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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

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

 له شريك ال وحده اهلل الإ 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

 َماِمْنُه َوَبثَّ َزْوَجَها اِمْنَه َ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 ْمَلُك َ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

 اياالرز 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

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

 حابهبأص قام فقد ألمته، وسّلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سنَّها سنة رتاويحال الكريم صالة

 قيب 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 دبع اليت اجللسة ومسيت ، مطلقة للجلسة اسم األصل يف والرتوحية ، والتعب املشقة

 ازاجم تروحية ركعات أربع كل مسيت ثم ، لالسرتاحة بالرتوحية نرمضا ليالي يف ركعات

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

  لالسرتاحة ركعات

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

 . مسائلها من كذل غري ويف ، ركعاتها

إسراج املصابيح جللسة  }و ها أنا أضع بني يدي األئمة و الدعاة اإلصدار الثاني و مسيته

ارة و هي عب{مشكاة املصابيح جللسة صالة الرتاويح} و كان األصدر األول  {صالة الرتاويح 

 الهلاعن قصة  اذكرها ثم ُأبني ما فيها من دروس و عرب ، يستجم بها الفؤاد و تشحذ من خ

اهلمم و خاصة أننا يف شهر املسارعة إىل اخلريات ،و املسابقة إىل املكرمات ، شهر تذكر 

فيها البطوالت و الفتوحات و االنتصارات فما أجوجنا إىل ُجرع تغذي أرواحنا و تشفي 

 –تضيء لك الطريق و تبني لك صحة ما تركنا عليه نبينا  تلك املصابيح أسقامنا  فها هي 

خترجك من ضوضاء القنوات الفضائية لتعيش حلظات يف عليه وسلم ، و ها هي صلى اهلل 

 و السعداء . األولياءو  األنبياءصحبة 
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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 أن و الكريم لوجهه لصاخا العمل ذلك جيعل أن أسأل فاهلل

 انبين 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 رمص مجهورية

 02013096110 م

abo_hamam2012@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأولىالليلة 
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 الله فضل 

رسول اهلل يف هذه الليلة سنقف مع فضل اهلل تعاىل على عباده لنرى و نشاهد تلك  أحباب

 ِإْفًكا َوَتْخُلُقوَن اًناَأْوَث اللَِّه ُدوِن ِمْن َتْعُبُدوَن ِإنََّما}احلقيقة اليت قال عنها اهلل تعاىل يف كتابه 

 َلُه َواْشُكُروا َواْعُبُدوُه الرِّْزَق للَِّها ِعْنَد َفاْبَتُغوا ِرْزًقا َلُكْم َيْمِلُكوَن َلا اللَِّه ُدوِن ِمْن َتْعُبُدوَن الَِّذيَن ِإنَّ

 [20 ،20: العنكبوت] {( 20) ُتْرَجُعوَن ِإَلْيِه

 ملعرفتهما العباسية زبيدة جعفر أم طريق على بصرهما ذهب قد رجالن جلس القصة:

 .بكرمها

 فكان

 فضلك من ارزقين اللهم:  يقول أحدهما

 .جعفر أم فضل من ارزقين اللهم يقول: اآلخر وكان

 وتسمع، منهما ذلك تعلم جعفر أم وكانت

 درهمني، اهلل فضل طلب ملن ترسل فكانت

 .دنانري عشرة جوفها يف مشوية اجةدج فضلها طلب وملن

 يوم، كل بدرهمني الدرهمني، لصاحب دجاجته يبيع الدجاجة صاحب وكان

 .دنانري من جوفها يف ما يعلم ال وهو

 متوالية، أيام عشرة ذلك على وأقام

 عليهما، جعفر أم أقبلت ثم

 ؟ فضلنا أغناك أما: فضلها لطالب وقالت
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 هو؟ وما: قال

 أيام، عشرة يف دينار مائة قالت

 ال،: قال

 .بدرهمني لصاحيب أبيعها كنت الدجاجة بل

 اهلل، فحرمه فضلنا من طلب هذا: فقالت

 .وأغناه اهلل فأعطاه اهلل فضل من طلب وذاك

 والعربالدروس 

 الغنى الناس وطلب الغنى فاستقبلنا الفقر طلبنا سره قدس ادهم ابن إبراهيم قال*** 

 عاىلت اهلل فان االرادات عن والفناء القلب سكون حتصيل العاقل فعلى.  الفقر فاستقبلهم

 وحكمته علمه وفق على يريد ما يفعل

 * أن األرزاق قدرها اهلل فما قدر لك فهو لك  

 هطلبت فلو لغريي، وشيء ىل، هو فشيء: شيئني الدنيا وجدت '\:اهلل رمحه حازم أبو قال

 .'\إليه أصل مل واألرض؛ السموات حبيلة

  ،"  اهلل؟ علي التوكل يف هذا أمَرَك بنيَت عالم: " وُسِئل

 نفسي، به فاطمأنت غريي، يأكله ال رزقي أن علمُت: أربع خصاِل علي: " قال

  به، مشغول فأنا غريي، يعملُه ال عملي أن وعلمُت 

 أبادره، فأنا بغتًة، يأتيين املوت أن وعلمُت

 " . منه تٍحمس فأنا كنُت، حيث اهلل عني من أخلو ال أني وعلمُت 
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" .  تسكُن؟ وأين تلبس؟ وما تأكل، ما: " لي يقول والشيطاُن إال صباح من ما: " وقال

 " . القرَب وأسكن الكفَن، وألبس املوَت، ّأكل: " فأقول
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 الليلة الثانية 

  -صلى الله عليه وسلم-طاعة الأشجار للنبي المختار

  ليه:ع السالم ويستأذن يف إجابته ويسارع إىل  -سلمصلى اهلل عليه و-النيب يطيع الشجر

 منه فرأيت سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول مع سافرت:  قال أبيه عن مرة بن يعلى عن

 اهلل لىص اهلل رسول إن فقل ، الشجرتني هاتني إىل انطلق فقال ، منزاًل نزلنا ، عجبًا شيئًا

 مامنه واحدة كل فانتزعت ، ذلك هلما قلتف فانطلقت ، جتتمعا أن لكما يقول سلم و عليه

 من حاجته اهلل رسول فقضى ، مجيعًا فالتقيا صاحبتها إىل واحدة كل فمرت أصلها من

 اهلم ذلك فقلت فأتيتهما ، مكانها إىل واحدة كل لتعد:  هلما فقل انطلق:  قال ثم ورائها

 اجلن من مس ـ ملم به هذا ابين إن فقالت ، امرأة أتته و ، مكانها إىل واحدة كل فعادت ،

(  يهأدن: )  سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال ، مرتني يوم كل يأخذه سنني سبع منذ ـ

 إذا اهلل رسول هلا قال ثم اهلل رسول أنا اهلل عدو أخرج:  قال و ، فيه يف فتفل منه فأدنته

 ، مسن و أقط و نكبشا معها و استقبلته اهلل رسول رجع فلما ، صنع ما فأعلمينا رجعنا

 و قالت ، أردت ما منه اختذ و الكبش هذا خذ:  سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول لي فقال

 اهعين فرأى ، يديه بني فقام ، بعري أتاه ثم ، فارقتنا منذ شيئًا رأينا ما أكرمك الذي

 عملن كنا فقالوا: ؟ يشكوكم البعري هذا كم البعري ما:  فقال ، أصحابه إىل فعث ، تدمعان

 و عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال غدًا لننحره عليه تواعدنا عمله ذهب و كرب فلما عليه،

 صححه و الذهيب وافق و احلاكم صححه معها( يكون اإلبل يف اجعلوه و تنحروه، )ال سلم:

 . األرناؤط

 وعبردروس 

  والسماواتالدرس األول: عبودية الكائنات لرب األرض 
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 َقاَلَتا َكْرًها َأْو َطْوًعا ِتَيااْئ َوِلْلَأْرِض َلَها َفَقاَل ُدَخاٌن َوِهَي السََّماِء ِإَلى اْسَتَوى مَُّث}قال اهلل تعاىل 

 [22: فصلت] {َطاِئِعنَي َأَتْيَنا

  -رمحه اهلل -يقول سيد قطب

 خبالقه الكون هذا حقيقة اتصال وإىل ، للناموس الكون هذا انقياد إىل عجيبة إمياءة إنها

 عخيض الذي اإلنسان هذا إال إذن هناك فليس.  ومشيئته لكلمته واالستسالم الطاعة الاتص

 عنه خيرج أن ميلك ال ، الناموس هلذا حتمًا خاضع إنه.  األحيان أغلب يف كرهًا للناموس

 ضير عليه تسري الكلية الكونية والقوانني اهلائلة؛ الكون عجلة يف جدًا صغري ترس وهو ،

 يتفلت أن حياول إمنا.  والسماء األرض طاعة طائعًا ينقاد ال الذي وحده هو ولكنه.  كره أم

 طمهحت وقد تغلبه أن بد ال اليت بالنواميس فيصطدم اللني؛ اهلني اجملرى عن وينحرف ،

 . طائع غري خاضعًا فيستسلم وتسحقه

 اتهمورغب وإراداتهم وتصوراتهم وحركاتهم وكيانهم قلوبهم تصطلح الذين اهلل عباد ال

 مع ، لينة هينة وتسري ، طائعة فتأتي ، الكلية النواميس مع كلها تصطلح. .  واجتاهاتهم

 وحينئذ ، قوى من فيه ما بكل متصلة ، املوكب مع ربها إىل متجهة ، اهلائلة الكون عجلة

 قوته من مستمدة ، الناموس مع مصطلحة ألنها ، باخلوارق وتأتي ، األعاجيب تصنع

 . . { طائعني } اهلل إىل الطريق يف عليها مشتمل وهو منه وهي ، اهلائلة

 فرح ويف ىرض يف.  والسماء األرض تلبية نليب ليتنا.  طوعًا خنضع فليتنا.  كرهًا خنضع إننا

 . العاملني رب هلل املستسلمة امللبية املطيعة اخلاضعة الوجود روح مع باللقاء

 خلوقات الدرس الثاني: معرفة الكائنات برسالة خري امل

 –صلى اهلل عليه و سلم  –فالشجر واحلجر و املدر و اجلن تعرفه 

ال ختف إال على من طمست -حممد صلى اهلل عليه و سلم –الدرس الثالث: رمحة النيب 

 له  فشكا-وسلمصلى اهلل عليه -بصريته فهذا اجلمل ادرك رمحته
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  -عليه وسلم  صلى اهلل –الدرس الرابع : أن هذه املعجزات من دالئل نبوته 
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 الليلة الثالثة

 أسرار المحبين

 فضحكت اشرتيتك، قد هلا: فقال للخدمة سوداء جارية النباجي اهلل عبد أبواشرتى 

 جمنونة فحسبها

  أنِت؟؟ أجمنونة فقال:

 . أنا مبجنونة ما ،، القلوب خفيات يعلم من سبحان فقالت:

 ؟؟ القرآن من شيئًا تقرأ هل قالت: ثم

 .. نعم قال:

  علي اقرأ فقالت:

  الرحيم الرمحن اهلل بسم عليها: فقرأ

  النظر؟ لذة فكيف اخلرب لذة هذه اهلل يا وقالت: شهقة فشهقت

 !؟ تنام وأنت ينام ال أنه موالك من تستحي أما له: فقالت للنوم فراشًا وطأ الليل جن فلما

 أنشدت: ثم

 مستهام هوقلب الليل جوف ينام كيف للمحب عجبًا

 األنام مليك إىل طائران مثلي كان من وقلب قليب إن

 احلرام إتباع عن وجتافى جناة أردت إن موالك فأرضي

 جدةسا ربها تناجي هي فإذا عنها أحبث نومي من فقمت تصلي ليلتها فقامت النباجي قال

 ! ؟؟ حيبك أنه عرفت كيف هلا: قلت انتهت فلما"  تعذبين ال إياي حببك"  وتقول
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 حيبهم"  قال أما أحبه مل لي حمبته سابق ولوال وأنامك، يديه بني أقامين أما قالت:

 ( وحيبونه

 الدروس المستفادة

 ، وتعاىل تبارك اهلل حنب أننا املستغرب ليس"  اهلل رمحه القيم ابن األول: قالالدرس 

 حب ىعل جمبولة فالنفس ، العزيز حيب الذليل وأن الغين حيب الفقري أن مبستغرب ليس

 عباده وحيب رعيته حيب ملك من العجيب لكن ، بالنعم عليها وتفضل عليها أنعم من

 النعم بسائر عليهم ويتفضل

 – عبادته أعنى–جيعله يف خدمته  أنمن عالمات حمبة اهلل تعاىل لعبده  أنالدرس الثاني: 

 .أقامك فيما فانظر مقامك اهلل عند تعرف أن أردت إذااألثر:  يف جاء ولقد

 . اخلاسرين من لكنت قارون ملك يف نوح بعمر تهجد حلظة بعت لواجلوزي:  بن الفرج أبو

. .مكبل.. حمروم أنك فاعلم النهار وصيام الليل قيام على تقدر مل إذا :عياض بن الفضيل

 . خطيئتك كبلتك
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 الليلة الرابعة 

 وتعمر للفناءتبني للخراب 

 باب على َبوَنَص طعامًا، للناس صنع ثمبنائها،  يف َنوََّقفَت مدينة إسرائيل بين من ملك بنى

 ارأْين قالوا: فإنهم األْكِسَية، عليهم ثالثة إال أحد، يعْبها فلم عنها، يسأل من املدينة

 !عيبني

  صاِحُبها. وميوُت خْتَرُب فقالوا: فَسَأَلهم،

  العيبني؟ هذين من تسلُم دارًا تعلمون هل فقال:

  رة،اآلخ نعم، قالوا:

  ، ودَّعهم ثم زمانًا، معهم وتعّبد ملَكه فخلَّى

  تكرهه؟ ما منا رأيَت هل فقالوا:

 (2). يعرُفين ال َمْن فأصحُب ، ُتكرموَنين فأنتم عرْفُتموني ولكْن ال، قال:

 وعبردروس 

عسكر يف م إال وال يفيق وينسى أخراهكثريا من الناس ينشغل بتعمري دنياه  األول: أنالدرس 

 ملك الدنيا كيف تكون عاقبته  وتأمل فيمن ات انظراألمو

 األمل طــول غــّره قد          اشتغل بدنياه من يا

 العمل صندوق والقرب            بغتًة يأتــي واملوت

 يامن عمرت الدور و شيدت القصور قف على القبور و ناداهم اذا كنت بنادهم :

                                                           
 42ص للزمخشري األبرار ربيع - 1
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 واحللل والتيـــــجان األسّرة يــــنأ          دفنوا ما بعد من صارٌخ ناداهم

 تنتقل الدود عليــــــها الـوجوه تلك          سائلهم حني عنهم القرب فأصبح

 أكلوا قد األكل طول بعد فأصبحوا          شربوا وما دهرًا أكلوا طاملا قد

 ىلاهلل تعا وتنقاد ألمرالدرس الثاني: القلوب احلية كاألرض الطيبة تنتفع باملوعظة 

 الديان  والن وخشع للملكفتأملوا كيف صادفت تلك الكلمات قلبا حيا رق 

  [20 ،21: األعلى] {َوَأْبَقى َخْيٌر َواْلآِخَرُة( 21) الدُّْنَيا اْلَحَياَة ُتْؤِثُروَن َبْل} الدرس الثالث:

 ىعل الدنيا احلياة زينة الناس أيها تؤثرون بل: للناس يقول-رمحه اهلل  –يقول الطربي 

 نأل وأبقى، الناس أيها لكم خري اآلخرة وزينة: يقول(  َوَأْبَقى) لكم(  َخْيٌر اآلخرة)َواآلِخَرُة

 ".تفنى وال تنَفُد ال باقية، واآلخرة فانية، الدنيا احلياة

 تارخيها، ربع البشرية به ابتليت الذي العضال الداء هو هذا( الدُّْنَيا اْلَحَياَة ُتْؤِثُروَن َبْل)

 ضعف أن وسلم عليه اهلل صلى وأخرب ،"خطيئة كل رأس الدنيا حب" اآلثار يف الواق وكما

 حب بأنه وفسره الوهن، قلوبهم يف يلقى حينما حيصل إمنا عليها األعداء وتكالب األمة

 .املوت وكراهية الدنيا

 نم الدنيا من أفضل اآلخرة أن تعلم أن الداء، لذلك الدواء هو وهذا( َوَأْبَقى َخْيٌر َواآلِخَرُة) 

