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احلمد هلل رب العاملني ،احلمد هلل وسالم عىل عباده الذين
اصطفى وعىل نبينا حممد وآله وسلم وبعد:
أهيا املؤمن الكريم ،اعلم أن هذا الشهر شهر رمضان ،شهر
كرامة اهلل عىل سائر الشهور ،لياليه أفضل الليايل ،وأيامه أفضل
األيام ،وساعاته أفضل الساعات ،دعاك اهلل فيه إل عبادته،
وجعلك فيه من أهل كرامته ،نفسك فيه تسبيح ،ونومك فيه
عبادة ،وعملك فيه مقبول ،ودعاؤك فيه مستجاب ،فأقبل إل
ربك بنية صادقة وقلب طاهر ،واسأله أن ينور قلبك للنظر يف هذا
الكون ويعينك عىل التدبر آليات هذه املخلوقات التي خلقها اهلل
من أجلك ،لكي تعرف اهلل وتنزه اهلل وتقدس اهلل ،فإن معرفة اهلل
أول الواجبات عليك ،وتامم ًا كام روي أنه جاء رجل إل رسول
اهلل ÷
فقال(( :يا رسول اهلل علمني من غرائب العلم ،قال :وماذا
صنعت يف رأس العلم حتى تسألني عن غرائبه؟ قال :وما رأس
العلم يا رسول اهلل؟ قال :معرفة اهلل تعال حق معرفته ،قال :وما
معرفة اهلل حق معرفته؟ قال :أن تعرفه بال مثل وال شبيه وأن
تعرفه إهل ًا واحد ًا أوالً وآخر ًا ظاهر ًا وباطن ًا ال كفؤ له وال مثل))
والطريق إل معرفة اهلل هي النظر ساعات وأيام ًا يف هذا الكون
وما أودع اهلل فيه من خملوقات ،وبني فيه من اآليات ،سيام يف هذا

الشهر الذي تكون القلوب فيه مقبلة إل اهلل ،فاغتنمها وال تضيع
هذه الفرصة السانحة ،رتب أوقاتك يف هذا الشهر العظيم كي
تفوز باألجر الكبري وتسعد مع السعداء ،امأله باألذكار واألفكار
وتسبيح امللك اجلبار آناء الليل وأطراف النهار.
عبداهلل روي عن النبي ÷(( :من صام يوم ًا من رمضان
يف إنصات وسكون وهتليل وتكبري وحتميد ،حيل حالله وحيرم
بيت يف
حرامه غفر اهلل ذنوبه كلها وكتب له بكل تسبيحة وحتميدة ٌ
اجلنة من زبرجدة خرضاء أو ياقوتة محراء)).
أهيا األخ الكريم :اعلم أن شهر رمضان فضله كبري كيف ال!
وهو شهر اهلل الذي أنزل فيه القرآن ،أوله رمحة ،وأوسطه مغفرة،
وآخره عتق من النار ،تفتح فيه أبواب اجلنان ،وتغلق فيه أبواب
النريان ،باب عبادة اهلل ،ومفتاح مرضاة اهلل.
أما حتب أن تكون من خلصاء اهلل يف رمضان،
ويناديك مناد يوم احلساب مع من ينادي ،أين الضامية أكبادهم
وعزيت ألروينهم اليوم ،كام روي عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
((إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الضامية أكبادهم وعزيت
ألروينهم اليوم ،قال :فيؤتى بالصائمني فيوضع هلم املوائد فإهنم
ليأكلون والناس حياسبون)).
واعلم بأن الصوم ركن من أركان اإلسالم فمن هدمه فقد
هدم اإلسالم ،فليتنبه العاقل وحيرص كل احلرص عليه فإنه من
أعظم الفرائض ،وماذا علينا لو نطيع اهلل خالقنا ونتحرى يف

صالتنا وصيامنا الوجه األكمل مع أن اهلل يقولَ ﴿ :و ذاَّل َ
ِين اه َت َدوا
َ ُ َ ُ
َ ُ ُ
َزادهم ه ًدى َو َءاتاهم تق َواهم[ ﴾17حممد] ،ويف الرواية عن اإلمام
زيد بن عيل  #عن أبيه عن جده عن عيل  :%قال( :ملا كان

أول ليلة من شهر رمضان قام رسول اهلل ÷ فحمد اهلل وأثنى
عليه ثم قال :يا أهيا الناس إن اهلل قد كفاكم عدوكم من اجلن
َ ُ
ووعدكم اإلجابة وقال﴿ :اد ُعوِن أَس َ
جب لكم﴾ [غافر ،]60:أال
ت
ِ
ِ
وقد وكل اهلل بكل شيطان مريد سبعة أمالك وليس بمحلول حتى

ينقيض شهر رمضان ،وأبواب السامء مفتحة من أول ليلة منه إل
آخر ليلة ،أال وإن الدعاء متقبل ،فلام كان أول ليلة من العرش
شمر وشدّ املئزر وبرز من بيته واعتكف العرش األواخر
األواخر ّ
وأحيا الليل كله وكان ÷ يغتسل بني العشاءين)).
أخي املؤمن :إذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا الشهر شهر عظمه
اهلل ولو يعلم العباد فضله وفوائده حق العلم لتمنوا أن تكون
السنة كلها رمضان ،فيه كل اخلري أوله وآخره ،أخي املؤمن:
الصوم يذلل النفس ويكرسها بانكسار شهوة البطن والفرج
بمجرد االقتناع عن األكل فيعرف العبد ذله وحقارته ويعرف اهلل
جل يف عاله فيكسبه ذلك اخلوف من اهلل واخلشية ،واخلشوع هلل
والذلة ،ويمنعه الكرب واالستطالة ،ويلزمه السكينة والوقار فامحد
اهلل أخي املؤمن وال تضيع هذا الفضل العظيم وال ترتكه يذهب
سدى ،ونسأل اهلل اإل عانة والتوفيق والسلوك ألوضح طريق.

فرائض الصوم

عبداهلل اعلم أن اهلل سبحانه وتعال افرتض عىل عباده الصيام
من غري حاجة منه إل صيامهم وال منفعة تناله بيشء من أعامهلم
ففرائضه:
-1النية ووقتها من قبل طلوع الفجر إل الغروب.
-2اإلمساك عن ثالثة أشياء:
أ-األكل

ب-الرشب

ج-اإلمناء لشهوة يف اليقظة

مفسدات الصوم

أخي املؤمن إذا عرفت وجوب الصوم وأنه ركن من أركان
اإلسالم فاعلم بأن له مفسدات ينبغي ذكرها ليكون الصائم عىل
حذر من الوقوع فيها ،واالقرتاب منها تعظي ًام ألوامر اهلل سبحانه
وتعال وهي-:
-1من جامع يف شهر رمضان فقد أفسد صومه ناسي ًا كان أو
متعمد ًا ،ومن تعمد ذلك لزمته التوبة وكذلك من أكل أو رشب
ويستحب ملن تعمد اإلفطار كفارة مثل كفارة الظهار ،وكذا من
ق ّبل أو نظر أو ملس فأمنى وجب عليه القضاء والتوبة ،وإن أمذى
استحب له القضاء.
-2من أفطر قبل أن يتيقن غروب الشمس أعني وهو شاك يف
غروهبا فقد أفسد صومه ويلزمه القضاء إال إذا انكشف له أن
إفطاره كان بعد دخول الليل ،وقد أنزل اهلل آية ختص هذا الوقت
ُ َ
َ َ َ
ام إَِل
الصي
الذي يتضاعف فيه األجر للصائمني فقال﴿ :ث ذم أت ُِّموا ِ

ذ
اللي ِل﴾ [البقرة ،]187:وذلك لقطع الشك باليقني فمن الناس من
يتصور أن معنى احلديث املذكور فيه اإلفطار أن يقدمه قبل
دخول الليل واآلية تنص عىل تأخريه حتى دخول الليل.
ومن تسحر وهو شاك يف طلوع الفجر مل يفسد صومه إال إذا
تبني له أن تسحره كان بعد طلوع الفجر.
-3إذا تقيأ الصائم ورجع من فيه يشء من ذلك القيء فسد
صومه ،أما إذا مل يرجع يشء فال يفسد.
-4من ابتلع دينار ًا أو دره ًام أو فلس ًا أو زجاج ًا أو حص ًا أو غري
ذلك متعمد ًا أفسد صومه وعليه القضاء والتوبة ،وإن دخل يشء
من ذلك حلقه من غري تعمد مل يفسد صومه.
-5من متضمض واستنشق فدخل املاء إل جوفه فسد صومه
ولزمه القضاء ،فعليه أال يبالغ يف املضمضة واالستنشاق خشية
أن يترسب املاء إل جوفه.
الغبار أو الذباب والدخان وغري ذلك مام ال يضبط
فإن دخوله إل احللق ال يفسد الصوم وال يلزم القضاء وكذلك
ذوق يشء بطرف اللسان.
وال يفسد الصوم ما دخل يف الفم ما مل جير يف احللق من عسل
أو ٍّ
خل أو غريهام.
أعانني اهلل وإياك أهيا املؤمن عىل اجتناب ما حرم اهلل سبحانه
والتعرض لنفحاته باجتناب حمظوراته التي حظرها عىل عباده فإن
النعيم الدائم واخلري املتواصل ملن أطاعه واهلل ويل املؤمنني،

ونعوذ باهلل من غضبه ونستجري به من سخطه ونسأله العون
واملغفرة والعتق من النار وأن يرزقنا مرافقة األبرار واألخيار يف
دار القرار آمني رب العاملني.
وقد أكرمنا اهلل تعال بكرامة عظيمة حيث جعل لنا هذا الشهر
وجعل فيه ليلة القدر التي هي خري من ألف شهر ولنذكر فيها
ويف شأهنا كلامت تذكريا إلخواننا املؤمنني وتعرضا لنفحات رب
العاملني وتعاونا عىل الرب والتقوى فنقول:
أخي املؤمن اعلم أن اهلل تعال رحيم بخلقه ومن
رمحته هلم أن جعل هلم هذه الليلة فجعلها خري من ألف شهر،
تنزل املالئكة والروح فيها بإذن رهبم من كل أمر سالم هي حتى
مطلع الفجر.
أخي املؤمن هل تريد أن تعتق من النار؟
هل تريد أن تفوز باخلري األعظم يف الدنيا واآلخرة؟
هل حتب أن تكون من أحباب اهلل املخلصني الذين ال خوف
عليهم وال هم حيزنون؟
إذا أردت ذلك وأكثر فاحرص عىل هذه الليلة واطلب هلا
وإلدراكها كل حيلة ،وال يفلت اخلري العظيم من بني يديك فإن
ُ َ
ذ
اَّللِ َوب َر َ
ْحتِهِ
عطاء اهلل هو العطاء ورمحته هي الرمحة﴿ :قل بِفض ِل
ِ
َ
َ
فَب َذل َِك فَل َيف َر ُحوا ُه َو َخ ٌ
ْي م ذِما َي َم ُعون[ ﴾58يونس].
ِ
فإليك أخي املؤمن أعامل وصفات ينبغي للصائم والذي يريد

