عجلة و قلة خشوع و  فرتى ضعف يف اهلمم و العزائم  فها

قليال ثاروا عليه و رمبا حيدث اخلالف و النزاع بني املصلني ألن اإلمام يقرا  اإلمام أطالاذا 

بضع آيات ال أقول سورا و إمنا يقرأ  قراءة لو شاهدها السلف لقالوا مالكم يف العبادة تلعبون 

! 

 :لنفسه وحماسبته وبكاؤه اهلل من-اهلل عنه  رضي-عثمانخوف * 

                                                           
  ،3/02وابن سعد يف طبقاته  3/14وعبد الرازق يف مصنفه  2106أخرجه املبارك يف الزهد  - 14

 (2100ح ) -الزهد البن املبارك  ،و.210الزهد لإلمام أمحد ص  - 12

 (1232: ص) كثري ابن ريتفس خمتصر - 16
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 الناس أكيس وإن غنم، اهلل تقوى فإن اهلل؛ اتقوا الناس، أيها: خطبه إحدى يف جاء فقد

 اهلل حيشره أن وخيشى لقربه، نورا اهلل نور من واكتسب املوت، بعد ملا وعمل نفسه دان من

 أيتها إىل أدري ال والنار اجلنة بني أني لو: قوله عنه روى وقد( 10.)بصريا كان وقد أعمى

 .أصري أيتهما إىل أعلم أن قبل رمادا أصري أن لتمنيت بي يؤمر

 انشق وقد نفسه يتخيل وعندما اآلخرة، يذكر عندما تفيض وَعَبراته ترجتف روحه كانت

 عثمان كان: قال عثمان، موىل هاني فعن ؛(10)واحلساب العرض إىل جدثه من ونسل قربه

 هذا؟ من وتبكي والنار اجلنة تذكر: له فقيل حليته، تبتل حتى بكى قرب على وقف إذا

 جنا فإن اآلخرة، منازل أول القرب إن: "قال وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول إن: قال

 "منه أشد بعده فما منه ينج مل وإن منه، أيسر بعده فما منه

)  عثمان على دخل أنه اخليار بن عدي بن اهلل عبيد فعن العدل؛ بصفة)  عثمان واتصف .

- فتنة إمام بنا يصلي ذا وهو ترى، ما بك نزل وقد العامة إمام إنك: له فقال حمصور وهو

 الصالة إن: عثمان له فقال معه، الصالة من أخرج وأنا -البلوى عديس بن الرمحن عبد

 (13.)إساءتهم فاجتنب أساءوا وإذا معهم، فأحسن الناس أحسن فإذا الناس، يعمل ما أحسن

 يف فرأى ناقة، يعلف له غالم على عفان بن عثمان دخل: قال بإسناده، شبة ابن وروى

 فلم الغالم، فأبى اقتص: لغالمه فقال ندم، ثم فعركها، غالمه بأذن فأخذ كره، ما علفها

 مثل منه بلغ قد أنه ظن حتى شد: عثمان له فقال يعركها، فجعل بأذنه أخذ حتى يدعه

 (.30)اآلخرة قصاص قبل لقصاص واًها):  عثمان قال ثم منه، بلغ ما

 

 الليلة العاشرة 

 أيها السبع أطلب الرزق من مكان آخر 

                                                           
 .200ص السيد، فتحي جمدي النورين، ذي وحياة سرية يف التوثيق صحيح - 10

 .102ص الصمد، حممد محد الراشدين، اخللفاء عهد يف احلكم نظام - 10

 (.632) رقم البخاري - 13

 (.3/136) شبة البن املدينة، أخبار - 30
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كابـل ويف اجلـيش    قال محاد بن جعفر بن يزيد : أن أباه أخربه قال : خرجنا يف غـزاه إىل 

عمله فأنظر ما يذكر الناس من عبادته ،  صله بن أشيم فنزل الناس عند العتمة فقلت ألرمقن

فصلي العتمة ثم أضطجع فالتمس غفلة النـاس حتـى قلـت هـدأت العيـون ، وثبـت فـدخل        

غيضة قريبا منه ودخلت يف أثره فتوضأ ثم قام يصلي قال : وجاء أسد حتـى دنـا منـه قـال     

ه فصعدت على شجرة ، قال فرتاه التفـت ؛ أوعـده جـرذا حتـى سـجد فقلـت اآلن يفرتسـ       

فجلس ثم سلم ، فقال أيها السبع أطلب الرزق من مكـان آخـر فـولي وأن لـه لـزئري تصـدع       

اجلبال منه فما زال كذلك ، فلما كان عند الصبح فحمـدا اهلل عـز وجـل مبحامـد مل أمسـع      

مبثلها إىل ما شاء اهلل ثم قال اللهم أني أسـألك أن ختربنـي مـن النـار أو مثلـي جيـرتئ أن       

جع فأصبح كأنه بات على احلشايا وأصبحت وبي من الفرتة شـيء بـه   أسألك اجلنة ؛ ثم ر

  (31)عليم 

 وعبردروس 
هم السلف من محلوا رية التوحيد و كانوا رهبان  بالنهار: هؤالء فرسان بالليل رهبان* 

 َعِن ُجُنوُبُهْم َتَتَجاَفى }:تعاىل بالليل فرسان بالنهار و صفهم اهلل تعاىل يف كتابه وقال

 ِمْن َلُهْم ُأْخِفَي َما َنْفٌس َتْعَلُم َفال*  ُينِفُقوَن َرَزْقَناُهْم َوِممَّا َوَطَمًعا َخْوًفا َربَُّهْم َيْدُعوَن اْلَمَضاِجِع

 ِلَربِِّهْم َيِبيُتوَن َوالَِّذيَن: تعاىل وقال[. 20-26:السجدة] َيْعَمُلوَن َكاُنوا ِبَما َجَزاًء َأْعُيٍن ُقرَِّة

 َواْلُمْنِفِقنَي َواْلَقاِنِتنَي َوالصَّاِدِقنَي الصَّاِبِريَن: تعاىل وقال[. 64:الفرقان] َوِقَياًما ُسجًَّدا

*  َقِليًلا ِإلَّا اللَّْيَل ُقِم*  اْلُمزَّمُِّل َأيَُّها َيا: تعاىل وقال[. 20:عمران آل] ِباأَلْسَحاِر َواْلُمْسَتْغِفِريَن

*  َثِقيًلا َقْوًلا َعَلْيَك َسُنْلِقي ِإنَّا*  َتْرِتيًلا اْلُقْرآَن َوَرتِِّل َعَلْيِه ِزْد َأْو*  يًلاَقِل ِمْنُه اْنُقْص َأِو ِنْصَفُه

 َربَِّك اْسَم َواْذُكِر*  َطِويًلا َسْبًحا َالنََّهاِر ِفي َلَك ِإنَّ*  ِقيًلا َوَأْقَوُم َوْطًئا َأَشدُّ ِهَي اللَّْيِل َناِشَئَة ِإنَّ

 .انقطاعًا إليه انقطع: أي[ 0-2:املزمل] َتْبِتيًلا ِإَلْيِه َوَتَبتَّْل

 َذِلُكُم ِإنََّما } * أن من خاف اهلل تعاىل خوف اهلل تعاىل منه كل شيء و أمنه من كل خوف ،

 [202: عمران آل] {ُمْؤِمِننَي ُكْنُتْم ِإْن َوَخاُفوِن َتَخاُفوُهْم َفَلا َأْوِلَياَءُه ُيَخوُِّف الشَّْيَطاُن

                                                           
 10ص 2والسري جـ 603 -601ص 1صفة الصفوة جـ - 32
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 عن عنه اهلل رضي مسعود ابن وعن :* إخالص العبادة هلل وحده و احلرص على كتمانها

 وطائه عن ثار رجل: رجلني من ربنا عجب: "قال - وسلم عليه اهلل صلى - النيب

 إىل انظروا مالئكيت، أيا: وعال جل اهلل فيقول صالته، إىل وحبِّه أهله بني من وحلافه،

 مما وشفقة عندي، فيما رغبة صالته، إىل وأهله حبه بني من ووطائه فراشه عن ثار عبدي

 يف له وما االنهزام، يف عليه ما وعلم أصحابه، وانهزم اهلل سبيل يف غزا ورجل عندي،

 رجاء رجع عبدي، إىل انظروا: ملالئكته اهلل فيقول (،31دمه) يهريق حتى فرجع الرجوع،

 (.33" )دمه يهريق حتى عندي مما وشفقة عندي، فيما

  (34) (سيئاتك تكتم مما أشد حسناتك اكتم: )حازم أبو قال

 عشرين ليبكي الرجل كان إن:) يقول واسع بن حممد مسعت: قال خالد بن عمران عن

 . (35) (به تعلم ال معه وامرأته سنة

 رأسه يكون الرجل كان رجااًل أدركت لقد:" قال واسع بن حممد عن عطية بن يوسف وعن

 امرأته، به تشعر ال دموعه، من خده حتت ما بل قد واحدة وسادة على امرأته رأس مع

 إىل الذي به يشعر وال خده على دموعه فتسيل الصف يف أحدهم يقوم رجااًل أدركت ولقد

 ".جنبه

 خراًزا وكان أهله، به يعلم ال سنة أربعني هند أبي بن داود صام: قال عدِّي أبي ابن وعن

 . (36) .معهم فيفطر عشًيا ويرجع الطريق، يف به فيتصدق عندهم، من غداه معه حيمل

 

 الليلة الحادية عشر 

                                                           
 ويسكب ويسيل يريق:  يهريق - 31
:  وقال( 1232 رقم ، 1/213) واحلاكم ،( 1220 رقم ، 6/130) حبان وابن ،( 20303 رقم ، 20/203) والطرباني ،( 3343 رقم ، 2/426) أمحد أخرجه - 33

 يعلى أبو:  أيًضا وأخرجه( . 20302 رقم ، 3/264) والبيهقى.  اإلسناد صحيح

 ( .2101 رقم ، 3/203)

 (6/36السري)  - 34

 (.6/223 السري)  - 32

 (.6/306 السري) - 36
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 ليت شعري من غرني بك يا رياح
أبو يوسف البزار تزوج رياح القيسي امرأة فبين بها  قال-اهلل  رمحه-امرأة رياح القيسي 

إمنا تزوجت  فقالت: هذا،امرأة تكفيك  لو نظرت إىل فقال:عجينها  فلما أصبح قامت إىل

فلما كان الليل نام ليختربها فقامت ربع  عنيدا،رياحا القيسي ومل أرني تزوجت جبارا 

الليل ثم نادته : قم يا رياحا فقال : أقوم . فقامت الربع األخري ثم نادته فقالت: قم يا 

 رياح فقال أقوم. 