 على لكان األخرية الصفة هذه إال تكن مل ولو منها، أبقى وأنها منها، خري أنها جهتني

 السلف من قال من قول معنى وهذا الصفتني، هاتني اجتماع مع فكيف خيتارها أن العاقل

 خيتار أن العاقل على لكان يبقى، خزف من واآلخرة يفنى، ذهب من الدنيا كانت لو"

 ".يفنى خزف من والدنيا يبقى ذهب من واآلخرة فكيف الفاني، الذهب على قيالبا اخلزف
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 عاىلت قوله يف واجلواب وأبقى، خري هي اليت اآلخرة ويرتكون الدنيا الناس خيتار ملاذا ولكن

 (.10: القيامة( )اآلخرة وتذرون اْلَعاِجَلَة ُتِحبُّوَن َبْل َكالَّ)

 مامأ ماثاًل ذلك استحضار يف بل وأبقى خري اآلخرة أن معرفة فقط ليس العالج فإن ولذلك

 نةباجل فتذكرنا اهلل رسول يا عندك نكون: )ـ عنه اهلل رضي ـ حنظلة حديث يف كما العني،

 (.العني رأي كأنها حتى والنار

 يف زلتن قد املوعظة هذه أن أي( َوُموَسى ِإْبَراِهيَم ُصُحِف اأُلوَلى الصُُّحِف َلِفي َهَذا ِإنَّ) 

 هماعلي وموسى إبراهيم بالذكر وخص مبعناها، وقيل بنصها قيل السابقة، السماوية الكتب

 .وسلم عليه اهلل صلى حممد بعد األنبياء أفضل لكونهما السالم
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 الليلة الخامسة

 لا تحكم على الناس بما تراه

 (هجرية 2003 _ 2020) الرابع مراد السلطان مذكرات من قصة

 نادىف سببه يعلم ال شديد ضيق الليلة هذه يف له حصل أنه مذكراته يف مراد نالسلطا يقول

 نيب قليال نتمشى لنخرج فقال متخفيا الرعية تفقد عادته من وكان وأخربه حرسه لرئيس

 فإذا السلطان فحركه رضألا على مرميا رجال فوجد متطرفة حارة وصلوا حتى فساروا الناس

 ماذا قالوا يعرفونه ال وهم تعالوا عليهم فنادى يهتم حدأ ال حوله من متر والناس ميت هو

 أهله وأين هو من حيمله أحد الو ميت الرجل هذا ملاذا قال تريد

 وزاني اخلمر شارب الزنديق فالن هذا قالوا

 .بيته إىل معي فامحلوه والسالم، الصالة عليه حممد أمة من هو أليس قال

 وأثناء احلرس ورئيس السلطان وبقي لناسا وذهب تبكي أخذت زوجته رأته وملا ففعلوا

 تقول كانت بكائها

 (الصاحلني من أنك أشهد اهلل ولي يا اهلل )رمحك

 مل أنهم حتى وكذا كذا عنه تقول والناس ولياءألا من كيف وقال مراد السلطان فتعجب

 ملوته يكرتثوا

 اخلمر من عاستطا ما يشرتي للخمارة ليلة كل يذهب كان زوجي إن هذا، أتوقع كنت قالت

 تفعل من إىل يذهب وكان املسلمني عن أخفف ويقول املرحاض يف ويصبه للبيت حيضره ثم

 قولي ويرجع الصباح حتى بابك اغلقي حسابي على الليلة هذه ويقول املال يعطيها الفاحشة

 !!!! الليلة املسلمني شباب وعن عنها خففت هلل احلمد
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 لو إنك مرة له وقلت فيه فيتكلمون املرأة على ويدخل اخلمر يشرتي يشاهدونه الناس فكان

 يصليس ختايف ال وقال فضحك املسلمني من ويدفنك عليك ويصلي يغسلك من جتد لن ِمّت

 .وأولياء والعلماء املسلمني سلطان علي

 .وندفنه عليه ونصلي نغسله وغدا مراد السلطان أنا واهلل صدق وقال مراد السلطان فبكى

 ( 1) والناس. واملشايخ العلماء السلطان مع هجنازت فشهد كذلك وكان

 دروس وعبر

 األول: أنه ينبغي علينا أال نتسرع يف احلكم على األخرين:الدرس 

 . يتبني حتى وقاف املؤمن: - اهلل رمحه - البصري احلسن اإلمام قال

 تىم فإنه التثبت، مثل بشيء هم إذا أمرا أحد اعتمد ما: - اهلل رمحه - اجلوزي ابن وقال

 باملشاورة، اإلنسان أمر وهلذا الندم، عليه الغالب كان للعواقب، تأمل غري من بواقعة عمل

: يلق وقد شاور، وكأنه األحوال، نفسه على فتعرض تفكريه، يطول بالتثبت اإلنسان ألن

 الو تثبت غري من واقعة يف مبادرة عمل من تفريطا الناس وأشد. فطريه من خري الرأي مخري

 يٌم،الَعِظ الندم واستتبع اهلالك طلب ينـزقه فإنه الغضب، يوجب فيما خصوصا استشارة،

 .900 ص اخلاطر صيد: انظر. عواقبها يف والنظر األمور، كل يف التثبت التثبت، اهلل، فاهلل

: له فقال عنه اهلل رضي عمر املؤمنني أمري عند بالصالح لرجل يشهد رجل جاء حينما ولذا

 سفر يف معه أسافرت: قال ال،: قال وخمرجه؟ مدخله يعرف يالذ األدنى جاره أأنت

 يظهر به الذي ـ وبالدرهم بالدينار أعاملته: قال ال،: قال الرجال؟، أخالق عن يسفر طويل

 ،القرآن يقرأ باملصحف، ميسك املسجد يف رأيته لعلك: قال ال،: قال ـ؟ شرهه من املرء ورع

                                                           
 ( عكاظ صحيفة)- 2
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 تعرفه، فلست اذهب: قال املؤمنني، أمري يا نعم: قال تارة؟ وخيفضها تارة رأسه يرفع

 .1/09 الدين علوم إحياء.يعرفه مبن ائتين: للرجل وقال

 يف اهلل اهللف طيبه بنشر القلوب وعبقت فضله، عبري فاح سريرته أصلح فمن الدرس الثاني:

 ص اخلاطر صيد – اجلوزي )ابن الظاهر. صالح فسادها مع ينفع ما فإنه السرائر إصالح

101) 

اخلص العمل و احسن التعلق باهلل  وكيف هوفتأملوا عباد اهلل كيف ظن الناس به ما ظنوا 

 تعاىل فنشر اهلل تعاىل عبري فضله و حقق له ما متنى 

 وال،  قلِبه صالح أجل من اخلْلق قلوب يف له قدر كل خرج لو ُيبالي ال الذي هو )الصادق 

 السيئ على الناس يطلع أن يكره وال هعمل حسن من الذر مثاقيل على الناس إطالع حيب

 عالمات من هذا وليس عندهم الزيادة حيب أنَّه على دليل لذلك كراهته فإن ، عمله من

 (9/201( )1/103) السالكني مدارج – القيم (ابن. الصادقني
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 الليلة السادسة 

 فقه الأوليات دليل على صلاح البدايات 

 احلج، على عزمت قد: وقال احلارث بن بشر يودع جاء ارجًل إن: التمار نصر أبو قال

 ءشي فأي: بشر قال درهم، ألفي: فقال للنفقة؟ أعددَت كم: له فقال بشيء؟ فتأمرني

 اهلل، اةمرض ابتغاء: قال اهلل؟ مرضاة ابتغاء أو البيت إىل اشتياًقا أو تزهًدا حبجك، تبتغي

 من قنيي على وتكون درهم، ألفي وتنفق ،منزلك يف وأنت تعاىل اهلل مرضاة أصبَت فإن: قال

 يقضي مديون أنفس، عشرة فأعطها اذهب،: قال نعم،: قال ذلك؟ أتفعل تعاىل، اهلل مرضاة

 طيهاتع قلبك قوي وإن يفرحه، يتيم ومربي عياله، يغين ومعيل شعثه، يرم وفقري دينه،

 وإعانة الضر وكشف اللهفان وإغاثة املسلم قلب على السرور إدخالك فإن فافعل؛ واحًدا

 لنا فُقل وإال أمرناك، كما فأخرجها ُقم اإلسالم، حجة بعد حجة مائة من أفضُل الضعيف

 وأقبل - اهلل رمحه - بشر فتبسم قليب، يف أقوى سفري نصر، أبا يا: فقال قلبك، يف ما

 هب تقضي أن النفس اقتضت والشبهات، التجارات َوَسخ من ُجمع إذا املال: له وقال عليه،

 ..املتقني عمل إال يقبل أال نفسه على اهلل آىل وقد الصاحلات األعمال فأظهرت وطًرا،

 وعبردروس 

 .هلم األولي احلجة ليست احلجيج معظم نافلة؟ حجة عام كل حيجُّون مسلم مليون كم

 سواحل يف والغرق التسول إلي احلكم كراسي ىعل احلروب أجلأته الجئ مسلم مليون وكم

 .السواحل لىع هامدة جثثا وشباب ونساء أطفال من العائالت رأيتم ولقد أوروبا؟

 ألعمالا على املتعدي النفع ذات األعمال تقديم تعاىل اهلل دين يف والبصرية الفقه متام من

 َكَمْن ْلَحَراِما اْلَمْسِجِد َوِعَماَرَة اْلَحاجِّ ِسَقاَيَة َأَجَعْلُتْم}: عزوجل اهلل قال اخلاص؛ النفع ذات

 اْلَقْوَم َيْهِدي َلا َواللَُّه  اللَِّه ِعنَد َيْسَتُووَن َلا  اللَِّه َسِبيِل ِفي َوَجاَهَد اْلآِخِر َواْلَيْوِم ِباللَِّه َنآَم
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 َدَرَجًة َأْعَظُم ِهْمَوَأنُفِس ِبَأْمَواِلِهْم اللَِّه َسِبيِل ِفي َوَجاَهُدوا َوَهاَجُروا آَمُنوا الَِّذيَن( 23) الظَّاِلِمنَي

 (.10-23:التوبة) {(10) اْلَفاِئُزوَن ُهُم َوُأوَلِئَك  اللَِّه ِعنَد

 واليوم باهلل اإلميان لكن احملمودة؛ الرب أعمال من احلرام املسجد وعمارة احلاج فسقاية

 قال وهلذا لألمة، أعظم نفعها ألن تعاىل اهلل عند درجة أعظم اهلل سبيل يف واجلهاد اآلخر

 اهلل إىل األعمال وأحب أنفعهم، اهلل إىل الناس أحب" : »وسلم عليه اهلل صلى"   اهلل رسول

 عنه تطرد أو دينا، عنه تقضي أو كربة، عنه تكشف أو مسلم، على تدخله سرور وجل عز

  «شهرا املسجد يف أعتكف أن من إلي أحب حاجة يف املسلم أخي مع أمشي وألن جوعا،

 َتْلَعُب اْلِعَباَدِة ِفي َأنََّك َلَعِلْمَت***  َتَناَأْبَصْر َلْو اْلَحَرَمْيِن َعاِبَد َيا

 َتَتَخضَُّب ِبِدَماِئَنا َفُنُحوُرَنا***  ِبُدُموِعِه َخدَُّه َيخِضُب َكاَن َمْن

 َتْتَعُب الصَِّبيَحِة َيْوَم فخيولنا***  باطل يف خيله ُيْتِعُب َكاَن َأْو

 اْلَأْطَيُب َواْلُغَباُر السََّناِبِك َوَهُج* ** َعِبرُيَنا َوَنْحُن َلُكْم اْلَعِبرِي ِريُح

 َيْكِذُب َلا َصاِدٌق َصِحيٌح َقْوٌل***  َنِبيَِّنا َمَقاِل ِمْن َأَتاَنا َوَلَقْد

 َتْلَهُب َناٍر َوُدَخاِن اْمِرٍئ َأْنِف***  ِفي اللَِّه َخْيِل َوُغَباُر َيْسَتِوي َلا

 َيْكِذُب َلا ِبَميٍِّت الشَِّهيُد َلْيَس***  َبْيَنَنا َيْنِطُق اللَِّه ِكَتاُب َهَذا
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 الليلة السابعة 

 في المعاملة مع الله الصدق

 أهل يا احلجاج معشر يا ويقول: ينادي خراسان من رجال رأيت الطربي: جرير ابن قال

 نم وأعتقه خريا اهلل جزاه إلي رده فمن دينار ألف فيه كيسا فقدت والباد، احلاضر من مكة

 احلساب. يوم والثواب األجر وله ر،النا

 احلج وأيام شديدة، حالتها بلدنا خراساني يا له: فقال مكة أهل من كبري شيخ إليه فقام

 فقري مؤمن يد يف يقع املال هذا فلعل مسدودة، الكسب وأبواب حمدودة، وموامسه معدودة،

 ماالو ، يسريا ئاشي شيئا متنحه ، إليك املال رد لو ، عليك عهد يف يطمع كبري، وشيخ

 . حالال

  ؟ حلوانه مقدار فما اخلراساني: قال

 اخلرساني يرض فلم ، األلف عشر دينار مائة العشر يريد:  الكبري الشيخ قال يريد، كم

 ونعم حسبنا وهو ، نلقاه يوم إليه ونشكوه ، اهلل إلي أمره أفوض ولكين أفعل ال:  وقال

 ، الوكيل

 لدنانريا كيس وجد قد فقري، رجل الكبري الشيخ أن نفسي يف فوقع الطربي، جرير ابن قال 

 لىع ينادي مسعته ظننت، كما فكان منزله، إىل عاد حتى فتبعته يسري، جزء يف ويطمع

 . غياث أبا لبيك:  له فقالت ، لبابة يا:  ويقول امرأته

:  هل فقلت ، شيئا لواجده جيعل أن يريد وال عليه، ينادي الدنانري صاحب وجدت قال:

 ، اهلل إىل أمره وفوض فأبي ، دينار مائة منه أعطنا

  ذنيب يضاعف أن وأخاف ربي، من أخاف إني رده، من لي بد ال لبابة؟ يا أفعل ماذا 
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 بنات أربع ولك ، سنة مخسني منذ معك الفقر نقاسي حنن رجل يا:  زوجته له فقالت

 منه أشبعنا ، كله املال خذ ، مرعي وال لنا شاة ال ، تاسعنا وأنت ، وأمي وأنا وأختان

 يهفتعط ، ذلك بعد يغنيك وجل عز اهلل ولعل ، أوعي حبالنا فأنت به وأكسنا جوعي فإننا

 . للمالك امللك يكون يوم دينك اهلل يقضي أو ، لعيالك إطعامك بعد املال

 أحشائي وأحرق ، عمري بلغها سنة ومثانني ست بعد حراما أآكل:  لبابة يا هلا فقال

 هللوا ال ، قربي من قريب وأنا اجلبار غضب وأستوجب ، فقري على صربت أن بعد اربالن

 . أفعل ال

 يف أصبحنا فلما ، وزوجته هو أمره من عجب يف وأنا فانصرفت:  الطربي جرير ابن قال

 معاشر يا ، مكة أهل يا:  يقول الدنانري صاحب مسعت ، النهار من ساعات من ساعة

 وله لي فلريده دينار ألف فيه كيسا وجد من ، والبادي احلاضر من اهلل وفد يا احلجاج

 . اهلل عند والثواب األجر

 اهللو وبلدنا ، ونصحتك باألمس لك قلت قد خراساني يا وقال:  الكبري الشيخ إليه فقام

 كل قلت وقد ، الشرع خيالف ال حتى بشيء املال وجد من على فجد ، والضرع الزرع قليلة

 ، وجل عز اهلل خياف رجل يد يف مالك وقع فإن ، فأبيت دينار مائة دهوج ملن تدفع أن

 ، ةوأمان وكفاف وصيانة سرت فها هلم يكون ، مائة من بدال فقط دنانري عشرة أعطيتهم فهال

 هوو نلقاه يوم إليه ونشكوه ، اهلل عند مالنا حنتسب ولكن ، نفعل ال:  اخلراساني له فقال

