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املكتبة املرادية



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
بسم هللا الرمحن الرحيم

املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده هللا
فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد
عبده ورسوله {اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وانتم مسلمون} آل عمران
102
سوِ
ِ
َّ ِ
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِم ْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
ث ِم ْن ُه َما ِر َجاال
َ
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
{اي أَيُّ َها الن ُ
َكثِريا ونِساء واتَّ ُقوا َّ َّ ِ
ِ
ام إِ َّن َّ
اَّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبا ( })1النساء 1
اءلُو َن بِه َو ْاأل َْر َح َ
َ َ َ
سَ
اَّللَ الذي تَ َ

ِ
َّ ِ
ين آ ََمنُوا اتَّ ُقوا َّ
صلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَغْ ِف ْر
اَّللَ َوقُولُوا قَ ْوال َسديدا ( )70يُ ْ
َ
{اي أَيُّ َها الذ َ
ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوزا َع ِظيما ( })71األحزاب .71 - 70

لَ ُك ْم

أما بعد
فإن أصدق احلديث كتاب هللا وخري اهلدي هدي حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -وشر األمور
حمداثهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار وبعد.
أخي املسلم  00أخيت املسلمة  000كل عام أنتم خبري فها هو شهر اخلري والربكات ،شهر التقوى
والقرآن ،شهر الصدقة واإلحسان ،قد هل على األمة اإلسالمية بل على الدنيا كلها حيمل هلم
التحف واهلدااي من رب الربااي ،جاءهم ليطهرهم من اخلطااي وينقيهم من الرزااي
أتى رمضان مزرعة العباد لتطهري القلوب من الفساد
فأد حقوقه قوال وفعال وزادك فاختذه للمعاد
فمن زرع احلبوب وما سقاها أتوه اندما يوم احلصاد
وشهر رمضان شهر الرتاويح اليت هبا يسموا املسلم مبناجاته لربه وتالوته آايت القران الكرمي صالة
الرتاويح سنة سنَّها رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم ألمته ،فقد قام أبصحابه ثالث ٍ
ليال ،ولكنه صلى
هللا عليه وسلّم ترك ذلك خوفا من أن تُفرض عليهم ،مث بقي املسلمون بعد ذلك يف عهد أيب بكر
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ُيب بن كعب،
وصدر من خالفة عمر ،مث مجعهم أمري املؤمنني عمر رضي هللا عنه على متيم الداري وأ ّ
فصاروا يصلون مجاعة إىل يومنا هذا وهلل احلمد .وهي ُسنَّة يف رمضان.

والرتاويح :مجع تروحية ،أي تروحية للنفس ،أي اسرتاحة ،من الراحة وهي زوال املشقة والتعب ،والرتوحية
يف األصل اسم للجلسة مطلقة ،ومسيت اجللسة اليت بعد أربع ركعات يف ليايل رمضان ابلرتوحية
لالسرتاحة ،مث مسيت كل أربع ركعات تروحية جمازا ،ومسيت هذه الصالة ابلرتاويح؛ ألهنم كانوا يطيلون
القيام فيها وجيلسون بعد كل أربع ركعات لالسرتاحة (.)1
وصالة الرتاويح :هي قيام شهر رمضان ،مثىن ،مثىن ،على اختالف بني الفقهاء يف عدد ركعاهتا،
ويف غري ذلك من مسائلها (.)2
وها أان أضع بني يدي األئمة والدعاة اإلصدار الرابع وهو حتت عنوان (نفح الريح ( )3جللسة صالة
الرتاويح) وقد صدر يل ثالثة إصدارات وهي موجودة على موقعي األلوكة وموقع صيد الفوائد وموقع
املكتبة اإلسالمية ميكن حتميلها من هناك وهي:
اإلصدار األول :مشكاة املصابيح جللسة صالة الرتاويح ()4
اإلصدار الثاين :إسراج املصابيح جللسة صالة الرتاويح ()5
اإلصدار الثالث :إشراق املصابيح جللسة صالة الرتاويح ()6

- 1املصباح املنري ،قواعد الفقه  ،225فتح القدير  ،333 / 1حاشية العدوي على الكفاية .321 / 2
- 2قواعد الفقه  ،352الدسوقي  ،315 / 1اجملموع  ،30 / 4املغين .165 / 2
 - 3نفحت الريح :نسمت وحتركت ،والنفح يوافق حرارة الصيام خبالف اللفح فهو يكون ابحلرارة قال األصمعي ما كان
من الرايح له نَ ْف ٌح فهو برد وما كان له لفح فهو حر
 - 4رابط حتميل الكتاب:
http://www.alukah.net/library/0/97199/#ixzz5BaXasawd
 - 5رابط حتميل الكتاب:
http://www.alukah.net/spotlight/0/103909/#ixzz5BaXHlZwS
 - 6رابط حتميل الكتاب:
http://www.alukah.net/library/0/116712/#ixzz5BaX9xADZ
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وهي عبارة عن قصة أذكرها مث أُبني ما فيها من دروس وعرب ،يستجم هبا الفؤاد وتشحذ من خالهلا
اهلمم وخاصة أننا يف شهر املسارعة إىل اخلريات ،واملسابقة إىل املكرمات ،شهر تذكر فيها البطوالت
والفتوحات واالنتصارات فما أجوجنا إىل ُجرع تغذي أرواحنا وتشفي أسقامنا.
فهي رايح طيبة ذات عبق طيب حتمل القلوب والنفوس على القيام بطاعة امللك القدوس.
وهي رايح حتمل روح البذل والعطاء والتضحية والفداء فهي تشحذ اهلمم وتنشط العقول والقلوب
إىل معرفة عالم الغيوب ونبيه احلبيب احملبوب ومن سار على درهبم من أويل النهي والقلوب
وهي رايح حتمل سحائب األمل الذي حيدوه العمل
وهي رايح تلقح القلوب واألفكار لتثمر الطاعة واالستغفار كما قال العزيز الغفار { َوأ َْر َسلْنَا ِ
الرَاي َح
لَواقِح فَأَنْ زلْنا ِمن َّ ِ
ني} [احلجر]22 :
َس َق ْي نَا ُك ُموهُ َوَما أَنْ تُ ْم لَهُ ِِبَا ِزنِ َ
الس َماء َماء فَأ ْ
َ َ ََ َ

تان من الورِد أَو من ِِ
ِ
حة بس ٍ
اليامسينَا
إِ َّن ِيل َ
َ َْ
كل نَ ْف ُ ْ
َ
عند ِّ

والغرض من كتابتها :إراحة الداعية أو املتحدث من عناء البحث يف بطون الكتب عن طرفة أو قصة
أو خاطرة يقوهلا يف جلسة الرتاويح
فاهلل أسأل أن جيعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكرمي وأن ينفع به املسلمني واملسلمات وأن جيعل
ذلك يف موازين من كتبها وأشرف على طبعها ونشرها ،وصل اللهم على نبينا حممد و آله األبرار و
صحابته األخيار و من سار على هنجه و اتبع سنته إىل يوم القرار

كتبه
أبو أمساء  /السيد مراد سالمة
إمام وخطيب ومدرس بوزارة األوقاف املصرية
مجهورية مصر العربية  /حمافظة البحرية /مركز شرباخيت  /قرية فرنوى
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الليلة األوىل
هنيئا لكم معاشر الصائمني
عن أيب موسى -رضي هللا عنه -قال :خرجنا غازين يف البحر ،فبينما حنن والريح لنا طيبة ،والشراع
لنا مرفوع؛ فسمعنا مناداي ينادي :اي أهل السفينة ،قفوا أخربكم ،حىت واىل بني سبعة أصوات؛ قال
أبو موسى :فقمت على صدر السفينة ،فقلت :من أنت ،ومن أين أنت؟ أو ما ترى أين حنن ،وهل
نستطيع وقوفا؟ قال :فأجابين الصوت :أال أخربكم بقضاء قضاه هللا عز وجل على نفسه؟ قال:
قلت :بلى ،أخربان؛ قال :فإن هللا تعاىل قضى على نفسه :أنه من عطش نفسه هلل عز وجل يف يوم
حار ،كان حقا على هللا :أن يرويه يوم القيامة؛ قال :فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم احلار،
()7
الشديد احلر ،الذي يكاد ينسلخ فيه اإلنسان فيصومه .
دروس وعرب
إخوة الصائمني نعيش يف أول ليلة من ليايل شهر الصيام والقيام مع قصة لطيفة تبني لنا فضل الصيام
يف احلر وخاصة أن حرارة اجلو يف هذه احلقبة من السنة حمرقة وجيد الصائم من املشقة والعطش
الشديد فيحتاج املسلم إىل ما يثبت به فؤاده فمن ابن له عظم األجر هان عليه مشقة التكليف

فضل الصوم يف احلر الشديد
وقد روي عن معاذ بن جبل وعبد هللا بن عمر وأيب الدرداء رضي هللا عنهم أهنم ذكروا عند موهتم
أهنم مل أيسوا من الدنيا إال على ظمأ اهلواجر
أي :الصيام يف اليوم الشديد حره.
وروي عن أيب ذر رضي هللا عنه أنه قال( :صوموا يوما شديدا حره لطول النشور ،وصلوا ركعتني يف
سواد الليل لوحشة القبور) ()8
يتحني بصيام التطوع اليوم الشديد حره؛
ونقل عن بعض نساء السلف أهنن كن
َّ
ألن العمل إذا كان مؤنته ونصبه أكثر كان أجره أعظم.
وملا حضرت الوفاة عامر بن عبد هللا وهو من العباد الزهاد ومن خرية التابعني بكى فقيل:
ما يبكيك؟
 - 7حلية األولياء ()260/1
 - 8حلية األولياء ()165 /1
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قال( :ما أبكي جزعا من املوت ،وال حرصا على الدنيا ،ولكن أبكي على ظمأ اهلواجر وقيام ليل
الشتاء).)9( .
فالعابد لعظم يقينه مبحبة هللا تعاىل للعمل ورضاه به وأنه قربة إليه صار حيب العبادة حمبة شديدة وال
بنصبها ،بل جيد فيه من اللذة واألنس ما ال جيده أصحاب اللهو يف هلومكما روى ابن املبارك
يبايل َ
يف الزهد عن معضد أنه قال( :لوال ظمأ اهلواجر وطول ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب هللا عز
وجل ما ابليت أن أكون يعسواب))10( .
فجعل هذه العبادات هي معىن إنسانيته ،وأنه لوالها ملا كان بينه وبني احليوان فرق.
فالعزمية على الصيام يف شدة احلر من دالئل صحة اإلميان ،والتذمر منه من عالمات ضعف اإلميان
وضعف حمبة هللا تعاىل يف قلب العبد.

 - 9التبصرة البن اجلوزى ()184 /1
 - 10الزهد البن املبارك (ص)94 :
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الليلة الثانية
أحر منه
صمت ليوم هو ُّ

خرج احلجاج ذات يوم فأصحر وحضر غداؤه فقال :اطلبوا من يتغدَّى معي ،فطلبوا ،فإذا أعرايب يف
مشلة ،فأُيت به ،فقال :السالم عليكم .قال :هلُ َّم أيها األعرايب.
قال :قد دعاين من هو أكرم منك فأجبته.
قال :ومن هو؟
قال :دعاين هللا ريب إىل الصوم فأان صائم.
وصوم يف مثل هذا اليوم احلار!!
قالٌ :
أحر منه.
قال :صمت ليوم هو ُّ
وص ْم غدا.
قال :فأفطر اليوم ُ
قال :ويضمن يل األمري أين أعيش إىل غد؟!
قال :ليس ذاك إليه.
قال :فكيف تسألين عاجال آبجل ليس إليه سبيل؟!
قال :إنه طعام طيب.
قال :وهللا ما طيَّبه خبَّازك وال طبَّاخك.
قال :فمن طيَّبه؟!
قال :العافية.
قال احلجاج :اتهلل ما رأيت كاليوم .أخرجوه عين.)11( .

- 11مجهرة العرب .255 ،254/3
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دروس وعرب
أخي املسلم :اجعل من نواايك وأهدافك الرمضانية االستعداد ليوم حره شديد وأبسه عظيم يوم أن
تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل
اجعل من أهدافه الرمضانية أن تشرب يوم الظمأ األكرب
فعن الشعيب قال :غُشي على مسروق يف يوم صائف وهو صائم ،فقالت له ابنته :أفطر .قال :ما

أردت يب؟!

قالت :الرفق .قال« :اي بنية إمنا أطلب الرفق لنفسي يف يوم كان مقدراه مخسني ألف سنة» (.)12
ومثل هذا األعرايب يف وفائه ومثل مسروق يف صربه كان حسني بن رستم األيلي يف رجولته وقد دخل
على قوم وهو صائم فقالوا له :أفطر ،فقال« :إين وعدت هللا وعدا ،وأان أكره أن أُخلِف هللا ما
وعدته!!»()13
بل كانوا يتمنون احلر الشديد ليحصدوا الثواب اجلزيل املضاعف ،ومن ذلك ما حدث مع عامر بن
عبد قيس ملا سار من البصرة إىل الشام كان معاوية يسأله أن يرفع إليه حوائجه فيأىب ،فلما أكثر
علي يف
علي شيئا ،فإنه ِخي ُّ
عليه قال :حاجيت أن تَ ُرَّد َّ
ف َّ
علي من َحِّر البصرة لعل الصوم أن يشتد َّ
بالدكم!!» (.)14

- 12صفة الصفوة .613/3
 - 13شعب اإلميان 418/3
- 14اجلوع ص  316نقال عن كتاب من أخبار السلف – زكراي بن غالم قادر – مكتبة الرشد.
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الليلة الثالثة
ال تدع سالح الدعاء
قال ابن األثري " :يف عام  201ه تويف أبو العباس عبد هللا بن األغلب أمري إفريقية وكانت إمارته
مخس سنني وحنو شهرين وكان سبب موته أنه حدد على كل فدان يف عمله مثانية عشر دينارا فضاق
الناس لذلك ،وشكا بعضهم إىل بعض فتقدم إليه رجل من الصاحلي ن امسه حفص بن عمر اجلزري
مع رجال صاحلني فنهوه عن ذلك ،ووعظوه وخوفوه العذاب يف اآلخرة وسوء الذكر يف الدنيا فلم
يسمع هلم ،ومل جيبهم أبو العباس إىل ما طلبوه من ختفيف الضرائب فخرج العلماء والصاحلون من
عنده وقصدوا مدينة القريوان فقال هلم الرجل الصاحل حفص :لو أننا نتوضأ للصالة ونسأل هللا أن
خيفف عن الناس ففعلوا ذلك ،فما لبث العباس بعد ذلك إال مخسة أايم وخرجت قرحة من أذنه
اليت مل يسمع هبا احلق ومات " (الكامل البن األثري حوادث)15( )201نسأل هللا السالمة
دروس وعرب
الدعاء سبب من أهم أسباب القضاء على الظلم والظاملني ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملعاذ
ملا أرسله إىل اليمن "اتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب" عن أيب هريرة  -رضي هللا
عنه  ،-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  (( :-ثالث دعوات مستجاابت ال شك
فيهن :دعوة املظلوم ،ودعوة املسافر ،ودعوة الوالد على ولده ))()16
فدعوة املظلوم ال تُرد ،ولو كان كافرا فكيف لو كان املظلوم موحدا؟
قال احلاكم :مسعت الشيخ أاب بكر يقول" :رأيت يف منامي عمر بن اخلطاب فقلت له اي أمري
املؤمنني ،ما النجاة من الدنيا أو املخرج منها فقال يل إبصبعه الدعاء ،فأعدت عليه السؤال فجمع
نفسه كأنه ساجد خلضوعه مث قال الدعاء".

 - 15الكامل يف التاريخ ()433 /5
 - 16أخرجه :أبو داود ( ،)1536وابن ماجه (  ،) 3862والرتمذي (  ) 1905و( .) 3448
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ول َِّ
عن أَِيب الدَّرد ِاء ،قَ َ ِ
ض َع َفائِ ُك ْم فَِإنَّ ُك ْم
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ول« :أَبْغُ ِوين ِيف ُ
َْ
الَ :مس ْع ُ
اَّلل َ
َْ
ض َع َفائِ ُك ْم» ( )17فالدعاء من أقوى أسباب النصر على األعداء
ص ُرو َن بِ ُ
إَِّمنَا تُْن َ

الليلة الرابعة
العربة ابليقني
قال اإلمام الزركشي رمحه هللا فالربهان قال :إن امرأة قال هلا أحد أحفادها إن سقف البيت يكاد أن
يسقط ،فكتبت ورقة وأعطته إايها وقالت له ضعها يف ثقب السقف فأخذ الفىت الورقة دون أن
يقرأها ووضعها يف ثقف السقف ،مكث السقف على حاله يكاد أن يسقط ومل يسقط 20سنة،
قال الفىت مث ماتت العجوز ،فلما ماتت العجوز أردت أن أعرف ماذا كتبت ،قال فلما أخذت الورقة
من الثقب سقط السقف ،قال فلما أخذت الروقة إذ قد ُكتب فيها:
{اللهم إنك قلت إن هللا ُميسك السماوات واألرض أن تزوال فاللهم أمسك علينا السقف } فأمسك

هللا السقف  20عاما ليقينها برهبا وليس كل منا ميلك ذلك اليقني إال من قرأ القرآن وعظمه

دروس وعرب
واعلم علمين هللا وإايك :أن الغاية اليت من أجلها أرسل هللا تعاىل الرسل هو اليقني ابهلل تعاىل ومبا
أرسل ومبا أعد ألوليائه من جنات النعيم وما أعد ألعدائه من عذاب اليم يف انر اجلحيم
يقول السعدي – رمحه هللا * :فائدة :ذكر هللا اليقني يف مواضع كثرية من القرآن يف احملل العايل من
الثناء ،أخرب أن اليقني هو غاية الرسل بقوله:
{وليكون من املوقنني} [األنعام .]75 :وأنه ابلصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين ،وأن اآلايت إمنا
ينتفع هبا االنتفاع الكامل (املوقنني) ،فحقيقة اليقني هو العلم الثابت الراسخ التام املثمر للعمل القليب
والعمل البدين) ()18

 - 17أخرجه البزار ( ،359/3رقم )1159
 - 18تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري األحكام ( -ج  / 2ص )58
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اليقني هو اإلميان كله
عن زبيد عن أيب وائل عن عبد هللا رضي هللا عنه مرفوعا " اليقني اإلميان كله "()19
يقول ابن الصباغ العارف علي بن محيد بن إمساعيل بن يوسف :يرزق العبد من اليقني بقدر ما يرزق
من العقل.)20( .