الفوز بكرامة اهلل وحيظى باألجر العظيم والرمحة من اهلل الكريم

يف هذا الشهر املبارك ويف ليلة القدر املباركة إليك أعامل وصفات
ينبغي أن يكون ذلك عليها ويتحىل هبا وهي كام يأيت:
ما ينبغي للصائم من األذكار

-1االستغفار :ففي جمموع اإلمام زيد عن آبائه  %عن عيل
 #قال :سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :من قال استغفر
اهلل الذي ال إله إال هو وأتوب إليه ثم مات غفر اهلل ذنوبه ولو
كانت مثل زبد البحر ورمل عالج)).
وقال اإلمام اهلادي  #يف األحكام :بلغنا عن رسول اهلل
÷ أن رج ً
ال أتاه فشكى إليه بعض ما يكون فقال له(( :أين
أنت عن االستغفار)) ،ثم قال رسول اهلل ÷(( :من ختم
يومه يقول عرش مرات :استغفر اهلل الذي ال إله إال هو احلي
عيل إنك أنت التواب
القيوم وأتوب إليه اللهم اغفر يل وتب ي
الرحيم إال غفر اهلل ما كان من يومه أو قاهلا يف ليل إال غفر اهلل ما
كان من ليله))
َ
ُ
وقال اهلل تعال حاكي ًا عن نوح صلوات اهلل عليه﴿ :فقل ُ
ت
َ ُ َذ ُ
ارا[ ﴾10نوح] ..إلَ ﴿ :وقَ ً
كم إنذ ُه ََك َن َغ ذف ً
ارا.﴾13
استغفِروا رب
ِ
وروي عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من أنعم اهلل عليه
بنعمة فليحمد اهلل عليها ،ومن استبطأ الرزق فليستغفر اهلل ،ومن
أحزنه أمر فليقل :ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم)).
وروي عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من أدام االستغفار
جعل اهلل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق خمرجا ورزقه من

حيث ال حيتسب)).
-2التسبيح :ففي كتاب الذكر باإلسناد إل سلامن قال:
سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :إن يف اجلنة قيعان فأكثروا من
غرسها قيل يا رسول اهلل :وما غرسها؟ قال :سبحان اهلل واحلمد
هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب وال حول وال قوة إال باهلل شجرتان
تطوالن ما سواهام)) .ويف جمموع اإلمام زيد بن عيل  #عن
آبائه عن عيل  #أن النبي ÷ دخل عىل بعض أزواجه
وعندها نوى العجوة تسبح هبا ،فقال ÷ :ما هذا؟ فقالت:
أسبح عددها كل يوم فقال ÷(( :لقد قلت يف مقامي هذا
أكثر من كل يشء سبحت به يف أيامك كلها ،قالت :وما هو يا
رسول اهلل؟ قال قلت :سبحانك اللهم عدد ما أحىص كتابك
وسبحانك اللهم زنة عرشك ومنتهى رىض نفسك)).
-3الدعاء :قال أمري املؤمنني وإمام املتقني عيل بن أيب طالب
_ يف قول موسى _َ ﴿ :رب إّن ل َِما َأن َزل َ
ت إِ َ ذ
َل مِن
ِ ِِ
َخْي فَقِ ٌ
ْي[ ﴾24القصص] ،واهلل ما سأل إال قرص ًا من خبز يأكله
ٍ
باللفظ أو باملعنى فأعطاه اهلل ذلك وأكثر وأعطاه اهلل األرض
واألموال وغريها ،وهذا السبب هو من أرشف األسباب لنيل
كرامة اهلل من املغفرة والرزق وغريهام وأعظمها ولذلك اختاره
العاقل العظيم النبي الكريم ليكون سبب ًا لرزقه يف هذه احلياة
الدنيا وذلك قوله املشهور عندما عرضت له جبال هتامة ذهب ًا...
قال أجوع يوم ًا فأسلك وأشبع يوم ًا فأمحدك ،وخري اهلدي هدي

حممد ،فمن اشتغل بطلب الرزق ونيس اهلل تعال فعليه أن يعلم أنه
قد أخطأ أفضل األسباب جللب الرزق وهو دعاء اهلل سبحانه
فليتق اهلل وليسلك طريق خري الربية حممد ÷.
مع ما يف ذلك من إظهار الضعف بني يدي عالم الغيوب
ومالك امللوك سبحانه ،وذلك املقصود من قطع الرزق واقتاره
ََ َ
َ ُ
عىل اخللق كام قال سبحانه وتعالَ ﴿ :ولقد أر َسل َنا إَِل أ َم ٍم مِن
ََذُ ََ َ ذ ُ َ
َ َ ََ َ َ
ذ
ُ
َ
َ
ذ
َ
قبل ِك فأخذناهم بِاْلأساءِ والَّضاءِ لعلهم يتَّضعون﴾42
[األنعام].

وهذا السبب وهو الدعاء والترضع وإظهار الضعف بني يدي
اهلل تعال حمب ٌة هلل كام روي عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إذا
ثج ًا فإذا
أحب اهلل عبد ًا صب عليه البالء صب ًا وثج عليه البالء ّ
دعا قالت املالئكة :صوت معروف وقال جربيل  :#يا رب
عبدك فالن يدعوك فاستجب له قال :فيقول اهلل :إين أحب أن
أسمع صوته.
 -4ذكر اهلل تعال عىل اجلملة وااللتجاء إليه وقد ورد من ذلك
الكثري الطيب يف أحوال وأوقات وأماكن وردت عن الرسول
األعظم ÷ ،منها:
-1عند دخول السوق :يف جمموع زيد بن عيل ما روي عن عيل
 #قال( :إذا دخلت السوق فقل :بسم اهلل وتوكلت عىل اهلل وال
حول وال قوة إال باهلل ،اللهم إين أعوذ بك من يمني فاجرة
وصفقة خارسة ومن رش ما أحاطت به أو جاءت به السوق)).

ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض بسنده إل آبائه عن عيل
 %قال :قال رسول اهلل ÷(( :من قال حني يدخل السوق:
سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك
وله احلمد حييي ويميت وهو حي ال يموت بيده اخلري وهو عىل
كل يشء قدير أعطي من األجر بعدد ما خلق اهلل إل يوم
القيامة)).
-2دخول املقربة :يف املجموع بسنده عن عيل  #أنه كان
يقول إذا دخل املقربة( :السالم عىل أهل الديار املسلمني
واملؤمنني أنتم لنا فرط وإنا بكم الحقون إنا إل اهلل راغبون وإنا
إل ربنا ملنقلبون).
-3دعاء حفظ القرآن :يف املجموع بسنده عن عيل  %قال:
شكوت إل رسول اهلل ÷ تفلت القرآن من صدري فأدناين
منه ثم وضع يده عىل صدري ثم قال(( :اللهم اذهب الشيطان
من صدره ثالث مرات قال :ثم قال :إذا خفت من ذلك فقل:
أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم ،ومن مهزات
الشياطني وأعوذ بك رب أن حيرضون إن اهلل هو السميع العليم،
اللهم نور بكتابك برصي وأطلق به لساين ،وارشح به صدري،
ويرس به أمري ،وأخرج به قلبي ،واستعمل به جسدي ،وقوين
لذلك ،فإنه ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،تعيد ذلك
ثالث مرات فإنه يزجر عنك)).
-4عند النوم :يف املجموع بسنده عن عيل  #قال :كان

رسول اهلل ÷ إذا آوى إل فراشه عند منامه اتكأ عىل جانبه
األيمن ثم وضع يمينه حتت خده مستقبل القبلة ثم قال:
((باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه اللهم إن أمسكت
نفيس فارمحها وإن أخرهتا فاحفظها بام حتفظ به الصاحلني)).
-5وعند االنتباه من النوم :من أمايل أيب طالب باإلسناد إل
عيل بن أيب طالب  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :من انتبه
من فراشه فقال :أشهد أال إله إال اهلل آمنت باهلل وكفرت
بالطاغوت غفرت له ذنوبه)).
-6دعاء للخروج من النفاق :من كتاب الذكر باإلسناد إل
عبداهلل بن احلسن قال :حدثتني أمي فاطمة بنت احلسني عن أبيها
احلسني بن عيل بن أيب طالب  %قال :قال يل رسول اهلل
÷(( :يا عيل احفظ هؤالء الكلامت فإهنن ال يقرن يف قلب
منافق وال يقوهلن عبد ثالث مرات إال خرج من النفاق :اللهم
إين ضعيف فقو يف رضاك ضعفي ،وخذ إل اخلري
بناصيتي،واجعل اإلسالم منتهى رضاي ،وبارك يل فيام قسمت
يل ،وبلغني برمحتك الذي أرجو من رمحتك ،واجعل يل ود ًا يف
صدور املؤمنني وعهد ًا عندك)).
-7يف كل يوم :يف جمموع اإلمام زيد بن عيل  %عن آبائه عن
عيل  #قال( :من سبح اهلل يف كل يوم مائة مرة ومحده مائة مرة
وكربه مائة مرة وهلله مائة مرة وقال :ال حول وال قوة إال باهلل
العيل العظيم مائة مرة رفع اهلل عنه من البالء سبعني نوع ًا أدناها

القتل وكتب له من احلسنات عدد ما سبح سبعني ضعف ًا وحمى
عنه من السيئات سبعني ضعف ًا).
-8إلذهاب اهلم وغريه :يف جمموع اإلمام زيد بن عيل #
عن عيل  #قال( :من قرأ فاحتة الكتاب فقال :احلمد هلل رب
العاملني محد ًا كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه رصف اهلل عنه سبعني نوع ًا من
البالء أهوهنا اهلم) .وغري ذلك كثري والغرض اإلشارة وامليل إل
االختصار واهلل ويل التوفيق ،ومن أراد املزيد فعليه بكتاب رضاء
الرمحن للسيد العالمة عيل بن حممد العجري رمحه اهلل.
أوقات إجابة الدعوات

منها الثلث األخري من الليل :أخي املؤمن هذا الوقت وقت
عظيم تفتح فيه أبواب الرمحة ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو
وقت جعله األولياء والصاحلني هلم كباب حطة حيطون فيه
شهيد ٌ
ذنوهبم ،فاحتني أيدهيم إل قبلة الدعاء ،سائلني املغفرة من اهلل
ذ
َ ُ َ ً
تعال اقتباس ًا من قوله جل جاللهَ﴿ :كنوا قل ِيًل م َِن اللي ِل َما
َ
َ َ ُ َ َ َ َ ُ
حارِ هم يَس َتغفِ ُرون[ ﴾18الذاريات].
يهجعون 17وبِاْلس
أخي املؤمن أتريد أن تغفر ذنوبك وتسرت عيوبك؟ هل تريد
أن متيش عىل هذه األرض خالي ًا من الذنوب؟ إذ ًا فاحرص عىل

هذا الوقت العظيم وقت روي عن عيل  #أن رسول اهلل
÷ قال فيه(( :إن اهلل تعال يف آخر ساعة تبقى من الليل يأمر
بباب من أبواب سامء الدنيا فيفتح ثم ينادي ملك فيسمع ما بني
اخلافقني إال اإلنس واجلن أال هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من