قال  ،ا رياحفقالت: مضى الليل وعسكر احملسنون، وأنت نائم ليت شعري من غرني بك ي

 : وقامت الربع الباقي

عن سيار قال : حدثين رياح قال : ذكرت لي امرأة فتزوجتها فكانت إذا صليت العشاء 

اآلخر تطيبت وتدخنت ولبست ثيابها ثم تأتين فتقول : ألك حاجة ؛ فإن قلت : نعم 

  (37) ن قلت : ال قامت فنزعت ثيابها ثم صفت بني قدميها حتى تصبح.اكانت معي و

 وعبردروس 
هكذا كانت العابدات القانتات بني يدي رب األرض و السماوات مل يكن شغلهن يف مكياج و 

 األسحار،و مناجاته يف  القرآن،ال برفان و إمنا كان شغلهم يف طاعة الرمحن و قراءة 

 ساء على الرجالنال لفضلت** ذكرن * كمن النساء كان فلو

 وقيل:

 للهالل. فخـر التذكري وال***  عيب الشمس السم التأنيث فما

 

 ِإنَّ}قال اهلل تعاىل  :* علو اهلمة يف طاعة اهلل تعاىل من مسات الصاحلني و الصاحلات

 َوالصَّاِدَقاِت َوالصَّاِدِقنَي َواْلَقاِنَتاِت َواْلَقاِنِتنَي َواْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْسِلَماِت اْلُمْسِلِمنَي

 َوالصَّاِئِمنَي َواْلُمَتَصدَِّقاِت َواْلُمَتَصدِِّقنَي َواْلَخاِشَعاِت َواْلَخاِشِعنَي َوالصَّاِبَراِت َوالصَّاِبِريَن

                                                           
 (44/ 4) الصفوة صفة - 30
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 َلُهْم اللَُّه َأَعدَّ َوالذَّاِكَراِت َكِثرًيا اللََّه َوالذَّاِكِريَن َواْلَحاِفَظاِت ُفُروَجُهْم َواْلَحاِفِظنَي َوالصَّاِئَماِت

 [32: األحزاب] { َعِظيًما َوَأْجًرا ِفَرًةَمْغ

  طارق أبي بنت منيفة

 إذا فكانت منيفة هلا يقال عابدة امرأة بالبحرين كانت قال املسمعي عاصم بن قال مسمع 

 إىل وتقوم وتلبس فتتحزم املؤمن سرور جاء قد نفس يا بخ بخ قالت عليها الليل هجم

 صالة يف هي فإمنا الصالة وأمكنت أصبحت فإذا تصبح حتى القائم اجلذع فكأنها حمرابها

 لو هلا فقيل دأبها هذا الشمس غروب إىل هجعت العصر صلت فإذا بالعصر ينادي حتى

 يف دمت ما الليل ظلمة يف أنام ال واهلل ال فقالت لبدنك أهدأ كان الليل يف النومة هذه جعلت

 (30الدنيا()
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قال أسلم: خرجت ليلة مع عمر إىل ظاهر املدينة فالح لنا بيت شعر فقصدناه فإذا فيه امرأة 

 .ءشيمتخض وتبكي، فسأهلا عمر عن حاهلا فقالت: أنا امرأة عربية وليس عندي 

ك يف فبكى عمر وعاد يهرول إىل بيته فقال المرأته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب: هل ل

  إليك؟أجر ساقه اهلل 

وأخربها اخلرب، فقالت: نعم، فحمل على ظهره دقيقا وشحما، ومحلت أم كلثوم ما يصلح 

 -وهو ال يعرفه  -للوالدة وجاءا، فدخلت أم كلثوم على املرأة، وجلس عمر مع زوجها 

 يتحدث، فوضعت املرأة غالما فقالت أم كلثوم: يا أمري املؤمنني بشر صاحبك بغالم.

 فلما مسع الرجل قوهلا استعظم ذلك وأخذ يعتذر إىل عمر.

 ( 33)وانصرف. فقال عمر: ال بأس عليك، ثم أوصلهم بنفقة وما يصلحهم 

 وعبردروس 
 كأنها كلها دروسه الدنيا واستقبلت الدنيا، أقطار ألعالمه تفتحت الذي املؤمنني أمري إنه

 بالدموع يشرق حتى ويزلزله طفل بكاء يؤرقه وقيصر كسرى معاقل جيوشه تدك البشريات،

 أدركها غريبة سيدة أمر الليل من األخري اهلجيع يف زوجه تتوىل بالناس، يصلي وهو

 منارة عمر هذا الربمة، حتت ويوقد الطعام، هلا ينضج الكوخ خارج هو جيلس املخاض،

 صحح عبقري والرمحة، العظمة أطايب سريته مائدة على احلياة، إىل هديته الدنيا يف اهلل

 إمامًا، للمتقني وكان سلوكه من عظمة وكساها روحه، من نورًا عليها وأفرغ احلياة، مفاهيم

 ال ما ترى هنا السلوك، وإعداد الروح، وبطولة النفس، ونبوغ اإلنساني، التفوق آيات أعظم

 .بشر قلب على خيطر يكاد وال مسعت أذن وال رأت عني

 موقفه هذا ،-عنه اهلل رضي-عمر هنا بعضًا، بعضها ويزحم نفسها على تتفوق العظائم هنا

 (40).الضعيف من

                                                           
 236ص  0البداية و النهاية ج  - 33

 (آليا الشاملة برتقيم ،22/ 33) العفاني حسني سيد الشيخ دروس - 40
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 حمنة وكل فيسدها، اجملتمع يف ثغرة كل يتحسس عندما األمني احلاكم صورة تلك

 الغري ودفع اخلري حتقيق يف األمين ساعدهم احلاكم أن حيسون ظله يف فاألفراد فيزيلها،

 عبادة عبئه محل وجيعل اإلسالم، يقيمه الذى هو احلكم من اللون هذا. الشرف وصون

 أصناما ذواتهم من ليجعلوا األمور مقاليد على ناس يسطو أن أما... تقوى صاحبه وتوقري

 .الكفر هو فهذا مرغوبة لبانات الناس حقوق ومن مرهوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الليلة الثالثة عشر 
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 على -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول سئل ما»  قال:- عنه اهلل رضي مالك بن أنس

:  فقال قومه إىل فرجع ، جَبلني بني َغنما فأعطاه رجل جاءه ولقد ، أعطاه إال شيئا اإلسالم

 ُيِريد ما َلُيْسِلُم الرجُل كان وإن ، الفقر خيشى ال من عطاَء يعطي حممدا فإن ، أسِلُموا قوم يا

 ( 42)) «. عليها وما الدنيا من إليه أحبَّ اإلسالم يكون حتى يسريا إال يلبُث فما ، الدنيا إال

فهذا كان حال احلبيب (41)وأعطى غري واحد مائة من اإلبل " وأعطى صفوان مائة ثم مائة " 

- -   ومسلم 

 لوال التشهد كانت الؤه نعم     &&ما قال ال إال تشهده    

 أجود وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان :قال عباس ابن عن اهلل عبد بن اهلل عبيد عن

 من ليلة كل يف يلقاه وكان ، جربيل يلقاه حني رمضان يف يكون ما أجود وكان ، الناس

 الريح من باخلري أجود وسلم عليه اهلل صلى اهلل فلرسول ، القرآن فيدارسه رمضان

 (43().املرسلة

 وعبردروس 
الناس و حنن نعيش يف  أجودكان رسول اهلل  فقد-وسلمصلى اهلل عليه  –* جود النيب 

باخلري من الريح  أجولصلى اهلل عليه وسلم  –قد كان حبيبكم  القران ورمضان و يف شهر 

 ما يكون يف ذلك شهر عندما يدارسه جربيل القران  أجود و كاناملرسلة 

 االجتماع وعند رمضان يف منها والزيادة األوقات كل يف واألفضال اجلود على ومنها احلث*

 بالصاحلني

 كان إذا ومواصلتها زيارتهم وتكرير وجمالستهم الفضل وأهل الصلحاء زيارة *ومنها 

 ذلك يكره ال املزور

  رمضان يف القراءة استكثار استحباب *ومنها 

 الشرعية العلوم من وغريه القرآن مدارسة استحباب *ومنها

                                                           
  321أخرجه مسلم ح  - 42
 1323أخرجه مسلم ح  - 41

" مسلم"و 131( املفرد األدب) ويف( 3224)4/113و( 6)2/4" البخاري"و 646" محيد بن عبد"و( 1041)2/130 أمحد أخرجه - 43

0/03(6002) 
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 الكالم يأتي ما على الصحيح على شهر ذكر غري من رمضان يقال بأن بأس ال أنه *ومنها 

 تعاىل اهلل شاء إن فيه

 لفعاله مساويا أو أفضل الذكر كان لو إذ األذكار وسائر التسبيح من أفضل القراءة أن *ومنها 

 احلفظ  إن :قلت احلفظ جتويد املقصود قلت فإن اجتماعهما تكرر مع أوقات يف أو دائما

 (44اجملالس ) هذه ببعض حتصل فيه والزيادة حاصال كان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الليلة الرابعة عشر 
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 لقمة بلقمة 

ويف تاريخ ابن النجار عن وهب بن منبه قال: بينما امرأة من بين إسرائيل، على ساحل 

البحر تغسل ثيابها، وصيب هلا يدب بني يديها، إذ جاء سائل فأعطته لقمة من رغيف كان 

معها، فما كان بأسرع من أن جاء ذئب فالتقم الصيب، فجعلت تعدو خلفه وتقول: يا ذئب 

 ث اهلل ملكا فنزع الصيب من فم الذئب ورمى به إليها. ابين يا ذئب ابين، فبع

وقال: لقمة بلقمة. وهو يف احللية عن مالك بن دينار وقال: أخذ السبع صبيا المرأة 

 (42)فتصدقت بلقمة فرماه السبع فنوديت لقمة بلقمة.

 وعبردروس 

 قالت: عنها اهلل رضي سلمة أم عن صنائع املعروف تقي مصارع السوء: األول:* الدرس 

 والصدقة السوء مصارع تقي املعروف صنائع:   -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل :رسول قال

 يف املعروف وأهل صدقة معروف وكل العمر يف تزيد الرحم وصلة الرب غضب تطفئ خفيا

 من وأول اآلخرة يف املنكر أهل هم الدنيا يف املنكر وأهل اآلخرة يف املعروف أهل هم الدنيا

 (46املعروف) أهل اجلنة يدخل

 حال يف صاحًلا عماًل قدم ولكن، احلوت بطن يف صالة ليونس كان االبصري:" م احلسن قال

    "متكًأ وجد عثر فإذا صاحبه لريفع الصاحل العمل وإن، البالء حال يف اهلل فذكره الرخاء

 ومن الرخاء يف اهلل أطاع من بني فرق، ضيعه ومن الرخاء يف اهلل عرف من بني هناك فرق

 .عصاه

 .شدته حال يف واإلعانة باللطف اهلل عامله رخائه حال يف والطاعة بالتقوى اهلل عامل فمن

                                                           
 (203/ 2) الكربى احليوان حياة .2/30: مستظرف فن كل يف املستطرف - 42
 اجلامع صحيح يف 3060:  رقم حديث انظر(  صحيح: )  األلباني الشيخ قال (0333)( 300/ 0) - للطرباني الكبري املعجم - 46
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 أن املسلم على فينبغي القرآن، وقراءة الطعام إطعام هو إمنا: يقول الثوري سفيان وكان

 هذا يف منه له أحفظ هو من القرآن يدارس وأن وسلم، عليه اهلل صلى اهلل برسول يتأسى

  .املبارك الشهر

 قرآن شهر رمضان شهر: اهلل رمحه الزهري يقول الطعام : إطعامفضل  :* الدرس الثاني

 .طعام وإطعام

 يطعمون رمضان ليالي يف السلف وكان املساكني، تطعم أو القرآن تقرأ أن إما هلما، ثالث ال

 ِمْسِكينًا ُحبِِّه َعَلى الطََّعاَم َوُيْطِعُموَن } بهذا اهلل إىل ويتقربون واجلياع، والفقراء، املساكني،

[ 3-0:اإلنسان] { ُشُكورًا َوال َجَزاًء ِمْنُكْم ُنِريُد ال اللَِّه ِلَوْجِه ُنْطِعُمُكْم ِإنََّما*  َوَأِسريًا َوَيِتيمًا

 .الطعام إطعام شهر رمضان

 شيئًا؟ يأكل ال ألنه يفرق؛ وال رمضان وغري رمضان عليه مير من املسلمني من هناك أن أتعلم

 اليوم ذلك يف له فهنيئًا والليلة، اليوم يف واحدة وجبة على حصل إن العام، طوال صائٌم هو

 رضيعها إىل األم تنظر مبسلمني أمسعت! القمامات؟ يف الطعام عن يبحثون مبسلمني أمسعت

 أمسعت! شيئًا؟ تفعل أن تستطيع وال يديها بني وميوت ترضعه، لنب قطرة ثديها يف ليس

 يسدون رطبات عندهم ليس السماء، ويلتحفون األرض يفرتشون الزمن هذا يف اآلن مبسلمني

 من شيٌء نقص إذا غضبت من ويا! الوالئم لك فرشت من يا بهذا أمسعت! جوعهم؟ بها

 امللذات تلك أهلتك من ويا! الطعام كثرة ومن التخمة من تشتكي من ويا! الطعام أصناف

 !املسلمني؟ إخوانك عن والشهوات

 }(  شيئًا أجره من ينقص ال أنه غري أجره مثل فله صائمًا فّطر من)  الطعام إطعام شهر إنه

 َعْن َيْبَخُل َفِإنََّما َيْبَخْل َوَمْن َيْبَخُل َمْن َفِمْنُكْم اللَِّه َسِبيِل ِفي ِلُتْنِفُقوا ُتْدَعْوَن َهُؤالِء َأْنُتْم َها

 { َأْمَثاَلُكْم َيُكوُنوا ال ُثمَّ َغْيَرُكْم َقْومًا َيْسَتْبِدْل َتَتَولَّْوا َوِإْن اْلُفَقَراُء َوَأْنُتُم اْلَغِنيُّ َواللَُّه َنْفِسِه

