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 [721]البقرة:  {َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم}
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة
إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده اهلل فال مضال له، ومن يضلل فال هادى له، واشهد أن ال اله إال 

 اهلل وحده ال شريك له، واشهد أن حممدًا عبده ورسوله. 
]آل  {اَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه َوَلا َتُموُتنَّ ِإلَّا َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن َي}

َياَأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق }[ 702عمران: 
اًلا َكِثرًيا َوِنَساًء َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْلَأْرَحاَم ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَج

َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه  }[ وقال تعاىل 7]النساء:  {ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا
 [ 10]األحزاب:  {َوُقوُلوا َقْوًلا َسِديًدا

 أما بعد:
أصدق احلديث كتاب اهلل وخري اهلدى هدى حممد صلى اهلل عليه وسلم وشر فإنًّ 

 األمور حمدثاتها، وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار: 
 وبعد:

شهر -تعاىل -أخي املسلم.... أخيت املسلم: إن من أعظم الشهور مكانة عند اهلل
هر هو ميالد األمة اإلسالمية ش، وإرسال رسله ، بإنزال كتابه -تعاىل -اختصه اهلل 

وتفتح يف ، وترفع فيه الدرجات ، وتغفر فيه الزالت  ، ُتقال فيه العثرات شهر
َشْهُر }إنه شهر قال اهلل عنه  ،يف رقاب املسلمني واملسلماتأبواب اجلنات وتعتق 

]البقرة:  {ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس َوَبيَِّناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن الَِّذيَرَمَضاَن 
781] 

صلى اهلل عليه وسلم  –ومن خصائص ذلك الشهر صالة الرتاويح اليت بشر النيب  
 باملغفرة من أقامها  –
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َمْن َقاَم َرَمَضاَن ِإمَياًنا »روى الشيخان َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة: َأنََّ َرُسوَل اللََِّه ]َقاَل: 
 (7«.)َواْحِتَساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَََّم ِمْن َذْنِبِه

ولصالة الرتاويح طابع خاص ومذاق مجيل ال جيده إال العارفون وال يواظب عليها 
 هلل تعاىل للقيام بني يديه إال من اصطفاهم ا

وجلسة صالة الرتاويح اليت يستجم فيها املصلون فرصة عظيمة إلرواء النفوس 
العطشى وقد كنت يف األعوام السابقة كتبت بعض اإلصدارات هلذه اجللسة فمن 

 الريح ( إىل نفح4املصابيح ) إىل إشراق (3املصابيح ) إىل إسراج( 2املصابيح ) مشكاة
 .( إىل األماليح جللسة صالة الرتاويح1لرتاويح )ا صالة جللسة

 والَكالم اْلُمْسَتْحَسن اْلُمْسَتْمَلَحة، واألملوحة القصص أملوحة واألماليح مجع
 مليح بكالٍم أتى طيِّب،: الشَّخُص أملح اآلذان،ويشنف الذي جيذب السامع 

 .حديثه( ...................... يف ُيملُح ألنَّه حوله السَّهرة يف الناُس جيتمع)
إراحة الداعية أو املتحدث من عناء البحث يف بطون الكتب  والغرض من كتابتها:

 عن طرفة أو قصة أو خاطرة يقوهلا يف جلسة الرتاويح 
فاهلل أسأل أن جيعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به املسلمني 

طبعها ونشرها،  واملسلمات وأن جيعل ذلك يف موازين من كتبها وأشرف على
وصلي اللهم على نبينا حممد وآله األبرار وصحابته األخيار ومن سار على نهجه 

 واتبع سنته إىل يوم القرار 
 / السيد مراد سالمة همامأبو 

 إمام وخطيب ومدرس باألوقاف املصرية
 مجهورية مصر العربية / حمافظة البحرية/ مركز شرباخيت / قرية فرنوى

comhamam4111@gmail. 

                                                           
 (337، رقم 1/327(، ومسلم )73، رقم 1/22أخرجه البخاري ) - 1
 /https://www.alukah.net/library/0/97199رابط تحميل الكتاب- 2

 /https://www.alukah.net/spotlight/0/103909ط تميل الكتاب برا- 3

 /https://www.alukah.net/library/0/116712رابط تحميل الكتاب - 4

 http://www.saaid.net/book/open.php?cat=97&book=15760ربط تحميل الكتاب  - 5
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 الليلة األوىل
 ِإنَُّكْم َسَتَرْوَن َربَُّكْم َكَما َتَرْوَن َهَذا اْلَقَمَر

 الرسول ِعْنَد ُكنَّا: ) قالقيس بن أبى حازم قال مسعت جرير بن عبد اهلل عن 
 ُكْمَربَّ َسَتَرْوَن ِإنَُّكْم: )َفَقاَل اْلَبْدَر َلْيَلًة اْلَقَمِر ِإَلى َفَنَظَر( وسلم عليه اهلل صلى)

 َعَلى ُتْغَلُبوا ال َأْن اْسَتَطْعُتْم َفِإِن ُرْؤَيِتِه، ِفي ُتَضامُّوَن ال اْلَقَمَر، َهَذا َتَرْوَن َكَما
 ِبَحْمِد َوَسبِّْح: )َقَرَأ ُثمَّ ،( َفاْفَعُلوا ُغُروِبَها، َوَقْبَل الشَّْمِس، ُطُلوِع َقْبَل َصالٍة
 ال اْفَعُلوا: ِإْسَماِعيُل َقاَل ،[ ٠٣١: طه( ]ُغُروِبها َلَوَقْب الشَّْمِس ُطُلوِع َقْبَل َربَِّك

 (6) ( . َتُفوَتنَُّكْم
 وعربدروس 

يف هذه اللية املقمرة املشرقة بنور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جلس الصحب 
 أالبشارة  بأعظمالقمر وبشرهم  إىل وسلم فنظر عليه اهلل صلى األنامالكرام مع خري 

  (سرتون ربكم كما ترون هذا القمر إنكموقال ) تعاىل يوم القيامة اهلل وهي رؤية

 :وجهني من الرائي يلحق الضيم وهذا. الظلم أصله والضيم. ضيم ينالكم ال: واملعنى

 بعض، دون بعضكم فرياه رؤيته، يف تزدمحون ال: أي له، الناظرين مزامحة من: أحدهما
 .بعضا بعضكم يظلم وال

 جل الرب ورؤية. ضاموه املتقدمني وكأن احملقق، الناظر مقام عن تأخره من: والثاني
 .مشقة وال ضرر وال ضيم بال الكل فيها يستوي جالله
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 يف تعاىل اهلل رؤية إثبات َعَلى بعدهم فمن الصحابة وإمجاع والقرآن األخبار و تظاهرت
 كما ابيًَّاصح عشرين من حنو- وسلم عليه اهلل صلى- النيب عن رواها للمؤمنني، اآلخرة

 (.1) النووي ذكره

 قوله ذلك على دل كما اآلخرة، يف لربهم املؤمنني رؤية ثبوت يف نص احلديث هذا
 حق يف قوله ومفهوم ،[ ٢٣ ،٢٢: القيامة] {َناِظَرٌة َربَِّها إىل*َناِضَرٌة َيْوَمِئٍذ ُوُجوٌه}: تعاىل

 [ .٠١: املطففني] {ُجوُبوَنَلَمْح َيْوَمِئٍذ َربِِّهْم َعْن ِإنَُّهْم َكال}: الكفار

 .الرضا يف يرونه أولياءه أن على دل السخط يف أعداءه حجب ملا: وغريه الشافعي قال

 جر و العصر فالرؤية اهلل يوم القيامة احملافظة على  أسبابمن  أنواعلم 

 اكم الوقتني، هذين مثل يف اجلنة يف اهلل لرؤية سببًا تكون الصالتني هاتني على )فاحملافظة
: مسعود ابن قال كما اجلنة، يف املزيد يوم يف اهلل لرؤية سبب اجلمعة على احملافظة أن

 كافور من كثيب على مجعة كل يف اجلنة ألهل يربز اهلل فإن اجلمعات؛ إىل سارعوا
 (8).اجلمعات إىل تبكريهم قدر على الدنو يف منه فيكونون أبيض،
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 الليلة الثانية
 النور معجزة 

 –لم تعال لنرى معجزة من املعجزات اليت أيد اهلل بها سيد الكائنات أخي املس
إنها املعجزة النورانية يف عصر مل يعرف أهله الكهرباء  –وسلم صلى اهلل عليه 

و ال الطاقة الشمسية و لكنة تعرف على القدرة الربانية اليت تقول للشيء كن 
ملعجزة فما راء كمن فيكون و نرتك احلديث يف هذه الليلة ملن شاهد تلك ا

 مسع: 
صلى اهلل عليه و  –عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلني من أصحاب النيب 

يف ليلة مظلمة   –صلى اهلل عليه و سلم  –من عند النيب  خرجا –سلم 
ومعهما مثل املصباحني يضيئان بني أيديهما فلما افرتقا صار مع كل واحد 

 ( 9) منهما واحد حتى أتى أهله
 ربوعدروس 

ن الرجلني كانا مع الرسول وهو موضع جلوسه مع إ -رمحه اهلل  –يقول ابن بطال 
صالة، أكرمهم اهلل، تعاىل،  يفعلم ينشره أو  يفالصحابة، فلما كان معه هذان الرجالن 

الدنيا بربكة الرسول وفضل مسجده ومالزمته والرجالن هما عباد بن بشر،  يفبالنور 
 وُأسيد بن حضري.

 اآليات يف خص وأنه له، وكرامة - وسلم عليه اهلل صلى -للنيب  آية وتلك: باملهل قال
 حاجتهم عند النور هذا مبثل أصحابه يكرم أن أعطى أن قبله، كان من به خيص مل مبا

: تعاىل قوله باب احلديث هلذا يرتجم أن يصلح وكان العادات، خرق من وذلك إليه،
 فيما عامة اآلية أن إىل يشري ،[40: النور] {نور من له فما نوًرا له اهلل جيعل مل ومن}

 يف} والزجاجة املشكاة يف النور اهلل ذكر وقد سيما ال املعنى، منها يستثبت أن حيتمل
 تلك يف يسبح ملن جيعل تعاىل، اهلل أن فاستدل اآلية،[ 36: النور] {ترفع اهلل أذن بيوت

 يف خلفهم ومن أيديهم بني ونوًرا أعضائهم مجيع يف ونوًرا قلوبهم، يف نوًرا املساجد
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 يف النيب عند من خرجا فلما نور، من له فما نوًرا له اهلل جيعل مل ومن واآلخرة، الدنيا
 يستضيئان أيديهما بني النور من هلما اهلل جعل مبا وكرامته نبيه بركة أراهم املظلمة الليلة

 ،«  القيامة يوم التام بالنور ساجدامل إىل الظلم يف املشائني بشر:  » قوله مع ممشاهما يف به
 ما يكون كذلك أن وُيوِقَنا إميانهم، مع بالنيب إمياًنا ليزدادوا الدنيا، يف منه هلم فجعل

 عليه حملمد، برهاًنا القيامة؛ يوم وبأميانهم أيديهم بني يسعى الذي النور من اهلل وعدهم
 ترفع أن اهلل أذن اليت يوتللب املالزمني اإلميان أهل به وعد ما صدق على السالم،
 (70).امسه فيها ويذكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (193/ ص  9)ج  - شرح ابن بطال - 10



 

 
8 

 الليلة الثالثة 
 رمحة وشفقة النيب صلى اهلل عليه وسلم بأمته

أخي املسلم أخيت املسلمة :ويف هذه الليلة نقف مع صورة أخرى من صور  
رضي  –رمحة النيب و شفقته بأمته ونرتك احلديث يف هذه الليلة أُلمنا عائشة 

 اللَّْيِل، َجْوِف ِمْن َلْيَلًة َخَرَج السَّالم، عليه النَِّبىَّ، َأنَّ َعاِئَشَة،عن - عنها اهلل
 َفاْجَتَمَع َفَتَحدَُّثوا، النَّاُس َفَأْصَبَح ِبَصالِتِه، ِرَجاٌل َوَصلَّى اْلَمْسِجِد، ِفى َفَصلَّى

 اْلَمْسِجِد َأْهُل َفَكُثَر َفَتَحدَُّثوا، اُسالنَّ َفَأْصَبَح َمَعُه، َفَصلَّْوا َفَصلَّى ِمْنُهْم، َأْكَثُر
 َفَصلَّْوا َفَصلَّى( وسلم عليه اهلل صلى) اللَِّه َرُسوُل َفَخَرَج الثَّاِلَثِة، اللَّْيَلِة ِمَن

 ِةِلَصال َخَرَج َحتَّى َأْهِلِه َعْن اْلَمْسِجُد َعَجَز الرَّاِبَعُة اللَّْيَلُة َكاَنِت َفَلمَّا ِبَصالِتِه،
 َلْم َفِإنَُّه َبْعُد، َأمَّا: )َقاَل ُثمَّ َفَتَشهََّد النَّاِس، َعَلى َأْقَبَل اْلَفْجَر َقَضى َفَلمَّا الصُّْبِح،

 ،( َعْنَها َفَتْعِجُزوا َعَلْيُكْم ُتْفَتَرَض َأْن َخِشيُت َوَلِكنِّى َمَكاُنُكْم، َعَلىَّ َيْخَف
 ( 77) ،. َذِلَك َعَلى َواألْمُر( وسلم عليه اهلل صلى) اللَِّه َرُسوُل َفُتُوفَِّى

 وعربدروس 
 الرتاويح بأصحابه صلى رمضان يف وسلم عليه اهلل صلى النيب أن: احلديث هذا ويف

 الثانية الليلة يف ثم بصالته، الناس وصلى األوىل الليلة يف فصلى متوالية، لياٍل ثالث
 رأفته من وهذا الرابعة، الليلة يف خيرج مل ثم أكثر، كثروا الثالثة الليلة يف ثم كثروا،
 والصالة الرابعة الليلة يف اخلروج من منعه فما باملؤمنني، والسالم الصالة عليه ورمحته

 .عنه فيعجزوا الليل قيام عليهم ُيفرض أن خشية إال بهم
 وحده، يصلي هذا فرادى، يصلون وسلم عليه اهلل صلى النيب حياة آخر يف الناس فبقي
 خالفته ألن عنه؛ اهلل رضي الصديق بكر أبي خالفة يف وكذلك اثنني، مع لييص وهذا
 حبروب عنه اهلل رضي مشغوًلا وكان أشهر، ثالثة أو أشهر، وأربعة سنتني قصرية، كانت
 اهلل رضي عمر مجعهم ثم عنه، اهلل رضي عمر خالفة صدر يف األمر كان وكذلك الردة،

 .اليوم إىل رتاويحال صالة واستمرت واحد، إمام على عنه
 واب صلى اهلل عليه وسلم بأمته ديث أيها األحباب شفقة النيب األويؤخذ من احل
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 األمر إن حتى عقل، يتخيله ال حدًّا بأمته وسلم عليه اهلل صلى الرسول رمحة بلغت لقد

 حممود أمر إليه والتبتل اهلل إىل التقرب أن مع ،!العبادة كثرة من عليهم خوفه إىل وصل
 املبالغة من أمته على خيشى كان وسلم عليه اهلل صلى  لكنه به، مأمور هو بل غوب،مر
 يصل أو والكسل، امَللل إىل األمر بهم يصل أو حياتهم، يف التوازن فيفتقدون األمر يف

 عمٍل عن ُيعِرُض ما كثرًيا رأيناه لذلك اإلنسان، طاقة عن الزائد اإلرهاق إىل احلد بهم
 أمته على ُيفَرض أن خلوفه إال لشيء ال نفسه، إىل حمبٍب قلبه، إىل ٍبُمقرَّ األعمال، من

 ...عليهم ويشق فيعنتهم
 َعَلْيِه َعِزيٌز َأْنُفِسُكْم ِمْن َرُسوٌل َجاَءُكْم َلَقْد)قال اهلل تعاىل عن نبيه صلى اهلل عليه وسلم 

 [ 728: التوبة( ]َرِحيٌم َرُءوٌف ِباْلُمْؤِمِننَي َعَلْيُكْم َحِريٌص َماَعِنتُّْم
 ِمْن َلاْنَفضُّوا اْلَقْلِب َغِليَظ َفظًّا ُكْنَت َوَلْو َلُهْم ِلْنَت اللَِّه ِمَن َرْحَمٍة َفِبَما) وقال تعاىل 

 ِإنَّ اللَِّه َعَلى َفَتَوكَّْل َعَزْمَت َفِإَذا اْلَأْمِر ِفي َوَشاِوْرُهْم َلُهْم َواْسَتْغِفْر َعْنُهْم َفاْعُف َحْوِلَك
 [ 719: عمران آل( ]اْلُمَتَوكِِّلنَي ُيِحبُّ للََّها

 ِمْن َأَتمَّ وَلا َصَلاًة َأَخفَّ َقطُّ ِإَماٍم َوَراَء َصلَّْيُت َما" َقال عنه اهلل رضي َماِلٍك ْبِن َأَنِس َعْن
" َفُيَخفُِّف ،َوَراَءُه الصَِّبيِّ ُبَكاَء َلَيْسَمُع َكاَن َوِإْن — وسلَّم عليه اهلُل صلى — اهلِل َرُسوِل

 (72)".ُأمِّه َعَلى َيُشقَّ َأْن َمَخاَفَة" "اْلَقِصرَيِة ِبالسُّوَرِة َفَيْقَرُأ" رواية ويف
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 الليلة الرابعة 
 ليلة اجلن

 - النَِّبيَّ َصِحَب َهْل: - عنه اهلل رضي - َمْسُعوٍد الْبِن ُقْلُت: َقاَل َعْلَقَمَة َعْن
 َوَلِكْن ِمنَّا، َأَحٌد َصِحَبُه َما: َقاَل اجِلنِّ؟ َلْيَلَة أَحٌد ْمِمْنُك - وسلم عليه اهلل صلى

 َأِو اْسُتِطرَي: َفُقْلَنا والشِّعاِب، األْوِدَية يف فالتمسناه ففَقْدَناُه َلْيَلٍة َذاَت َمَعُه ُكنَّا
 ِقَبِل ِمْن َجاء ُهَو َفِإَذا َأْصَبْحَنا ِإَذا َحتَّى َقْوٌم، ِبَها َباَت َلْيَلٍة ِبَشرِّ َفِبْتَنا اْغِتيَل؟

 ِبها باَت َلْيَلٍة ِبَشرِّ َفِبْتَنا َنِجْدَك َفَلْم َفَطَلْبَناَك َفَقْدَناَك! اهلل رسول يا: َفُقْلَنا ِحَراَء
: َقاَل" اْلقْرآَن َعَلْيِهْم َفَقَرْأُت َمَعُه َفَذَهْبُت اْلِجنِّ، َداِعي َأَتاِني: "َفَقاَل َقْوٌم،
 ُذَكُر َعْظٍم ُكلُّ: "َفَقاَل الزَّاَد َوَسَأُلوُه ِنرَياِنِهْم، َوآَثاَر آَثاَرُهْم َفَأَراَنا ِبَنا َقَفاْنَطَل
 َرْوَثٍة َأْو َبْعَرٍة َوُكلُّ َلْحًما، َيُكوُن َما َأْوَفَر َأْيِديُكْم ِفي َيَقُع َعَلْيِه َتَعاَلى اهلل اْسُم

 َفِإنَُّهَما ِبِهَما، َتْسَتْنُجوا َفَلا: "- وسلم عليه اهلل صلى- َفَقاَل". ِلَدَوابُِّكْم َعَلٌف
 ( 73) ".ِإْخَواِنُكْم َطَعاُم

 وعربدروس 

 مسترتة كائنات واجلن. واجلن اإلنس،: الثقلني إىل وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب ُبِعَث
 .خمتلفة بأشكال والظهور التجسد على قدرة هلم البشر أنظار عن