َمن ظَ َّن ُح ِرم اليقني

ارحه بغري
وم ْن تكلَّم فيما ال يَعنيه ُح ِرم الصدق؛ ومن َشغَل جو َ
قال َس ْهلَ " :من ظَ َّن ُح ِرم اليقني؛ َ
ما أمره هللاُ به ُح ِرم الورع ")21( .
أبو على أمحد بن عاصم األنطاكي،
وقال " :يسري اليقني خيرج كل الشك من القلب .ويسري الشك خيرج اليقني كله من القلب ()22
عن وكيع :عن سفيان :لو أن اليقني ثبت يف القلب ،لطار فرحا ،أو حزان ،أو شوقا إىل اجلنة ،أو
خوفا من النار)23( .
وقال أبو علي الروذابري :أنفع اليقني ما عظم احلق يف عينك ،وصغر ما دونه عندك ،وثبت الرجاء
واخلوف يف قلبك)24( .

 - 19لسان امليزان ( -ج  / 2ص )379
 -20الوايف ابلوفيات ( -ج  / 6ص )385
 - 21طبقات الصوفية ( -ج  / 1ص )68

 - 22طبقات األولياء ( -ج  / 1ص  )8اتريخ اإلسالم للذهيب ( -ج  / 4ص )180
 - 23سري أعالم النبالء ( -ج  / 7ص  )260اتريخ اإلسالم للذهيب ( -ج  / 3ص )224
 - 24سري أعالم النبالء ( -ج  / 14ص )536
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الليلة اخلامسة
فوعزة ريب ألزحفن بك زحف البعري

ٍ
ِ ِ
ِِ
ِ
ف َرْك َع ٍة،
َع ِن ْ
احلَ َس ِن بْ ِن أَِيب َج ْع َف ٍر؛ قَ َ
ض َعلَى نَ ْفسه ُك َّل يَ ْوم أَلْ َ
الَ :كا َن َعام ُر بْ ُن َعْبد هللا قَ ْد فَ َر َ
ِ
ول :اي نَ ْفس! ِهب َذا أ ُِمر ِ
ِ
ِ ِ ِ
ت،
س ،قَد انْتَ َف َخ ْ
صلَّى الْ َع ْ
َوَكا َن إِ َذا َ
ت قَ َد َماهُ م ْن طُول الْقيَام ،فَيَ ُق ُ َ ُ َ ْ
صَر َجلَ َ
ت ،ي ِ
ِ ِ ِ
ِ
صلَّى إِ َىل
وش ُ
ب؛ قَ َام فَ َ
ب الْ َعنَاءُُ .مثَّ يَ ْقَرأُ إِ َىل الْ َم ْغ ِرب ،فَِإ َذا َ
صلَّى الْ َم ْغ ِر َ
َوهلََذا ُخل ْق ُ
ك أَ ْن يَ ْذ َه َ
الص ِ
ِ
ِ
الة؛ فَال يََز ُال َراكِعا
صلَّى الْ َعْت َمةَ؛ أَفْطََرُ ،مثَّ يَ ُق ُ
وم إِ َىل َّ
س! قُوميُ ،مثَّ يَ ُق ُ
الْ َعْت َمة ،فَِإ َذا َ
ولَ :اي نَ ْف ُ
ِ
ِ
ف النَّا ِر َمنَ َع الن َّْوَم ِم ِّين؛ فَا ْغ ِف ْر ِيل.
صبِ َحَ ،وَكا َن يَ ُق ُ
الله َّم! إِ َّن َخ ْو َ
َو َساجدا َح َّىت يُ ْ
ول ِيف َج ْوف اللَّْي ِلُ :
ألزحفن بك زحف البعري وإن استطعت أال
كان يقول لنفسه قومي اي مأوى كل سوء فوعزة ريب
ّ

ميس األرض من رمهك ألفعلن مث يتلوى كما يتلوى احلب على املقلي مث يقوم :فينادي اللهم إن النار
منعتين من النوم)25( .
وعن سفيان قال :قال عامر بن عبد هللا الجتهد ّن فإن جنوت فربمحة هللا وإال مل أ ُمل نفسي ()26
وعن صخر بن صخر قال :قال عامر بن عبد هللا :أان من أهل اجلنة أو أان من أهل اجلنة أو مثلي
يدخل اجلنة ( )27
دروس وعرب
ِ
قال تعاىلِ :
ك فَ ْليَ تَ نَافَ ِ
س الْ ُمتَ نَافِ ُسو َن} [املطففني ]26 :مطلب يستحق
{ختَ ُامهُ ِم ْس ٌ
ك َوِيف َذل َ
املنافسة ،أفق تستحق السباق ،وغاية تستحق الغالب ،الذين يتنافسون يف شيء من أشياء األرض،
مهما كرب وجل وارتفع وعظم ،إمنا يتنافسون يف شيء حقري فان قريب ،والدنيا ال تزن عند هللا جناح
بعوضة هزيلة زهيدة ،فهون من شأهنا وارفع نفسك عنها .....لعب وهلو وزينة وتفاخر وتكاثر ،ليس
السباق إىل إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر بسباق يليق مبن شبوا على الطوق ،وتركوا عامل

 - 25حماسبة النفس رقم  ،100و املنتظم )29 / 5( -و التهجد وقيام الليل )446 / 1( -و سري أعالم النبالء -
()317 / 6
 - 26الزهر الفاتح يف ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح )3( -
 - 27اتريخ دمشق  )34 / 26( -واحملاسبة رقم  ،147حلية األولياء )90 / 2( -
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اللهو واللعب لألطفال والصغار ،فما السباق إىل ذلك األفق ،وإىل ذلك اهلدف ،وإمنا إىل ذلك
امللك العريض ،إىل جنة عرضها كعرض السماء واألرض.
إهنا اجلنة :فسلوا عنها عبد هللا بن غالب رمحه هللا :رآه مالك بن دينار يف إحدى املعارك ومسعه يقول
وقد تالمحت الصفوف إين أرى ما ليس عليه صرب ....روحوا بنا إىل اجلنة..مث كسر جفن سيفه
وتقدم فقاتل حىت قتل.
إهنا اجلنة :فيها جوار الرمحن وأنبيائه:
ِِ
ِ
اجلَن َِّة ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن
اب ْ
َح َسنُوا ْ
وه ُه ْم قََرتٌ َوَال ذلَّةٌ أُولَئِ َ
كأ ْ
احلُ ْس َىن َوِزَاي َدةٌ َوَال يَ ْرَه ُق ُو ُج َ
ين أ ْ
َص َح ُ
{للَّذ َ
} [يونس]26 :
{و ُجوهٌ يَ ْوَمئِ ٍذ َان ِضَرةٌ ( )22إِ َىل َرِّهبَا َان ِظَرةٌ } [القيامة .]23 ،22 :انظر إىل من كملت من النساء،
ُ
اَّلل مثال لِلَّ ِذين آمنوا امرأ ِ
اجلَن َِّة}
ب ابْ ِن ِيل ِعْن َد َك بَْي تا ِيف ْ
ب َُّ َ َ
{و َ
َت ف ْر َع ْو َن إِ ْذ قَالَ ْ
َ َُ ْ َ َ
ت َر ِّ
ضَر َ
آسية تقول َ
[التحرمي ]11 :قبل الدار طلبت اجلار.
قالت أم البنني أخت عمر بن عبد العزيز :البخيل كل البخيل من تبخل عن نفسه ابجلنة.
وقال رجل البن مساك عظين فقال :احذر أن تقدم على اجلنة عرضها السماوات واألرض وليس لك
فيها موضع قدم ،ولنا إن شاء هللا مع احلور العني وقفة ،وكذلك مع أعظم ثواب أهل اجلنة وهو يوم
املزيد والتمتع برؤية العزيز احلميد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصري.
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الليلة السادسة
أخربوين عن الشهادة كم هي من اإلميان؟
ومنها أهنم – اخلوارج-جاءوه-أبو حنيفة  -ليناظروه ملا علموا أنه ال يكفر أحدا من أهل القبلة
بذنب فقالوا :هااتن جنازاتن على ابب املسجد أما إحدامها فلرجل شرب اخلمر حىت كظته وحشرج
هبا فمات غرقا يف اخلمر ،واألخرى امرأة زنت حىت إذا أيقنت ابحلمل قتلت نفسها فقال هلم أبو
حنيفة :من أي امللل كاان؟ أمن اليهود؟ قالوا :ال ،أفمن النصارى؟ قالوا :ال ،قال :أفمن اجملوس؟
قالوا :ال ،قال :من أي امللل كاان؟ قالوا :من امللة اليت تشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا،
قال :فأخربوين عن الشهادة كم هي من اإلميان؟ ثلث أم ربع أم مخس؟ قالوا :إن اإلميان ال يكون
ثلثا وال ربعا وال مخسا ،قال :فكم هي من اإلميان؟ قالوا :اإلميان كله ،قال :فما سؤالكم إايي عن
قوم زعمتم وأقررمت أهنما كاان مؤمنني.
قالوا :دعنا عنك ،أمن أهل اجلنة مها أم من أهل النار؟
ب
{ر ِّ
قال :أما إذا أبيتم ،فإين أقول فيهما ما قال نيب هللا إبراهيم يف قوم كانوا أعظم جرما منهمَ :
ِ
َضلَْل َن َكثِريا ِم َن الن ِ
ور َرِح ٌيم} [إبراهيم]36 :
إِ َّهنُ َّن أ ْ
ص ِاين فَِإن َ
َّاس فَ َم ْن تَبِ َع ِين فَِإنَّهُ م ِّين َوَم ْن َع َ
َّك َغ ُف ٌ
ِ
ِ
اد َك َوإِ ْن
وأقول فيهما ما قال نيب هللا عيسى يف قوم كانوا أعظم جرما منهما {إِ ْن تُ َع ّذ ْهبُْم فَِإ َّهنُْم عبَ ُ
ِ
احلَ ِك ُيم } [املائدة ]118 :وأقول فيهما ما قال نيب هللا نوح{ :قَالُوا أَنُ ْؤِم ُن
ت الْ َع ِز ُيز ْ
تَ ْغف ْر َهلُْم فَِإن َ
َّك أَنْ َ
ال َوَما ِع ْل ِمي ِمبَا َكانُوا يَ ْع َملُو َن ( )112إِ ْن ِح َس ُاهبُ ْم إَِّال َعلَى َرِّيب
ك ْاأل َْرَذلُو َن ({ 111قَ َ
ك َواتَّبَ َع َ
لَ َ
لَ ْو تَ ْشعُُرو َن } [الشعراء]113 ،111 :

وأقول فيهما ما قال نيب هللا نوح عليه السالم وعليهم أمجعني وعلى نبينا حممد  -صلى هللا عليه
ك وَال أَقُ ُ ِ ِ
ِِ
ِ ِ
اَّلل وَال أ َْعلَم الْغَْيب وَال أَقُ ُ ِ
ين تَ ْزَد ِري
{وَال أَقُ ُ
ول إِّين َملَ ٌ َ
ُ َ َ
ول لَ ُك ْم عْندي َخَزائ ُن َّ َ
وسلم َ
ول للَّذ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ني } [هود ]31 :قال :فألقوا
اَّللُ َخ ْريا َّ
أ َْعيُنُ ُك ْم لَ ْن يُ ْؤتِيَ ُه ُم َّ
اَّللُ أ َْعلَ ُم مبَا ِيف أَنْ ُفس ِه ْم إِِّين إِذا لَم َن الظَّالم َ
السالح وقالوا :تربأان من كل دين كنا عليه ،وندين هللا بدينك فقد آاتك هللا فضال وحكمة وعلما.
()28
دروس وعرب

 - 28مناقب أيب حنيفة للمكي (.)109- 108
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من األصول اجملمع عليها عند أهل السنة :أهنم ال يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب -ما مل
يستحله ،ويقصدون ابلذنب  -الذي ال يكفر صاحبه -فعل الكبائر أو الصغائر أو ترك الواجبات،
خالفا للوعيدية ،الذين يكفرون أهل الكبائر ،وبعضهم يكفر أهل الصغائر ،لكن قد يفهم البعض
من عبارات السلف يف ذلك أهنم ال يكفرون بكل ذنب ،مطلقا ،فدفعا هلذا اللبس (امتنع كثري من
األئمة عن إطالق القول أبان ال نكفر أحدا بذنب ،بل يقال :ال نكفرهم بكل ذنب ،كما تفعله
اخلوارج وفرق بني النفي العام ،ونفي العموم.)29( )..
فالنفي العام قد يفهم منه عدم تكفري املعني مطلقا مهما عمل من الذنوب ،ولو عمل النواقض .أما
نفي العموم ،فيفهم منه أهنم يكفرون ببعض الذنوب ،وال يكفرون ببعضها فمن الذنوب اليت يكفر
مرتكبها نواقض اإلسالم الكربى املعلومة ،ومن ذلك – أيضا – اخلالف املشهور عند أهل السنة
يف التكفري برتك األركان وخاصة الصالة ،أما الذنوب اليت ال يكفرون هبا ففعل الكبائر وترك الواجبات
ما مل يستحل الكبائر ،أو ينكر الواجبات ()30
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (العقيدة الواسطية) :وهم مع ذلك ال يكفرون أهل القبلة مبطلق
املعاصي والكبائر كما يفعله اخلوارج ؛ بل األخوة اإلميانية اثبتة مع املعاصي كما قال سبحانه وتعاىل
َخ ِيه َشيء فَاتِّباع ِابلْمعر ِ
يف آية القصاص :فَمن ع ِفي لَه ِمن أ ِ
وف [البقرة ،]178 :وقال :وإِن طَائَِفتَ ِ
ان
َْ ُ َ ُ ْ
َ
ْ ٌ َ ٌ َ ُْ
ِ
ِمن الْمؤِمنِني اقْ ت ت لُوا فَأ ِ
ِ َّ ِ
َ ُ ْ َ ََ
َصل ُحوا بَْي نَ ُه َما فَِإن بَغَ ْ
ت إِ ْح َد ُامهَا َعلَى األ ْ
ْ
ُخَرى فَ َقاتلُوا ال ِيت تَ ْبغي َح َّىت تَفيءَ
إِ َىل أَم ِر َِّ
ب الْ ُم ْق ِس ِطني [احلجرات,]9:
َصلِ ُحوا بَْي نَ ُه َما ِابلْ َع ْد ِل َوأَقْ ِسطُوا إِ َّن َّ
اَّللَ ُِحي ُّ
اَّلل فَِإن فَ ْ
اءت فَأ ْ
ْ
إَِّمنَا الْمؤِمنو َن إِخوةٌ فَأ ِ
َخ َويْ ُك ْم [احلجرات]10:
َصل ُحوا بَْ َ
ُْ ُ َْ ْ
ني أ َ

 - 29شرح الطحاوية ص 356
- 30نواقض االعتقاد وضوابط التكفري عند السلف
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الليلة السابعة
صنائع املعروف تقي مصارع السوء
ذكر اإلمام الشوكاين يف كتابه (البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع) البدر الطالع
قال صاحب مطلع البدور وهو الذى حكى صفة الكتاب الواصل إىل اإلمام املطهر من الفقيه حممد
بن األصم أهنا اتفقت يف زمن اإلمام املذكور قصة عجيبة ونكتة غريبة يف بلد شامي احلرجة تسمى
احلمرة وذلك أنه كان فيها رجل من الزرعة وكان ذا دين وصدقة فاتفق أنه بىن مسجدا يصلى فيه
وجعل أييت ذلك املسجد كل ليلة ابلسراج و بعشائه فإن وجد يف املسجد من يتصدق عليه أعطاه
ذلك العشاء واال أكله وصلى صالته واستمر على ذلك احلال مث إهنا اتفقت شدة ونضب ماء اآلابر
وكانت له بري فلما قل ماؤها أخذ حيتفرها هو وأوالده فخربت تلك البري والرجل يف أسفلها خرااب
عظيما حىت انه سقط ما حوهلا من األرض إليها فأيس منه أوالده ومل حيفروا له وقالوا قد صار هذا
قربه وكان ذلك الرجل عند خراب البئر يف كهف فيها فوقعت إىل اببه خشبة منعت احلجارة من أن
تصيبه فأقام يف ظلمة عظيمة مث انه بعد ذلك جاءه السراج الذى كان حيمله إىل املسجد وذلك
الطعام الذى كان حيمله كل ليلة وكان به يفرق ما بني الليل والنهار واستمر له ذلك مدة ست سنني
والرجل مقيم يف ذلك املكان على تلك احلال مث انه بدا ألوالده أن حيفروا البئر إلعادة عمارهتا
فحفروها حىت انتهوا إىل أسفلها فوجدوا أابهم حيا فسألوه عن حاله فقال هلم ذلك السراج والطعام
الذى كنت أمحل إىل املسجد أيتيين على ما كنت أمحله تلك املدة فعجبوا من ذلك فصارت قضية
موعظة يتوعظ هبا الناس يف أسواق تلك البالد)31(...
الدروس والعرب
عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((من يسر على معسر يسر هللا عليه يف الدنيا
واآلخرة)) ()32
 - 31البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ( ،470 /1برتقيم الشاملة آليا)
 - 32ابن ماجه ( )2417ابب إنظار املعسر ،ابن حبان ( ،)4684تعليق األلباين "صحيح" ،تعليق شعيب األرنؤوط
"حديث صحيح وإسناده حسن".
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وملا عرض جربيل للنيب صلى هللا عليه وسلم يف غار حراء رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرجف
فؤاده فدخل على خدجية بنت خويلد رضي هللا عنها فقال (( :زملوين زملوين )) فزملوه حىت ذهب
عنه الروع فقال خلدجية وأخربها اخلرب :لقد خشيت على نفسي فقالت خدجية( :كال وهللا ما خيزيك
هللا أبدا ،إنك لتصل الرحم وحتمل الكل وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعني على نوائب))33(.
وقال صلى هللا عليه وسلم فيما رواه عنه أبو أمامة ((صنائع املعروف تقي مصارع السوء ،وصدقة
السر تطفئ غضب الرب)) ()34
دخول اجلنة
عن أيب أمامة رضي هللا عنه أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول((:إن أهل املعروف يف الدنيا
هم أهل املعروف يف اآلخرة ،وإن أول أهل اجلنة دخوال أهل املعروف)) ()35
وعن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :لقد رأيت رجال يتقلب يف اجلنة يف شجرة
قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس)) ()36
مغفرة الذنوب والنجاة من عذاب وأهوال اآلخرة