 [.30:حممد]
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 الخامسة عشر 

 داووا مرضكم بالصدقة

أنه قال : ) يف هذا املعنى حكاية شيخنا  –رمحه اهلل تعاىل  -عن اإلمام احملدث البيهقي 

، فإنه قرح وجهه وعاجله بأنواع املعاجلة فلم يذهب ،  -رمحه اهلل  -احلاكم أبي عبد اهلل 

وبقي فيه قريبًا ِمن سنة ، فسأل األستاذ اإلمام " أبا عثمان الصابوني " أن يدعو له يف 

يوم اجلمعة ، فدعا له وأكَثَر الناس التأمني ، فلما كان يوم اجلمعة األخرى ألقت جملسه 

امرأة يف اجمللس رقعة بأنها عادت إىل بيتها واجتهدت يف الدعاء للحاكم أبي عبد اهلل تلك 

الليلة ، فرأت يف منامها رسول اهلل ) كأنه يقول هلا : " قولي ألبي عبد اهلل يوسع املاء على 

 " ، فجئت بالرقعة إىل احلاكم فأمر بسقاية ُبنيت على باب داره وحني فرغوا من املسلمني

بنائها أمر بصب املاء فيها وطرح اجلمد يف املاء وأخذ الناس يف الشرب ، فما مر عليه أسبوع 

حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إىل أحسن ما كان وعاش بعد ذلك سنني ( 

.()40) 

  وعبردروس 

 - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال:  قال - عنه اهلل رضي - الباهلي أمامة أبي عن

 ( .40) «بالصدقة مرضاكم داووا:: »

 جرَّب وقد ، باليا و مصائب من األعراَض و األمراَض - تعاىل اهلل بإذن - َلَترفع الصدقة إن

 كان وقد ، احلسِّي العالج من أنفع الروحي العالَج فوجدوا ، اهلل أهل من املوفقون ذلك

 قْدر على يتصدقون الصاحل السلف وكان واإلهلية الروحية باألدعية يعاجل)  اهلل رسول

                                                           
 (41/ 1) والرتهيب الرتغيب- 40

 ( . 3323برقم3/240)  اجلامع صحيح - 40
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 - جالله جل - الرحيم الكريم املعايف الشايف يعافيهم حتى قلياًل يلبثون فال وبليتهم مرضهم

 بريال ولو فتصدق فقريًا كنت لو وحتى ، ويسار ماٍل ذا كنت إن نفسك على تبخل فال ،

 الشفاء يكون حتى بربك الثقة عظيم تكون أن شريطة مريضك شفاء أو شفائك بنية واحٍد

 . وأمت أكمل

 للفقراء الصدقات بذل وغريه سحر من الشر بها يتقى اليت والسبل الوسائل أعظم من إن

 خيلص أن املسلم على ولكن ، ختفيفها أو الشرور من لكثري دفعًا بذهلا يف فإن واحملتاجني،

 عن عنه اهلل رضي حيدة بن معاوية عن ذلك يف وسلم عليه اهلل صلى عنه ورد فقد هلل البذل

 (43. )وتعاىل تبارك الرب غضب تطفئ السر صدقة إن : قال وسلم عليه اهلل صلى النيب

 (20" . ) السوء من بابًا سبعني وتصد ال يتخطاها البالء فإن بالصدقة باكروا" وأيضا

 يتخطى البالء ال فإن) وقته ألول ءالشي إىل اإلسراع واإلبكار بها سارعوا( بالصدقة باكروا) 

 مل سبق فأيهما رهان كفرسي والبالء الصدقة جعلت متثيل وهو بالتبكري لألمر تعليل( الصدقة

 مروا نفرا أن الطرباني عند مرفوع خرب ويف اخلطو من تفعل والتخط يتخطه ومل اآلخر يلحقه

 حزم ومعهم فرجعوا اليوم هؤالء أحد ميوت فقال: والسالم الصالة عليه مريم ابن عيسى على

 شيئا عملت ما قال: اليوم عملت ماذا لصاحبها: فقال سوداء حية فإذا حزمة فحل حطب

 (22عنك) بها دفع:  فقال فأعطيته فقري فسألين خبز فلقة معي كان أنه إال

 

 

 
                                                           

 يف به بأس وال السمني اهلل عبد بن صدقة وفيه الكبري يف الطرباني رواه (126/ 2) والرتهيب الرتغيب قال الشيخ االلباني صحيح- 43

 الشواهد

 اجلامع ضعيف يف 1320:  رقم حديث انظر(  جدا ضعيف: )  األلباني الشيخ قال - 20

 (124/ 3) القدير فيض - 22
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 الليلة السادسة عشر

 أخاك لا حاجة له في الدنيا،إن 

 بني وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول آخى:قال  ، أبيه عن ، جحيفة أبي بن عون عن

 ما:  فقال ، متبذلة الدرداء أم فرأى ، الدرداء أبا سلمان فزار ، الدرداء أبي وبني سلمان

 ؟ متبذلة شأنك
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 إليه قرب الدرداء أبو جاء فلما قال: الدنيا، يف حاجة له ليس الدرداء أبا أخاك إن قالت: 

 كان فلما ، فأكل:  قال ، تأكل حتى بآكل أنا ما:  قال ، صائم فإني كل:  فقال طعاما،

:  له فقال ، يقوم ذهب ثم ، فنام ، من:  سلمان له فقال ، ليقوم الدرداء أبو ذهب الليل

 إن:  فقال ، فصليا فقاما ، اآلن قم:  سلمان له قال ، الصبح عند كان فلما ، فنام ، من

 فأعط ، حقا عليك ألهلك وإن حقا، عليك ولضيفك ، حقا عليك ولربك ، حقا عليك لنفسك

 صدق:  له فقال ، ذلك فذكرا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب فأتيا ، حقه حق ذي كل

 (.21" ) سلمان

 دروس وعبر

  الفوائد من احلديث هذا ويف

  عندهم واملبيت اإلخوان وزيارة اهلل يف املؤاخاة أوال: املشروعية

 ال الظاهر يف كان وأن املصلحة عليه يرتتب عما والسؤال األجنبية خماطبة ثانيا: وجواز

  بالسائل يتعلق

  أغفل من وتنبيه للمسلم النصح ثالثا: وفيه

 الليل آخر قيام فضل رابعا: وفيه

 العشرة حسن يف الزوج على املرأة حق وثبوت لزوجها املرأة تزين مشروعية وفيه خامسا:

 النيب وقرره أهلك وائت قال ثم حقا عليك وألهلك لقوله الوطء يف حقها ثبوت منه يؤخذ وقد

  ذلك على سلم و عليه اهلل صلى

                                                           
 204 ،201/  4 البخاري أخرجه صحيح، - 21
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 وامللل السآمة إىل يفضى ذلك أن خشي إذا املستحبات عن النهى جواز سادسا: وفيه

 وإمنا املذكور املستحب فعل على فعلها الراجح املندوبة أو الواجبة املطلوبة احلقوق وتفويت

  وعدوانا ظلما نهاه مبن خمصوص الصالة عن مصليا نهى من على الوارد الوعيد

  العبادة يف النفس على احلمل كراهية سابعا: وفيه

 جيعلوا ومل اجلمهور قول وهو املصنف له ترجم كما التطوع صوم من الفطر جواز ثامنا: وفيه

 مثال لذلك ضرب أنه عباس بن عن الرزاق عبد وروى ذلك له يستحب أنه إال قضاء عليه

 ومن بعضه وامسك ببعضه تصدق أو به يتصدق ومل رجع ثم به ليتصدق مبال ذهب كمن

 فدعا صائمة وهي سلم و عليه اهلل صلى النيب على دخلت أنها هانئ أم حديث حجتهم

 رمضان من يوما تقضني أكنت فقال ذلك عن سألته ثم فشربت ناوهلا ثم فشرب بشراب

 شئت فإن تطوعا كان وأن مكانه فصومى قضاء من كان أن رواية ويف بأس فال قال ال قالت

 (53) والنسائي والرتمذي أمحد أخرجه تقضه فال شئت وأن فاقضه

 

 الليلة السابعة عشر 

 ذكاء ابن عمر 

أن  –وكان دون احللم  –روى البخاري وغريه عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما 

إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها، وإنها مثل املسلم، فحدثوني ما »قال:  رسول اهلل 

 «. هي؟

فوقع الناس يف شجر البوادي. قال عبد اهلل بن عمر: ووقع يف نفسي أنها النخلة، 

                                                           
 (122/ 4) حجر ابن - الباري فتح - 23
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 فاستحييت. 

ويف رواية: فأردت أن أقول « هي النخلة»ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول اهلل؟ قال: 

 هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم. 

ورأيت أبا بكر وعمر ال يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما قمنا، حدثت »ويف رواية: 

 . (24)« مأبي مبا وقع يف نفسي فقال: لئن تكون قلتها أحب إىل من أن يكون لي محر النع

  وعبردروس 
 الفكر يف ويرغبهم أفهامهم ليخترب أصحابه على املسألة العامل إلقاء استحباب األول: فيه

 إن سيأتي كما بابا البخاري عليه بوب وقد عندهم التكلم وترك الكبار توقري فيه الثاني: 

 تعاىل اهلل شاء

 عنه اهلل رضي عمر متنى وهلذا مصلحة تفويت إىل يؤد مل ما احلياء استحباب فيه الثالث:

 يسكت مل ابنه يكون أن

 أنه النيب عن معاوية حديث من داود أبو روى قلت فإن بيانه مع اللغز جواز الرابع: فيه 

 ما على حممول هو قلت املسائل صعاب هي رواته أحد األوزاعي قال األغلوطات عن نهى

  ذلك وحنو ختجيله أو تعجيزه أو املسؤول تعنيت سبيل على أخرج إذا

 وحتديد الذهن يف املعاني وتصوير األفهام لزيادة واألشباه األمثال ضرب جواز اخلامس: فيه

 احلادثة حكم يف والنظر الفكر

 يف به املشبه مثل املشبه يكون أن يلزم وال له عموم ال التشبيه أن إىل تلويح فيه السادس:  

 الوجوه مجيع

 منح العلم ألن دونه هو من يدركه ما بعض عليه خيفى قد الكبري العامل أن : فيه السابع 

 يشاء من يؤتيه اهلل بيد الفضل وأن رمحانية ومواهب إهلية

 إبراهيم)  طيبة كلمة مثال اهلل ضرب املفسرون قال النخل فضيلة على داللة : فيه الثامن 

(  14 إبراهيم)  ثابت أصلها النخلة هي(  14 إبراهيم)  طيبة كشجرة اهلل إال إاله ال(  14

                                                           

 (0100) 0/230"مسلم"(و62)2/13" البخاري"و 600 واحلميدي. 364) احلسن بن حممد رواية" املوطأ" مالك أخرجه(24)
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 وقت(  12 إبراهيم)  كل أكلها تؤتي رأسها أي(  14 إبراهيم)  السماء يف وفرعها األرض يف

 ارتفاع وشبه منبتها يف النخلة كثبات املؤمن قلب يف اإلميان لثبات بالنخلة اإلميان اهلل شبه

 وقت كل يف وثوابه اإلميان بركة من املؤمن يكتسبه وما النخلة فروع بارتفاع السماء إىل عمله

 صرحيا ذلك ورد وقد والتمر الرطب من كلها السنة أوقات يف النخلة مثر من ينال مبا وزمان

 هذه فذكر اهلل رسول قرأ قال عمر ابن عن نافع عن عقبة بن موسى طريق من البزار رواه فيما

 ملكان أتكلم أن فمنعين النخلة أنها علي خيف مل عمر ابن قال هي ما أتدرون فقال اآلية

 (22) النخلة هي السالم عليه اهلل رسول فقال سين

 

 

 

 

 

 الليلة الثامنة عشر 

 تلك الملائكة دنت لصوتك 
عن أسيد بن حضري قال :بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنـده إذا   

جالت الفرس ، فسكت فسكنت ، فقرأ فجالت الفرس ، فسكت وسكت الفرس ثم قـرأ  

فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه حييى قريبا منها فأشـفق أن تصـيبه ، فلمـا اجـرتاه     