 فوًجا اإلنس كوفادة وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب على ووفادتهم اجلنِّ إسالم وكان
 املدينة يف اهلجرة وبعد مبكة سواء مرة من أكثر ذلك وحدث قبيلة بعد وقبيلة فوج بعد

 .املنورة

 اجلن إىل بعث - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول أن على دليل احلديث هذا يف»
 .أمكنه إذا اجلن إلبالغ معرًضا اإلنسان يكون أن نبغيوي يعتقد، أن ينبغي وكذا واإلنس
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 حنو أو خيرب نواحي يف وحده ليًلا خيرج كان أنه اهلل رمحه حيي بن حممد الشيخ حكى وقد
: لي قال ثم اإلسالم، أركان ويذكر القرآن ويقرأ ويذكرهم اجلن فيعظ املكان؛ ذلك

 مسجد إىل ذلك عن رفتانص نصفه حنو الليل من ذهب إذا حتى ليلة ذلك اعتمدت
 فأحسست املسجد، باب ظهري ووليت القبلة مستقبل فجلست قبلته، إىل فصعدت خال
 فارس؛ وقع كان الوقع ذلك بأن أحسست حتى مكاني من أبرح فلم فرس حافر وقع
 فأحسست قصعة وضع حتى املسجد ودخل الدابة عن نزل املسجد باب إىل وصل فلما
 أنه إخاله وهذا منها، فأكلت وحلم ثريد فيها فإذا هاإلي وجهي فأدرت ظهري يف بها

 .«إياهم تذكريه جواب يف اجلن مؤمنو أضافه

 من فنوديت: قال وحده املدينة يقصد مكة من خارًجا كان أنه أخرى مرة لي وحكى
 إخوانك: فقال اهلل؟ رمحك تكون أنت من: فقلت ودايعه؛ ويف اهلل حفظ يف اجلبال بعض
 .ويودعونك عليك يسلمون اجلن

 وجعل األشياء لباب هلم اختار ألنه باآلدميني اهلل لطف عل يدل ما احلديث هذا ويف* 
 .اجلن من إلخوانهم زاًدا كالعظام هلم خيرته مل ما

 به ناوًيا ينزله بل يأكله مما عظًما يطرح ال أن لإلنسان ينبغي أنه الفقه من أيًضا وفيه* 
 وينبغي منهم، املؤمنون ليستطيبه عليه وجل عز اهلل اسم يذكر وأن اجلن، على الصدقة

 لطف وكذلك حلًما، يكون ما أوفى ليجدوه يثلمه وال يكسر وال فيه، اجلن يضايق ال أن
 وجعل واحلبوب، والشعري احلنطة الرب جوهر من قوته فجعل باآلدمي سبحانه اهلل

 والبعر الروث جعلو عليها، محلهم اليت لدوابهم قوًتا لآلدميني يصلح ال الذي العصف
 على األشياء وأن يضيع، شيء خلقه يف ليس أنه اآلدمي أيها ليعلمك اجلن لعباده قوًتا

 (74) .شيء كل يف بإزائها املرتزقني من هلا قدر قد كثرتها
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 الليلة اخلامسة

 على رسلكما إنها حفصة

 َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبىُّ اَنَك: َقالْت ُحَيىٍَّ، ِبْنِت َصِفيََّة َعْن ُحَسْيٍن، ْبِن َعِلىِّ َعْن
 َمِعَى َفَقاَم أَلْنَقِلَب، ُقْمُت ُثمَّ َفَحدَّْثُتُه، لْياًل، َأُزوُرُه َفَأَتْيُتُه ُمْعَتِكًفا، َوَسلََّم

 اَفلمَّ اأَلْنَصاِر، ِمَن َرُجالِن َفَمرَّ. َزْيٍد ْبِن ُأَساَمَة َداِر ِفى َمْسَكُنَها َوَكاَن لَيْقِلَبِنى،
: " َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبىُّ َفَقاَل َأْسَرَعا، َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبىَّ َرَأَيا

. اهلِل َرُسوَل َيا اهلِل، ُسْبَحاَن: َفَقاال".  ُحَيىٍَّ ِبْنُت َصِفيَُّة ِإنََّها َرْسِلُكَما، َعلى
 َيْقِذَف َأْن َخِشيُت َوِإنِّى الدَِّم، َمْجَرى اإِلْنَساِن ِمَن ْجِرىَي الشَّْيَطاَن ِإنَّ: " َقاَل
 (71) ". َشْيًئا: " َقاَل َأْو"  َشرًَّا ُقلوِبُكَما ِفى

 دروس وعرب

 جتري مما املكروه من أمر كل من اإلنسان يتحرز أن استحباب العلم منيف هذا احلديث 
 .الريب من الرباءة بإظهار الناس نم السالمة يطلب وأن بالقلوب وخيطر الظنون به

 يقع أن وسلم عليه اهلل صلى النيب خاف قال أنه هذا يف اهلل رمحه الشافعي عن وحيكى
 (76.« )نفسه على ال عليهما شفقة هلما ذلك قال وإمنا فيكفرا أمره من شيء قلوبهما يف

 لئال ذلك؛ من اإلكثار يكره أنه غري معه، والتحدُّث املعتكف، احلديث: زيارة ويف 
 أهله مع اخللوة له تكره ال: أنه وعلى تعاىل، اهلل لعبادة التفرُّغ من إليه دخل عما يشتغل

 خياف من وأما لألقوياء، هذا لكن املباشرة، املمنوع وإمنا معها، احلديث وال معتكفه، يف
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 بونجيتن الفضالء من كثري كان وقد. اعتكافه يفسد لئال جيوز فال شهوة، غلبة نفسه على
 (71)ثوابه  ينقص أو الصوم، يفسد فيما الوقوع خمافة رمضان نهار يف منازهلم دخول

 غري ذلك من كان وما النفس؛ على الشيطان خواطر هجوم على: دليل احلديث ويف
: البقرة] {وسعها إال نفسا اهلل يكلف ال}تعاىل  لقوله. به يؤاخذ ال: دفعه على مقدور
 .أعلم واهلل[ ٢٨٢
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 الليلة السادسة

 ورسوله؟أظننت أن حييف اهلل عليك 

 ْبِن َمْخَرَمَة ْبِن َقْيِس ْبَن ُمَحمََّد َسِمَع َأنَُّه ُقَرْيٍش ِمْن َرُجٌل اهلِل َعْبُد: َقاَل 
 الَِّتي ُأمَُّه ُيِريُد َأنَُّه َفَظَننَّا - ُأمِّي؟ َوَعْن َعنِّي، ُأَحدُِّثُكْم َأَلا َيْوًما َقاَل َأنَُّه اْلُمطَِّلِب،

 َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوِل َوَعْن َعنِّي ُأَحدُِّثُكْم َأَلا: َعاِئَشُة َقاَلْت: َقاَل - َوَلَدْتُه
 َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ الَِّتي َلْيَلِتي َكاَنْت َلمَّا: َقاَلْت َقاَل َبَلى،: ُقْلُت َوَسلََّم؟
 ِرْجَلْيِه، ِعْنَد َفَوَضَعُهَما َنْعَلْيِه، َوَخَلَع ِرَداَءُه، َفَوَضَع اْنَقَلَب ،ِعْنِدي ِفيَها َوَسلََّم
 َقْد َأنِّي َظنَّ َرْيَثَما ِإلَّا َيْلَبْث َفَلْم َفاْضَطَجَع ِفَراِشِه، َعَلى ِإَزاِرِه َطَرَف َوَبَسَط
 ُرَوْيًدا َأَجاَفُه ُثمَّ َفَخَرَج، َوَفَتَح اْلَباَب ُرَوْيًدا، َواْنَتَعَل ُرَوْيًدا، ِرَداَءُه َفَأَخَذ َرَقْدُت

 َعَلى اْنَطَلْقُت ُثمَّ ِإَزاِري، َوَتَقنَّْعُت َواْخَتَمْرُت َرْأِسي، ِفي ِدْرِعي َفَجَعْلُت (18)
 ُثمَّ َمرَّاٍت َثَلاَث َيَدْيِه َرَفَع ُثمَّ اْلِقَياَم، َفَأَطاَل  َفَقاَم اْلَبِقيَع َجاَء َحتَّى َأَثِرِه،

 َفَسَبْقُتُه، َفَأْحَضْرُت،( 19) َفَأْحَضَر َفَهْرَوْلُت، َفَهْرَوَل َفَأْسَرْعُت، َفَأْسَرَع اْنَحَرَف،
 َراِبَيٍة َحْشَياَء َعاِئُش؟ َيا َلِك َما: َفَقاَل َفَدَخَل، اْضَطَجْعُت َأْن ِإلَّا َفَلْيَس َفَدَخْلُت

 اللَِّطيُف َلُيْخِبَرنِّي َأْو َلُتْخِبِرنِّي: َقاَل اهلِل؟ َلَرُسو َيا َشْيَء َلا: ُقْلُت َقاَلْت ،(21)
 السََّواُد َفَأْنِت: َقاَل َفَأْخَبَرْتُه، َوُأمِّي َأْنَت ِبَأِبي اهلِل َرُسوَل َيا: ُقْلُت َقاَلْت اْلَخِبرُي،

 َأْوَجَعْتِني، َلْهَزًة،( 21) َظْهِري ِفي َفَلَهَزِني. َنَعْم: ُقْلُت َأَماِمي، َرَأْيُت الَِّذي
 َيْعَلْمُه النَّاُس َيْكُتِم َمْهَما: َقاَلْت َوَرُسوُلُه، اهلُل َعَلْيِك َيِحيَف َأْن َأَظَنْنِت: َوَقاَل
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 .7/49 املنهاج: النووي. اْلَبْطِن ُمْرَتِفَعَة َأْي. َراِبَيًة: َوَقْوُلُه. َحَشاُه ْبُوالرَّ
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 ِمْنِك، َفَأْخَفاُه َفَناَداِني َرَأْيِت، ِحنَي السََّلاُم َعَلْيِه ِجْبِريَل َفِإنَّ َنَعْم،: َقاَل اهلُل،
 َوَظَنْنُت ِثَياَبِك، َوَضْعِت َوَقْد َعَلْيِك، ِلَيْدُخَل َيُكْن َوَلْم ِمْنِك، ُهَفَأْخَفْيُت َفَأَجْبُتُه

 َربََّك ِإنَّ: َفَقاَل َتْسَتْوِحِشي، َأْن َوَخِشيُت ُأوِقَظِك، َأْن َفَكِرْهُت َرَقْدِت، َقْد َأنَِّك
 َيا: َأُقوُل َفَكْيَف َقاَلْت َلُهْم، َرَفَتْسَتْغِف اْلَبِقيِع، َأْهَل َتْأِتَي َأْن َيْأُمُرَك َوَعزَّ َجلَّ

 َواْلُمْسِلِمنَي، اْلُمْؤِمِننَي ِمَن الدَِّياِر َعَلى َأْهِل السََّلاُم"  ُقوِلي: َفَقاَل اهلِل؟ َرُسوَل
 22)"  َلَلاِحُقوَن اهلُل َشاَء ِإْن َوِإنَّا َواْلُمْسَتْأِخِريَن، ِمنَّا، اْلُمْسَتْقِدِمنَي اهلُل َوَيْرَحُم

) 
 دروس وعرب

 عند السماع إىل وتشوقه الغافل، توقظ اليت األساليب استعمال حيسن أنه احلديث * يف
 حممد فعل وكذلك حتديثهم، إرادة عند إليهم السؤال عائشة وجهت فقد حتديثه، إرادة

 .عنها حتديثهم إرادة عند قيس بن

 فراوي عنهن، ثاحلدي عند وسلم عليه اهلل صلى الرسول زوجات وتبجيل * احرتام
 القائل القرآن بهدي اهتداًء أمي،: قال بل عائشة، وعن عين أحدثكم أال: يقل مل احلديث

 ].6:األحزاب(]ُأمََّهاُتُهْم َوَأْزَواُجُه َأْنُفِسِهْم ِمْن ِباْلُمْؤِمِننَي َأْوَلى النَِّبيُّ)

 اهلدوء بغاية منزله من خرج فقد بزوجاته، وسلم عليه اهلل صلى الرسول * رفق
 .منامها من عائشة يوقظ ال حتى واللطف،

 وسلم عليه اهلل صلى رسوله بها وأمرنا بها، رسوله اهلل أمر اليت العظام املصاحل * من
 جهة من هلم واالستغفار ألهلها وللدعاء جهة، من والبلى املوت لتذكر املقابر إتيان

 .أخرى

 ثالث يديه رفع وسلم عليه اهلل صلى فالرسول الدعاء، يف اليدين رفع * مشروعية
 .الغرقد بقيع ألهل يدعو وهو مرات،

                                                           

  -22-  أخرجه امحد ح25837و مسلم ح 374



 

 
16 

 الرسول فعل كما يهمه، أمرًا يستكشف أن أراد إذا وعدا أسرع من على حرج * ال
 .يتحرك أمامه سوادًا رأى حني وسلم عليه اهلل صلى

 كان وما منامه، عند وسلم عليه اهلل صلى الرسول يفعله كان ملا صورة احلديث * يف
 وسلم عليه اهلل صلى الرسول زوجات للباس وصورة منزله، من خروجه عند علهيف

 .منازهلن من خروجهن عند

 ذلك من ينجو ال أمره، من خفي ما استكشاف إىل وسعيها زوجها، على املرأة * غرية
 ظلمة يف وسلم عليه اهلل صلى النيب حلقت حني عائشة فعلت كما األنبياء، زوجات

 .الليل

 ضرب فقد بذلك، رضاه عدم يرضاه ال ما تفعل حني لزوجه يظهر أن * للرجل
 منها كان ما عليها بإنكاره وأنَّبها صدرها، يف بكفه عائشة وسلم عليه اهلل صلى الرسول

 .ليلتها يف عندها من وسلم عليه اهلل صلى الرسول خروج سبب يف حسن غري ظن من

 حاولت الذي فعله سبب عن تكشف اليت احلقيقة ببيان زوجته من الرجل * اعتذار
 لعائشة وسلم عليه اهلل صلى الرسول بيَّن كما نفسها، يف ما يزول كي بنفسها، معرفته

 .عندها من لياًل خروجه سبب عن

 .هلم ويدعو أصحابها، فيزور لياًل، املقابر الرجل يأتي أن حرج * ال

 مل املقابر، زارت هي إن تقوله عما عائشة سألته فعندما جائزة، للمقابر النساء * زيارة
 للنساء، ذلك من اإلكثار عنه واملنهي زيارتها، يف تقوله ما عّلمها بل ذلك، عن ينهها

 .ذلك وحنو اجليوب وشق اخلدود ولطم كالنواح الزيارة، عند محقاء تصرفات وتصرفهن

 بزيارة يستهني الناس من فكثري عظيم، اهلل عند وهو هينًا، األمر الناس يرى * قد
 على وهو الليل، ظلمة يف جربيل وسلم عليه اهلل صلى لرسوله يرسل واهلل ابر،املق

 .الغرقد بقيع أهل بزيارة إياه آمرًا النوم وشك
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 املؤمنني من الديار أهل على السالم: ))الزائر يقول أن املقابر زيارة يف * السنَّة
(( لالحقون بكم اهلل شاء إن وإنا واملستأخرين، منا املستقدمني اهلل ويرحم واملسلمني،

: عليهم سالمه يف يقول كان وسلم عليه اهلل صلى الرسول أن عائشة عن رواية يف وجاء
 اهلل شاء إن وإنا.. مؤجلون غدًا، توعدون ما وأتاكم مؤمنني، قوم دار عليكم السالم)

 (24).(23)(الغرقد بقيع ألهل اغفر اللهم الحقون، بكم

 العاملني رب هلل مدواحل حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى
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 الليلة السابعة

 قم أبا تراب

 َفاِطَمَة َبْيَت َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َجاَء: َقاَل َسْعٍد، ْبِن َسْهِل َعْن
 ْيَنُهَوَب َبْيِني َكاَن: َقاَلْت «َعمِِّك؟ اْبُن َأْيَن: »َفَقاَل الَبْيِت، ِفي َعِليًَّا َيِجْد َفَلْم

 َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل ِعْنِدي َيِقْل َفَلْم َفَخَرَج، َفَغاَضَبِني، َشْيٌء،
 امَلْسِجِد ِفي ُهَو اللَِّه، َرُسوَل َيا: َفَقاَل َفَجاَء «ُهَو؟ َأْيَن اْنُظْر: »ِلِإْنَساٍن َوَسلََّم
 ِرَداُؤُه َسَقَط َقْد ُمْضَطِجٌع، َوُهَو َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َفَجاَء َراِقٌد،

 َعْنُه، َيْمَسُحُه َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َفَجَعَل ُتَراٌب، َوَأَصاَبُه ِشقِِّه، َعْن
 (21) «ُتَراٍب َأَبا ُقْم ُتَراٍب، َأَبا ُقْم: »َوَيُقوُل

 دروس و عرب

 معاجلة املشكالت  واألسرة يفديث منهج قويم للزوج * يف هذا احل

 خيرج أن زوجته مع وانفعاله غضبه يغلبه أن نفسه على خاف إن الزوج على حرج * ال
 فعله ما وهذا ترضيه، أو زوجته لُيْرضي يرجع ثم الغضب، عنه يسكت أن إىل البيت من

 حيدث ما مع الزوجة تصرف حسن ومن.. املسجد يف ونومه بذهابه عنه اهلل رضي عليَّ
 اهلل رضي فاطمة فعلته ما وهذا أهلها، بني وتفشيه ألحد تذكره أال زوجها وبني بينها
 .. وسلم عليه اهلل صلى النيب ألبيها ولو بيتها أسرار إفشائها عدم يف عنها

 صلى النيب حكمة ظهرت عنهما اهلل رضي وعلي فاطمة مع النبوي املوقف هذا * ويف
 ال حتى وزوجها، وبني بينها عما عنها اهلل رضي لفاطمة سؤاله عدم يف وسلم عليه اهلل

 مع ابنته زوج مع تلطفه يف وكرمه ُخُلقه حسن وكذلك بينهما، اخلالف دائرة تتسع
 من بزواجه أنه ويشعره إليه ينظر أن ابنته زوج مع األب حكمة فمن بينهما، شيء وجود
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 إكرامه موضع صهره فيكون األسرة، أفراد نم وفردًا أبنائه، من ابنًا أصبح قد ابنته
 كرم وفيه: النبوي املوقف هذا حول كالمه يف الباري فتح * يف حجر ابن قال وتقديره،

 ظهره عن الرتاب ومسح ليرتضَّاه، عليَّ حنو توجه ألنه وسلم عليه اهلل صلى النيب خلق
 مع البنته مغاضبته على هيعاتب ومل حالته، من املأخوذة املذكورة بالكنية وداعبه ليبسطه،

 .ملودتهم إبقاء معاتبتهم وترك باألصهار، الرفق استحباب منه فيؤخذ عنده، منزلتها رفيع

 احلب على قائمة َعالقة وأزواجهن ببناته وسلم عليه اهلل صلى النيب َعالقة كانت لقد
 زواجهن دبع بناته مع وسلم عليه اهلل صلى هديه من وكان واملودة، واالهتمام واحلنان،
 مشكلة ُوِجَدت إن أزواجهن وبني بينهن لإلصالح والتدخل عنهن، والسؤال زيارتهن

 املصلحة وكانت رأى إن ـ األسرة جو إىل والصفاء الود إعادة يضمن بشكل بها، وَعِلم
 . ـ بينهما التدخل يف

 .الفقراء لغري فيه النوم وجواز املسجد، يف الفقراء سكنى جواز

 .رضاه يعلم حيث زوجها، إذن بغري ابنته، تبي الوالد ودخول
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 الثامنة الليلة
 واختار النيب الشفاعة

 َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َمَع ُكنَّا: َقاَل اْلَأْشَجِعيِّ، َماِلٍك ْبِن َعْوِف َعْن
 َأِجْدُه، َفَلْم َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل ىَصلَّ النَِّبيَّ َأْطُلُب َفُقْمُت َلْيَلًة، َفَنَزْلَنا َسَفٍر، ِفي

 َأْيَن: َفُقْلُت َحاَجُتَك؟ َما: َفَقاَلا اْلَأْشَعِريَّ ُموَسى َوَأَبا َجَبٍل، ْبَن ُمَعاَذ َوَوَجْدُت
 ِإْذ َذِلَك َعَلى َنْحُن َفَبْيَنا َنْدِري، َلا: َفَقاَل َوَسلََّم؟ َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل

 اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َجاَء َأْن َنْلَبْث َفَلْم الرََّحا، َكَهِديِر َهِديًرا اْلَواِدي َأْعَلى ِفي ِمْعَناَس
 َربِّي ِمْن آٍت َأَتاِني ِإنَُّه: »َفَقاَل اللَّْيَلَة، َفَقْدَناَك اللَِّه، َرُسوَل َيا: َفُقْلَنا َوَسلََّم، َعَلْيِه

 اْلَجنَِّة، َأْهِل َشْطَر ُأمَِّتي َتُكوَن َأْن َبْيَن َفَخيََّرِني
 ِمْن َيْجَعَلَنا َأْن اللََّه اْدُع اللَِّه َنِبيَّ َيا: َفُقْلَنا ، «الشََّفاَعَة َفاْخَتْرُت الشََّفاَعِة، َوَبْيَن
 َفَأْخَبْرَناُهْم ْوَماْلَق َأَتْيَنا ُثمَّ ، «َأْهِلَها ِمْن اْجَعْلُهْم اللَُّهمَّ: »َفَقاَل الشََّفاَعِة، َأْهِل

 اللَُّهمَّ: »َفَقاَل َشَفاَعِتَك، َأْهِل ِمْن َيْجَعَلَنا َأْن اللََّه اْدُع اللَِّه، َرُسوَل َيا: َفَقاُلوا
 َأنَّ ُأْشِهُدُكْم: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل ُثمَّ «َأْهِلَها ِمْن اْجَعْلُهْم
 (26)  «َشْيًئا ِباللَِّه ُيْشِرُك َلا َماَت َمْن لِِّلُك َشَفاَعِتي

 دروس وعرب
 للغري الغري من اخلري طلب هي والشفاعة والسنة القران يف ثابت أمر اآلخرة يف الشفاعة
 ثابتة وهي توبة، غري من ماتوا الذين املذنبني بعض عن تعاىل اهلل من العفو النيب كطلب
 ،﴾ِبِإْذِنِه ِإلََّا ِعْنَدُه َيْشَفُع الََِّذي َذا َمْن﴿: وتعاىل باركت اهلل قال واحلديث القرءان بنص
 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال ،﴾اْرَتَضى ِلَمِن ِإلََّا َيْشَفُعوَن َوَلا﴿: تعاىل وقال

 شفاعًة دعوتي اختبأُت وإني دعوَته نيب كلَُّ َفَتَعجَََّل مستجابة دعوة نيبَّ لكل:]وسلم
 (21)[.شيًئا باهلل ُيشرك ال أمَّيت من مات َمن اهلل شاء إن نائلٌة فهي القيامة يوم ألميت
 : الفتح يف حجر ابن احلافظ قال وقد
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 وسلم عليه اهلل صلى تصرفه حسن من هذا اجلوزي بن وقال»
 نظره صحة ومن نفسه على أمته آثر ألنه كرمه كثرة ومن ينبغي فيما الدعوة جعل ألنه
 كمال فيه النووي وقال الطائعني من إليها أحوج لكونهم هأمت من للمذنبني جعلها ألنه

 فجعل مصاحلهم يف بالنظر واعتناؤه بهم ورأفته أمته على وسلم عليه اهلل صلى شفقته
 مات من أن السنة ألهل دليل ففيه نائلة فهي قوله وأما حاجتهم أوقات أهم يف دعوته

 .(28اهـ ) « «رالكبائ على مصرا مات ولو النار يف خيلد ال مشرك غري
 على ُمِصرًَّا مات ولو النار، يف ُيَخلَّد ال مشرك غري مات َمن أن السنة ألهل وفيه دليٌل

 (29انتهى). الكبائر
 - وسلم عليه اهلل صلى - حممد نبينا فضل بيان فيه: اهلل رمحه بّطال ابن قاله ما(: منها)»

 أيًضا جيعلها ومل اجملابة، عوتهبد بيته وأهل نفسه، على أمته آثر حيث األنبياء، سائر على
 (30).«والسالم الصالة عليهم األنبياء من لغريه وقع كما باهلالك، عليهم دعاًء
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 الليلة التاسعة
 صلى اهلل عليه وسلم خباب والنيب

 اهلِل ُسوِلَر َمَع َبْدًرا َشِهَد َقْد َوَكاَن ُزْهَرَة، َبِني َمْوَلى اْلَأَرتِّ، ْبِن َخبَّاِب َأِبيِه َعْن
 ِفي َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوَل َراَقْبُت: َقاَل َأنَُّه َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى

 َفَلمَّا اْلَفْجِر، َمَع َكاَن َحتَّى ُكلََّها َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َصلَّاَها َلْيَلٍة
 َرُسوَل َيا: َفَقاَل َخبَّاٌب، َجاَءُه َصَلاِتِه ِمْن َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل لَّىَص اهلِل َرُسوُل َسلََّم
 َفَقاَل َنْحَوَها؟ َصلَّْيَت َرَأْيُتَك َما َصَلاًة اللَّْيَلَة َصلَّْيَت َلَقْد َوُأمِّي، َأْنَت ِبَأِبي اهلِل،

 َربِّي َسَأْلُت َوَرَهٍب، َرَغٍب َصَلاُة نََّهاإِ َأَجْل ): َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل
 ِبَما ُيْهِلَكَنا َلا َأْن َربِّي َسَأْلُت َواِحَدًة، َوَمَنَعِني اْثَنَتْيِن، َفَأْعَطاِني: ِخَصاٍل َثَلاَث
 َغْيَرَنا، َعُدوًَّا َناَعَلْي ُيْظِهَر َلا َأْن َربِّي َوَسَأْلُت َفَأْعَطاِنيَها، َقْبَلَنا، اْلُأَمَم ِبِه َأْهَلَك

 ( 37) ( َفَمَنَعِنيَها ِشَيًعا َيْلِبَسَنا َلا َأْن َربِّي َوَسَأْلُت َفَأْعَطاِنيَها،
 وعربدروس 

 وُعذب اإلسالم، إىل األولني السابقني من وكان عنه، تعاىل اهلل رضي األرت بن خباب
 لينظر استعد أنه: أي لة،اللي هذه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ألرقنب: قال اهلل، يف
 من فرغ وملا صلى، فرآه) الليالي، من ليلة يف وسلم عليه اهلل صلى الرسول يفعله ما إىل

 أجل،: قال حنوها، صليت رأيتك ما صالًة صليت إنك: وقال وسأله، إليه جاء صالته
 ،ثالثًا سألته إنين: وقال منه، ورهبة اهلل إىل رغبة: يعين ،(ورهب رغٍب صالة إنها

 يظهر وأال قبلها، األمم به أهلك مبا أمته يهلك أال سأله الثالثة، ومنعين اثنتني، فأعطاني
 فأعطاه شيعًا، يلبسهم أال وسأله يتوالهم، أو عليهم، يقضي أو يستأصلهم، عدوًا عليهم
 اليت األمم أهلك كما أمته يهلك بأال أعطاه، األوىل الثالثة، يعطه ومل والثانية، األوىل

                                                           
 يف األثري وابن ،( ٣٢٦٣) والطرباني ،( ٦٥٣١) الرتمذي وأخرجه»(:الرسالة ط 599/ 94) «أمحد مسند» - 91

 من( ٣٢٦٢) و راشد بن معمر طريق من( ٣٢٦٣) والطرباني راشد، بن النعمان طريق من ٦/٥٥١" الغابة أسد"

 ( ٣٢٦١) الطرباني وأخرجه .به لزهري،ا عن ثالثتهم أويس، أبي طريق



 

 
23 

 يهلكها وال مجيعًا، تعذب ال األمة فهذه مجيعها، وأهلكت الدنيا، يف بالعذاب تعوجل
 وأن األمة هذه تبقى أن شاء وجل عز اهلل إن بل قبلها، األمم أهلك كما وجل عز اهلل

 تعاىل اهلل فشاء خالدة، شاملة عامة الشريعة هذه ألن عام؛ هالك هلا حيصل وأال تستمر،
 ملا وهلذا قبلهم، األمم أهلك كما يهلكهم، أن يشأ ومل هلها،أ يبقى أن وشاء تبقى، أن

 آذاه أن بعد مغمومًا مهمومًا وخرج مكة، يف األمر أول يف والسالم الصالة عليه أوذي
 اجلبال ملك هذا إن: )وقال جربيل جاءه الطائف، يف وأوذي الطائف، إىل خرج قومه،

 اهلل خيرج أن أرجو بل: فقال ،-ةمك جبال وهما- األخشبني عليهم يطبق بأن يستأذنك
 عليه واحتسب وصرب يستعجل، فلم ،(شيئًا به يشرك ال اهلل يعبد من أصالبهم من

 ودخل له، مكة فتح وجل عز اهلل فإن رجاه، وما أراده ما له وحتقق والسالم، الصالة
 نالدي هذا وحيملون وجل، عز اهلل يعبدون أناس أصالبهم من وخرج اهلل، دين يف أهلها

 .والسالم الصالة عليه الكريم النيب به جاء الذي احلنيف،

 الوالية وتكون املسلمني، على يقضي حبيث عدوًا، عليهم يظهر أال :وهي الثانية وأعطاه
 من وجعل باقيًا، اخلري فجعل األرض، يف وجل عز اهلل شرع يقام وال املسلمني، على له

 أمر يأتي حتى خالفها، من وال خذهلا، من ايضره ال اهلل، أمر على قائمة أمة األمة هذه
 وال: )والسالم الصالة عليه اهلل رسول عن الصحيح احلديث يف ذلك جاء كما اهلل،
 حتى خالفهم من وال خذهلم، من يضرهم ال احلق، على ظاهرين أميت من طائفٌة تزال
 .الثانية هذه فأعطاه ،(اهلل أمر يأتي

 بني يكون الذي واالقتتال، االختالف حيصل ال وأن ،(شيعًا يلبسهم أال: )وهي والثالثة
 فاحلديث واالقتتال، االختالف املسلمني بني وجد وهلذا إياها؛ يعطه فلم األمة، هذه

 ومنع اثنتان أعطي أنه والسالم الصالة عليه بني وقد الثالثة، األمور هذه على اشتمل
 صلى الرسول أصحاب عليه كان ام وفيه الليل، وقيام الليل صالة فيه واحلديث الثالثة،

 يرقبه، منهم الواحد وكون وأفعاله، أحواله معرفة على احلرص من وسلم عليه اهلل
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 إىل لينظر ميمونة، خالته عند وبات جاء ملا عباس ابن فعل ما مثل يصنع، ماذا وينظر
 النيب إىل ينظر أن على عزم خباب وهنا وسلم، عليه اهلل صلى الرسول يفعله كان ماذا
 فأخربه عنها، سأله اليت الصالة هذه صلى فوجده يصنع، ماذا والسالم الصالة عليه
 اثنتني فأعطاه الثالثة، األمور هذه فيها وجل عز اهلل سأل وأنه ورهب، رغب صالة بأنها

 (32) .بالصالة بعضه إحياء: أي الليل، إحياء ففيه الثالثة، ومنعه
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 الليلة العاشرة

  ×ملن خالف مر النيب األواب سرعة العقاب 

صلى اهلل عليه و سلم و هو قادم –أخي املسلم نقف يف هذه الليلة مع النيب 
من سفر وويف هذه الليلة املظلمة حلَّ بتبوك و عندها أصدر النيب الرحيم 

توجيهاته أال يقوم احد يف تلك الليلة و أن يعقل كل مسلم بعريه ألنه ستهب 
 البعض خالف أمره فقام فماذا حدث له ؟  عليهم ريح شديدة و لكن

 َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َمَع َخَرْجَنا: َقاَل،  السَّاِعِديُّ ُحَمْيٍد َأِبي َعْن
 َرُسوُل َفَقاَل،  َلَها َحِديَقٍة ِفي اْمَرَأٌة َوِإَذا،  اْلُقَرى َواِدَي ِجْئَنا َحتَّى َتُبوَك َعاَم
 َرُسوُل َوَخَرَص،  اْلَقْوُم َفَخَرَص: َقاَل،  «اْخُرُصوا: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه
 ِمْنَها َيْخُرُج َما اْحِصي: »ِلْلَمْرَأِة َوَقاَل،  َأْوُسٍق َعَشَرَة َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه

 َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َفَخَرَج :َقاَل،  «اللَُّه َشاَء ِإْن ِإَلْيَك َأْرِجَع َحتَّى
 َيُقوَمنَّ َفَلا،  َشِديَدٌة ِريٌح اللَّْيَلَة َعَلْيُكُم َسَتُهبُّ ِإنََّها: »َفَقاَل،  َتُبوَك َقِدَم َحتَّى
،  َفَعَقْلَناَها: ُحَمْيٍد وَأُب َقاَل: َقاَل،  «ِعَقاَلُه َفْلُيوِثْق َبِعرٌي َلُه َكاَن َفَمْن،  ِفيَها َرُجٌل
 ُثمَّ َطيٍِّئ َجَبِل ِفي َفَأْلَقْتُه َرُجٌل ِفيَها َفَقاَم،  َشِديَدٌة ِريٌح َهبَّْت اللَّْيِل ِمَن َكاَن َفَلمَّا
 اللَِّه َرُسوِل ِإَلى َفَأْهَدى،  َأْيَلَة َمِلِك ِإَلى َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َجاَء

 َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َفَكَساُه،  َبْيَضاَء َبْغَلًة َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى
 َأْقَبَل ُثمَّ: َقاَل،  ِبَبْحِرِهْم َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َلُه َوَكَتَب،  ُبْرًدا

 َعَشَرُة: َقاَلْت َحِديَقُتِك؟ َكْم: ِلْلَمْرَأِة َفَقاَل،  اْلُقَرى َواِدَي ِجْئَنا َحتَّى َمَعُه َوَأْقَبْلَنا
 اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َخْرُص،  َأْوُسٍق
 َفَخَرَج: َقاَل،  «َفْلَيْفَعْل َلَيَتَعجَّ َأْن ِمْنُكْم َأَحبَّ َفَمْن ُمَتَعجٌِّل، ِإنِّي: »َوَسلََّم َعَلْيِه
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 اْلَمِديَنِة َعَلى َأْوَفى ِإَذا َحتَّى َمَعُه َوَخَرْجَنا َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل
 (33) «َوُنِحبُُّه ُيِحبَُّنا َجَبٌل َهَذا: »َقاَل ُأُحًدا َرَأى َفَلمَّا َطاَبُة َهِذِه: َقاَل

 دروس وعرب

 وخوف باملغيب، وسلم عليه اهلل صلى إخباره من الظاهرة املعجزة هذه فيه يثاحلد هذا
  الريح، وقت القيام من الضرر

 واالعتناء ، هلم والرمحة ، أمته على الشفقة من وسلم عليه اهلل صلى عليه كان ما وفيه
 لئال اجلمال عقل بشد أمر وإمنا.  دنيا أو دين يف يضرهم ما وحتذيرهم ، مبصاحلهم

 وجبال ، الريح ضرر فيلحقه ، طلبه يف القيام إىل صاحبه فيحتاج ، شيء منها نفلتي
 بفتح سلمى واآلخر ، وباهلمز ، واجليم اهلمزة بفتح أجاء ألحدهما يقال مشهوران طيئ

 وهو ، اليمن من قبيلة أبو وهو ، سيد وزن على همزة بعدها مشددة بياء وطيئ.  السني
 وال يهمز وطيئ:  التحرير صاحب قال.  محري بن سبأ بن نكهال بن زيد بن أدر بن طيئ
 . لغتان يهمز

  (و فيه سرعة العقاب ملن خالف امر النيب االواب صلى اهلل عليه وسلم

 وهم حيب املسلمني، وأنه اإلحساس، من فيه اهلل جعل ُأُحد جبل أن: احلديث هذا يف»
 هذا أن والصواب ،((َوُنِحبُُّه ُيِحبَُّنا َبٌلَج َهَذا: ))قال وسلم عليه اهلل صلى والنيب حيبونه،

 اهلل قال كما إحساًسا، اجلمادات بعض يف جعل وتعاىل تبارك فاهلل ظاهره؛ على احلديث
 اْلَماُء ِمْنُه َفَيْخُرُج َيشَّقَُّق َلَما ِمْنَها َوِإنَّ اْلَأْنَهاُر ِمْنُه َيَتَفجَُّر َلَما اْلِحَجاَرِة ِمَن َوِإنَّ}: تعاىل
 ِمْن َوِإْن}: تعاىل وقال ،{َتْعَمُلوَن َعمَّا ِبَغاِفٍل اهلُل َوَما اهلِل َخْشَيِة ِمْن َيْهِبُط َلَما ِمْنَها َوِإنَّ

 عليه اهلل صلى النيب عن وثبت ،{َتْسِبيَحُهْم َتْفَقُهوَن َلا َوَلِكْن ِبَحْمِدِه ُيَسبُِّح إال شيء
 َلَأْعِرُف إنِّي: ))وقال ،(31) (٢)يده يف الطعام وسبَّح ،(34) (٠)اجلذع له َحنَّ أنه وسلم
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 ملا خالًفا وهذا ،(36) (٣(()اْلآَن َلَأْعِرُفُه ِإنِّي ُأْبَعَث، َأْن َقْبَل َعَليَّ ُيَسلُِّم َكاَن ِبَمكََّة َحَجًرا
 ،(31) (٤(()مقامه إليه املضاف َوأقام املضاف فحذف أهله ُيحبنا: ))قال إذ املازري تأوله
 (38د )املردو التأويل من فهذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

 (.٣١٣٩) البخاري أخرجه - 95

 (.٦٦٣٩) مسلم أخرجه- 96

 (.٥٥٣/ ٣) للمازري املعلم، - 97

 (:643/ 9) «مسلم اإلمام صحيح بشرح املنعم الرب توفيق»- 98



 

 
28 

 الليلة احلادية عشر

 املتصدق بِعرضه

الذين فاضت أعينهم من البكاء لعدم وجودهم ما ينفقون ذلك  من البكائيني
الصحابي الذي حبث يف بيته فلم جيد شيئا يتصدق به يف سبيل اهلل ولكنه مل 

ذلك  يعدم املعروف فتصدق هذا الليلة بصدقة من نوع غريب تعال لتعيش
 املشهد الذي يفيض إميانا 

 عليه اهلل صلى - اهلِل َرُسوِل إَلى اْلَأْنَصاِر ِمَن َسْبَعٌة َأَتى: ِإْسَحاَق اْبُن َقاَل
 َساِلُم: َوُهْم( 39) َفاْسَتْحَمُلوُه - َتُبوَك َغْزَوُة َوِهَي - اْلُعْسَرِة َجْيِش ِفي - وسلم

 اْلُحَماِم ْبُن َوَعْمُرو َكْعٍب، ْبُن الرَّْحَمِن َعْبُد َلْيَلى َأُبوَو َزْيٍد، ْبُن َوُعْلَبُة ُعَمْيٍر، ْبُن
 َساِرَيَة ْبُن َواْلِعْرَباُض اهلِل، َعْبِد ْبُن َوَهِرُم اْلُمَغفَِّل، ْبُن اهلِل َوَعْبُد اْلَجُموِح، ْبِن