 يف أصبحنا فلما:  الطربي جرير ابن قال ، وذهبوا الناس رتقاف ثم ، الوكيل ونعم حسبنا

 يا:  ويقول بعينه النداء ذلك ينادي الدنانري صاحب مسعت ، النهار من ساعات من ساعة

 فرده دينار ألف فيه كيسا وجد من ، والبادي احلاضر من اهلل وفد يا ، احلجاج معاشر

 . اهلل عند والثواب األجر له على

 ردينا مائة وجده من امنح أمس أول لك قلت خراساني يا له فقال:  الكبري لشيخا إليه فقام

 ، بهايطل إربة بنصفه يشرتي ، واحدا دينارا وجده من منحت فهال فأبيت عشرة ثم فأبيت
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 الق ، وحيتسب أوالده ويطعم ، ويكتسب الناس فيسقي ، حيلبها شاة األخر وبالنصف

 ونعم اهلل وحسبنا ، نلقاه يوم لربه ونشكوه اهلل لىع حنيله ولكن نفعل ال:  اخلرساني

 فلم ، الليل أنام ودعين دنانريك وخذ هذا يا تعال:  له وقال ، الكبري الشيخ فجذبه الوكيل

 . املال هذا وجدت أن منذ بال لي يهنأ

 فنبش منزله الشيخ دخل حتى وتبعتهما الدنانري صاحب مع فذهب:  جرير ابن يقول

 ، فضله من ويرزقين عين يعفو أن اهلل وأسأل ، مالك خذ وقال دنانريال وأخرج األرض

 اهلل رمحه أبي مات شيخ يا:  قال الدار باب بلغ فلما ، اخلروج وأراد اخلرساني فأخذها

 ، عندك الناس أحق على ففرقه ثلثها أخرج:  لي وقال ، دينار آالف ثالثة لي وترك

 خراسان من خرجت منذ رأيت وما ، يستحق من على أنفقه حتى الكيس هذا يف فربطتها

 أمانتك على خريا وجزاك ، فيه لك اهلل بارك فخذه ، منك بها أولي رجال هنا ها إىل

:  ولويق اهلل ويدعو يبكي الكبري الشيخ فقام ، املال وترك ذهب ثم ، فقرك على وصربك

 .  عنده مثوبتهم وأجزل ، ولده يف اهلل وبارك قربه يف املال صاحب اهلل رحم

 وعبردروس 

 الدرس األول األمانة من مسات املؤمنني 

 َوَحَمَلَها ِمْنَها َوَأْشَفْقَن َنَهاَيْحِمْل َأْن َفَأَبْيَن َواْلِجَباِل َواْلَأْرِض السََّماَواِت َعَلى اْلَأَماَنَة َعَرْضَنا ِإنَّا)

 [.01:األحزاب( ]َجُهواًل َظُلومًا َكاَن ِإنَُّه اْلِأْنَساُن

 يف يقول كما(  األقوال من الصحيح على الدين وظائف مجيع تعم واألمانة: )  القرطيب قولي

 ( َراُعوَن َوَعْهِدِهْم ِلَأَماَناِتِهْم ُهْم َوالَِّذيَن:)  تعاىل قوله تفسري

 قوال ودنياه دينه أمر من اإلنسان حيمله ما كل جيمع:  والعهد واألمانة[ : ) 0: املؤمنون]

 ( . به والقيام حفظه ذلك وغاية، ذلك وغري واملواعيد، ، الناس معاشرة يعم ذاوه ، وفعاًل
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 وقالت 60 – يوسف {َأِمنٌي َمِكنٌي َلَدْيَنا اْلَيْوَم ِإنََّك}: السالم عليه ليوسف امللُك وقال

 َمِن ْيَرَخ ِإنَّ اْسَتْأِجْرُه َأَبِت َيا ِإْحَداُهَما َقاَلْت}: السالم عليه – موسى عن املرأتني إحدى

 وُلّقَب باألمانة وسلم عليه اهلل صلى النيب وُعِرف ،11 – القصص {اْلَقِويُّ اْسَتْأَجْرَت

 اهلل صلى مبقدمه القوم فرح حيث مشهورة األسود احلجر وضع وقصة البعثة، قبل باألمني

 لموس عليه اهلل صلى وأمانته ،611 – 2 – الطربي تاريخ. األمني هذا: وقالوا وسلم عليه

 .عنها اهلل رضي خدجية املؤمنني أم من زواجه يف سببًا كانت

  عوضه اهلل خريا منه أن من ترك شيئا هلل: الدرس الثاني 
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 الليلة الثامنة

 الجزاء من جنس العمل  

 يديه وبني بغلة راكبًا رجاًل فرأيت واملروة الصفا بني مبكة كنت قال شيبة: بن عمرو وعن

 اجلسر على فكنت بغداد فدخلت حني بعد عدت ثم قال: الناس، يعنفون هم وإذا غلمان

 رتنظ مالك لي فقال وأتأمله إليه أنظر فجعلت قال: الشعر طويل حاسر حاف برجل أنا فإذا

  ؟ إليَّ

 قلتف الرجل، ذلك أنا له: فقال الصفة، له ووصفت مبكة رأيته برجل شبهتك له: فقلت

 يرتفع يثح اهلل فوضعين الناس فيه يتواضع موضع يف ترفعت إني فقال بك؟ اهلل فعل ما: 

 [.للخوارزمي الرتغيب إثارة انظر] .الناس

 دروس و عبر 

 الدرس الأول مكانة البيت الحرام 

 فهو واألرض، السموات خلق يوم اهلل حرمه البلد هذا إن: »وسلم عليه اهلل صلى النيب قال

 أي ،«شجرة بها تعضد ال: »رواية ويف ،«شوكه عضدي ال القيامة؛ يوم إىل اهلل حبرمة حرام

 رواه] «خالها خيتلي وال عرفها، من إال لقطته يلتقط وال صيده، ينفر وال» تقطع، ال

 .ويقطع كلؤها يؤخذ ال أي[ البخاري
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 قطع حتريم على واتفقوا مبكة، القتال حتريم يف ظاهرة األحاديث هذه: "النووي وقال

 صحيح شرح" )خالها قطع حتريم وعلى ، العادة يف اآلدميون هايستنبت ال اليت أشجارها

 (.3/213 مسلم،

 الدرس الثاني: أن من تكرب حيث التواضع البسه اهلل ثوب املذلة واملهانة 
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 الليلة التاسعة

  الخاتمة حسن

 مصر صعيد يف حدث

حمطة سكة حديد  رية يسبقهالقأول  مبصر يفيف املنيا  اهلل: مسجدامسعوا أحباب رسول 

 أحدا قد دهسه القطار  أنبعد صالة العشاء بدقائق صاح الشباب 

 التاسعة عشر من عمره  وهو يفاجتمع كل من كان قريبا من احلادث التفوا حول الشاب 

 من شدة االصطدام بالقطار  األيسرشق جسده نصفني طار الشق 

 سبحان احلي الذي ال ميوت –ال زال حيا 

 سده يرجتف بدة يرون قلبه نابض يف صدره يرون رئته تتنفس ال زال حيا نصف ج

 اله إال اهلل  قل: العلى يديه همس يف أذنه  ومحل رأسهمنه  أحدهماقرتب 

 حممد رسول اهلل  اهلل وانثم قال أشهد أن ال اله إال  أكثراهتز جسده 

صلى اهلل  –ولنبيه ة سكن اجلسد وصعدت الروح إىل خالقها بعد أن شهدت له بالوحداني

 بالرسالة  –عليه وسلم 

يقول يا اهلل انه  وإذا بهحدهم بيده أمقهى قريبا حتى يتعرفوا عليه امسك  إىلمحلوه 

 نصراني 

 لقد شهد شهادة احلق  ألسرتهماذا سيقولون  أمرهمحرية من  وهم يفمحلوه 

 قد استقبلهم  وإذا بوالدهمحلوه يف صمت 

 لكم  وما سأذكره أحدثكمستعجبون مما  وقال: اكيابراسه  طاطا أبصرهمملا 
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 لقد كان ابين يعشق مساع القران  

  فأجدهغرفته  وكنت ادخللقد كان ابين حيب مساعه 

الكتشف انه يسمع  وأضع السماعاتفاقرتب منه  دائما يضع مساعات اهلاتف يف أذنيه

 القران  

  سأقتلكمل تنته  لو :قلت له

 عن القران  إبعادي أومنعي  ولن تستطيعتلي ق أبيقال لن تستطيع يا 

التوحيد نطق  مات علىابنك  إن وقالوا:يف فرح خالطه بكاء  لبعضهمنظر اجلميع 

 الشهادتني 

 حممد رسول اهلل   أناهلل و  إالال اله  أنوانا اشهد  قال:املكلوم  األب

 جنازة  وزفاف الكانت ليلة عرس 

 خامتتنا أحسن اللهم

 وعبردروس 

 الرَُّجَل ِإنَّ: ))َقاَل -وسلم عليه اهلل صلى- اللَِّه َرُسوَل َأنَّ ،-عنها اهلل رضى- َعاِئَشَة َعْن

 َمْوِتِه ِعْنَد َكاَن َفِإَذا اِرالنَّ َأْهِل ِمْن َأنَُّه اْلِكَتاِب ِفي َلَمْكُتوٌب َوِإنَُّه اْلَجنَِّة َأْهِل ِبَعَمِل َلَيْعَمُل

 َوِإنَُّه النَّاِر، َأْهِل َعَمِلِب َلَيْعَمُل الرَُّجَل َوِإنَّ النَّاَر، َوَدَخَل َفَماَت النَّاِر َأْهِل ِبَعَمِل َفَعِمَل َتَحوََّل

 اْلَجنَِّة َأْهِل ِبَعَمِل َعِمَلَف َتَحوََّل َمْوِتِه ِعْنَد َكاَن َفِإَذا اْلَجنَِّة َأْهِل ِمْن َأنَُّه اْلِكَتاِب ِفي َلَمْكُتوٌب

 ((اْلَجنََّة َخَلَوَد َفَماَت

: -سلمو عليه اهلل صلى- اهلِل َرُسوُل قال: َقاَل ،-عنه اهلل رضى- طالب أبي بن َعِلّي وَعْن

 َوِإلَّا َوالنَّاِر، اْلَجنَِّة ِمَن َمَكاَنَها اهلُل َكَتَب َوَقْد ِإلَّا َمْنُفوَسٍة، َنْفٍس ِمْن َما َأَحٍد، ِمْن ِمْنُكْم َما))

 َوَنَدُع ِكَتاِبَنا، َعَلى ْمُكُثَن َأَفَلا اهلِل َرُسوَل َيا: َرَجٌل َفَقاَل َقاَل(( َسِعيَدًة َأْو ِقيًَّةَش ُكِتَبْت َوَقْد
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 ِمْن َكاَن َوَمْن َعاَدِة،السَّ َأْهِل َعَمِل ِإَلى َفَسَيِصرُي السََّعاَدِة، َأْهِل ِمْن َكاَن َمْن: ))َفَقاَل اْلَعَمَل؟

 السََّعاَدِة َأْهُل َأمَّا ُمَيسٌَّر، َفُكلٌّ اْعَمُلوا: ))َفَقاَل(( الشََّقاَوِة َأْهِل َعَمِل ِإَلى َيِصرُيَفَس الشََّقاَوِة، َأْهِل

: َقَرَأ ُثمَّ ،((الشََّقاَوِة ْهِلَأ ِلَعَمِل َفُيَيسَُّروَن الشََّقاَوِة َأْهُل َوَأمَّا السََّعاَدِة، َأْهِل ِلَعَمِل َفُيَيسَُّروَن

 َواْسَتْغَنى، َبِخَل َمْن َأمَّاَو ِلْلُيْسَرى، َفَسُنَيسُِّرُه ِباْلُحْسَنى، َوَصدََّق َواتََّقى، َأْعَطى َمْن َفَأمَّا}

 [.1: الليل]{ِلْلُعْسَرى َفَسُنَيسُِّرُه ِباْلُحْسَنى َوَكذََّب
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 الليلة العاشرة

 غرور المتعبدين

 ِإْسَراِئيَل َبِنى يف ِنَرُجاَل َكاَن»  َيُقوُل-وسلم عليه اهلل صلى- اللَِّه َلَرُسو َسِمْعُت ُهَرْيَرَة َأُبو َقاَل

 اآلَخَر َيَرى اْلُمْجَتِهُد َزاُلَي اَل َفَكاَن اْلِعَباَدِة يف ُمْجَتِهٌد َواآلَخُر ُيْذِنُب َأَحُدُهَما َفَكاَن ُمَتآِخَيْيِن

 َأُبِعْثَت َوَربِّى َخلِِّنى َقاَلَف َأْقِصْر َلُه َفَقاَل َذْنٍب َعَلى ْوًماَي َفَوَجَدُه. َأْقِصْر َفَيُقوُل الذَّْنِب َعَلى

 َفاْجَتَمَعا َأْرَواُحُهَما َفُقِبَض. اْلَجنََّة اللَُّه ُيْدِخُلَك اَل َأْو َلَك اللَُّه َيْغِفُر اَل َواللَِّه َفَقاَل َرِقيًبا َعَلىَّ

 َوَقاَل َقاِدًرا َيِدى ِفى َما َعَلى ُكْنَت َأْو َعاِلًما ِبى َأُكْنَت اْلُمْجَتِهِد اِلَهَذ َفَقاَل اْلَعاَلِمنَي َربِّ ِعْنَد

 ُهَرْيَرَة َأُبو َقاَل«.  اِرالنَّ ِإَلى ِبِه اْذَهُبوا ِلآلَخِر َوَقاَل ِبَرْحَمِتى اْلَجنََّة َفاْدُخِل اْذَهْب ِلْلُمْذِنِب

 .َوآِخَرَتُه ُدْنَياُه َأْوَبَقْت َكِلَمٍةِب َلَتَكلََّم ِبَيِدِه َنْفِسى َوالَِّذى

 وعربدروس 

 فإبراهيم قّلت، ولو املعصية احتقار وعدم كثرت، ولو بالطاعة االغرتار عدم اهلل تعظيم من

 (يبعثون يوم ختزني وال) احلنفاء إمام وهو ربه سرت يطلب

 :وسلم عليه اهلل صلى حممد وصفيه لنبيه فقال والعجب، الغرور من وجل عز ربنا وحذرنا

 ربـك على بعملك متنن ال: )البصري احلسن قال[. 1: املدثر" ]َتْسَتْكِثُر َتْمُنن َوال"

 .أكرب وحقه أعظم، اهلل ففضل العمل ُكثَر مهما فإنه ،(تسـتـكثره

 حش: )فقال ذكرهن ثم( مهلكات ثالث: )فقال مهلكات، ثالثًا وسلم عليه اهلل صلى عد وقد

 كبري، شر واإلعجاب بالنفس(. بنفسه املرء عجابوإ متبع، وهوى مطاع،

 هللا رضـي ـ مسعود ابن وقال(. العجب من شرًا شيئًا املصلني يف أعلم ال: )املبارك ابن قال

 (.والقنوط العجب: شيئني يف اهلالك: )ـ عـنـه
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 الليلة الحادية عشر

 ذلا وانكسارا أورثترب معصية 

 لسالما عليه عيسى عليه فمّر سنة أربعني إسرائيل بين يف الطريق يقطع كان لصًا أن روى

 مير اهلل نيب هذا:  نفسه يف اللص فقال احلواريني، من إسرائيل بين عباد من عابد وخلفه

 من يدنو أن يريد فجعل فنزل:  قال ثالثًا، معهما فكنت نزلت لو حواريه جنبه وإىل

 هذا جنب إىل ميشى ال لىمث نفسه يف ويقول للحواري تعظيمًا نفسه ويزدري احلواري

 ىومش نفسه فضم جانيب، إىل ميشى هذا نفسه يف فقال به احلواري وأحس:  قال. العابد

 إىل ىلتعا اهلل فأوحى خلفه، اللص فبقي جبنبه فمشى والسالم، الصالة عليه عيسى إىل

  ؛أعماهلما من سلف ما أحبطت فقد العمل ليستأنفا هلما قل:  والسالم الصالة عليه عيسى

 درىاز مبا سيئاته أحبطت فقد اآلخر وأما بنفسه، لعجبه حسناته أحبطت فقد احلواري أما

 .حواريه من وجعله سياحته يف إليه اللص وضم بذلك فأخربهما نفسه، على

 دروس وعرب

 أوال مقت النفس يف ذات الذات اهلل تعاىل 

 تقارواالف والذل واالنكسار الندمو التوبة أبواب من بابًا له فتح خريًا بعبده اهلل أراد فإذا»

