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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه
و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
وبعـــــد :فيرس « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدب��ي  -إدارة البحوث »
إصدارهــا اجلديد :كتاب « النور في فضائل األيام والشــهور ،لإلمام
أن تقدِّ م
َ

أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي (ت597 :هـ) » ،جلمهور القراء من الســادة
الباحثني ،واملثقفني ،واملتطلعني إىل املعرفة.
كتاب من الطــراز الرفيع من الكتب التي
وتتجــى أمهية هذا الكتاب يف أنه
ٌ

مواسم العام.
تناولت
ْ
َ

وقد بدأ املؤلف ِم ْن شــهر رمضان ،ثم َ
تناول ذا احلجة ،واملحرم ،ورجب،

ِ
بذكر ِ
عمل اليو ِم والليلة.
وختم ُه
وشعبان ،ثم يوم اجلمعة،
َ
وهو من الكتب املبكِّرة يف هذا النوع من التأليف.

جتلت فيه براعــة مؤلفه ابن اجلوزي املعــروف بإمامته يف علم الوعظ
وقد
ْ

وأداء.
وإلقاء
والتذكري كتاب ًة
ً
ً

ِ
طبع ألول مرة حم َّقق ًا عن (نســخة نافذ
ــن إبرازة ،و ُي ُ
وهلذا الكتاب أكثر م ْ

مراجع ًا عىل نسختني أخريني يف شسرتبتي ،وأمحد الثالث.
باشا) َ
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وقد احتــوى عىل اثنني وعرشين جملســ ًا ،وفيها من اآليــات واألحاديث
واألخبار واألشــعار والرقائــق ما َينهض بحال القارئ ،ويمــأ وجدانَه وجد ًا

وإثار ًة وعزم ًا.

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء ألرسة آل مكتوم
حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا اإلســام والعروبة بكل
متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشد بن سعيد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب ،الذي يش ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .
راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والســداد،
وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.
َّ
وصل اهلل وســ َّلم عىل النَّبي األمي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحــوث
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مقدمة التحقيق

والســام عىل سيدنا رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه
احلمدُ هلل ،والصالة َّ

و َم ْن وااله.

كتاب جديدٌ آخر ِم ْن مؤ َّلفات اإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي،
وبعدُ  :فهذا ٌ
ِ
ِ
ب يف املواسم(((.
مل ُيط َب ْع من قبل ،وهو م ْن أوائل ما كُت َ
كلامت بني يديه:
وهذه
ٌ

موضـوعه:

كتاب يف الوعظ والتذكري واإلرشاد ،بناه مؤ ِّل ُف ُه عىل جمالسَ ،
تناول
هو
ٌ
مواســم العام ،وبدأ ِم ْن شــهر رمضان ،ثم َ
تناول ذا احلجة ،واملحرم،
فيها
َ
وختم ُه ِ
بذكر ِ
عمل اليو ِم والليلة.
ورجب ،وشعبان ،ثم يوم اجلمعة،
َ
((( ِ
وم ْن قبله أ َّلف أبو موســى املديني« :فضائل األيام والشهور» .انظر :التوضيح البن امللقن
( ،)542/13ومن بعده ابن دحية فله« :الع َلم املنشور يف فضائل األيام والشهور» .انظر:
الذيل والتكملة (.)219/1/8
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يوسف وغريه ضمن ِ
كتبه الوعظية.
ذكر ُه سب ُط ُه أبو املظفر
ُ
ُُ
وقد َ
توثيق نسبته:

ذكر يف «فهرست كتبه»(((.
وعزاه إليه كثريون ،منهم:
سبطه أبو املظفر يوسف يف «مرآة الزمان»(((.
والذهبي يف «تاريخ اإلسالم»((( و«سري أعالم النبالء»(((.
والصفدي يف «الوايف بالوفيات»(((.
وابن رجب يف «الذيل عىل طبقات احلنابلة»(((.
وابن الفرات يف «تارخيه»(((.
والسيوطي يف «أنشاب الكثب»(((.
((( نرش هذا الفهرست يف جملة املجمع العلمي العراقي ،ج ،2مج ،31انظر ص.211
((( (.)99/22
ِ
((( ( )290/42م ْن طبعة التدمري.
((( (.)369/21
((( (.)189/18
((( (.)495/2

((( (مج  4ج 2ص .)214

((( ص .278
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وابن ِ
الـم ْبد يف «معجم الكتب»(((.
وال ُعليمي يف «املنهج األمحد»((( ،و«الدر ا ُملنضد»(((.
والبغدادي يف «هدية العارفني»(((.
ِ
مصــادرهَّ ،
وأن له يف
مذكور يف
 ومل يذكــره حاجــي خليفة مع أنــهٌ

إصطنبول نسختني .-

و ُينظر فيام ســيأيت يف فقرة« :أثره» َم ْن نقل عنه ،ففي هذه النقول تأكيدُ

النسبة أيض ًا.

وكذلك ذكر شــيوخ املؤلف :ابن نارص الدين ،وابن الزاغوين ،وسعد

اخلري األنصاري ،يؤكِّدها.
عنوانه وحجمه:

اتفق ُّ
ذكر ُه عىل تسميته بـ «النور يف فضائل األيام والشهور» ،إال
كل َم ْن َ

َ
فسمه يف
الذهبي
يف «فهرست كتبه» فاقترص عىل «النور» ،واخترص
العنوان ّ
ُّ

«سري أعالم النبالء» بـ «فضائل األيام».
((( ص .84

((( (.)26/4

((( (.)311/1

ذكر ُه مرتني يف الكاف (كتاب النور) ،والنون.
((( ( )522/1و(َ )523/1
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ووصفه الصفدي واب ُن رجب واب ُن املربد بأنه جملد.
وهذا االســم س َب َق إليه أســعدُ بن أمحد بن أيب روح ،قايض طرابلس،
املتوىف قبل ســنة (520هـ) ،فله« :النور يف عبادة األيام والشهور»((( ،وإذا

ِ
خربه ،فلعله أراد أن يكون
وقف عىل
وقف عليه ،أو َ
كان الشيخ ابن اجلوزي َ
ٍ
ٍ
ومادة أخرى.
بأسلوب آخر،
كتا ُبه

الكتاب واألسانيد:

ويدل عىل هــذا ُ
الشــيخ ابن اجلــوزي كتا َبه مســند ًاُّ ،
ُ
قول ابن
أ َّلف

ِ
غــر موض ٍع من كتابــه «عقد الدرر
الرســام احلمــوي (ت844 :هـ) يف
ابن اجلوزي يف كتاب
والآليل يف فضائل الشــهور واأليام والليايل»« :روى ُ
«النور» بسنده».
وصلت إلينا منه حمذوفة األسانيد -إال يف
ولك َّن النســخ الثالث التي
ْ

مواضع يســرة ،-وعام ُة هذا ِمن ترص ِ
ف النُّساخ ،إال مواضع كان احلذف
ْ ّ

فيها من املؤ ِّل ِ
بعض
ف ،فقد جاء يف أثناء كالمه يف النسخة (س):
«وأخترص َ
ُ
األسانيد ختفيف ًا».

((( انظر :لسان امليزان (.)95/2
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تاريخ التأليف:

مل أجدْ تارخي ًا لتأليف الكتاب ،ولكن يمكن القول :إنه كان قبل تأليف

كتابه «املوضوعــات من األحاديــث املرفوعات» الذي فــرغ منه يف ليلة

األربعاء ( )17من ربيع اآلخر سنة (572هـ) كام جاء يف آخره.

ذلــك أنه أورد هنا  -أعني يف كتاب النــور  -عدد ًا من األحاديث ،ثم

حكم عليها يف كتابه «املوضوعات» بعدم الصحة.
َ

وكذلك هو متقدِّ ٌم عىل كتابه «التبرصة» إذ قال فيه عن أحاديث كان قد

أوردها يف «النور» :إهنا ال تصح.

ذكر
وكان تأليف «التبرصة» بعد شهر ذي القعدة من سنة 575هـ ألنه َ

فيه اخلليف َة
النارص لدين اهلل العبايس((( الذي ويل اخلالفة يف هذا التاريخ.
َ

ْ
وإن عكَّر عىل هذا أنه أورد يف كتابه «املرجتل» الذي ألفه يف واسط -أي

فيدل له أنه َ
احلكم بوضعهاُّ ،
َ
قال هنا يف
سبق منه
بعد سنة (-)590
أحاديث َ
ُ

جملس عمل اليوم والليلة« :فإذا ُقضيت الصالة فليقل  ...ويقرأ الفاحتة ،وآية

الكريس ،و(شهد اهلل أنه ال إله إال هو) إىل قول اهلل تعاىل( :رسيع احلساب)،
ثواب
عظيم»(((.
ويفعل ذلك عقب كل صالة فريضة ،فقد ُروي لذلك ٌ
ٌ

((( ُينظر (.)11/1

((( انظر ص.231-230
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رجع هو عن هذا فقال يف كتابه «املوضوعات» عن هذا احلديث:
وقــد َ

ٌ
تفــرد به احلارث بن عمري .قال أبو حاتم اب ُن حبان:
حديث
«هذا
ٌ
موضوع َّ

كان احلارث ممَّن يروي عــن األثبات املوضوعات ،روى هذا احلديث وال
َ
أصل له .وقال أبو بكر حممد بن إســحاق بــن خزيمة :احلارث ّ
كذاب وال

الصبا
كنت قد
أصل هلذا احلديثُ .
ُ
قلتُ :
ســمعت هذا احلديــث يف زمن ِّ
علمت أنه موضوع
فاستعملتُه نحو ًا ِم ْن ثالثني سنة حلسن ظني بالرواة ،فلام
ُ

تركتُه ،فقال يل ٌ
قائل :أليس هو استعامل خري؟ قلت :استعامل اخلري ينبغي أن

خرج عن املرشوعية»((( .
كذب َ
يكون مرشوع ًا ،فإذا علمنا أنه ٌ

وإذا قدَّ رنا أنه سمعه وهو يف اخلامسة عرشة من عمره ،واستعمله ثالثني

ســنة ثم تركه فيكون تركه ســنة (555هـ) ،ويكون تأليف هذا الكتاب يف

أثناء االستعامل ،أي قبل تلك السنة .واهلل أعلم.
أسلوب الشيخ:

ٍ
ٍ
ُ
رائعة فيها احلمد والثناء عىل اهلل تعاىل،
بديباجة
الشــيخ كل جملس
يبدأ

والصالة عىل رسول اهلل ﷺ ،والدعاء ،ثم يثني بموضوع املجلس ،ويفتتح

هذا بقوله :فصل.