: - وسلم عليه اهلل صلى - اهلِل َرُسوُل َفَقاَل( 41) َحاَجٍة أُهَل َوَكاُنوا اْلَفَزاِريُّ،
 َألَّا َحَزًنا الدَّْمِع ِمَن َتِفيُض َوَأْعُيُنُهْم َتَولَّْوا} َفـ ،{َعَلْيِه َأْحِمُلُكْم َما َأِجُد َلا} )

 َوُهَما ُمَغفٍَّل ْبَن اهلِل َوَعْبَد، َلْيَلى َأَبا َعْمٍرو ْبُن َياِمنُي َفَلِقَي ) {ُيْنِفُقوَن َما َيِجُدوا
 - وسلم عليه اهلل صلى - اهلِل َرُسوَل ِجْئَنا: َفَقاال ُيْبِكيُكَما؟ َما: َلَفَقا َيْبِكَياِن،
،  اْلُخُروِج َعَلى ِبِه َنَتَقوَّى َما ِعْنَدَنا َوَلْيَس َيْحِمُلَنا، َما ِعْنَدُه َنِجْد َفَلْم،  ِلَيْحِمَلَنا

 َزْيٍد، ْبُن ُعْلَبُة َوَأمَّا َلَبٍن، ِمْن ًئاَشْي َوَزوََّدُهَما،  َفاْرَتَحالُه،  َلُه َناِضًحا َفَأْعَطاُهَما
 َقْد ِإنََّك اللَُّهمَّ: َوَقاَل َبَكى ُثمَّ اهلُل، َشاَء َما َلْيَلِتِه ِمْن َفَصلَّى،  اللَّْيَل ِمَن َفَخَرَج
 ِفي َتْجَعْل َوَلْم ِبِه، َأَتَقوَّى َما ِعْنِدي َتْجَعْل َلْم ُثمَّ ِفيِه، َوَرغَّْبَت ِباْلِجَهاِد َأَمْرَت

 َمْظِلَمٍة ِبُكلِّ ُمْسِلٍم ُكلِّ َعَلى َأَتَصدَُّق َوِإنِّي َعَلْيِه، َيْحِمُلِني َما َرُسوِلَك َيِد
 َرُسوُل َفَقاَل النَّاِس، َمَع َأْصَبَح ُثمَّ ِعْرٍض، َأْو،  َجَسٍد َأْو،  َماٍل ِفي ِبَها َأَصاَبِني

                                                           
 .تبوك غزوة إىل سفرهم يف يركبونه ما يعطيهم أن منه طلبوا: َأْي - 93

 .فقراء: َأْي - 40
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 َأَحٌد، َيُقْم َفَلْم،  ( اللَّْيَلَة؟ َهِذِه اْلُمَتَصدُِّق َأْيَن ): - وسلم عليه اهلل صلى - اهلِل
 صلى - اهلِل َرُسوُل َفَقاَل َفَأْخَبَرُه، ِإَلْيِه َفَقاَم ،( َفْلَيُقْم اْلُمَتَصدُِّق َأْيَن ): َقاَل ُثمَّ
 َلَقْد،  ِبَيِدِه ُمَحمٍَّد َنْفُس َفَوالَِّذي،  َأْبِشْر ): - وسلم عليه اهلل
 .(47) ( اْلُمَتَقبََّلِة الزََّكاِة ِفي ْتُكِتَب

 وعربدروس 

 فكانوا وسلم، عليه اهلل صلى النيب أصحاب سار والعطاء والبذل اخلري طريق على 
 يف وهلم لدينهم، ميلكون وما وأمواهلم دمائهم من بذلوا مبا لألمة، والعملية احلية األمثلة

 بذل عن عجزوا فإذا اإلسالم، صرةلن وتضحياتهم عطائهم يف ومفاخر، مواقف ذلك
 باليد، ما انتهى ملا ثم مترة، ِشق كان ولو أيديهم يف مما ميلكون مبا تصدقوا والنفس، املال

 وقول عنه اهلل رضي زيد بن علبة فعله وما إليهم، وأساء ظلمهم عمَّن بالعفو تصدقوا
 الزكاة يف كتبت لقد بيده حممد نفس الذي فو أبشر،: )له وسلم عليه اهلل صلى النيب

 .ذلك على شاهد( املتقبلة

 نيتهم  وصدق إخالص الصحابة رضي اهلل عنهم  ويف احلديث

 فلمَّا عِملوا، عقلوا فلمَّا عقلوا، عباًدا هلل إنَّ: أيًضا وقال اإلخالِص، سُبل: اجُلَنْيُد قال
 .أمجع اخلري أبواِب إىل اإلخالُص فاسَتْدعاهم أخَلصوا، عِملوا

 .نيَّته قدِر على الرُجل حيَفُظ إمنا: بَّاٍسع ابُن قال

 النِّية، قدر على للعبد اهلل عوَن أنَّ اعلْم: العزيز عبد بِن عمَر إىل اهلل عبد بُن سامُل وكَتب
 .بقدِره نقص نقصت وإن له، اهلل عوُن متَّ نيَّته متَّت فمن

 .اخلرَي نويَت ما خبرٍي تزاُل ال فإنَّك اخلرَي؛ انِو بينَّ يا: البِنه يقوُل أمحُد اإلماُم وكان

                                                           
 «٣٨١ص السرية فقه يف األلباني صححه»(:993/ 13) «واملسانيد للسنن الصحيح اجلامع»  - 41



 

 
31 

 الليلة الثانية عشر 
 مجال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اهلِل َرُسوَل َرَأْيُت: َقاَل َسُمَرَة، ْبِن َجاِبِر َعْن
 َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اهلِل وِلَرُس ِإَلى َأْنُظُر َفَجَعْلُت (42ِإْضِحَياٍن،) َلْيَلٍة ِفي

 (43) ، .الَقَمِر ِمَن َأْحَسُن ِعْنِدي ُهَو َفِإَذا َحْمَراُء، ُحلٌَّة َوَعَلْيِه الَقَمِر َوِإَلى
 وعربدروس 

 مجال وجه النيب صلى اهلل عليه وسلم:
 الشمس مثل كان وصفائه ونوره وإشراقه مجاله يف وسلم عليه اهلل صلى النيب ووْجه

 ِصِفي: َعْفَراَء ْبِن ُمَعوِِّذ ِبْنِت ِللرَُّبيِِّع ُقْلُت: َقاَلْت َياِسٍر، ْبِن َعمَّاِر ْبِن ُمَحمَِّد َعْن والقمر،
 َلْو ُبَنيَّ، َيا ): َفَقاَلْت َوَسلََّم، َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َلَنا

 (44).. «َطاِلَعًة الشَّْمَس َرَأْيَت َرَأْيَتُه
 صلى - اهلِل َرُسوِل ِمْن َأْحَسَن َشْيًئا َرَأْيُت َما ): َقاَل - عنه اهلل رضي - ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن 

 (41)( َوْجِهِه، ِفي َتْجِري الشَّْمَس َكَأنَّ - وسلم عليه اهلل
 ِإَذا - وسلم عليه اهلل صلى- اللَِّه َرُسوُل َوكاَن: )عنه اهلل رضي مالك بن كعب وقال

 (46) .ِمْنُه َذِلَك َنْعِرُف َوكنَّا َقَمٍر، ِقطَعُة كأنه َحتَّى َوْجُهُه، اْسَتَناَر ُسرَّ
 َقْد َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َكاَن ): َيُقوُل َسُمَرَة، ْبَن َجاِبَر َسِمَع َأنَُّه ِسَماٍك، َعْن

 َكِثرَي َوَكاَن َتَبيََّن، َرْأُسُه َشِعَث َوِإَذا َيَتَبيَّْن، َلْم ادََّهَن ِإَذا َوَكاَن ِتِه،َوِلْحَي َرْأِسِه ُمَقدَُّم َشِمَط

                                                           
 .يضيئها ظاهر فقمرها فيها، غيم ال مضيئة: أي وإضحيانة، إضحيان ليلة: يقال - 42

 السنن يف والرتمذي ،-وسلم عليه اللَّه صلى- النَّيب حسن يف باب املقدمة، ،٣٨/ ٥ السنن يف الدارمي أخرجه - 49
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 (صحيح) (:26ص) «الشمائل رخمتص»يف 

 (٢٥) الدارمي أخرجه - 44
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 َواْلَقَمِر، الشَّْمِس ِمْثَل َكاَن َبْل َلا،: َقاَل السَّْيِف؟ ِمْثُل َوْجُهُه َرُجٌل: َفَقاَل اللِّْحَيِة، َشْعِر
 .(41) (َوَرَأْيُت ُمْسَتِديًرا َوَكاَن

 مثل بل: فقال عليه فردَّ الطول، يف السيف مثل أنه أراد السائل كأن: "حجر ابن قال
 بل: فقال والصقال، اللمعان يف السيف مثل أراد يكون أن وحيتمل التدوير، يف أي القمر
 (48).. واللمعان التدوير من الصفتني جلمعه القمر إىل وَعَدل ذلك، فوق

 النََّساُء َتِلِد َلْم ِمْنَك َوأْجَمُل           عيين قطُّ تَر مل منَك وَأحسُن
 :فائدة

 عليه اهلل صلى لقوله احُلسن، شطر أوتي السالم عليه يوسف أن والثابت املعلوم من
 مجاَل مجاُله فاق ما ذلك مع ولكنه. مسلم رواه( احُلسن شطَر يوسُف ُأْعطَي: )وسلم

  وسلم، عليه اهلل صلى النيب وُحسن
 عليه يوسف عن وسلم عليه اهلل صلى النيب قول: "القيم البن ئدالفوا بدائع ويف

 الذي احلسن شطر أوتي يوسف أن: منه املراد طائفة قالت( احلسن شطر أوتى: )السالم
 احلسن، يف الغاية بلغ وسلم عليه اهلل صلى فالنيب وسلم، عليه اهلل صلى حممد أوتيه

 (49)".الغاية تلك شطر بلغ ويوسف
 ُأْعِطَي: )حديث يف وغريه املنري ابن قال): اللدنية املواهب على نيالزرقا شرح ويف

 اآلخر، البعض يف يشرتكون الناس أنَّ األفهام بعض إىل يتبادر ،(احلسن شطر يوسف
 وسلم، عليه اهلل صلى نبينا أوتيه الذي احلسن شطر أوتي أنه املراد بل كذلك، وليس

 (10).(شطرها ويوسف الغاية بلغ فإنه

 
 

                                                           
 ،(٦٩) -وسلم عليه اللَّه صلى- شيبه باب ،(٣٣) الفضائل كتاب ،٥٠٦٣/ ٣ الصحيح يف مسلم أخرجه - 47

 (. ٦٣٣٣/ ٥٨٩) احلديث

 (:579/ 6) «حجر البن الباري فتح» - 48

 (:206/ 9) «الفوائد بدائع» - 43
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 يلة الثالثة عشر الل
 اجتهاد عمرو بن العاص

 السَُّلاِسِل َذاِت َغْزَوِة ِفي َباِرَدٍة َلْيَلٍة ِفي اْحَتَلْمُت: َقاَل اْلَعاِص ْبِن َعْمِرو َعْن
 َفَذَكُروا الصُّْبَح ِبَأْصَحاِبي َصلَّْيُت ُثمَّ َفَتَيمَّْمُت، َأْهِلَك َأْن اْغَتَسْلُت ِإِن َفَأْشَفْقُت

 َفَأْخَبْرُتُه «ُجُنٌب؟ َوَأْنَت ِبَأْصَحاِبَك َصلَّْيَت َعْمُرو َيا: »َفَقاَل × لنَِّبيِِّل َذِلَك
 َأْنُفَسُكْم َتْقُتُلوا َوَلا}: َيُقوُل اللََّه َسِمْعُت ِإنِّي َوُقْلُت اِلاْغِتَساِل ِمَن َمَنَعِني ِبالَِّذي

 َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َفَضِحَك[ ٢٢: النساء] {َرِحيًما ِبُكْم َكاَن اللََّه ِإنَّ
 . (17ق )  َشْيًئا َيُقْل َوَلْم َوَسلََّم

 وعربدروس 

إذا احتلم املريد  الصوفيةقال احتلمت ( قال السيوطي يرد بهذا على من يقول من ) 
أدبه الشيخ فال أحد أتقى وأصلح وال أورع من الصحابة وقد ذكر هذا لسيد املرسلني 

 عصم من اإلحتالم إال األنبياء عليهم السالم  اهلل عليه وسلم فلم يقل له شيئا وماصلى 

) يف غزوة ذات السالسل ( يف مراصد األطالع السالسل مجع سلسلة ماء بأرض جذام 
 مسيت به غزوة ذات السالسل

 وهي وراء وادي القرى بينها وبني املدينة عشرة أيام وكانت تلك الغزوة يف :قال العيين

مجادى األوىل سنة مثان من اهلجرة ) فأخربته بالذي منعين من االغتسال ( وهو شدة 
الربد ) فضحك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومل يقل شيئا ( فيه دليل على جواز 
التيمم عند شدة الربد من وجهني األول التبسم واالستبشار والثاني عدم اإلنكار ألن 

 يقر على باطل والتبسم واالستبشار أقوى داللة من النيب صلى اهلل عليه وسلم ال
 السكوت على اجلواز
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فيه من الفقه أنه عليه السالم جعل عدم إمكان استعمال املاء كعدم عني :  قال اخلطابي
 املاء وجعله مبنزلة من خياف العطش ومعه ماء فأبقاه ليشربه وليتيمم به خوف التلف

مم لشدة الربد من أمكنة أن يسخن املاء أو يف شرح السنن ال يتي :قال بن رسالن
يستعمله على دجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا ويسرته وكلما غسل عضوا سرته 

 ودفاء من الربد لزمه ذلك وإن مل يقدر يتيمم وصلى يف قول أكثر العلماء

يغتسل وإن مات ومل جيعال له عذرا ومقتضى قول بن مسعود لو   :وقال احلسن وعطاء
 (12)انتهى أن يتيمموا أنه ال يتيمم لشدة الربد ا هلم ألوشك إذا برد عليهمرخصن
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 الليلة الرابعة عشر

 احلصانة الربانية

 َوُظْلَمٍة َمِطرَيٍة َلْيَلٍة ِفي َخَرْجَنا: َقاَل عنه، اهلل رضي ُخَبْيٍب ْبِن َعْبِداهلِل َعْن
: َفَقاَل َفَأْدَرْكُتُه،: َقاَل َلَنا، ُيَصلِّي وسلم عليه اهلل صلى اهلِل َرُسوَل َنْطُلُب َشِديَدٍة

: َفُقْلُت ،((ُقْل: ))َقاَل َشْيًئا، َأُقْل َفَلْم ،((ُقْل: ))َقاَل ُثمَّ َشْيًئا، َأُقْل َفَلْم ،((ُقْل))
 - ُحَوُتْصِب ُتْمِسي ِحنَي َوامُلَعوَِّذَتْيِن َأَحٌد، اللَُّه ُهَو ُقْل: ُقْل: ))َقاَل َأُقوُل؟ َما

 (13)((."َشْيٍء ُكلِّ ِمْن َتْكِفيَك - َمرَّاٍت َثاَلَث
 دروس وعرب

 بذكر االعتصام على املسلم حيث والذي الفريد، النبوي التوجيه بهذا احلديث هذا جاء
 عليه اهلل صلى- النيب يرشد فهنا ، اهلل حفظه -تعاىل- اهلل حفظ فمن ،-تعاىل- اهلل

 على حافظ من أن خلفه من كلها وأمته -عنه اهلل رضي- خبيب بن اهلل عبد -وسلم
- اهلل فإن ميسي وحني يصبح حني مرات ثالث واملعوذتني اإلخالص سورة قراءة
 شيء. كل يكفيه -تعاىل

 من نفسه لتحصني يسعى مؤمن لكل جليلة ومنقبة عظيمة، فضيلة احلديث هذا ويف 
 عظيمة، سور ثالث على الكالم احلديث هذا تضمن وقد واملؤذيات، الشرور سائر
 فلم لنفسه -تعاىل- اهلل أخلصها اليت {أحد اهلل هو قل} اإلخالص سورة -أ: وهي
 الذي ثم -وجل عز- هلل خملصة كلها -وعال جل- بنفسه يتعلق إال شيئا فيها يذكر

 الشرك، من قارئها ختلص وُمَخلِّصة، ُمْخَلصة فهي -تعاىل- هلل إخالصه يكمل يقرأها
 .عنه جتزئ ال ولكنها القرآن ثلث تعدل أنها -وسلم عليه اهلل صلى- النيب بني وقد

                                                           
 (918: ص) الغابة أسد - 59
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 واالستعاذة ،-تعاىل- اهلل خلق ما شر من االستعاذة تضمنت وقد الفلق، سورة -ب 
 ما أغلب فجمعت واحلسد، السحرة شر ومن املؤذيات، من حوى وما الليل شر من

 .وحيذره املسلم منه يستعيذ

 ملك} الربوبية توحيد {الناس رب} التوحيد أقسام تاستوعب وقد الناس، سورة -ج 
 أمسائه بتمام إال ملكا يكون أن يستحق ال امللك ألن والصفات؛ األمساء {الناس

 صدور يف يوسوس الذي اخلناس الوسواس شر من} األلوهية {الناس إله} وصفاته
 الشيطان وساوس شر من باالستعاذة فختمت {والناس اجلنة من الناس

 وعلى مجاعة مذهب على اإلثبات يف زائدة فمن سوء، كل عنك تدفع أي :ييبالط قال
 ويصح بتدفع، تفسريها من يعلم كما للنفي، متضمنة يكفيك ألن أيضا، اجلمهور مذهب

 تبعيضية، أو آخرها، إىل السوء مراتب أول من عنك تدفع أي الغاية، البتداء تكون أن
 وينصر سواها، عما تغنيك: املعنى يكون أن وحيتمل السوء، أنواع من نوع كل بعض أي

 (14).مبثلها متعوذ تعوذ فما: لقوله عقبة حديث وهو األول احلديث يف ما الثاني املعنى

 

 

 
 

                                                           
 (1485/ 4) «املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاة» - 54



 

 
36 

 الليلة اخلامسة عشر 
 { ُتِحبُّوَن ِممَّا ُتْنِفُقوا َحتَّى اْلِبرَّ َتَناُلوا َلْن}

 َشْيٍء ِمْن ُتْنِفُقوا َوَما ُتِحبُّوَن ِممَّا ُتْنِفُقوا ىَحتَّ اْلِبرَّ َتَناُلوا َلْن﴿يقول اهلل تعاىل 
 [92: عمران آل] ﴾َعِليٌم ِبِه اللََّه َفِإنَّ

: " َقاَل َأنَُّه َذرٍَّ، َأِبي َعْن ِسيَداَن، ْبُن اهلِل َعْبُد: َلُه ُيَقاُل ُسَلْيٍم َبِني ِمْن َرُجٍل َعْن»
 َهَلاٍك ِمْن َشرَِّها َأْو ِبَخْيِرَها َيْذَهَب َأْن َيْسَتْأِمُرَك َلا ُراْلَقَد: ُشَرَكاَء َثَلاَثُة اْلَماِل ِفي
 َفِإِن. َذِميٌم َوَأْنَت َيْسَتاُقَها، ُثمَّ َرْأَسَك َتَضَع َأْن َيْنَتِظُر َواْلَواِرُث َمْوٍت، َأْو

: َيُقوُل َوَجلَّ َعزَّ اهلَل َفِإنَّ َتُكوَننَّ، َفَلا الثََّلاَثِة َأْعَجَز َتُكوَن َلا َأْن اْسَتَطْعَت
 َهَذا َوِإنَّ َأَلا ،[٢٢: عمران آل] {ُتِحبُّوَن ِممَّا ُتْنِفُقوا َحتَّى اْلِبرَّ َتَناُلوا َلْن}