فقـال لـه : اقـر أبـن      فلما أصبح حدث النيب رفع رأسه إىل السماء حتى ما يراها ، 

ى، وكـان قربيـا   يـ حضري اقرأ يا بن حضري ، قـال فأشـفقت يـا رسـول اهلل أن تطـأ حي     

فانصرفت إليه فرفعـت رأسـي إىل السـماء ، فـإذا مثـل الظلـة فيهـا أمثـال املصـابيح ،          

                                                           
 (آليا الشاملة برتقيم ،400/ 1) البخاري صحيح شرح القاري عمدة - 22
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فخرجت حتى ال أراها  : قـال وتـدري مـا ذاك  ، قـال: ال قـال تلـك املالئكـة دنـت         

  (26لصوتك ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها ال تتوارى منهم )

 وعبردروس 
يقـرءون القـرآن بالليـل،     وهـم -رضي اهلل عنهم -فتأمل حال هؤالء الصاحلني من الصحابة  

 كانت بيوتهم تدوي مثل خليه النحل من قراءة القران وذكر الرمحن... فمكن اهلل تعاىل  هلم

 يف األرض وأبقي ذكرهم يف اآلخرين  وأيدهم مبالئكته املقربني 

 :احلديث هذا وفى

 وكان ، منهم احملسنني قراءة سيما ال آدم بنى من القرآن تسمع أن حتب املالئكة أن*  

 قرأت لو:  ألسيد(  وسلم عليه اهلل صلى)  قوله ودل بالقرآن الصوت حسن حضري بن أسيد

 من اهلل كتاب مساع على املالئكة حرص على منهم تتوارى ال إليها الناس تنظر ألصبحت

 .  آدم بنى

 النجم يضئ كما السماء ألهل يضئ القرآن فيه يقرأ الذى البيت أن احلديث يف جاء وقد

 ، به الليل وقيام ، القرآن حفظ يف ترغيب كله وهذا ، املالئكة وحتضره األرض ألهل

 .  قراءته وحتسني

 كما ، رؤيتها لآلدميني ميكن صورة يف تصورت إذا للمالئكة آدم بنى رؤية جواز وفيه*

 رجل صورة يف(  وسلم عليه اهلل صلى)  للنيب يظهر(  وسلم عليه اهلل صلى)  جربيل كان

 تفسري الكهف باب يف تقدم وقد الكلبى دحية صورة يف يأتيه كان ما وكثرًيا ، فيكلمه

 تتوارى ال إليها الناس ينظر ألصبحت قرأت لو: )  وقوله.  إعادته عن أغنى مبا السكينة

 استماع حب يصح ال ألنه ؛ روح فيه شيء أو روح السكينة إن:  قال ملن حجة(  منهم

 (57() . يعقل ملن إال القرآن
 الشهوات من - وجل عز - اهلل طهرهم قد - نورانية أجسام و فيه : أن املالئكة*

 وال يتناكحون، وال..  واألنوثة الذكورة من البشر بأوصاف يتصفون وال..  احليوانية

                                                           
 (0144( ، والنسائي يف "الكربى" )036وأخرجه مسلم ) .2020، و  البخاري جـ  22066 أخرجه أمحد ح - 26

 (124/ 20) بطال البن ـ البخاري صحيح شرح - 20
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 اهلل، بنات املالئكة أن الكفار زعم - وجل عز - اهلل أبطل فقد..  ينامون وال يتناسلون،

 َشَهاَدُتُهْم َسُتْكَتُب َخْلَقُهْم َأَشِهُدوْا ِإَناثًا الّرْحمََِن ِعَباُد ُهْم اّلِذيَن اْلَماَلِئَكَة َوَجَعُلوْا} تعالي قال

 سورة) {َيْخُرُصوَن ِإاّل ُهْم ِإْن ِعْلٍم ِمْن ِبَذِلَك َلُهم ّما َعَبْدَناُهْم َما الّرْحمََُن َشآَء َلْو َوَقاُلوْا َوُيْسَأُلوَن

 .(10 ،23 اآليتان ـ الزخرف

 ،12 اآليتان ـ النجم سورة. ){ِضيَزى ِقْسَمٌة ِإذًا ِتْلَك اأُلْنَثَى َوَلُه الّذَكُر َأَلُكُم}: تعاىل وقال

11). 

 سورة) {اّلِزٍب ِطنٍي ّمن َخَلْقَناُهم ِإّنا َخَلْقَنآ ّمْن َأم َخْلقًا َأَشّد َأُهْم َفاْسَتْفِتِهْم}: تعاىل وقال

 .(22 اآلية ـ الصافات

*  َشاِهُدوَن َوُهْم ِإَناثًا اْلَماَلِئَكَة َخَلْقَنا َأْم*  اْلَبُنوَن َوَلُهُم اْلَبَناُت َأِلَرّبَك َفاْسَتْفِتِهْم}: تعاىل وقال

: 243 من اآليات ـ الصافات سورة) {َلَكاِذُبوَن َوِإّنُهْم اهلُل َوَلَد*  َلَيُقوُلون ِإْفِكِهْم ّمْن ِإّنُهم َأاَل

221). 

 

 

 

 

 

 الليلة التاسعة عشر 

 يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال
بأخذ القرآن عنهم عاش بالقرآن ومع القرآن  * سامل أحد القراء األربعة الذين أمر النيب   

للقرآن ومات وهو يردد آياته فمن عاش على شيء مـات عليـه . ويبعـث يـوم القيامـة عليـه       

وهو يردد آيات الرمحن ففي معركة اليمامة اليت كانت بني املسلمني وبني مسيلمة الكـذاب  0

يضربان املثل يف الشجاعة واألقدام والبحـث عـن الشـهادة يف سـبيل     فة وسامل قام أبو حذي

اهلل ، وكانت راية املهاجرين مع سامل وراية األنصار مـع ثابـت بـن قـيس ، ودارت رحـي      
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معركة ضروس وأظهر بنوا حنيفة ثابت منقطـع الـنظري ... وعنـدها أخـذ الصـحابة يوصـي       

سورة البقرة بطل السحر اليوم ، وحفر ثابت  بعضهم بعض وينادي بعضهم بعضا يا أصحاب

بن قيس لقدميه يف األرض إىل أنصاف ساقية وهو حامل لواء األنصار بعد ما حتنط وتكفن فلم 

أخشـى أن نـؤتى مـن     حذيفـة يزل ثابتا حتى قتل هناك ، وقال املهاجرين لسامل موىل أبـي  

أيهـا النـاس عضـوا علـى      قبلك ؛ فقال بئس حامل القرآن أنا إذا ، قال زيد بـن خطـاب :  

أضراسكم واضربوا يف عدوكم وامضوا قدما ، قال واهلل ال أتكلم حتى يهزمهم ، يا أهل القرآن 

أما حامل لواء القرآن : فقد قام يف  زينوا القرآن بالفعال ومحل فيهم حتى أبعدهم وأصيب 

قـدام . وقـف   وسط املعركة يشرق نور القرآن من وجهه ويردد آيات الرمحن حتـى يثبـت األ  

سامل رضي اهلل عنه وهو حامل اللواء بيمينه فقطعت ثم تناوهلـا بشـماله فقطعـت ثـم اعتنـق      

وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم  اللواء وجعل يقرأ 

  ( 58)آل عمران . إىل أن قتل على أعقابكم 

 

 دروس و عبر
الصحابة مثلوا جيل النصر الذي به رفعت راية اإلسالم فصدق فيهم قوله  األول: أنالدرس 

 َوُيِحبُّوَنُه ُيِحبُُّهْم ِبَقْوٍم اللَُّه َيْأِتي َفَسْوَف ِديِنِه َعْن ِمْنُكْم َيْرَتدَّ َمْن آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا}تعاىل 

 َذِلَك َلاِئٍم َلْوَمَة َيَخاُفوَن َوَلا اللَِّه َسِبيِل ِفي ُيَجاِهُدوَن اْلَكاِفِريَن َعَلى َأِعزٍَّة اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َأِذلٍَّة

 [24: املائدة] { َعِليٌم َواِسٌع َواللَُّه َيَشاُء َمْن ُيْؤِتيِه اللَِّه َفْضُل

ألنهم علموا أن  ثانيا حرص الصحابة على الشهادة يف سبيل اهلل و رفع راية التوحيد :

 اللََّه ِإنَّ }السعادة يف الدينا و االخرة ملن بذل نفسه و روحه من أجل إعالء كلمة التوحيد

 َوُيْقَتُلوَن َفَيْقُتُلوَن اللَِّه َسِبيِل ِفي ُيَقاِتُلوَن اْلَجنََّة َلُهُم ِبَأنَّ َوَأْمَواَلُهْم َأْنُفَسُهْم اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اْشَتَرى

                                                           
/  2) -الكامل يف التاريخ  و(60/  2) -عمر بن عبد العزيز و  (60/  2) -رضا  -أبو بكر الصديق  ، و 313/ 6البداية والنهاية جـ - 20

 (223/  1) -تاريخ الرسل وامللوك  و  (304
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 ِبَبْيِعُكُم َفاْسَتْبِشُروا اللَِّه ِمَن ِبَعْهِدِه َأْوَفى َوَمْن َواْلُقْرآِن َواْلِإْنِجيِل التَّْوَراِة ِفي َحقًّا َعَلْيِه َوْعًدا

 {(222التوبة :) اْلَعِظيُم اْلَفْوُز ُهَو َوَذِلَك ِبِه َباَيْعُتْم الَِّذي

 فهم عشاق الشهادة  حاهلم 

 *  و اال فموت ال يسر إال عاديافإما حياة نظم الوحي سريها *

أال جينب و أال يهاب إال اهلل سبحانه ثالثا: ينبغي حلامل القران حامل الوحي بني جنبيه 

 ِمَن َلَمْغِفَرٌة ُمتُّْم َأْو اللَِّه َسِبيِل ِفي ُقِتْلُتْم َوَلِئْن}و تعاىل ألن القران يعلم أصحابه دوما و أبدا 

 {(220آل عمران :) َيْجَمُعوَن ِممَّا َخْيٌر َوَرْحَمٌة اللَِّه

 ، ورضوانه وعفوه اهلل رمحة نيل إىل وسيلة أيضًا واملوت اهلل سبيل يف القتل أن هذا تضمن

 أو مات من كل بأن تعاىل أخرب ثم ، الفاني حطامها ومجع الدنيا يف البقاء من خري وذلك

 فقال فشر شرًا وإن فخري خريًا إن ، بعمله فيجزيه وجّل عّز اهلل إىل ومرجعه فمصريه قتل

 (23). { ُتْحَشُروَن اهلل إِلَلى ُقِتْلُتْم َأْو مُّتُّْم َوَلِئْن }:  تعاىل

 

 

 

 الليلة العشرون 

 ويلكم أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم
ال يثبت هلم العدو فواق ناقة عند اللقاء  عن أبي إسحاق قال : كان أصحاب رسول اهلل 

، فقال هرقل وهو على إنطاكية ملل قدمت منهزمة ، ويلكم أخربوني عن هؤالء القوم الذين 

يقاتلونكم ؛ أليسوا بشرا مثلكم ، قالوا بلى قال : فأنتم أكثر أم هم ؛ قالوا : بلى حنن أكثر 

قال شيخ من عظمائهم : من أجل  منهم أضعافا يف كل موطن ، قال فما بالكم تنهزمون ؛

أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر 

                                                           
 (423: ص) كثري ابن تفسري خمتصر - 23
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ويتناصفون بينهم ، من أجل أنا نشرب اخلمر ونزني ونرتكب احلرام وننقض العهد ونغضب 

  ( 60)تين ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي اهلل ونفسد يف األرض فقال : أنت صدق
 وعبردروس 

و هذه حقيقة ساطعة  االنتصار للتقوى فإذا غابت التقوى كان االنتصار لألقوى: األول: أنالدرس 

يراها املسلم عرب التاريخ أن انتصار املسلمني عرب العصور مل يكن بعدد و ال عدة و إمنا كان خلوفهم و 

يف غزوة مؤته عندما وصلتهم  –رضي اهلل عنه  –قاهلا و بينها عبد اهلل بن رواحة  تعاىل،إميانهم باهلل 

األخبار بأن عدد الروم أكثر من مائيت ألف فقال قولته واليت أصبحت قانونا يسري عليه املسلمون من 