وكذلك حني ُ
ينتقل ِم ْن فقرة إىل أخرى.

((( املوضوعات (.)311/2
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ٍ
ِ
وبعض األحكام الفقهية،
ونتف من التفســر،
ويأيت بأحاديث وآثار،
ِ
شعر من وزن
ويستشهدُ بأشــعار مرققة  -ولكنه ال ينســبها  -وم ْن ذلك ٌ

«كان وكان».

ٍ
ٍ
ٍ
وقبل اخلتام يأيت ٍ
مؤثرة ،وخيتم بالدعاء.
مسجوعة
وعظية
بفقر
أســلوب النداء للتحبيب فيقول« :إخواين» ،و«عباد اهلل»،
ويستخد ُم
َ

ونداء التنبيه بقوله« :يا هذا».
مصـادره:

رص ْح
ذكر
َ
َ
كتاب «الزهــد» ألمحد ،والصحيحني ،واب َن شــاهني ومل ُي ِّ

صح يف النسخة (س) بـ «فضائل عاشوراء» .ونقل من
باسم كتاب ،لكن ُ ِّ
وذكر ِم ْن شيوخه كذلك اب َن نارص
«إرشاد اهلداية» لشــيخه ابن الزاغوين،
َ
السالمي ،وسعد اخلري األنصاري.

ذكر «فضائل رجب» و«فضائل شــعبان» البن
ونجــدُ يف (س) ً
أيضا َ

جرد» ،قال :روى ُ
رص ْح باسمه.
شيخنا يف
البنا،
«الـــم َّ
ُ
و«الـــم َّ
ُ
جرد» .ومل ُي ِّ
وكأنه يقصد ابن البنا.
أثـره:

ِ
لعــل أول أثــر هو لــدى املؤ ِّل ِ
نفســه ،فقد أفــا َد منــه يف كتابه
ــف

«التبرصة» ،وغريه.
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وقد َ
نقل عنه ِم ْن بعدُ عد ٌد من املؤ ِّلفني ،ومنهم:
 ابن الرسام يف «عقد الدرر والآليل يف فضائل الشهور واأليام والليايل».نص ال بد أنه مأخوذ ِم ْن
ويبدو أنه رجع إىل أصل النســخة (ن) ،ففيه ٌّ

ٍ
جملس مل يرد يف النسخة (س)(((.

 ابن املحب (ت789 :هـ) يف كتابه «صفات رب العاملني». ابن رجب يف «لطائف املعارف» .ومل يذكره. ابن امللقن يف «البدر املنري»(((.إبرازات الكتاب:

ٍ
نســخ من هــذا الكتاب« :النــور يف فضائل األيام
وصل إلينا ثالث

والشهور» ،وهي:

 -1نسخة جمموعة نافذ باشا يف مكتبة السليامنية يف إسطنبول ،وتارخيها

وسأرمز هلا بـ (ن).
(832هـ) ،وسيأيت الكالم عليها .وفيها ( )22جملس ًا.
ُ

 -2نســخة شســربيتي يف إيرلندا ،ورقمها ( ،)2/3383وليس فيها

وسأرمز هلا بـ (س).
تاريخ نسخ .وفيها ( )21جملس ًا.
ُ
التعليق عىل املجلس ( )22ص .228
((( انظر
َ
((( انظر.)655/3( :
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 -3نســخة أمحد الثالث يف طوبقبو رساي يف إسطنبول ،برقم (،)940

وسأرمز
وتقع يف ( )99ورقة ،وتارخيها (1028هـ) .وفيها ( )20جملســ ًا.
ُ
هلا بـ (ط).
ِ
ب عليهام هذا العنـــوان« :النـــور يف فضائل األيـــام
وهناك نسختان كُت َ
والشهـور» ،ومها:

 -4نسخة يف مكتبة البلدية يف اإلسكندرية ،برقم (49مواعظ)(((.
 -5نسخة يف مكتبة الدولة يف برلني(((.
وظهــر يل أهنام ليســتا لكتــاب «النــور»ِ ْ ،
العنوان
ــب هــذا
ُ
وإن كُت َ

عىل غالفيهام.

ٍ
سمى
والصواب أهنام نســختان من
ُ
كتاب آخر ُي ْعزى إىل ابن اجلوزي ُي ّ

«ســوق العروس» -ويف نســبته إىل ابن اجلوزي حاج ٌة إىل دراسة ،-وهلذا
واكتفيــت مــن احلديث عنهام هبــذه اإلشــارة ،وللتفصيل
اســتبعدتام،
ُ
ُ
موضع آخر.
ٌ

نقل عن ِ
((( يف هذه النسخة ٌ
ابن مجاعة صاحب «هداية السالك إىل املذاهب األربعة يف املناسك»

املتوىف سنة (767هـ)( .انظر الورقة !)153
فسـر (ت671:هـ)ِ ،
((( يف هذه النسخة ٌ
وابن ق ّيم َ
اجلوزية (ت751:هـ)
الـم ِّ
نقل عن القرطبي ُ
(انظر الورقة !)98
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ُ
املضمون،
أ ّما النسخ الثالث األوىل فهي لكتاب «النور» حق ًا ،ويؤ ِّيد هذا

ُ
أستظهر َّ
أن للكتاب
والنقل عن الكتاب ،ولك ْن بني النسخ مغايرات جعلتني
ُ

املغايرات يف عدد املجالس ،ويف مضمون بعض
وظهرت هذه
عدة إبرازات،
ُ
ْ

تتكرر مناسبتُه َّ
املجالس ،وهذا الكتاب
كل عا ٍم فمن الطبيعي جد ًا أن َيزيدَ
ُ

َ
فيه مؤ ِّل ُفه وينقصْ ،
حافظ عىل املحتوى بشكل عام.
وإن

أوســع النســخْ ،
خلت من «جملــس ذكر عمل
والنســخة (س)
وإن ْ
ُ
ف منها
اليــوم والليلة» ،والنســخة (ط)
أقرب إليها ِمــ ْن (ن) ،ولكن ُح ِذ َ
ُ
ٍ
برباعيات
انفردت
واضح ،وقد
خالف
الكثري أيض ًا .أما (ن) فبينها وبينهام
ٌ
ْ
ٌ
ٍ
ٍ
بمجلس
وانفردت
مجيلة ِم ْن فن (كان وكان) يف املجلسني الرابع واخلامس،
ْ
عن عمل اليوم والليلة.

وال بدَّ من القول َّ
أن للنُّساخ ُّ
تدخ ً
ال ظاهر ًا يف النُّسخ الثالث.
النسخة املعتمدة:

بدا يل َّ
سيبك الكتاب
أن حتقيق الكتاب عىل منهج اجلمع بني النســخ ُ

يســمح بذلك ،لذا
وموضوع الكتاب ال
إرباك ًا شــديد ًا ،و ُيزعج القارئ،
ُ
ُ
ِ
واستدراك
رأيت إخراج النســخة (ن) ،مع النظر يف (س) و(ط) لتدقيقها،
ُ
ما ُخ ِر َم منها .ويمكن عند إخراج (س) إحلا ُقها بام
خلت منه ِم ْن النسختني
ْ

(ن) و(ط).

لإلمـام أبي الفـرج ابن اجلـوزي البغـدادي

17

النسخة (ن):

هذه النســخة (نسخة نافذ باشــا) هي برقم ( ،)329وتقع يف ()113

ورقة ،منســوخة ســنة (832هـ)((( ،وفيها ( )22جملســ ًا (انظر عناوينها
ضت لتفــك ِ
وجِ َع ْت عىل
تعر ْ
ُّك أوراقهاُ ،
يف الفهرس) .ومن ا ُملؤســف أهنا َّ
خلل يف تس ْلســلهاِ ،
غري تدقيق ،فحصل ٌ
وم ْن ذلك َّ
أن املجلس الثاين عرش
ُ

أعدت ترتي َبها ُمستهدي ًا بأرقا ِم املجالس،
جاء بعد املجلس التاســع ،وحني
ُ

ِ
ظهر يل
وتسلسل املواسم ،وبالتعقيبة ،وبالعرض عىل النسختني األخرينيَ ،

َّ
وضاعت يف املجالــس ( ،)22 ،13 ،12 ،11 ،9وقد
ســقطت
أن أوراق ًا
ْ
ْ

أصاب خر ٌم عدد ًا من الصفحات.

ويرتاءى يل َّ
وكتب
أن شــيخ ًا غري حنبيل كان قد أفاد من هذا الكتاب،
َ

نسخ ًة منه لنفسه،
اخترص من الكالم،
ف يف بعض املواضع((( ،وربام
وترص َ
َ
َّ
ف يف
وســ َع ُه املؤ ِّل ُ
هو أو الناســخ ،وقد يكون الــكال ُم خمترص ًا أصالً ،ثم َّ
ٍ
إبرازة أخرى.

َ
ُ
وقعت له
فنســخ هذه النســخة ،وقد
الناســخ غري املاهر
ثم جاء هذا
ْ
ِ
ونصب املرفوع!
رفع املنصوب،
ُ
أخطاء ،وم ْن أغرهبا ُ
((( وعندي ٌّ
شك يف هذا التاريخ.

((( انظــر ص  96و  98من املجلس الثامن (الكالم عــى األضحية ووقتها) ،و ص  208من
املجلس العرشين (الكالم عىل حتديد ليلة القدر).