 - 33البخاري-الفتح  ،)3( 1وانظر احلديث بتمامه يف األحاديث الواردة يف اإلغاثة معىن /حديث رقم (.)9
 - 34املعجم الكبري ( ،)814تعليق األلباين "حسن" ،صحيح اجلامع (.)3797
 - 35مستدرك احلاكم ( )429كتاب العلم ،تعليق األلباين "صحيح" ،صحيح اجلامع (.)3795
 - 36أخرجه :البخاري  ،)652( 167/1ومسلم  ) 1914 ( 51/6و) 34/8
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الليلة الثامنة
بني الوليد وعبسي
بني الوليد وعبسي

قدم رجل من ٍ
بت ليلة يف
ضره ،فقالّ :
عبس ،ضر ٌير حمطوم الوجه ،على الوليد؛ فسأله عن سبب ّ
ٍ
سيل فأذهب ما كان يل من ٍ
أهل
بطن واد وال أعلم على األرض عبسيا يزيد ماله على مايل ،فطرقنا ٌ
ٍ
الصيب معي فوضعته واتّبعت البعري ألحبسه ،فما
ومال وولد إال صبيا رضيعا وبعريا صعبا ،فن ّد البعري و ّ
جاوزت إال ورأس الذئب يف بطنه قد أكله ،فرتكته وأتبعت البعري ،فرحمين رحمة حطم هبا وجهي
وأذهب عيين ،فأصبحت ال ذا ٍ
مال وال ذا ولد .فقال الوليد :اذهبوا به إىل عروة ليعلم أن يف الناس
الزبري أصيب ابب ٍن له وأصابه الداء اخلبيث يف إحدى رجليه
من هو أعظم بالء منه .وكان عروة بن ّ
كن أربعا  -يعين
فقطعها ،فكان يقول :كانوا أربعة  -يعين بنيه  -فأبقيت ثالثة وأخذت واحدا ،و ّ
يديه ورجليه  -فأخذت واحدة وأبقيت ثالاث .أمحدك ،لئن كنت أخذت لقد أبقيت ،ولئن كنت
ويتوجعون؛ فقال :إن كنتم تع ّدونين
أبقيت لقد عافيت .وشخص إىل املدينة فأاته الناس يبكون ّ
اَّلل خريا كثريا()37
الصراع فقد أودى ،وإن كنتم تع ّدونين للّسان واجلاه فقد أبقى ّ
للسباق و ّ
ّ
دروس وعرب
تكفري الذنوب والسيئات عن اإلنسان :فاملرض وسائر املصائب تغسل اإلنسان من ذنوبه وتكفرها
عنه،
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ما من مسلم يصيبه
أذى إال حات هللا عنه خطاايه كما حتات ورق الشجر» ()38
وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه أيضا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال« :إذا أراد هللا بعبده اخلري
عجل له العقوبة يف الدنيا ،وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حىت يواىف به يوم القيامة» ()39
وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم« :ما يصيب املسلم من نصب وال وصب ،وال هم وال حزن،
حىت الشوكة يشاكها إال ك ّفر هللا هبا من خطاايه» ()40
 - 37عيون األخبار (ص)302 :
(- 38صحيح البخاري [( )]5323صحيح مسلم [.)]2571
( - 39سنن الرتمذي [.)]2396
(- 40صحيح البخاري [.)]5641
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رفع درجات اإلنسان :فإن املصائب واألمراض كما تكفر سيئات اإلنسان ،فإهنا ترفع درجته فتكون

يف ميزانه كالعمل الصاحل وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم« :إن الرجل ليكون له عند هللا املنزلة
فما يبلغها بعمله فال يزال هللا يبتليه مبا يكره حىت يبلّغه إايها»()41

املصائب ال تدل على معصية العبد :فاألمراض وسائر املصائب مع كوهنا كفارة للعبد عما اقرتفه،
فإهنا ال تدل على أن املصاب هبا ٍ
عاص مستحق للمرض مبعصيته ،بل ملا يف اإلصابة ابملصائب
واألمراض من احلكم فإن العبد يبتلى على قدر إميانه ،ولذا قال عليه الصالة والسالم« :إن عظم
اجلزاء مع عظم البالء ،وإن هللا إذا أحب قوما ابتالهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط»
()42
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه .وسأل سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فقال :أي الناس أشد بالء :قال« :األنبياء مث األمثل فاألمثل ،يبتلى الرجل على حسب
دينه ،فإن كان يف دينه صلبا اشتد بالؤه ،وإن كان يف دينه رقة خفف عنه ،فما يزال البالء ابلعبد
حىت يرتكه ميشي على األرض وليس عليه خطيئة» ()43

( - 41صحيح اجلامع [.)]1625
(- 42سنن الرتمذي [( )]2396ابن ماجه [)]4031
(- 43سنن الرتمذي [( )]2398ابن ماجه [( ،)]4023ابن حبان [ )]2901وصححه.
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الليلة التاسعة
إمنا طلبت الرفق لنفسي
عن الشعيب ،قال :غشي على مسروق يف يوم صائف ،وكانت عائشة قد تبنته ،فسمى بنته عائشة
وكان ال يعصي ابنته شيئا.
قال :فنزلت إليه فقالت :اي أبتاه أفطر واشرب.
قال :ما أردت يب اي بنية؟ قالت :الرفق ،قال :اي بنية إمنا طلبت الرفق لنفسي يف يوم كان مقداره
مخسني ألف سنة(.)44
عن عباد بن عباد أبو عتبة اخلواص قال دخلنا على زجلة العابدة وكانت قد صامت حىت اسودت
وبكت حىت عمشت وصلت حىت أقعدت وكانت صالهتا قاعدة فسلمنا عليها مث ذكرانها شيئا من
العفو أردان ان هنون عليها األمر هناك فشهقت مث قالت علمي بنفسي قرح فؤادي وكلم قليب وهللا
لوددت أن هللا مل خيلقين ومل أك شيئا مذكورا مث أقبلت على صالهتا وتركناها فخرجنا من عندها(.)45
الدروس والعرب
نفسك! قال :بل راحتَها أُريد!"
"قيل للحسن البصري :كم تُتعب َ
إذ املصاحل واخلريات واللذات والكماالت كلها ال تنال إال حبظ من املشقة وال يعرب إليها إال على

جسر من التعب وقد أمجع عقالء كل أمة على أن النعيم ال يدرك ابلنعيم وإن من آثر الراحة فاتته
الراحة وإن حبسب ركوب األهوال وإحتمال املشاق تكون الفرحة واللذة فال فرحة ملن ال هم له وال
لذة ملن ال صرب له وال نعيم ملن ال شقاء له وال راحة ملن ال تعب له بل إذا تعب العبد قليال اسرتاح
طويال وإذا حتمل مشقة الصرب ساعة قاده حلياة األبد وكل ما فيه أهل النعيم املقيم فهو صرب ساعة
وهللا املستعان وال قوة إال ابهلل وكلما كانت النفوس أشرف واهلمة أعال كان تعب البدن أوفر وحظه
من الراحة أقل كما قال املتنيب:
وإذا كانت النفوس كبارا ...تعبت يف مرادها األجسام

(« )44سري أعالم النبالء» (.)68 /4
(« )45صفة الصفوة» (.)40 /4
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وقال ابن الرومي:
قلب يظل على أفكاره وئد ...متضي األمور ونفس هلوها التعب
وقال مسلم يف صحيحه قال حيىي بن أيب كثري ال ينال العلم براحة البدن وال ريب عند كل عاقل
أن كمان الراحة حبسب التعب وكمال النعيم حبسب حتمل املشاق يف طريقه وإمنا ختلص الراحة واللذة
والنعيم يف دار السالم فأما يف هذه الدار فكال ومل ()46

 - 46مفتاح دار السعادة ()15 /2
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الليلة العاشرة
دعاء عاصم بن أيب إسحاق
(شيخ القراء يف زمانه)
روى البيهقي يف فضائل األعمال عن محاد بن سلمة أن عاصم ابن أيب إسحاق – شيخ القراء يف
زمانه – قال :أصابتين خصاصة أي حاجة ،وفاقة فجئت إىل بعض إخواين فأخربته أبمري فرأيت يف
وجهه الكراهة فخرجت من منزيل إىل اجلبانة – أي إىل الصحراء – فصليت ما شاء هللا تعاىل ،مث
وضعت وجهي على األرض فقلت :اي مسبب األسباب ،اي مفتح األبواب ،واي سامع األصوات،
واي جميب الدعوات ،واي قاضي احلاجات ،اكفين حباللك عن حرامك ،وأغنين بفضلك عمن سواك
– يلح على هللا هبذا الدعاء – قال :فوهللا ما رفعت رأسي حىت مسعت وقعة بقريب فرفعت رأسي
فإذا حبدأة طرحت كيسا أمحر ،فأخذت الكيس فإذا فيه مثانون دينارا وجوهرا ملفوفا يف قطنة ،فبعت
اجلواهر مبال عظيم ،وأفضلت – أي أبقيت الداننري – وأشرتيت منها عقارا ومحدت هللا تعاىل على
ذلك.
دروس وعرب
ِ
ك ِيف َزْوِج َها
-1أن تلجأ إىل هللا وتشتكي إليه؛ قال هللا تعاىل ﴿ :قَ ْد َِمس َع َّ
اَّللُ قَ ْوَل الَِّيت ُُتَادلُ َ
وتَ ْشت ِكي إِ َىل َِّ
اَّلل َِمسيع ب ِ
ِ
صريٌ ﴾ [اجملادلة.]1 :
اَّلل َو َّ
َ َ
اَّللُ يَ ْس َم ُع َحتَ ُاوَرُك َما إ َّن ََّ ٌ َ

ضُّرعا َو ُخ ْفيَة ﴾
-2أن تدعو هللا ُخفية ُّ
وتضرعا؛ قال هللا -جل جالله ْ ﴿ :-اد ُعوا َربَّ ُك ْم تَ َ
[األعراف.]55 :
َّ ِ
ين يَبِيتُو َن لَِرّهبِِ ْم ُس َّجدا َوقِيَاما ﴾ [الفرقان.]64 :
-3أن تسجد هلل؛ قال هللا تعاىلَ ﴿:والذ َ
ال إَِّمنَا أَ ْش ُكو بَثِّي َو ُح ْزِين إِ َىل
وبث أحزانك ومهومك إليه؛ قال هللا تعاىل ﴿ :قَ َ
-4مناجاة هللاّ ،
َِّ
اَّلل ﴾ [يوسف.]86 :
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الليلة احلادية عشر
دعاء أصبغ بن زيد
عن أصبغ بن زيد قال :مكثت أان ومن عندي ثالاث مل نطعم شيئا من اجلوع فخرجت إىل ابنيت
الصغرية وقالت :اي أبت اجلوع – تشكو اجلوع – قال :فأتيت امليضأة فتوضئت ،وصليت ركعتني
أُهلمت دعاء دعوت يف آخره« :اللهم افتح علي منك رزقا ال ُتعل ألحد علي فيه منة وال لك علي
يف اآلخرة تبعة ،برمحتك اي أرحم الرامحني ،مث انصرفت إىل البيت فإذا اببنيت الكبرية قد قامت إيل،
وقالت :اي أبتاه جاء – رجل يقول :إنه َع َّمي – هبذه الصرة من الدراهم ،وحبمال عليه دقيق ،ومحال
عليه من كل شيء يف السوق ،وقال :أقرئوا أخي السالم ،وقولوا له إذا احتجت إىل شيء ادع هبذا
الدعاء فتأتيك حاجتك .قال أصبغ بن زيد :وهللا ما كان يل أحد قط ،وال أعرف من كان هذا
القائل ،ولكن هللا على كل شيء قدير».
دروس وعرب
من أخص خصائص العبودية :االفتقار املطلق هلل تعاىل ،فهو « :حقيقة العبودية ولبُّها » (.)47
قال هللا تعاىل ﴿ :اي أَيُّها النَّاس أَنتم ال ُف َقراء إِ َىل َِّ
يد ﴾ [فاطر ،]15 :وقال
اَّلل َو َّ
ين احلَ ِم ُ
اَّللُ ُه َو الغَِ ُّ
َ َ
ُ ُُ َ ُ
ال ر ِ ِ
يل ِم ْن َخ ٍْري فَِقريٌ ﴾
ت إِ ََّ
ب إِِّين ل َما أَنْ َزلْ َ
تعاىل يف قصة موسى  -عليه الصالة والسالم  ﴿ :-فَ َق َ َ ّ
[القصص.]24 :
عرفه اإلمام ابن القيم  -رمحه هللا  -بقوله « :حقيقة الفقر :أن ال تكون لنفسك ،وال يكون هلا منك
َّ

فثم ملك واستغناء مناف للفقر » .مث قال« :
شيء؛ حبيث تكون كلك هلل ،وإذا كنت لنفسك َّ
الفقر احلقيقي :دوام االفتقار إىل هللا يف كل حال ،وأن يشهد العبد يف كل ذرة من ذراته الظاهرة

والباطنة فاقة اتمة إىل هللا تعاىل من كل وجه » ()48
فاالفتقار إىل هللا تعاىل أن ُجيِّرد العبد قلبه من كل حظوظها وأهوائها ،ويُقبل بكليته إىل ربه عز وجل
ص ِ
اليت
متذلال بني يديه ،مستسلما ألمره وهنيه ،متعلقا قلبه مبحبته وطاعته .قال هللا تعاىل ﴿ :قُ ْل إِ َّن َ

- 47مدارج السالكني)439/2( ،
 - 48املرجع السابق.)440/2( ،
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يك لَه وبِ َذلِ َ ِ
ِ
ِِ
ب ِ
ِِ ِ
ني ﴾ [األنعام:
ت َوأ ََان أ ََّو ُل املُ ْسلم َ
ك أُم ْر ُ
العالَم َ
اي َوَمََ ِايت ََّّلل َر ّ َ
ني * الَ َش ِر َ ُ َ
َونُ ُسكي َوَْحميَ َ
.]163-162
قال حيىي بن معاذ« :النسك هو :العناية ابلسرائر ،وإخراج ما سوى هللا عز وجل من القلب» ()49
قال اإلمام ابن القيم( :أعظم الناس خذالان من تعلق بغري هللاَّ ،
فإن ما فاته من مصاحله وسعادته
اَّلل كمثل
وفالحه؛ أعظم َما حصل له َمن تعلق به ،وهو معرض للزوال والفوات .ومثل املتعلق بغري َّ
املستظل من احلر والربد ببيت العنكبوت أوهن البيوت) (.)50

- 49ذم اهلوى ،البن اجلوزي( ،ص .)69
- 50مدارج السالكني.)458/1( ،
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الثانية عشر
إعدام فاعل اخلري
قصة حممد كرمي الذي أعدمه انبليون بعد دخوله اإلسكندرية …
((الشريف هو من يدفع الثمن واجلبناء هم من جينون املكاسب))
بعد مقاومة (حممد كرمي) للحملة الفرنسية بقيادة انبليون مت احلكم ابإلعدام على حممد كرمي إال أن
انبليون أرسل إليه وأحضره وقال له:
يعز على أن أعدم رجال دافع عن بالده ببسالتك وال أريد أن يذكرين التاريخ أبنين أعدم أبطاال
يدافعون عن أوطاهنم ولذلك عفوت عنك مقابل عشرة األف قطعة من الذهب تعويضا عن من قتل
من جنودي..
فقال له حممد كرمي:
ليس معي ما يكفي من املال
لكن أدين التجار أبكثر من مائة ألف قطعة من الذهب،
فقال له انبليون:
سأمسح لك مبهلة لتحصيل أموالك فما كان من كرمي إال أن يذهب للسوق كل يوم وهو مسلسل
يف أغالل وحماط جبنود احملتل الفرنسي ولكن حيدوه األمل فيمن ضحى من أجلهم من أبناء وطنه
فلم يستجب اتجر واحد
بل اهتموه أنه كان سببا يف دمار اإلسكندرية وسببا يف تدهور األحوال االقتصادية،
فعاد إىل انبليون خايل الوفاض
فقال له انبليون:
ليس أمامي إال إعدامك
ليس ألنك قاومتنا وقتلت جنودان
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ولكن ألنك دفعت حبياتك مقابل أانس جبناء تشغلهم ُتارهتم وال معىن لديهم عن حرية األوطان.
ما
دروس عرب

سبب لدخول النار:
نكران اجلميل ٌ

حني تكون عادة اإلنسان نكران اجلميل ،وكفران اإلحسان فإنه يسلك بذلك سبيال إىل النار –

والعياذ ابهلل – فعن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :أُريت
النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن" .قيل :أيكفرن ابهلل؟ قال" :يكفرن العشري ،ويكفرن اإلحسان،
ت منك خريا قط".
لو أحسنت إىل
َّ
إحداهن الدهر مث رأت منك شيئا قالت :ما رأي ُ
من مل يشكر الناس مل يشكر هللا:
عن النعمان بن بشري رضي هللا عنهما أنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب" :من
مل يشكر القليل مل يشكر الكثري ،ومن مل يشكر الناس مل يشكر هللا ،التحدث بنعمة هللا شكر ،وتركها
كفر ،واجلماعة رمحة ،والفرقة عذاب".
وهكذا يوجه النيب صلى هللا عليه وسلم أمته إىل اإلقرار ابجلميل وشكر من أسداه ،بل والدعاء له
حىت يعلم أنه قد كافأه ،فعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
"من استعاذ ابهلل فأعيذوه ،ومن سألكم ابهلل فأعطوه ،ومن دعاكم فأجيبوه ،ومن أتى عليكم معروفا
فكافئوه؛ فإن مل ُتدوا ما تكافئونه فادعوا له حىت تعلموا أن قد كافأمتوه".