 أكرمنا الذي الدين بهذا نقاتلهم وإمنا عدة وال بعدد الناس نقاتل ما واهلل) -رضي اهلل عنه  – بعده قال

 (.به اهلل

 نقاتلهم وإمنا عدة وال بعدد أعداءنا نقاتل ال حنن الناس أيها-اهلل عنه  رضي-اخلطابعمر بن  وقال 

 الصدور يف الذي الدين بهذا

 عليهم انتصرنا منهم أفضل كنا فإن 

 ...علينا هم انتصروا منا أفضل كانوا وإن 

 ما أعطانا قد تعاىل اهلل أن غري القوة أسباب وخمتلف والعدة العدد يف أعدائنا وبني بيننا شاسع البون إن

 سبب منحنا األعداء، على عدتنا وقلة قلتنا رغم ننتصر وأن الشاسعة اهلوة هذه نطوي أن به نستطيع

 [. 13: األنفال] {فرقانا لكم جيعل اهلل تتقوا إن آمنوا الذين أيها يا} األكرب، النصر

فقد كان  األعداء قيام الليل وتنصرنا علىاللقاء  األقدام عندمن األمور اليت تثبت  الثاني:الدرس 

 فرسانا النهاررهبانا بالليل  – وسلم صلى اهلل عليه  –أصحاب رسول اهلل 

                                                           
 (24/  2) -عيون األخبار  ،و (30/  1) -تاريخ دمشق  ،و.11ص 4البداية والنهاية جـ - 60
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 رجال بعث الروم قادة من القيقالن أن للروم: عنهم اهلل رضي الصحابة حرب أخبار يف كثري ابن أورد

 فرسانا بالليل رهبانا قوما وجدت قال: إليه رجع فلما الصحابة، أمر له جيس العرب نصارى من

 . لرمجوه زنى أو لقطعوه ملكهم ابن فيهم سرق لو واهلل بالنهار

 (62()!  ظهرها من خري األرض لبطن صادقا كنت لو واهلل:  القيقالن فقال

  .وإنصافصفات جيل النصر أنهم كانوا أهل عدل  واألرض: فمنقامت السماوات  ثالثا: بالعدل

 

 

 

 

 

 

 

 

  والعشرونالليلة الثانية 

 عسى أن يكون خيرا

                                                           
 (11/ 7) -والنهاية البداية - 61
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 فتالحى ، القدر بليلة خيرب خرج وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن، الصامت بن عبادة

 وفالن فالن تالحى وإنه ، القدر بليلة ألخربكم خرجت إني فقال املسلمني من رجالن

 (61).واخلمس والتسع السبع يف التمسوها لكم خريا يكون أن وعسى فرفعت

 وعبردروس 

  األحكام استنباط بيان-اهلل  رمحه-العيينيقول بدر الدين 

  صاحبها ونقص املالحاة ذم فيه: األول

 اعالم حرمت األمة فإن اخلاصة بذنب للعامة العقوبة سبب واملخاصمة املالحاة أن الثاني

 بعض خريا يكون أن وعسى قوله يف لكن الشريفة حبضرته التالحي بسبب الليلة هذه

 بسبب كان القدر ليلة رفع ألن الباب هذا يف البخاري ادخل النووي وقال هلم التأنيس

 الكرماني وقال صاحبها ونقصان املالحاة مذمة ففيه النيب حبضرة الصوت ورفعهما تالحيهما

 أريد أن قلت عمل حبط وال شر وال فيه مذمةفال  خريا الرفع يكون أن جاز إذا قلت فأن

 فيه فال مذمة خري الرفع عدم من خريا يكون أن عسى الرفع أن فمعناه التفصيل اسم باخلري

 يكون أن عسى الرفع أن فمعناه التفضيل اسم باخلري أريد أن قلت عمل حبط وال شر وال

 هذا وخريية حمققة كانت ذاك خريية أن ثم منه وأوىل خريا أزيد الرفع عدم وأن خريا

  غري ال الرجاء هو عسى مفاد ألن مرجوة

  القدر ليلة طلب على احلث فيه الثالث

 وقال املعنوية العقوبة مثل وأنها مذمومة املخاصمة أن على دليل فيه عياض القاضي قال

 لوقوعها كذلك كانت إمنا قلنا مذمومة احلق طلب يف املخاصمة تكون كيف قيل فان بعضهم

                                                           
 3300" الكربى" يف" النسائي"و( 43)2/23" البخاري"و 2002" الدارمي"و( 13043)2/323 أمحد أخرجه - 61
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 رمضان شهر وهو بالذكر أيضا املخصوص الوقت يف سيما اللغو ال الذكر حمل وهو املسجد يف

 ليست فيها املذمة وإمنا املخصوص لوقت فيا وال املسجد يف ال مذموم غري احلق طلب قلت

 عن بينهما حصلت منازعة زيادة إىل راجعة هي وإمنا احلق يف اخلصومة جمرد إىل راجعة

 من فيها كان ما مع اللغو مبحل ليس واملسجد اللغو هي الزيادة وتلك إليه احملتاج القدر

 (63فافهم() النيب حبضرة الصوت رفع

 وجل، عز اهلل من فأنسيها وسلم عليه اهلل صلى يعرفها كان: العلم أهل الرابعة :قال

 والصحيح بها، الناس بتعريف األمر رفع ولكن يعرفها، يزال وال يعرفها إنه: بعضهم وقال

 فإنه الناس، بها ألخرب يعرفها كان ولو أنسيها، ثم وسلم عليه اهلل صلى يعرفها كان أنه

 السبع {واخلمس والتسع السبع يف التمسوها لكم، خريًا يكون أن وعسى فرفعت}: يقول

 اهلل صلى ذكر وإمنا رمضان، ليالي من وسلم عليه اهلل صلى ذكرها اليت واخلمس والتسع

 عنه اهلل رضي القراء سيد كعب بن أبي كالم وعليه الراجح، ألنها السبع؛ وسلم عليه

 تثبت، ال وأنها تتنقل، أنها األدلة من الظاهر ولكن وعائشة، مسعود ابن وكالم وأرضاه،

 .السبع ليلة يف تأتي ما وأرجح أرجحها ولكن

 اهلل رسول أن عنه اهلل رضي هريرة أبي عن األمة: صح اخلامسة االختالف فيه هالك

 سؤاهلم بكثرة قبلكم كان من هلك فإمنا تركتكم ما ذروني: )قال وسلم عليه اهلل صلى

 شيء عن نهيتكم وإذا استطعتم ما منه فأتوا بشيء أمرتكم فإذا أنبيائهم على واختالفهم

 ( .64( )فدعوه

                                                           
 (،143/ 1) البخاري صحيح شرح القاري عمدة - 63
 .وغريهما ،1/302 ومسلم ،6/1620 البخاري - 64
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 االختالف نفس ألن السؤال على ال الكثرة على عطف واختالفهم: "األحوذي حتفة يف قال

 (  .62" )الكثرة بغري للهالك موجب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  والعشرونالثالثة 

 القتل لنبيه منحفظ الله تعالى 

                                                           
 .0/301 األحوذي حتفة - 62
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 ملا: قال -رضي اهلل عنه – األنصاري اهلل عبد بن جابر عن تفسريه يف حامت أبي ابن أخرج

 هو فبينا خنل، بأعلى الرقاع ذات نزل أمنار بين  -صلى اهلل عليه و سلم – اهلل رسول غزا

 ألقتلن: النجار بين من احلارث بن غورث فقال رجليه، دىل قد بئر رأس على جالس

 قتلته أعطانيه فإذا سيفك، أعطين: له أقول: قال تقتله؟ كيف: أصحابه له فقال. حممًدا

 سقط حتى يداه فرعدت إياه، فأعطاه سيفك، أعطين حممد، يا: فقال فأتاه،: قال. به

 ما وبني بينك اهلل حال:   -صلى اهلل عليه و سلم – اهلل رسول فقال يده، من السيف

 َفَما َتْفَعْل َلْم َوِإْن َربَِّك ِمْن ِإَلْيَك ُأْنِزَل َما َبلِّْغ الرَُّسوُل َأيَُّها َيا}: وجل عز اهلل فأنزل تريد،

 (. (66){النَّاِس ِمَن َيْعِصُمَك َواهلُل ِرَساَلَتُه َبلَّْغَت

 وعبردروس 

 وصربه يقينه وقوة شجاعته وفرط وسلم عليه اهلل صلى حممد نبوة على دليل القصة هذه ويف

 يكن مل إذا ونومهم النزول يف العسكر تفرق جواز وفيها اجلهال، على وِحْلمه األذى على

 (.60)منه خيافون ما هناك

 وسلم، عليه اهلل صلى لنبيه وحفظه جالله جل الباري رعاية

 لنبيه وحفظه جالله جل الباري رعاية مدى عن تكشف وهي وصحيحة ثابتة القصة هذه إن

 عليه له جالله جل اهلل أخضعها اليت باخلوارق يقيًنا تزيدك هي ثم وسلم، عليه اهلل صلى

 الطبيعي السهل من كان فقد النبوية، بشخصيته ويقيًنا تبصًرا يزيدك مما والسالم، الصالة

 أعزل وهو وسلم عليه اهلل صلى النيب فوق ورفعه السيف أخذ وقد املشرك، لذلك بالنسبة

 االعتداد هذا املشرك ذلك من لتلمس وإنك فيقتله، عليه به يهوي أن النوم، غفلة يف غارق

                                                           

 .60املائدة:  (66)
 .427ص األصلية، المصادر ضوء في النبوية السيرة عن نقال( 15/317) الباري فتح: انظر - 67
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 من: قوله يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من أمكنته اليت الذهبية بالفرصة والزهو بنفسه

 (.60)القتل؟ عن عاقه حتى ذلك بعد طرأ الذي فما مين؟ مينعك

 والسنن، العادات يتخطى الذي اإلهلي، واإلعجاز اإلهلية، العناية إال تفسري هلذا ليس

 كافية اإلهلية العناية كانت فقد(. 63)دعوته عن والذود نبيه، لنصرة الناس، قوى ويتجاوز

 يده من فيسقط الرجفة، من تياًرا ساعديه يف تقذف وأن بالرعب املشرك قلب متأل ألن

 مصداق حدث وما وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول يدي بني مطرًقا متأدًبا جيلس ثم السيف

 ِرَساَلَتُه َبلَّْغَت َفَما َتْفَعْل لَّْم َوِإن رَّبَِّك ِمن ِإَلْيَك ُأْنِزَل َما َبلِّْغ الرَُّسوُل َأيَُّها َيا: ) تعاىل لقوله

 العصمة فليست ،[60: املائدة( ] اْلَكاِفِريَن اْلَقْوَم َيْهِدي اَل اهلَل ِإنَّ النَّاِس ِمَن َيْعِصُمَك َواهلُل

 إذ قومه، من حمنة أو ألذى وسلم عليه اهلل صلى الرسول يتعرض ال أن اآلية يف املقصودة

 يد أي إليه تطول أال العصمة من املراد وإمنا علمت، قد كما عباده يف اهلل سنة هي تلك

 (00لتبليغها ) بعث اليت اإلسالمية الدعوة فيه لتغتال وقتله اغتياله حتاول

 

 

 والعشرونالليلة الرابعة 

 التذكير بمشهد من مشاهد القيامة 

                                                           
 .211ص للبوطي، السيرة فقه:  - 68
 .178ص المدينة، في النبوي الجهاد من وعبر دروس - 69
 (،274/ 3) أحداث وتحليل وقائع عرض النبوية السيرة - 71
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 اهلل يقول)  قال سلم و عليه اهلل صلى النيب عن عنه: اهلل رضي اخلدري سعيد أبي عن

 بعث وما قال النار بعث أخرج فيقول يديك يف واخلري وسعديك لبيك فيقول آدم يا تعاىل

 محل ذات كل وتضع الصغري يشيب فعنده وتسعني وتسعة تسعمائة ألف كل من قال ؟ النار

 اهلل رسول يا قالوا( .  شديد اهلل عذاب ولكن بسكارى هم وما سكارى الناس وترى محلها

 والذي قال ثم.  ألفا ومأجوج يأجوج ومن رجال منكم فإن أبشروا)  قال ؟ الواحد ذلك وأينا

 ثلث تكونوا أن أرجو)  فقال فكربنا( .  اجلنة أهل ربع تكونوا أن أرجو إني بيده نفسي

 أنتم ما)  فقال فكربنا( .  اجلنة أهل نصف تكونوا أن أرجو)  فقال فكربنا( .  اجلنة أهل