18

النــور يف فضــائل األيـــام والشـهــور

ومن ذلك تصحيفات:
كتصحيف كتاب «الزهد» إىل «الزهري»!(((.
و«رجل» إىل «جربيل عليه السالم»!!!(((.
وتصحيفُ « :يستحب» إىل« :جيب» (املجلس.((()11

ِ
وم ْن أخطاء الناسخ جع ُله أحاديث مرفوع ًة موقوفة ،وموقوف ًة مرفوع ًة!
و َث َّم يف املجلس الســابع اشــتبا ٌه شديدٌ بني احلســن بن عيل واحلسن

َ
حصل هذا.
البرصي! وال أدري كيف

ويف املجلس الثامن حكاية غريب ٌة ،وهي ليست يف النسخة (س).
و ُينظر املجلس العارش (عند ذكر احلديث املسلسل).
التاسع يف فضل عرش ذي احلجة! وحقيقتُه
املجلس
ومن ذلك أنه ج َع َل
َ
َ

يف وداع السنة.

َ
العارش يف وداع السنة ،وحقيقتُه يف استقبال املحرم.
املجلس
وجعل
َ
َ
وج َع َ
املجلس احلادي عرش يف فضل شــهر اهلل املحرم ،وحقيقته يف
ــل
َ

فضل عاشوراء.
((( انظر :ص .77

((( انظر :ص .206
((( انظر :ص .123

لإلمـام أبي الفـرج ابن اجلـوزي البغـدادي
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و ُيلحظ َّ
«املجلس الثامن» و«احلادي والعرشين» خليا من الديباجة.
أن
َ

َّ
«املجلس السادس» و«املجلس العرشين» خليا من الدعاء يف آخرمها.
وأن
َ

َّ
وأن «املجلس السابع» خال من الديباجة والدعاء مع ًا.

و ُيلحظ أيض ًا َّ
كتب يف األصل« :املجلس التاسع يف فضل
أن الناســخ َ

ُ
وكون التاســع يف فضل عيد النحر
وكتب «الثامن».
عيد النحر» ،ثم حكَّه
َ

هو الذي يوافق النســخة (س) ،والثامن فيهــا مفرد لفضائل يوم عرفات،
أما هنا يف (ن) فقــد أدمج فضل عرفة يف فضل عــر ذي احلجة ،وفضل
عيد النحر!

ويوجد ٌّ
حك يف مواضع أخرى.

وكذلــك ُج ِع َل هنا الكالم عىل فضل يوم اجلمعة يف جملســن (مها20

جملس واحدٌ يف (س).
و ،)21ومها ٌ

ِ
ِ
بعض األحاديث!
نصوص
الترصف يف
وممّا ُيلحظ
ُّ

غري املؤ ِّل ِ
ف مترص ٍ
كل هذا لترص ِ
ف ِ
وقد يشهدُ ُّ
ف(((.
ِّ
ُّ

واملجالس ليست متســاوي ًة يف املقدار ،وال ندري هل هذا من املؤ ِّل ِ
ف،
ُ

ِ
ِ
الناسخ؟
املخترص ،أو من
أو من الشيخ

((( وانظــر لزامــ ًا التــرف ص  ،81-80وص  ،96وص  ،113وص  ،126وص ،128
وص  ،162وص  ،171وص .173
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ِ
وال أدري كذلــك َم ْن َ
ُ
املختص
الشــيخ
ف األســانيدَ  ،أهو ذلك
حذ َ
ُ
ُ
الناسخ؟
أو
عملي يف الكتاب:

ِ
ترتيب النسخة املعتمدة (ن).
قمت أوالً بإعادة
 ُ ثم ِِ
وتفقريها ،وضبطِها.
نسخها،

 -ثم استدراك ما ُخ ِر َم منها من النسخة (س)  -أو (س) و(ط) مع ًا -

ُ
السياق ُمتفق ًا.
ما كان

ِ
سقط منها فلم أستدركه كيال َ
أ ّما ما َ
التلفيق بني النسخ ،وترقي ِع
أدخل يف
ٍ
لست متأكدً ا منه .إال أول املجلس الثالث عرش.
النسخة بيشء ُ
َ
سقط من املجلس الثاين والعرشين (وهو يف عمل اليوم والليلة)
أ ّما ما
ِ
وجود املجلس هذا يف (س) و(ط) أصالً.
فلعد ِم
وذكرت األخطا َء يف احلاشية ،لبيان
صححت أخطاء الناســخ كلها،
ُ
ُ

أدع بعضها.
حال النسخة ،وقد ُ

ِ
ِ
كانت
حلذف
وأســفت جد ًا
جت األحاديث واآلثار،
األسانيد إذ ْ
ُ
خر َُّ

ف يف نصوص تلك األحاديث
رجع إليها املؤ ِّل ُ
ستقو ُدنا إىل معرفة الكتب التي َ
َ
َ
األلفاظ
البحث عن األحاديث التي توافِ ُق
قدر اإلمكان
واآلثار ،وقد
ُ
حاولت َ

لإلمـام أبي الفـرج ابن اجلـوزي البغـدادي
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اكتفيت بتخرجيه ِم ْن
الوارد َة يف نقله .وإذا ُذ ِك َر راوي احلديث من الصحابة
ُ

ذلك الوجه.

االختصار كيال يشغل القارئ عن األصل(((.
والتزمت
ُ
َ
وأذك ُِّر القارئ باألحاديث التي مل تر ْد يف النسخة (س) و(ط) ،الحتامل
غري املؤ ِّل ِ
أن تكون مما ِزيدَ عليها ِمن ٍ
أحد ِ
ف.
ّ
ْ
عــزوه إىل قائلهْ ،
فإن مل أعرفه
وحاولت
ذكر ُه ِم ْن شــعر،
ُ
ُ
َ
تتبعت ما َ
ِ
ذكره له يف كتبه األخرى.
مواضع
أذكر
ُّ
َ
سكت ،وقد ُ

وعلقــت حيــث
اســتدركت مــا فيــه حاجــ ٌة إىل اســتدراك،
ُ
ُ

جيب التعليق.
ُ

عملت عىل ربط هذا الكتاب بكتب املؤلف األخرى.
ُ
وبعد :فهذا عميل يف هذه النســخة من هذا الكتاب ،وأرجو أن تكون

عادت إىل الصحة أو كادت ،وســيتب ُعه ْ -
إخراج النســخة
إن شــاء اهلل -
ُ
تظهر الصور ُة الكامل ُة له.
األخرى (س) ،وبذلك ُ

ِ
ِ
ُ
اختصاره،
بتهذيب الكتاب أو
أقم
((( ويف الكتاب
أحاديث موضوعة وشــديدة الضعف ،ومل ْ
بيان ِ
أن َ
خيرج كام هو يف هذه النسخة ،ذلك َّ
ورأيت ْ
حال هذه األحاديث ِم ْن كال ِم العلامء
ُ
أن َ
ِ
ِ
ِ
ال ســيام كالم املؤ ِّلف نفســه يكفي ،ويفيد فائد ًة زائد ًة هي معرفــ ُة حال تلك األحاديث،
تدر ِج ِ
ابن اجلوزي يف التأليف.
ومعرف ُة ُّ

وليت املؤلف التزم بام قاله هو يف كتبه األخرى.
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ٍ
ٍ
تتم الفائدة ،وقد
يسه ُل لنا
ولعل اهلل ِّ
العثور عىل نسخة مسندة ،فبذلك ُّ
َ

مج ِع نُس ِ
خه منذ عام (1432هـ2011-م)(((،
ُ
بدأت بالعمل يف هذا الكتاب و ْ َ
ِ
أن أخرجه ،عسى ْ
ورأيت اآلن ْ
نرشه عىل هذا األمل،
وتريثت يف
أن يساعدَ
ُ
ُ

حاصل به عىل ِّ
ٌ
كل
والنفع
ولينتفع به الناس،
نــر ُه عىل حتقيق ذلك األمل،
ُ
َ
ُ
رب العاملني.
حال .واحلمدُ هلل ِّ

عبداحلكيم األنيس
ديب :اإلثنني  12من شعبان 1438هـ

				

املوافق  8مايو 2017م
•

•

•

ٍ
حصلت ً
((( ِم َن اللطائف ْ
أوال عىل نسخة نافذ
بإجياز ،وهو أين
خربي مع هذا الكتاب
ُ
أن َّ
أقص َ
باشا من السليامنية يف إسطنبول.
ِ
نسخة شسرتبيتي.
ثم عىل

ثم أرسل إيل الصديق رشيف املرصي نسخة البلدية يف اإلسكندرية.
َ
فتعس ذلك لصعوبــة التصوير منها،
وحاولت
ُ
احلصول عىل نســخة مكتبــة أمحد الثالث َّ َ

فاعتمرت
وعلمت أن لدى مركز البحث العلمي يف جامعة أم القرى نسخ ًة مصور ًة عنها،
ُ
ُ
ِ
وتم ذلك بفضل مديره الدكتور عادل عسريي ،يف شعبان سنة 1432هـ.
بنية حتصيلهاَّ ،
حصلت عىل نسخة برلني.
ثم
ُ

ذكــر يف «تاريــخ األدب العريب» لربوكلامن ســوى نســخة اإلســكندرية (املزورة)
ومل ُي
ْ

(.)356/5

ذكر يف «خمتارات من املخطوطات العربية النادرة يف مكتبات تركيا» سوى نسخة نافذ
ومل ُي ْ

باشا .تُنظر ص .46
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ترمجـة املؤلـف
ِ
ُ
ب ،نادر ُة العامل،
الكبري «عامل ُ العراق،
هو اإلما ُم
وواعظ اآلفاق ،ا ُملكْث ُر ا ُمل ْع ِج ُ
ُ

حج ُة اإلســام»((( العالمة ا ُملتفنِّن أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل املعروف بابن
اجلوزي البغداديِ ،م ْن ذرية أيب بكر الصديق.

وطلب العلم باعتناء َع َّمتِ ِه ،إذ
ُولِدَ يف بغداد ســنة (510هـ)((( ،ونشأ فيها،
َ

تويف أبوه وهو صغري.