 احلسنات من أمكن مبا إليه والتقرب والدعاء التضرع ودوام إليه اللجأ وصدق به واالستغاثة

 . وقعهأ ومل تركتته ليتين يا: اهلل عدو يقول حتى رمحته سبب به السيئة تلك تكون ما

 احلسنة يعملو اجلنة به يدخل الذنب ليعمل العبد إن: السلف بعض قول معنى وهذا

 جاًلو مشفقًا منه خائفًا عينيه نصب يزال فال الذنب يعمل: قال كيف قالوا النار بها يدخل

 الذنب لكذ فيكون له القلب منكسر يديه بني الرأس ناكس تعاىل ربه من مستحيًا نادمًا باكيًا
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 ليهع ترتب مبا كثرية طاعات من له أنفع الذنب ذلك يكون حتى وفالحه العبد سعادة سبب

 .اجلنة دخوله سبب الذنب ذلك يكون حتى وفالحه العبد سعادة بها اليت األمور هذه من

 ثانيا التحذير من العجب

 بطاعة تأتي أال بالطاعة العجب من خري العجلي: مورق قال

 و ترغب نعيم أي يف و تطلب من رضا فاذكر الُعجب عملك على خفت إذا الشافعي: قال

  عمله عنده صغر ذلك يف رفك فمن ترهب عقاب أي من

 شعري ليت:  آدم ابن قول من إبليس لظهر أقطع شيء ليس:  خالد بن إسحاق قال و

 بعمله هذا ُيعجب متى:  يقول و إبليس ييأس عندها ؟ لي خيتم مباذا

 : اآلية هذه عن سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول سألت"  قالت أنها املؤمنني أم عائشة عن

 قالت ،(  10:  املؤمنون" )  راجعون ربهم إىل أنهم وجلة وقلوبهم آتوا ام يؤتون الذين" 

 نيصومو الذين ولكنهم الصديق ابنة يا ال:  قال ؟ ويسرقون اخلمر يشربون الذين:  عائشة

 " اخلريات يف يسارعون الذين أولئك ، منهم يتقبل ال أن خيافون وهم ويتصدقون ويصلون

 أعمال من اعملو ما يعملون قال: {َوِجَلٌة وَُّقُلوُبُهْم آَتوا َما ُيْؤُتوَن َوالَِّذيَن} قال: احلسن وعن

 ربهم. عذاب من ذلك ينجيهم أال خيافون وهم الرب،

 واجتهدوا واهلل بالطاعات، عملوا"  فقال: املؤمنني حال يصف وهو البصري احلسن قال

 " وأمنا إساءة مجع نافقوامل وخشية، إحسانا مجع املؤمن إن عليهم، ترد وخافوا أن فيها،

وأصبح  قائمًا أبيت أن من إلّي أحب وأصبح نادمًا نائمًا أبيت ألن اهلل: رمحه مطرف قال

 معجبًا
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 الليلة الثانية عشر

 ما العقبة أدراكوما 

 فوقف ،قائظ يوم يف نتغدى لنا سفرة أيدينا وبني مكة بطريق كنا: "شيبة بن شبيبقال 

 يكتب حتى اهلل كالم يقرأ أحد أفيكم! قوم يا: فقال زجنية، له جارية ومعه أعرابي علينا

 جبنافع. صائم إني: قال. تريد ما لك نكتب حتى غدائنا من َأِصْب: قلنا: قال كتابًا؟ لي

  تريد؟ ما: فقلنا به، دعونا غدائنا من فرغنا فلما الربية، تلك يف صومه من

 تأرد فإني فيها، أكون وال وستكون يها،ف أكن ومل كانت قد الدنيا إن! الرجل أيها: فقال

 فال: ـ وجل عز ـ قوله العقبة، يوم ما أتدري العقبة، وليوم اهلل لوجه هذه جارييت أعتق أن

 تزيدن وال لك أقول ما فاكتب ،{21 ،22: البلد} العقبة ما أدراك وما 22 العقبة اقتحم

 غدادب فأتيت: شبيب قال. لعقبةا وليوم اهلل لوجه أعتقها قد فالن خادم فالنة هذه: حرفًا

 "األعرابي ُعهدة على ُتعتق نسمة مائة: فقال املهدي، احلديث بهذا فحدثت

 دروس وعبر

 ما هي العقبة  األول:الدرس 

 . جهنم يف زالل جبل العقبة أن عمر ابن عن

 ويف. النار أنها عباس ابن عن حامت أبي ابن وأخرج. حنوه احلسن عن جرير ابن وأخرج

 . والنار اجلنة بني عقبة أنها عنه محيد بن عبد رواية

 اهلل ذكر اليت العقبة أن بلغين:" قال أنه رجاء أبي عن حامت أبي وابن جرير ابن وأخرج

 ". سنة آالف سبعة ومهبطها سنة، آالف سبعة مطلعها القرآن يف تعاىل

 الدرس الثاني كيف تقتحم العقبة ؟
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 العام، اجلوع وهو: حيان أبو قال. السغب(:  مسغبة يذ يوم يف إطعام أو) اطعام الطعام : 

 يف قيل ورمبا التعب، مع اجلوع هو: الراغب وقال. جاع إذا الرجل سغب: يقال وقد

 . التعب مع العطش

 وذ فالن: يقال. النسب يف قرب من أيضا ميمي مصدر فهو قرابة أي(:  مقربة ذا يتيما) 

 :الق مصدر، القرابة ألن قبيح، قرابيت وفالن: الزجاج قال. مبعنى مقربيت وذو قرابيت

 مسرور احلي يف قرابته وذو يعرفه ليس عليه الغريب يبكي

 أنه وقيل. فيهما ما األجر من وفيهما والصلة الصدقة بني مجع هذا إطعام ويف. حبث وفيه

 .باجلوار قرب له من يشمل بل نسبا القريب خيص ال

  افتقار أي(:  مرتبة ذا مسكينا )أو

 املطروح هو: أخرى رواية ويف. شيء الرتاب من يقيه ال بالذي هنا فسره أنه عباس ابن عنو

 ابن عن مردويه ابن أخرجه مما قريب وهو. له بيت ال الرتاب على قاعدا الطريق ظهر على

 . عنه يعدل ال صح فإن. املزابل مأواه الذي هو مرفوعا، عمر
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 الليلة الثالثة عشر

 ة حقق الله له ما تمناهالني أخلصمن 

 شرياكوه الدين أسد أخوه فسأله طويلة لفرتة( تكريت أمري) أيوب الدين جنم مل يتزوج

 تتزوج ال ملا أخي يا: قائًلا

 الدين: جنم له فقال

 لي تصلح من أجد ال

 الدين: أسد له فقال

 لك أخطب أال

 من: قال

 كاملل وزير ابنة أو السلجوقي انالسلط شاه ملك بن حممد السلطان بنت شاه ملك ابنة: قال

 لي يصلحون ال إنهم الدين: جنم له فيقول

 منه فيتعجب

 لك يصلح ومن له: فيقول

 ولدا منها وأجنب اجلنة إىل بيدي تأخذ صاحلة زوجة أريد إمنا الدين: جنم عليه فريد

 املقدس بيت للمسلمني ويعيد فارًسا ويكون يشب حيت تربيته حتسن

 حلمه كان هذا

 بهذه لك أين ومن: له فقال أخيه كالم يعجبه مل الدين أسد
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 اهلل رزقه النية هلل أخلص من:  الدين جنم عليه فرد

 تحدثي تكريت يف مسجد يف الشيوخ من شيخ إلي جيلس الدين جنم كان االيام من يوم ويف

 معه

 لفتاةا ليكلم الدين جنم من الشيخ فاستأذن الستار وراء من الشيخ علي تنادي فتاه فجاءت

 :هلا يقول وهو الشيخ الدين جنم فيسمع

 ليخطبك بيتكم إىل أرسلته الذي الفتى رددت ملاذا

 لي اليصلح ولكنه ، واملكانة اجلمال من هو الفتى ونعم الشيخ أيها:  الفتاة له فقالت

 تريدين وماذا:  الشيخ هلا فقال

 ارًساف يصبح ولًدا منه بوأجن اجلنه إلي بيدي يأخذ فتًى أريد ، الشيخ سيدي:  له فقالت

 املقدس بيت للمسلمني يعيد

 ألخيه الدين جنم قاهلا اليت الكلمات نفس أكرب اهلل

 واجلمال املكانة من هلم مبا الوزير وبنت السلطان بنت رفض الدين جنم

 واملال واجلمال املكانة من له الذي الفيت رفضت الفتاة وكذلك

 ماذا أجل من هذا كل

 املقدس بيت للمسلمني يعيد فارسا وينجبان اجلنة إلي بيديه يأخذ من يريد كالهما

 الفتاة هذه من أتزوج أن أريد الشيخ أيها الشيخ علي ونادي الدين جنم فقام

 احلي فقراء من إنها:  الشيخ له فقال

 الدين جنم فقال

 أريدها من هذه
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 اهلل رزقه النية لصأخ من وبالفعل خاتون امللك ست الفتاة هذه من أيوب الدين جنم تزوج

 نيته على

 الدين صالح وهو أال املقدس بيت للمسلمني أعاد فارًسا أصبح ولًدا الدين لنجم فأجنب

 األيوبي

 الدروس والعرب

 الدين:بذات  األول: فظفرالدرس 

 اللَُّه ىلََّص النَِّبيِّ َعْن َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن( 2011) ومسلم( 0001) البخاري رواه

 َفاْظَفْر ، َوِلِديِنَها ، اِلَهاَوِلَجَم ، َوِلَحَسِبَها ، ِلَماِلَها:  ِلَأْرَبٍع اْلَمْرَأُة ُتْنَكُح: )  َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه

 ( .  َيَداَك َتِرَبْت الدِّيِن ِبَذاِت

 .ماهلا أو حسبها أو مجاهلا ألجل املرأة نكاح يف ترغيب أو أمر احلديث يف وليس

 ومنهم اجلمال، ذات عن يبحث من فمنهم الزواج، يف الناس مقاصد هذه أن املعنى: وإمنا

 ما وهو ، لدينها املرأة يتزوج من ومنهم ، املال يف يرغب من ومنهم احلسب، يطلب من

 ( . يداك تربت الدين بذات فاظفر: )  بقوله وسلم عليه اهلل صلى النيب فيه رغب

  مسلم: شرح يف اهلل رمحه النووي قال

 يف الناس يفعله مبا أخرب وسلم عليه اهلل صلى النيب أن احلديث هذا معنى يف الصحيح" 

 أيها أنت فاظفر ، الدين ذات عندهم وآخرها ، األربع اخلصال هذه يقصدون فإنهم العادة

 أهل مصاحبة على احلث احلديث هذا ويف...  بذلك أمر أنه ال ، الدين بذات املسرتشد

 من املفسدة ويأمن طرائقهم وحسن أخالقهم من يستفيد صاحبهم ألن شيء كل يف الدين

 .  باختصار اهـ"  جهتهم

 يف الزواج الثاني: النيةالدرس 
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  املسلمني سواد تكثري و اهلل لطاعة صاحلة ذرية اجناب-2

 العفة أجل من-1

  وزوجتى انا والطاعة والتقوى الرب على التعاون-9

  املسلمني عورات سرت-0

  والذاكرات الذاكرين من لنكون-6

 البصر غض-1
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 الليلة الرابعة عشر

 الحياة الطيبة

 ٍةحبري طرف على كان املال، واسع غنيًّا تاجًرا أن والسلوك األدب ُكتب أصحاب بعض ذكر

 يسَّرت ما يصيد أنه ووجد معه، وصعد قاربه، يف صياًدا فرأى االستجمام، فيه أراد مكاٍن يف

 قيب ما ويبيعه طعاًما، شاء ما منه فيتناول بيته، أهل إىل به ويعود البحرية، أمساك من هل

 .املال منه ويستفيد السوق، يف

 كل جتعل بأن صيدك، يف تزيد ال ِلم: أيام عدة ذلك يفعل رآه أن بعد التاجر هذا له فقال

 يساعدك؟ من وغريهم أوالدك من معك جتعل وأن قارب؟ من أكثر

 م؟ِل: قال

 .منها زيادًة وتبيعها األمساك من تستكثر حتى: قال

 ماذا؟ ثم: قال

 .األمساك بيع يف وتستزيد دكاًنا لك تفتح: قال

 ماذا؟ ثم: قال

 .وفروًعا مؤسسًة لك وجتعل تتوسع: قال

 ماذا؟ ثم: قال

 .حاللك ويكثر مالك يزيد: قال

 ماذا؟ ألجل: قال
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 هب وتوفر شئت ما به وتشرتي السعادة معه دجت الذي الكثري املال عندك يكون حتى: قال

 .مطالبك

 فهذا اليسري، اجلهد بهذا لدي حمصلٌة فيها أدخل أن تبغيين اليت الدائرة هذه إن: قال

 من ثرأك أبتغي وماذا اآلن، يدي بني حمصٌل أعمالك، يف وأستزد به أستزد تقول الذي املال

 له عربًة جوابه فكان يومي؟ يف يكفيين ماًلا به وُأحصِّل يومي، قوت به أقتات ما أجد أن

 !احلكماء عنها يتكلم اليت القناعة معنى هو وهذا ودرًسا،

 والعبرالدروس 

 الدرس األول الطمع فقر حاضر 

 وفقر الدنيا، يف القناعة وفقر اآلخرة، يف احلسنات فقر: أربعة الفقر: "الراغب وقال

 فهو ينواملقت القناعة فقد الدنيا يف له حصل منف حبسبه، والغين مجيًعا، وفقرها املقتين،

 للراغب الراغب؛ تفسري" )بوجه غين له يقال وال الذم، سبيل على املطلق الفقري

 [(|2/610: ]األصفهاني

 الدرس األول: القناعة كنز ال يفنى 

 غنىال وإمنا أال املال، مجع يف أنَّه فحسبوا الغنى طلبوا قوًما إن: "الداراني سليمان أبو قال

 الأ اخللق، من الكرامة وطلبوا القلة، يف الراحة وإمنا الكثرة؛ يف الراحة وطلبوا القناعة، يف

 اإلسالم يف والنعمة طيٍب، طعاٍم ويف واللني الرقيق اللباس يف النعمة وطلبوا التقوى، يف وهي

 [(.00: ]ص للبيهقي، الكبري؛ الزهد" )والعافية السرت

 ري؛الكب الزهد" )بالقسمة املعرفة: "فقال القناعة؟ عن وسئل نجي،البوش احلسن أبو وقال -

 [(.00: ]ص للبيهقي،
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 ماٍء، وشربة متٍر، كفَّ ولو به، قنعت ما الدنيا من يكفيك: "املزني اهلل عبد بن بكر وقال

 عفُّف؛والت القناعة" )تعًبا به نفسك ازدادت شيٌء الدنيا من عليك انفتح وكلما خباٍء، وظلَّ

 [(.11: ]ص الدنيا، أبي البن
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 الليلة الخامسة عشر

 كذب المنجمون 

ال تســر إلي العدو يف ســاعة كذا  نقال بعض املنجمني لعلي رضــي اهلل عنه يف معركة النهروا

ولكن سـر إليهم يف سـاعة كذا ، فإنك إن سـرت يف الساعة اليت أمرتك بها ظفرت وظهرت    

اهلل عنه ما كان حملمد صلى اهلل عليه وسلم منجم وال لنا  وأصـبت ما طلبت فقال علي رضي 

ــدقك يف هذا القول مل آمن عليه أن يكون كمن أختذ من  من بعده ،ثم قال للمنجم ) من يصــ

ــريك( ثم    ــري إال ض ــدًا ، اللهم ال خري إال خريك وال طري إال طريك وال ض دون اهلل ندًا أو ض

اه عنها وقال للناس ) يا أيها الناس ،إياكم وتعلم خالف قول املنجم وسار يف الساعة اليت نه

النجوم إال ما تهتدون به يف ظلمات الرب والبحر ، وإمنا املنجم كالسـاحر ، والساحر كالكافر  

ــال ) لو سرنا يف الساعة اليت أمرنا  والكافر يف النار( ثم سار ولقي العدو وانتصر عليه ، ثم قـ

 صرفبت القرطيب تفسري لسـاعة الـيت أمـر بها املنجم ( .بها وظهرنا ، لقال قائل ساروا يف ا

(23/13.) 