 (55)"« ِلَنْفِسي ُأَقدَِّمُه َأْن َفَأْحَبْبُت َماِلي، ِمْن ُأِحبُّ ُكْنُت ِممَّا اْلَجَمَل
 الَِّتي َجاِرَيَتُه َأْعَتَق ُعَمَر ْبُن اللَِّه َعْبُد َكاَن: َقاَل ْثَماَن،ُع َأِبي ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن»

: ِكَتاِبِه ِفي َيُقوُل َوَجلَّ َعزَّ اللََّه َسِمْعُت ِإنِّي: َوَقاَل رميثة، َلَها ُيَقاُل
 ِإْن َواللَِّه نِّيَوِإ ،[٢٢: عمران آل] {ُتِحبُّوَن ِممَّا ُتْنِفُقوا َحتَّى اْلِبرَّ َتَناُلوا َلْن}

 (56).«َوَجلَّ َعزَّ اللَِّه ِلَوْجِه ُحرٌَّة َفَأْنِت اْذَهِبي الدُّْنَيا، ِفي َلُأِحبُِّك ُكْنُت
 إن اهلل نيب يا:  وقال وسلم عليه اهلل صلى نبينا إىل عنه اهلل رضي زيد جاء

 اهلل سبيل يف صدقة جعلتها أني أشهدتك وقد إلي مالي أحب سبل فرسي
 عليه اهلل صلى النيب فدعا بها ليتصدق والسالم الصالة عليه النيب اهاوأعط
 عليه اهلل صلى قال الفرس أعطاه فلما الفرس وأعطاه زيد بن أسامه وسلم
 ولده يأخذها أن يريد كان ما ألنه زيد وجه تغري(  أسامه يا اقبضه: )  وسلم
 وجه تغري وسلم يهعل اهلل صلى النيب رأى فلما،  بعيدًا أنفق أنه يشعر حتى
 الشاهد موضع( .  منك صدقتك قبل قد وعال جل اهلل إن زيد يا: )  قال زيد
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 إذا تهم ال مسألة املال يقع أين أما،  القلوب من املال حب إخراج املقصود أن
 جيتهد قرابة غري يف يقع قد قرابة يف يقع قد،  جهده وبذل اإلنسان اجتهد

 من الدنيا إخراج املهم لكن ماله يضع أين تهدجي أن مأمور واإلنسان،  اإلنسان
 (57). القلوب
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 الليلة السادسة عشر 

 األعني اليت ال متسها النار 

 َمْن»: َفَقاَل َلْيَلٍة َذاَت َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ َمَع َكاَن َأنَُّه َرْيَحاَنَة، َأِبي َعْن
 ِممَّْن: »َقاَل َأَنا،: َرُجٌل َقاَل «َفْضًلا؟ ِبِه ُيِصيُب ِبُدَعاٍء َلُه َفَأْدُعو اللَّْيَلَة َيْحُرُسَنا

 َفَلمَّا ِبالدَُّعاِء، اْسَتْفَتَح ُثمَّ ِثَياِبِه، ِبَبْعِض َفَأَخَذ َفَدَنا ُفَلاٍن، ْبُن ُفَلاُن: َقاَل «َأْنَت؟
 ِلي َوَدَعا َسَأَلُه، َكَما َفَسَأَلِني اللَِّه، ُسوَلَر َيا َرُجٌل َأَنا: ُقْلُت ِبِه، َيْدُعو َما َسِمْعُت

 َسِبيِل ِفي َسِهَرْت َعْيٍن َعَلى النَّاُر ُحرَِّمِت: " َقاَل ُثمَّ ِلْلَأْنَصاِريِّ، َدَعا َما ِبُدوِن
. َفُأْنِسيُتَها الثَّاِلَثَة: َوَقاَل - اللَِّه َخْشَيِة ِمْن َدَمَعْت َعْيٍن َعَلى النَّاُر َوُحرَِّمِت اللَِّه،
 َعْن َغضَّْت َعْيٍن َعَلى النَّاُر ُحرَِّمِت ،- َيُقوُل َمْن َوَسِمْعُت: ُشَرْيٍح َأُبو َقاَل

 (18) ." اللَِّه َسِبيِل ِفي ُفِقَئْت َعْيٍن َأْو اللَِّه، َمَحاِرِم
 دروس وعرب

 النار متسهما ال ينانفع اهلل خشية من بكى من وفضل اجملاهدين فضل فيه احلديث هذا
 اهلل سبيل يف حارس العيون اهلل سبيل يف حترس باتت وعني اهلل سبيل يف بكت عني

 ال جماهدون هم والبالد أمة عن ثم الدين املدافعة احلدود احلارس الثبور على مقيمة
 جياهدون فهم اهلل سبيل يف حواس كل وسخروا اهلل سبيل يف بذلوها ألنهم النار متسهم
 متسهم ال هؤالء واألمة البالد عن ثم الدين عن يدافع لألعداء مغيض ثابتون ونمرابط
 يقول ومعانيه القرآن وذكر القرآن تدبر من بكت أي النار خشية من بكت وعني النار

 يوم لعرش تظل ظله إال ظل ال ظل يف اهلل يظلهم الذين سبعة يف وسلم عليه اهلل صلى
 وعاله اهلل نعم وذكر تأمل خلوته يف كان عيناه فاضتف خاليا اهلل ذكر ظله إال ظل ال

 من اخلشي على وترغيب وترهيب؛  ذكر ومحله وانتقامه عقوبته وذكر وإحسانه؛  فضله
 هذا أن على يدل مما نفسه من منفرد هو إمنا أحد يراه ال موض يف هلل باكيا خشي اهلل

 .مسعتهم وال الناس رياء ألجل وال تصنع ال شرعي بكاء بكاء

                                                           
 (264/ ص  4)ج  -التاريخ الكبري  13550أبي شيبة يف املصنف ح  أخرجه ابن - 58
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 عز - اهلل سبيل يف خائفا حارسا أبيت ألن: - عنهما اهلل رضي - عمر بن اهلل عبد وقال
 .راحلة مبائة أتصدق أن من إلي أحب - وجل

 :القدر ليلة من أفضل نفسه على خياف موضع يف ليلة حراسة
 ُأَنبُِّئُكْم َأَلا: »َقاَل َمَوَسلَّ َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َعِن ُعَمَر، اْبِن َعِن واحلاكم البيهقي روى
 (19).«َأْهِلِه ِإَلى َيْرِجُع َلا َلَعلَُّه َخْوٍف َأْرِض ِفي َحَرَس َحاِرٌس اْلَقْدِر َلْيَلِة ِمْن َأْفَضَل ِبَلْيَلٍة

 قال - عنه اهلل رضي - اخلطاب بن عمر أن: املنذر بن أرطأة عن عساكر ابن أخرج
 فالن: ويقولون والصالة الصوم له يذكرون فجعلوا را؟أج أعظم الناس أي: جللسائه
 أمري ومن ذكرمت ممن أجرا؟ الناس بأعظم أخربكم أال فقال! املؤمنني أمري بعد وفالن

 بيضة وراء من وحيرس يكأل فرسه بلجام آخذ بالشام روجيل: قال بلى،: قالوا املؤمنني؟
 ممن أجرا أعظم فهذا يغشاه؟ عدو أم تلدغه؟ هامة أم يفرتسه؟ أسبع:يدر ال املسلمني

 (60)...!!املؤمنني أمري ومن ذكرمت
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 الليلة السابعة عشر 

 ما هذا العبث؟

 كثري أبوه وكان األشراف، من أدهم بن إبراهيم كان: قال البلخي، يونس عن
 على الصيد يف إبراهيم فبينا ،( ٥) والبزاة واجلنائب واملراكب واخلدم، املال

 ؟*العبث هذا ما! إبراهيم يا: فوقه من بصوت هو ذاإ يركضه، فرسه
 ليوم بالزاد عليك اهلل، اتق ،[ ٥٥١: املؤمنون] {عبثا خلقناكم أمنا أفحسبتم}

 .الفاقة

 .الدنيا ورفض دابته، عن فنزل

 أو ثعلبا أثار امللوك، أبناء من بلخ، كورة من هو: قال القشريي،( رسالة) ويف
 «ذاأهل: هاتف به فهتف أرنبا،

 أمرت؟ بهذا أم خلقت؟

 ودخل معه، وما فرسه، وأعطاه عباءته، فأخذ ألبيه، راعيا وصادف فنزل،
 من يأكل وكان الشام، ودخل عياض، بن والفضيل الثوري، وصحب البادية،
 (61) البساتني، وحفظ احلصاد

 دروس وعرب
 هل! احلياة؟ ذهه يف أوجدنا ومل -اهلل عباد يا- خلقنا مل وجودنا؟ من والغاية اهلدف ما

 والقناطري والكنوز الوفرية األموال لنجمع وجدنا أم! ونلبس ونشرب لنأكل خلقنا

                                                           
 (:988/ 7) «الرسالة ط - النبالء أعالم سري»- 61
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 من والغاية اهلدف أم! واحلرث واألنعام املسومة واخليل والفضة الذهب من املقنطرة
 !!وزينتها احلياة هذه بزخرف نتمتع أن وخلقنا وجودنا

 
 َأَيحَسُب. ))سدى فيها نرتك ومل عبثًا الدنيا هذه يف خلقنا ما -اهلل عباد يا- واهلل ال

 َفَجَعَل َفَسوَّى َفَخَلَق َعَلَقًة َكاَن ُثمَّ ُيمَنى مَِّنىَّ مَّن ُنطَفًة َيُك َأَلم ُسًدى ُيرَتَك َأن اإِلنَسـاُن
 .40-36:لقيامةا((امَلوَتى ُيحِيَى َأن َعَلى، ِبَقـاِدٍر َذِلَك َأَليَس َواأُلنَثى الذََّكَر الزَّوَجنِي ِمنُه
 واجلبال واألرض السموات منها تربأت جليلة، وغاية عظيمة ملهمة واهلل خلقنا لقد

 األحد الواحد اهلل لتوحيد خلقنا لقد اإلنسان، ومحلها منها وأشفقن حيملنها أن وأبني
 من ويرضاه اهلل حيبه ما لكل جامع اسم والعبادة ،-وتعاىل سبحانه- بالعبادة وإفراده
 ُأِريُد َما ِلَيعُبُدوِن ِإالَّ َواإِلنَس اجِلنَّ َخَلقُت َوَما)) والباطنة، الظاهرة واألعمال األقوال

-16:الذاريات((امَلِتنُي الُقوَِّة ُذو الرَّزَّاُق ُهَو اللََّه ِإنَّ ُيطِعُموِن َأن ُأِريُد َوَما، رَّزٍق مَّن ِمنُهم
18. 
 أن الرجل فيظن يبكي، صغري فلط وبينهم يلعبون، صغار صبية على مير السلف أحد
 لك أشرتي أن أتريد بين يا: له فقال لعب، هلم كما لعبة له ليس ألنه يبكي الطفل هذا

 له، خلقوا ما غري يفعلون هؤالء ألن أبكي إمنا العقل، قليل يا أبكي هلذا ما: قال لعبة؟
 ِإَليَنا َوَأنَُّكم َعَبثًا َلقَنـاُكمَخ َأنََّما َأَفَحِسبُتم: ))النار أهل يوبخ وهو اهلل قول يسمعوا أومل
 الَعرِش َربَّ ُهَو ِإالَّ ِإَلـاَه اَل احَلقَّ امَلِلُك اللَُّه َفَتَعـاَلى ُترَجُعوَن اَل

 يا: له وقال الصغري الطفل هذا إجابة من الرجل فدهش 776-771:املؤمنون((الَكِريِم
 :واحدًا بيتًا الطفل له الفق فعظين، صغريًا كنت وإن عقل، لذو لب لذو إنك بين

 
 بباق الدنيا على حٌي وما***  حلي بباقية الدنيا فما
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 الليلة الثامنة عشر 

 وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها

عن زيد بن أسلم ، أخربني أبي قال : كنا نبيت عند عمر رضي اهلل عنه أنا 
ال يقوم » نقول : ويرفا قال : فكانت له ساعة من الليل يصليها فرمبا مل يقل ف

كما كان يقوم فيكون أبكر ما كان قائما وكان إذا استيقظ قرأ هذه اآلية ) وأمر 
( ( اآلية ، قال : 732أهلك بالصالة واصطرب عليها )سورة : طه آية رقم : 

حتى إذا كان ذات ليلة قام فصلى ثم انصرف قال : قوما فصليا فواهلل ما 
قد ، وإني ألفتتح السورة فال أدري يف أستطيع أن أصلي وما أستطيع أن أر

 أوهلا أو يف آخرها قلنا : ومل يا أمري املؤمنني ؟ 

 «قال : من همي بالناس منذ جاءني هذا اخلرب عن أبي عبيدة رمحهما اهلل 
(62) 

 اِقَبُةَواْلَع َنْرُزُقَك َنْحُن ِرْزًقا َنْسَأُلَك ال َعَلْيَها َواْصَطِبْر ِبالصَّالِة َأْهَلَك َوْأُمْر }
 [732 طه]  {ِللتَّْقَوى

 دروس وعرب

 رزق الرزق، العبد به تعاىل اهلل يفتح مما اهلل تعالي بشرك اذا فعلت ذلك أن أنواعلم 
 الصالة بإقامتهم اإلميان ألهل تعاىل اهلل فيفتح الدنيوي، والرزق الديين، الرزق اإلميان،
 ِبالصَّالِة َأْهَلَك َوْأُمْر﴿ الصالة، موايقي مل إذا يدركونه ال ما اخلري من بالصالة وأمرهم
 برزقه اهلل فتكفل ،  ﴾ِللتَّْقَوى َواْلَعاِقَبُة َنْرُزُقَك َنْحُن ِرْزًقا َنْسَأُلَك ال َعَلْيَها َواْصَطِبْر

                                                           
 (967/ ص  1)ج  -التهجد وقيام الليل  - 62
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 َواْلَعاِقَبُة﴿: فقوله التقوى، خصال من ذلك وأن أمر، ما بامتثال النهاية مجيل ووعده
 .أعماهلم ومن املتقني خصال من هو به األمر تقدم ما أن إىل يشري ﴾ِللتَّْقَوى

 أوالدهم، أمر بالصالة، باألمر يتعلق ما الناس من كثري فيها فرط اليت املسئوليات من
 فتجده اإلميان، أهل على تعاىل اهلل كتبها اليت بالصالة أمرهم ترك بأمرهم؛ يأمترون ومن
 عنايته عن يغفل لكنه بلباسه، ويعتين ه،بغذائ ويعتين مصاحله، من يكون ما بكل يأمر

 ما والتقصري التفريط من حنو على فينشأ اإلنسان مسار على هذا وينعكس بربه، بصلته
 . والشر األذى من كثري يف ويورِّطه وجل، عز اهلل إىل السري على يعيقه

 أن يستلزم بالصالة واألمر السن، هذا يف بالصالة يأمره أن والده على الولد حق فمن
 كيف يعلمه وأيًضا ويعقله، ذهنه يسعه مبا فضلها وبيان عليها، واحلث بالرتغيب يتعاهده
 حيسنها ال من بالصالة يقوم أن ميكن ال ألنه بالصالة؛ األمر لوازم من ذلك فإن يصلي؛

 سن أوائل ومن العهد، هذا منذ بالصالة ولده الوالد فيأمر يصلي، كيف يعرف ال من أو
 واْضِرُبوهْم: »قال ولذلك دوام، إىل حيتاج بل هذا على يقتصر ال ثم نني،س سبع التمييز
 لألمر موضع العشر لتمام السبع متام من املدة هذه كل يعين  «َعْشِر َأْبَناُء َوُهْم عَلْيَها

 من يقرب مبلًغا بلغ إذا حتى إليها، والندب فيها، والرتغيب عليها واحلث بالصالة
 يتجاوز الصالة على واحلمل احلث فهذا العقل، بكمال الكامل التام والتمييز النضج

 .الصالة على ليحافظ يناسب مبا التأديب إىل التفريط حال يف األمر جمرَّد
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 الليلة التاسعة عشر

 عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري خوف شدة

 ِفي َيِسرُي َكاَن َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َأنَّ َأِبيِه، َعْن َأْسَلَم، ْبِن َزْيِد َعْن
 َعْن اخَلطَّاِب ْبُن ُعَمُر َفَسَأَلُه َلْيًلا، َمَعُه َيِسرُي اخَلطَّاِب ْبُن َوُعَمُر َأْسَفاِرِه، َبْعِض
 َسَأَلُه ُثمَّ ِجْبُه،ُي َفَلْم َسَأَلُه ُثمَّ َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل ُيِجْبُه َفَلْم َشْيٍء
 اللَِّه َرُسوَل َنَزْرَت ُعَمُر، َيا ُأمَُّك َثِكَلْتَك: اخَلطَّاِب ْبُن ُعَمُر َوَقاَل ُيِجْبُه، َفَلْم

 َفَحرَّْكُت: ُعَمُر َقاَل ُيِجيُبَك، َلا َذِلَك ُكلُّ َمرَّاٍت َثَلاَث َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى
 َأْن َنِشْبُت َفَما ُقْرآٌن، ِفيَّ َيْنِزَل َأْن َوَخِشيُت امُلْسِلِمنَي، َأَماَم َتَقدَّْمُت ُثمَّ َبِعرِيي

 ُقْرآٌن، ِفيَّ َنَزَل َيُكوَن َأْن َخِشيُت َلَقْد: َفُقْلُت: َقاَل ِبي، َيْصُرُخ َصاِرًخا َسِمْعُت
 ُأْنِزَلْت َلَقْد: »َفَقاَل َعَلْيِه، ُتَفَسلَّْم َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َوِجْئُت

 ِإنَّا}: َقَرَأ ُثمَّ «الشَّْمُس َعَلْيِه َطَلَعْت ِممَّا ِإَليَّ َأَحبُّ َلِهَي ُسوَرٌة، اللَّْيَلَة َعَليَّ
 (63) [٥: الفتح] {ُمِبيًنا َفْتًحا َلَك َفَتْحَنا

 دروس وعرب

 :منها فوائد؛ على دليل احلديث يف: اهلل رمحه العثيمني صاحل بن حممد العالمة قال

 أخوف من شدته على عنه اهلل رضي عمر وكان ،عنه اهلل رضي عمر خوف شدة * 
 التخويف، فيها اليت اآليات بعض قرأ إذا ميرض أحياًنا إنه حتى اهلل، عذاب من الناس
 عند من هرب ولذلك عنه، اهلل رضي مسع ما شدة من مريًضا، أسبوًعا ويبقى وُيعاد،

 يف وجد ما لشدة وهذا قرآن، فيه ينزل أن من خوًفا وتقدم، والسالم، الصالة علية النيب
 .نفسه

                                                           
 (٥٣٣٣) ١/٥٢٨ والُبَخاِري. ١٣٣"املوطأ" مالك أخرجه- 69
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 ِمن لََُه مَّا*  َلَواِقٌع َربََِّك َعَذاَب ِإنَّ}: - عنه تعاىل اهلل رضي - اخلطاب بن عمر قرأ
 .يوما عشرين منها عيد ربوًة منها فربا ،[8-1 اآلية الطور، سورة] {،َداِفٍع

 سورة آخر من قطَّ اآليتني هاتني - عنهما اهلل رضي - عمر ابن قرأ ما: قال ،نافع عن* 
: البقرة سورة] {اهلُل ِبِه ُيَحاِسبُكم ُتخُفوُه َأو َأنُفِسُكم ِفي َما ُتبُدوا َوِإن}: بكى إالَّ البقرة
 أ هـ .شديد اإلحصاء هذا إنَّ: يقول ثم[. 284 اآلية

 مرارا- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول اجعةمر جواز الفقه من احلديث هذا * يف
 .جيب مل إذا ثالًثا