تائب فيتاب عليه؟ هل من داع بخري فيستجاب له؟ هل من سائل
فيعطى سؤله؟ هل من راغب فيعطى رغبته؟ يا صاحب اخلري
هلم ،يا صاحب الرش أقرص ،اللهم اعط كل منفق مال خلف ًا
اللهم اعط كل ممسك مال تلفا ،فإذا كانت ليلة اجلمعة فتح من
أول الليل إل آخره)).
الصلوات املأثورة

هذا ومن أنواع الذكر الذي حيبه اهلل هو الصالة وقد ورد عن
الرسول ÷ صلوات حث عليها وأمر هبا ،فمن تلك
الصلوات املأثورات:
-1صالة التسبيح :فنقول لك أهيا الراجي عفو اهلل ومغفرته
إن بني يديك صالة مشحونة بتنزيه اهلل وحتميده ،وتوحيده
وتعظيمه ،صالة تنادي فيها اهلل تعال خالق الكون ومن فيه،
ورازقه ومعافيه ،صالة جاء فيها عن الرسول األعظم ÷
األثر املحمود كام ذكر يف كتاب الذكر باإلسناد إل أم سلمة ريض
اهلل عنها ما معناه أن رسول اهلل ÷ علمها العباس فقال(( :يا
عباس يا عم النبي أما إين ال أقول لك بعد الفجر حتى تطلع
الشمس ،وال بعد العرص حتى تغرب الشمس ،صل أربع ركعات
تقرأ فيهن بطوال املفصل ،فإذا قرأت فقل :سبحان اهلل و احلمد
هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب تقوهلا مخس عرش مرة ،فإذا ركعت
فقلها عرش ًا فإذا رفعت رأسك من الركوع فقلها عرش ًا فإذا
سجدت األول فقلها عرش ًا ،فإذا رفعت رأسك من السجدة

األول فقلها عرش ًا ،فإذا سجدت الثانية فقلها عرش ًا ،فإذا رفعت
رأسك من السجدة الثانية قبل أن تقوم فقلها عرش ًا فتلك مخس
وسبعون يف الركعة ،وثالثامئة يف أربع ركعات ،والذي نفيس بيده
لو كان ذنوبك يا عباس يا عم النبي عدد نجوم السامء وعدد قطر
السامء وعدد أيام الدنيا وعدد الشجر واملدر وعدد رمل عالج
لغفرها اهلل لك فقال :يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي ومن يطيق
ذلك؟ قال :فقلها يف كل مجعة مرة ،قال :ومن يطيق ذلك؟ قال:
فقلها يف كل شهر مرة ،قال :ومن يطيق ذلك؟ قال :فقلها يف كل
سنة مرة ،قال :ومن يطيق ذلك؟ قال :فقلها يف عمرك مرة)).
-2صالة الفرقان :أخي املؤمن الكريم يقول اهلل سبحانه
ذَ َ َ َ ذ ََ
َ ذ َ
ذ
َ َ ُ
ْيةٌ إَِّل لَع
ْب والصًلة ِ ِإَونها لكب ِ
وتعال﴿ :واستعِينوا بِالص ِ
َ
اْلا ِشع َ
ي[ ﴾45البقرة] ،فأمر اهلل سبحانه وتعال باالستعانة عىل
ِ
أمور الدنيا والدين بالصرب والصالة فإذا أمل ّ بك أمر أو كان لك

حاجة فأحبس نفسك عىل ما تكره وقم بني يدي اهلل وصل هذه

الصالة صالة داوم عليها األولياء والصاحلون يف وقت الغفلة
وهو ما بني املغرب والعشاء ومل حيافظوا عليها يف هذا الوقت إال
لفضله وإال فهي تصح يف أي وقت ،فانخرط يف سلك هؤالء
األولياء وداوم عىل هذه الصالة واكتسب اخلري منها ،وإليك
َََ َُ ََ
لَع الْب َو ذ
اتلق َوى﴾
كيفيتها امتثاال لقول اهلل تعال﴿ :وتعاونوا
ِِ
[املائدة.]2:
روي عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من صىل ركعتني بني

العشاءين يقرأ يف أحدهام بعد سورة الفاحتة من الفرقان اآليات:
الس َماءِ بُ ُر ً
ار َك ذاَّلِي َج َع َل ف ذ
﴿ َت َب َ
وجا﴾ [املؤمنون ،]61:حتى خيتم
ِ

السورة ،ويف الركعة الثانية من أول سورة املؤمنني حتى يبلغ:
َََ َ َ ذُ َ
َ
َ
َ
ُ
﴿فتبارك اَّلل أحسن اْلالِقِي[ ﴾14املؤمنون] ،ثم يقول يف كل
ركوع« :سبحان اهلل العظيم وبحمده» ثالث مرات ،ومثل ذلك:
«سبحان اهلل األعىل وبحمده» يف السجود أعطاه اهلل عرشين
خصلة فيؤمن من رش اجلن واإلنس ،ويعطيه اهلل كتابه بيمينه يوم
القيامة ،ويؤمن من عذاب القرب ومن الفزع األكرب ،ويعلمه
الكتاب وإن مل يكن عليه حريص ًا ،وينزع منه الفقر ،ويذهب عنه
هم الدنيا ،ويؤتيه اهلل احلكمة ،ويبرصه كتابه الذي أنزل عىل نبيه
ويلقنه حجته يوم القيامة وجيعل النور يف قلبه وال حيزن إذا حزن
الناس وال خياف إذا خافوا وجيعل النور يف برصه وينزع حب
الدنيا عن قلبه ،ويكتب عند اهلل من الصديقني)).
-3صالة اخلمسني :أهيا األخ الكريم أحتب أن تكون من
أحباء اهلل؟ أتريد أن تكون من أولياء اهلل؟ أتريد أن تكون حم ً
ال
خلوف اهلل؟ إذا أردت ذلك فقم بني يدي اهلل ورتل أفضل اآليات
وجعل لنفسك ساعات قالئل تناجي اهلل سبحانه فيها ،واجعل
من تلك الساعات دقائق هلذه الصالة العظيمة التي ذكر يف اجلامع
الكايف عنها ما لفظه قال احلسن  :#روي عن النبي ÷ أنه
أوىص علي ًا _ فقال له(( :يا عيل عليك بصالة اخلمسني)).
ويف أمايل أمحد بن عيسى  #ما لفظه :وحدثني حممد قال

أمحد بن عيسى :ما أحب أن أقرص عن اخلمسني صالة فقلت له:
وكيف اخلمسني صالة؟ قال :ثامن قبل الظهر ،وأربع وثامن
بعدها ،وأربع عرص ،وثالث مغرب ،وأربع بعدها ،وأربع
العشاء ،وثامن صالة الليل قبل الفجر ،وثالث الوتر ،وركعتي
الفجر ،وركعتي الفريضة.
-4صالة الليل :واذا مل تستطع املواظبة عليها أو مل تستطع أن
جتعل لك أوراد ًا يف اليوم والليلة فال ينبغي اإلهامل لصالة الليل
عىل أقل ما يكون فام ال يدرك كله ال يرتك كله ،وصالة الليل كام
قال إمام اإلئمة اهلادي إل احلق  #يف كتاب املنتخب :وإنام
صالة الليل ثامين ركعات وكذلك صح لنا عن رسول اهلل ÷
ثم الوتر بعد ذلك من آخره.
وروي عن سلامن  ¥قال :سمعت رسول اهلل ÷
يقول(( :من صىل ثامين ركعات من الليل والوتر يداوم عليهن
حتى يلقى اهلل هبن فتح اهلل له اثني عرش باب ًا إل اجلنة يدخل من
أهيا شاء)) .روي ذلك يف أمايل أمحد بن عيسى  #وهو يف غريه
باختالف يسري.
األمور التي ينبغي أن يكون عليها الصائم

-1اإلخالص هلل تعال :يف جمموع اإلمام زيد بن عيل  %عن
آبائه عن عيل  %قال(( :من أخلص هلل أربعني صباح ًا يأكل
احلالل صائ ًام هناره قائ ًام ليله أجرى اهلل سبحانه ينابيع احلكمة من
قلبه عىل لسانه)).

َ َ
ذَ َ
اَّلل َي َعل َُل َم َر ًجا2
-2تقوى اهلل :قال اهللَ ﴿ :و َمن َي ذت ِق
َ ُ
ث ََّل ََيتَ ُ
سِب﴾ [الطالق] ،والتوكل قال اهلل تعال:
َو َير ُزق ُه مِن حي
ذ ََ ذ َ
﴿ َو َمن َي َت َوَّك لَع اَّللِ ف ُه َو َحس ُب ُه﴾ [الطالق ،]3:وروي عن رسول
اهلل ÷(( :لو توكلتم عىل اهلل حق توكله لرزقتم كام ترزق
الطري تغدوا خامص ًا وتروح بطان ًا)).

-3طلب العلم :كام روي عن رسول اهلل ÷ أنه قال يف
احلديث القديس :إن اهلل تعال يقول(( :يا دنيا ال تطعمي أحد ًا إال
بكد اليمني وعرق اجلبني إال طالب العلم فقد تكفلت برزقه))
ويمكن االستدالل بقوله ÷ فيام روي عنه(( :وإنه ليستغفر
لطالب العلم من السموات واألرض)) فاالستغفار سبب من
أسباب الرزق كام سيأيت ،وطلب العلم سبب الستغفار املالئكة
وغريهم كام ذكر يف احلديث فتأمل.
-4الرفق والتواضع :قال اهلادي  :#بلغنا عن رسول اهلل
÷ أنه قال(( :إذا أراد اهلل بأهل بيت خري ًا دهلم عىل الرفق)).
-5األمانة والوفاء بالعهد والصدق يف احلديث وحسن اخللق:
يف جمموع اإلمام زيد بن عيل  %عن آبائه عن عيل  #قال:
قال رسول اهلل ÷(( :إن أقربكم مني غد ًا وأوجبكم عيل
شفاعة أصدقكم لسان ًا وأداكم ألمانته وأحسنكم خلق ًا وأقربكم
من الناس)) وقال اهلادي  #يف األحكام :بلغنا عن رسول رب
العاملني ÷ أنه قال(( :اضمنوا يل ست ًا أضمن لكم عىل اهلل
اجلنة :أوفوا إذا وعدتم ،وأدوا إذا اؤمتنتم ،واصدقوا إذا حدثتم،