نكران اجلميل سبب العقوبة وزوال النعم:
قال األصمعي رمحه هللا :مسعت أعرابيا يقول :أسرع الذنوب عقوبة كفر املعروف.
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الليلة الثالثة عشر
اترك الباب مواراب
روى املؤرخ الكبري أبو الفداء عماد الدين إمساعيل املعروف ب ابن كثري يف كتابه البداية والنهاية:
كان سليل ملوك اليمن الصحايب اجلليل وائل بن حجر احلضرمي رضي هللا عنه ،قد قدم على رسول
هللا صل هللا عليه وسلم معلنا إسالمه ،وكان صلى هللا عليه وسلم قد قال ألصحابه قبل وصول وائل:
(أيتيكم بقية أبناء امللوك)!
رحب به النيب صلى هللا عليه وسلم وأدانه ،مث أعطاه أرضا نظري ما ترك خلفه من
فلما أتى وائل َّ
امللك والزعامة ،وأرسل معه معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنهما ليدله على مكاهنا ،وكان معاوية
ُ
وقتها من شدة فقره ال ينتعل حذاء! فقال معاوية لوائل :أردفين على الناقة خلفك؟ فقال وائل :ليس
شحا ابلناقة ولكنك لست رديف امللوك!! قال معاوية :إذن أعطين نعلك! فقال له وائل :ليس شحا
لست َمن ينتعل أحذية امللوك! ولكن ِ
امش يف ظل الناقة .إىل هنا وانتهى املشهد.
ابلنعل ،ولكنك َ
مث ما لبث أن دار الزمان دورته ،ووىل الفاروق رضي هللا عنه معاوية على الشام ،مث أبقاه عثمان رضي
هللا عنه .مث آلت خالفة املسلمني بعد ذلك إىل معاوية رضي هللا عنه .مث جاء وائل بن حجر رضي
هللا عنه إىل الشام وقد جاوز الثمانني من عمره وقتها ،ودخل على معاوية وكان جالسا على كرسي
امللك ،فنزل وأجلس وائال مكانه ،مث ذ ّكره ابلذي كان بينهما فيما مضى ،وأمر له ٍ
مبال ،قال وائل

لوددت بعد ما رأيت من حلمك لو رجع بنا الزمان
رضي هللا عنه :أعطه من هو أحق به مين ،وهللا
ُ

يدي![.]51
ألمحلنك يومها بني ّ

- 51أصل هذه القصة رواها أمحد ( 212/ 45رقم  ،)27239والبيهقي يف سننه الكربى ( 144/ 6رقم ،)12132
وصححها ابن امللقن يف البدر املنري ( ،)69/ 7وابن حبان يف صحيحه ( 182/ 16رقم  ،)7025وشعيب األرانؤوط
يف حتقيقه لصحيح ابن حبان.
وذكرها الذهيب يف اترخيه ( ،)129-128/ 4ويف السري ( .)574/ 2وانظر :البداية والنهاية (.)94-93/ 5
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دروس وعرب
الدنيا ال تدوم ألحد حبال فكن كرميا حليما على أي حال
و مثل هذه القصة حدثت يل و أان طالب يف كلية أصول الدين و الدعوة اإلسالمية و كنت يف
الفرقة األوىل و منحت الكلية جلميع الطلبة إفادة أبهنم ابلكلية و أمرهتم أن يتوجهوا إىل مديرية
األوقاف التابعني هلا و ابلفعل توجهت إىل مديرية أوقاف البحرية و دخلت على مكتب وكيل الوزارة
و رحب فضيلته يب و منحي تصريح خطابة حتت إشراف أحد األئمة و محلت التصريح و ذهبت
إىل فضيلة الشيخ و جلست جبواره و أخرجت له التصريح و كان جبواره عامال من عمال املسجد
فقال ذلك العامل يل لن ختطب يف املسجد و لن تدخل القبلة إال إذا جئت بتصريح من أمن الدولة
و قمت و أان حزين أشد احلزن على ذلك و مرت السنون و خترجت من اجلامعة و جئت إىل ذلك
املسجد بعد ما يقرب أحد عشر سنة و أصبحت صاحب الكلمة و رئيس املسجد و ذكرته بكلمته
فتذكرها و لكنين كنت أكرم منه فقابلت اإلساءة ابإلحسان
فال تغلق الباب واتركه مواراب لعلك حتتاج أن تدخل منه مرة اثنية
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الليلة الرابعة عشر
أخالق التجار مع العزيز الغفار
رجل يبدو عليه أنه فقري متعفف دخل حمل بيع البطانيات ،وسأل صاحب احملل عن أرخص البطانيات
عنده ألنه حمتاج  6بطانيات ألسرته ومعه  25دينار فقط.
فقال له صاحب احملل :عندي نوع صيين لكنه رائع يف التدفئة ،سعر البطانية رخيص جدا  5داننري
فقط ،وعليه عرض خاص ،فلو اشرتيت منها  5أتخذ السادسة جماان
انشرح صدر الرجل الفقري وأخرج  25دينار مثنا خلمسة بطانيات كي أيخذ السادسة هدية ،وأخذ
البطانيات ومشي والفرحة تقفز من عينه.
وبعدما انصرف الرجل الفقري نظر صديق صاحب احملل الذي كان واقفا وسأله :أليست هذه البطانية
اليت قلت أهنا أحسن وأغلى بطانية عندك وبعتنيها يل األسبوع املاضي يل وأان صديقك ب 60
دينار؟!!
رد صاحب احملل:
وهللا اي صاحيب العزيز هي كذلك فعال وقد بعتها لك أنت ب  60دينار من غري دينار واحد مكسب،
فما ابلك وأان أاتجر مع هللا وأخرجها هلل رأفة هبذا الرجل املسكني وأبسرته من برد الشتاء الذي
اقرتب ،فأرجوا أن حيفظين ريب بسببها من حر جهنم ،وهللا لوال عزة نفس هذا الرجل ألعطيته
البطانيات كلها جماان ،لكنين مل أُرد أن أحرجه ،وأظهر له أنين تصدقت عليه فأجرح كرامته.
دروس وعرب
اتجر مع هللا :عن أيب مالك احلارث بن عاصم األشعري  -رضي هللا عنه  ،-قال :قال رسول هللا
 -صلى هللا عليه وسلم  (( :-الطهور شطر اإلميان ،واحلمد هلل متأل امليزان ،وسبحان هللا واحلمد هلل
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متآلن  -أو متأل  -ما بني السماوات واألرض ،والصالة نور ،والصدقة برهان ،والصرب ضياء ،والقرآن
حجة لك أو عليك(( .))52كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها )) ()53رواه مسلم.
هي اليت يتقرب هبا املسلم إىل هللا سبحانه وتعاىل ابلعبادات اخلالصة وابملعامالت الشرعية؛ لتحقق
إرضائه سبحانه وتعاىل ،ويسعد ابحلياة الطيبة يف الدنيا ،والفوز ابجلنة يف اآلخرة.
(اي
سأل
صحايب َ
ٌّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما أفضل التجارة مع هللا؟ فنزل قوله عز وجلَ :
َّلل ورسولِِه وُُت ِ
نجي ُكم ِمن ع َذ ٍ ِ
أَيُّها الَّ ِذين آَمنوا هل أَدلُّ ُكم علَى ُِتارٍة تُ ِ
ِ
ِ
اه ُدو َن
اب أَلي ٍم { }10تُ ْؤمنُو َن ِاب َّ َ َ ُ َ َ
ّْ َ
َ
َ َُ َ ْ ُ ْ َ َ َ
ِيف سبِ ِيل َِّ
اَّلل ِأب َْم َوالِ ُك ْم َوأَن ُف ِس ُك ْم ذَلِ ُك ْم َخ ْريٌ لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن { }11يَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َويُ ْد ِخ ْل ُك ْم
َ
ِ
َّات َُْت ِري ِمن َْحتتِها ْاأل َْهنَار ومساكِن طَيِبة ِيف جن ِ
جن ٍ
ِ
ُخَرى
َّات َع ْد ٍن ذَل َ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُيم {َ }12وأ ْ
َ
ُ َ َ َ َ َّ
َ
َ
وهنَا نَصر ِمن َِّ
ِ
ِِ
ِ
ني {( )13 }13الصف).
يب َوبَ ّش ِر الْ ُم ْؤمن َ
اَّلل َوفَ ْت ٌح قَ ِر ٌ
ُحتبُّ َ ْ ٌ ّ َ
ولقد ورد يف تفسري هذه اآلية الكرمية ،كما ورد يف تفسري "يف ظالل القرآن"" :حساب التجارة الراحبة
مع هللا ،إنه لربح ضخم هائل أن يعطي املؤمن الدنيا وأيخذ اآلخرة ،فالذي يتجر ابلدهم فيكسب
عشرة يغبطه كل من يف السوق ،فكيف مبن يتجر يف أايم قليلة معدودة يف هذه األرض ،ومتاع حمدود
يف هذه احلياة الدنيا ,فيكسب به خلودا ال يعلم له هناية إال ما شاء هللا ومتاعا غري مقطوع وال
َمنوع؟ وذروة الربح هو املغفرة واجلنات واملساكن الطيبة والنعيم املقيم يف اآلخرة وفوقها فوق البيعة
الراحبة والصفقة الكاسبة النصر والفتح املبني".

أركان عقد التجارة مع هللا:
تتمثل أركان عقد التجارة مع هللا سبحانه وتعاىل يف اآليت - :الطرف األول هو هللا سبحانه وتعاىل
املرجو رضاه ورضوانه.
 الطرف الثاين هو العبد الذي يبتغى مرضاه هللا. - 52حجة لك إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه ،وحجة عليك إن مل متتثل أوامره ومل ُتتنب نواهيه .دليل الفاحلني
 ،171/1وهذا ليس خاصا ابلقرآن بل يشمل كل العلوم الشرعية فما علمناه إما أن يكون حجة لنا وإما أن يكون حجة
علينا ،فإن عملنا به فهو حجة لنا وإن مل نعمل به فهو علينا وهو وابل أي إمث وعقوبة .انظر  :فتح ذي اجلالل واإلكرام
.41/1
 - 53أخرجه  :مسلم .) 223 ( 140/1
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 موضوع العقد :العبادات واملعامالت وحنو ذلك من األعمال الصاحلات. عائد العقد :احلياة الطيبة يف الدنيا واخللود يف اجلنة يف اآلخرة.ِِ
ِ
ني أَن ُف َس ُه ْم َوأ َْم َوا َهلُم ِأب َّ
َن َهلُُم اجلَنَّةَ
اَّللَ ا ْش ََرتى م َن الْ ُم ْؤمن َ
ودليل هذا العقد قول هللا تبارك وتعاىل( :إِ َّن ّ
ِ
ِ
اَّلل فَي ْقتُ لُو َن وي ْقتَ لُو َن و ْعدا علَي ِه حقا ِيف التَّور ِاة وا ِإل ِجن ِيل والْ ُقر ِ
آن َوَم ْن أ َْو َىف بِ َع ْه ِد ِه
يُ َقاتلُو َن ِيف َسبِ ِيل ّ َ
َ َْ َ
َُ
َ ْ
َْ َ
ِ
ِ
ِمن ِ
ك ُه َو الْ َف ْوُز الْ َع ِظ ُيم { ()}111التوبة).
استَ ْب ِش ُرواْ بِبَ ْيعِ ُك ُم الَّذي َابيَ ْعتُم بِِه َو َذل َ
َ ّ
اَّلل فَ ْ
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الليلة اخلامسة عشر
التجارة مع هللا
(حكاية امللياردير املصري صالح عطية)
تويف امللياردير املصري صالح عطية يوم االثنني  11كانون الثاين /يناير  ،2016وخرجت جنازته يف
موكب مهيب هز العامل.
بداية احلكاية:
املكان :بلدة صغرية امسها [ تفهنا األشراف ] مبركز ميت غمر التابعة حملافظة الدقهلية من مصر.
القصة :كان هناك تسعة أفراد من القرية الصغرية ومن خرجيي كلية ،يعانون من فقر شديد ويريدون
بدء حياهتم العملية .فقرروا البدء مبشروع دواجن حسب خرباهتم العملية وكانوا يبحثون عن شريك
عاشر.
يف النهاية مجع كل واحد منهم مبلغ  200جنيه مصري ،وهو مبلغ ضئيل جدا لكنه كبري بنظرهم،
إذ ابعوا من أجله ذهب زوجاهتم أو أرضا أو اقرتضوا ليكمل كل واحد منهم مبلغ ال  200جنيه.
وظلوا يبحثون عن الشريك العاشر حىت يبدؤوا عمل الشركة لكن بال جدوى.
جاء أخريا شريك منهم امسه املهندس صالح عطية بطل القصة وقال :وجدت الشريك العاشر
وجدته….
فردوا مجيعا :من هو ؟
قال :هو هللا ..سيدخل معنا شريكا عاشرا له عشر األرابح يف مقابل أن يتعهدان ابحلماية والرعاية
واألمان من األوبئة .ووافق اجلميع.
عقد الشركة :مت كتابة عقد الشركة ،وكتب به أمساء الشركاء العشرة .وكان الشريك العاشر [ هللا ]
أيخذ عشر األرابح  %10يف مقابل التعهد ابلرعاية واحلماية من األوبئة وتنمية املشروع .ومت تسجيل
العقد ابلشهر العقاري كما وضحت بنوده.
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مرت الدورة األوىل من املشروع وكانت النتيجة أرابح ال مثيل هلا ،وإنتاج مل يسبق له مثيل وخمتلف
عن كل التوقعات.
ويف الدورة الثانية من املشروع قرر الشركاء زايدة نصيب الشريك العاشر [هللا] إىل  ،%20وهكذا
كان يزيد نصيب الشريك العاشر كل عام حىت أصبح .%50
كيف صرفت أرابح الشريك العاشر؟
مت بناء معهد ديين ابتدائي للبنني ،بعدها مت إنشاء معهد ديين ابتدائي للبنات.
مث مت إنشاء معهد إعدادي للبنني ،وبعدها مت إنشاء معهد إعدادي للبنات.
مث مت إنشاء معهد اثنوي للبنني ،وبعدها مت إنشاء معهد اثنوي للبنني.
ومبا أن األرابح يف ازدايد مستمر
مت إنشاء بيت مال للمسلمني  000ومت التفكري بعمل كليات ابلقرية.
مت التقدم بطلب إلنشاء كلية فرفض الطلب ألهنا قرية وال حمطة للقطار هبا ،والكليات ال تكون إال
ابملدن.
مت التقدم بطلب جديد إلنشاء الكلية ابجلهود الذاتية وعمل حمطة قطار ابلبلد ابجلهود الذاتية أيضا،
ومتت املوافقة.
وألول مرة يف اتريخ مصر يتم إنشاء كلية بقرية صغرية .والكلية أصبحت بعد ذلك كليتان وثالثة
وأربعة.
ومت عمل بيت طالبات يسع  600طالبة ،وبيت طالب يسع  1000طالب ابلقرية.
ومت عمل حمطة .وأصبح أي طالب ابلكليات له تذكرة جمانية لركوب القطار للبلد لتسهيل الوصول
إليها.
ومت عمل بيت مال للمسلمني ،ومل يعد هناك فقري واحد ابلقرية.
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مت تعميم التجربة على القرى اجملاورة .ومل يزر املهندس صالح عطية قرية وغادرها إال وأنشأ هبا بيت
مال للمسلمني.
مت مساعدة الفقراء واألرامل وغريهم من الشباب العاطل لعمل مشاريع زراعية تغنيهم من فقرهم.
وكان يتم تصدير اخلضروات للدول اجملاورة .ويف يوم ُتميع اإلنتاج كانت متأل أكياس ابخلضروات
لكل أهل البلدة ،كهدية هلم من كبريهم إىل صغريهم.
ويف أول يوم برمضان ،كان يتم عمل إفطار مجاعي .فكان كل أهل القرية يطبخ ،وينزلون مجيعا
بساحة يوضع هبا األكل ،وأيكل كل أهل البلدة مبا فيهم املغرتبني من أهل القرية.
وكان يتم ُتهيز البنات اليتامى للزواج من بيت مال املسلمني.
يف النهاية مت االتفاق على أن يكون املشروع كله هلل ،وحتول املهندس من شريك فيه إىل موظف عند
رب العزة يتقاضى مرتبا .لكنه اشرتط على ربه أن ال يفقرهم إال له وال حيوجهم إال له.
بطل قصتنا رفض بشكل مطلق الظهور يف وسائل اإلعالم)54(.