 .(02)( أسود ثور جلد يف بيضاء كشعرة أو أبيض ثور جلد يف السوداء كالشعرة إال الناس يف

 وعبردروس 

 وتشجيعهم بهم، ورمحته أمته، على والسالم الصالة عليه حرصه يظهر احلديث هذا ويف

 .نفوسهم إىل والقنوط اليأس إدخال وعدم اخلري، على

 . ميمونة أمة النيب أمة..  مرحومة أمة النيب و فيه أمة*

 الثُّريا أطأ بأمخصي كدت و...  وتيها فخرا زادني ومما

 نبيا ىل أمحد أرسلت وأن...  عبادي يا قولك حتت دخولي

 أمة املصطفى فأمة ، - وسلم عليه اهلل صلى - حممد احلبيب أمة من أنك شكرًا له اسجد*

 . نبيها عليها وأثنى ربها عليها أثنى مرحومة

 . { ِللنَّاِس ُأخِرجْت ُأمَِّة َخرَي ُكنُتم }:  هلا اهلل قال

                                                           
 ( .111 رقم ، 2/102) ومسلم( 3200 رقم ، 3/2112) والبخاري ،( 320 رقم ، 100 ص) محيد بن وعبد ،( 22301 رقم ، 3/31) أمحد أخرجه - 02
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 الرَُّسوُل َوَيُكوَن النَّاِس َعَلى ُشَهَداَء ِلَتُكوُنوا َوَسًطا ُأمًَّة َجَعْلَناُكْم َوَكَذِلَك }:  هلا اهلل قال

 [ .243:  البقرة]  { َشِهيًدا َعَلْيُكْم

 اهلل صلى - املصطفى قال حسن بسند ماجة وابن وأمحد الرتمذي رواه الذى احلديث يف

 ( 01(( ) وعال جل اهلل على وأكرمها خريها أنتم أمة سبعون موفون أنتم: ))  - وسلم عليه

 وعال. جل اهلل على األمم أكرم أنتم..  األمم خري أنتم

 رسول عن عمرو بن عبداهلل عن  -عليه السالم  -يأجوج و مأجوج  من ذرية آدم فيه: أنو 

 الناس إىل أرسلوا لو وأنهم آدم، ولد من ومأجوج يأجوج أن) وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 ه( فصاعدا ألفا ذريته من ترك إال أحد منهم ميوت ولن معايشهم، عليهم ألفسدوا

 صهب األنوف، ذلف العيون، صغار املغول، الرتك من جنسهم أبناء يشبهون هم صفتهم:

 وروى. وألوانهم الرتك أشكال على املطرقة، اجملان وجوههم كأن الوجوه، عراض الشعور،

 عقرب، لدغة من أصبعه عاصب وهو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول خطب: أمحد اإلمام

: ومأجوج يأجوج يأتي حتى عدوا تقاتلون تزالون ال وإنكم عدو، ال تقولون إنكم) فقال

 كأن ينسلون، حدب كل من ،(الشعور) الشعاف شهب العيون، صغار الوجوه، عراض

 (.املطرقة اجملان وجوههم

 أنهم فيها جاء ومما ضعيفة، روايات كلها ولكنها صفتهم يف اآلثار بعض حجر ابن ذكر وقد

 أصناف ثالثة

 جدا كبار شجر وهو كاألرز أجسادهم صنف

 أذرع أربعة يف أذرع أربعة وصنف

                                                           
 ( 1362) رقم والرتمذي( 4400) رقم البخاري رواه - 01
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 باألخرى ويلتحفون آذانهم يفرتشون وصنف

 أشبار ثالثة وأطوهلم وشربين، شرب طوهلم أن أيضا وجاء

 أن ويبعد بقتاهلم، ألحد طاقة ال أقوياء، رجال أنهم الصحيحة الروايات عليه تدل والذي

 إىل يوحي تعاىل اهلل أن مسعان بن النواس حديث ففي. شربين أو شرب أحدهم طول يكون

 بإبعاد ويأمره بقتاهلم، ألحد يدان ال وأنه ومأجوج، يأجوج خبروج السالم عليه عيسى

 (03)( الطور إىل عبادي حرز) هلم فيقول طريقهم، من املؤمنني

 

 

 

 

 

 

 

 والعشرونالليلة الخامسة 

 بالطير-صلي الله عليه وسلم –رحمته  

                                                           
 (230/ 4) للحاكم الصحيحني على املستدرك - 03
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 بن اهلل عبد بن الرمحن عبد عن الذهيب ووافقه وصححه، (04مستدركه يف احلاكم أخرج

 ومررنا سفر، يف -صلي اهلل عليه وسلم – اهلل رسول مع كنا: قال عنهما اهلل رضي مسعود

صلي اهلل – اهلل رسول إىل احُلمرة فجاءت: قال فأخذناهما؛ (02)  محرة فرخا فيها بشجرة

 هذه فجع من: »  -صلي اهلل عليه وسلم – النيب فقال تصيح وهي   -عليه وسلم 

 بفرخيها؟

 .«فردوهما: قال. حنن: فقلنا: قال 

    وعبردروس 

 إىل مجيًعا واملسلمني الكرام للصحابة وإرشاد بالطري،  رمحته بيان فيه احلديث هذا

 احلاكم ومستدرك النسائي سنن يف ثبت كما كان، أيا احليوان أو الطري إيذاء من احلذر

 قتل إنسان من ما: »قال اهلل رسول أن عنهما اهلل رضي عمر ابن عن صحيح بسند

 .«عنها وجل عز اهلل سأله إال حقها بغري فوقها فما عصفوًرا

 فريمي رأسها، يقطع وال فيأكلها، يذحبها أن: قال حقها؟ وما اهلل، رسول يا: قيل

 (06).«بها

 مرَّ   -صلي اهلل عليه وسلم – النيب أن عنهما اهلل رضي عباس ابن عن مسلم صحيح ويف

 (00().«ومسه الذي اهلل لعن: »فقال وجهه، وسم قد محار على

                                                           

(04) (4/160.) 

 طائر. (02)
 1166،  2031:  والرتهيب الرتغيب صحيح انظر،  0204(  و احلاكم، )  6220(  أخرجه أمحد)  - 06
 ( 1226)  - 206( اخرجه مسلم  - 00
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رمحة عامة جبميع الكائنات يقول سبحانه و تعاىل  –صلى اهلل عليه وسلم  –رمحة النيب 

: عنهما اهلل رضي عباس ابن قال [200: األنبياء] {ِلْلَعاَلِمنَي َرْحَمًة ِإلَّا َأْرَسْلَناَك َوَما}

 .نعم للبار؟ رمحة هذا؟ ما والبار، للفاجر رمحة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول)

 ملاذا؟! للكفار؟ للفجار رمحة والسالم الصالة عليه النيب لكن مقبول،

 قال فيهم، اهلل رسول دام ما القوم يعذب بأال وعده وتعاىل، تبارك ربه بعثه أن مبجرد ألنه 

 [.33:األنفال] { ِفيِهْم َوَأْنَت ِلُيَعذَِّبُهْم اللَُّه َكاَن َوَما }: وجل عز اهلل

 يف رحم به كفر ومن واآلخرة، الدنيا يف الرمحة له اكتملت فقد وتعاىل تبارك به آمن فمن

 يف شاء وكيف شاء مبا ربه حياسبه أو يعاقبه ذلك وبعد الدنيا، عذاب من وجنا الدنيا،

 .اآلخرة

 املوحدين لألبرار للكفار للفجار: للعاملني رمحة وسلم عليه اهلل صلى احلبيب كان ثم ومن

 .وسلم عليه اهلل صلى به املصدقني واملؤمنني

 صلى النيب سيدنا قال ولذلك رمحة، وجل عز ربه بعثه وسلم عليه اهلل صلى اهلل فرسول

 أن إال مرساًل، روي قد كان وإن احلديث،...(  مهداة رمحة أنا إمنا: ) وسلم عليه اهلل

 .وغريه الذهيب احلاكم وأقر صحيح، بسند موصواًل رواه قد احلاكم

 إني: فقال! املشركني على اهلل ادع: والسالم الصالة عليه للنيب قالوا: ) مسلم صحيح ويف

  (،00)( رمحة بعثت إمنا لعانًا، أبعث مل

 الرمحان عبد عن والسالم الصالة عليه النيب: والسالم الصالة عليه باألمة رمحته إىل انظر

 ؛ العاص بن عمرو بن اهلل عبد عن ، املصري جبري بن

                                                           
 .6174" يعلى أبو"و. 6715" مسلم"و 321" المفرد األدب" في البخاري أخرجه - 78
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 أضللن إنهن رب: "  إبراهيم يف ، وجل عز ، اهلل قول تال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن

 تعذبهم إن: " السالم عليه عيسى وقال.  اآلية(  مين فإنه تبعين فمن الناس من كثريا

.  أميت اللهم:  وقال ، يديه فرفع(  احلكيم العزيز أنت فإنك هلم تغفر وإن عبادك فإنهم

 ما فسله ، أعلم وربك ، حممد إىل اذهب ، جربيل يا:  وجل عز اهلل فقال ، وبكى ، أميت

 عليه اهلل صلى اهلل رسول فأخربه ، فسأله ، والسالم الصالة عليه ، جربيل فأتاه ؟ يبكيك

 سنرضيك إنا:  فقل حممد إىل اذهب ، جربيل يا:  اهلل فقال ، أعلم وهو ، قال مبا وسلم

 (03().نسوؤك ال و ، أمتك يف

 .للمصطفى اهلل لكرامة إلَّا األمة هذه كرمت ما فواهلل

 

 

 

 

 

 

 

  والعشرونالليلة السادسة 

                                                           
 11215" الكبرى" في" النسائي"و(. 419)1/132 مسلم أخرجه - 79
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 -رضي الله عنه– بعير جابر

 ، بي فتالحق وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول مع غزوت :قال اهلل، عبد بن جابر عن

  ؟ لبعريك ما:  لي فقال:  قال ، يسري يكاد وال ، أعيا قد لي ناضح وحتيت

 ، له ودعا ، فزجره وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فتخلف قال: عليل، قلت: قال:

  ؟ بعريك ترى كيف:  لي فقال:  قال ، يسري قدامها اإلبل يدي بني فمازال

 ؟ أفتبيعنيه:  قال بركتك، أصابته قد خبري، قلت: قال:

 فقار لي أن على ، إياه فبعته ، نعم فقلت: قال: غريه، ناضح لنا يكن ومل فاستحييت، 

 ، فاستأذنته ، عروس إني ، اهلل رسول يا:  له فقلت:  قال املدينة، أبلغ حتى ظهره

 البعري عن فسألين ، خالي فلقيين ، انتهيت حتى ، املدينة إىل الناس فتقدمت ، لي فأذن

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان وقد:  قال ، فيه فالمين ، فيه صنعت مبا فأخربته ،

 ؟ ثيبا أم أبكرا ، تزوجت ما:  استأذنته حني لي قال

  ؟ وتالعبها تالعبك بكرا تزوجت أفال قال: ثيبا، تزوجت له: فقلت 

 أتزوج أن فكرهت صغار، أخوات ولي استشهد، أو والدي، تويف اهلل، رسول يا له: فقلت

: قال وتؤدبهن، عليهن، لتقوم ثيبا فتزوجت عليهن، تقوم وال تؤدبهن، فال مثلهن، إليهن

 .(00فأعطاني() ، بالبعري إليه غدوت املدينة، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قدم فلما

 

 دروس و عبر
                                                           

  3515" داود أبو"و( 5115)5/51" مسلم"و(. 2385" )البخاري"و14244)3/299 أحمد أخرجه - 81
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 يعطيه ثم جابر من اجلمل -صلي اهلل عليه وسلم – يشرتي كيف – اهلل رعاك يا – فانظر

 عبد لولده جماًنا ويعطيه عمر، من اجلمل يشرتي كيف انظر ثم الدراهم، أخذ بدون إياه

 مع  -صلي اهلل عليه وسلم – خلقه يف البارزان العجيب والزهد الرفيع األدب إنه!! اهلل

 كذلك، احلال كان وقد الدنيا، تهمهم ال زهاًدا أسخياء يكونون كيف ليعلمهم أصحابه

 التاريخ واقرأ ذلك، يف األمثلة أروع وضربوا  -صلي اهلل عليه وسلم – الدنيا يف فزهدوا