واحفظوا فروجكم ،وغضوا أبصاركم ،وصلوا أرحامكم)).
ويف جمموع اإلمام زيد  #عن آبائه عن عيل  #قال(( :بر
الوالدين وصلة الرحم واصطناع املعروف زيادة يف الرزق وعامرة
للديار وأهل املعروف يف الدنيا أهل املعروف يف اآلخرة)).
-6اكتساب اخلري ونفع املؤمنني :قال اهلادي  #يف
األحكام :بلغنا عن جعفر بن حممد عن أبيه عن آبائه  %قال:
(من قىض ملؤمن حاجة قىض اهلل له حوائج كثرية إحداهن اجلنة،
ومن نفس عن مؤمن كربة نفس اهلل عنه كرب ًا يوم القيامة ،ومن
أطعمه من جوع أطعمه اهلل من ثامر اجلنة ،ومن سقاه من عطش
سقاه اهلل يوم القيامة من الرحيق املختوم ،ومن كساه ثوب ًا كان يف
ضامن اهلل ما بقي عليه من ذلك الثوب سلك ،واهلل لقضاء حاجة
املؤمن أفضل من صوم شهر واعتكافه)).
-7بر الوالدين وصلة الرحم واصطناع املعروف وحسن
اجلوار :قال اهلادي  #يف األحكام :بلغنا عن زيد بن عيل عن
آبائه عن عيل  %قال(( :صعد رسول اهلل ÷ املنرب فقال:
((يا أهيا الناس إن جربيل أتاين فقال :يا حممد من أدرك أبويه أو
أحدهام فامت فدخل النار فأبعده اهلل قل آمني فقلت آمني)) وبلغنا
عن عيل  #أنه قال(( :إن الرجل ليكون بار ًا بوالديه يف حياهتام
فيموتان فال يستغفر هلام فيكتبه اهلل عاق ًا ،وإن الرجل ليكون عاق ًا
هبام يف حياهتام فيموتان فيستغفر هلام فيكتبه اهلل بار ًا)) وبلغنا عن
زيد بن عيل عن آبائه عن عيل  %أنه قال :قال رسول اهلل

÷(( :من أحب أن يمأل له يف عمره ،ويبسط له يف رزقه،
ويستجاب له الدعاء ،ويدفع عنه ميتة السوء فليطع أبويه يف طاعة
اهلل ،وليصل رمحه وليعلم أن الرحم معلقة بالعرش تأيت يوم
القيامة هلا لسان طلق ذلق وتقول :اللهم صل من وصلني اللهم
اقطع من قطعني ،قال :فيجيبها اهلل تبارك وتعال أين قد استجبت
دعوتك ،فإن العبد لقائم يرى أنه لبسبيل خري حتى يأتيه الرحم
فتأخذ هبامته فتذهب به إل أسفل درك من النار بقطيعته إياها يف
دار الدنيا)) .وقال رسول اهلل ÷ فيام روي عنه(( :بر
الوالدين وصلة الرحم واصطناع املعروف زيادة يف الرزق وعامرة
يف الديار)) ..إلخ.
وروي عن حممد بن عيل  #أنه قال( :صلة األرحام وحسن
اجلوار زيادة يف األموال)).
 -8زيارة اإلخوان :وأيض ًا مام ينبغي أن يفعله الصائم زيارة
اإلخوان يف اهلل فإن املحبة يف اهلل هلا شأن عند اهلل تعال .وغري
ذلك من اآلداب املذكورة يف كتب األخيار والغرض االختصار
واإلشارة وضوء البارق ينبئ باملطر الغزير.
-9كف اللسان عن أعراض الناس والغيبة والنميمة :يف أمايل
أمحد بن عيسى  #باإلسناد إل عيل بن أيب طالب  #قال:
(عذاب القرب من ثالث :البول ،الدين ،النميمة).
ويف أمايل أيب طالب باإلسناد إل عيل بن أيب طالب  #قال:
قال رسول اهلل ÷(( :حترم اجلنة عىل ثالثة :املنان والغياب

والنامم وعىل مدمن اخلمر)).
نصائح وإرشادات للصائمني

-1التأين يف اإلفطار :نعم أخي املؤمن إن اهلل تعال أوجب
عليك الصيام من طلوع الفجر إل الليل فامتثلت أمر اهلل وأطعت
رسوله فصمت من طلوع الفجر بنية صادقة ال تريد بذلك إال
وجهه ال تريد إال رضاء اهلل ونعم القصد.
َ
َ َ َ ذ
ُ
الصيام إَِل اللي ِل﴾
عبداهلل فاعلم أن اهلل تعال قال﴿ :ث ذم أت ُِّموا ِ
[البقرة ،]187:فال تفطر حتى تتيقن دخول الليل امتثاالً ألمر اهلل.
ما يرضك إن أخرت إفطارك دقائق ألجل اهلل.
ما يرضك لو تيقنت دخول الليل رغبة يف أداء صيامك عىل
أحسن وجه.
أخي املؤمن فال تفطر عىل شك يف دخول الليل أدخل أم ال
ي
فإن يف التأين السالمة ويف العجلة الندامة.
عبداهلل تأمل هذه الكلامت التي أمام عينيك واستشعر عظمة
اهلل وأنت إن تطالع هذه الكلامت فإن فيها اخلري الكثري لك
وألمثالك وأنت أهل لذلك.
-2تقديم اإلمساك عىل أذان املؤذنني قبل الفجر :فإن ذلك من
املحافظة عىل حدود اهلل خشية الوقوع يف ما ال جيوز فإن املؤذنني
ال يؤذنون إال بعد طلوع الفجر فام عليك لو تقدمت باإلمساك
نصف ساعة فإن ذلك لك أسلم وأنت عند اهلل أعظم.
-3اجتناب الزحام :نعم أخي املؤمن الزحام مكان يكثر فيه

أسباب العصيان كالزحام الذي حيصل يف بعض األسواق قد
يؤدي بك ذلك إل ظلم أحد أو سب أحد أو الغضب عىل أحد
وتامم ًا كام جاء يف األثر :من حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه
وعىل العموم كل موضع ترى فيه أنه مثري للغضب أو احلسد أو
املشاجرة فاجتنبه فإن فيه سالمتك يف الدنيا واآلخرة.
االعتكاف

اعلم أهيا األخ الكريم وفقنا اهلل وإياك ملا يرضيه أن االعتكاف
يف العرش األواخر من رمضان سنة سنها الرسول األعظم ÷
ومن ذلك ما روي عن عيل  #يف آخر حديث وقد مر ما لفظه:
((فلام كان أول ليلة من العرش األواخر شمر وشد املئزر وبرز من
بيته واعتكف العرش األواخر وأحيا الليل كله وكان يغتسل بني
كل عشاءين ~)).
فام يمنعك من هذا اخلري وامليش فيام مشى فيه البشري النذير،
فخري اهلدي هدي حممد ÷ مع أنه روي عن رسول اهلل
÷ أنه قال(( :من اعتكف العرش األواخر من شهر رمضان
كان عدل حجتني وعمرتني)).
أكثر الناس يمنعهم من
االعتكاف بل ليس من االعتكاف فحسب بل من أكثر الطاعات
الواجبة نحو احلج وطلب العلم وغريها من الطاعات يمنعهم من
ذلك وأكثر ،طلب الرزق معتقدين أن أسباب الرزق حمصورة يف
الزراعة والتجارة ونحوها فنقول :اعلم أهيا الباحث عن عمل

تفوز بالنعيم الدائم وخري الدنيا واآلخرة ي
أن اهلل قادر عىل كل يشء
قد جعل احلياة الدنيا دار ابتالء واختبار وكلفهم بتكاليف ال
ينالون رضاه إال هبا أو بالتوبة من التقصري فيها فاكتفل بأرزاق
خملوقاته ومن بينها اإلنسان جعل اهلل لرزقه أسباب ًا ،وليست
الزراعة والتجارة إال سبب ًا من تلك األسباب التي ينال اإلنسان
هبا الرزق من اهلل إن أراد اهلل ومن أسباب ذلك الرزق طاعات اهلل
وعبادته وطلب العلم وتعليمه وأعظم أسباب جلب الرزق هو
تقوى اهلل تعال وهي اإلتيان بالواجبات واجتناب املقبحات،
فعليك بتقوى اهلل تفز برضاه يف الدارين.
نعم أهيا األخ الكريم إذا تصفحت هذه الكلامت وخطر ببالك
أن تعتكف ولو يوم ًا واحد ًا فاعلم أن لالعتكاف فرائض
ومفسدات.
أما فرائضه فهي:
-1النية.
-2الصيام.
-3اعتزال النساء لي ً
ال وهنار ًا ما دمت معتكف ًا.
-1كل ما أفسد الصوم أفسد االعتكاف.
-2اخلروج من املسجد إال لواجب أو مندوب أو حاجة ال
يقوم هبا غريه.
ويستحب للمعتكف أن يالزم ذكر اهلل ويرتك الكالم الذي

ليس فيه رىض اهلل وإن كان مباح ًا.
خامتة ملا سبق

ونختم هذه الصفحات املتواضعة بذكر أدعية مأثورة تربك ًا
بذكرها ،ورجا ًء لنفعها ،ملا فيها من اخلري الكثري والنعيم الكبري

واحلظ الوافر وهي كام يأيت:

-1احلزب األعظم :أخي املؤمن الكريم إذا أردت اخلري كله
واألرسار واألنوار والعجائب واألفكار وتدخل احلصن احلصني
وتدرك الروائح الطيبة كرامة من اهلل سبحانه فأقرأ بعد كل صالة
وسنتها وأنت مرتبع ًا واضع ًا يديك عىل ركبتيك متوجه ًا إل القبلة
فاحتة الكتاب عرش ًا ثم قل:
« سبحان ال يله ،واحلمد ل يله ،وال إله إالّ ال يله ،وال يله أكرب ،وال
حول وال ق يوة إالّ بال يله الع ييل العظيم ،فض ًال من ال يله ونعم ًة ،شك ًرا
من ال يله ورمح ًة؛ احلمد ل يله عىل ال يتوفيق ،ونستغفر ال يله من ك يل
تقصري ،غفرانك ربينا وإليك المصري.
سبحان ال يله الع ييل األعىل الو يهاب؛ سبحانك ما عبدناك ح يق
عبادتك ،سبحانك ما عرفناك ح يق معرفتك ،سبحانك ما قدرناك

ح يق قدرك.
وأشهد أن ال إله إالّ ال يله وحده ال رشيك له ،له الملك وله
احلمد ،حييي ويميت ،وهو حي ال يموت ،بيده اخلري وهو عىل ك يل
يشء قدي ٌر (ثالث مرات) ،وإليه المصري.
ال إله إالّ ال يله الملك احل ُّق المبني ،ال إله إالّ ال يله الملك احل ُّق

الرامحني ،ال إله إالّ ال يله أكرم
اليقني ،ال إله إالّ ال يله أرحم ي
األكرمني ،ال إله إالّ ال يله حبيب الت ييوابني ،ال إله إالّ ال يله غياث
المستغيثني ،ال إله إالّ ال يله الملك اجل يبار ،ال إله إالّ ال يله الواحد