- 54موقع بوابة املعرفة
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الليلة السادسة عشر
توبة عابد صنم وإسالمه
وحكي عن عبد الواحد بن زيد قال كنت يف مركب فطرحتنا الريح إىل جزيرة وإذا فيها رجل يعبد
صنما فقلنا له اي رجل من تعبد فأومأ إىل الصنم فقلنا إن معنا يف املركب من يسوي مثل هذا وليس
هذا إله يعبد قال :فأنتم ملن تعبدون
قلنا :هللا
قال :وما هللا قلنا الذي يف السماء عرشه ويف األرض سلطانه ويف األحياء واألموات قضاؤه
فقال :كيف علمتم له؟
قلنا :وجه إلينا هذا امللك رسوال كرميا فأخرب بذلك
قال :فما فعل الرسول؟
قلنا :أدى الرسالة مث قبضه هللا
قال :فما ترك عندكم عالمة؟
قلنا :بلى ترك عندان كتاب امللك
فقال :أروين كتاب امللك فينبغي أن تكون كتب امللوك حساان فأتيناه ابملصحف
فقال :ما أعرف هذا
فقرأان عليه سورة من القرآن فلم نزل نقرأ ويبكي حىت ختمنا السورة
فقال :ينبغي لصاحب هذا الكالم أن ال يعصى مث أسلم ومحلناه معنا وعلمناه شرائع اإلسالم وسورا
من القرآن وكنا حني جننا الليل وصلينا العشاء وأخذان مضاجعنا
قال :لنا اي قوم هذا اإلله الذي دللتموين عليه إذا جنه الليل ينام؟
قلنا :ال اي عبد هللا هو عظيم قيوم ال ينام
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قال :بئس العبيد أنتم تنامون وموالكم ال ينام فأعجبنا كالمه فلما قدمنا عبادان قلت ألصحايب
هذا قريب عهد ابإلسالم فجمعنا له دراهم وأعطيناه
فقال :ما هذا؟
قلنا :تنفقها
فقال :ال إله إال هللا دللتموين على طريق سلكتموها أان كنت يف جزائر البحر أعبد صنما من دونه
ومل يضيعين يضيعين وأان أعرفه فلما كان بعد أايم قيل يل إنه يف املوت فأتيته فقلت له هل من حاجة
فقال قضى حوائجي من جاء بكم إىل جزيريت
قال عبد الواحد فحملتين عيين فنمت عنده فرأيت مقابر عبادان روضة وفيها قبة ويف القبة سرير
عليه جارية مل ير أحسن منها فقالت سألتك ابهلل إال ما عجلت به فقد اشتد شوقي إليه فانتبهت
وإذا به قد فارق الدنيا فقمت إليه فغسلته وكفنته وواريته فلما جن الليل منت فرأيته يف القبة مع
ِ
ِ
ِ
ٍ
ص َ ْربُْمت فَنِ ْع َم ُع ْق َب
{والْ َم َالئ َكةُ يَ ْد ُخلُو َن َعلَْي ِه ْم م ْن ُك ِّل َابب (َ )23س َال ٌم َعلَْي ُك ْم مبَا َ
اجلارية وهو يقرأ َ
الدَّا ِر } [الرعد)55( ]24 ،23 :

 - 55التوابني (ص)302/300 :
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الليلة السابعة عشر
جاءت الراجفة تتبعها الرادفة

ول َِّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم إِ َذا
أيب بن كعب ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أيبَ ((:كا َن َر ُس ُ
صلَّى َّ
اَّلل َ
الر ِاج َفةُ تَ ْت ب عها َّ ِ
ب ثُلُثَا اللَّْي ِل قَ َام فَ َق َ
َّاس اذْ ُك ُروا َّ
اَّللَ اذْ ُكُروا َّ
ت َّ
اَّللَ َجاءَ ْ
َ َُ
الرادفَةُ َجاءَ
َذ َه َ
ال َاي أَيُّ َها الن ُ
ول َِّ
الْمو ِ ِ ِ
َج َع ُل
ت َاي َر ُس َ
ت ِمبَا فِ ِيه قَ َ
اَّلل إِِّين أُ ْكثُِر َّ
ال أ ٌَّ
الص َال َة َعلَْي َ
ت مبَا فيه َجاءَ الْ َم ْو ُ
َْ ُ
ُيب قُ ْل ُ
ك فَ َك ْم أ ْ
ك قُ ْل ِ
الربع قَ َ ِ
ك ِمن ص َالِيت فَ َق َ ِ
ف
ت قَ َ
ص َ
ت فَِإ ْن ِزْد َ
ت النّ ْ
ت فَ ُه َو َخ ْريٌ لَ َ ُ
ال َما شْئ َ
ال قُ ْل ُ
ال َما شْئ َ
لَ َ ْ َ
ت ُُّ َ
ني قَ َ ِ
قَ َ ِ
ت فَالثُّلُثَ ْ ِ
ت
ك قَ َ
ت فَ ُه َو َخ ْريٌ لَ َ
ت فَ ُه َو َخ ْريٌ لَ َ
ت فَِإ ْن ِزْد َ
ت فَِإ ْن ِزْد َ
ك قُ ْل ُ
ال َما شْئ َ
ال قُ ْل ُ
ال َما شْئ َ
ك ))()56
ص َالِيت ُكلَّ َها قَ َ
ك ذَنْبُ َ
ك َويُ ْغ َف ُر لَ َ
ال إِذا تُ ْك َفى َمهَّ َ
َج َع ُل لَ َ
أْ
ك َ
ِ
ول َِّ
ك قَ َ
ال َر ُج ٌل َاي َر ُس َ
عند اإلمام أمحد((قَ َ
ك َّ
ال إِذَ ْن يَكْفيَ َ
ص َالِيت ُكلَّ َها َعلَْي َ
ت إِ ْن َج َع ْل ُ
اَّلل أ ََرأَيْ َ
ت َ
اَّللُ
اك و ِ
اىل ما أ ََمهَّ َ ِ
ك))()57
آخَرتِ َ
تَبَ َارَك َوتَ َع َ َ
ك م ْن ُدنْيَ َ َ
دروس وعرب
إىل كل من أراد أن يكون أوىل الناس برسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم القيامة فليكثر من الصالة
ول َِّ
اَّلل ب ِن مسع ٍ
ِ ِ
ود أ َّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َن َر ُس َ
صلَّى َّ
اَّلل َ
والسالم عليه فقد أخرج الرتمذي َع ْن َعْبد َّ ْ َ ْ ُ
ِ ِ
ال((:أ َْوَىل الن ِ
ص َالة))()58
قَ َ
َّاس ِيب يَ ْوَم الْقيَ َامة أَ ْكثَ ُرُه ْم َعلَ َّي َ
إىل كل من يرفع يديه متضرعا إىل هللا ابلدعاء نقول له لقد نقل اإلمام بن كثري عن سعيد بن املسيب
عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه قال :الدعاء موقوف بني السماء واألرض ال يصعد منه شيء
حىت تصلي على نبيك ()59
إن خسارة املعرض عن الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم فادحة فقد دعا عليه جربيل وأمن
على دعائه املصطفى صلى هللا عليه وسلم فعن كعب بن ُعجرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ِ
يث حسن ِ
يح
 - 56أخرجه الرتمذي يف كتاب صفة القيامة حديث(َ )2381
وه َذا َحد ٌ َ َ ٌ َ
صح ٌ
 - 57املسند :مسند األنصار ،حديث(.)20290
 - 58أخرجه الرتمذي يف الصالة ،ابب ما جاء يف فضل الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم608-607 / 2 :
 - 59تفسري ابن كثري-ط دار طيبة ( )472 /6سنن الرتمذي برقم (.)486
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وسلم((:احضروا املنرب))فحضران فلما ارتقى الدرجة قال :آمني مث ارتقى الدرجة الثانية فقال :آمني
مث ارتقى الدرجة الثالثة فقال :آمني،فلما فرغ نزل عن املنرب فقلنا:اي رسول هللا مسعنا منك اليوم شيئا
ما كنا نسمعه فقال((:إن جربيل عرض يل فقال:بَعُ َد من أدرك رمضان فلم يُغفر له فقلت آمني،

فلما رقيت الثانية قال:بَعُ َد من ذُكرت عنده فلم يصل عليك فقلت :آمني فلما رقيت الثالثة قال:
ب عد من أدرك أبويه ِ
الك َربُ أو أحدمها فلم يدخل اجلنة فقلت آمني)) ()60
َُ

الذي يذكر عنده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث ال يصلي عليه وصفه صلوات ريب وسالمه عليه
ول َِّ
ِ
فع ْن َعلِ ِي بْ ِن أَِيب طَالِ ٍ
صلَّى َّ ِ َّ
يل
ال َر ُس ُ
ال:قَ َ
ب قَ َ
اَّلل َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم((:الْبَخ ُ
ابلبخل وكفى هبا من مذمة َ ّ
الَّ ِذي من ذُكِر ِ
ص ِّل َعلَ َّي)) ()61
َْ ْ ُ
ت عْن َدهُ فَلَ ْم يُ َ

 - 60أخرجه الطرباين ( ،144/19رقم  ،)315واحلاكم ( ،170/4رقم )7256
 - 61أخرجه أمحد  )1736(201/1صحيح املشكاة  ،933فضل الصالة  ،39- 14 / 31التعليق الرغيب 284
2/
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الليلة الثامنة عشر
قصة الرجل الصاحل واليهودي
كان لرجل صاحل جار يهودي وكاان يكثران من اجللوس مع بعضهما .وكان الرجل الصاحل يصلي
على النيب صلى هللا عليه وسلم من حني آلخر ،وعندما يريد عمل شيء يكرر الصالة على النيب.
أاثر هذا استغراب اليهودي ،فسأله :ماذا يفيدك كثرة الصالة على نبيك؟
أجابه الرجل الصاحل :أتقرب إىل هللا ورسوله ،واهلم ال يقربين.
فأراد اليهودي أن يكيد جلاره ويستهزئ به وابملسلمني .فذهب يوما إىل الرجل وقال له :أان مسافر،
فخذ خامتي هذا احفظه يل أمانة عندك حىت أعود من السفر.
وكانت اخلوامت يف ذلك الزمن َميزة وال يوجد هلا شبيه ألن من يصنعها ِحَريف وال يصنع هلا شبيه أبدا.
وقد أخذ الرجل اخلامت وهو يصلي على النيب مرة تلو املرة ،مث خبأ اخلامت يف مكان خفي يف البيت.

راقب اليهودي قبل سفره املزعوم بيت الرجل الصاحل حىت خرج مجيع من فيه ،فدخل البيت وحبث
عن اخلامت حىت وجده .وكان ال يوجد تلك األايم أاثث كثري يف البيوت ،كما كانت أبواهبا ال تقفل،
فكان من السهل سرقة البيوت.
ذهب اليهودي يف اليوم التايل ابخلامت إىل حبر قريب ،وأحبر به على قارب حىت ابتعد عن الشاطئ
وألقى اخلامت يف البحر .وعاد بعد أايم إىل الرجل يطلب منه اخلامت ،فوجده عائدا من عمله يصلي
على النيب صلى هللا عليه وسلم .فقال له :أريد خامتي.
قال الرجل الصاحل وهو يصلي على النيب :لك ذلك.
قال اليهودي :أريد خامتي اآلن.
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قال الرجل وهو يصلي على النيب :لقد وفقين هللا اليوم إىل صيد مسكة كبرية ،ولن أعطيك خامتك
إال بعد أن تتغدى معنا منها .وأصر عليه حىت قبل الدعوة.
دخل الرجل الصاحل بيته وأعطى زوجته السمكة لتطهوها وتعد الغداء للضيف .وبينما هو جالس
يتحدث مع اليهودي ويصلي على النيب ،اندته زوجته لرتيه ما وجدت يف بطن السمكة .فنظر فرأى
خامت اليهودي ،فصعق واصفر لونه وقال :وهللا انه خلامت اليهودي .وذهب إىل مكان اخلامت يف خمبئه
فلم جيده فأصبح يف حرية.
عاد الرجل إىل اليهودي فقال األخري له :ملاذا اصفر وجهك؟ هل أضعت اخلامت؟ إن مل تعطين خامتي
ألشهدن عليك اليهود واملسلمني يف مدينتنا.
أجاب الرجل وهو يزداد صالة على النيب صلى هللا عليه وسلم :لك ذلك.
قال اليهودي :ال أظنك سوف تصلي على نبيك بعد اليوم .إن مل تعطين خامتي ألفضحن املسلمني
ونعريهم به.
وأخالقهم بك ،وستكون مثال نُسكت به املسلمني ّ
قال الرجل الصاحل :وهللا ما حريين خامتك ولكن شيءٌ آخر .خذ هذا خامتك.
تلون وجه اليهودي واسودت شفتاه وهو يفحص اخلامت ويقول :إنه هو ....إنه هو.
فاستغرب الرجل الصاحل وقال له :رفقا بنفسك .ماذا أصابك؟
قال له اليهودي :استحلفك ابهلل أن ختربين كيف وصل إليك اخلامت.
أتمين على خامتك حىت
قال الرجل الصاحل وقد بدأ يفهم لعبة اليهودي :البد أن عقلك قد طار .أمل ّ

تعود من سفرك؟

فكرر اليهودي سؤاله إبحلاح :استحلفك بربك أين وجدته؟؟؟
قال الرجل الصاحل :وجدته يف بطن السمكة.
صعق اليهودي وأغمي عليه .وبعد أن عاد إليه وعيه اعرتف للرجل مبا فعله .فقال الرجل :لقد
استطعت بكيدك أن تسرق اخلامت وترميه يف البحر ،واستطاع هللا بقدرته أن ينزل اخلامت يف بطن مسكة
اصطدهتا .أرأيت أن الصالة على النيب قد كفتين ما دبرته يل من هم.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
قال اليهودي :صدقت اي جاري ،وأان أشهد أنه ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا

الليلة التاسعة عشر
محاية هللا لعبده عن احلرام
قال الشيخ ابن عثيمنب -رمحه هللا :ذكر أن رجال من الناس كان من أورع عباد هللا وال ُميكن أن
الرب ليحمل على بعريه خشبا وكان
يُدخل كيسه درمها واحدا إال حبق ويف يوم من األايم خرج إىل ِّ

جاره له خشب قريب من أرضه فسها وأانخ البعري عند خشب اجلار ومحل اخلشب مث زجر البعري

ليقوم فأىب أن يقوم مع أنه كان ذلوال فجعل يُفكر ملاذا مل تقم؟ فأهلمه هللا أن ينظر إىل اخلشب فإذا
فنزل اخلشب من البعري ومحَّل خشبه
الذي محله على البعري
خشب جاره وإذا خشبه موجود ابألرض َّ
ُ

هو وزجر البعري فقام يف احلال ...فهذه من محاية هللا للعبد أن هللا يُيسر له ما حيميه من املعاصي من

غري أن يشعر فإذا علم هللا عز وجل من نية العبد حسن النية والبُعد عن احملارم فإن هللا تعاىل يعصمهُ
منها)62( .
دروس وعرب
عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم« :فضل العلم خري
من فضل العبادة ،وخري دينكم الورع»)63(.
وجاء رجل إىل العمري رمحه هللا ،فقالِ :عظين ،فأخذ حصاة من األرض ،وقال :زنة هذا من الورع
يدخل قلبك ،خري لك من صالة أهل األرض ،فقال له :زدين ،قال :كما حتب أن يكون هللا لك
غدا ،فكن له اليوم" (.)64
حرم هللا عليه،
• وقال خالد بن معدانَ :من مل يكن له حلم يضبط به جهله ،وورع حيجزه عما َّ
وحسن صحابة ملن يَصحبه ،فال حاجة هلل فيه (..)65
 - 62شرح منظومة أصول الفقه وقواعده النظم والشرح للعالمة :حممد بن عثيمني -رمحه هللا ،-ص.119
 - 63أخرجه البزار ( ،371/7رقم  ،)2969والطرباين يف األوسط ( ،197/4رقم )3960
- 64الورع ص49
- 65لطائف املعارف ابن رجب ص ،257الورع البن أيب الدنيا ص51
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• وقال أبو الدرداء رضي هللا عنه :متام التقوى أن يتقي هللا العبد ،حىت يتقيه من مثقال ذرة ،وحىت
يرتك بعض ما يرى أنه حالل خشية أن يكون حراما؛ حجااب بينه وبني احلرام.)66( .
• وقال الثوري :إمنا ُمسوا املتقني؛ ألهنم اتَّقوا ما ال يُتَّقى.)67( .
• وقال سفيان بن عيينة :ال يصيب عبد حقيقة اإلميان؛ حىت جيعل بينه وبني احلرام حاجزا من
احلالل ،وحىت يدع اإلمث وما تشابه منه (.)68
• وقال عمر :دعوا الراب والريبة؛ يعين :ما ارتبتم فيه وإن مل تتحقَّقوا أنه ِراب.)69( .

- 66نضرة النعيم ج 4ص 1119؛ نقال عن الدر املنثور ج 1ص61
- 67جامع العلوم واحلكم ابن رجب ص84
- 68جامع العلوم واحلكم ص84
 - 69جامع العلوم واحلكم ص95
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الليلة العشرون
اغرس وال تيأس
عن عمارة بن خزمية بن اثبت قال :مسعت عمر بن اخلطاب يقول أليب :ما مينعك أن تغرس أرضك؟
فقال له أيب :أان شيخ كبري أموت غدا .فقال له عمر :أعزم عليك؛ لتغرسنها .فلقد رأيت عمر بن
اخلطاب يغرسها بيده مع أيب ()70
دروس وعرب
عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال( :إن قامت الساعة ويف يد أحدكم
فسيلة()71فإن

استطاع

أن

ال

تقوم

حىت

يغرسها،

فليغرسها.

()72

عن احلارث بن لقيط قال :كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول :أان أعيش حىت أركب هذه؟!
فجاءان كتاب عمر :أ ْن أصلحوا ما رزقكم هللا؛ فإن يف األمر تنفسا)73( .
قال األلباين" :ولذلك اعترب بعض الصحابة الرجل يعمل يف إصالح أرضه عامال من عمال هللا عز
وجل.
فروى البخاري يف "األدب املفرد" عن انفع بن عاصم أنه مسع عبد هللا بن عمرو قال البن أخ له
خرج من الوهط  -البستان وهي أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص ابلطائف  :-أيعمل عمالك؟
قال :ال أدري .قال :أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك ،مث التفت إلينا فقال :إن الرجل
إذا عمل مع عماله يف داره (وقال الراوي مرة :يف ماله) كان عامال من عمال هللا عز وجل)74( .