 دروس و عبر

ال يجوز تصديق ما يكتب على صفحات الجرائد تحت عنوان )  فيك: أنهاعلم بارك الله  
حظك اليوم (وما في معناها من العبارات ألن هذا يدخل في باب تصددددددددددددددديق الكاهن   و د 

لكهان من الطواغيت وهم أولياء الاددددددديايين الذين يوحون جاء في أعالم السددددددنش ال)نادددددددور ) ا
 إليهم ك)دا  دال تعالى ﴿ َوِإنَّ الاََّياِييَن لَُيوُحوَن إَِلى َأْولَِيآِئِهْم ﴾ .

وينزلون عليهم ويلقون إليهم الكل)ش من السدددددددددد)م فيكذبون معها مائش كذبش ك)ا  ال تعالى ﴿ 
َياِييُن تَدنَدزَُّل َعَلى ُكلِ  أَفَّاِث أَ ِيِم يُدْلُقونَ َهْل أُنَدبِ ُئُكْم َعَلى َمن تَدنَدزَُّل ال ْ)َم َوَأْكَُدرُُهْم َكا َِبُوَن ادددددَّ  السدددددَّ

 . ﴾ 
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 م  ال: ومن  َلك الخ ط باألرض الذي يسددد)ونر  دددرب الرمل  وكذا الطرص بالحصدددى ونحو  
.) 
 

ُل َلُكْم و فهذا سيدهم وخات)هم مح)د صلى اللر علير وسلم أمر  اللر بقولر ﴿ ُ ل الَّ أَ ُ 
 ﴾ ِعنِدي َخَزآِئُن الل ِر َوال أَْعَلُم اْلَغْيَب َوال أَُ وُل َلُكْم ِإنِ ي َمَلٌك ِإْن أَتَِّبُم ِإالَّ َما يُوَحى إَِليَّ 
وبقولر ﴿ ُ ل الَّ أَْمِلُك لِنَدْفِسي نَدْفعاً َوالَ َ ر اً ِإالَّ َما َشاء الل ُر َوَلْو ُكنُت أَْعَلُم اْلَغْيَب 

 ْكَُدْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما َمسَِّنَي السُّوُء﴾اَلْستَ 
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 الليلة السادسة عشر

  أولادكملا تدعوا على 

 يف رجُله سقطْت ألنه خشٍب جارن يف ميشي كان" :الزخمشري ترمجة يف السيوطي قال

 طلَعا ممَّن كثرٍي خلٍق شهادة فيه حمضٌر معه وكان خوارزم، بالد يف الثلج من األسفار بعض

 .ذلك حقيقة على

 الوالدة، دعاء: له فقال رجله قطع عن فسأله الفقيه بالدامغاني اجتمع بغداَد دخل وملا

 وقد ركُتهفأد يدي من وأفلَت رجله، يف خبيٍط وربطُته عصفوًرا أمسكُت صباَي يف أني وذلك

 اهلُل قطَع :لْتوقا لذلك والدتي فتألَّمْت اخليط، يف رجُله فانقطعْت فجذبُته خرٍق يف دخل

 .رجَله قطعَت كما رجَلك

 جلي،ر فانكسرْت الدابة، عن فسقطُت خبارى، إىل ارحتلُت الطلب سنِّ إىل وصلُت فلما

 ولُتحرر(. 900/ 2) اللبيب مغين حناة يف األديب حتفة ."قطعها أوجَب عمٍل على وعملْت

 .األخرية اجلملة

 وعبردروس 

 عن الدعاء على األبناء -عليه وسلمصلى اهلل  –الدر األول: نهي النيب 

 عواتد وال أنفسكم، على تدعوا ال: "والسالم الصالة عليه قوُله الكريم النبوي التوجيه من

 بفَيستجي عطاء فيها ُيسأُل ساعة اهلل من توافقوا ال أموالكم، على تدعوا وال أوالدكم، على

 ("لكم

 دعوة اإلباء مستجابة  الدرس الثاني: أن
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 َدَعَواٍت َثالُث: )  وسلم عليه اهلل صلى النيب قال مستجاب، عليه أو لولده الدالو ودعاء

 رواه(  ِلَوَلِدِه اْلَواِلِد َوُةَوَدْع ، اْلُمَساِفِر َوَدْعَوُة ، اْلَمْظُلوِم َدْعَوُة:  ِفيِهنَّ َشكَّ ال َلُهنَّ ُيْسَتَجاُب

 اإلمام ولفظ( . 631" )الصحيحة األحاديث سلسلة" يف األلباني وحسنه( 9011) ماجه ابن

 (0230) أمحد

 ثالثا من رمحة اهلل تعاىل عدم استجابة دعوة اإلباء على األبناء يف ساعة الغضب 

 الغضب وقت يف كان إذا أوالدهما على الوالدين دعاء يستجيب ال أنه تعاىل اهلل رمحة من

 ِإَلْيِهْم َلُقِضَي اْلَخْيِرِب اْسِتْعَجاَلُهم الشَّرَّ اِسِللنَّ الّلُه ُيَعجُِّل َوَلْو)  تعاىل: لقوله وذلك والضجر،

 . 22/يونس(  َيْعَمُهوَن ُطْغَياِنِهْم ِفي ِلَقاءَنا َيْرُجوَن اَل الَِّذيَن َفَنَذُر َأَجُلُهْم

 :(1/660" ) تفسريه"  يف اهلل رمحه كثري ابن قال

 أو أنفسهم، على دعوا إذا هلم يستجيب ال وأنه بعباده، ولطفه حلمه عن تعاىل خيرب" 

 إىل بالشر القصد عدم منهم يعلم وأنه ، وغضبهم ، ضجرهم حال يف ؛ أوالدهم أو ، أمواهلم

 إذا هلم يستجيب كما ، ورمحة لطفًا - هذه واحلالة - هلم يستجيب ال فلهذا ، ذلك إرادة

 . انتهى"  والنماء والربكة باخلري،  ألوالدهم أو،  ألمواهلم أو،  ألنفسهم دعوا
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 الليلة السابعة عشر

 حر؟اعبد أنت أم 

 بني امسك ألن أمرك بدء كان ما سئل: وقد احلايف بشر مسعت الصلت: بن حممد قال

 العيار – عيارا رجال لكم، كنت أقول اهلل، وما فضل من هذا قال:  نيب؟ اسم كأنه الناس

 يف بقرطاس أنا فإذا – مررت – يوما عصبية، فجزت صاحب – احلركة، ذكى كثري

 كانو  ، جييب يف وجعلته فمسحته(  الرحيم الرمحن اهلل بسم)  فيه فإذا فرفعته الطريق

 – غالية بهما فاشرتيت العطارين إىل فذهبت  ، غريهما أملك كنت ما  ، درهمان عندي

 ائالق كأن املنام يف فرأيت  ، الليل تلك فنمت  ، القرطاس يف ومسحته – الطيب من نوع

 االدني يف امسك ألطينب وطيبته الطريق عن أمسنا رفعت  ، احلارث بن بشر يا:  يقول

 . كان ما كان ثم  ، واآلخرة

 ويطربون رفقاؤه، يشربون عنده و داره يف هلوه زمن يف كان بشرا إن تقول: أخري ورواية

 ؟ دعب أم حر الدار هذه صاحب:   فقال فخرجت اجلارية الباب فدق صاحل رجل بهم فمر

   .والطرب اللهو وترك العبودية أدب الستعمل عبدا كان لو صدقت حر، فقال: بل: فقالت

  االرجل، فسأهل وىل وقد حاسرا حافيا الباب إىل بينهما، فسارع دار الذي احلوار بشر فسمع

 ديسي:  فقال  حلقه، حتى بشر فتبعه ناحية إىل إليها، فأشارت ذهب اليت الناحية عن

 فأعاده الكالم علي أعد:  قال  عم ،نقال:   ؟ اجلارية وخاطبت بالباب توقف الذي أنت

 حافيا وجهه على هام ثم  ، عبد  ، عبد بل:  وقال األرض على خديه بشر فمرغ  ، عليه

 . باحلفاء عرف حتى حاسرا

 فال  ، حاف وأنا إال موالي صاحلت ما ألني قال:  ؟ نعال تلبس ال يوم: مل ذات له وقيل

 . املمات حتى احلالة هذه نع أزول
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 دروس وعبر 

إن  :وموالكإال ما يرضي سيدك  وأال تفعلالعبودية هلل تعاىل تستوجب من السمع والطاعة 

 راه إال العارفون من أهل التقوى العبودية هلل تعاىل تاج على رؤوس العباد ال ي

 .حازم؟ أبا يا علي فأشرالبي حازم   امللك بن عبد  :سليمان قال

 .أمرك حيث من يفقدك وأن نهاك حيث يراك أن اهلل اتق: حازم أبو فقال

املار الذي طرق بابه مل يصدر منه سبا  أنحيث   اهلل تعاىل : إىلالثاني فقه الدعوة الدرس 

 سال سؤال يزيل الصدى عن القلوب  بلطف و حكمة و موعظة حسنة إمناوال تفسيقا و 

 ه اهلل و هداه ثم تاب عليه و اجتبارفعه  –من عظم اهلل تعاىل  الثالث: أنالدرس 
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 القصة الثامنة عشر

 العلم؟حسرة فوات  أصابتكهل 

: اهلل هرمح قال العيد يوم يف حتى يفارقه يكاد ال حنيفة ألبي املالزمة ف شديديوس أبو كان

 أن ،خمافة وأقربائي جرياني على وتركُته ، دفنه وال ِجهاَزه أحضر فلم لي، ابٌن مات

 .  عين حسرته تذهب ال شيء حنيفة أبي من يفوتين

 هفوجدت أعوده، أتيتهف يوسف أبو )مرض الكويف اجلراح بن إبراهيم القاضي تلميذه قال

 الة؟احل هذه مثل يف: قلت ؟ مسألة يف تقول ما إبراهيم، يا لي: قال فلما أفاق عليه، مغمي

 مير يف أفضل أميا إبراهيم: يا قال: ثم....  ناج به ينجو لعله ندرس بذلك، بأس وال: قال

:  قال ، ًاماشي قلت: أخطأت، قال راكبًا، قلت: راكبًا؟ أو ماشيًا يرميها أن اجلمار،

 ، للدعاء عنده يوقف كان ما  أما:  قال ، عنك اهلل يرضى فيها قل:  قلت ، أخطأت

 من تقم ثم ، راكبًا يرميه أن فاألفضل عنده يوقف ال  كان ما وأما ماشيًا يرميه أن فاألفضل

(  عليه اهلل رمحة مات قد هو وإذا ، عليه الصراخ مسعت حتى داره باب بلغت فما عنده

 . أهـ

 الدروس والعبر

 يوسف أبو فهذا...  اإلنسان حال كان مهما الوقت  على  الشديد احلرص :لدرس األول ا 

  اهلل رمحه

 عم العلمية باملناقشة بدأ بل حاله تتحسن حتى ينتظر فلم لتوه اإلغماء من أفاق قد كان

 يف وهو الوقت من االستفادة عن يعجز أحدنا أصبح  إذ حالنا اهلل إىل  نشكوا وإنا تلميذه،

 .  اخلذالن على دليل ذلك يكون أال تعاىل اهلل فنسأل ، والعافية الصحة متام
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 من حأوض وذلك الفقهية للمسائل مناقشته أو للعلم تعليمه يف يوسف أبي إخالص :الثاني

 مات وقد هذا، يومنا إىل وعلمهم ذكرهم اهلل أبقي اإلخالص وبهذا( ناج به ينجو لعله) قوله

 جهل وإبداء علمهم إلظهار  املسائل يناقشون الذين من هذا فأين ، هـ201 سنة يوسف أبو

 .املستعان واهلل غريهم
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 الليلة التاسعة عشر 

 الرضا جنة السالكين

 كل إليه، يهرعون الناس جاءه بصره كف كان وقد مكة، إىل وقاص أبي بن سعد قدم ملا

 بن اهلل عبد قال. الدعوة جماب وكان وهلذا، اهلذ فيدعو له، يدعو أن يسأله واحد

: .قلت مكة؟ أهل قارئ أنت: وقال فعرفين، عليه فتعرفت غالم، وأنا فأتيته: السائب

 لنفسك، دعوت فلو للناس تدعو أنت عم، يا: له فقلت: آخرها يف قال قصة فذكر نعم،

 من أحسن عندي سبحانه اهلل قضاء بين، يا: وقال فتبسم،! بصرك عليك اهلل فرد

 (.110/ 1) السالكني مدارج)بصري

 وعبردروس 

 :له قيل ،"اهلل عن الرضا ِقلَّة من: "قال اخللق؟ هذا أِتي أين من: البصري احلسن سئل

 ونزهة العقالء روضة) [.20"]باهلل املعرفة قّلة من: "قال اهلل؟ عن الرضا قّلة أتي أين ومن

 (.210: ص) الفضالء

 :أنبيائه بعض إىل وجل عز اهلل أوحى: قال أبيه عن: الفهري يمإبراه بن الرمحن عبد عن

 لية،ب بك نزلت وإذا إليك، أهداه من إىل انظر ولكن قلته، إىل تنظر فال مين رزقا أوتيت إذا

 [.22]يإل وفضائحك مساوئك صعود حني مالئكيت إىل أشكوك ال كما خلقي، إىل تشكين فال

 .(.200/ 2 البغدادي للخطيب والرقائق، الزهد كتاب من املنتخب))

 بضمانه، وثق عباده، مجيع كاف اهلل أن العبُد َعِلَم إذا: "تفسريه يف عجيبة ابن قال

 ويهب والتسليم، الرضا جنة فيدخل قلبه، عن واألكدار اهلموم وأزال تعبه، من فاسرتاح
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 يثقو اهلل، بعلم ويقنع باهلل، فيكتفي نسيم، اجلمال ورحيان الوصال روح من عليه

 ( 9)بضمانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .321/ 5 المديد البحر - 3
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 الليلة العشرون

 لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة

 التابعني كبار أحد وهو مسكني بن أمحد عن وردت رائعة معان ذات مجيله قصة

  مدقع شديد فقر يف وابنه زوجته مع يعيش الصياد نصر أبو امسه رجل البلدة يف كان

 من يبكيان وابنه زوجته حيثً  مغموما مهموما الطريق يف ميشى هو وبينما األيام أحد ويف

  اجلوع

 اتبعين له فقال متعب أنا له وقال" مسكني بن أمحد" وهو املسلمني علماء من شيخ على مر

 البحر إىل

 ثم. .. هللا بسم فقال اهلل بسم قل له قال ثم فصلى ركعتني صلي له وقال البحر، إىل فذهبا

  رمى

 .عظيمة بسمكة فخرجت الشبكة

  لحمبال إحداهما فطريتني واشرتى السوق يف وباعها فذهب ألهلك، طعامًا واشرت بعها له قال

  فطرية وأعطاه الشيخ إىل فذهب منها الشيخ ليطعم يذهب أن وقرر باحللوى واألخرى

 السمكة خرجت ما هذا أنفسنا أطعمنا لو الشيخ له فقال

  لرجلا إىل الفطرية رد ثم مثنًا، له ينتظر يكن ومل للخري، اخلري يفعل كان الشيخ أن أي

 وعيالك أنت خذها له وقال

  يده يف الفطريتني إىل فنظرا طفلها، ومعها اجلوع من تبكي امرأة قابل بيته إىل الطريق ويف

  ؟ افعل فماذا جوعًا يتضوران وابين زوجيت مثل وابنها املرأة هذه نفسه يف وقال
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  الفطريتني خذي هلا فقال فيها، الدموع رؤية حيتمل فلم املرأة عيين إىل ونظر

 ؟ وابنه امرأته سيطعم فكيف اهلم حيمل وعاد.. فرحًا ابنها وابتسم وجهها فابتهج

  الصياد؟ نصر أبو على يدل من ينادي رجاًل مسع مهموما يسري هو وبينما

  مات ثم سنة عشرين منذ مااًل أقرضين قد كان أباك إن له فقال.. الرجل على الناس فدله

 . أبيك مال درهم ألف الثالثني هذه بين يا خذ ، عليه أستدل ومل

  الصياد نصر أبو يقول

  ملرةا يف درهم باأللف أتصدق وصرت وجتارة بيوت عندي صارت و الناس أغنى إىل وحتولت

  اهلل ألشكر الواحدة

 نفسي أعجبتين حتى الصدقات من أكثر وأنا األيام ومرت

  لوزن لمه الصياد نصر أبو مناد وينادي وضع قد امليزان أن املنام يف رأيت الليالي من ليلة ويف