 سر وإمنا الفتح؛ بسورة- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول سرور شدة أيًضا وفيه* »
 عز اهلل فإن الفتح، وكون اإلسالم وعلو احلق ظهور- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول
 عزيًزا، نصًرا ينصره وتعاىل سبحانه اهلل وإن تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له غفر وجل
 احلق اهلل نصر كلما القيامة، يوم إىل هو بل وحده زمانه على مقصورا النصر هذا وليس
 .له نصرا ذلك كان به جاء الذي

 به اهلل من ما العزيز النصر فمن مأزق، كل يف ينصرك أي( عزيًزا) وجل عز وقوله* 
 من انتصار فيها يكن فلم املسلمون، شهدها اليت واملشاهد والريوموك، القادسية يوم

 من عزيًزا نصًرا كان بل ذلك، غري وال امللوك من ملك جبيش اعتضاد وال جدرا وراء
 (64).«وجل عز اهلل عند

 

 

                                                           
 (:187/ 1) «الصحاح معاني عن اإلفصاح»- 64
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 الليلة العشرون

 اجلنان إىلالسابقون 

 َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َأْصَبَح :َقاَل َعْنُه اللَُّه َرِضَي َأِبيِه َعْن ُبَرْيَدَة، ْبُن اللَِّه َعْبُدقال 
 اْلَباِرَحَة، اْلَجنَِّة ِإَلى َسَبْقَتِني ِبَم ِبَلاُل، َيا: َفَقاَل ِبَلاًلا َفَدَعا َيْوًما َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل

: َفُقْلُت ُمْشِرٍف ُمَربٍَّع َذَهٍب ِمْن َقْصٍر َعَلى َفَأَتْيُت َأَماِمي، َخْشَخَشَتَك َفَسِمْعُت
 اْلَقْصُر؟ َهَذا ِلَمْن ُقَرِشيَّ َأَنا: َفُقْلُت: ُقَرْيٍش ِمْن ِلَرُجٍل َفَقاُلوا اْلَقْصُر؟ َهَذا ْنِلَم

 َصلَّْيُت ِإلَّا َقطُّ َأذَّْنُت َما اللَِّه، َرُسوَل َيا: ِبَلاٌل َفَقاَل ، اْلَخطَّاِب ْبِن ِلُعَمَر: َقاُلوا
 اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل ِعْنَدَها، َتَوضَّْأُت ِإلَّا َحَدٌث َأَصاَبِني َوَما َرْكَعَتْيِن،

 (61)َصِحيٌح  «ِبَهَذا: »َوَسلََّم َعَلْيِه

 وعربدروس 

،  منهم وقربه بأصحابه والسالم الصالة عليه الرسول اهتمام على يدل ما القصة يف *
 القدوة شأن وهذا،  اعاتط من عمله ملا وحتفيزه له وحماورته لبالل دعوته يف ذلك يظهر

 مشاكلهم وحيل لقضائها ويسعى أمته وأفراد وطالبه أبناءه حاجات يتلمس جتده واملربي
 . بينهم والوئام احلب وينشر

 يسأل والسالم الصالة عليه الرسول هو فها،  إليها واملبادرة اجلنة إىل املسابقة فضل *
 إىل واملسابقة باملسارعة املؤمنني عباده اهلل أمر وقد،  اجلنة إىل له سباقه سبب عن بالاًل
 َواْلَأْرُض السََّماَواُت َعْرُضَها َوَجنٍَّة َربُِّكْم ِمْن َمْغِفَرٍة ٰ  ِإَلى َوَساِرُعوا } تعاىل فقال اجلنة

 َنِذيٌر ِمْنُه ْمَلُك ِإنِّي اللَِّه ِإَلى َفِفرُّوا } وقال { اْلَخْيَراِت َفاْسَتِبُقوا } وقال { ِلْلُمتَِّقنَي ُأِعدَّْت

                                                           
 (.3689) رقم - الخطاب بن عمر مناقب في باب( 18) المناقب كتاب( 51( )579/ 5: )الترمذي(  - 65
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 اهلجرة يف صاحبه كان مّلا بكر أبي على أثنى فقد عدة مواطن يف ذلك ظهر وقد { ُمِبنٌي
 . وغريهم اجلهاد يف خالد وعلى العسرة يوم عثمان وعلى

 رسول مسع أن فضائله أبرز ومن،  عنه اهلل رضي بالل فضل على يدل ما القصة يف* 
 تضحياته عنه اهلل رضي فضائله ومن،  اجلنة يف كتهوحر صوته وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 ذهب ما عن ليعيدونه العذاب بأنواع قريش قبل من عذب حيث اهلل لدين قدمها اليت
 مؤذن أنه أيضًا فضائله ومن،  بالتوحيد عذاباتهم وعلى عليهم يرد كان أنه إال إليه

 . وأرضاه عنه اهلل رضي األول اإلسالم

 يتمتعون جبنته للفائزين اهلل جعلها طيبة مساكن وهي وغرف وبيوت قصور اجلنة يف* 
 َوُيْدِخْلُكْم ُذُنوَبُكْم َلُكْم َيْغِفْر }:  تعاىل قال فيها نعيمهم ويتجدد فيها ويسكنون بها

 { َعِظيُماْل اْلَفْوُز ِلَكٰ  َذ َعْدٍن َجنَّاِت ِفي َطيَِّبًة َوَمَساِكَن اْلَأْنَهاُر َتْحِتَها ِمْن َتْجِري َجنَّاٍت
 َوَعِمَل آَمَن َمْن ِإلَّا ُزْلَفى ِعنَدَنا ُتَقرُِّبُكْم ِبالَِّتي َأْوَلاُدُكم َوَلا َأْمَواُلُكْم َوَما } تعاىل وقال

 ،[ 31:  سبأ] {آِمُنوَن اْلُغُرَفاِت ِفي َوُهْم َعِمُلوا ِبَما الضِّْعِف َجَزاء َلُهْم َفُأْوَلِئَك َصاِلًحا
 بأٍس كل من آمنون العالية اجلنة منازل يف أي( : ))3/174) سريتف يف كثري ابن قال

 َعِن َأِبيِه، َعْن َقْيٍس، ْبِن اهلِل َعْبِد ْبِن َبْكِر َأِبي َعْن" منه ُيحذر شر كل ومن وآذى وخوف
 َواِحَدٍة ُلْؤُلَؤٍة ِمْن ًةَلَخْيَم اْلَجنَِّة ِفي ِلْلُمْؤِمِن ِإنَّ: »َقاَل َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ

 َبْعُضُهْم َيَرى َفَلا اْلُمْؤِمُن َعَلْيِهِم َيُطوُف َأْهُلوَن، ِفيَها ِلْلُمْؤِمِن ِميًلا، ِستُّوَن ُطوُلَها ُمَجوََّفٍة،
 (66) «َبْعًضا

 ِفي َلَيَتَراَءْوَن اْلَجنَِّة َلَأْه ِإنَّ: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َعِن ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن
 ِفي الطَّاِلَع َأِو اْلُأُفِق، ِفي اْلَغاِرَب اْلَغْرِبيَّ َأِو الشَّْرِقيَّ، اْلَكْوَكَب َتَتَراَءْوَن َكَما اْلُغَرِف
 َنْفِسي َوالَِّذي َبْل َلا،: »َقاَل النَِّبيُّوَن، ُأوَلِئَك اللَِّه، َرُسوَل َيا: َقاُلوا ، «الدََّرَجاِت َتَفاُضِل

 واألحاديث اآليات من وغريها(61) «اْلُمْرَسِلنَي َوَصدَُّقوا َوَرُسوِلِه ِباللَِّه آَمُنوا َأْقَواٌم ِبَيِدِه

                                                           
 ،(59) الخلق بدء كتاب ،318/ 6 ألصحيح في البخاري أخرجه - 66
 ،( 117) ماجه وابن ،( 2395) مومسل ،( 7125) و( 7123) و( 5227) و( 3681) و( 3242) البخاري أخرجه - 67
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 تعاىل باهلل آمن من بها يفوز وخيام وغرفًا وبيوتًا قصورًا اجلنة يف أن على تدل اليت
 . املنكرات وترك الطاعات وعمل ورسوله

 قصر له وأن اجلنة أهل من وأنه عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر ملكانة نبيا القصة يف* 
 َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُت: َقاَل َذرٍَّ، َأِبي َعْن يف ثبت ومما فيها مشرف مربع

  (68) «ُعَمَر ِلَساِن َعَلى اْلَحقَّ َوَضَع اللََّه ِإنَّ: »َيُقوُل َوَسلََّم

 .(69) اْلَخطَّاِب ْبِن ِبُعَمَر اْلِإْسَلاَم َأِعزَّ اللَُّهمَّ» َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَلْت َعاِئَشَة، َعْن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،( 4159" )مسنده" في والبزار ،2/335 سعد ابن أخرجه - 68
ِحيَحة («6882) حبان ابن وأخرجه»(:77/ 1) «األرنؤوط ت ماجه ابن سنن» - 69  :الظمآن موارد صحيح ،3225: الصَّ
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 والعشرونالليلة احلادية 

 صرب الصحابة رضي اهلل عنهم يف سبيل اهلل

 َوَأمََّر وسلم عليه اهلل صلى اللَِّه َرُسوُل َبَعَثَنا:  َقاَل عنه اهلل رضي َجاِبٍر َعْن
 َفَكاَن َغْيَرُه َلَنا َيِجْد َلْم َتْمٍر ِمْن ِجَرابًا َوَزوََّدَنا ِلُقَرْيٍش ِعريًا َنَتَلقَّى ُعَبْيَدَة َأَبا َعَلْيَنا

 َقاَل ِبَها َتْصَنُعوَن ُكْنُتْم َكْيَف َفُقْلُت - َقاَل - َتْمَرًة َتْمَرًة ُيْعِطيَنا ُعَبْيَدَة َأُبو
 اللَّْيِل ِإَلى َيْوَمَنا َفَتْكِفيَنا اْلَماِء ِمَن َعَلْيَها َنْشَرُب ُثمَّ الصَِّبىُّ َيَمصُّ َكَما َنَمصَُّها

 َساِحِل َعَلى َواْنَطَلْقَنا َقاَل َفَنْأُكُلُه ِباْلَماِء َنُبلُُّه ُثمَّ اْلَخَبَط ِبِعِصيَِّنا َنْضِرُب َوُكنَّا
 َدابٌَّة ِهَى َفِإَذا َفَأَتْيَناُه الضَّْخِم اْلَكِثيِب َكَهْيَئِة اْلَبْحِر َساِحِل َعَلى َلَنا ِفَعَفُر اْلَبْحِر
 صلى اللَِّه َرُسوِل ُرُسُل َنْحُن َبْل اَل َقاَل ُثمَّ َمْيَتٌة ُعَبْيَدَة َأُبو َقاَل َقاَل اْلَعْنَبَر ُتْدَعى

 َشْهرًا َعَلْيِه َفَأَقْمَنا َقاَل َفُكُلوا اْضُطِرْرُتْم َقِدَو اللَِّه َسِبيِل َوِفى وسلم عليه اهلل
 ِباْلِقاَلِل َعْيِنِه َوْقِب ِمْن َنْغَتِرُف َرَأْيُتَنا َوَلَقْد َقاَل َسِمنَّا َحتَّى ِماَئٍة َثاَلُث َوَنْحُن
 ُعَبْيَدَة َأُبو ِمنَّا َأَخَذ َفَلَقْد - الثَّْوِر َكَقْدِر َأْو - َكالثَّْوِر اْلِفَدَر ِمْنُه َوَنْقَتِطُع الدُّْهَن
 ُثمَّ َفَأَقاَمَها َأْضاَلِعِه ِمْن ِضَلعًا َوَأَخَذ َعْيِنِه َوْقِب ِفى َفَأْقَعَدُهْم َرُجاًل َعَشَر َثاَلَثَة
 َقِدْمَنا َفَلمَّا َوَشاِئَق َلْحِمِه ِمْن َوَتَزوَّْدَنا َتْحِتَها ِمْن َفَمرَّ َمَعَنا َبِعرٍي َأْعَظَم َرَحَل

 ِرْزٌق ُهَو»  َفَقاَل َلُه َذِلَك َفَذَكْرَنا وسلم عليه اهلل صلى اللَِّه َرُسوَل َأَتْيَنا اْلَمِديَنَة
 ِإَلى َفَأْرَسْلَنا:  َقاَل"  ؟ َفُتْطِعُموَنا َشْيٌء َلْحِمِه ِمْن َمَعُكْم َفَهْل َلُكْم اللَُّه َأْخَرَجُه
 (10)"  َفَأَكَلُه ِمْنُه لموس عليه اهلل صلى اللَِّه َرُسوِل
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 وعربوس د

 يف زهدًا اجلهاد إىل خرجوا- عنهم اهلل رضي- الصحابة أن على يدل ما القصة يف* 
 يريد من حال وهذا ، العيش وخشونة اجلوع على صابرون وهم ، منها وتقلاًل ، الدنيا

 من قل يف وهو للحرب خرج إذا اهلل سبيل يف اهدفاجمل،  اجلهاد يف تعاىل اهلل على اإلقبال
 خطوات أول هي اليت الشهادة شرف لنيل روحه لبذل نفسه حيّفز للدنيا وإدبار العيش
 أن اجملاهد املؤمن يدرك كذلك،  واألرض السموات كعرض عرضها جنة إىل الطريق

 وتهون العقبات وتلني واألجساد القلوب تقوى وبها التقوى هو احلقيقي الزاد
 .األزمات

 لألكل أحوج هم وقت يف منها ليأكلوا البحر ساحل على للصحابة الدابة خروج *
 . للمجاهد تعاىل اهلل كرامات من كرامة غريه من والشرب

 اليت املصلحة مع متشيًا اجتهاد وتغيري األمري اجتهاد جواز على يدل ما القصة يف*  
 وامليتة ميتة هذا إن:  باجتهاده أوال قال - نهع اهلل رضي - عبيدة أبا أن ذلك. يراها
 ميتة كان وإن ، لكم حالل هو بل:  فقال اجتهاده تغري ثم ، أكلها لكم حيل فال ، حرام

 باغ غري مضطرا كان ملن امليتة تعاىل اهلل أباح وقد ، اضطررمت وقد ، اهلل سبيل يف ألنكم ؛
 . منه فأكلوا فكلوا عاد وال

 حلمه من معكم هل:  رجعوا حني هلم قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن القصة يف *
 طلب وكان فأكله. منه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل فأرسلنا فتطعمونا؟ شيء
 حله، يف نفوسهم تطييب يف للمبالغة ذلك وأكله حلمه من وسلم عليه اهلل صلى النيب
 اهلل من طعمة لكونه به التربك قصد أنه وأ لنفسه يرتضيه وأنه إباحته، يف شك ال وأنه

 من اإلنسان بسؤال بأس ال أنه على دليل هذا ويف بها. اهلل أكرمهم للعادة خارقة تعاىل،
 حق يف ذاك إمنا عنه، املنهي السؤال من هو وليس عليه، إدالال ومتاعه صاحبه مال

 . أعلم واهلل داللواإل واملالطفة فللمؤانسة هذه وأما وحنوه، للتمول األجانب
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 والعشرونالليلة الثانية 

 النهي عن أذية اجلار 

: َفَقاَل ُيْؤِذيِني، َجاًرا ِلي ِإنَّ! اللَِّه َرُسوَل َيا َرُجٌل َقاَل: َقاَل ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن
 النَّاُس َتَمَعَفاْج َمَتاَعُه، َفَأْخِرَج َفاْنَطَلَق. الطَِّريِق ِإَلى َمَتاَعَك َفَأْخِرْج. اْنَطِلْق
 َشْأُنَك؟ َما: َفَقاُلوا َعَلْيِه،

. اْنَطِلْق: َفَقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى ِللنَِّبيِّ َفَذَكْرُت ُيْؤِذيِني، َجاٌر ِلي: َقاَل 
 َأْخِزِه، !اللَُّهمَّ اْلَعْنُه،! اللَُّهمَّ: َيُقوُلوَن َفَجَعُلوا ،الطَِّريِق ِإَلى َمَتاَعَك َفَأْخِرْج
 (17) .أوذيك ال! فواهلل منزلك، ِإَلى اْرِجْع: َفَقاَل َفَأَتاُه َفَبَلَغُه،

  وعربدروس 

 وهو لندائه، إجابًة وأسرعهم جلاره، جتده الناس أقرب أن اجلار فيك:بارك اهلل اعلم 
 اجلار وهذا وَذِويه، أهله من أكثر ويالقيه يوم، كل يف وجهه صفحة اإلنسان يطالع الذي

 وصل حتى الناس، من كثري وجِهلها اإلسالم، لنا عرَّفها ليتوا الكثرية احلقوق من له
 .ذنًبا يغفرون وال عثرًة، ُيِقيلون وال عورًة، يسرتون ال أنهم اجلريان بعض من األمر

 قال: قالت - عنها اهلل رضي - عائشة عن ومسلم البخاري الوصية باجلار : وأخرج
 أنه ظننت حتى باجلار، يوصيين يلجرب زال ما: ))- وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول

 (12)((سُيورِّثه

 .وسلم عليه اهلل صلى - النيب دعوة أوليات من اجلوار حسن كان لذا 

                                                           
 ( .9547 رقم ،7/79) اإليمان شعب في البيهقي أخرجه (71ص) «المفرد األدب صحيح» - 71

( 5152) داود وأبو ،( 115" )المفرد األدب" في والبخاري ،( 593) الحميدي وأخرجه» (:الرسالة ط 38/ 11) «أحمد مسند»- 72
 «،( 1943) والترمذي ،
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 الناس أحرص من فكانوا الكفار، مع حتى اجلار حبق يقومون الكرام الصحابة وكان
 - صحيح بسند - داود وأبو الرتمذي أخرج فقد مسلم؛ غري كان وإن اجلار، إكرام على

: قال جاء فلما أهله، يف شاة له ذحبت أنه: - عنهما اهلل رضي - عمر بن عبداهلل نع
 - اهلل رسول مسعت: قال ال،: قلنا ،اليهودي؟ جلارنا أهديتم اليهودي؟ جلارنا أهديتم
 أنه ظننت حتى باجلار، يوصيين جربيل زال ما: ))يقول - وسلم عليه اهلل صلى

  (13)((سيورثه

 ن األسباب املوجبة للعنة اهلل تعاىل اجلار م أذية أن *

 يؤذيين جاًرا لي إن: وقال مسعود بن اهلل عبد إىل رجل الصرب على أذى اجلار جاء *
 فيه اهلَل فأطِع ِفيَك اهلَل َعَصى هو فإْن اذهْب: مسعود ابن فقال عليَّ، ويضيُِّق ويشتمين

 :املقفع ابن

 ما: فقال داره ِظلِّ يف جيلس وكان، َرِكَبُه َدْيٍن يف داَرُه يبيع له جارا أنَّ املقفَّع اْبَن بلغ -
 .تبيعها ال: وقال الدار مثن إليه فدفع داره ظل حبرمة إذن قمت
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 والعشرونالليلة الثالثة 

 لك رخصة أجدال 

 اللَِّه، َرُسوَل اَي: َفَقاَل َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ َسَأَل َأنَُّه َمْكُتوٍم، ُأمِّ اْبِن َعِن
 َأْن ُرْخَصٌة ِلي َفَهْل ُيَلاِئُمِني َلا َقاِئٌد َوِلي الدَّاِر، َشاِسُع اْلَبَصِر َضِريُر َرُجٌل ِإنِّي

: َقاَل َنَعْم،: َقاَل ،«النَِّداَء َتْسَمُع َهْل: »َقاَل َبْيِتي؟، ِفي ُأَصلَِّي
 (14) «ُرْخَصًة َلَك َأِجُد َلا»

 َيا: َفَقاَل َأْعَمى، َرُجٌل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ َأَتى: َقاَل ْيَرَة،ُهَر َأِبي َعْن
 اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوَل َفَسَأَل اْلَمْسِجِد، ِإَلى َيُقوُدِني َقاِئٌد ِلي َلْيَس ِإنَُّه اهلِل، َرُسوَل