 - 70سلسلة األحاديث الصحيحة ( .) 8 /1
 - 71الفسيلة هي :النخلة الصغرية تقطع من األم أو تقلع من األرض فتغرس .املعجم الوسيط (.)689 /2
 - 72أخرجه الطيالسى (ص  ،275رقم  ،)2068وأمحد ( ،191/3رقم )13004
 - 73صحيح األدب املفرد , 370 :الصحيحة حتت حديث9 :
 - 74صحيح األدب املفرد349 :
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وقال اجلاحظ" :قال مكرز :العجز فراش وطئ ال يستوطئه إال الفشل الدثور .وقال عبد هللا بن
َّصب .وقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه :إايكم والراحة؛ فإهنا
وهب :حب اهلويىن يكسب الن َ
غفلة")75( .

وحكي أن كسرى خرج يوما يتصيد فوجد شيخا كبريا يغرس شجر الزيتون فوقف عليه وقال له :اي
هذا ،أنت شيخ هرم والزيتون ال يثمر إال بعد ثالثني سنة ،فلم تغرسه؟! فقال :أيها امللك ،زرع لنا
من قبلنا فأكلنا ،فنحن نزرع ملن بعدان فيأكل ،فقال له كسرى :زه -وكانت عادة ملوك الفرس إذا
قال امللك منهم هذه اللفظة أعطى ألف دينار -فأعطاها الرجل فقال له :أيها امللك ،شجر الزيتون
ال يثمر إال يف حنو ثالثني سنة ،وهذه الزيتونة قد أمثرت يف وقت غراسها ،فقال كسرى :زه ،فأعطى
ألف دينار ،فقال له :أيها امللك ،شجر الزيتون ال يثمر إال يف العام مرة ،وهذه قد أمثرت يف وقت
واحد مرتني! فقال له :زه ،فأعطى ألف دينار أخرى ،وساق جواده مسرعا وقال :إن أطلنا الوقوف
عنده نفد ما يف خزائننا"()76

 - 75البخالء (.)78 /2
 - 76فيض القدير (.)30 /3
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الليلة احلادية والعشرون
هنا تصليح وعالج القلوب
قال رجل:
جلب انتباهي إعالن معلق على أحد احملالت مكتوب فيه (تصليح وعالج القلوب)
دخلت احملل فوجدت رجال كبريا يف السن قابلين مبتسما حينما شاهدين
قال يل مبتسما :نعم أان أصلح القلوب و أعاجلها ......مث امسك بيدي
وقال :تعال و اقرتب ،ووضع أذنه اليمىن على موضع قليب وأنصت ....مث قال دقات قلبك فيها
تسارع قليل ...اي ولدي ال ُتزع دواؤك بسيط ....القلوب عندان نعاجلها والقلوب تعاجل حسب
نوعها فهي أنواع.
قلت له اشرح يل.
قال من خربيت اليت ورثتها من أيب عن جدي.
يف الدنيا قلب مشروح ....وقلب جمروح ....وقلب مذبوح.
قلب رحيق ....وقلب سحيق ..وقلب حريق ....وقلب غريق.
قلب منقوع ....وقلب مفجوع ....قلب سليم ..وقلب عليل.
وقلب سقيم ...قلب فياض .....وقلب جياش...
قلب مغرور ....وقلب مسرور.
والبحث يطول فسبحان مقلب القلوب.
قلت له :جئتك حبرية واحدة فجعلتها ألف حرية
 -فضحك و تبسم ...تبسم العارف احلذق.
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 قال يل اي ولدي ال ُتزع عندي لك ولكل من أيتيين وصفة واحدة.كل من جرهبا تعاىف إبذن هللا .....فأتين بقلم وقرطاس واكتب عين:
 اي ولدي رزقك مقسوم فال تتعب ...وقدرك حمتوم فال ُتزع...و صديقك عاجز فال أتمل  ...وعدوك ضعيف فال ختشى.
 طهر قلبك من ثالث :الكره واحلقد والرايء.وزينه بثالث :الصدق واإلخالص والورع
واجعل يف قلبك ثالث :
التسليم للموىل وحب سيد الورى ودوام شكر اخلالق يف السراء والضراء.
واترك اخللق للخالق وانشغل إبصالح حالك ودع أحواهلم
وليكن لك ثالث :لسان ذاكر وجسد صابر وعقل متبصر عارف
واهرب من ثالث :
احلديث عن الناس وهوى الناس واجللوس مع من ال خري فيه من الناس
فاالستئناس ابحلديث عن الناس من عالمة اإلفالس
تناول دواك ومن هللا شفاك
اي هللا ....شعرت أنين قد ولدت من جديد ..قبلته وانصرفت راجعا إىل بييت
وبني عيين وصيته وعلي أن أعمل هبا...ولعل هبا راحيت و انتظام دقات قليب.
إهنا منهج حياة أتملوها فيها حتيا القلوب ...وتزهو األرواح ....وتسعد قلوبكم وحياتكم
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الليلة الثانية والعشرون
وغاية كل ساعة املوت فسابق ومسبوق
عن علقمة بن مرثد قال :انتهى الزهد إىل مثانية من التابعني منهم :أبو مسلم اخلوالىن فإنه مل يكن
جيالس أحد يتكلم يف شيء من أمر الدنيا! إال حتول عنه ،فدخل ذات يوم املسجد فنظر إىل نفرا
قد اجتمعوا فرجا أن يكونوا على ذكر هللا تعايل ،فجلس إليهم وإذا بعضهم يقول :قدم غالمي
فأصاب كذا وكذا وقال آخر :جهزت غالمي فنظر إليهم وقال سبحان هللا أتدرون ما مثلي ومثلكم؛
كمثل رجل أصابه مطر غزير وابل فالتفت فإذا هو مبصراعني عظيمني فقال :لو دخلت هذا البيت
حيت ذهب هذا املطر ،فدخل هذا البيت ال سقف له جلست إليكم وأان أرجو أن تكونوا علي ذكر
وخري فإذا أنتم أصحاب دنيا ،وقال له قائل :حني كرب ورق .لو قصرت عن بعض ما تصنع؛ فقال
أرأيتم لو أرسلتم اخليل يف احللبة ،ألستم تقولون لفارسها دعها وأرفق هبا حىت إذا رأيتم الغاية مل تستبقوا
منها شيئا؛ قالوا :بلى ،قال :فإين قد أبصرت الغاية ،وأن لكل ساعة غاية وغاية كل ساعة املوت
فسابق ومسبوق (.)77
• دروس وعرب

فضل جمالس العلم والذكر:
((ومن سلَك طريقا يلتمس فيه علما ،سهل هللا
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَ :
له به طريقا إىل اجلنة ،وما اجتمع قوم يف بيت ِمن بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويَتدارسونه بينهم ،إال
ومن بطَّأ به
نزلت عليهم السكينة ،وغشيتهم الرمحة ،وحفَّتهم املالئكة ،وذكرهم هللا فيمن عندهَ ،
عمله مل يسرع به نسبه))؛ أخرجه أمحد يف مسنده ،ومسلم يف صحيحه ،وابن ماجه يف سننه.
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هلل مالئكة يطوفون يف
هلموا إىل حاجتكم)) قال:
الطرق يَلتمسون أهل ال ِّذكر ،فإذا وجدوا قوما يذكرون هللا تنادواُّ :
((فيَحفُّوهنم أبجنحتهم إىل السماء الدنيا)) ،قال(( :فيسأهلم رهبم  -وهو أعلم منهم  :-ما يقول
وحيمدونك ،وُمي ِّجدونك)) ،قال(( :فيقول :هل
كربونكَ ،
عبادي؟ قالوا :يقولون :يُسبِّحونك ،ويُ ِّ
رأوين؟)) قال(( :فيقولون :ال وهللا ما رأوك)) ،قال(( :فيقول :وكيف لو رأوين؟)) ،قال(( :يقولون:
لو رأوك كانوا َّ
أشد لك عبادة ،وأشد لك متجيدا وحتميدا ،وأكثر لك تسبيحا)) قال(( :يقول :فما
 - 77صفة الصفوة ج  2ص.820
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يسألوين؟)) قال(( :يسألونك اجلنة)) قال(( :يقول :وهل رأوها؟)) قال(( :يقولون :ال وهللا اي رب
ما رأوها)) قال(( :يقول :فكيف لو أهنم رأوها؟)) قال(( :يقولون :لو أهنم رأوها كانوا أشد عليها
((فمم يتعوذون؟)) قال(( :يقولون :من النار))
حرصا ،وأشد هلا طلبا ،وأعظم فيها رغبة)) ،قال:
َّ
قال(( :يقول :وهل رأوها؟)) قال(( :يقولون :ال وهللا اي رب ما رأوها)) قال(( :يقول :فكيف لو
رأوها؟)) قال(( :يقولون :لو رأوها كانوا أشد منها فرارا ،وأشد هلا خمافة)) قال(( :فيقول :فأُشهدكم
غفرت هلم)) قال(( :يقول ملك من املالئكة :فيهم فالن ليس منهم ،إمنا جاء حلاجة!))،
أين قد
ُ
قال(( :هم اجللساء ال يشقى هبم جليسهم))؛ متفق عليه.
كثرة جمالسة أهل الغفلة توجب قسوة القلب وظلمته والوحشة من العبادة
جاء رجل إىل احلسن البصري -رمحه هللا :-فقال:
"اي أاب سعيد أشكو إليك قسوة قليب .قال :أذبه ابلذكر ".
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الليلة الثالثة والعشرون
إين وهللا خشيت أن تغلب الدنيا على قليب
عبد الرمحن بن حفص القرشي ،قال :بعث بعض األمراء إىل عمر بن املنكدر مبال ،فجاء به الرسول،
فوضعه بني يديه ،فجعل عمر ينظر إليه ويبكي ،مث جاء أبو بكر ،فلما رأى عمر يبكي ،جلس
يبكي لبكائه ،مث جاء حممد ،فجلس يبكي لبكائهما ،فاشتد بكاؤهم مجيعا .فبكى الرسول أيضا
لبكائهم ،مث أرسل إىل صاحبه ،فأخربه بذلك ،فأرسل ربيعة بن أيب عبد الرمحن يستعلم علم ذلك
البكاء ،فجاء ربيعة ،فذكر ذلك حملمد ،فقال حممد :سله ،فهو أعلم ببكائه مين .فاستأذن عليه
ربيعة ،فقال :اي أخي ما الذي أبكاك من صلة األمري لك؟ قال :إين وهللا خشيت أن تغلب الدنيا
على قليب ،فال يكون لآلخرة فيه نصيب ،فذاك الذي أبكاين .قال :فأمر ابملال ،فتصدق به على
فقراء أهل املدينة ،فجاء ربيعة ،فأخرب األمري بذلك ،فبكى وقال :هكذا وهللا يكون اخلري()78
دروس وعرب
قال هشام بن حسان :مسعت احلسن يقول :وهللا ما أحد ِمن الناس بُسط له يف أمر من أمور دنياه،
فلم خيف أن يكون ذلك مكرا به ،واستدراجا له ،إال نقص ذلك من عمله ،ودينه ،وعقله ،وال أحد
أمسك هللا الدنيا عنه ،ومل َير أن ذلك خري له ،إال نقص ذلك من عمله ،وابن العجز يف رأيه.

قال احلسن البصري :وهللا ما عجبت من شيء كعجيب من رجل ال حيسب حب الدنيا من الكبائر؛
تشعبت الكبائر إال من أجلها؟ وهل ُعبدت األصنام،
وأمي هللا! إن حبها ملن أكرب الكبائر ،وهل َّ

وعصي الرمحن ،إال حلب الدنيا؟ فالعارف ال جيزع من ذهلا ،وال ينافس بقرهبا ،وال أيسى لبُعدها.
ُ
قال حكيم( :أربعةٌ ُمس ِ
ٍ ِ
قاتل
قاتل ،وتِْرَايقُ َها ُّ
الز ُ
ٌُ
هد فيها ،واملال ُس ٌّم ٌ
وم ،ول ُك ِّل ُس ّم ت ْرَايقُهُ :الدُّنيا ُس ٌّم ٌ
والزكاةُ تِرايقُه ،والكالم س ٌّم قَ ِ
ِ
الع ْد ُل تِْرَايقُهُ).
اتل وذ ْك ُر هللا تعاىل ت ْرَايقُهُ ،وال َق َ
اتل و َ
َْ
ضاءُ ُس ٌّم قَ ٌ
ُ ٌ
• قال حكيم( :الدُّنيا دار َخر ٍ
عمر ٍان ،وأ َْع َم ُر ِمْنها
ابَ ،وأ ْ
َخَر ُ
دار ْ
ب َمن يَ ْع ُم ُرها ،واجلَنَّةُ ُ
ب منها قَ ْل ُ
ُ َ
ب َمن يَطْلُبها).
قَ ْل ُ

اآلخرةُ يف ال َق ْل ِ ِ
ِ
املي َز ِان بق ْد ِر ما تَ ْر َج ُح
َّيت ْ
ب َككف َ
• قال عو ُن بن عبد هللا رمحه هللا تعاىل( :الدُّنيا و َ
ُخَرى).
إِ ْح َد ُامهَا َِخت ُّ
ف األ ْ
 - 78الرقة والبكاء أليب الدنيا (ص)65 :
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الليلة الرابعة والعشرون
إن هللا يب العبد التقي الغين اخلفي
عن بكري بن مسمار قال :مسعت عامر بن أيب وقاص قال :كان سعد يف إبل له وغنم فأاته ابنه عمر بن
سعد فلما رآه قال :أعوذ ابهلل من شر هذا الراكب فلما انتهى إليه قال :اي أبت أرضيت أن تكون أعرابيا
يف إبلك وغنمك والناس يتنازعون يف امللك؟ قال :فضرب سعد صدر عمر بيده وقال :اسكت اي بين فإين
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول« :إن هللا حيب العبد التقي الغين اخلفي» قال الشيخ :كان
سعد رمحه هللا َمن اعتزل أايم الفتنة فلم يكن مع واحد من الفريقني فأرادوه على اخلروج فأىب وضرب لذلك
مثال ()79
دروس وعرب
اعتزل الفتنة وليسعك بيتك :يف حديث أيب سعِ ٍ
ي رضي هللا عنه أَنَّهُ قال :قال رسول هللا صلى
يد ْ
َ
اخلُ ْد ِر ِّ
ِ
اجلِب ِال ومواقِع الْ َقطْ ِر ي ِفُّر بِ ِدينِهِ
هللا عليه وسلم(( :ي ِ
وش ُ
ك أَ ْن يَ ُكو َن َخ ْ َري َم ِال الْ ُم ْسل ِم َغنَ ٌم يَْت بَ ُع هبا َش َع َ
َ
ُ
ف َْ َََ َ
من الْ ِف َ ِ
َت)) رواه البخاري وبوب عليه فقال رمحه هللا تعاىل(( :ابب من الدين الفرار من الفَت)).
وروى ُحمَ َّم ُد بن َم ْسلَ َمةَ رضي هللا عنه فقال :إِ َّن َر ُس َ
ول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إِ َّهنَا َستَ ُكو ُن فِْت نَةٌ
اض ِربه حىت ي ْن َق ِطع ُمثَّ ِ
ف فإذا كان َك َذلِك فَأْ ِ ِ
ك
اختِ َال ٌ
س يف بَْيتِ َ
ك حىت َأتْتِيَ َ
ت بِ َسْيف َ
َ
َوفُ ْرقَةٌ َو ْ
َ َ ْ
ُحدا فَ ْ ْ ُ
كأُ
اجل ْ
ي ٌد خ ِ
اطئَةٌ أو منِيَّةٌ قَ ِ
اضيَةٌ)) رواه ابن ماجه.
َ َ
َ
يف حديث َس ْع ِد بن أيب َوقَّ ٍ
ول هللا،
اص رضي هللا عنه أنه سأل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال(( :اي َر ُس َ
أَرأَيت إن دخل علَي ب ي ِيت وبس َ ِ
آد َم)) رواه
ط يَ َدهُ ليَ ْقتُلَِين؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمُ :ك ْن َكابْ َ ْين َ
َْ َ
َ َّ َْ َ َ َ
أبو داود.

ك
ويف حديث أيب َذ ٍّر رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له يف قتال الفتنة(( :اقْ عُ ْد يف بَْيتِ َ
ِ
ِ
آخ ُذ سالحي؟ قال:
ك َاببَ َ
وأغلق َعلَْي َ
ك ،قال :فإ ْن مل أُتْ َرْك؟ قال :فَائْت من أنت منهم فَ ُك ْن في ِه ْم ،قال :فَ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
السْي ِ
ِ
ك
ك ُش َعاعُ َّ
ف فألق طََر َ
ك على َو ْج ِه َ
ف ِرَدائِ َ
وع َ
يت أن يَ ُر َ
يما ُه ْم فيه َولَك ْن إ ْن َخش َ
إذن تُ َشارَك ُه ْم ف َ
حىت يَبُوءَ إبِِْمثِِه وإمثك)) رواه أمحد.

 - 79العزلة للخطايب (ص)20 :
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الليلة اخلامسة والعشرون
إن معاذا لكنود عداد للمصائب
روي أنه كان يف زمن حامت األصم رجل يقال له :معاذ الكبري .أصابته مصيبة ،فجزع منها وأمر
إبحضار النائحات وكسر األواين .فسمعه حامت فذهب إىل تعزيته مع تالمذته ،وأمر تلميذا له.
فقال :إذا جلست فاسألين عن قوله تعاىل{ :إن اإلنسان لربه لكنود} فسأله فقال حامت :ليس هذا
موضع السؤال .فسأله اثنيا ،واثلثا.
فقال :معناه أن اإلنسان لكفور ،عداد للمصائب ،نساء للنعم ،مثل معاذ هذا ،إن هللا تعاىل متعه
ابلنعم مخسني سنة ،فلم جيمع الناس عليها شاكرا هلل عز وجل .فلما أصابته مصيبة مجع الناس يشكو
من هللا تعاىل ؟!! .فقال معاذ :بلى ،إن معاذا لكنود عداد للمصائب نساء للنعم فأمر إبخراج
النائحات واتب عن ذلك)80( .
دروس وعرب
أيًا كانت هذه املصيبة أمور:
ينبغي ملن بلغته مصيبةَّ ،
أ-الصرب؛ فيسن الصرب على املصيبة ،وجيب منه ما مينعه عن احملرم)81( .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية) رمحه هللا تعاىل  (:والصرب واجب ابتفاق العلماء))82( .
قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل  (:والصرب واجب إبمجاع األمة ،وهو نصف اإلميان ،فإن اإلميان
نصفان :نصف صرب ،ونصف شكر))83( .
والصرب هو :حبس النفس عن اجلزع والتسخط ،وحبس اللسان عن الشكوى ،وحبس اجلوارح عن
التشويش)84( .