  السيئات فرجحت سيئاتي، ووضعت حسناتي فوضعت ، وسيئاتك حسناتك

 شهوة درهم ألف كل حتت فإذا األموال، فوضعت ؟ بها تصدقت اليت األموال أين فقلت

  نفس

  السيئات ورجحت شيئًا، تساوي ال القطن من لفافة كأنها بنفس إعجاب أو

  النجاة ما وقلت وبكيت

  ؟ شيء من له بقى هل يقول املنادي وأمسع

 حلسناتا كفه يف( الفطريتني) الرقاقتان فتوضع رقاقتان له بقت نعم: يقول امللك فأمسع

  فتهبط

 . السيئات كفة مع تساوت حتى احلسنات كفة
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  شيء له بقى: يقول امللك فأمسع شيء؟ من له بقى هل: يقول املنادي وأمسع فخفت

  لدموعا فوضعت( الفطريتني) الرقاقتني هلا أعطيت حني املرأة دموع: له فقيل هو؟ ما: فقلت

 من له بقى هل: يقول املنادي فأمسع ففرحت احلسنات، كفة فثقلت كحجر بها فإذا

  شيء؟

 فةك وترجح ترجح و وترجح الرقاقتني له أعطيت حني الصغري الطفل ابتسامة نعم: فقيل

  احلسنات

  جنا لقد جنا لقد: يقول املنادي وأمسع

 خرجت ملا هذا أنفسنا أطعمنا لو: أقول فزعا النوم من فاستيقظت
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 والعشرونالليلة الحادية 

 صلاتهيا من شغله ماله عن 

 يف بالقف له حائط يف يصلي كان األنصار من رجال أن بكر أبي بن اهلل عبد عن مالك رواه ما

 إىل رجع ثم مثرها من رأى ما فأعجبه فنظر بثمرها قطوفه ذللت قد والنخل التمر، زمان

 بن ثمانع إىل فجاء فتنة، هذا مالي يف أصابين لقد: فقال صلى؟ كم يدري ال هو فإذا صالته

 سبل يف فاجعله صدقة إنه: وقال ذلك، له فذكر خليفة يومئذ وهو عنه اهلل رضي عفان

 ما معجم راجع. اخلمسون: املال ذلك فسمي ألفًا، خبمسني اهلل رمحه عثمان فباعه ،اخلري

 .2000/ 9 استعجم

 وعبردروس 

 ليس مل من صالتك اال ما عقلت منها  األول:الدرس 

/ 0) ألصفياءا وطبقات األولياء حلية «ِمْنَها َعِقَل َما َصَلاِتِه ِمْن ِللرَُّجِل ُيْكَتُب: »قال سفيان 

12) 

 الصالة أخفف فصلى املسجد دخل ياسر بن عمار رأيت:  قالاْلُمَزِنيِّ  َعَنَمَة ْبِن اهلِل َعْبِد ْنَع

 نم انتقصت رأيتين فهل قال خففت لقد اليقظان أبا يا فقلت إليه قمت خرج فلما قال

 ليهع اهلل صلى اهلل رسول مسعت الشيطان سهوة بها بادرت فإني قال ال قلت شيئا حدودها

 سبعها مثنها تسعها عشرها إال منها له يكتب ما الصالة ليصلى العبد إن يقول مسل و

 نصفها ثلثها ربعها مخسها سدسها

 اخلشوع روح الصالة الدرس الثاني 
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، قلب حضور" وهي صالته ترفع حتى خصال اربع إىل حيتاج املصلي أن العلماء بني لقد

 "جوارح وخشوع، أركان وخضوع، عقل وشهود

 .اله مصل فهم قلب حضور الب صلى من

 .ساه مصل فهو عقل شهود بال صلى ومن

 .جاف مصل فهو أركان خضوع بال صلى ومن

 .خاطىء مصل فهو اجلوارح خشوع بال صلى ومن

 .واف مصل فهو األركان بهذه صلى ومن
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 والعشرونالليلة الثانية 

 زاد المهمومين

 اهلل، رسول يا: له وقال والسالم الصالة عليه اهلل رسول إىل األشجعي مالك بن عوف ذهب

 ومل اجليش عاد لقد أصنع؟ فماذا يعد، ومل اهلل سبيل يف غازًيا معك ذهب مالًكا ابين إن

 أنت أكثر عوف، يا: ))والسالم الصالة عليه اهلل رسول قال عنه، اهلل رضي مالك يعد

 وحيدها ذهب اليت زوجته ىلإ الرجل وذهب((. باهلل إال قوة وال حول ال: قول من وزوجك

 ال: بقول وأنِت أنا أوصاني: هلا قال عوف؟ يا اهلل رسول أعطاك ماذا: له فقالت يعد، ومل

 عليه اهلل رسول صدق لقد: قالت الصابرة؟ املؤمنة املرأة قالت ماذا. باهلل إال قوة وال حول

 مه،بظال الليل وأقبل هلل،با إال قوة وال حول ال: بقول اهلل يذكران وجلسا ، والسالم الصالة

 ساقها األغنام رؤوس ووراءه عاد، قد مالك بابنه فإذا ليفتح عوف وقام الباب، وُطِرق

 أوثاقي، وشّدوا باحلديد وقّيدوني أخذوني قد القوم إن: قال هذا؟ ما: أبوه فسأله غنيمة،

 وفجأة وقدمي، يدي يف وثقله احلديد لضيق أستطع فلم اهلروب حاولت الليل جاء فلما

 ليكمإ وجئت وقدمّي، يدّي منها أخرجت حتى فشيًئا شيًئا تّتسع احلديد حبلقات شعرت

 كيفف طويلة، العدو وبني بيننا املسافة إن بين، يا: عوف له فقال هذه، املشركني بغنائم

 السالسل من خرجت عندما واهلل أبت، يا: مالك ابنه له فقال! واحدة؟ ليلة يف قطعتها

 رسول إىل عوف وذهب! العظيم اهلل سبحان. جناحيها على حتملين الئكةامل وكأن شعرت

 :والسالم الصالة عليه الرسول له قال خيربه أن وقبل ليخربه، والسالم الصالة عليه اهلل

 َوَيْرُزْقُه* َرًجاَمْخ َلُه َيْجَعْل اللََّه َيتَِّق َوَمْن:) قرآًنا شأنك يف اهلل أنزل فقد عوف، يا أبشر))

 ِلُكلِّ اللَُّه َجَعَل َقْد َأْمِرِه اِلُغَب اللََّه ِإنَّ َحْسُبُه َفُهَو اللَِّه َعَلى َيَتَوكَّْل َوَمْن َيْحَتِسُب ال َحْيُث ِمْن

 (َقْدًرا َشْيٍء
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 دروس وعرب

 باهلل اال قوة وال حول ال فضائل

 صلى لنيبا مع كنا: قال عنه اهلل رضي األشعري موسى أبي عن ومسلم البخاري روى فقد

 نعلو الو شرفًا نصعد ال فجعلنا: رواية ويف كّبرنا، علونا إذا فكنا سفر يف وسلم عليه اهلل

 أيها:" سلمو عليه اهلل صلى النيب فقال بالتكبري، أصواتنا رفعنا إاّل واد يف نهبط وال شرفًا

 ثم ،"ريًابص عًامسي تدعون ولكن غائبًا، وال أصمَّ تدعون ال فإنَّكم أنفسكم على اربعوا الناس

: قل ،قيس بن اهلل عبد يا: "فقال باهلل، إاّل قوة وال حول ال: نفسي يف أقول وأنا علّي أتى

 كنٌز هي كلمة على أدلك أال:" قال أو ،"اجلنة كنوز من كنٌز فإنَّها باهلل إاّل قوة وال حول ال

 ،( 1900 ،0106:رقم) البخاري صحيح (باهلل إاّل قوة وال حول ال اجلنة؟ كنوز من

 ( .1000: رقم) مسلم وصحيح

 وينال األهوال، وتكابد األثقال، ُتحَمل بها الكلمة هذه: -اهلل رمحه- اإلسالم شيخ وقال

 .األحوال رفيع

 ملالئكةا إن: يقول الباب، هذا يف أثرًا يذكر تيمية ابن اإلسالم شيخ ومسعت: القيم ابن قال

 افلم باهلل، إال قوة وال حول ال: قولوا: هلم اهلل لفقا ذلك، استعظموا العرش حبمل أمروا ملا

 .اخلاصة وحياتي عملي يف املواقف من كثري يف شخصيا أثرها ملسُت ولقد. محلوه قالوها

 ايقوهل الّناس من وكثري اْسرتجاع، كلمة ال استعانة، كلمة الكلمة هذه: اإلسالم شيخ وقال

 .صربًا ال جزعًا ويقوهلا االسرتجاع، مبنزلة املصائب عند
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 الليلة الثالثة والعشرون

 أمن على مستقبل أبنائك

 السَُّدْوِسيُّ ْيَبَةَش بِن َيْعُقْوَب بِن َأْحَمَد بِن ُمَحمَِّد َبْكٍر، أبي ترمجة من سريه يف الذهيب ذكر 

 َأخُذوا َقْد امُلَنجِِّمنَي نَِّإ: َلَفَقا ُأمِّي، َعَلى َأِبي َدَخَل ُوِلْدُت، َوَلمَّا:  السَُّدْوِسّي َبْكٍر َأُبو َقاَل) 

 َأعدَّ َأْن َعَزمُت َوَقْد ًا،َأيَّام َحَسبتَها َوَقْد. َوَكَذا َكَذا يعيُش ُهَو َفِإَذا َوحسبوُه الصَّيّب، َهَذا َمْوِلَد

 ارًا،اْسِتْظَه َفَمأله، ،آخر ُحّبًا ِلي َأعدِّي: َقاَل ُثمَّ َوَمأَله،( 0) ُحّبًا ِلي َفَأعدَّ. ِدْيَنارًا َيْوم ِلُكلِّ

 .َوَدَفَنُهْم َثاِلثًا مأَل ُثمَّ

 (((. َرْوَنَت َما ِإَلى احتجُت َوَقِد الزََّمان َحَوادث َمَع َذِلَك َنَفَعِني َوَما: )))َبْكٍر َأُبو َقاَل

 َبْعد ِبالشَّْيء َوُيَبرُّ َعَلْيِه، عَوَنْسَم ِإَزار، ِباَل َيِجْيُئَنا َفِقْيرًا رَأيَناُه: السََّقِطّي بُن َبْكٍر َأُبو َقاَل

 (.الشَّْيء

 َفْلَيتَُّقوا َعَلْيِهْم اُفواَخ ِضَعاًفا ُذرِّيًَّة َخْلِفِهْم ِمْن َتَرُكوا َلْو الَِّذيَن َوْلَيْخَش) اهلل قول وأين:  قلت

 ( َسِديًدا َقْوًلا َوْلَيُقوُلوا اللََّه

 وعبردروس 

– اهلل تقوى هلم اترك: لك أقول مستقبلهم، على خياف نم إىل أوالده، على خياف من إىل

 ألمةو ولنفسك وألوالدك لنفسك تقدمه شيء أعظم واهلل ثم واهلل ثم فواهلل مرياثا، - وجل عز

 جالله جل- اهلل تقوى على أبناءك تربي وأن ،-وجل عز– هلل متقيا تكون أن اإلسالم

 .-أمساؤه وتقدست

                                                           
 أموال ومألها عظيمة جرة- 4
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 َخاُفوْا ِضَعافًا ًةُذّرّي َخْلِفِهْم ِمْن َتَرُكوْا َلْو اّلِذيَن َوْلَيْخَش: )ىلتعا قال بعدهم من األبناء حفظ 

 ترك خيشون الذين اآلباء اهلل فأرشد ،[3: النساء( ]َسِديدًا َقْواًل َوْلَيُقوُلوْا الّلَه َفْلَيّتُقوّا َعَلْيِهْم

 لب اإلهلية لرعايةبا ويغاثون أبناءهم، حيفظ لكي شؤونهم سائر يف بالتقوى ضعاف ذرية

 َوَكاَن اْلَمِديَنِة يِف َيِتيَمْيِن ِلُغاَلَمْيِن َفَكاَن اْلِجَداُر َوَأّما: )تعاىل قال ،.. ! الفروع فروع حيفظ

 ّمن َمًةَرْح َكنَزُهَما ْسَتْخِرَجاَوَي َأُشّدُهَما َيْبُلَغآ َأن َرّبَك َفَأَراَد َصاِلحًا َأُبوُهَما َوَكاَن ّلُهَما َكنٌز َتْحَتُه

 أمر هناك ولكن[ 01: هفالك( ]َصْبرًا ّعَلْيِه َتْسِطع َلْم َما َتْأِويُل َذِلَك َأْمِري َعْن َفَعْلُتُه َوَما ّرّبَك

 {َصاِلحًا َأُبوُهَما َوَكاَن} وهو مهم

 هو اليت وقريته لده و وولد ولده الصاحل بالرجل ليحفظ اهلل إن: املنكدر بن حممد يقول]*[  

 ،..  وسرته اهلل حفظ يف يزالون فما حوهلا اليت دويراتوال فيها

 اآلية وتال فيك ُأحَفظ أن رجاء أجلك من صالتي يف ألزيد إني بين يا: املسيب ابن قال]*[ 

 طفق عمله على يرجو أن من أفقه املسيب وابن هلل، يصلي هو ،طبعًا{صاحلا أبوهما وكان}

 يف أمورًا عطيي كريم تعاىل واهلل الدنيا يف أمرًا ألخرويا للثواب تبعًا يرجو ولكنه دنيويًا ثوابًا

 العبادات على واآلخرة الدنيا

- آلخرةا ويف الدنيا يف خري بكل أبشر ثم أبشر ثم فأبشر ألوالدك التقوى تركت أنت إذا

 .-أمساؤه وتقدست-جالله جل اهلل بإذن

-وجل عز– اهلل وفق كيف امسع آبائهم، لصالح الصاحلني أبناء-وجل عز– اهلل ضيع ما

 َيِتيَمْيِن ِنِلُغَلاَمْي َفَكاَن اْلِجَداُر َوَأمَّا: )لغالمني كان جدار لبناء واخلضر -السالم عليه- موسى

 كان: قيل[ 01: الكهف(]َصاِلًحا َأُبوُهَما َوَكاَن: )امسع( لَُّهَما َكنٌز َتْحَتُه َوَكاَن اْلَمِديَنِة ِفي

 هلذين اجلدار واخلضر -السالم عليه- موسى وبنا داألوال فحفظ صاحلا السابع جدهم

 .الروايات بعض يف كما السابع جدهم صالح بسبب الغالمني
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 بطاعة فاعمل ،-أمساؤه وتقدست جالله جل- اهلل فاتق أوالدك اهلل حيفظ أن أردت فإذا

 اهلل كتاب على عودهم ،-وتعاىل تبارك- اهلل تقوى على أبناءك رب ،-وعال جل- اهلل

 بهمر الذكر، كثرة على ربهم الصالة، على ربهم ،-وسلم عليه اهلل صلى- رسوله سنة ىوعل

 .القرآن حمبة على
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 والعشرونالليلة الرابعة 

 وأبقى(الحلال خير  ))المال

 احلياة علمتين هكذا نفسه عن(  خطاب شيت حممود) اللواء الركن العالمة يرويها

 نةمدي من ”األبيض باب: “حي يف ضخمًا جامعًا العثمانيني عهد على املوصل والة أحد بنى

 من شيخًا اجلامع لذلك الوالي وخصص اليوم، حتى قائمًا اجلامع ذلك يزال وال املوصل.