العلم عــن كثرييــنَ ،ذك ََر منهــم يف «مشــيخته» ( )86شــيخ ًا،
وأخــذ
َ

وثالث شيخات.

َ
َ
واعظ اإلســام األشــهر،
أصبح
ووعظ وهو صغري ،واعتنى بذلك حتى
َ

وتر َك يف هذا الفن مؤلفات رائعة.
َ

أكثر من ( )340مؤ َّلف ًا.
وأ ّل َ
ف يف فنون العلم َ
ودرس يف ٍ
عدد من مدارس بغداد.
َّ

ف عليها كت َبه.
وبنى لنفسه مدرس ًة و َق َ

وتُويف يف  12من شــهر رمضان ســنة (597هـ) ،و ُدفِــ َن يف مقربة اإلمام

شاركت
أمحد بن حنبل يف باب حرب ،وكان يوم تشــييعه ودفنه يوم ًا مشهود ًا،
ْ
الكتاين يف «فهرس الفهارس» (.)308/1
((( وصفه هبذا
ُّ
((( وقيل غري ذلك.
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فيه األُلوف املؤلفة(((.

ٍ
ثالثة منهم:
املؤرخون ثناء كبري ًا ،وأذكر هنا شهادة
وقد أثنى عليه ِّ
املؤرخ ابن أيب الدم (ت642:هـ):
 -قال ِّ

«إمــا ُم وقته يف علــم الوعظ ،واحلديــث ،واجلرح والتعديل ،والتفســر،

والسري ،والفقه عىل مذهب أمحد بن حنبل.
والتاريخ
ِّ

َّف يف ِّ
واشتهرت تصانيفه.
ذكر ُه،
كل علم ،وط َّبق
صن َ
ْ
َ
األرض ُ

ٍ
ٍ
علم املواعــظ وموا ُّده فهو
وكان من الفضــل والعلم بمكان عــال ،وأ ّما ُ

ُم َس َّل ٌم إليه»(((.

 وقال سب ُط ُه يوسف (ت654:هـ):جمالســ ُه اخللفــا ُء والوزرا ُء والعلام ُء
وحرض
الكتب يف فنون كثرية،
َّف
«صن َ
َ
َ
َ
((( لــه تراجم كثرية ،انظــر :خريدة القرص (ج3م1ص ،)260والتقييــد ( ،)97/2والكامل
( ،)452/7والتاريــخ ا ُملظفري (الورقــة  ،)189ومرآة الزمــان ( ،)93/22والتكملة
( ،)394/1ومشــيخة النَّعال البغدادي ص ( ،)140وا ُملذيل عىل الروضتني (،)100/1
واجلامــع املخترص ( ،)65/9ووفيــات األعيان ( ،)140/3وآثــار البالد (ص،)320
واملخترص يف أخبار البرش ( ،)126 / 3ومشــيخة قايض القضــاة ابن مجاعة (،)91 / 1

وتاريخ اإلســام ( ،)287/ 42وســر أعــام النبــاء ( ،)365/21وتذكرة احلفاظ
( ،)1342/4والعــر( ،)118/3واملختــر املحتاج إليه ص ( ،)237وا ُملســتفاد ص

( ،)116وتاريخ ابن الــوردي ( ،)169/2والوايف بالوفيات ( ،)186/18ومرآة اجلنان
( ،)489/3والبدايــة والنهايــة ( ،)28/13والذيل عىل طبقــات احلنابلة (،)458/2
وتاريخ ابن الفرات (م4ج2ص )210وغريها.

((( التاريخ املظفري (الورقة .)189
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ُ
حرض عنده مئ ُة ألف،
جملســه عرش ُة آالف ،ور َّبام
رض َ
َ
واألعيان ،وأقل ما كان َي ُ
وأوقع اهللُ له يف القلوب القبول واهليبة.
وكان زاهد ًا يف الدنيا ُمتق ِّل ً
ال منها.
وســمع ُت ُه ُ
كتبت
بأصبعي هاتني ألفي جملد(((،
يقول عىل املنرب يف آخر عمرهُ :
َّ

ألف هيودي ونرصاين.
وتاب عىل يدي مئ ُة ألف،
وأسلم عىل يدي ُ
َ
َ

ِ
(((
ِ
ِ
صافة،
والر
واملنصور(((،
وباب بدر((( ،وتربة
وكان َيلس بجام ِع القرص ُّ ،

أم اخلليفة((( ،وغريها.

القرآن يف ِّ
َ
كل سبعة أيام.
خيتم
وكان ُ
للج ُمعة واملجلس(((.
خيرج من بيته إال إىل اجلامع ُ
وال ُ

أكل ِمن ٍ
ِ
جهة حتى تي َّقن ِح َّلها ،وما
وما َ
ب مع صبي ،وال َ ْ
ماز َح أحد ًا ،وال لع َ

َ
زال عىل ذلك األسلوب حتى تو ّفاه اهلل تعاىل»(((.
ِ
ِ
وتصانيف غريه.
تصانيفه،
((( ِم ْن
((( جامع اخللفاء اليوم.

آثار هلام اليوم.
الرصافة واملنصور ال َ
((( جامعا ُّ
((( ِم ْن أبواب دار اخلالفة العباسية.
ُعرف اليوم بقرب زبيدة خطأ.
((( ت ُ
((( قال الذهبي ُمعلق ًا عىل هذا يف «سري أعالم النبالء» (:)370/21

فعلت صال ُة اجلامعة؟».
«فام
ْ
طالبه وتالميذهِ.
ِ
ِ
ِ
ُ
والظاهر أنه كان ُي ِّ
صل فيها مع
املدارس العلمية مساجد،
أقول :يف
ُ

((( مرآة الزمان (.)94/22
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أكل من ٍ
نتوقف عند قوله« :وال َ
ومن املهــم ْ
جهة حتى تي َّقن ِح َّلها» فهذا
أن
َ
أعلم  -وراء ما كتبه اهللُ له ِم ْن قبول ،وما جعله له من ٍ
تأثري يف ســامعيه،
 -واهللُ ُ

ويف قارئيه ،إىل اليوم.

 وقال اإلمام الذهبي (ت748:هـ):مفخر العراقُ ،
ُ
املفسُ ،
ُ
مجال
شيخ اإلسالم،
«الشيخ اإلما ُم العالمة،
ُ
احلافظ ِّ ُ

الدين...

وكان رأســ ًا يف التذكري بال مدافعةُ ،
والنثر الفائق بدهي ًا،
النظم الرائق،
يقول
َ
َ
ِ
و ُي ْس ِ
ُ
حامل
ب ،مل يــأت قبله وال بعده مثله ،فهو
ب ،و ُي ْط ِر ُب ،و ُي ْطن ُ
ب ،و ُي ْع ِج ُ
ــه ُ
ِ
ِ
والصوت الط ِّي ِ
ِ
ب ،والوق ِع يف
احلســن،
الشكل
لواء الوعظ ،والق ِّي ُم بفنونه ،مع
وح ْس ِن السرية.
النفوسُ ،

بح ْس ِن احلديث،
السري والتاريخ ،موصوف ًا ُ
وكان بحر ًا يف التفسري ،عالمة يف ِّ

ومعرفــة فنونه ،فقيه ًا ،عليــ ًا باإلمجاع واالختالف ،جيد املشــاركة يف الطب،
ٍ
ٍ
ٍ
ذا تفن ٍ
ٍ
وإكباب عــى اجلمع والتصنيف،
واســتحضار،
وحفظ
وذكاء
ُّــن وفه ٍم

ِ
ِ
وح ْس ِ
ولطف الشامئل،
ورشــاقة العبارة،
ــن الشــارة،
التصون
مع
والتجملُ ،
ّ
ُّ
ِ
ِ
عرفت أحد ًا
اخلاص والعا ِّم ،مــا
واحلرمــة الوافرة عند
واألوصــاف احلميدة،
ُ
ِّ

َّف»(((.
َّف ما صن َ
صن َ

•

((( سري أعالم النبالء ( 365/21و.)367

•

•
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النمـاذج اخلطيـة

صورة عنوان املخطوط
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الورقة األوىل من املخطوط
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الورقة قبل األخرية من املخطوط
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الورقة األخرية من املخطوط
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الـنــور
يف فضائل األيام والشهور
لإلمام أبي الفرج عبد الرمحن
ابن اجلـوزي البغـدادي
(ت597 :هـ )

حتقيق
د .عبد احلكيم األنيس
إدارة البحوث
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وســاطح األرض ،واملترص ِ
ِ
ف
احلمد هلل راف ِع الســاء بقدرته
ِّ

بسلطانه يف طوهلا وال َع ْرض ،املتحكِّم يف عبده بمشيئته وإن مل َيرض،

فض ِل الناس والشــهور
ك ّل َ
ف العبا َد يف امتثال أمره وهو الفرضُ ،م ِّ

بعضها عىل بعض.

أمحدُ ه ،وهو باحلمد جدير ،وأستعينُه ،وهو عىل العون قدير.
وأشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وال وزير.
وأشهدُ أن حممد ًا عبده ورسوله البشري النذير.
صــى اهللُ عليه وعىل آله ،وأصحابه ،وأزواجه ،وأشــياعه ،وأتباعه ،صال ًة

تزيد عىل اإلحصاء والتقدير ،وس َّلم تسلي ًام كثري ًا.

وحتتاج إىل
جمالس الوعظ تقتــي التخويف والرتهيب،
وبعدُ  :فلام كانت
ُ
ُ

ِ
ِ
وفروعه،
أصــول ذلك
رتبت يف ذلــك كتاب ًا حيتوي عىل
التأديــب والتهذيبُ ،
ِ
وجمموعه).(1
وخمترصه

((( مل يتضح يل الكتاب املقصود ،وله يف الوعظ مؤلفات كثرية.
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ُ
الواعظ أن يتعرض
يفتقر
ثم [ملا])ُ (1
رأيت الشهور املعظمة ،واأليام املكرمةُ ،

وي ّذر عن املعــايص وأوقاهتا ،و ُير ِّغب
يف وعظه لدالئلهــا ،وذكر فضائلهــاُ ،
يف األعــال الصاحلة عىل مداومتها،
اخترصت) (2هــذا الكتاب اختصار ًا َي ْق ُرب
ُ

ستوعب ُز َبد الدِّ اللة،
ــهل قوله ولف ُظه ،و ُيستغنى به عن اإلطالة ،و َي
ُ
حف ُظه ،و َي ْس ُ

ربك ًا بذكره ،وتعظي ًام لقدره ،وأسأل اهلل إهلام شكره،
ُ
فرأيت تقديم شهر رمضان ت ُّ

وبره ،والتوفيق ملا ُيرضيه ،والعمل بام َيرتضيه ،إنه و ُّيل ذلك والقادر
وزيادة فضله ِّ

عليه ،وال ملجأ وال منجى منه إال إليه ،وهو حس ُبنا ونعم الوكيل.
•

((( زيادة ال بد منها.