[ - 80مدارج السالكني البن القيم .]175 / 2
- 81الفروع (.)223/2
- 82الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان(ص.)265:
- 83مدارج السالكني( )158/2يف منزلة الصرب
- 84مدارج السالكني(.)162/2
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س والثَّمر ِ
وع ونَ ْق ٍ ِ
ِ
ات َوبَ ِّش ِر
وف َو ْ
{ولَنَ ْب لَُونَّ ُك ْم بِ َش ْي ٍء ِّم َن ْ
اخلَ ْ
اجلُ ِ َ
قال تعاىلَ :
ص ّم َن األ ََم َوال َواألن ُف ِ َ َ َ
ِ
ِِ
الصابِ ِرين{ }155الَّ ِذين إِ َذا أَصاب ْت هم ُّم ِ
ك َعلَْي ِه ْم
صيبَةٌ قَالُواْ إِ َّان َّّلل َوإِنَّا إِلَْي ِه َراجعو َن{ }156أُولَئِ َ
ََُ
َ
َّ َ
ك ُه ُم الْ ُم ْهتَ ُدو َن} (سورة البقرة آية.).157-155 :
ات ِّمن َّرّهبِِ ْم َوَر ْمحَةٌ َوأُولَئِ َ
صلَ َو ٌ
َ

وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :مر النيب صلى هللا عليه وسلم ابمرأة تبكي عند قرب فقال:
"اتقي هللا واصربي" قالت :إليك عين فإنك مل تصب مبصيبيت ،ومل تعرفه! فقيل هلا :إنه النيب صلى
هللا عليه وسلم فأتت ابب النيب صلى هللا عليه وسلم فلم ُتد عنده بوابني ،فقالت :مل أعرفك ،فقال:
"إمنا الصرب عند الصدمة األوىل")85( .
قال اإلمام املوفق ابن قدامة (ت620ه ) رمحه هللا تعاىل (:وينبغي للمصاب أن يستعني ابهلل تعاىل،
ويتعزى بعزائه ،وميتثل أمره يف االستعانة ابلصرب والصالة ،ويَتَ نَ َّجز ما وعد هللا الصابرين ،قال هللا عز
َّ ِ
صيبةٌ قَالُواْ إِ َّان ِ ِ
ِ
وجل { :وب ِّش ِر َّ ِ
َّلل َوإِنَّا إِلَْي ِه َر ِاجعو َن{}156
ّ
ين إِذَا أ َ
َصابَْت ُهم ُّم َ
ََ
ين{ }155الذ َ
الصاب ِر َ
ك ُه ُم الْ ُم ْهتَ ُدو َن} ،ويسرتجع))86( .
ات ِّمن َّرّهبِِ ْم َوَر ْمحَةٌ َوأُولَئِ َ
أُولَئِ َ
صلَ َو ٌ
ك َعلَْي ِه ْم َ
ب-الرضا ابلقضاء والقدر والتسليم التام هلل عز وجل ،وهذه الصفة هي من أعظم صفات املؤمن

املتوكل على هللا ،املصدق مبوعود هللا ،الراضي حبكم هللا ،ومبا قضاه هللا تعاىل وقدره ،بل اإلميان
ابلقضاء والقدر ركن من أركان اإلميان ،الواردة يف حديث أمري املؤمنني عمر رضي هللا عنه الطويل
وفيه" قال :فأخربين عن اإلميان ،قال صلى هللا عليه وسلم :أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله
واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر خريه وشره")87( .
ج-قول (إان هلل وإان إليه راجعون)
َّ ِ
صيبةٌ قَالُواْ إِ َّان ِ ِ
ِ
َّلل َوإِنَّا إِلَْي ِه َر ِاجعو َن} (سورة
ّ
ين إِ َذا أ َ
َصابَْت ُهم ُّم َ
وذلك ملا جاء يف قوله تعاىل{ :الذ َ
البقرة آية.).156 :
وله أن يزيد "اللهم أجرين يف مصيبيت واخلف يل خريا منها" ،ملا جاء من حديث أم سلمة رضي
هللا عنها قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :ما من ٍ
عبد تصيبه مصيبة فيقول :إان
هلل وإان إليه راجعون اللهم أجرين يف مصيبيت واخلف يل خريا منها ,إال آجره هللا يف مصيبته ،وأخلف
- 85خرجه البخاري يف كتاب اجلنائز :ابب زايرة القبور(الفتح493-492/3برقم ،)1283وابب الصرب عند الصدمة
األوىل(الفتح523/3برقم ،)1302
- 86املغين()495/3
- 87أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان :ابب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان(39/1برقم .)9
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له خريا منها " قالت :فلما تويف أبو سلمة رضي هللا عنه قلت :ومن خريٌ من أيب سلمة؟ صاحب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ,مث عزم هللا علي فقلتها ،فما اخللف؟! قالت :فتزوجت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ومن خري من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)88( .
د-أن تعلم أن الدنيا دار ابتالء وامتحان؛ لذا فهي مليئة ابملصائب ،واألكدار ،واألحزان ،كما قال
س والثَّمر ِ
وع ونَ ْق ٍ ِ
ِ
ات َوبَ ِّش ِر
وف َو ْ
ربنا الرمحنَ { :ولَنَ ْب لَُونَّ ُك ْم بِ َش ْي ٍء ِّم َن ْ
اخلَ ْ
اجلُ ِ َ
ص ّم َن األ ََم َوال َواألن ُف ِ َ َ َ
َّ ِ
ِ
نسا َن ِيف َكبَ ٍد}(سورة البلد آية.).4:
الصاب ِر َ
ين} ،وقال عز وجل { :لََق ْد َخلَ ْقنَا ْاإل َ
ه  -تذكر أن العبد وأهله وماله هلل عز وجل فله ما أخذ ،وله ما أعطى ،وكل شيء عنده أبجل
مسمى ،قال لبيد:

وما املال واألهلون إال ودائع والبد يوما أن ترد الودائع
الصالَِة} (سورة البقرة آية:
لص ِْرب َو َّ
استَعِينُواْ ِاب َّ
{و ْ
و-االستعانة على املصيبة ابلصالة ،قال هللا تعاىلَ :
89
أمر مهم،
).45؛ وقد "كان صلى هللا عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى"( ) ،ومعىن حزبه :أي نزل به ٌ
أو أصابه غم.
وهذا حال املؤمن الصادق ،الذي ال خيطر على قلبه يف وقت احملن والشدائد ،إال تذكر هللا

- 88أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز :ابب ما يقال عند املصيبة ( 633-632/2برقم.)918
 - 89أخرجه اإلمام أمحد( ،)206/1وأخرجه أبو داود يف كتاب الصالة :ابب وقت قيام النيب صلى هللا عليه وسلم
للصالة(50/2برقم ،)1319وحسنه احلافظ ابن حجر يف الفتح( ،)524/3وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود(361/1
برقم .)1319
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الليلة السادسة والعشرون
كيف ظنك بربك؟
وعن أنس رضي هللا عنه َّ
أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل على شاب وهو يف املوت ،فقال:
«كيف َُِت ُد َك»؟ قال :وهللا اي رسول هللا إين أرجو هللا ،وإين أخاف ذنويب .فقال رسول هللا صلى
وآمنه َما
هللا عليه وسلم« :ال جيتمعان يف قلب عبد يف مثل هذا املوطن إال أعطاه هللا ما يرجو َ
خياف» رواه الرتمذي.
دروس وعرب
أن من أحسن ظنه ابهلل آاته هللا إايه.
عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم« :يقول هللا تعاىل :أان عند ظن
عبدي يب» متفق عليه .ويف املسند عنه رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم« :إن هللا عز
وجل قال :أان عند ظن عبدي يب ،إ ْن ظن يب خريا فله ،وإن ظن شرا فله».
واملعىن" :أعاملُه على حسب ظنه يب ،وأفعل به ما يتوقعه مين من خري أو شر"(.)90
وقال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه" :والذي ال إله غريُه ما أُعطي عب ٌد مؤمن شيئا خريا من
حسن الظن ابهلل عز وجل ،والذي ال إله غريه ال حيسن عبد ابهلل عز وجل الظن إال أعطاه هللا عز
وجل ظنَّه؛ ذلك َّ
اخلري يف يده» رواه ابن أيب الدنيا يف حسن الظن.
أبن َ
قال سهل القطعي رمحه هللا :رأيت مالك بن دينار رمحه هللا يف منامي ،فقلت :اي أاب حيىي ليت
شعري ،ماذا قدمت به على هللا عز وجل؟ قال :قدمت بذنوب كثرية ،فمحاها عين حسن الظن

ابهلل رواه ابن أيب الدنيا يف حسن الظن.
عن جابر رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل موته بثالثة أايم يقول« :ال
ميوتَ َّن أحدكم إال وهو حيسن الظن ابهلل عز وجل» رواه مسلم.

- 90حتفة األحوذي (.)53/7
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األس َقع على أيب األسود اجلَُرشي يف مرضه الذي مات فيه ،فسلم عليه وجلس.
ودخل واثلَةُ بن ْ
فأخذ أبو األسود ميني واثلة ،فمسح هبا على عينيه ووجهه ،فقال له واثلة :واحدةٌ أسألك عنها.
قال :وما هي؟
قال :كيف ظنك بربك؟
فأومأ أبو األسود برأسه ،أي حسن.
فقال واثلة :أبشر؛ فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول« :قال هللا عز وجل :أان عند
ظن عبدي يب ،فليظن يب ما شاء» رواه أمحد)91( .

 - 91أمحد ( ،)491 /3والدارمي ( )2731وقال األلباين يف صحيح اجلامع :صحيح (.)4316



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

الليلة السابعة والعشرون
سهام الليل ال ختطئ
دخل ابن بقية الوايل العباسي الظامل على عبد صاحل فلطمه لطمة شديدة على وجهه فقام العبد
الصاحل وقال :ألردن عليك بسهام الليل .قال :اذهب أنت ،وسهامك فقام العبد الصاحل يف الليل
والليل ظالم ،والناس نيام ،يرفع دعاءه وشكواه إىل من يسمع دبيب النملة السوداء حتت الصخرة
الصماء يف الليلة الظلماء ،يقول :اي رب إن ابن بقية لطمين وأنت تعلم أنه لطمين ،اللهم كما لطمين
بيده فقطعها له يف الدنيا اي رب العاملني.
وما كانت إال أايم معدودة ،حىت هجم القاهر العباسي على هذا البلد فاستوىل عليه وقتل وأسر،
وأخذ الوايل فقتله وقطع يده وعلقها على ابب املدينة ،فمر به العبد الصاحل فخر هلل ساجدا.
ال تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إىل الندم
تنام عيناك واملظلوم منتبه يدعو عليك وعني هللا مل تنم
وذكر التنوخي :أن أحد الوزراء يف بغداد اعتدى على أموال امرأة عجوز هناك فسلبها حقوقها،
وصادر أمالكها .فذهبت إليه تبكي وتشتكي من ظلمه وجوره ،فما ارتدع وما اتب وما أانب.
قالت :ألدعون هللا عليك ،فأخذ يضحك منها ابستهزاء قائال هلا :عليك ابلثلث األخري من الليل.
فذهبت وداومت على الثلث األخري فما هو إال وقت قصري حىت عزل هذا الوزير ،وسلبت أمواله،
وأخذ عقاره ،مث أقيم يف السوق جيلد تعزيرا له على أفعاله ابلناس فمرت به العجوز فقالت له:
أحسنت لقد وصفت يل الثلث األخري من الليل فوجدته أحسن ما يكون.
دروس وعرب



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إن الباري جل جالله لكمال عظمته و عدله حرم الظلم على نفسه ،وجعله كذلك بني عباده حمرما،
فعن أيب ذر-رضي هللا عنه-قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال هللا تبارك و تعاىل ":اي
وجع ْلتُهُ بينكم حمرما فال تَظَالَ ُموا)92(."...
عبادي إين َحَّرْم ُ
ت الظلم على نفسيَ ،
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية-رمحه هللا":-فإن هذا خطاب جلميع العباد أن ال يظلم أحد أحدا وأمر
العامل يف الشريعة مبين على هذا ،وهو :العدل يف الدماء واألموال و األبضاع واألنساب واألعراض".
()93
لكن بعض املخلوقني! مل أيمتروا أبمره سبحانه ومل يبتعدوا عن هنيه ،فأعجبتهم أنفسهم وغرهتم قوهتم!
وطغى عليه حب الذات ،فتعدوا على غريهم من املستضعفني ،إما ابلضرب أو أبخذ أمواهلم بغري
حق ،أو ابلكالم يف أعراضهم!!!.

 - 92رواه مسلم ()2577
 - 93جمموع الفتاوى ()167 /18
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الليلة الثامنة والعشرون
إما أن مترضوه وليس لكم من مرياثه شيء
بر رجل أببيه.

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 يل من مرياثه شيء قالوا :بل مترضه وليس لك من مرياثه شيء
فمرضه حىت مات ،ومل أيخذ من مرياثه شيئا قال :فأيت يف املنام فقيل له :ائت مكان كذا وكذا فخذ
منه مئة دينار ،فقال :أفيها بركة ؛ قالوا :ال،فلما أصبح ذكر ذلك المرأته ،فقالت :خذها فإن من
بركتها أن نكتسي منها ونعيش ،فلما أمسي أيت يف النوم فقيل له :ائت مكان كذا وكذا فخذ منه
عشرة داننري فقال أفيها بركة ؛ قالوا :ال ،فلما أصبح ذكر ذلك المرأته فقالت :له مثل ذلك ،فأىب
أن أيخذها فأيت يف الليلة الثالثة فقيل له :ائت مكان كذا وكذا وخذ منه دينار قال :أفيه بركة ؛ قالوا
نعم ؛ قال :فذهب فأخذ الدينار مث خرج به إىل السوق ،فإذا هو برجل حيمل حوتني فقال :بكم
مها ؛ قال :بدينار ؛ فأخذمها منه ،وانطلق هبما إىل بيته ،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 :ما تصلح هذه إال أبخت ،فاطلبوا أختها ولو أضعفتم الثمن
فجاءوه فقالوا :أعندك أختها ونعطيك ضعف ما أعطيناك قال :نعم ،فأعطاهم الثانية بضعف ما
ابع به األويل)94( .
دروس وعرب
يقول املويل سبحانه وتعايل  واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا وابلوالدين إحساان  [ النساء 36
]فاهلل تعاىل جعل أمهية اإلحسان إىل الوالدين بعد توحيده وعبادته ومل يقدم على الوالدين خملوقا،
 - 94احملاسن واملساوئ ،548و مصنف عبد الرزاق )467 / 11( -رقم  ،21027و بلوغ األرب بتقريب كتاب
الشعب  )23 / 2( -املدخل للعبدري )240 / 3( -و حياة احليوان الكربى )457 / 1( -
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ولذلك قال اإلمام النيسابوري يف تفسريه .إمنا جعل اإلحسان إىل الوالدين اتليا لعبادة هللا لوجوه
منها:
 -1أهنما سبب وجود الولد ،كما أهنما سبب الرتبية فال إنعام بعد إنعام هللا تعاىل أعظم من إنعام
الوالدين
-2ومنها :أن إنعامهما يشبه إنعام هللا تعاىل من حيث أهنما يطلبان بذلك ثناء وثوااب.
-3ومنها :أنه تعاىل ال ميل من إنعامه على العبد وإن أيت أبعظم اجلرائم ،فكذا الوالدان ال يقطعان
عنه مواد كرمهما ،وإن كان غري ابر هبما
-4ومنها :أنه ال كمال للولد إال ويطلبه الوالد ألجله ويريده عليه ،كما أنه تعاىل ال يرضى لعباده
إال اخلري ومن غاية شفقة الوالدين أهنما ال حيسدون ولدهم ،إذا كان خريا منهما خبالف غريمها ،فإنه
ال يرضي أن يكون غريه خريا منه)95( .
عن عبد هللا بن مسعود  قال :سألت رسول هللا ( صلى هللا عليه وسلم ) أي العمل أحب إىل
هللا عز وجل ،قال الصالة على وقتها ،قال مث أي ؛ قال مث بر الوالدين قال مث أي ؛ قال اجلهاد يف
سبيل هللا قال حدثين هبن ولو استزادنه لزاداين)96( .
وبر الوالدين سبب من أسباب الزايدة يف الرزق والربكة يف العمر ،فعن أنس -رضي هللا عنه -