 .جبالء ذلك لك يتضح والسري

 مقصود ينايف الذي بأن: املانعني على أجابوا العلماء من الشرط مع البيع جبواز قال من -

 أن العبد ويف يسكنها، ال أن الدار ويف يطأها، ال أن اجلارية بيع يف مثال اشرتط إذا ما البيع

 به بأس فال معلوم لوقت معلومًا شيئًا اشرتط إذا أما. يركبها ال ان الّدابة ويف يستخدمه، ال

 (وغريهم ثور وأبو وأسحاق وأمحد شربمة وابن األوزاعي)

 .البائع لغري يهبه أن وجواز يقبضه، أن قبل املشرتى الشيء املشرتي يهب أن جواز -

 الثمن من واحلّط واملشرتى، البائع من املبيع فى الزيادة جواز(: فأرجح بالل ىل َفوزَن) -

 والشافعى والكوفيون مالك ذهب هذا وإىل جابر، حديث على ال أم الثمن قبض سواء جيوز

 .مستأنفة هبة عندهم وهى

 .تقبض حتى جتوز ال الشافعي وعند مالك، مذهب وهذا تقبض، مل وإن اهلبة جواز -

 (يّسيبه أن فأراد) اجلاهلية يف يفعلون كانوا كما سائبا جيعله أن ال اجلمل، إطالق جواز -

 .معلوم بثمن البيع بعد الوفاء يف الزيادة جواز -

 وابتداء العقد، استقرار قبل البيع يف واملماكسة للبيع، سلعته يعرض ملن املساومة جواز -

 .الثمن بذكر املشرتي
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 .البيع صحة يف شرطًا ليس القبض -

 .اجلائز األمر يف الكبري إجابة يف( ال: ) قول جواز -

 من تيسر مبا وإعانتهم بهم، ينزل عما وسؤاله ألصحابه والكبري اإلمام تفقد استحباب -

 .فيها املصلحة وجه على وتنبيههم مصاحلهم إىل وإرشادهم. دعاء أو مال أو حال

 .بها واملشقة العنت إحلاق دون. مكلفة غري كانت وإن للسري الّدابة ضرب جواز -

 .لرئيسه التابع توقري وجوب -

 .بعنيه ال قال لك، هو: جابر لقول القبض قبل العطية رّد جواز -

 .وحواليه املسجد رحاب إىل واألمتعة الّدواب إدخال جواز -

 (الزيادة تفارقين ال: )جابر لقول به يتربك ما على احملافظة جواز -

 هبة وهي املالك، برضا لكن الوزن يف والرجحان األداء، عند الثمن يف الزيادة استحباب -

 .ردها جيب مل مثال بعيب السلعة ردت لو حتى مستأنفة

 مجله جابر بيع وذلك وسلم، عليه اهلل صلى اّلنيب ألمر امتثااًل نفسه حّظ اإلنسان ترك جواز

 .إليه احتياجه مع وسلم وآله عليه اهلل صلى للنيب

 .بالكنايات العقود صيغ يف االكتفاء صحة -

 .نفسه حّظ على إخوانه مصلحة اإلنسان إيثار مشروعية -

 .السفر من القدوم عند ركعتني صالة استحباب -

 .البكر نكاح استحباب -
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 والعشرونالليلة السابعة 

 درس في الامتثال للأمر النبوي 

صلي اهلل عليه وسلم – اهلل رسول مع خرجنا: قال عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر روى

 أي) املشركني من رجل امرأة املسلمني من رجل فأصاب الرقاع، ذات غزوة سفر يف  -

 فلما غائًبا وكان زوجها أتى   -صلي اهلل عليه وسلم – اهلل رسول انصرف فلما ،(قتلها

 دًما،   -صلي اهلل عليه وسلم – حممد أصحاب يف يهريق حتى ينتهي ال حلف ُأخرب

 عليه اهلل صلي– اهلل رسول فنزل ،  -صلي اهلل عليه وسلم – اهلل رسول أثر يتبع فخرج

 ورجل املهاجرين من رجل (02)فانتدب «هذه؟ ليلتنا يكلؤنا رجل من: »فقال منزاًل   - وسلم

 فكونا: »  -صلي اهلل عليه وسلم – اهلل رسول فقال. اهلل رسول يا حنن: فقاال األنصار، من

 من شعب إىل نزلوا وأصحابه   -صلي اهلل عليه وسلم – اهلل رسول وكان: قال. «الشعب بفم

 إليك أحب الليل أي: للمهاجري األنصاري قال الشعب فم إىل الرجالن خرج فلما الوادي،

 وقام فنام، املهاجري فاضطجع: قال. أوله اكفين بل: قال. آخره أو أوله أكفيك أن

 فرماه،(01) للقوم ربيئة أنه عرف الرجل شخص رأى فلما املرأة، زوج وأتى يصلي األنصاري

 فنزعه، فيه، فوضعه الثالثة رماه ثم يصلي، قائًما وثبت فوضعه فنزعه، فيه، فوضعه بسهم

 رآهما فلما فوثب، ُأتيت، فقد اجلس: فقال صاحبه أهب ثم وسجد، ركع ثم فوضعه،

 اهلل، سبحان: قال الدماء من باألنصاري ما املهاجري رأى فلما به، نذر أنه عرف الرجل

 أنفدها حتى أقطعها أن أحب فلم أقرؤها سورة يف كنت: قال. رماك ما أول أهبتين أفال

                                                           

 أي دعاه. (02)

 أي طليعة. (01)
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– اهلل رسول أمرني ثغًرا أضيع أن لوال اهلل وأيم فآذنتك، ركعُت الرمي على تابع فلما ،(03)

 أبو رواه احلديث. أنفدها أو أقطعها أن قبل نفسي لقطع حبفظه   -صلي اهلل عليه وسلم 

 .األلباني وحسَّنه خزمية، ابن وصححه إسحاق، وابن داود،

 رضي ياسر بن عمار هو واملهاجري بشر، بن عباد هو األنصاري الصحابي هذا أن ورد وقد

 عن والدفاع اإلسالم نصر يف كبري أثر هلما كان الذين الصحابة كبار من وهما عنهما اهلل

 ألمر العظيم امتثاله-رضي اهلل عنه  – عباد فيه أظهر الذي املثال هذا ويكفيك حياضه،

 وذلك اهلل، سبيل يف رخيصة روحه وبذل الثغر، حبفظ  -صلي اهلل عليه وسلم – النيب

   -صلي اهلل عليه وسلم – اهلل رسول أمرني ثغًرا أضيع أن لوال اهلل وأيم: »قال عندما

 .«أنفدها أو أقطعها أن قبل نفسي لقطع حبفظه

 وعبردروس 

 :منها وعرًبا دروًسا نستخلص أن ميكننا احلادثة هذه ومن

 خيار من رجلني اختياره يف ذلك ويظهر ،اجلنود بأمن وسلم عليه اهلل صلى النيب اهتمام-أ

 .لياًل اجليش حلراسة الصحابة

 اقتسما قد اجليش حراسة بهما أنيطت اللذين الرجلني أن ونالحظ احلراسة، تقسيم-ب

 .الوقت بعض اجلندي جسم راحة من بد ال إذ للحراسة، ونصًفا للراحة نصًفا نصفني، الليل

 اليت السهام آالم أنساه قد للتالوة حبه كان فقد: تالوته وحب الكريم بالقرآن التعلق-ج

  (04بغزارة) منه الدم وتثج جسمه يف تنغرس كانت

                                                           

 أي أنتهي من قراءتها. (03)
 .32 ،30ص فارس، ألبي األحزاب غزوة: انظر - 04



65 
 

 استشعاًرا قطعها وإمنا به يشعر ألمل صالته عباد يقطع فلم :احلراسة مبسئولية الشعور-د

 . (02) واجلهاد العبادة مفهوم يف بليغ درس وهذا بها، كلف اليت احلراسة مبسئولية

 إقامة مكان الشعب فم وسلم عليه اهلل صلى النيب اختار :اسرتاتيجي احلراسة مكان-هـ

 ملهامجة منه العدو يتوقع الذي املكان ألنه التوفيق؛ غاية يف االختيار هذا وكان احلرس،

 .املعسكر

 كان ولو النائم، أخاه يوقظ أن احلارس استطاع ولذلك: احلارس من احلرس مهجع وقرب

 عقباه حتمد ال ما حيدث وبالتالي أخيه، إيقاظ من متكن ملا احلارس عن بعيًدا املهجع

(06.) 

 

 

 

 

 

 

 

 والعشرونالليلة الثامنة 

                                                           
 .410ص األصلية، املصادر ضوء يف النبوية السرية: انظر - 02
 .31ص فارس، ألبي األحزاب غزوة: انظر- 06
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 والعصيان الزللالرحمة بالحيوان تغفر  

امرأة بغيا رأت كلبا يف يوم حار يطيف  وسلم: أنعن النيب صلى اهلل عليه  هريرة،عن أبي 

 فغفر هلا. ،اموقفهفنزعت  العطش،قد أدلع لسانه من  ببئر،

إذ رأته بغي من بغايا بين  العطش،بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله  رواية:ويف  -

 (00فنزعت موقها فسقته ، فغفر هلا به.() إسرائيل،

رجل ميشى بطريق اشتد  بينما» قال-وسلمصلى اهلل عليه -عن أبى هريرة أن رسول اهلل 

عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش 

البئر فمأل خفه  كان بلغ منى. فنزل الذيفقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 

. قالوا يا رسول اهلل وإن «لهماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر اهلل له فغفر 

 00.«أجركل كبد رطبة  يف»لنا يف هذه البهائم ألجرا فقال 

 والعبرالدروس 
 وإن هذا مشهد من مشاهد الرمحة اليت أودعها اهلل تعاىل يف قلوب عباده الرمحاء فهذه املرأة 

كانت بغي ترتكب اخلطايا و تعصي رب الربايا إال أن هذه املعصية رمبا تكون و تقع منها 

لظروف معينه اضطرتها لذلك و الكن خمبوء اإلميان ما زال يف قلبها متوهجا يظهر عند 

 الشدائد ويلمع عند الظلماء و من فوائد هذه القصة 

وعن عبد اهلل بن عمرو أن  العدنان:الرمحة باحليوان أمر حث عليه النيب  األوىل:* الفائدة 

رجال جاء إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: إني أنزع يف حوضي حتى إذا مألته 

 ألبلي ورد علّي البعري لغريي فسقيته، فهل يف ذلك من أجر؟

 (03جرا " )فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "إن يف كل ذات كبد أ 

                                                           
 6032( و"أبو يعلى"  2311و"مسلم"  3460( و"البخاري" 20232)1/200أخرجه أمحد  - 00

 1220. و"أبو داود" 2312و"مسلم"  203( و"البخاري" 0062)1/302و"أمحد"  1600أخرجه مالك يف "املوطأ" - 00

( : هذا إسناد ضعيف لتدليس 4/206( قال البوصريى )3606، رقم  1/2122( ، وابن ماجه )20613، رقم  4/202خرجه أمحد ) - 03

( . وأخرجه أيًضا : ابن أبى عاصم يف اآلحاد 0236، رقم  4/206( ، والبيهقى )6230، رقم  0/232حممد بن إسحاق . والطرباني )
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وعن حممود بن الربيع أن سراقة بن جعثم قال: يا رسول إن الضالة ترد على حوضي فهل 

 (30لي فيها من أجر إن سقيتها؟ قال: "أسقها، فإن يف كل ذات كبد حراء أجراً ")

رأى عمر رضى اهلل عنه رجال يسحب شاة برجلها ليذحبها فقال: ويلك قدها إىل املوت  

 (32قودا مجيال . )

 ال رجل: يا رسول اهلل إني ألرحم الشاة أن أذحبها ؟ وق

 (31فقال: "إن رمحتها رمحك اهلل".)