•

•

((( هذا حيتمل أمرين :أنه اخترص الكتاب املشــار إليــه يف أول كالمه ،أو أنه ألف هذا الكتاب
خمترص ًا .واملعنى الثاين هو األرجح بداللة مقدمة (س).
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اجمللس األول
الفتتاح شهر رمضان املعظم

ــبق
فالس ُ
احلمد هلل اللطيف الرؤوف املنان ،الكريم الرحيم الرمحن ،األول َّ
ٌ
خملوق بحقه ،املتفضل عىل سائر خلقه ،بجزيل املنح عىل
لسبقه ،واملنعم فام يقوم
توايل الزمان.
وعز عن نظري وانفرد ،و َع ِل َم بام يكون قبل أن يكون،
َج َّل عن رشيك وولدَّ ،
وأوجد ما كان.
وفرق األشــياء بقدرته ومجعها ،ودحا
أنشأ املخلوقات بحكمته وصنعهاَّ ،
األرض عىل املاء وأوسعها﴿ ،ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾).(1
ســالت اجلوامدُ هليبته والنت ،وذ َّلت الصعاب لسطوته واستكانت ،وإذا
بطش ﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾(((.
((( من سورة الرمحن ،اآلية .7

((( من سورة الرمحن ،اآلية .37
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ِ
ِ
قرب و ُيبعد،
ويني ُ
ويل ،و ُيفقر و ُيغني ،ويســعد ويشــقي ،و ُي ِّ
ُيع ُّز ويذلُ ،

و َيزين و َيشني ،و ُي ِ
ويني ،و﴿ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾(((.
كرم ُ

قدَّ ر وحكَم فال راد حلكْمه ،و َع ِلم رس العبد وباطن ِ
عزمه ﴿ ،ﰅ ﰆ ﰇ
َ
َ
َّ ُ
َّ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾((( ،وال تنتقل قدم من مكان إىل مكان.

بســط األرض ب ُقدرته ،وأجرى فيها أهنار ًا ببديع صنعته ،وصبغ فيها ألوان

النبات بحكمته ،فهل ي ِ
قدر أحدٌ عىل ُصن ِع ِصبغ تلك األلوان؟
َ

ثبتها باجلبال الراسيات يف نواحيها ،وأرسل السحاب بأنواع املياه لتحييها،
وحكم بالفناء عىل َم ْن فيهاَ ،فـ ﴿ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾(((.
َم ْن خدمه طامع ًا يف فضله نال اآلمال ،و َم ْن جلأ إليه يف ك َْربِه زال ،و َم ْن عامله

نال ما أ َّمله من اآلمـال ،وقد قال وهو الكبري املتعال﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ﴾(((.

ُ
فالغوث للمتقي
ويمنح املناقب،
وهيب الفضائل
يثيب عباده و ُيعاقب،
ُ
ُ
إلــ ٌه ُ

ِ
والع ُّز للمراقب﴿ ،ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾(((.
((( من سورة الرمحن ،اآلية .29

((( من سورة فاطر ،اآلية  ،11وفصلت ،اآلية .48

((( من سورة الرمحن ،اآلية .26
((( من سورة الرمحن ،اآلية.60

((( من سورة الرمحن ،اآلية .46
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أنعم عىل هذه األمة بتامم إحسانه ،وجاد عليها بوافر فضله وامتنانه ،وجعل
وخصه بالذكر يف ُمْكم القرآن تعظي ًام
شهر رمضان شــهر ًا خمصوص ًا برضوانه،
َّ

ِ
لِ
شــأنه ،وإظهار ًا لعلو مكانه ،فقال تعــاىل ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾(((.
خصنا به يف هذا الشهر الرشيف من العون عىل القيام والصيام،
أمحدُ ه عىل ما َّ
وأشكره عىل متام الفضل وإسباغ اإلنعام.
ُ
وأشــهدُ أن ال إلــه إال اهللُ َوحد ُه ال رشيــك ل ُه ،إله((( ال ُت ُ
يــط به العقول
وال األوهام.
وأشهدُ أن حممد ًا عبده ورسوله املبعوث برشيعة اإلسالم.
صىل اهلل عليه ،وعىل آله ،وأصحابه ،وأزواجه ،ما تعاقبت الشهور واأليام.
اللهم ِ
وأه َّل علينا شهر رمضان باألمن واإليامن ،وا ْع ُمر فيه أوقاتنا بالطاعة
َّ

واإلحســان ،وجتاوز فيه عن ك ُِّل قبيح ســلف وكان ،وأعتقنــا فيه من نفحات
اســتُعني به أعــان ،إنك رحيم رمحن،
اجلحيم ومن عــذاب النريان ،يا َم ْن إذا ْ
يا رب العاملني.
((( من سورة البقرة ،اآلية .185
((( من (س) ،ويف األصل :و.
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فـصــل
عباد اهلل:

َّ
إن شهر رمضان قد((( أقبل بربكاته إليكم ،وقد أرشف برشيف بِ ِّر ِه عليكم.

ِ
وارصفــوا مهمكم فيــه لفعل
فتلقــوه بالعــزم الصــادق عــى اخلــر،
الطاعات ال غري.
ف.
فَ ،وبأنواع الكرامات الطاهرة قد ُح َّ
شهر بالربكات الوافرة قد ُز َّ
فإنه ٌ
تستقيم صفوف
الزهاد ،وفيه
بضاعات ال ُع َّباد ،وتغنم
تربح
ُ
ُ
جتارات ُّ
شهر فيه ُ
ُ
ٌ

اجلهاد ،وحيسن فيه اجلد واالجتهاد.

ويرب بالفضل الكســرُ ،
القلوب وينفع
وت َّذر
شــهر فيه ُيعتق األســرُ ،
ُ
ٌ

التحذير ،ويستقيم َقدَ م) (2العابد و َي ِق ُّل التعثري.

وي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إذا دخل شهر
ُر َ

ت أبواب جهنم ،وس ْل ِس َل ِ
ت الشياطني»).(3
ت أبواب الرمحة ،و ُغ ِّل َق ْ
رمضان ُفت َِّح ْ
ُ

ِ
ٍ
وم َردة
ويف لفظ قال« :إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ُص ِّفدَ ت الشياطني َ

ت أبواب النار [فلم ُي ْفت َْح منها باب ،وفتحت أبواب اجلنان فلم ُي ْغ َل ْق
اجلن ،و ُغ ِّل َق ْ
((( يف األصل :عليكم قد .وهو خطأ.

((( القد ُم يف اللغة مؤنثة.

((( رواه اإلمام أمحد يف «املسند» (.)192/13
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ٍ
باغي الرش أقرص ،وهلل ُعتَقاء من
باغي اخلري أقبل ،ويا َ
منها باب] ،وينادي ُمناد :يا َ
كل ٍ
النار َّ
ليلة من شهر رمضان»).(1

وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إذا كان أول

(((

ليلة من شــهر رمضان نادى يف كل سامء َم َل ٌك :هل من تائب ُيتاب عليه ،هل من

ٍ
مســتغفر ُيغفر له ،هل من
نصه اهلل ،هل من
دا ٍع ُيســتجاب له ،هل من مظلو ٍم َي ُ ُ

عز َّ
وجل ينادي الشهر كله :عبادي
ســائل ُيعطى ســؤاله؟» .وقال((( « :إن اهلل َّ
وإمائي أبــروا واصربوا وداوموا((( ،يوشــك أن أدفع عنكــم مؤنة العذاب

و ُت ْفضوا إىل رمحتي وكرامتي»).(5
ٍ
لفــظ« :إن اجلنة لتتجدّ د من احلول إىل احلول لدخول شــهر رمضان،
ويف
فإذا كانت أول ليلة من شــهر رمضان ه ّبت ريح من حتت العرش يقال هلا املثرية

فتصطفق أوراق اجلنان ِ
وح َلق املصاريعُ ،يسمع لذلك طنني مل يسمع السامعون
(((
شف اجلنة فينادين) :(7هل
أحسن منه ،فترشف احلور العني حتى يقعدن عىل ُ ُ

((( رواه الرتمذي برقم ( .)682وما بني املعقوفني مستدرك منه ومن (س).
((( يف األصل :يف كل!
ِ
((( يف األصل :وقيل! وهو خطأ فاملذكور م ْن تتمة احلديث.
((( يف األصل :ودوموا!

املؤلف يف كتابه «العلل املتناهية» ( .)532/2وانظر« :تلخيص كتاب العلل
((( ال يصح ،أورده
ُ
املتناهية» للذهبي ص .173-172

((( يف األصل :فيرشفن.

((( يف األصل :فينادون.
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ٍ
فيجيبه َّن بالتلبية:
زو َجه؟ ثم يقلن :ما هذه الليلة يا رضوان؟
من
ُ
خاطب إىل اهلل َف ُي ِّ

يا خريات حســان هذه أول ليلة من شــهر رمضان ،تُفتح فيهــا أبواب اجلنان

ُ
رضوان افتح أبواب اجلنان ،يا مالك
للصائمــن من أمة حممد ﷺ ويقول اهلل :يا
ِ
أغل ْق أبــواب النريان عن الصائمــن من أمة حممد ﷺ ،يا جربيــل ص ِّفدْ َم َر َدة

الشياطني و ُغ َّلهم يف األغالل ،ثم اقذف هبم يف جلج البحار حتى ال ُيفسدوا عىل

أمة ٍ
ِ
حممد ﷺ صيامهم.