الس يتار ،ال إله إالّ ال يله العـزيز الغ يفار،
الق يهار ،ال إله إالّ ال يله احلليم ي
ال إله إالّ ال يله أبدً ا ،ح ًّقا ح ًّقا ،ال إله إالّ ال يله إيما ًنا وصد ًقا ،ال إله
إالّ ال يله تل ُّط ًفا ورف ًقا ،ال إله إالّ ال يله تع ُّبدً ا ور ًّقا ،ال إله إالّ ال يله قبل
ك يل يشء ،ال إله إالّ ال يله بعد ك يل يشء ،ال إله إالّ ال يله يبقى ربُّنا
ويفنى ك ُّل يشء ،ال إله إالّ ال يله المعبود بك يل مـكان ،ال إله إالّ
ال يله المذكور بك يل لسان ،ال إله إالّ ال يله المعروف باإلحسان ،ال
إله إالّ ال يله وحده ،صدق وعده ،ونرص عبده ،وأع يز جنده ،وهزم
األحزاب وحده ،وال يشء بعده؛ ال إله إالّ ال يله له النّعمة ،وله
الفضل ،وله ال يثناء احلسن ،ال إله إالّ ال يله ،وال نعبد إالّ إ يياه،
َ ُ
ُ
خملصني له الدي ين ولو كره الكافرون﴿ ،ه َو اْل ذول َواْلخ ُِر
َ
َ
ُ
َ ذ ُ َ َ ُ ََُ
كل ََش ٍء َعل ٌ
ِيم﴾﴿ ،لي َس ك ِمثلِهِ
والظاهِر واْلاطِن وهو ب ِ ِ
ُ
ََش ٌء َو ُه َو ذ
ْي﴾َ ﴿ ،حسبُ َنا ُ
يع اْلَ ِص ُ
الس ِم ُ
اَّلل َون ِع َم ال َوك ِيل﴾،
و﴿ن ِع َم ال َمو ََل َون ِع َم انلذ ِص ُ
ْي﴾)).
فإذا فرغ من احلزب كرر قول :ال إله إال اهلل يشدد بالقوة عىل

لفظ اإلثبات« :إال اهلل» من مائة إل مائتني إل ثالثامئة إل أربعامئة،
إل مخسامئة ،إل األلف ،إل أكثر ،فإنه يرى العجائب واألنوار
واألرسار واألفكار إنشاء اهلل ألن قول ال إله إال اهلل ترفع
احلجب.

-2دعاء عظيم من أرسار آل حممد:
«بسم اهلل الرمحن الرحيم :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال
اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،سبحان
اهلل آناء الليل وأطراف النهار ،سبحان اهلل بالغدو واآلصال،
سبحان اهلل حني متسون وحني تصبحون ،وله احلمد يف السموات
واألرض وعشي ًا وحني تظهرون ،خيرج احلي من امليت وخيرج
امليت من احلي ،وحييي األرض بعد موهتا وكذلك خترجون،
سبحان ربك رب العزة عام يصفون ،وسالم عىل املرسلني واحلمد
هلل رب العاملني ،سبحان ذي امللك وامللكوت ،سبحان ذي العزة
والعظمة واجلربوت ،سبحان احلي الذي ال يموت ،سبحان
امللك القدوس ،سبحان القديم الدائم ،سبحان العيل العظيم،
سبحان العيل األعىل ،سبحانه وتعال ،سبوح قدوس رب املالئكة
والروح ،سبحان اهلل سبوح قدوس ربنا األعىل ،سبحان اهلل
وتعال ،اللهم إين أصبحت وأمسيت يف نعمة منك وعافية دائمة،
عيل نعمتك وعافيتك ،وارزقني أداء شكرك اللهم بنورك
فأتم ّ
اهتديت وبفضلك استغنيت ،ويف نعمتك أصبحت وأمسيت،
اللهم إين أشهدك وكفى بك شهيد ًا ،وأشهد مالئكتك ومحلة
عرشك ومجيع خلقك أنك أنت اهلل ال إله إال أنت وحدك ال
رشيك لك ،وأن حممد ًا عبدك ورسولك ،اللهم اكتب يل هذه
الشهادة عندك حتى تلقنيها يوم القيامة وقد رضيت عني إنك
عىل كل يشء قدير ،اللهم لك احلمد محد ًا يصعد أوله وال ينفد

آخره ،اللهم لك احلمد محد ًا تضع لك السامء كنفيها وتسبح لك
األرض ومن عليها ،اللهم لك احلمد محد ًا أبد ًا رسمد ًا ال انقطاع
ويف ومعي وقبيل وبعدي وأمامي
عيل ّ
له وال نفاد ،ولك احلمد ّ

مت وفنيت وبقيت يا موالي ،اللهم لك احلمد
وخلفي ،وإذا ُّ

بجميع حمامدك كلها عىل مجيع خلقك كلهم ،اللهم لك احلمد
عىل كل عرق ساكن ،ولك احلمد عىل كل أكلة ورشبة وجلسة
وبطشة وعىل موضع كل شعرة ،اللهم لك احلمد كله ،ولك امللك
كله ،وبيدك اخلري كله ،وإليك يرجع األمر ك ُّله عالنيته ورسه،
وأنت منتهى الشأن كله ،اللهم لك احلمد عىل حلمك بعد
علمك ،ولك احلمد عىل عفوك بعد قدرتك ،ولك احلمد باعث
احلمد ،ولك احلمد وارث احلمد ،ولك احلمد بديع احلمد مبتدع
ويف العهد صادق الوعد عزيز اجلد قديم
احلمد ،ولك احلمد ّ
املجد ،ولك احلمد رفيع الدرجات جميب الدعوات منزل اآليات
من فوق سبع سموات خمرج ًا من الظلامت إل النور ،ومبدل
السيئات حسنات وجاعل احلسنات درجات ،اللهم لك احلمد،
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ال إله إال
أنت إليك املصري ،اللهم لك احلمد يف الليل إذا يغشى ،ولك
احلمد يف النهار إذا جتىل ،ولك احلمد يف اآلخرة واألول ،اللهم
لك احلمد عدد كل نجم يف السامء ،ولك احلمد عدد كل قطرة يف
السامء ،ولك احلمد عدد كل قطرة تنزل من السامء ،ولك احلمد
عدد كل ملك يف السامء ،ولك احلمد عدد كل قطرة يف البحار،

ولك احلمد عدد احلىص والنوى والثرى واجلن واإلنس والطري
والبهائم والسباع واألنعام ،ولك احلمد عدد ما يف جوف
األرض ،ولك احلمد عدد ما عال وجه األرض ،ولك احلمد عدد
ما أحىص كتابك ،ولك احلمد عدد ما أحاط به علمك محد ًا كثري ًا
طيب ًا مبارك ًا فيه ،ثم يقول« :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له له
امللك وله احلمد حييي ويميت وهو عىل كل يشء قدير» عرش
مرات ثم يقول« :أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو احلي القيوم
وأتوب إليه» عرش مرات ثم يقول« :يا اهلل يا رمحن يا رحيم» عرش
مرات ثم يقول« :يا حنان يا منان» عرش مرات ثم يقول« :يا بديع
السموات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام» عرش مرات ،ثم
يقول« :يا حي يا قيوم» عرش مرات ،ثم يقول« :يا حي ال إله إال
أنت» عرش مرات ،ثم يقول« :بسم اهلل الرمحن الرحيم» عرش
مرات ،ثم يقول« :آمني» عرش مرات ،ثم يصيل عىل النبي وآله
وسلم عرش مرات ثم تسأل حاجتك)).
وله املعــايل والعــىل واجلــود
تــم الكتــاب وربنــا املحمــود
سبحان ربك رب العزة عام يصفون
وسالم عىل املرسلني واحلمد هلل رب العاملني

نصائح وإرشادات لطالب النجاة

╝
[التوبة]

أما بعد:
فإنا ملا رأينا كثري ًا من الناس يفرغون أوقاهتم الثمينة والسلعة
الغالية ،ورأينا عدم فهم كثري منهم ملنزلة هذه الكرامة عند اهلل
سبحانه ،ورأينا الكثري يأتون ثم يذهبون كام أتوا أردنا أن ننبهم
عىل أمور تنفعهم يف الدنيا واآلخرة.
فأقول مستعين ًا باهلل الذي ملكه ال يزول :أهيا املؤمنون اعلموا
أن أول ما ينبغي لكل من أراد اهلل واراد السعادة األبدية ،أن يطهر
قلبه من كل ما ال يريض اهلل وأن يطهر أعامله من كل ما خالف
مراد اهلل ،وذلك بالتوبة.
التوبة التي صدي ر اهلل صفات املؤمنني الذين اشرتى اهلل أنفسهم
وأمواهلم بأن هلم اجلنة ،صدر تلك الصفات بالتوبة يف سورة
ذ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ذ ُ َ
حون
براءة فقال سبحانه﴿ :اتلائِبون العابِدون اْلامِدون السائ ِ
ُ َ
َ
َ
ُ َ َ
ذ ُ َ ذ
وف َوانلذاهون ع ِن المنك ِر
ج ُدون اْلم ُِرون بِال َمع ُر ِ
الراكِعون السا ِ
َ َ ُ َ
ذ
اَّللِ َوبَّش ال ُمؤ ِمن َ
ون ِ ُ
ْل ُدودِ
ِي ﴾112فينبغي لكل من اراد
واْلاف ِظ
ِ ِ
النجاة أن جيد وجيتهد يف حتقيق هذه الصفة التي هي أعىل
الصفات ،وهبا يكسب املرء اهلدى وينال اخلريات.
وأيض ًا ملا كان اإليامن من أرشف املراتب وأعىل املنازل
وأكرمها عند اهلل كان ال بد أن يكون املؤمن خليق ًا بأن يكون

داعي ًا إل اهلل للعلم الذي جاء به رسول اهلل من عند اهلل وأه ً
ال ألن
حيمل ذلك اهلدى العظيم ويبلغه للناس عىل هنج األنبياء
واألوصياء واألئمة  ،¢ويصري يف سلك الداعني إل اهلل
سبحانه وتعال ،ولكن إذا كان ذلك اهلدى وذلك النبع من مكان
طاهر نقي كان أشد نور ًا خروجه من ذلك املكان إل خلق اهلل
يكون مشع ًا نافع ًا هادي ًا شافي ًا ،وذلك املكان ال يطهر وال ينقى إال
بالتوبة إل اهلل والرجوع بصدق وعزيمة إليه سبحانه.
نعم أهيا املؤمن ،ال هتمل هذه الفرصة وما هي إال حلظات
تراجع أعاملك فام كان خمالف ًا هلل تعال غري مريض أظهرت الندم
ألجله ،وقمت وقعدت خوف ًا من اهلل ،وحيا ًء منه ،وطمع ًا يف
ثوابه ،فعند ذلك ستكون من أولياء اهلل سبحانه.
طالب العلم والنجاة ،ال جتعل أكرب مهك هو القراءة من أول
الكتاب إل آخره وأنت غافل عن اهلل تعال ،بل اجعل مهك أن
تنال رضا اهلل تعال ،وأشعر نفسك الندم عىل كل تقصري يف أوامر
اهلل.
وهذا ال يدل عىل أن عملك الذي هو القراءة من األغالط ،بل
نريد أن نقول إن فضيلة القراءة ال تتم ألي إنسان ويستكمل
األجر العظيم وينال الدرج العالية إال بالتوبة إل اهلل تعال ،فعليك
أن تالزمها يف كل وقت.
ففيام روي أن رسول اهلل ÷ كان يقول(( :إنه ليغان عىل
قلبي فأستغفر اهلل يف اليوم والليلة سبعني مرة)) فهذا رسول اهلل