 َدَعاُه، َولَّى، َفَلمَّا َلُه، َفَرخََّص َبْيِتِه، يِف َفُيَصلَِّي َلُه، ُيَرخَِّص َأْن َوَسلََّم َعَلْيِه
 (11)«َفَأِجْب: »َقاَل َنَعْم،: َقاَل «ِبالصََّلاِة؟ النَِّداَء َتْسَمُع َهْل: »َفَقاَل

 وعربدروس 

 بيته، فى فيصلى له يرخص أن وسأله له قائد ال أنه له ذكر الذي لألعمى وقوله»
 التزام يف تأكيد ( فأِجْب ): قال نعم،: قال ( النداء؟ أتسمع ): ولَّى ملا قال ثم له فرخص

 وألبي النداء، مسع من على وجوبها يف بقوله قال ومن لعطاء حجة وفيه اجلماعة، أمر
 من اجلمعة وجوب يف للجمهور وحجة اجلماعة حضور وجوب واألوزاعي وداود ثور

 بعد ( فأجب ): هقول يف وليس اجلماعة، حضور تأكيد وفى النداء، يسمع حيث
 ( رخصة لك أجد ال ): رواية يف جاء لكن الوجوب، على بيَّنة حجة مطلقًا له ترخيصه

                                                           
 التغليظ ب واجلماعات، املساجد ك ماجه، وابن ،٥٣٨/ ٥ اجلماعة ترك يف التشديد ب الصالة، ك داود، أبو - 74

 .مكتوم أم ابن عن ٦٣٣/ ٥ الصالة ك املستدرك، يف واحلاكم ،٣٦٣/ ٣ املسند يف وأمحد اجلماعة، عن التخلف يف

 (.٢١٣) ٣١٦/ ٥ مسلم - 75
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 دنياه أمور يف يتصرف ممن كان لعله: يالئمين( فقيل ال قائد وىل): احلديث ذلك يف لكن
 اجلماعة، يف ال اجلمعة يف ذلك كان أنه حيتمل: وقيل العميان، من ككثري قائد دون
 يف املنافقني على الباب وسد ،على اجلماعة الرتغيب وحني اإلسالم، أول يف كان: وقيل
 (16) راألعذا ذوى عن اجلماعة حضور سقوط على لإلمجاع حضورها، ترك

 سنة ترك ومن) نبيك سنة تركت قد املسجد يف اجلماعة صالة عن بتخلفك أنك اعلم
 سره من: ) عنه اهلل رضي ودمسع ابن قال وقد الضالل هذا من فاحذروا (ضل فقد نبيه
 رواه(. بهن ينادى7 حيث الصلوات هؤالء على فليحافظ مسلمًا غدًا اهلل يلقى أن

 مسلم

 فتوى هذه وأن (اجلماعة جتب ال) لك ويقول األهواء أهل من يفتيك من جتد قد إنك
 هذا أن فاعلم هواه حسب ه عند الراجح ولكن ذلك يف خالف وللعلماء املتشددين

 عاقاًل كنت فإذا هالكك فيه ما على يدلك وإمنا اخلري على يدلك وال يكعل يضحك
 الكريم الرسول قول أمام يقول فماذا ( فأجب)  وسلم عليه اهلل صلى يقول له فقل

 .اهلوى أصحاب بإتباع ال بإتباعه × اهلل أمرنا الذي وسلم عليه اهلل صلى
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 الليلة الرابعة والعشرون

 جوامع الذكر 

 اللَِّه َرُسوُل َخَرَج: َيُقوُل َعبَّاٍس اْبَن َسِمْعُت: َقاَل ِرْشِديَن َأُبو َرْيٌبُك ثنا: َقاَل
 َبرَُّة اْسُمَها َوَكاِن الصُّْبَح َصلَّى ِحنَي ُجَوْيِرَيَة َبْيِت َمْن َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى

 ِمْن َفَخَرَج َعبَّاٍس اْبُن َقاَل َبرََّة ِعْنِد ِمْن َخَرَج ُيَقاَل َأْن َكِرَه ُجَوْيِرَيَة َفَسمَّاَها
 ِفي َجاِلَسٌة َوِهَي النََّهاُر َتَعاَلى َبْعَدَما ِإَلْيَها َرَجَع ُثمَّ الصُّْبَح َصلَّى ِحنَي ِعْنِدَها

 َصلَّى النَِّبيُّ َفَقاَل َنَعْم: َقاَلْت «َهَذا َمْجِلِسِك ِفي َتَزاِلي َلْم: »َلَها َفَقاَل ُمَصلَّاَها
 َما ِبَجِميِع ُوِزنَّ َلْو َمرَّاٍت َثَلاَث َكِلَماٍت َأْرَبَع َبْعَدَك ُقْلُت َلَقْد: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل

 َعْرِشِه، َوِزَنَة َنْفِسِه، َوِرَضى َخْلِقِه، َعَدَد َوِبَحْمِدِه اللَِّه ُسْبَحاَن َلَوَزَنْتُهنَّ ُقْلِت
 (11)«َكِلَماِتِه َوِمَداَد

 وعربدروس 

 ِضرار أبي بن احلارث بنت جويرية وهي جارية، تصغري( ُجويِرَيَة)

 - النيبَّ فغيَّره برَّة، امسها كان عنهما، اهلل رضي املؤمنني أم املصطِلق، بين من اْلُخَزاعية،
 َسَباها ينصرف، ال فلهذا هلا، َعَلًما فصارت ُجويرية، إىل - وسلم عليه اهلل صلى

 سنة يف املصطِلق، بين غزوة وهي اْلُمَريِسيع، يوم - وسلم يهعل اهلل صلى - اهلل رسول
 الغزوة، هذه يف ُقتل وقد املصطلقيَّ، صفوان بن ُمسافع حتت وكانت أو ست، مخس،

                                                           
 األدب" يف والبخاري ،( ٣٥٣) محيد وابن ،٠/٥٥٩ سعد ابن أخرجه» (:الرسالة ط 174/ 4) «أمحد مسند»- 77

 «(٠٣٥" )املفرد
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 فهو الكريم القرآن آيات من كثري يف بذكره تعاىل اهلل أمر وقد» واإلكثار منهبذكره  األمر
[ ٦٨٨ البقرة] {ذكرا أشد أو آباءكم كذكركم اهلل فاذكروا مناسككم قضيتم فإذا}: يقول

 األحزاب] {وأصيال بكرة وسبحوه كثريا ذكرا اهلل اذكروا آمنوا الذين أيها يا} ويقول
 [٣٣ النور] {اهلل ذكر عن بيع وال جتارة تلهيهم ال رجال} ويقول[ ٣٦ ،٣٥

 بينكم يوقع أن الشيطان يريد إمنا} فيقول ذكره عن الغفلة من كثريا شأنه جل وحيذر
 أنتم فهل الصالة وعن اهلل ذكر عن ويصدكم وامليسر اخلمر يف والبغضاء العداوة
 {مبني ضالل يف أولئك اهلل ذكر من قلوبهم للقاسية فويل} ويقول[ ٩٥ املائدة] {منتهون

 {قرين له فهو شيطانا له نقيض الرمحان ذكر عن يعش ومن} ويقول[ ٦٦ الزمر]
[ ٥٢ احلديد] {اهلل لذكر مقلوبه ختشع أن آمنوا للذين يأن أمل} ويقول[ ٣٢ الزخرف]

 حزب إن أال الشيطان حزب أولئك اهلل ذكر فأنساهم الشيطان عليهم استحوذ} ويقول
 وال أموالكم تلهكم ال آمنوا الذين أيها يا} ويقول[ ٥٩ اجملادلة] {اخلاسرون هم الشيطان
 ويقول[ ٩ املنافقون] {اخلاسرون هم فأولئك ذلك يفعل ومن اهلل ذكر عن أوالدكم

 عن أعرض ومن} ويقول[ ٥٣ اجلن] {صعدا عذابا يسلكه ربه ذكر عن يعرض ومن}
 [٥٦٣ طه] {أعمى القيامة يوم وحنشره ضنكا معيشة له فإن ذكري

 بالقرآن الذكر تعاىل اهلل يسر وقد كذلك وباللسان حال كل يف ميسور بالقلب اهلل وذكر
 والتهليل والتسبيح يلاجلم الذكر من مناذج وسلم عليه اهلل صلى وعلمنا الكريم

 وأجرا مغفرة هلم اهلل أعد والذاكرات كثريا اهلل للذاكرين فهنيئا اجلليل والدعاء والتكبري
 (18)«عظيما

 .املذكورة صيغه من صيغة بأي الذكر هذا شرف: فيه

 هذه يف ذكر ما جبميع اإلتيان واألحسن اجلوامع، الكلمات هذه فضل على دليل: وفيه
 .الروايات

                                                           
 (:272/ 10) «مسلم صحيح شرح املنعم فتح»- 78
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 على وهو دليٌل الثواب، يف عليهنَّ َلَرَجحت: أي ؛( لوزنتهنَّ): اهلل رمحه قرطيبَّال وقال
 ما على حيصل أضعاف ما الثواب، من عليهنَّ حيصل اجلوامع واألذكار الدعوات، أن

 انتهى .اجلوامع الدعوات حيب - وسلم عليه اهلل صلى - كان ولذلك كذلك، ليست
(19.) 

 األلفاظ، كثري من من أكثر يكون ألفاظه وجازة مع األذكار بعض أن بيان(: ومنها) 
: احلديد] {اْلَعِظيِم اْلَفْضِل ُذو َواللَُّه} يشاء، من يؤتيه وتعاىل سبحانه اهلل فضل وذلك

٦٥.] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .١٦/ ٣" املفهم"- 73
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 والعشرونالليلة اخلامسة 

 ليس املؤمن باللعان 

 ِفي َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى،  ِهاللَّ َرُسوِل َمَع ُكنَّا: َقاَل اْلُحَصْيِن، ْبِن ِعْمَراَن َعْن
 ُخُذوا: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى،  اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل َناَقَتَها، اْمَرَأٌة َفَلَعَنِت السََّفِر

 (80ِإَلْيَها ) َأْنُظُر َوَكَأنِّي: ِعْمَراُن َقاَل ، «َمْلُعوَنٌة َفِإنََّها َعْنَها َمَتاَعُكْم

 وعربدروس 

 ونهي نهيها سبق قد وكان ولغريها، هلا زجًرا هذا قال إمنا: تعاىل اهلل رمحه النووي قال
 عليه اهلل صلى مصاحبته عن النهي واملراد الناقة، بإرسال فعوقبت اللعن، عن غريها
 اهلل صلى مصاحبته غري يف وركوبها وذحبها بيعها وأما الطريق، يف الناقة لتلك وسلم
 ألن اجلواز؛ على باقية فهي هذا، قبل جائزة كانت اليت التصرفات من وسلم عليه

 (87).بتصرف اهـ ؛كان كما الباقي فبقي املصاحبة، عن بالنهي ورد إما الشرع

 حالوة على املسلمني ليتعود الدواب؛ لعن عن نهى وسلم عليه اهلل صلى فالنيب
 السلف حال هو هذا وكان الكالم، وبذاءة السخط، وجتنب األقوال، وطيب األلفاظ،

 وال قط، شيًئا لعنت ما: يقول اجلوزاء أبا مسعت: مالك بن عمرو يقول عليهم اهلل رمحة
 (82.) قط أحًدا آذيت وال قط، ملعوًنا شيًئا أكلت

 يلعنونه فجعلوا بردة، أبي بن بالل فذكروا عون، ابن عند كنا: إبراهيم بن مكي قال
: فقال فيك، ارتكب مبا نذكره إمنا عون، بن يا: قالواف ساكت، عون وابن فيه، ويقعون

                                                           
 أبي وابن ،( ٠٨( )٦١٩١) ومسلم ،٠/٢٣٣ شيبة أبي ابن وأخرجه» (:الرسالة ط 104/ 99) «أمحد مسند»- 80

 «(٣١٦/ )٥٠" الكبري" يف والطرباني ،( ٣٣٣" )الصمت" يف الدنيا

 (530ص" )الصاحلني رياض - 81

 (.971/ 4: النبالء أعالم سري)- 82
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 فألن فالًنا، اهلل ولعن اهلل، إال إله ال: القيامة يوم صحيفيت من خترجان كلمتان هما إمنا
 .فالًنا اهلل لعن: منها خيرج أن من إلي أحب اهلل، إال إله ال: صحيفيت من خيرج

 :وسلم عليه اهلل صلى الرسول وصايا من

: قال أوصين، اهلل، رسول يا: قلت: قال عنه اهلل رضي اهلجيمي أوس بن جرموٍز عن
 .(83) ((لعاًنا تكون أال أوصيك))

 ال: ))فيقول وكبري، صغري كل أذن يف لتستقر مدوية وسلم عليه اهلل صلى النيب ويعلنها
 (84) (بالنار وال بغضبه، وال اهلل، بلعنة تالعنوا

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (1723: الصحيحة) ،(2542: اجلامع صحيح)- 89

 (.7449: اجلامع صحيح يف وهو عنه، اهلل رضي جندب بن مسرة عن داود وأبو لرتمذيا رواه)- 84



 

 
61 

 الليلة السادسة والعشرون

 نه حيب اهلل ورسولهإ

 اْسُمُه َكاَن ،( وسلم عليه اهلل صلى) النَِّبىِّ َعْهِد َعَلى َرُجال َأنَّ عن ُعَمر،
 عليه اهلل صلى) اللَِّه َرُسوَل ُيْضِحُك َوَكاَن ِحَماًرا، ُيَلقَُّب َوَكاَن َعْبَداللَِّه،

 ِبِه َفُأِتَى الشََّراِب، ِفى َجَلَدُه َقْد( وسلم عليه اهلل صلى) النَِّبىُّ َوَكاَن ،( وسلم
 ِبِه، ُيْؤَتى َما َأْكَثَر َما اْلَعْنُه، اللَُّهمَّ: اْلَقْوِم ِمَن َرُجٌل َفَقاَل َفُجِلَد، ِبِه َفَأَمَر َيْوًما،
( : وسلم عليه اهلل صلى) النَِّبىُّ َفَقاَل

 (81)( .َوَرُسوَلُه اللََّه بُُّيِح ِإنَُّه إال َعِلْمُت َما َفَواللَِّه َتْلَعُنوُه، ال)

 وعربدروس 

 يكون ال احلدَّ فإن الكبائر؛ من وهو عليه، جمَمع وهو اخلمر، شرب حتريم بيان(: منها)
 .كبرية ارتكاب على إال

 كثرًيا أو قليًلا، شرب سواء اخلمر، شارب على احلدَّ وجوب بيان(: ومنها) 

 فيه ورسوله(، اهلل حيب أنه إال علمت ما واهللف تلعنوه، )ال: قوله احلديث يف ) ومنها (
 فينكر خطأ ارتكب املعروف املنكر يكون قد اإلنكار، منهج خالف من على اإلنكار

 احلياء، يف أخاه ينصح كان الذي الرجل املنكر، خيطئ قد الناصح، خيطئ قد وهلذا عليه،
: قال عليه، أنكر عليه، نكرأ أم والسالم، الصالة عليه النيب أقره هل احلياء، يف أخاه يعظ
 هنا كذلك  خبري إال يأتي ال احلياء فإن دعه،:  قال سليم، قصده أخاه، ينصح هو دعه،

 املنكر تغيري صاحب يقع فقد اإلنكار قصدهم كان ولو لعنوه، عليه، اإلنكار يف أخطئوا

                                                           
 (.٢٣٠٨ رقم ٣٣/ ٥٦) البخاري صحيح - 85
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 ُعِلَم إذا نكر،امل تكرر ولو عليه، باملنكر الرتفق احلديث يف أيضا تلعنوه، ال آخر، منكر يف
 .اخلري حيب أنه منه

 ذلك لعل اخلري، خصال من املعصية صاحب يف ما ذكر فيه أيضا احلديث ويف ومنها()
 اخلمر يشرب عليه، املنكر مع بالرتفق املنكرين لتذكري وأيضا الشر، لرتك له دافعا يكون
 ما وقال: واهلل-والسالم الصالة عليه- اللعن عن نهاهم لعن، ملا ثم وجيلد، مرارا

  ورسوله اهلل حيب أنه إال علمت

 على سار ومن كاخلوارج كفر ملن خالفا َيكُفر، ال الكبرية مرتكب أن ومنها( أيضا) 
 اهلل حيب بل يكفر، مل هذا ومع شربه، وتكرر الذنوب، كبائر من اخلمر يكفر، ال نهجهم،

 كم اإلنكار، مسائل يف لفروعا وتلك األصول هذه يعلموا أن اخلري دعاة فعلى ورسوله،
 بهذه فقهه لعدم شرا، املدعوين على وجلب شرا، نفسه على جلب للخري حمب من

 العظيمة. الشرعية املسائل

 .له بالدعاء واألمر لعنه، عن للنهي كافر مرتكب الكبرية أن زعم من على ومنها( الرد)

 .املرتكب قلب يف ورسوله اهلل بةحم وثبوت الكبرية ارتكاب بني تنايف ال نهومنها( أ)
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 والعشرونالليلة السابعة 

 شؤم رفيق السوء

 النَِّبيُّ َعَلْيِه َدَخَل الَوَفاُة، َحَضَرْتُه َلمَّا َطاِلٍب َأَبا َأنَّ َأِبيِه، َعْن امُلَسيِِّب، اْبِن َعِن
 اللَُّه، ِإلَّا ِإَلَه َلا ُقْل َعمِّ، ْيَأ: »َفَقاَل َجْهٍل، َأُبو َوِعْنَدُه َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى
 َأَبا َيا: ُأَميََّة َأِبي ْبُن اللَِّه َوَعْبُد َجْهٍل َأُبو َفَقاَل «اللَِّه ِعْنَد ِبَها َلَك ُأَحاجُّ َكِلَمًة

 َشْيٍء َرآِخ َقاَل َحتَّى ُيَكلَِّماِنِه، َيَزاَلا َفَلْم امُلطَِّلِب، َعْبِد ِملَِّة َعْن َتْرَغُب َطاِلٍب،
: َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َفَقاَل امُلطَِّلِب، َعْبِد ِملَِّة َعَلى: ِبِه َكلََّمُهْم

 َأْن آَمُنوا َوالَِّذيَن ِللنَِّبيِّ َكاَن َما}: َفَنَزَلْت «َعْنُه ُأْنَه َلْم َما َلَك، َلَأْسَتْغِفَرنَّ»
 َأْصَحاُب َأنَُّهْم َلُهْم َتَبيََّن َما َبْعِد ِمْن ُقْرَبى ُأوِلي َكاُنوا َوَلْو ِلْلُمْشِرِكنَي َيْسَتْغِفُروا

: القصص] {َأْحَبْبَت َمْن َتْهِدي َلا ِإنََّك}: َوَنَزَلْت[. ٥٥٣: التوبة] {اجَلِحيِم
١٢](86) 

 وعربدروس 

 :يف هذا احلديث فوائد

 زاال ما ُأَميَّة بن اهلل وعبد جهٍل أبا أنَّ: احلديث ففي األشرار، صحبة من (: احَلَذُر)منها 
 اخلامتة بتلك له وُخِتَم الُكْفر، على مات حتى ِدينه؛ على الثَّبات على طالب أبا ُيحرِّضان

 .السيِّئة

                                                           
 له واللفظ ،(24) برقم ،(54/ 1) ،"مسلم صحيح"و ،(9884) برقم ،(69 - 62/ 9) ،"البخاري صحيح- 86
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 ُهريرة أبي فعن الصاحل؛ اجلليس اختيار على وسلم عليه اهلل صلى النيبُّ حثَّ وقد
 َفْلَيْنُظْر َخِليله؛ دين على الرَُّجُل: ))قال وسلم عليه اهلل صلى النيبَّ أنَّ عنه اهلل رضي