ٍ
عز َّ
مســتغفر
وجل :هل من تائب فأتوب عليه ،هل من
قــال :ثم يقول اهلل َّ
فأغفر له؟).(1
عــز َّ
وجل يف كل ليلة عند اإلفطار ألف ألــف عتيق من النار كلهم قد
وهلل َّ
اســتوجبوا العذاب ،فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق اهلل يف ذلك اليوم
بعدد ما أعتق من أول الشهر إىل آخره ،فإذا كانت ليلة القدر أمر اهلل تعاىل جربيل
فريكز اللواء عىل ظهر
السالم فهبط يف كبكبة من املالئكة ومعه لواء أخرض،
ُ
عليه َّ

الكعبة ،وله ست مئة جناح ،منها جناحان ال ينرشمها إال يف ليلة القدر ،فينرشمها
ليلة القدر فيجاوزان املرشق واملغرب.
(((
ُ
قــال :ويبث
فيســ ِّلمون
جربيل املالئك َة يف هذه الليلة رشف ًا هلذه األمةُ ،

((( جــاء يف األصل بعد هذا« :فصل» ،وال داعي هلذا «الفصل» ،وال يصح؛ ألن اآليت من تتمة
األثر املروي.

((( يف األصل :ويبيت!
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ٍّ
ومصل وذاكر ،ويصافحوهنم ،و ُي َؤ ِّمنون عىل دعائهم ،حتى
عىل كل قائم وقاعد،

يطلــع الفجر ،فإذا طلع الفجر نادى جربيل :يا معارش املالئكة الرحيل الرحيل،
فيقولون :يا جربيل ،وما صنع اهلل يف حوائج املؤمنني من أمة حممد ﷺ؟ فيقول:
إن اهلل تعــاىل نظر إليهم يف هذه الليلة فعفا عنهم وغفر هلم إال أربعةُ :مدمن ٍ
مخر،
وعاق) (1والديه ،وقاطع َر ِحم ،ومشاحن جاره.
ِ
ــميت ليلة اجلائزة ،فإذا كانت غداة الفطر يبعث اهلل
فإذا كانت ليل ُة
الفطر ُس ِّ

الســكك ،وينادون بصوت
تبارك وتعاىل املالئكة إىل كل بلد ،فيقفون عىل أفواه ِّ

اخرجوا إىل
يســمعه مجيع َم ْن خلق اهلل إال اجلن واإلنس فيقولون :يا أمة حممدُ ،

عز َّ
وجل:
رب كريــ ٍم يغفر الذنب العظيم ،فإذا بــرزوا إىل مصالهم يقول اهلل َّ
ّ

يا مالئكتــي ما جزاء األجــر إذا عمل عم َل ُه؟ فيقولون :إهلنا وســيدنا وموالنا
جزاؤه أن ُي َّ
وف أجره.

قــال :فيقول اهلل تعاىلُ :أ ِ
ثوابم من
شــهدُ كم يــا مالئكتي أين قد
ُ
جعلــت َ

صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضاي ومغفريت.
عز َّ
وجل:
ثم يقول اهلل َّ

سلوين فوعزيت وجاليل ال تسألوين يف اليوم شيئ ًا يف مجعكم هذا آلخرتكم

)(2

ألســر َّن عليكم عثراتكم ما راقبتموين ،وعزيت
إال أعطيتكموه ،وعزيت وجاليل
ُ
((( يف األصل :عائق!

((( يف األصل :األخرتكم.
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وجــايل ال أخزيكم وال أفضحكم بني يدي أصحاب احلدود ،انرصفوا مغفور ًا
لكم فقد أرضيتموين ورضيت عنكم.
قال :فتفرح املالئكة ويستبرشون بام أعطى اهلل تعاىل أمة حممد ﷺ»).(1

فـصــل
ُّأيا املجتهد:

الشاكر :هذا أوان َج ْه ِدك ،ويا ُّأيا الساعي
ربيع َجدّ ك ،ويا ُّأيا
هذا
الشــهر ُ
ُ
ُ

إىل اخلري :هذا حني َق ْص ِدك.

اجلاهل َت َّفظ من ه ْف ِ
ُ
ُ
الضاللة.
الغافل من ِسن َِة البطالة ،ويا ُّأيا
فتيقظ ُّأيا
وة َّ
َ
َّ
فإن العمر أيام((( معدودة عليك[ ،واملوت]((( يدنو يف كل ساعة إليك.
رت بسالمته ناسي ًا أوقات الدهر،
أين َم ْن تع ّل َل يف يومه باليوم والشــهر ،واغ َّ

املوت بالقوة والقهر؟ ولقد َّ
حذركم اهلل بمرصعه يف الرس واجلهر.
أما أخذه
ُ

املؤلف يف كتابــه «العلل املتناهيــة» ( ،)536/2والذهبي يف «تلخيصه»
((( ال يصــح ،أورده
ُ

ص  .173و ُينظر «شعب اإليامن» (.)3695( )335/3
((( يف األصل :أيام ًا.

((( زيادة من (س) و(ط).
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ـن مىض
كأنك مل
تسمع بأخبـار َم ْ
ْ
				

الدهـر
تـر يف الباقني ما يصنع
ُ
ومل َ

ديارهم
فإن َ
ْ
كنت ال تدري فتلك ُ
				

حماها ُ
والقطـر
جمال الريح َب ْعـدَ َك
ُ

				

ِ
قـبـر
مدى الدهـر إال بالفنـاء لـه ُ

ٍ
بمنـزل
أبرصت عينـاك ح ّي ًا
وهل
ْ

فأهل الثرى) (1نحو املقابر قد رسوا
				

ِ
نشـر
وليس إليـهـا م ْن مقابـرهـا ُ

عىل ذاك مــروا أمجعـون) (2وهكـذا
				

احلشـر
يمـرون حتـى يسرت َّدهـم
ُ
ُّ

				

َ ِ
ــر
ولكن ما
َّ
قدمت م ْن صالحٍ َو ْف ُ

الـو ْفـر مـاالً مجعـتـَ ُه
فـال
حتسبن َ
َّ

(((

فوات الفضائل وجزيل املناقب ،يا غاف ً
يا ُمهم ً
ال
احذر
نظره يف العواقب،
َ
ْ
ال َ

وسهم املوت
واملوت له واهللِ مراقب ،يا الهي ًا عن حلول املصائب،
عم ُيـــرا ُد به
ُ
ُ
ّ
فيه صائب.

((( هكذا هنا ويف (س) ،ويف (ط) :القرى.

((( يف األصل :أمجعني .والتصحيح من «املدهش» (.)354/1

((( القطعة يف «املدهش» ( ،)354/1وهناك ما ليس هنا ،وهنا ما ليس هناك.
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َ
املوت بغت ًة فلم ُيطِق
إدراك شــهرك هذا وفات ُه األمل ،وفاجــأه
كم َم ْن أ ّم َل
ُ
ِ
العمل ،كم ٍ
أكف األجل](((.
[أعمتْها باملامت ُّ
ناظر إىل يوم صيامه بعني األملَ ،
كم ِم ْن طامع ْ
املوت يف ترابِه.
أن يلقاه بني أترابِه ،ألقا ُه
ُ

ُ
املنون القوايض؟
أين َم ْن كان معكم يف شهر رمضان املايض؟ أما أفنته
الشهور واألعوام؟
أين َم ْن كان معكم يف مثل هذه األيام؟ أما أفنته
ُ

ِ
األمل ِجدّ ًا؟ أما َ
املوت ُمرسع ًا وأسكنه حلد ًا؟
أخذ ُه
أين َم ْن كان طويل
ُ
املوت منه الوتني؟
قطع
أين
ُ
صاحب العز القوي املتني؟ أما َ
ُ
أين َم ْن كان يرت َّد ُد إىل املساجد يف ال ُّظ َلم؟ أما َ
رحل عن دياره ومل؟
آب ومىض فام.
غاب واهللِ فام َ
أين َم ْن صرب عىل مشقة اجلوع والظام؟ َ

ِ
أرواحهم من
خرجت جواهــر
أصواتــم باألدعية؟
أيــن الذين ارتفعت
ْ
ُ
ِ
ِ
تلك األوعيةَ ،
حلودهم ِم ْن بعد
بقبيحهم وحســنِهم ،وانتبهــوا يف
وخلوا واهلل
وسنِهم.
طيب َ
حلوا يف اللحود بآفات الرمس ،وكُـ ُّفـــوا عــن مقاصدهم بكف اخلمس،
ِ
(((
الر ّد
أفظــع غمس ،و َع ِد ُموا ضوء القمر ونور الشــمس،
َ
و ُغمســوا يف بحار ّ
وأصبحت مساكنُهم ﴿ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﴾(((.
ْ

((( من (س).

((( يف (س) :بحار التلف.

((( من سورة يونس ،اآلية .24
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فـصــل
عباد اهلل:
(((
قد مىض عنكم رجب وشــعبان ،ولعــل أكثر أيامهام
مضــت يف اللهو
ْ

ِ
ـم ْن َ
ترك
واخلرسان ،وها أنتم اآلن يف شهر رمضان ،شهر اإلعتاق من النريان ،ل َ

ِ
الس واإلعالن.
َ
الذنوب والعصيان ،واستحيا م ْن عامل ّ

شــهر أقبل عىل املقبولني بكثرة األجور ،وعىل أهــل الصدق بتوفري النور،
وعىل املتقــن بالفرح والرسور ،وعــى التائبني بتقويم األمــور ،وعىل العامل

ا ُملخلص بتوفري نصيبه ،وعىل ا ُملؤمن ا ُملحب لربه بالقرب ِم ْن حبيبه.

ُ
ويتفضل فيه باإلنعام ُ
امللك الكريم ،و ُيص ّفدُ فيه
يتم اإلسعاد والتكريم،
فيه ُّ

ُّ
أنف الشــيطان الرجيم ،و ُيعاىف فيه ِم ْن مرض املعايص
كل مارد لئيم ،و ُي ْر َغم فيه ُ

ُّ
كل سقيم  ،إذا امتثل ما ُأ ِم َر به)ِ (2م ْن طبيبه.