 أن أردتاذا  الرمحن: لذاالرامحون يرمحهم  العمل:اجلزاء من جنس  الثانية:* الفائدة 

 برمحة خلقه و السعي على ختفيف آالمهم  تعاىل فعليكيرمحك اهلل 

أن اإلساء إىل احليوان تورث صاحبها النريان وبنفس القدر الذي أوصلت  الثالثة:* الفائدة 

به الشريعة اإلسالمية به اإلحسان إىل احليوان والرفق به إىل أعلى درجات العبادة، أوصلت 

اإلساءة للحيوان وتعذيبه إىل أعمق دركات اإلثم واملعصية، ويف ذلك يقول رسول اهلل صلى 

جه البخاري ومسلم: "عذبت امرأة يف هرة مل تطعمها ومل اهلل عليه وسلم على ما أخر

 ( 33تسقها، ومل ترتكها تأكل من خشاش األرض"،)

عن: "إن املرأة كانت مسلمة وإنها دخلت النار بسببها، وهذه   -رمحه اهلل  –قال النووي 

 (34املعصية ليست صغرية بل صارت بإصرارها كبرية".)

الصحيحني من  حقريا، ففيأال حيقر املسلم أي عمل و إن كان يف نظره  الفائدة الرابعة:* 

حديث أبى هريرة أن النيب قال: ))إن العبد ليتكلم بكلمة من رضوان اهلل ال يلقى هلا بااًل 

                                                                                                                                                                      

( . عن ابن عمرو .  قال الشيخ األلباني : ) صحيح ( انظر حديث رقم 241، رقم  1/133( ، وابن حبان )2031، رقم  1/106واملثانى )

 يف صحيح اجلامع 4163: 

 (1221(و قال االلباني : صحيح ـ ))الصحيحة(( )6600، رقم  0/231أخرجه الطرباني ) (و20032)4/202أخرجه أمحد  - 30
 و قال ) ضعيف موقوف ( 2302(رقم : 40/ 1ضعيف الرتغيب والرتهيب ) - 32
( . وأخرجه أيًضا : 6401، رقم  3/606( ، واحلاكم)22630، رقم  3/436( ، وأمحد )42، رقم  23/13أخرجه الطرباني ) - 31

 ( 1036، رقم  3/241( ، والطرباني يف األوسط )3323، رقم  0/122ر )البزا

( . وأخرجه أيًضا : 246، رقم  1/302( ، وابن حبان)1141، رقم  4/2060( ، ومسلم )1136، رقم  1/034أخرجه البخار ) - 33

 ( .303، رقم  2/230البخاري يف األدب املفرد )

 (3/03مسلم )شرح النووي على  - 34
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يرفعه اهلل بها يف اجلنة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ال يلقى هلا بااًل فيهوى 

 (32بها يف جهنم(()

تهني كثري منا خبطورة الكلمة، وكم من كلمات أشعلت حروبًا بني أمم ودول !! وكم قد يس

 من كلمات أطفأت حروبًا بني أمم ودول.

لذا ثبت يف صحيح مسلم من حديث أبى ذر أن النيب قال: ))ال حتقرن من املعروف شيئا 

 (36ولو أن تلَق أخاك بوجه طلق(( )

حيحني من حديث عدى بن حامت يقول : ))اتقوا لذا يأمرنا الصادق املصدوق كما يف الص

 (30النار، ولو بشق مترة((. )

فقد ينجو العبد من النار بشق مترة، فإن ثقل امليزان حبسنة سعد العبد بعدها سعادة ال 

العبد شقاوة ال سعادة بعدها أبدًا، وإن  شقاوة بعدها أبدًا، وإن خف امليزان ولو بسيئة شقى

تساوت املوازين فهو من أهل األعراف والراجح من أقوال أكثر أهل العلم أن اهلل جل وعال 

 يتغمدهم برمحته فيدخلهم اجلنة.

  والعشرونالليلة التاسعة 

 دعاء عاصم بن أبي إسحاق

 القراء شيخ – إسحاق أبي ابن عاصم أن سلمة بن محاد عن األعمال فضائل يف البيهقي روى

 فأخربته إخواني بعض إىل فجئت وفاقة حاجة، أي خصاصة أصابتين: قال – زمانه يف

 – الصحراء إىل أي – اجلبانة إىل منزلي من فخرجت الكراهة وجهه يف فرأيت بأمري

                                                           
 ( .6223، رقم  2/1300( ، والبخاري )0331، رقم  1/334أخرجه أمحد ) - 32

(. وأخرجه أيًضا : ابن 2033، رقم  4/104( ، والرتمذي )1616، رقم  4/1016( ، ومسلم )12223، رقم  2/203خرجه أمحد ) - 36

 ( .3460، رقم  3/121( والبيهقى يف شعب اإلميان )213، رقم  1/101حبان )

 1/110( ، وابن حبان )2026، رقم  1/004( ، ومسلم )2600، رقم  2/1142( والبخاري )20100، رقم  4/126د )أخرجه أمح - 30

، رقم  2/02( ، والنسائي )2620، رقم  2/400( ، والدارمي )2032، رقم  233( . وأخرجه أيًضا : الطيالسي )ص 403، رقم 

 ( .1410، رقم  4/33( ، وابن خزمية )1223
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 يا األسباب، مسبب يا: فقلت األرض على وجهي وضعت ثم تعاىل، اهلل شاء ما فصليت

 اكفين احلاجات، قاضي ويا الدعوات، جميب ويا األصوات، سامع ويا األبواب، مفتح

 فواهلل: قال – الدعاء بهذا اهلل على يلح – سواك عمن بفضلك وأغنين حرامك، عن حباللك

 أمحر، كيًسا طرحت حبدأة فإذا رأسي فرفعت بقربي وقعة مسعت حتى رأسي رفعت ما

 عظيم، مبال اجلواهر فبعت قطنة، يف ملفوًفا وجوهًرا ديناًرا مثانون فيه فإذا الكيس فأخذت

 .ذلك على تعاىل اهلل ومحدت عقاًرا منها واشرتيت – الدنانري أبقيت أي – وأفضلت

 وعبردروس 

باهلل قضى  ومن أنزهلامن وقع يف ضائقة فانزهلا بالناس مل تقض حاجته  أن األول:الدرس 

اخربنا رسول  الشدة: كمامن تعرف على اهلل يف وقت الرخاء عرفه يف وقت  حاجته، إناهلل 

: " املشهور عنهما اهلل رضي عباس بن اهلل عبد حديث يف صلى اله عليه وسلم كما–اهلل 

 .(30) " الشدَّة يف يعرفك الرَّخاء يف اهلل إىل تعرَّف

 اتقى إذا العبَد أنَّ املعنى: " احلديث هذا شرح يف أفرده له جزء يف اهلل رمحه رجب ابن قال

 وكان اهلل، إىل بذلك تعرَّف فقد وصحته، رخائه حال يف حقوقه وراعى حدوَده وحفظ اهلل

 بتلك الشدائد من فنجَّاه الرخاء، يف عمَله له وعرف الشدَّة، يف ربُّه فعرفه معرفة، وبينه بينه

 يتقرَّب عبدي يزال وال"  اإلَلهي احلديث يف إليه املشار هو اخلاص التعرُُّف وهذا...  املعرفة

ألعيذنَّه  استعاذني ولئن ألعطينَّه، سألين ولئن ـ قال أن إىل ـ أحبه حتى بالنوافل إليَّ

(33()200) 

                                                           
 (.1362:رقم) اجلامع صحيح يف اهلل رمحه األلباني العالَّمة وصححه ،(2/300) املسند - 30

 (.6201:رقم) البخاري صحيح - 33

 (.43:ص) رجب البن االقتباس نور.  - 200
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 يونس إنَّ الشدَّة، يف يذكركم الرخاء يف اهلل اذكروا: " قال أنَّه قيس بن الضحاك عن أورد ثمَّ

 ِمَن َكاَن َأنَُّه َفَلْواَل }: تعاىل اهلل قال احلوت بطن يف وقع فلمَّا اهلَل، يذكر كان السالم عليه

 (.344،  341سورة الصافات، اآليتان: ) {ُيْبَعُثوَن َيْوِم ِإَلى َبْطِنِه ِفي َلَلِبَث امُلَسبِِّحنَي
: تعاىل اهلل فقال آمنُت،: قال الغرُق أدركه فلمَّا اهلل، لذكر ناسيًا طاغيًا كان فرعوَن وإنَّ

 َلم فَمن ،"  ،(.32: )اآلية يونس، سورة {امُلْفِسِديَن ِمَن َوُكنَت َقْبُل َعَصْيَت َوَقْد آآلَن}

 .اآلخرة يف وال الدنيا يف ال الشدَّة يف يعرفه أن له فليس الرخاء يف اهلل إىل يتعرَّف

 والرخاِء والُعسِر، الُيسِر يف كلِّها أحواله يف اهلل على ُيقبَل أن املسلم على الواجَب فإنَّ وهلذا 

 يف اهلل عرفه الرخاء يف اهلل على تعرَّف وَمن واملرِض، والصحِة والفقِر، والغنى والشدِِّة،

 .وناصرًا ومؤيِّدًا وحافظًا معينًا له فكان الشدَّة،

أن من يتق اهلل يرزقه من حيث ال حيتسب و جيعل له من كل هم فرجا و  :الثانيالدرس 

 من كل ضيق خمرجا

 

 

 الليلة الثلاثون

 اذهب إلى محمد ابن إدريس الشافعي فادفع إليه ثلاثين ديناراً من رزقه

حدثنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال: كان للشافعي يف كل يوم عيد قوم يتغدون 

أبا عبد اهلل ولدت امرأتي الساعة ومل يا عنده من جريانه، فجاءه رجل يف ليلة العيد فقال: 

فأدخل الشافعي يده إىل  -يعين القابلة  -يكن معي ما أنفق عليها وعلى من قام بأمرها 

جيبه فأخرج صرًة فيها ثالثون دينارًا ذهبًا وقال: خذ هذه فأنفقها واعذرني، فلما كان أول 
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الساعة إىل حممد  اذهبقال له: الليل رأى أمري مكة يف املنام النيب صلى اهلل عليه وسلم ف

بن إدريس الشافعي فادفع إليه من رزقه ثالثني دينارًا، فجاء أمري مكة فدق الباب، فقال 

الشافعي: من؟ قال من تعرفه إذا رأيته، فلما رأى األمري، قال: أصلح اهلل األمري ما جاء 

إدريس الشافعي  إىل حممد ابن اذهببك؟ قال: رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: 

 (202) فادفع إليه ثالثني دينارًا من رزقه، فجزاه الشافعي خريًا.

 وعبردروس 
رمحه اهلل تعاىل ملا  –اهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخية : فهذا الشافعي  أن األول:الدرس 

مجيع ما معه من مال فكان اجلزاء ما رأينا من  جاءه الرجل  و سأله ما اعتذر وال توانى و إمنا دفع اليه

و أمره ان يذهب اىل الشافعي  –صلى اهلل عليه و سلم  –حال ذلك األمري الذي جاءه البشري النذير 

 ليدفع له ما دفع للرجل 

من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة  الثاني: أنالدرس 

 كرب من كربة مسلم عن فرج من)  : - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال:  قال عمر ابن ،عن

 واآلخرة الدنيا يف عليه اهلل يسر معسر على يسر ومن القيامة يوم كرب من كربة بها عنه اهلل فرج الدنيا

 (( 201)  أخيه عون يف العبد كان ما العبد عون يف واهلل، 

ينبغي علينا و ها حنن قد صمنا رمضان و قمنا ليله أن نسارع إىل ادخال  الثالث:الدرس 

البهجة و السرور على الفقراء و اليتامى و املساكني ينبغي علينا أال نبخل مبا أتانا اهلل تعاىل 

 عليه اهلل صلى- النيب به يبلغ هريرة أبى من فضله و كرمه ألن اجلزاء من جنس العمل عن

 - مألى اهلل ميني»  وقال«.  عليك ُأنفق أنفق آدم ابن يا وتعاىل تبارك اهلل قال»  قال-وسلم

 (203)«. والنهار الليل شيء يغيضها ال سحاء - مآلن منري ابن وقال

                                                           
 (300/ ص  2)ج  -بغية الطلب يف تاريخ حلب  - 111

 ( 268/  1)  الترمذي و(  4893)  داود أبو و(  98/  2)  البخاري أخرجه- 112
 ( .2123 رقم ، 1/686) ماجه وابن ،( 4417 رقم ، 4/1724) والبخاري ، ،( 7296 رقم ، 2/242) أحمد أخرجه- 113
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 هلل رب العاملني  واحلمد وآخر دعونا أن احلمد هلل رب العاملني سالم على املرسلني 

 و سائر األعمال الصيام والقيامو تقبل اهلل منا و منكم  
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