قال :قال رسول هللا ( صلى هللا عليه وسلم ) من سره أن ميد له يف عمره ويزاد له يف رزقه فليرب والديه
وليصل رمحة()97
ولقد أعترب النيب ( صلى هللا عليه وسلم ) القيام على الوالدين والسعي عليهما جهادا يف سبيل هللا،
مر على النيب ( صلى هللا عليه وسلم ) رجل فرأى
عن كعب بن عجرة -رضي هللا عنه  -قالّ :
أصحاب النيب ( صلى هللا عليه وسلم ) جلدة ونشاطه فقالوا :اي رسول هللا :لو كان هذا يف سبيل
هللا ،فقال رسول هللا ( صلى هللا عليه وسلم ) :إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو يف سبيل
هللا ،وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخني كبريين فهو يف سبيل هللا ،وإن كان خرج يسعى على
نفسه يعفها فهو يف سبيل هللا ،وإن كان خرج يسعى رايء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان)98( .
 - 95تفسري النيسابوري هبامش تفسري الطربي ج  2ص.323
 - 96مسند أمحد ط الرسالة )5 / 7( -والبخاري يف "صحيحه " ( )527و ( )5970و ( ،)7534ويف "األدب
املفرد" ( ،)1ومسلم ()139( )85
 - 97مسند أمحد ط الرسالة )388 / 2( -أخرجه البزار ( ،)693وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم 2488
 - 98رواه الطرباين يف معاجلة الثالثة وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم .1428
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الليلة التاسعة والعشرون
أمرين جدي-صلى هللا عليه وسلم-إبكرام اجلار
* وقال ابن عباس الصاحب ابجلنب هو الرفيق يف السفر ورأيت عن احلسن بن علي رضي هللا عنهما
أن جاره اليهودي اخنرق جداره إىل منزل احلسن فصارت النجاسة تنزل يف داره واليهودي ال يعلم
بذلك فدخلت زوجته يوما فرأت النجاسة قد اجتمعت يف دار احلسن فأخربت زوجها بذلك فجاء
اليهودي إليه معتذرا فقال أمرين جدي صلى هللا عليه وسلم إبكرام اجلار فأسلم اليهودي وقال احلسن
البصري ليس حسن اجلوار كف األذى عن اجلار بل حسن اجلوار الصرب على أذى اجلار وقال صلى
هللا عليه وسلم من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره ومن آذى جاره حرم هللا عليه
اجلنة)99(..
دروس وعرب

وصية جربيل عليه السالم ابجلار
و ها هو النيب املختار – عليه الصالة و السالم – خيربان عن وصية جربيل عليه السالم – ابجلار
فكلما جاء جربيل فهو يوصي النيب – صلى هللا عليه وسلم – حىت ُخيل للنيب – صلى هللا عليه و
سلم أن جربيل سيجعل للجار يف املرياث حقا ،عن عائشة رضي هللا عنها عن النيب صلى هللا عليه

وسلم قال ما زال يوصيين جربيل ابجلار حىت ظننت أنه سيورثه()100
يقول بدر الدين العيين – رمحه هللا -قوله سيورثه أي سيجعله قريبا واراث وقيل معناه أي أيمرين عن
هللا بتوريث اجلار من جاره وهذا خرج خمرج املبالغة يف شدة حفظ حق اجلار)()101

نفي كمال اإلميان عمن آذى اجلريان
و َما ورد عن النيب – صلى هللا عليه وسلم – يف بيان مكانة اجلار و أن من آذى جاره و انل اجلار
منه مكروها فإن ذلك املرء غري كمال اإلميان عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال:

 - 99نزهة اجملالس ومنتخب النفائس )209 / 1( -
 - 100أخرجه أمحد ح  26055و البخاري ح  6014ومسلم ح 2625
 - 101عمدة القاري شرح صحيح البخاري )197 / 32( -
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وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن قالوا وما ذاك اي رسول هللا قال اجلار ال أيمن جاره بوائقه
قالوا اي رسول هللا وما بوائقه قال شره ()102

احلجب واحلرمان من دخول اجلنان ملن آذى اجلريان
و اعلم علمين هللا و إايك :أن النيب -صلى هللا عليه و سلم أخربان أن هللا تعاىل جيب من آذى جاره
عن جنته عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه و سلم قال " ال يدخل اجلنة من ال أيمن جاره
بوائقه)()103
يقول السيوطي – رمحه هللا -ال يدخل اجلنة هو حممول على املستحل أو على نفي دخوهلا وقت
دخول الفائزين إذا فتحت أبواهبا بوائقه مجع ابئقة وهي الغائلة والفتك ()104

 - 102أخرجه أمحد ح  7865و مسلم ح  46الطرباين يف الكبري ح  8266و البزار ح ح-8515
 - 103أخرجه أمحد ح  8842ومسلم ح 46
 - 104الديباج على مسلم )61 / 1( -
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الليلة الثالثون
لو علمت أن ذلك بيدك لعبدتك من دون هللا
حدث عبد هللا بن أابن الثقفي قال :وجهين احلجاج بن يوسف يف طلب أنس ابن مالك -رضي
هللا عنه  .-فظننت أنه يتوارى عنه فأتيته خبيلي ورجلي ،فإذا هو جالس على ابب داره مادا رجليه،
فقلت له :أجب األمري ،فقال :أي األمراء؟
فقلت :أبو حممد احلجاج .فقال -غري مكرتث ( :-أي غري حمزون) قد أذله هللا.
ما أرى أذل منه؛ ألن العزيز من عز بطاعة هللا والذليل من ذل مبعصية هللا ،وصاحبك قد بغى
وطغى واعتدى وخالف كتاب هللا والسنة .وهللا لينتقم منه .فقلت له :أقصر عن الكالم وأجب
األمري ،فقام معنا حىت حضر بني يدي احلجاج فقال له :أنت أنس بن مالك :قال :نعم.
قال األمري :أنت الذي تدعو علينا وتسبنا؟
قال :نعم .قال :ومم ذاك؟
قال :ألنك عاص لربك خمالف لسنة نبيك -صلى هللا عليه وسلم -وتعز أعداء هللا وتذل أولياء هللا.
فقال له :أتدري ما أريد أن أفعل بك.
قال :ال .قال؛ سأقتلك شر قتلة .قال أنس -رضي هللا عنه  :-لو علمت أن ذلك بيدك لعبدتك
من دون هللا
قال احلجاج :وما ذاك؟!
قال :ألن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -علمين دعاء وقال :من دعا به يف كل صباح مل يكن
ألحد عليه سبيل ،وقد دعوت به يف صباحي هذا ،فقال احلجاج :علمنيه .فقال :أنس -رضي هللا
عنه  :-معاذ هللا أن أعلمه ألحد ما دمت أنت يف احلياة.
فقال احلجاج :خلوا سبيله ،فقال له احلاجب :أيها األمري ،لنا يف طلبه كذا وكذا يوما حىت أخذانه،
فكيف خنلي سبيله؟
فقال احلجاج :لقد رأيت على عاتقيه أسدين عظيمني فاحتني أفواههما.
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مث إن أنسا -رضي هللا عنه -ملا حضرته الوفاة علم الدعاء إلخوانه ()105
دروس وعرب
أجل منازل العبودية وأنفعها وهي فرض
اخلوف من هللا  -عز وجل  -أيها اإلخوة  -منزلة من ّ
ِ
ف أَولِياءه فَ َال َختَافُوهم وخافُ ِ
ون
ُْ َ َ
وواجب على كل أحد بنص قول هللا تعاىل ﴿ :إَِّمنَا َذل ُك ُم الشَّْيطَا ُن ُخيَِّو ُ ْ َ َ ُ
إِ ْن ُكْن تُم م ْؤِمنِني ﴾ [آل عمران ]175 :فقوله  -عز وجل  ﴿ -وخافُ ِ
ون ﴾ فيه األمر بوجوب
ْ ُ َ
ََ
إخالص اخلوف هلل تعاىل قال اإلمام الشوكاين  -رمحه هللا  -يف معىن اخلوف من هللا  -سبحانه
وتعاىل " :-أي فافعلوا ما آمركم به واتركوا ما أهناكم عنه ،ألين احلقيق ابخلوف مين واملراقبة ألمري
وهنيي لكون اخلري والشر بيدي")106(.
وه ْم ﴾ هني عن خشية غري هللا ومتحيض اخلوف منه وحده
يقول العلماء :وقوله تعاىل ﴿ :فَ َال َختَافُ ُ
ففيها داللة على وجوب ُتريد اخلوف هلل  -جل وعال  -وأال خيشى غري هللا كخشيته  -عز وجل

 وكان الصحابة رضوان هللا عليهم والتابعون والعلماء يذكرون منزلة اخلوف ويعظموهنا ويرون وجوبمتحيضها هلل تعاىل ومن مث عظم هلم من هللا املدح والثناء وكذلك عظمت العاقبة واجلزاء فمن املدح
اج َد َِّ ِ ِ
والثناء قوله سبحانه ﴿ :ما َكا َن لِْلم ْش ِركِني أَ ْن ي عمروا مس ِ
ين َعلَى أَنْ ُف ِس ِه ْم ِابلْ ُك ْف ِر
َ
اَّلل َشاهد َ
ُ َ َ ْ ُُ َ َ
ِ
اَّلل من آَمن ِاب َِّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّلل َوالْيَ ْوِم ْاآلَ ِخ ِر
أُولَئِ َ
ك َحبِطَ ْ
ت أ َْع َما ُهلُْم َويف النَّار ُه ْم َخال ُدو َن * إَّمنَا يَ ْع ُم ُر َم َساج َد َّ َ ْ َ َ
ِ
ِ
الص َالةَ َوآَتَى َّ
ين ﴾ [التوبة- 17 :
ش إَِّال َّ
َوأَقَ َام َّ
اَّللَ فَ َع َسى أُولَئِ َ
الزَكاةَ َوَملْ َخيْ َ
ك أَ ْن يَ ُكونُوا م َن الْ ُم ْهتَد َ
)107(]19
ِ
اف م َقام ربِِه جنَّتَ ِ
ان ﴾[الرمحن.]46 :
ومن بيان العاقبة واجلزاء قوله تعاىلَ ﴿:ول َم ْن َخ َ َ َ َّ َ
قال عمر بن عبد العزيز :من خاف هللا أخاف هللا منه كل شيء ،ومن مل خيف هللا خاف من كل
شيء)108(.

 - 105كنز الدعاء حملمد عارف ص.33- 31
- 106فتح القدير(.)400 /1
- 107تعليقات على القول املفيد للشيخ عبدالرمحن احملمود نقال عن عون العلى احلميد()97 /2
- 108شعب اإلميان للبيهقي.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
اف َغري َِّ
َح ٌد)109( .
اف َّ
قال الفضيلَ :م ْن َخ َ
اَّللَ َملْ يَ ُ
ضَّرهُ أ َ
اَّلل َملْ يَْن َف ْعهُ أ َ
َح ٌدَ ،وَم ْن َخ َ ْ َ
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السرية الذاتية للمؤلف
السرية الذاتية

بداية أان لست بعامل وال أدعي العلم وإمنا أان طالب علم على سبيل النجاة أسري خلف قافلة العلماء
التقط من آاثرهم وأتعلم من سريهم وأهنل من فقههم:
االسم /السيد مراد عبد العزيز سالمة
املؤهل  /ليسانس أصول الدين والدعوة اإلسالمية
الوظيفة /إمام وخطيب ومدرس ابألوقاف املصرية
عضو مجاعة األئمة مبحافظة البحرية سابقا
عضو رابطة العامل اإلسالمي لإلعجاز العلمي يف القران والسنة مبكة سابقا
شيوخه وأساتذته:
تلقى العلم على أيدي كوكبة كرمية من علماء األزهر الشريف وكان هلم أثرا ابلغا يف التأثري فيه
-1األستاذ الدكتور إبراهيم سالمة أستاذ التفسري وعلومه بكلية أصول الدين بطنطا.
-2األستاذ الدكتور صفوت الصافورى أستاذ الدعوة.
-3األستاذ الدكتور حسني خطاب أستاذ الدعوة ابلكلية.
-4األستاذ الدكتور صفوت زيد –رمحه هللا – أستاذ األدب و النقد
-5األستاذ الدكتور عبد هللا النجار أستاذ الفقه املقارن
-6األستاذ الدكتور عبد هللا السمان أستاذ اللغة العربية
-7األستاذ الدكتور سعيد الصاوي أستاذ الدعوة اإلسالمية
-8األستاذ الدكتور عبد الفتاح الشيخ



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
وغريهم من فحول علماء األزهر الشريف
أما شيوخه من خارج اجلامعة:
-1الشيخ جمدي فتحي السيد –وأخذت على يديه مقدمة ابن الصالح وفن التحقيق والتخريج
-2الشيخ سامح قنديل وأخذت على يديه شرح جامع العلوم واحلكم من مسجد الشهداء بطنطا
-3الشيخ حممد حسني يعقوب وأخذت على يديه شرح كتاب مدارج السالكني
-4الشيخ امحد فريد وأخذت على يديه شرح كتاب احلب يف هللا
* اإلنتاج العلمي
صدرت يل حبوث وكتب عرب كثري من دور النشر املصرية وهي:
أوال :دار األميان ابإلسكندرية
-1الالمباالة يف حياة الفرد واألسرة واجملتمع – املظاهر – األسباب – اآلاثر – العالج (دار اإلميان
للنشر والتوزيع اإلسكندرية
-2صور مشرقة من الثبات على اإلميان جملد (دار اإلميان للنشر والتوزيع اإلسكندرية
-3صور من وصااي األنبياء والعلماء عند املوت (دار اإلميان للنشر والتوزيع اإلسكندرية
-4عشر حماوالت الغتيال النيب – صلى هللا عليه وسلم(-دار اإلميان للنشر و التوزيع اإلسكندرية
اثنيا دار العاملية
-5فكر املؤامرة عقيدة وحقيقة ال خيال جملد (دار العاملية للنشر والتوزيع ابإلسكندرية)
-6تبصرة املوحدين خبياانت وخمططات الشيعة على اإلسالم واملسلمني جملد (دار العاملية للنشر
والتوزيع ابإلسكندرية)
-7تذكرة النفوس املؤمنة ابألخطار األربعة (دار العاملية للنشر والتوزيع ابإلسكندرية)
-8أخطاؤان يف تربية األبناء جملد (دار العاملية للنشر والتوزيع ابإلسكندرية)
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-9الآللئ احلسان من أوصاف شهر رمضان جملد (دار العاملية للنشر والتوزيع ابإلسكندرية)
-10اخلطب واملواعظ الباهرة يف ذكر املوت وأهوال املقربة جملد (دار العاملية للنشر والتوزيع
ابإلسكندرية)
دار ابن رجب
-11تشنيف األذان مبا ورد يف فضل وأحكام األذان جملد (دار ابن رجب والتوزيع ابملنصورة)
-12الشيطان كأنك تراه جملد (دار ابن رجب والتوزيع ابملنصورة)
-13ملاذا نصوم رمضان (دار ابن رجب والتوزيع ابملنصورة)
-14يومئذ يفرح الصائمون (دار ابن رجب والتوزيع ابملنصورة)
-15فوائد الزواج وأسرار السعادة الزوجية (دار ابن رجب والتوزيع ابملنصورة)
دار التقوى
-16أنبياء وعلماء وقضاة خلف القضبان جملد (دار التقوى ابلقاهرة)
-17حتفة الواعظ للخطب واملواعظ جملد (دار التقوى ابلقاهرة)
املكتبة املرادية (وكل هذه الكتب موجودة على صفحيت على موقع األلوكة ملن أراد حتميلها
وكذلك موقع صيد الفوائد وموقع املكتبة اإلسالمية)
-18هزة غزة هزة إميان واعتقاد وعزة
-19كشف اللثام عن حقيقة وحكم األضراب واملظاهرات واالعتصام
-20مَت األربعني املرادية
-21العهد القدمي واإلرهاب العاملي مقارنة برمحة اإلسالم وعدله
-22مَت األربعني الشتوية من أحاديث خري الربية
-23األربعون النورانية يف وصف صفوة البشرية
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-24مشكاة املصابيح جللسة صالة الرتاويح
-25الركائز يف بيان أسرار وآداب اجلنائز
-26الدرر البهية من املقدمات املنربية
-27األربعون التيسريية من سنة خري الربية
-28إشراق املصابيح جللسة صالة الرتاويح
-29السراج الوهاج من عرب اإلسراء و املعراج
-30حتفة األانم بفتاوى شهر رجب احلرام
-31مفاتيح النجاح العشرة
-32مؤذنو رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم-
-33العناية الرابنية بصفوة البشرية– صلى هللا عليه وسلم-
-34أسباب الغالء وقلة الربكة من منظور الشرع
-35هجرة القلوب إىل عالم الغيوب
-36فتح الكبري املتعال ابألحاديث الطوال
-37التجلية يف بيان معاين وأسرار وأحكام التلبية
-38األربعون الربزخية
-39األربعون البلدانية
-40التسعون العلية من أمساء الذات اإلهلية
-41األربعون النبوية ملغفرة خطااي اإلنسانية
-42إسراج املصابيح جللسة صالة الرتاويح
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-43األربعون الرمضانية من أحاديث خري الربية
-44رد القوي املتني على من سب أو عاب النيب األمني صلى هللا عليه وسلم
-45مَت األربعني من أهوال يوم الدين
-46النسمات املباركات من مقدمات املناسبات
-47الدرر البهية من املقدمات املنربية
-48مشكاة املصابيح جللسة صالة الرتاويح
-49املشكاة يف بيان آداب وأحكام اصطحاب األطفال إىل الصالة
-50األربعون النورانية يف وصف صفوة البشرية
املخطوط
ويوجد ما يقرب من مخسني مصنفا مل يتم طبعها منها:
* النسوة يسألن والنيب جييب
*اجلامع ألسباب املوانع
* حرص السلف وتفريط اخللف
* الفوز والفائزون يف القران الكرمي
* الدر املنضود يف اإلصالح والتغيري املنشود
* 500وصية من وصااي األنبياء والعلماء ألبنائهم
* رحلة الشيطان مع بين اإلنسان من البداية حىت النهاية
* العقد الثمني من درر اليقني
* شرح األربعني املرادية
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*السيل العرمرم من خصائص وفضائل ماء زمزم
*قصص الشيطان مع األنبياء والصاحلني
* الصواعق الرابنية للقضاء على فوضى البلطجية
* خلفاء وملوك ورؤساء خلف القضبان
* ديوان حلن اخللود يف الشهادة والشهيد
*رسالة عاجلة إىل من فاته احلج
*ألف ليلة وليلة من ليايل األنبياء والعلماء واخللفاء