شــهر فيه تتوفر العطايا واملِنَــح ،ويتحصل فيه ُّ
كل مأمــول مقرتح ،ويتم
ٌ
غفر للعايص ما جناه واجرتح ،و ُيعا ُد
للعابديــن فيه بالثواب الرسور والفرح ،و ُي ُ
عىل َم ْن صلح بإدنائه وتقريبه.
((( يف األصل :أيامها.

((( يف األصل :ما أمره!
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يضجون ،ويف
وبالترضع يف مجيع أوقاته
يعجون،
ُّ
شهر فيه األحباب بالدعاء ُّ
ٌ
ُّ

ٍ
هناره الرمحة يرجتون ،ويف دياجيه هلل يناجون ،وإليه يلتجون ،إذا سك َن ُّ
حبيب
كل
إىل حبيبه.
رشيف القدر عظيم ،فيه ي ِ
غف ُر الغفور الرحيم ،فاحفظوا حرمته لتحصل
شهر
ُ
َ
ٌ

لكم
القلوب هليبة هليبه.
جنات النعيم ،وتنجوا((( ِم ْن هول اجلحيم ،إذا انزعجت
ُ
ُ
لقد ســعد َمن اتقى فيه ونجــا ،ولقد نال مؤ ِّم ُل الغفران ِمــ ْن ربه ما رجا،
وتســحر يف ُظ َلم الدجى بترضعه
أفطر عىل الســؤال واللجا،
َّ
ولقد تم حال َم ْن َ
وبكائه ونحيبه.
الفروض والنوافل ،واحرتزوا يف هذه األيام عن
فصححوا  -رمحكم اهلل -
َ

وحتصنوا ِمن سهام الغفالت القواتل ،وتيقظوا ِم ْن ِسنة اجلهالة
األفعال الرذائل،
ّ
قبل حلوق األواخر باألوائل ،قبل أن ُير َّد معتذراملعايص بتكذيبه.
وإياكم ِ
والغيب َة فإهنــا ُتبط األجر ،وجانبوا َ
أكل احلرام فإنه ســبب الطرد
شهركم هذا فإنه عظيم القدر ،وانتظروا بحسن التي ُّقظ فيه ليلة
واهلجر ،وع ِّظموا َ
ِ
ِ
عجيبه.
غريبه ،وعجيب ُة
القدر ،فإهنا غريب ُة

((( يف األصل :وتنجون!
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َ
وفضول الكالم ،واجتهدوا يف حفظ الصالة والصيام ،فإذا َس ِلم
وإياكم فيه

ِ
(((
رش الوقوف عىل
لكم هذا الشهر فقد َســلم لكم ُ
مجيع العام ،لعله يقيكم غد ًا َّ
ويفر [النسيب]((( من نسيبه.
يفر األخ من أخيه ُّ
األقدام ،يوم ُّ

والزمــوا يف صيامكم التقــوى [والــورع]((([ ،وجــدّ وا]

(((

يف اخلدمة

قبل يوم الفــزع ،وراقبوا اهلل رس ًا وجهــر ًا واتركوا الطمع ،فلعل اهلل ســبحانه
ُ
وتعاىل ْ
الكامل بتأديبه،
أن هيب لكم أحســ َن اخللع ،فهو الذي أخرب عنه الســيدُ

بقولــه ﷺ « :يقــول اهلل تعــاىلُّ :
كل عمل ابن آدم لــه إال الصوم فإنــه يل وأنا
أجزي به»).(5
اللهم ِّ
صل ((( عىل سيدنا حممد وعىل آله ،وس ِّل ْم لنا صو َمنا بصونك ،وأيدنا
َّ

بحفظك وعونك.

ٍ
وأمتــم علينا نعمك
خــر وعافية،
آخر شــهرنا كام أريتنــا أوله يف
ْ
وأرنــا َ

الوافرة الصافية.

((( يف األصل :لعل .ويف (س) :عساه.

((( خر ٌم يف األصل ،واستدركت الكلمة من (س).

((( كلمــة مل يبق منها يف األصل ســوى :وا .ويف (س)« :وحققوا يف صيامكم التقوى والورع،
والزموا احلذر قبل يوم الفزع».

((( زيادة مني عىل ضوء ما نقلته من (س).

((( رواه البخاري ( ،)5583ومسلم (.)1151

((( يف األصل :صيل.
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وارزقنا اإلخالص يف أعاملنا ،والصدق يف أقوالنا.
واغفر بكرمك ما أسلفناه من ذنوبنا ،برمحتك يا
وعُدْ علينا بإصالح قلوبنا،
ْ
أرحم الرمحني.
آمني آمني ،وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.

•

•

•
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اجمللس الثاني
يف انتصاف شهر رمضان
ورسه وظنونه،
احلمد هلل امل َّطلع عىل ظاهر العبد ومكنونــه ،والعامل بجهره ِّ

أمره أن يقول له كن فيكون ،فاألمر بني
واملتفرد بإنشــاء العامل وإبداع فنونه ،إنام ُ
ِّ
كافه ونونه.
خلق األشــيا َء بقدرته وابتدع ،وأتق َن بحكمته َّ
كل ما صنع ،وعىل ما خيفيه

الضمري اطلع((( ،و َع ِل َم ما حيتوي عليه يف حركته وسكونه.
ُ

وصورهم ،وخلقهم بقدرته وأحســن صورهم،
اخلالئق عىل ما أراد
فطــر
َ
َّ

وتعزز بالبقاء ،وبالفناء قهرهم ،وسقاهم باملوت ِمن
وأمرهمَّ ،
وهناهم عام شــاء َ
كأس َمنُونه.
األرض بصنعته ورفع السامء ،واصطفى آدم وع ّلمه األسامء ،وأجرى
وضع
َ

وتفضل عليهم بتفجري عيونه.
لِعباده بفضله عذب املاء،
َّ

الضمري واطلع» .وأثبت ما يف (س) .وسيأيت الفعل :علم.
((( يف األصل« :وعلم ما خيفيه
ُ
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وســر النجوم
ــع الســاء ورف َعها ،ودحا األرض عىل املاء ووض َعها،
أوس َ
ّ
َ

بقدرته وأطل َعها﴿ ،ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾(((.
وأشكره عىل جزيل فضله وامتنانه.
أمحدُ ه عىل إحسانه،
ُ
وأشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له يف سلطانه.
وأشهدُ أن حممد ًا عبده ورسوله املبعوث بربهانه.

صــى اهلل عليه وعىل آله ،وأصحابه ،وأزواجــه ،وأنصاره ،وأعوانه ،وعىل
التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين َو َوض ِع ميزانه.

فـصــل
عباد اهلل:
َّ
قهر نفسه باملجاهدة وانتصف،
إن شــهركم هذا قد انتصف ،فهل فيكم َم ْن َ

)(2
وهل فيكم َم ْن قام فيه بام َع َرف ،وهل تشوفت
مهمكم فيه إىل نيل الرشف؟
ُ

فليت شــعري َمن ذا الذي أصلح يف هذا الشهر ماضيه ،وأطاع مواله طالب ًا
((( من سورة لقامن ،اآلية .11
((( يف األصل :تشوقت.
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بأجر ٍ
ملراضيه ،فيا ُّأيا ا ُملحسن فيه :برشاك ٍ
وافر تستوفيه((( ،ويا متقدِّ م ًا عىل أفعال

حسب ا ُملخالف ما به [ويكفيه](((.
السفه
ُ

ٍ
ٍ
ٍ
وساعات كاجلواهر ما ألطفها!
زاهرة ما أرشفها،
أوقات
آه ِم ْن
أضاءت لياليها بصالة الرتاويح ،وأرشقت أيا ُمها بالذكر والتسبيح.
قد
ْ
نتيجتها) (3اإلخالص والصدق ،وثمر ُتا اخلالص من الذنوب والعتق.
ِ
بص ِ
حوه ،وغسل فيها َ
درن التقصري بمحوه.
ـم ْن غنمها َ
طوبى ل َ
وحســ َن فيها حدو َدها بإقالعه عن الذنب
وصدَّ عن شــهواهتا وأغراضهّ ،

وإعراضه.

وفوت ن َفسه
والويل لـ َِم ْن عدم بجهله فوائدَ هاُ ،
وح ِرم بتقصريه زوائدَ ها(((ّ ،

غريها.
خريها ،وظ َّن أنه سيبقى حتى يرى َ
لغفلته َ

وبادر يو َمه قبل ْ
أن يميض كأمسه ،وانتبه ِم ْن رقدة
نظر لنفسه،
َ
فرحم اهلل َم ْن َ

شــهر العمل وقد ذهب
غفلته ،ونــد َم عىل ما ض ّي َع من أوقات طاعته ،فإنام هو
ُ
نص ُفه ،وفيه من اخلري ما ال ُيستطاع وص ُفه.
((( يف األصل :فيه .والتصحيح من (س).

((( يف األصل :ما بيه .والتصحيح والزيادة من (س).
((( يف األصل :نتيجها!

((( يف األصل :نيل زوائدها .وتابعت ما يف (س).
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ُر ِوي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رســول اهلل ﷺُ « :أعطيت أمتي

مخس خصال يف شهر رمضان مل ُت ْع َطه ّن((( أمة قبلهم:

أطيب من ريح املسك.
َخلوف فم الصائم عند اهلل
ُ
وتستغفر هلم املالئكة حتى يفطروا(((.
و ُيزيــ ُن اهللُ تعاىل هلم ك َُّل يو ٍم جنته ثم يقولُ :يوشــك عبادي الصاحلون أن
(((
إلـي.
يلقوا عنهم املؤنة و األذى ويصريوا ّ

وتُصفــد فيه مردة الشــياطني فــا خيلصون فيــه إىل ما كانــوا خيلصون
إليه يف غريه.
و ُيغفر هلم يف آخر ليلة.
قيل  :يا رســول اهلل أهي ليلة القدر؟ قــال :ال ،ولكن العامل إذا فرغ عمله
وقضاه ُي َو َّف أجره»(((.
)(5
«م ْن صام رمضان إيامن ًا واحتساب ًا غفر له ما تقدم من ذنبه».
ويف حديث َ :

((( يف األصلُ :يعطهن.