 ألس باملصلني، عامرًا وأصبح اجلامع، بناء اكتمل وملا. وخطيبه اجلامع إمام ليكون الشيوخ

 لقاء تعاىل اهلل عند أجر من لي يكون أن عسى ما: “اجلامع شيخ األيام من يومًا الوالي

 “. الكبري؟ اجلامع هذا تشييدي

 ألستطيع الكتب مراجعة من لي البد”للوالي:  قال ثم طوياًل، املسجد إمام الشيخ وأطرق 

 التالي اليوم مساء املسجد حيضر أن موعدًا للوالي الشيخ وضرب. ”اجلواب لك أقدم أن

 . سؤاله جواب ليسمع

 مًا،ظل الناس أموال يصادر قاسيًا، ظاملًا وكان نزيهًا، وال عمله يف مستقيمًا الوالي يكن ومل

 !!.وحرامًا حالاًل ويكتنـزه مجًا، حبًا املال وحيب

 الما( حيب) ما الشيخ من يسمع أن يتوقع وهو املضروب املوعد يف اجلامع إىل الوالي وقدم

 اليوم مساء مستبشرًا الشيخ إىل فعاد مذهب، كل أمانيه به وذهبت يسمع، أن( جيب)

 املوعود،

 علماء من الشيخ وكان. حني إىل ولو الصدر يشرح الذي باجلواب إليه يفضي أن مؤماًل

 فتوقع السلطان، علماء ثناء مساع يطربه الوالي ذلك وكان.. السلطان علماء من ال.. الرمحن

 إىل الوالي بيد الشيخ وأخذ. يشفيه وال املخدر يرحيه الذي كاملريض جديدًا ثناًء يسمع أن
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 ىلإ رويدًا رويدًا تنحدر الوقت ذلك يف الشمس وكانت جنب، إىل جنبًا ووقفا اجلامع، باب

 .املغيب

 يف واألغنام األبقار يقتنون املوصل مدينة من( البيض باب) األبيض باب حي سكان وكان

 صباح أصحابها من يأخذها كان الذي الرعاة أحد إىل رعايتها أمر يوكلون وكانوا بيوتهم،

 مراعي يف رعيها يف النهار ساعات ويقضي الشمس، غروب قبيل إليهم بها ويعود يوم كل

 .والوديان واهلضاب السهول يف باألعشاب الغنية املوصل

 قبيل إليها وتعود صباحًا، أصحابها دور من خترج ما لكثرة واألغنام األبقار تلك وكانت

 بغري إليها وتعود منها خترج فهي..وعرفتها أصحابها دور إىل طريقها ألفت قد الظالم حلول

 والوالي والشيخ كبري، قطيع يف وهي وغنمه أبقاره على بعصاه يهش الراعي وأقبل. دليل

 فرحة وهي قطيعه على يهش والراعي احلديث، أطراف يتجاذبان اجلامع باب على يقفان

 أيتوك أهله إىل الراعي وعاد أصحابها، إىل ألغناموا األبقار فانطلقت حظائرها، إىل بالعودة

 ه،مالكي بدور ليلحق الراعي عن ينفض القطيع يرى وهو الوقور الشيخ وابتسم. عصاه على

 :الوقور وجهه تضيء واالبتسامة للوالي وقال وحيدًا، أهله إىل الراعي فيعود

 ءشي لك كان فإذا الراعي هذا كمثل اجلامع هذا بناء يف أنفقت ما جزاء يف اهلل عند مثلك“

 ادتوع القطيع، وأنعام أبقار تفرقت وإاّل أهلك، إىل بها واألغنام،عدت األبقار من القطيع يف

 .”اليدين صفر أنت وعدت صاحبها، دار إىل منها واحدة كل

 إىل الشيخ وعاد وعبوسًا تقطيبًا الوالي وجه وازداد وإشراقًا، اتساعًا الشيخ ابتسامة وازدادت

 هللا عند أجره أّن الوالي وفهم!!. أسفًا غضبان بيته إىل الوالي وعاد املغرب، لصالة همسجد

 ماله من قّدمه ما أما.. احلالل اخلاص ماله من بنائه يف قدمه ما مبقدار هو اجلامع بناء يف

 .احلساب يوم ذاتيًا أهلها إىل احلقوق تعود يوم أصحابه إىل أجره فيعود احلرام
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)  هـ 2900 سنة تويف الذي ”الكرحة داود“ اهلل رمحات عليه اجلليل شيخال هذا اسم كان

 من كان ألّنه.. مشهودًا يومًا وفاته يوم وكان األخري، مقره إىل كلها املوصل فشّيعته( م2316

 كأنها املشيعني أفواه من الرمحات عليه وهطلت السلطان، علماء من ال..  الرمحن علماء

 .ريمط يوم يف األمطار شآبيب

 ذكرهاأ وسأبقى أزال وال وكنت طفاًل، كنت منذ نفسييت يف الواقعية القصة هذه أثرت لقد

 (( وأبقى خري احلالل املال: )) حكمتها وأذكر

 وعبردروس 

 فاهلل تعاىل طيب ال يقبل اال طيبا  :وأبقيل احلالل خري املا أن

: فكم من موظف ال  أجرهاوزرها و لصاحبها  بغيا عليهالناس ظلما و  أموالمن اخذ وان 

ذا ال اجر فهك يتصدق و يبين املساجد ة ثم بعد ذليتقي اهلل تعاىل يتعامل بالرشا و السرق

 له و ال ثواب و ثواب ذلك املال عائد على صاحبه 

امر اهلل تعاىل موسى  كمالاحلسنة: يكون باملوعظة  إمنا الطغاةالدعوة منع الظلمة و فقه 

( 34) َغىَط ِإنَُّه ِفْرَعْوَن ِإَلى اْذَهَبا}يدعو فرعون باللني فقال سبحانه  أن –عليه السالم 

 َأْن َأْو َناَعَلْي َيْفُرَط َأْن َنَخاُف ِإنََّنا َربََّنا َقاَلا( 33) َيْخَشى َأْو َيَتَذكَُّر َلَعلَُّه َليًِّنا َقْوًلا َلُه َفُقوَلا

 [34 - 34: طه] { َوَأَرى َأْسَمُع َمَعُكَما ِإنَِّني َتَخاَفا َلا َقاَل( 34) َيْطَغى

  -اهلل رمحه-كثريابن يقول 

 يف أوقع ليكون ، رفيق سهل لني رقيق بكالم تكون له دعوتهما أن أقواهلم من واحلاصل

 سنةاحل واملوعظة باحلكمة َربَِّك َسِبيِل إىل ادع }:  تعاىل قال كما ، وأجنع وأبلغ النفوس

 ،[  524:  النحل]  { َأْحَسُن ِهَي باليت َوَجاِدْلُهم
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 والعشرونالليلة الخامسة 

 زمان العزة

 فرنسا يف أن مسع ملا اهلل رمحه القانوني سليمان السلطان أن الرتكية التواريخ كتب يف تواتر

 حدثتمأ أنكم اخلرب بلغين: قائاًل فرنسا ملك إىل كتب والنساء، الرجال بني الرقص أحدثوا

 كم،بأنفس الفحش هذا متنعوا أن إما رساليت يأتيك وملا والنساء، الرجال بني فحشاء رقصة

 .ةسن مائة فرنسا يف الرقص يكن مل الرسالة هذه وبعد بالدكم، ودّمرُت إليكم، أتيُت أو

 وعربس درو

 من خاف اهلل خوف اهلل منه كل شيء  أن

 {ُمْؤِمِننَي ُكْنُتْم ِإْن َخاُفوِنَو َتَخاُفوُهْم َفَلا َأْوِلَياَءُه ُيَخوُِّف الشَّْيَطاُن َذِلُكُم ِإنََّما}يقو اهلل تعاىل  

 [206: عمران آل]

 من أخافه اهلل، خيف مل ومن شيء، كل خافه اهلل، خاف من: "اهلل رمحه القيم ابن قال

 /1) القيم البن الفوائد؛ بدائع"]شيء كل

 َما اْلَأْمُر َهَذا َلَيْبُلَغنَّ: "ُلَيُقو َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوَل َسِمْعُت: َقاَل الدَّاِريِّ، َتِميٍم َعْن

 َأْو َعِزيٍز ِبِعزِّ الدِّيَن، َهَذا هلُلا َأْدَخَلُه ِإلَّا ٍرَوَب َوَلا َمَدٍر َبْيَت اهلُل َيْتُرُك َوَلا َوالنََّهاُر، اللَّْيُل َبَلَغ

: " َيُقوُل الدَّاِريُّ، َتِميٌم َوَكاَن " اْلُكْفَر ِبِه اهلُل ُيِذلُّ َوُذلًّا اْلِإْسَلاَم، ِبِه اهلُل ُيِعزُّ ِعزًّا َذِليٍل، ِبُذلِّ

 َأَصاَب َوَلَقْد َواْلِعزُّ، شََّرُفَوال اْلَخْيُر ِمْنُهُم َأْسَلَم َمْن َأَصاَب َلَقْد َبْيِتي، َأْهِل ِفي َذِلَك َعَرْفُت َقْد

 " َواْلِجْزَيُة َوالصََّغاُر الذُّلُّ َكاِفًرا ِمْنُهْم َكاَن َمْن
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 أذلنا به اهلل أعزنا ما بغري العز نطلب فمهما باإلسالم اهلل فأعزنا قوم أذل كنا) عمر: قال و

 ( اهلل
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 والعشرونلليلة السادسة ا

 أريد   راحتها

 معاوية، موالة العابدة رمحة من أفضل بالعراق وال بالشام ما: قال العزيز عبد بن سعيد عن

 أيام يه فإمنا بها، وللرفق لي ما: فقالت بنفسها، لرتفق فكلموها القراء من نفر عليها دخل

 ام هلل ألصلنيَّ أخوتاه، يا واهلل. اغًد يدركه مل شيء اليوم فاته فمن معدودة وأيام مبادرة

 .عيناي املاء محلت ما له وألبكنيَّ حياتي، أيام له وألصومنَّ جوارحي، أقلتين

 ! حقه يف يقصر أن فيحب عبده يأمر أيكم: قالت ثم

 .بصرها فقدت حتى وبكيت اسودت، حتى وصامت ُأقعدت، حتى اهلل رمحها قامت ولقد

 مل اهلل أن لوددت واهلل قليب، وَكَلَم فؤادي قرَّح بنفسي علمي: "اهلل رمحها تقول كانت

 ".مذكوًرا شيًئا أُك ومل خيلقين

 .اهلل سبيل يف املرابطني ثياب فتغسل الساحل إىل خترج اهلل رمحها وكانت

 دروس وعبر

 َلَنا َوَكاُنوا َرَهًباَو َرَغًبا َوَيْدُعوَنَنا اْلَخْيَراِت ِفي ُيَساِرُعوَن َكاُنوا ِإنَُّهْم}: عنهم اهلل قال هؤالء

 َلىَع َبْعُضُهْم َوَأْقَبَل}: اجلنان دخلوا حني عنهم تعاىل اهلل وقال ،[30: األنبياء] {َخاِشِعنَي

 اَبَعَذ َوَوَقاَنا َعَلْيَنا اللَُّه َفَمنَّ( 11) ُمْشِفِقنَي َأْهِلَنا ِفي َقْبُل ُكنَّا ِإنَّا َقاُلوا( 16) َيَتَساَءُلوَن َبْعٍض

 َكَربِّ ِبِنْعَمِت َأْنَت َفَما َفَذكِّْر( 10) الرَِّحيُم اْلَبرُّ ُهَو ِإنَُّه َنْدُعوُه َقْبُل ِمْن ُكنَّا ِإنَّا( 10) لسَُّموِما

 [.13 - 16: الطور] {َمْجُنوٍن َوَلا ِبَكاِهٍن

 ُأِريُد َراَحَتَها َقاَل: ْفَسَك؟َن َرْحَتَأ َلْو ُخَثْيٍم: ْبِن ِللرَِّبيِع ِقيَل"  َيُقوُل: الثَّْوِريَّ، َسِمْعُت َقاَل:

." 
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. نفسك أرحت لو: أصحابُه له فقال ساجدًا، يناُم – السلِف علماِء أحُد – مسروٌق كان

 .أريُد راحتها: قال

 .القيامِة يوِم قبل الرزِق من وحظَّنا اخَلْيِر من نصيبنا: أي: املفسِّرين بعُض قال

 كولذل املستقبِل، يف وال الغِد يف يفكِّرون وال ،[10:اإلنسان] {َعاِجَلَةاْل ُيِحبُّوَن َهُؤَلاء ِإنَّ}

 خامتُتها احلياِة، ُخلقِت وهكذا. والنهاية والبداية والنتيجة، والعمل والغد، اليوم خسُروا

 رخاٌء،و شدٌَّة ونقمٌة، نعمٌة شيء، على تستقرُّ ال ملوَّن مزاٌج وهي مكدٌَّر، شرٌب فهي الفناُء

 .فقٌرو غنًى

 {ْلَحاِسِبنَيا َأْسَرُع َوُهَو اْلُحْكُم َلُه َأاَل اْلَحقِّ َمْواَلُهُم الّلِه ِإَلى ُردُّوْا ُثمَّ}:  النهاية هي هذه

 [11:األنعام]
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  الليلة السابعة 

 عظماء. كنا أن والعشرون يوم

 حررو جيشه وأخذ احلبشة يف النصارى اغتصبها قرية يسرتد موسى كنكا املسلم امللك كان

 وكبري جيشهم قائد فيهم مبا أسرى القرية ساحة يف النصارى جيش كل واخرج القرية

 وهو موسى كنكا للملك صغري طفل فجاء وأوالده وأمه النصارى جيش قائد وزوجة القساوسة

 وقال امللك عليه فرد سيد يا سيدي يا له وقال قدمه من الطفل فمسكه فرسه على راكب

 ؟ غالم يا مسلم أنت هل:  للطفل

 . سيدي يا نعم:  قال

 . اإلسالم شبل يا لبيك:  والقس النصارى لقائد بعينه ناظرا كنكا امللك له فقال

 . الغيظ من األرض على مطروحا القس فانهار

 . واخيت أمي النصارى جيش قائد خطف لقد سيدي يا الطفل: له فقال

 . خيميت إىل والطفل والقس اجليش بقائد آتوني للجنود: امللك فقال

 . ؟ وأخته الغالم أم أين اجليش: لقائد وقال

 . بالدير خاصة حظرية يف ختدم هيالنا القديسة دير إىل بهما ذهبت تردد: بعد له قال

 العبيد من 2000 و مجل 00و فرس 00 من موكب يف بهما يأتي من أرسل امللك: هلم فقال

 املسلمون حظرية يف خدما تعملون لقسوا أنت تبقى وسوف باملوكب حيوطون واجلنود

 ...........وابنتها املسلمة تعود حتى دوابهم ختدمون

 إن ميكن ذلك غري كانوا وإن بهم سنأتي اليوم حتى أحياء كانوا إن النصارى: قائد فقال

 هلما. فداء والذهب املال وبريطانيا الربتغال تدفع
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 هو إال إله ال الذي واهلل)  اقول ما امسعا:  ههيني من يطري والشرر بغيظ كنكا امللك هلم فقال

 رأس نم اقل دية هلما اقبل لن مشالي يف حذاء والربتغال مييين يف حذاء بريطانيا جعلتم لو

 ( . أمها مقال ملك وراس البنت مقابل ملك

 ياةاحل قيد على وكانتا وابنتها باألم وأتو منهم رسل مع برسائل والقس اجليش قائد فأرسل

 ...... العظيم احلليم اهلل ديرتق من

 ..................... املسلمني ملك امر ما وكان

 إىل نياملسلم نساء يصل أن بعد إال النصر نعلن ولن قائمة املعركة ستبقى:  كنكا امللك وقال

 . بيوتهم

 . بالضبط املسلمني ملك طلب كما املوكب يف وبنتها األم الدير قساوسة وأرسل

 ؟ لكما حدث فيما تساحمونا هل:  حدث ما عن معتذرا وبنتها ملأل امللك فقال

 ! سيدي يا فخر وبكل نساحمك:  األم فقالت

 احدةو ليلة ولو بيتها خارج أسرية مسلمة تبيت أن نفسي أسامح لن واهلل وأنا:  كنكا فقال

 . املسلمني ملك لبكاء اجلميع وبكى والغالم وبنتها املرأة وبكت وبكى

 . عظماء ناك أن يوم هذا

 . شرب أو الدهر علينا أكل مهما عظماء فسنبقى ديننا اإلسالم دام وما

 والليلة اليوم يف مرات مخس روما برج فوق من املسلمني اذان يرفع الذي اليوم وسيأتي

 . الدنيا بقيت ما باق اإلسالم عز بأن تعرفون من وبشروا فأبشروا
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 الليلة الثامنة والعشرون