÷ فام بال أنفسنا ونحن نعيش يف آخر الزمان والقابض عىل
دينه كالقابض عىل اجلمر وأسباب املعايص كالسيل اجلارف
عصمنا اهلل واملؤمنني من غضبه وعقابه ،ويرس لنا طريق رضاه
وثوابه آمني رب العاملني وصىل اهلل وسلم عليه وآله الطاهرين.
نعم ،وعليك أهيا املؤمن أن تعلم أن العلم والعمل بدون توبة
ال يضمن لصاحبه النجاة بل إنه قد يؤدي به يف النهاية إل اهلالك
واخلرسان وينقلب يوم ًا ما عىل وجهه خارس ًا للدنيا واآلخرة.
ولنا يف إبليس لعنه اهلل أعظم عربة ،وكيف كان مصريه كام
روي أنه كان قليل احلمد هلل تعال ،وهذه من املعايص ،وتامم ًا كام
َ
قيل يف أحد تفاسري قوله تعالُ ﴿ :ث ذم ََك َن ََعق َِب َة ذاَّل َ
ِين أ َس ُ
اءوا
ُّ
السوأَى أَن َك ذذبُوا﴾ [الروم ،]10:وقال سبحانه﴿ :إ ذن َما اس َ َ
َتل ذ ُهمُ
ِ
َ
ذ
ُ
الشي َطان ب ِ َبع ِض َما ك َس ُبوا﴾ [آل عمران.]155:
وكم قد راينا وسمعنا من أمثال هذا ،نسأل اهلل الثبات.
وايض ًا نحن نعلم أن علمنا وأعاملنا من صالة وصيام وغريهام

ليس للدنيا وال نريد إال اهلل وال نريد مباهاة وال مفاخرة بل املراد
رضا اهلل سبحانه ،والنجاة من غضبه وعقابه ،وتلك النجاة وذلك
املراد ال يتحققان إال بالتوبة واإلنابة من كل ذنب ،وتامم ًا كام قال
َ َ َُ َ َ
ب َسي َئ ًة َوأ َ َح َ
سبحانه﴿ :بَ ََل َمن َك َس َ
اطت بِهِ خ ِطيئ ُت ُه فأولئِك
ِ
َ َ ُ َ
َ َ ُ ذ ُ
اِلون[ ﴾81البقرة].
أصحاب انلارِ هم فِيها خ ِ
أهيا املؤمن ،عليك أن تعلم أن اهلل سبحانه ال يتقبل إال من
املتقني ،فاهلل سبحانه ال يقبل العلم ،وال يتقبل العمل ،وال يبارك

لصاحبه فيه ،وال يف فهمه ،وال يثيب عىل القراءة ،وال عىل أي
عمل ،إال إذا تاب اإلنسان ،فأجهد نفسك عىل التوبة حتصل عىل
األرباح العظيمة وتنال املكاسب الكربى ،وتفوز برضا اهلل تعال،
فإن خسارة ذلك وخسارة ثواب العلم والعمل هي اخلسارة
العظمى التي ال يساوهيا خسارة ،وتامم ًا كام قال اهلل سبحانه
َ َ َُ ُ َ ُ
ان ال ُمب ُ
ي[ ﴾11احلج].
وتعال﴿ :ذل ِك هو اْلْس
ِ
إذا عرفت ذلك فينبغي أن تعرف معنى التوبة ومراتبها لتكون
عىل بصرية من أمرك.
-1أما التوبة فإهنا تعني اإلقالع عن الذنب والندم عىل فعله،
والعزم عىل عدم العود إليه أبد ًا ،فإن من أضمر أن يعود للمعصية
ولو بعد عرشات السنني ليس بتائب ،وكذا من ال يفعل املعايص
ولكنه لو وجدها لفعلها.
-2وأما أنواعها فنقول :إن املعايص قد تكون متعلقة باهلل
تعال ،وقد تكون متعلقة بالعبد وربه ،ومعنى ذلك أهنا قد تكون
حق ًا هلل تعال ،وقد تكون حق ًا هلل تعال وللعبد مع ًا.
فأما املعايص املتعلقة باهلل تعال فإما أن تكون :فع ً
ال أو ترك ًا.
فالفعل كالغناء ورشب اخلمر والكذب ،والرتك كرتك الصالة
أو الصوم أو احلج أو الزكاة أو ترك الكفارات.
فهذه الذنوب واملعايص ال يربأ صاحبها إال بالتوبة ،وعليه أن
يسأل فيام يلزمه أحد العلامء املخلصني ليكون عىل يقني من
اخلروج من غضب اهلل تعال ؛ ألن األمر ليس بالسهل وال

بالبسيط حتى يقتنع اإلنسان من أي متكلم أو كاتب.
وأما ما كان حق ًا آلدمي فإن كان كالم ًا كالغيبة واهلتك
والنميمة والبهتان والشتم ونحوها فعليه أن يتسامح من الذي
اغتابه إذا كان قد علم وإال استغفر له ،ويتسامح من الذي هبته أو
شتمه أو هتك عرضه.
فهذه حقيقة التوبة فيام يتعلق باألعراض واحلرمات.
وأما ما يتعلق باألموال :فمن أخذ مال أحد عارية أو نحوها
أو غصب مال أحد أو نحو ذلك فإنه ال يربأ إال برده إل صاحبه
إن كانت عينه باقية وسواء كانت العني نقد ًا أو غريه وال جيزئ
الغاصب دفع القيمة عوض ًا عنها ،وال جيزئ أيض ًا العوض إال مع
الرضا ،فإن مل تكن العني باقية بل قد استهلكت حس ًا فعوضها.
وأما إذا كانت باقية مع الغري فالواجب عىل الغاصب
استفداؤها أو يسأل أحد العلامء العاملني عن كيفية اخلالص
منها.

╝
اآلداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب النجاة

فإن كل عمل يعمله مرتتب فضله عىل
النية احلسنة فينبغي لطالب النجاة أن يعقد نيته عىل أفضل النيات
ليقبل اهلل منه أعامله وكل ما يتقرب به إل اهلل فينوي بحده
واجتهاده أن يتعلم العلم الذي جاء به النبي ÷ ليعمل به
فريىض عنه اهلل سبحانه وتعال ويطابق مراده ويرفع درجاته

ويكون من أوليائه وأحبائه.
فينبغي ملن أراد النجاة يوم القيامة أن جيهد نفسه ويتعبها حتى
ينعقد قلبه عىل هذه النية فإهنا إذا صلحت نال هبا اخلري الكثري،
وألنه قد ورد يف األثر عن رسول اهلل ÷(( :األعامل بالنيات
ولكل امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته إل اهلل ورسوله فهجرته
إل اهلل ورسوله ،ومن كانت هجرته إل دنيا يصيبها أو امرأة
ينكحها فهجرته إل ما هاجر إليه)) ،وقال ÷ فيام روي عنه:
((إن اهلل ال ينظر إل صوركم وأموالكم وإنام ينظر إل قلوبكم)).
ويف احلديث :إن رج ً
ال قتل يف سبيل اهلل فكان يسمى قتيل
احلامر ألنه قاتل رج ً
ال ليأخذ سلبه وحامره فقتل عىل ذلك
فأضيف إل نيته.
فينبغي ملن أراد الفوز أن يكون صادق ًا يف القول،
وصادق ًا يف نيته ،وأن يكون صادق ًا يف أعامله بمعنى أن ال يعمل
عم ً
ال يدل عىل خالف ما يف باطنه ،فال يعمل أعامل الزهاد وليس
منهم ،أو يعمل أعامل الع يباد وليس منهم.
َ ُ
وقد مدح اهلل إبراهيم  $بالصدق يف قوله تعال﴿ :واذكر
ً َ
َ َ ذ َ َ
َ
صدِيقا نب ِ ًّيا[ ﴾41مريم] ،وقد روي
اب إِبراه
ِيم إِن ُه َكن ِ
ِف الكِت ِ
عن رسول اهلل ÷(( :إن الصدق هيدي إل الرب ،والرب هيدي
إل اجلنة ،وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند اهلل صديق ًا ،وإن
الكذب هيدي إل الفجور ،والفجور هيدي إل النار ،وإن الرجل
ليكذب حتى يكتب عند اهلل كذاب ًا)).

وقد ورد أن العلامء أمجعوا عىل ثالث خصال أهنا إذا صحت
ففيها النجاة وال يتم بعضها إال ببعض:
-1

اإلسالم اخلالص عن البدعة.

-2

الصدق هلل تعال يف األعامل.

-3

طيب املطعم.
وقد ورد يف حقيقته أقوال ،أمجعها :أن يكون

سكون العبد وحركته كلها هلل.
فينبغي أن يكون مريد الفالح عىل درجة عالية يف اإلخالص
ولن يبلغها إال باجلهاد األكرب لشهوات النفس ،واالجتهاد لنيل
هذه الدرجة وطلب اإلعانة من اهلل تعال ،حتى يكون عمله وتعبه
ومشقته وحتمله ي
كل تعب وعناء ،طاع ًة هلل تعال .وحتى تكون
أعامله وأخالقه ومعامالته كلها هلل تعال.
وكل ذلك مرتتب عىل حسن النية وصفائها ،فإن املؤمن إذا
علم أن اهلل قد أمر وهنى ورشع الرشائع وفرض الفرائض وأن
هناك علم أنزله اهلل ،وأنه ال نجاة إال بالعمل بتلك الفرائض
والرشائع والعمل باألوامر وترك ما هنى اهلل تعال عنه والعمل ال
يصح وال يكون إال بعد العلم هبا والفهم هلا ،جدي واجتهد يف
تنفيذ أوامر اهلل والبحث عام يرضيه ،فيتعلم ويتفهم ويتحمل يف
سبيل ذلك كل العناء والتعب فيصرب عىل مفارقة كل ملذاته
وشهواته ورغباته فعند ذلك يكون عمله وتعبه وعناؤه كل ذلك
خالص ًا له تعال.

وعند ذلك تتنور بصريته ويصفو ذهنه لتحمل النور الذي جاء
من عند اهلل تعال ،ويف ذلك ما روي عن رسول اهلل ÷ أنه
قال ملعاذ(( :ما من عبد أخلص هلل تعال أربعني يوم ًا إال ظهرت
ينابيع احلكمة من قلبه عىل لسانه)).
اعلم أهيا املريد للفالح ،والفوز برضا اهلل
والنجاح أن التفكر هو مفتاح األنوار اإلهلية ،ومبدأ البصرية يف
إحراز العلوم الدينية ،وهو شبكة العلوم ومقتنص احلقائق ،وقد
ورد الرشع بالثناء عليه من ذلك ما روي عنه ÷(( :تفكر
ساعة أفضل من عبادة ستني سنة)).
وروي أن احلواريني قالوا لعيسى بن مريم _ :يا روح
اهلل هل عىل األرض مثلك؟ قال :نعم ،من كان منطقه ذكر ًا،
وصمته فكر ًا ،ونظره عربة ،فإنه مثيل.
وذكر اإلمام جمدالدين املؤيدي  #يف لوامع األنوار عند
ذكره لتفكر العابد إبراهيم الكينعي  ¥ما لفظه قال فيها:
فائدة شافية كافية :التفكر عىل مخسة أوجه:
األول :يف صنع اهلل وعظمته وقدرته فمنه تتولد املعرفة.
الثاين :يف نعامئه وإحسانه فمنه تتولد املحبة.
الثالث :يف وعده ووعيده وشدة انتقامه فمنه يتولد اخلوف
والزهد والورع وترك االشتغال.
الرابع :يف ألطافه وحسن صفاته وإرادته لصالحك وإرشادك
فمنه يتولد الرجاء والرغبة واملواظبة عىل ما يقرب منه.