 ( 81)((ُيخاِلل َمن أحُدكم

 :الشاعر قال 

 َيْقَتِدي ِبامُلَقاِرِن َقِريٍن َفُكلُّ     َقِريِنِه َعْن َوَسْل َتْسَأْل اَل امَلْرِء َعِن

 ودخول ة،والرَّمح باملغفرة هلم الدعاء وال للمشركني، االستغفار جيوز ال أنه (:)منها
 .النار من والنجاة اجلنة،

 َمْن وأبكى ُأمِّه، قرَب وسلم عليه اهلل صلى النيبُّ زار: قال عنه اهلل رضي هريرة أبي عن
 أزور أن يف واستأذنُته لي، ُيؤَذن فلم هلا، أستغفر أن يف ربِّي استأذنُت: ))فقال ،َحْوَلُه

 (.88) (املوَت رُتذكِّ فإنها القبوَر؛ فزوروا لي، فأِذن قرَبها؛

 حبيًبا، أو قريًبا كان ولو مشرًكا، مات مَلْن االستغفار عن واملؤمنني نبيَّه تعاىل نهى وقد
 ُقْرَبى ُأوِلي َكاُنوا َوَلْو ِلْلُمْشِرِكنَي َيْسَتْغِفُروا َأْن آَمُنوا َوالَِّذيَن ِللنَِّبيِّ َكاَن َما ﴿: تعاىل قال
 [.773: التوبة] ﴾ اْلَجِحيِم َأْصَحاُب َأنَُّهْم َلُهْم َتَبيََّن َما َبْعِد ِمْن

 قال صاحبه، ِمن اهلل َيقبله وال ينفعهم، ال هلم االْسِتغفار أنَّ- وتعاىل سبحانه- بيَّن كما
 َلُهْم اللَُّه َيْغِفَر َفَلْن َمرًَّة َسْبِعنَي َلُهْم َتْسَتْغِفْر ِإْن َلُهْم َتْسَتْغِفْر ال َأْو َلُهْم اْسَتْغِفْر ﴿: تعاىل
 [.80: التوبة] ﴾ اْلَفاِسِقنَي اْلَقْوَم َيْهِدي َلا َواللَُّه َوَرُسوِلِه ِباللَِّه َكَفُروا ِبَأنَُّهْم َذِلَك

 الكرميات اآليات نزول بعد اقتصرت ِلَعمِّه وسلم عليه اهلل صلى النيبِّ شفاعَة أنَّ: ثانًيا
 صلى للنيبِّ قال أنه عنه اهلل رضي املطَِّلبعبد بن العبَّاس فعن عنه، العذاب ختفيف على

                                                           
 (.4899) برقم ،(953/ 4) ،"داود أبي سنن"- 87

 (376) برقم ،(671/ 2) ،"مسلم صحيح- 88
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 هو: ))قال ،"لَك؟ ويغضُب َيُحوُطَك كان فإنه َعمَِّك، عن أغنيَت ما: "وسلم عليه اهلل
 ( .90) (النَّار من األسفِل الدَّْرِك يف لكان أنا ولوال ناٍر، من( 89َضْحَضاٍح) يف

 النَّار أهل َأْهَوُن: ))قال وسلم يهعل اهلل صلى اهلل رسول أنَّ عنه اهلل رضي العبَّاس وعن
 أنَّ َيرى ما: ))روايٍة ويف ،(97) (ِدماُغُه منهما يغلي ِبَنْعَلْيِن، ُمْنَتِعٌل وهو طالب، أبو عذاًبا
 . (92عذاًبا( ) ألهَوُنهم وإنَّه عذاًبا، منه أشدُّ أحًدا

 َفْرًضا وال َعْداًل، وال ْرًفاَص صاحبه من اهلل َيقبل وال طاعة، معه تنفُع ال الشِّرك أنَّ: ثالًثا
 تعاىل اهلل ُحْكُم هذا وصغريها، كبريها الصاحلة، األعمال جلميع ُمْحِبٌط هو بل َنْفاًل؛ وال
 َعِمُلوا َما ِإَلى َوَقِدْمَنا ﴿: تعاىل قال وسلم عليه اهلل صلى رسوله لسان وعلى كتابه، يف

 [.23: الفرقان] ﴾ َمْنُثوًرا َهَباًء َفَجَعْلَناُه َعَمٍل ِمْن

 َعَمُلَك َلَيْحَبَطنَّ َأْشَرْكَت َلِئْن َقْبِلَك ِمْن الَِّذيَن َوِإَلى ِإَلْيَك ُأوِحَي َوَلَقْد ﴿: تعاىل وقال
 [.61: الزمر] ﴾ اْلَخاِسِريَن ِمَن َوَلَتُكوَننَّ

 [.88: األنعام] ﴾ َيْعَمُلوَن َكاُنوا َما َعْنُهْم َلَحِبَط َأْشَرُكوا َوَلْو ﴿: أنبيائه عن وقال

 

                                                           
 الكعب يبلغ ما: املاء من الضحضاح- 83
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 والعشرونالليلة الثامنة 

 َرْحَمٌة ِإنََّها َعْوٍف اْبَن َيا

 َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َمَع َدَخْلَنا: َقاَل َعْنُه، اللَُّه َرِضَي َماِلٍك ْبِن َأَنِس َعْن
 َرُسوُل َفَأَخَذ السََّلاُم، َعَلْيِه يَمِلِإْبَراِه ِظْئًرا َوَكاَن الَقْيِن، َسْيٍف َأِبي َعَلى َوَسلََّم

 َذِلَك َبْعَد َعَلْيِه َدَخْلَنا ُثمَّ َوَشمَُّه، َفَقبََّلُه، ِإْبَراِهيَم، َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه
 َتْذِرَفاِن، َمَوَسلَّ َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َعْيَنا َفَجَعَلْت ِبَنْفِسِه، َيُجوُد َوِإْبَراِهيُم

 َيا: »َفَقاَل اللَِّه؟ َرُسوَل َيا َوَأْنَت: َعْنُه اللَُّه َرِضَي َعْوٍف ْبُن الرَّْحَمِن َعْبُد َلُه َفَقاَل
: َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى َفَقاَل ِبُأْخَرى، َأْتَبَعَها ُثمَّ ،«َرْحَمٌة ِإنََّها َعْوٍف اْبَن

 َيا ِبِفَراِقَك َوِإنَّا َربَُّنا، َيْرَضى َما ِإلَّا َنُقوُل َوَلا َيْحَزُن، َوالَقْلَب ُع،َتْدَم الَعْيَن ِإنَّ»
 (93) «َلَمْحُزوُنوَن ِإْبَراِهيُم

 وعربدروس 

 يف أبنائه مجيع بَفْقِد ُفِجَع كما إبراهيم، ابنه بفقد وسلم عليه اهلل صلى النيب ُفِجَع لقد
 يف اإلنسان يصيب ما أشد ملن اخللق وربِّ وإنها نها،ع اهلل رضي فاطمة عدا ما حياته

 البالء هذا يستقبل فكان الولد، فقد من املرء على أشد مصيبة هناك فليست الفناء، دار
 حتمله مبقدار فراقهم على صربه وكان العاملني، رب بقضاء والرضا والصرب باليقني
 َخدَّْيِه على الشريفة عرباته سيالَن فعله ردُة تتعدى كانت فما الدنيا، شدائد جلميع

 .الكرميني

 إن بل وسلم، عليه اهلل صلى شخصيته يف اإلنساني اجلانب تكشف مواقف وتلك 
 .مهداة رمحة حبق فهو جمتمعة، اخللق إنسانية تفوق والسالم الصالة عليه إنسانيته

                                                           
 (.٢٦( )٦٣٥١) ٣٢/ ٣ ومسلم ،(٥٣٨٣) ٥٨١/ ٦ البخاري: أخرجه(  - 39
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 احلكمة من موت إبراهيم بن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

إبراهيم رضي  وخاصة ت أبناء النيب صلى اهلل عليه وسلم الذكور وردت احلكمة يف مو
 اهلل عنه و ارضاه منها:

 صلى النيب ابُن إبراهيم عاش لو: "قال صحيح بسند عنه اهلل رضي أنس عن روي فقد
 ( 94) "نبيًّا صدِّيًقا لكان وسلم، عليه اهلل

 َوَسلََّم؟ َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ اْبَن ِإْبَراِهيَم َرَأْيَت: َأْوَفى َأِبي ِلاْبِن ُقْلُت: قال ِإْسَماِعيُل
 َعاَش َنِبيَّ َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى ُمَحمٍَّد َبْعَد َيُكوَن َأْن ُقِضَي َوَلْو َصِغرًيا، َماَت: »َقاَل
 .( 91) «َبْعَدُه َنِبيَّ َلا َوَلِكْن اْبُنُه،

 موته لسبب بياًنا يكون أن حيتمل وهذا للمجهول، ءالبنا على( قضي ولو: )قوله»
 جهته من ذلك علم أنه على مبين وهذا بعيشه، نبوته علق قد إبراهيم أن على ومداره

 الضعيفة، الطرق ببعض وسلم عليه اهلل صلى عنه جاء كما وسلم، عليه اهلل صلى
 ألحد لنبوةا قضى لو أنه: هذا على احلديث ومعنى الصحابة، من مثله جاء وكذالك

 وقد تلك، ألحد يقض مل ملا لكن إبراهيم، حياة ألمكن..  وسلم عليه اهلل صلى بعده
 لفضل بيان أنه وحيتمل يعيش، أال لزم..  حياته تقدير على نبيًَّا يكون أنه إلبراهيم قدر

 بذلك، أحق إبراهيم لكان..  وسلم عليه اهلل صلى بعده نيب قدر لو وحاصله إبراهيم،
. يعيش أن لزم ما فلذلك بعده، قدر ما لكن نبيًَّا، يبعث أن إىل يعيش أن ئذحين فتعني
 (96) انتهى

 

                                                           
 و( ٠٥٩٩" )الكربى" يف والنسائي ،( ٣٣٣٣) البخاري وأخرجه»(:الرسالة ط 395/ 13) «أمحد مسند» - 34

(٠٦٨٨ ) 

 (٢٥٩٩" )صحيحه" يف البخاري أخرج - 35

 (:180/ 3) «ماجه ابن سنن إىل واحلاجة احلجا ذوي مرشد=  للهرري ماجه ابن سنن شرح»- 36
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 الليلة التاسعة والعشرون

 رضي اهلل عنهم أيهم يكون الناجي من بعث النار خوفهم الصحابة

 َعزَّ اللَُّه َيُقوُل ): َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل ىَصلَّ النَِّبيُّ َقاَل: َقاَل اخُلْدِريِّ، َسِعيٍد َأِبي َعْن
 اللََّه ِإنَّ: ِبَصْوٍت َفُيَناَدى َوَسْعَدْيَك، َربََّنا َلبَّْيَك: َيُقوُل آَدُم، َيا: الِقَياَمِة َيْوَم َوَجلَّ
: َقاَل النَّاِر؟ َبْعُث اَوَم َربِّ َيا: َقاَل النَّاِر، ِإَلى َبْعًثا ُذرِّيَِّتَك ِمْن ُتْخِرَج َأْن َيْأُمُرَك

 احَلاِمُل َتَضُع َفِحيَنِئٍذ َوِتْسِعنَي، َوِتْسَعًة ِماَئٍة ِتْسَع - َقاَل ُأَراُه - َأْلٍف ُكلِّ ِمْن
 َعَذاَب َوَلِكنَّ ِبُسَكاَرى، ُهْم َوَما ُسَكاَرى النَّاَس َوَتَرى الَوِليُد، َوَيِشيُب َحْمَلَها،

 َصلَّى النَِّبيُّ َفَقاَل ُوُجوُهُهْم، َتَغيََّرْت َحتَّى النَّاِس َعَلى َذِلَك َفَشقَّ ( َشِديٌد اللَِّه
 َوِمْنُكْم َوِتْسِعنَي، َوِتْسَعًة ِماَئٍة ِتْسَع َوَمْأُجوَج َيْأُجوَج ِمْن: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل

 َأْو - اأَلْبَيِض الثَّْوِر َجْنِب يِف السَّْوَداِء َكالشَّْعَرِة النَّاِس ِفي َأْنُتْم ُثمَّ َواِحٌد،
 َأْهِل ُرُبَع َتُكوُنوا َأْن َلَأْرُجو َوِإنِّي - اأَلْسَوِد الثَّْوِر َجْنِب ِفي الَبْيَضاِء َكالشَّْعَرِة

 «ِةاجَلنَّ َأْهِل َشْطَر: »َقاَل ُثمَّ َفَكبَّْرَنا، «اجَلنَِّة َأْهِل ُثُلَث: »َقاَل ُثمَّ َفَكبَّْرَنا، «اجَلنَِّة
 {ِبُسَكاَرى ُهْم َوَما ُسَكاَرى النَّاَس َتَرى} اأَلْعَمِش، َعِن ُأَساَمَة َأُبو َقاَل َفَكبَّْرَنا

 َجِريٌر، َوَقاَل «َوِتْسِعنَي َوِتْسَعًة ِماَئٍة ِتْسَع َأْلٍف ُكلِّ ِمْن: »َوَقاَل ،[٦: احلج]
 (91) (ِبَسْكَرى ُهْم َماَو َسْكَرى: )ُمَعاِوَيَة َوَأُبو ُيوُنَس، ْبُن َوِعيَسى

 وعربدروس 

 خمافة شدةَّ: احلديث فوائد ومن: اهلل رمحه العثيمني صاحل بن حممد العالمة قال
 تسعمائٍة ألٍف كل من: )وقال النار، بعث ذكر ملا ألنه اهلل؛ من عنهم اهلل رضي الصحابة

                                                           
 يف( ٦٦٦) رقم ومسلم ، {سكارى اسالن وترى}: قوله باب احلج، سورة تفسري يف ٣٣١/  ٠ البخاري رواه - 37

 ". وتسعني وتسعة تسعمائة ألف من النار بعث أخرج: آلدم اهلل يقول: " قوله باب اإلميان،
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 ويف وجوههم، تغيَّرت حتى عليهم ذلك شقَّ اجلنة، يف وواحد: يعين ،(وتسعني وتسعة
 الرسول ولكن ينجو، الذي: يعين الواحد؟ ذلك أيُّنا اهلل، رسول يا: قالوا: ُأخرى رواية
 وتسعًة تسعمائٍة ومأجوج يأجوج ومن واحًدا، منَّا أن بيَّن وسلم عليه اهلل صلى

 .وتسعني

 يف واخلري) بقوله اهلل إىل اخلري نسب حيث ربه، مع األدب رعاية على آدم )منها( حرص
 .املقام يناسب عظيم استعطاف ذلك ويف اهلل، بتقدير أيضا الشر أن مع (يديك

 .ألف من واحًدا تكون إليهم اجلنَّة أهل نسبة وأن النار، أهل عدد بيان(: منها)

 .عظيم أمر ومساع والسرور، الفرح عند والتكبري احلمد، استحباب(: ومنها)

 اخلري كلَّ اخلري ورجاؤه أمته، على - موسل عليه اهلل صلى - النيبَّ شفقة كمال(: ومنها
 َلَقْد}: - َوَجلَّ َعزَّ - قوله مصداق ذلك فكان هلا، رجاه ما حتقيق يف ربَّه ودعاؤه هلا،

 َرِحيٌم َرُءوٌف ِباْلُمْؤِمِننَي َعَلْيُكْم َحِريٌص َماَعِنتُّْم َعَلْيِه َعِزيٌز َأْنُفِسُكْم ِمْن َرُسوٌل َجاَءُكْم
 {(٥٨٣) ِلْلَعاَلِمنَي َرْحَمًة ِإلَّا َأْرَسْلَناَك َوَما}: تعاىل وقوله ،[٥٦٠ :التوبة] {(٥٦٠)
 [.٥٨٣: األنبياء]
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 الليلة الثالثون

 تواضع الصحابة رضي اهلل عنهم

: الشعراء] ﴾ اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اتََّبَعَك ِلَمِن َجَناَحَك َواْخِفْض ﴿: تعاىل اهلل قال
271.] 

 الطائر أن وأصله هلم، وتواضع بك آمن ملن جانبك ألن: اهلل رمحه القرطيب ماإلما قال *
 لتقريب وصًفا ذلك فجعل الفرخ، على قبضه ثم جناحه، بسط نفسه إىل فرخه ضمَّ إذا

 .(98) أتباعه؛ اإلنسان

 اْلِجَباَل َتْبُلَغ َوَلْن اْلَأْرَض َتْخِرَق ْنَل ِإنََّك َمَرًحا اْلَأْرِض ِفي َتْمِش َوَلا ﴿: سبحانه قال و
 [.31: اإلسراء] ﴾ ُطوًلا

 عن نهي هذا ﴾ َمَرًحا اْلَأْرِض ِفي َتْمِش َوَلا ﴿: تعاىل قوله: اهلل رمحه القرطيب اإلمام قال
 .(99) بالتواضع؛ وأمر اخليالء،

 ِبَقْوٍم اللَُّه َيْأِتي َفَسْوَف ِديِنِه َعْن ِمْنُكْم َيْرَتدَّ َمْن آَمُنوا الَِّذيَن اَأيَُّه َيا ﴿: شأنه جل قالو
 [.14: املائدة] ﴾ اْلَكاِفِريَن َعَلى َأِعزٍَّة اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َأِذلٍَّة َوُيِحبُّوَنُه ُيِحبُُّهْم

 يرأفون: أي ؛﴾ اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َأِذلٍَّة ﴿: تعاىل قوله: اهلل رمحه القرطيب اإلمام قال
 .(700)هلم ويلينون ويرمحونهم، باملؤمنني،

                                                           
 (57صـ ،9جـ القرطبي، تفسير)- 98
 (261صـ ،11جـ القرطبي، تفسير)- 99

 (221صـ ،6 جـ القرطبي، تفسير)- 111
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 من جارية قالت باخلالفة له ُبويَع فلما أغنامهم، للحي حيلب عنه اهلل رضي بكر أبو كان
 وإني لكم، ألحلبنَّها بلى: فقال بكر، أبو فسِمعها أغنامنا، لنا حيلب ال اآلن: احلي

 .(707) هلم؛ حيلب فكان عليه، كنُت خلق عن فيه دخلت ما ُيغيِّرني ألَّا ألرجو

 :اخلطاب بن عمر

 جبفنة أمية بن صفوان جاء إذ عنه، اهلل رضي عمر عند جالًسا كنت حمذورة أبو قال( 7) 
 مساكني ناًسا عمر فدعا عمر، يدي بني فوضعوها عباءة يف نفر حيملها( كبري وعاء)

 أو بقوم، اهلل فعل: ذلك عند قال ثم معه، فأكلوا حوله، الناس أرقاء من( عبيًدا) وأِرقَّاء
 فقال معهم، يأكلوا أن أِرقَّائهم عن يرغبون ،(اهلل قبََّحهم: أي) قوًما اهلل حلا: قال

 الطيب الطعام من واهلل جند ال عليهم، نستأثر ولكنا عنهم، نرغب ما واهلل أما: صفوان
  (702) ونطعمهم؛ نأكل ما

 وهو املسجد، يف يقيل عنه، اهلل رضي عفان بن عثمان رأيت: البصري احلسن قال( 2)
 املؤمنني؛ أمري هذا املؤمنني، أمري هذا: فيقال جبنبه، احلصى وأثر ويقوم خليفة، يومئٍذ

(703) 

 

 

 
                                                           

 (138:139 صـ ،3 جـ سعد، البن الكبرى؛ الطبقات)- 111
 (.93صـ لأللباني، المفرد؛ األدب صحيح)- 112
 (.61: صـ ،1جـ األصبهاني، نعيم ألبي األولياء؛ حلية)- 113
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