 . املغفرة نيتمت كنت لو أشتهي

 رمحه اهلل -اجلراح ابن داود بن عيسى بن من روائع قصص الوزير علي

 ألف ستمائة اخلري وجوه يف منها أنفقت دينار ألف سبعمائة كسبت : قال أنه عنه وروي

 .ألفًا ومثانني

 ىلإ جاء ثم شديد، حر يف واملروة وبالصفا بالبيت طاف بغداد من نفي حني مكة دخل وملا

 .ثلج شربة اهلل على أشتهي : وقال نفسه فألقى منزله

 .ههنا يتهيأ ال هذا : أصحابه بعض له فقال

 .املساء إىل وأصرب شاء، إذا اهلل به سيأتي ولكن أعرف : فقال

 له فجمع كثري، شديد برد منها وسقط فأمطرت سحابة جاءت النهار أثناء يف كان فلما

 لماف به، جاء أمسى فلما صائمًا، الوزير وكان له، وخبأه كثريًا ئًاشي الربد ذلك من صاحبه

 واليهح ملن يسقيه الوزير فجعل بثلج، وكلها األشربة بأنواع صاحبه إليه أقبل املسجد ءاج

 من بشيء جئته املنزل إىل رجع فلما شيئًا، منه هو يشرب ومل واجملاورين، الصوفية من

 هيأشت :وقال جهيد، جهد بعد فشربه ليشربنه عليه متوأقس له، خبأناه كنا الشراب ذلك

 .املغفرة متنيت كنت لو

 الدروس والعرب

 إثبات كرامات الصاحلني 

 وإجراء الرطب إنبات وكذا بشر، من ال ملريم؛ الرزق جميء من اهلل ذكره مااألدلة على ذلك 

 فال الكهف، هلأ عن الشمس ازورار: ومنها ذلك، قبل منها شيء يكن ومل هلا؛ النهر

 نم عنها اهلل رضي لسارة وقع ما:  ومنها واسعًا، انفتاحًا منفتح مكان يف أنهم مع تصيبهم
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 إىل بلقيس عرش الكتاب من علم عنده الذي إحضار: ومنها اليأس، سن يف بإسحاق محلها

 . السالم عليه سليمان

 انطبقت اليت رةالصخ من الغار أصحاب جناة: ومنها سارة، عن الظامل يد كّف: وكذا

 هللا بسم: قال حتى الغالم قتل عن امللك عجز: ومنها املهد، يف الغالم تكلُّم: ومنها عليهم،

  الغالم رب
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 والعشرونالليلة التاسعة 

  واليقين الصدق هو هذا

 الكرخ أهل من عطارًا أن :مجاعة عن أبيه عن التنوخي احلسن بن علي القاسم أبو روى 

 ه،منزل ولزم كسبه عن وانكسر دكانه فأغلق دينًا دينار ستمائة ركبه بالسنة، مشهورًا انك

 رسول أىر الليالي تلك بعض يف كان فلما كثرية، ليالي والصالة والتضرع الدعاء على وأقبل

 أمرته فقد الوزير عيسى بن علي إىل اذهب :له يقول وهو املنام يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل

  .دينار أربعمائةب لك

 على له يستأذن أحدا لعل فجلس أحد، يعرفه فلم الوزير باب قصد الرجل أصبح فلما

 نيإ للوزير قل :احلجبة لبعض قال إنه ثم باإلنصراف، وهّم اجمللس عليه طال حتى الوزير

 .الوزير على أقصه أن أريد وأنا املنام يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رأيت رجل

 ؟الرؤيا صاحب وأنت : احلاجب له فقال

 . متعددة رساًل طلبك يف أنفذ قد الوزير إن

 .سريعًا علّي أدخله : فقال الوزير فأخربوا احلجاب دخل ثم

 فقال له، ذلك فذكر ومنزله، وصفته وامسه حاله عن يستعلم الوزير عليه فأقبل عليه فدخل

 ار،دين أربعمائة بإعطائك يأمرني وهو وسلم عليه اهلل لىص اهلل رسول رأيت إني :الوزير له

 إىل طلبك يف أرسلت وقد أنت، أين أعرف وال أعرفك وال عنك، أسأل من أدري ال فأصبحت

 .إياي قصدك عن خريًا اهلل فجزاك رسل، عدة اآلن

 يهعل اهلل صلى اهلل رسول ألمر دينار أربعمائة هذه : فقال دينار ألف بإحضار الوزير أمر ثم

 .عندي من هبة وستمائة وسلم
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 رجوأ فإني وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول به أمرني ما على أزيد ال واهلل ال :الرجل فقال

 .فيه والربكة اخلري

 .واليقني الصدق هو هذا :الوزير فقال دينار، أربعمائة منها أخذ ثم

 عليك نصرب حنن : فقالوا أمواهلم لديونا أرباب على فعرض دينار األربعمائة ومعه فخرج

 .كسبك على ودم دكانك الذهب بهذا وافتح سنني، ثالث

 يتباملائ حانوته وفتح دينار، مائيت إليهم فدفع الثلث، أمواهلم من يعطيهم أن إال فأبى

 .دينار ألف ربح حتى احلول عليه حال فما الباقية، دينار

 وعبردروس 

 من بر وصدق  التجار هم الفجار اال

 - موسل عليه اهلل صلى - اهلل رسول مسعت: يقول شبل بن الرمحن عبد عن املستدرك يف

 ،بلى: )قال البيع؟ اهلل أحل قد أليس اهلل، رسول يا: قالوا(. الفجار هم التجار إن: )يقول

 ومل اإلسناد، صحيح حديث هذا وقال(...فيكذبون وحيدثون فيأمثون، حيلفون ولكنهم

 .اجلامع صحيح يف 2630: رقم حديث انظر .خيرجاه

 الّنِبّينَي َعَم األِمنُي، الّصُدوُق الّتاِجُر" قاَل وسلم عليه اهلل صلى النيّب عِن َسِعيٍد، أبي عْن

 ضعيف يف 1033: رقم حديث انظر( ضعيف) مرفوعا اليصح"....والّشَهداِء والّصّدِيقنَي

 . اجلامع

 عليه اهلل صلى النيّب َمَع َخَرَج أّنُه َجّدِه عْن أِبيِه عْن ِرَفاَعَة، بِن ْيِدُعَب بِن إْسَماِعيَل وعْن* 

 صلى اهلل ِلَرسوِل َتَجاُبواَفاْس" الّتّجاِر َمْعَشَر َيا" فَقاَل َيَتَباَيُعوَن الّناَس َفَرأى. امُلَصّلى إَلى وسلم

. ُفّجارًا اْلِقَياَمِة َيْوَم وَنُيْبَعُث الّتّجاَر إّن" فَقاَل. َلْيِهِإ َوَأْبَصاَرُهْم َأْعَناَقُهْم وَرَفُعوا وسلم، عليه اهلل

 ".وَصَدَق َوَبّر اهلل اّتَقى َمِن إاّل
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 من األبرار زمرة يف كان واألمانة الصدق حترى من أي( اخل األمني الصدوق التاجر: )قوله

 هقال والعاصني الفسقة من الفجار قرن يف كان خالفهما توخى ومن والصديقني النبيني

 ....الطييب

 .القيامة يوم الشهداء من املسلم الصدوق األمني التاجر بلفظ: عمر ابن وعن* 

 .القيامة يوم العرش ظل حتت الصدوق التاجر: بلفظ مالك بن أنس وعن* 

 .اجلنة أبواب من حيجب ال الصدوق التاجر: بلفظ عباس ابن وعن*  
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 الليلة الثالثون

 الصبح صالة مين تضاع لقد

 يديأ يف سقطت ثم بالكامل، ونصف سنة املسلمون حاصرها حصينة فارسية مدينة" تسرت"

 .. مبني فتح هلم وحتقق املسلمني،

 ..املسلمون خاضها اليت الفتوحات أصعب من وهو

 !؟ تسرت موقعة يتذكر عندما عنه اهلل رضي مالك بن أنس يبكي فلماذا

  بقليل، الفجر ساعات قبيل تسرت حصن باب فتح لقد

  مسلم ألف ثالثني بني رهيب لقاء ودار احلصن، داخل اإلسالمية اجليوش وانهمرت

 .. الضراوة منتهى يف قتااًل وكان فارسي، ألف ومخسني ومائة

 ..املسلم اجليش على اخلطر وحتمل املوت، حتمل القتال هذا يف حلظة كل وكانت

 .. للمؤمنني النصر هللا كتب - اهلل بفضل – النهاية يف ولكن

 !! الشمس شروق من حلظات بعد االنتصار هذا وكان

 !! الرهيب اليوم ذلك يف ضاعت قد الصبح صالة أن املسلمون واكتشف

  رقابهم على والسيوف الطاحنة األزمة هذه داخل يف املسلمون يستطع مل

 !!وقتها يف الصبح صالة يصلوا أن

 .. حياته يف واحدة مرة الصبح صالة ضياعل عنه اهلل رضي مالك بن أنس ويبكي

 اإلسالم سنام بذروة مشغول املسلمني وجيش.. معذور، املسلمني وجيش معذور، وهو يبكي

 ..  باجلهاد مشغول.. 

 



78 
 

 !.. عظيم شئ ضاع الذي لكن

 مجيعًا الدنيا لي أن وددت ما..  الصبح صالة مين ضاعت لقد! ؟ تسرت وما:  أنس يقول

 !! الصالة بهذه

 ... هؤالء ينتصر كان ملاذا نفهم ناه

 ؟؟..  حياتنا فى الفجر صالة قدر هو ما أنفسنا ولنسأل

 هللا سبيل فى بنومة نضحى أن حنن نقدر هل..  اهلل سبيل فى حبياتهم ضحوا الناس هؤالء

... 

 ؟ نأمل نصر فأي..  نقدر مل اذا

 سرتوت، تسرت مدينة فتح تذكر كلما يبكي كان أنه( عنه اهلل رضي) مالك بن أنس عن روي

 ،بيدهم سقطت ثم، بالكامل السنة ونصف سنة املسلمون حاصرها، حصينة فارسية مدينة

 الوضع كان فإذا، املسلمون خاضها اليت الفتوحات أصعب من وهو، مبني فتح هلم وحتقق

 يتذكر عندما( عنه اهلل رضي) مالك بن أنس يبكي فلماذا، املشرقة اجلميلة الصورة بهذه

 مرتوانه، بقليل الفجر ساعات قبيل املدينة حصن باب فتح مت قد أنه ذلك تسرت؟ قعةمو

 مئة وبني مسلم ألف ثالثني بني رهيب لقاء ودار، احلصن داخل اإلسالمية اجليوش

 ملحت القتال هذا يف حلظة كل وكانت، الضراوة منتهى يف قتااًل وكان، فارس ألف ومخسني

، األزمات أخطر ومن الصعوبة منتهى يف املوقف وكان، نياملسلم جيش على واخلطر املوت

 شروق من حلظات بعد االنتصار هذا وكان، للمسلمني النصر اهلل كتب النهاية يف ولكن

 مل حيث، الرهيب اليوم ذلك يف فاتتهم قد الفجر صالة ان املسلمون واكتشف، الشمس

، هاوقت يف الفجر صالة يصلوا نأ رقابهم على والسيوف الطاحنة األزمة هذه خالل يستطيعوا

 هوو يبكي، حياته يف واحدة مرة الفجر صالة لضياع( عنه اهلل رضي) مالك بن أنس ويبكي

 قال، باجلهاد مشغول، اإلسالم سنام بذروة ومشغول معذور املسلمني وجيش، معذور
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 أن وددت ما، الصبح صالة مين ضاعت لقد تسرت؟ وما: “مالك بن أنس اجلليل الصحابي

 يف الفجر صالة قدر هو وما، هؤالء ينتصر كان ملاذا نفهم هنا ”الصالة بهذه مجيعًا الدنيا لي

 بيلس يف بنومة نضحي أن حنن نستطيع هل، اهلل سبيل يف حبياتهم ضحوا هؤالء حياتهم؟

  منا السفهاء فعل مبا تؤاخذنا ال ربنا ننتظر؟ نصر فأي نقدر مل وإذا، اهلل

 والعبرالدروس 

 :اهلل ذمَّة يف الدخول: األوىل لفائدة

 ىصل - اهلل رسول قال: قال - عنه اهلل رضي - البجلي سفيان بن عبداهلل بن جندب عن

 بشيء؛ مَّتهذ من اهلل َيطُلَبنَّكم فال اهلل، ذمة يف فهو الصبح، صلَّى َمن: ))- وسلم عليه اهلل

 مسلم رواه ؛((جهنم نار يف وجهه على َيُكبه ثم يدركه، بشيء ذمته من يطُلبُه من فإن

 .وأمحد

 وأمانه - تعاىل - ضمانه يف فهو مجاعة، يف الصبح صلَّى َمن أن: احلديث هذا ومعنى

 يطلبه فإنه - تعاىل - اهلل عهد نقض وَمن بسوء، له يتعرَّض أن ألحد فليس وعهده،

 . بعهده والقيام حقِّه يف فرط مبا للمؤاخذة

 :الليل قيام أجر: الثانية الفائدة

: - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال: قال - عنه اهلل رضي - عفان بن عثمان عن

 أمنافك مجاعة، يف الصبح صلى ومن الليل، نصف قام فكأمنا مجاعة، يف العشاء صلى َمن))

 .مسلم رواه ؛((كلَّه الليَل صلَّى

 :النفاق من براءة: الثالثة الفائدة

 ليس: ))- وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال: الق - عنه اهلل رضي - هريرة أبي عن

 لقدو حبًوا، ولو ألَتوهما فيهما، ما يعلمون ولو والعشاء، الفجر من املنافقني على أثقل صالة
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 الةالص إىل خيرج ال من على فأحرَِّق النار، من ُشعاًل آُخَذ ثم فُيقيم، املؤذِّن آُمَر أن هممُت

 .ومسلم والبخاري، أمحد، رواه ؛((بعد

 :القيامة يوم التام النور: الرابعة الفائدة

 بشِِّر: ))قال - وسلم عليه اهلل صلى - النيب عن - عنه اهلل رضي - األسلمي بريدة عن

 .والرتمذي داود أبو رواه ؛((القيامة يوم التام بالنور املساجد إىل الظَُّلم يف املشَّائني

 :تعاىل - اهلل عند عليه ؤهموثنا له، املالئكة شهود: اخلامسة الفائدة

: قال - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول أن: - عنه اهلل رضي - هريرة أبي عن

 العصر، الةوص الفجر صالة يف وجيتمعون بالنهار، ومالئكٌة بالليل، مالئكٌة فيكم يتعاقبون))

 عبادي؟ تركتم كيف: - بهم أعلم وهو - ربُّهم فيسأهلم فيكم، باتوا الذين يعُرُج ثم

 .ومسلم البخاري رواه ؛((يصلون وهم وأتيناهم يصلُّون، وهم تركناهم: فيقولون

 :الشمس تطلع حتى - تعاىل - اهلل ذكر إذا وعمرة حجة أجر: السادسة الفائدة

 َمن: ))- وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال: قال - عنه اهلل رضي - مالك بن أنس عن

 له كانت ركعتني، صلى ثم الشمس، تطلع حتى اهلل يذكر دقع ثم مجاعة، يف الغداة صلى

 .الرتمذي رواه ؛((تامة تامة، تامة، وعمرة حجة كأجر

 :الدنيا غنائم تعدهلا ال غنيمة: السابعة الفائدة

 َبَلِق بعًثا بعث - وسلم عليه اهلل صلى - النيب أن: - عنه اهلل رضي- اخلطاب بن عمر عن

 عأسر بعًثا رأينا ما: خيرج مل ممن رجل فقال الرجعة، فأسرعوا كثرية، غنائم فغنموا جنٍد،

 لُّكمأد أال: ))- وسلم عليه اهلل صلى - النيب فقال البعث، هذا من غنيمًة أفضل وال رجعًة،

 حتى اهلل يذكرون جلسوا ثم الصبح، شهدوا قوم رجعة؟ وأسرع غنيمة، أفضل قوم على

 .وضعفه الرتمذي رواه ؛((غنيمة فضلوأ رجعة، أسرع فأولئك الشمس، عليهم طلعت
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