اخلامس :التفكر يف سوء نفسه وهتك حرمات ربه وقبح
معاملته إياه فمنه يتولد احلياء وذلة النفس .اهـ من لوامع األنوار.
أن يكون طيب
القلب ،طيب املعاملة ،حسن األخالق مع علامئه ومع مشائخه
ومع آبائه ومع زمالئه ومع إخوانه وأخواته ومع الناس مجيع ًا،
وأن يقدرهم ويظهر ذلك هلم.
ويف ذلك ما روي عن رسول اهلل ÷(( :املؤمن إلف
مألوف ،وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف)).
وينبغي له أن يكون حمب ًا إلخوانه املؤمنني رحي ًام هبم ،وأن ال
يكون يسء األخالق غليظ القلب عليهم ،وال ينال هذه الدرجة
إال ذو حظ عظيم ،فام أسعد حظ املتحابني يف اهلل الذين امتألت
قلوهبم حب ًا ألولياء اهلل الباحثني عن رضا اهلل فإنه قد ورد يف ذلك
الكثري الطيب من ذلك ما روي عنه ÷ أنه قال(( :إن حول
العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور،
ليسواء بأنبيناء وال شهداء ،يغبطهم النبيئون والشهداء)) فقالوا:
يا رسول اهلل صفهم لنا ،فقال(( :هم املتحابون يف اهلل املتجالسون
يف اهلل ،املتزاورون يف اهلل)).
وقال ÷ فيام روي عنه(( :أوثق عرى اإليامن احلب يف اهلل
والبغض يف اهلل)).
واملهاجر لطلب
العلم الصرب والتحمل ألجل نيل رضا اهلل بتعلم أوامره ونواهيه

ثم بعد ذلك العمل بام يريض اهلل تعال ،واجتناب ما ال يرضيه،
وذلك ال يتم إال بمعونة اهلل تعال واجلد واالجتهاد وجماهدة
النفس والشياطني ،وقبل ذلك ينبغي أن يعرف الطالب ما هو
الصرب لكي يعمل عىل بصرية.
فنقول له :اعلم أن الصرب هو عبارة عن حبس النفس عىل ما
تكره ،ومنعها عام حتب.
فمث ً
ال النفس تكره طلب العلم الذي جاء به النبي ÷
وتنفر منه وكام قيل إن العلم يف أوله مر فإذا حبس الطالب نفسه
عىل ذلك املكروه وأرغمها عىل فعله انقادت وسلس قيادها حتى
ييرسه اهلل إل أن يصري أحىل من الشهد.
وكذلك اهلجرة عن األهل واملال واإلخوة واألبناء واآلباء
واألمهات وعن الدار واألصحاب ،كل ذلك مكروه عند النفس
وتنفر منه كل النفار فعند ذلك حيس الطالب يف أول اهلجرة بضيق
يف نفسه جيد نفسه يف قلق وهم وغم وتفكر متواصل يف
املحبوبات التي فارقها فتجده ال هيدأ له بال وال يفهم درس ًا وال
يسمع وعظ ًا ،لكن إذا قمع الطالب النفس وحبسها عىل هذا
املكروه وأرغمها عىل اهلجرة إل اهلل وذكرها باهلل وآالئه ونعمه
التي أسبلها عليه وأن اهلل قد مكنه من العلم ويرس له طلبه فهيأ
أناس ًا خيدمونه وأناس ًا يعلمونه وهم ال يطلبون منه جزا ًء وال

شكور ًا ،وذكير نفسه بأن هذا العلم هو النور الذي رفع اهلل به
األولني قد صار سه ً
ال ميرس ًا ،فاملسكن مهيأ بال إجار ،وماء،

وكهرباء ،ومدرسني ،وعلامء ،كل ذلك بال مقابل .فإن الطالب
املهاجر إذا ذكّر نفسه بذلك وشكر اهلل تعال عىل هذه النعم هانت
عليه اهلجرة بل ستصبح نعمة عنده ،وبعد زمن قليل سوف يصري
ذلك اهلم والغم والضيق سوف يتحول إل رسور وفرح وانرشاح
بل إنه لن جيد الراحة والرسور واالنرشاح إال يف اهلجرة وطلب
العلم.
ونقول لطالب العلم املهاجر لنيل رضا اهلل تعال :اصرب قلي ً
ال
فإن اخلري العظيم واألجر اجلزيل هو يف الصرب كام قال تعال:
ذ َ َُ ذ ذ ُ َ
ون أَج َر ُهم ب َغْي ح َ
اب[ ﴾10الزمر] ،فام من
ِس
﴿إِنما يوَّف الصابِر
ِ ِ
ٍ
قربة إال وهلا أجر مقدر إال الصرب فأجره بال تقدير ،فال خترس هذا
األجر العظيم ،وال يفوتنك الثواب الكبري.
وتذكر أن اهلل تعال معك يعينك وينور قلبك وبصريتك ،قال
اَّلل َم َع ذ
ْبوا إ ذن ذ َ
ُ
َ
الصابر َ
ين[ ﴾46األنفال] ،فإذا كان اهلل
تعال﴿ :واص ِ ِ
ِِ
مع الصابرين فكن منهم ينور اهلل قلبك ويكفيك مهك وحزنك
وغمك.
واعلم أن اهلل تعال قد ذكر الصرب يف نيف وسبعني موضع ًا
وأضاف أكثر اخلريات والدرجات إل الصرب ،ويكفيك قول النبي
÷ فيام روي عنه(( :الصرب نصف اإليامن)) ،وقول أمري
املؤمنني عيل بن ايب طالب ( :#اإليامن عىل أربع دعائم :اليقني
والصرب واجلهاد والعلم) ،وقوله ( :#الصرب من اإليامن بمنزلة
الرأس من اجلسد ،وال إيامن ملن ال صرب له).

وهذا هو السابع مام ينبغي لطالب العلم
والنجاة أن يكون يف أعىل درجاته ،الورع وما أدراك ما الورع،
الورع يشء عظيم بالغ فيه النبي ÷ حتى قال فيام روي عنه:
((أال إن الدين الورع)).
فإذا عرفت أن الورع درجة عظيمة وأنه ال إيامن ملن ال ورع له
فاعلم أنه عىل مراتب:
األول :وهي اجتناب املحرمات وهذا يسمى ورع العدالة،
ومعنى ذلك أن العدالة ال تبقى وال يكون اإلنسان عدالً إال إذا
اجتنب املحرمات كلها ،وهذا الورع واجب.
الثانية :وتسمى ورع الصاحلني وهو االمتناع عام حيتمل
التحريم ،ولكن المفتون يرخصون يف تناوله بنا ًء عىل الظاهر.

حيرمه املفتون وال
الثالثة :ويدعى ورع املتقني ،وهو الذي ال ي

يوجد شبهة دليل عىل أنه حالل لكنه خياف من استعامله أن يؤدي
إل حمرم ،وهو ترك ما ال بأس به خشية الوقوع فيام به البأس.
املرتبة الرابعة :ما ال بأس به أص ً
ال وال خياف منه أن يؤدي إل
حمرم ولكنه يتناول لغري اهلل تعال فيرتك لذلك ،وهذا هو ورع
الصديقني.
هكذا قيل واهلل أعلم.
فإذا عرفت ذلك فعليك بتعلم املحرمات كي تكون عىل يقني
من تركها ،واجتهد يف اجتناهبا كل االجتهاد ،وال يوقعنك فيها
حب اجلاه وال حب املال وال حب احلياة وال حب أي شهوة من

الشهوات وكن عىل حرص طيلة عمرك من حبائل الشيطان التي
ََ َ َ ذ
أوقع فيها أكثر اخلالئق كام قال سبحانه وتعالَ ﴿ :ولقد أضل
ًّ َ ً َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ
ُ
جبًِل كثِْيا أفلم تكونوا تعقِلون[ ﴾62يس].
مِنكم ِ
فاصرب عىل ترك كل ما ال يريض اهلل تعال فإنام هي أيام قالئل

فإذا أنت تنعم يف عيش رغد يف مقعد صدق عند مليك مقتدر.
أن نلفت أنظار املؤمنني ومسامع قلوهبم
إل أن هناك أشياء بالغ النبي ÷ يف حتريمها وقد تساهل
الناس فيها حتى صارت شبه املعروف ومن أنكرها صب عليه
أنواع االستهزاء ورمي بالتشدد والتعصب والتخلف فأردنا أن
نذكر بعض ًا منها ليكون السامع عىل بصرية هبا فيسهل عليه
التخلص منها وعدم الوقوع فيها ،فنقول:
 ،فهذه أول اخلصال التي أردنا التنبيه عليها
وخطرها عظيم غاية العظم ،ويكفيك أن اهلل تعال هنى عنها يف
كتابه ثم عقب النهي بتشبيه صاحبها بآكل حلم امليت ثم ذكر
َ
ُ ُ
سبحانه أن ذلك مكروه ،فقال تعالَ ﴿ :وَّل َيغ َتب َبعضكم
َ ً َ ُ ُّ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ
َ ً َ َ
ُ
ُ
ُ
بعضا أَيِب أحدكم أن يأكل ْل َم أخِيهِ ميتا فك ِرهتموه﴾
[احلجرات.]12:
وروي عن الرسول األعظم ÷ أنه قال وهو ينظر إل
الكعبة(( :هلدمك حجر ًا حجر ًا أهون عند اهلل من هتك عرض
مسلم)).
نعم ،إذا عرفت ذلك فعليك أن تكون أول من يتقبل اآلداب

التي أمر اهلل هبا وأول من يرتك هذا الفعل وأن تنزه لسانك من
التكلم يف اآلخرين وانتقاصهم والتنزيل من قدرهم.
وعليك أن تعلم أنك عن قريب ستصبح داعي ًا هلل تعال بل
أنت يف حال طلبك للعلم تعترب من الدعاة إل دين اهلل فإذا كان
لسانك مصون ًا عن أعراض الناس فإن كل كلمة منك سوف تؤثر
األثر األكرب وكل فعل سريسم يف أذهان الناس حالوة دين اهلل
تعال ،وسيقبل منك الوعظ والتذكري والدعاء إل دين اهلل الكبري.
أما إذا كنت مغتاب ًا للناس ولسانك قد أولع بأعراض الناس
حتى أنك ال ترى إال عيوب الناس فإن الناس يف هذه احلالة
سينفرون منك ألن قد صدّ عت قلوهبم بام بلغهم منك وقد قيل
إن النفوس كالزجاج كرسها ال ينجرب ،وعند ذلك ال يسمع لك
وعظ وال ينفع منك تذكري ،كيف وهم حيسبون أنك تنظر إليهم
نظر الذلة واحلقارة وهم يظنون أنك قد اختذهتم أعدا ًء.

فيا طالب العلم عليك أن تتحىل باألخالق العالية فإن اهلل
َ
تعال خري الناصحني وقد قال جل شأنه يف كتاب الكريمَّ﴿ :ل
َ
َ َ َ َ
َ ُ ذ َ َ
َ
َ
َ
َخ َ
َ
ُ
وف أو
ث
ك
ْي ِف
ِ
ْي مِن َن َواهم إَِّل من أمر بِصدق ٍة أو معر ٍ
ٍ
ذ َ َ
َ
إص ًَل ٍح بَ َ
اس َو َمن َيف َعل َذل َِك ابت ِ َغ َ
ي انلذ ِ
اء َمرضاة ِ اَّللِ ف َسوف
ِ
ُ
َ ً َ
ً
نؤتِيهِ أجرا ع ِظيما[ ﴾114النساء].

وكفى يف تفضيع شأهنا والتحذير منها
ُذ َ ذ
َذ َ ذ
ََ ُ
َ
َ
يم11
از مشا ٍء بِن ِم ٍ
قوله تعال﴿ :وَّل ت ِطع ُك حًل ٍف م ِه ٍ
ي 10هم ٍ

ُ َ َ
َ
َُ
َم ذن ٍ
ِيم[ ﴾12القلم] ،وقوله تعالَ ﴿ :وام َرأت ُه
ث
ْي معت ٍد أ ٍ
اع ل ِلخ ِ
َذ
اْل َ
ْحالَ َة َ
ب[ ﴾4املسد] ،قيل :كانت حاملة للحديث.
ط
ِ

واملعصية التي ذكر اهلل تعال يف القرآن عن امرأة نوح وامرأة
َ َ َ ُ ََ
ذ َ
َ
لوط بقوله تعال﴿ :فخان َتاه َما فلم ُيغن َِيا عن ُه َما م َِن اَّللِ شي ًئا
َ َ
خل َ
ار َم َع ذ
ِيل اد ُخ ًَل انلذ َ
ِي[ ﴾10التحريم] ،قيل :كانت امرأة
وق
اِلا ِ
لوط خترب قومها بالضيفان ،وكانت امرأة نوح خترب بأنه جمنون،

فبسبب هذه املعايص ذكر اهلل الوعيد العظيم وهو دخول النار
وكفى بذلك ردع ًا وزجر ًا ملن خاف عذاب اآلخرة ،وقد قال
النبي ÷ فيام روي عنه(( :ال يدخل اجلنة نامم)) ،وقال
÷ فيام روي عنه(( :أال أخربكم بأرشاركم؟)) قالوا :بىل،
قال(( :املشاءون بالنميمة املفسدون بني األحبة ،الباعثون للرباء
العيب)).
نعم ،وإذا قال لك أحد من الناس وما أكثرهم اليوم :إن فالن
قال فيك كذا وكذا أو فعل كذا..إلخ فعليك:
-1أن ال تصدقه ألنه نامم والنامم فاسق وقد قال تعال:
َ َ ُّ َ ذ
َ َ ُ َ ٌ ََ َََذُ َ ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
﴿ياأيها اَّلِين ءامنوا إِن جاءكم فاسِق بِنبأ ٍ فتبينوا أن ت ِصيبوا
ُ ََ
َ َ
َ
لَع َما َف َعل ُتم نَادِم َ
ِي[ ﴾6احلجرات] ،وقد
قو ًما ِبَ َهال ٍة ف ُتصبِحوا
حكي أن أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب  #أتاه رجل
يسعى برجل فقال( :يا هذا حيق أن نسأل عام قلت فإن كنت
صادق ًا مقتناك ،وإن كنت كاذب ًا عاقبناك ،وإن شئت أن نقيلك
أقلناك) فقال :أقلني يا أمري املؤمنني.

-2أن تنهاه عن ذلك وتنصحه برفق ولني وختربه بأن ذلك ال
َ
َ
وف َوان َه ع ِن ال ُمنك ِر﴾
جيوز لقوله تعالَ ﴿ :وأ ُمر بِال َمع ُر ِ
[لقامن.]17:
-3أن ال تظن بأخيك الغائب ظن السوء لقوله تعال:
ذ
ذ
ذ
َ
﴿اج َتن ِ ُبوا َكث ِ ً
ْيا م َِن الظ ِن إِن َبعض الظ ِن إِث ٌم﴾ [احلجرات،]12:
وخرب النامم ال يفيد ؛ ألنه فاسق.
-4أن ال حيملك ذلك اخلرب عىل التحقق والتجسس لقوله
َ َ
تعالَ ﴿ :وَّل َتَ ذس ُسوا﴾ [احلجرات.]12:
فعليك يا طالب النجاة أن تتمتع باألخالق العالية وتعامل

الناس حتى من بينك وبينه عداوة معاملة طيبة وتكون أول من
َ َ َ ُ َ َ ذ
ذ
َ
َ َ َ
امتثل قول اهلل تعال﴿ :ادفع بِال ِِت ِِه أحسن فإِذا اَّلِي بينك
َ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ ذ ُ َ ٌّ َ
ٌ
وبينه عداوة كأنه و َِل ْحِيم[ ﴾34فصلت] ،فال تتجسس وال
تبحث عام يكون سبب ًا الختاذ الناس أعداء ،ثم بعد ذلك تغلظ
عليهم األقوال وتتخذهم أعدا ًء ثم خيصص هلم أوقات للدعاء
عليهم ويتمنى نزول املصائب والكوارث عىل من ّ
زل لسانه إليك
بكلمة.
فإياك إياك طالب النجاة من هذا اخللق ،بل ينبغي لك أن
تكون من الساترين للعورات ،ومن الغاضني عن العثرات ،فإنك
أهل ملكارم األخالق.

نعم ،قد تساهل بعض الناس يف سامع الغناء وفعله حتى
أصبح يشبه األشياء املعروفة فمن أنكر عىل فاعله أنكر عليه
ورمي بالتشدد يف الدين وخمالفة العلامء واملتدينني ،ويدعى عليه
بأنه اختذ دين ًا جديد ًا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن العامل املجتهد املجدد للدين
جمدالدين املؤيدي عليه رمحة اهلل تعال ألف كتاب ًا اسمه البالغ
الناهي عن الغناء وآالت املالهي مجع فيه األدلة الدالة عىل حتريم
الغناء وآالت املالهي.
ومام ذكر فيه أن اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة  #روى
يف كتابه الشايف إجامع أهل البيت  %عىل حتريمه .انتهى.
وأما األحاديث عن النبي ÷ فكثرية منها ما رواه اإلمام
األعظم زيد بن عيل ’ باإلسناد إليه عن أبيه عن جده عن أمري
املؤمنني عيل  #قال رسول اهلل ÷(( :أول من تغنى إبليس
لعنه اهلل ثم زمر ثم حدا ثم ناح)).
وهبذا اإلسناد عنه ÷(( :من تغنى أو غني له ،أو ناح أو
نيح له ،أو أنشد شعر ًا أو قرضه وهو فيه كاذب أتاه شيطانان
فيجلسان عىل منكبيه يرضبان صدره بأعقاهبام حتى يكون هو
الساكت)).
نعم ،واألحاديث واألدلة عىل حتريمه كثرية ،وإذا أردت
االطالع عليها فاقرأ كتاب البالغ الناهي لإلمام جمدالدين #
جتد ما يبهر عقلك ويثلج صدرك من األدلة والرباهني عىل حتريم

الغناء.
طالب العلم ،عليك أن تسمو بنفسك عن ارتكاب املحرمات
وتزكيها وال ترىض هلا بأن تكون أسرية للهوى وتكون من أتباع
الشيطان.
وينبغي لك أن تشغل أوقاتك باستامع آيات اهلل وأحاديث
رسول اهلل ÷ وسامع املسائل التي تنفعك يوم القيامة،
املسائل التي الساعة فيها تعدل بعبادة عرشين ألف سنة كام روي
عن رسول اهلل ÷(( :ملذاكرة يف العلم ساعة تعدل عند اهلل
بعبادة عرشين ألف سنة)).

فاعلم أن هذه الشهوة تدعو إل فعل ما هو مستقبح وعظيم
غاية العظم فإن النظر مبدأ الزنا فحفظه مهم واآلفات كلها تنشأ
منه ،وقد قيل :ال تتبع برصك رداء املرأة ،فإن النظر جيعل يف
القلب شهوة ،وإذا هاجت الشهوة عرس عىل املرء حماربتها.
َ
ُ
َ ُ ُّ
َ
ِي َيغضوا مِن أبصارِهِم
هذا ،وقد قال اهلل تعال﴿ :قل ل ِل ُمؤ ِمن
َو َيح َف ُظوا فُ ُر َ
وج ُهم﴾ [النور ،]30:فينبغي لك طالب العلم أن

تطأطئ رأسك تعظي ًام هلل تعال وتقول :لبيك اللهم لبيك ،وجتيب

ومتتثل أوامر اهلل سبحانه وتعال وتكون يف املكان األعىل من
العفة والطهارة حتى ولو دعيت إل خمالفة اهلل تعال يف مكان
خلوة ،عليك أن ختاف اهلل وتتقيه وتفهم قول رسول اهلل ÷:

((سبعة يظلهم اهلل يوم ال ظل إال ظله)) وعد منهم رج ً
ال دعته
امرأة ذات حسن وجامل إل نفسها فقال إين أخاف اهلل رب
العاملني)).
واذكر نبي اهلل يوسف _ الشاب التقي الذي آثر طاعة
اهلل تعال ،وريض باإلهانة يف سبيل اهلل ،ريض بالذل يف نيل رضا
اهلل ،حتى صار دخول السجن بعيد ًا عن الراحة ،بعيد ًا عن كل
مالذ احلياة ،صار الظالم واجللد والقهر واملقام يف غياهب
أحب إليه مام دعي إليه من ارتكاب
السجون ،صار ذلك كله
ي
املحرمات.
طالب العلم ،هكذا ينبغي أن يكون من يميش يف طريق
األنبياء ويسري عىل الرصاط املستقيم ،ويرجو أن يلقى اهلل تعال
وحيب أن يسكن جنات عدن التي وعد الرمحن عباده بالغيب
وخياف من عذاب اهلل الذي يدوم وال ينقطع.
طالب العلم ،كن حذر ًا فأنت تعيش يف آخر الزمان كثرت فيه
املغريات واملحرمات وظهرت واشتهرت ،وصارت يف متناول
األيدي وأمام األعني قريبة السمع فأجهد نفسك واجتهد يف أن
يكون اهلل تعال وتكون طاعة اهلل سبحانه أحب إليك من كل يشء
يف هذه احلياة.
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