((( يف األصل :يفطرون.

((( يف األصل :تغلوا عنهم املؤنة ويصربوا عىل األذى!

((( رواه أمحد والبزار وفيه هشام بن زياد أبو املقدام وهو ضعيف .جممع الزوائد (.)341/3
((( يف األصل :ويف لفظ!
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وألفاظ الرواة متفقة((( ،وهذا) (2حديث صحيح أخرجه البخاري).(3
«إن هلل عند كُل
وعــن أيب أمامة ريض اهلل عنه [عن النبــي ﷺ]((( أنه قالَّ :

ٍ
فطر ُعتقاء من النار».

ِ
ٌ
إسناده ثِقات).(5
حديث صحيح ورجال
هذا
وقــد ُر ِو َي)َّ :(6
«إن كل يوم يصومه العبدُ يف رمضان جيــيء يوم القيامة يف
َغاممــة ِم ْن نور ،يف تلك الغاممة قرص من ُد ٍّر ،له ســبعون ألف ٍ
باب ،يف كل باب

ياقوتة محراء».

الزهري أنه قال :تســبيحة يف رمضان أفضل ِم ْن ألف تســبيحة
ور ِو َي عن ُّ
ُ

يف غريه(((.

وعن قتادة أنه قالَ :م ْن مل ُي ْغ َف ْر له يف رمضان فلن ُي ْغ َف َر له.
((( كذا هنا ويف (س) ،وليست اجلملة يف (ط).
((( يف (س) :هذا.

((( صحيح البخاري (.)1910( ،)1802( ،)38

((( زيادة ال بد منها.

((( رواه أمحــد ( ،)226/2والطــراين يف «املعجم الكبري» ( ،)284/8والبيهقي يف «شــعب
اإليامن» ( )304/3وقال« :غريب من رواية األكابر عن األصاغر».

ترصف الناسخ ،فليس احلديث يف الصحيح ،وإنام
((( يف األصل :ويف الصحيح .ولعل هذا من ُّ
هو شديد الضعف ،واللفظ منكر جد ًا .انظر :مشيخة ابن أيب الصقر ص  .99ومل يرد هذا
اللفظ يف (س) ،إنام فيه« :وقد ُروي بسند عن قيس اجلهني قال».

((( رواه الرتمذي (.)3472
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ِ
رسول اهلل ﷺ عليه:
ويؤ ِّكدُ هذا دعا ُء جربيل وتأمني

عن أيب) (1هريرة ريض اهلل عنه َّ
أن رســول اهلل ﷺ َص ِعدَ املنرب وقال« :آمني،

لت :آمني ،آمني ،آمني،
آمني ،آمني» فلام نزل قيل :يا رســول اهلل ،حني صعدت ُق َ

فقال« :إن جربيل أتاين فقال يل :يا حممد َم ْن أدرك شهر رمضان فلم ُيغفر له فامت

فدخل النار ،فأبعده اهلل ،فقل :آمني [فقلت آمني]).(2

يربمها فامت فدخــل النار،
وم ْ
ثم قــالَ :
ــن أدرك أبويــه أو أحدمها فلــم َّ

فقلت آمني.
فأبعده اهلل ،قل :آمني،
ُ

كرت عنده فلم ُيصل عليــك فامت فدخل النار فأبعده اهلل،
وم ْن ُذ َ
ثــم قالَ :

قل :آمني ،فقلت آمني»(((.

وعــن أيب هريرة ريض اهلل عنه أنه قال :أوضع((( ما ُيصيب صاحب شــهر

رمضان إذا أحس َن صيا َمه وقيا َمه ْ
أن خيرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه(((.
إخواين:

ُــف القدر ،أما ن َ
ُقل ِمن
أين َم ْن ملك وســطا و َقدَ ر ،أما
عبثت به للتَّلف أك ُّ
ْ

قصه إىل بيت املدر ،أما َّ
حل منزالً َخ ِرب ًا وكم كان قد عمر ،أما َخ ِر َس لسانُه بعد
ْ
((( يف األصل :وعن أبو.

((( زيادة من رواية احلديث.

((( رواه أبو يعىل يف «مســنده» ( )328/10وإسناده حســن ،ورواه آخرون .انظر« :الرتغيب
والرتهيب» (.)331/2

((( هذا هنا ويف (س) ،ويف «ا ُملصنّف» :أول.
((( رواه اب ُن أيب شيبة يف «ا ُملصنّف» ( )8874( )271/2وفيه ٌ
رجل مل ُي َس َّم.

55

لإلمـام أبي الفـرج ابن اجلـوزي البغـدادي

ما هنى وأمر ،أما أصبح بعد ِ
الع ِّز يف الرتاب ُمع َّفر؟ يا هذا ْ
إن كان ســب َقك رفي ُقك
َ
فأنت يف األثر.
كثري األوســاخ متى تقصد النزاهة ،يا ُّأيا الغافل كيف آثرت الســفاهة،
يا َ

ٍ
ُّ
يا راح ً
بحب العاجل وهو أعظم
قريب كيف
ال عن
تســتلذ بالفكاهة؟ يا ُمغرم ًا ُ
ِم ْن كل عاهة.

العجب لك كيف جتول يف ميادين العادين ،وال تعترب بالرائحني إىل اهلل َّ
كل
تحي ًا يف أحواله وال يقتدي باهلادين ،ويبيع ما يبقى ويشرتي
يوم والغادين؟ يا ُم ِّ
ما يفنى أبد اآلبدين.
ب اهلوى وأعلنوا ،و َع َّلوا
وحتصنوا،
أين الذين مت َّلكوا وســادوا
وأرسوا ُح َّ
َّ
ُّ
هاتف اإلنــذار فلم يفطنوا ،ونقلهم
ُبنيان األمــل وازدادوا ومتكَّنوا؟ هتف هبم
ُ
املوت عىل ما هم عليه أساؤوا أم أحسنوا.
ُ
ِّـن
الـمــــتَــزَيـ ُ
يـــا أ ُّيـهـــا ُ

َيــن؟
قــل لـي :لـمــن تَــتَـز ُ

يا ســاكِـن الـحـجــر ِ
ات مـا
ُ ُ َ
َ

ِ
ـكـــن
ـس
غــري
لـك
ُ
قــربك َم ْ
ُ

أخــلــص لِــربـك تــوبـــ ًة
ْ

ِ
ــن
ـمـك ُ
وسـبِـيـلـُهــا لـك ُم ْ

فـكـأن شـخـصـَـك مل يـكـن
َّ

ِ
ـــن
يف
النــاس ســاعـ َة تُــدْ َف ُ
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وكـأن أهــلـك قــد بـكـــوا
َّ

ِس ّـر ًا عـلـيـك َ
وأ ْعــ َلــنُــــوا

مـضـت لـك لـيــلــ ٌة
فــإذا
ْ

ــحـــزَنـــُوا
فـكــأنـم لـم َي ْ
َّ

الـنـــاس فـي غــفـــالتـهـم
ُ

ِ
ـــن
َـطـح ُ
ورحـى الـمـنـيـة ت َ

الــــردى
مــا دون دائـــــرة
َّ

(((
ــن
ـصـن
ِح
ـص ُ
ــن يت ََح ّ
لـم ْ
ٌ
َ

مـا يل رأيـتـُـك تـطـمـــئـنـْــ

ِ
َــن
ـن إلـى احلـيـــاة َوتَــرك ُ
ُ

(((

ُــن
ــم َ
َـسـك ُ
ــرت مــا ال ت ْ
و َع َ

أنـت يف الــدْ
وشـكـكـت فيام َ
َ

ـــن
ــدُ نــيــــا بــه ُمــتـ َيــ ِّق ُ

َ
حـــوادث الـ
أن
َ
وظـنــنـت َّ

َــمــكـــن
أيـــــــام ال تَــت
ُ

ـمـعـت ما تـفـنـى بــه
َو َج
َ

(((

صل((( عىل سيدنا ٍ
اللهم ِّ
حممد وعىل آل حممد.
َّ
واخلالص يوم اللقا.
اإلخالص والتقى،
اللهم
وارزقنا
َ
َ
َّ
((( يف األصل :حصن ًا.

ومجعت ما ال ينبغي .وهذا البيــت وما بعده ليس يف ديوان
((( يف (س) والتبــرة (:)86/2
َ
أيب العتاهية.

((( األبيات ( )9-1أليب العتاهيــة يف ديوانه ص  ،381-380و«االهتبال» ص ،289-288

باختالف يف الرتتيب ،واختالف يف األلفاظ ،واملطلع هناك:
ِ
تتس َّمن؟
يـا أهيـا
الـمـتسـمـ ُن قل يل :لـمـن َ
ِّ
((( يف األصل :صيل.
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وكمل بفضلك صيانَتنا ،وأمتم بمنِّك إيامنَنا.
ِّ
وأيقظنا ِمن رقدة ِ
أهل الغفلة ،وث ِّبت لنا أعامالً تصلح للنقلة.
مستقيمها ،يا أرحم الرامحني،
خواتيمها ،وغاية أواخرها
خري أعاملنا
َ
َ
واجعل َ
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني.
•

•

•
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اجمللس الثالث
يف العشر األخري من رمضان
وأحكمها خلق ًا،
وكون األشــياء
احلمد هلل الذي ملك الربايا غرب ًا ورشق ًاّ ،
َ

وأمات
وقســمهم كام شــا َء فأسعدَ وأشقى،
ود ّب َر عباده بلطفه جود ًا منه ورفق ًا،
َ
َ
وحكم فأقضيتُه
وتفرد بموجب البقاء وحده حق ًا ،وقىض
َ
وأحيا وأفنــى وأبقىّ ،

إذا أنفذها ال ُتت ََوقى ،وحكم عدالً وقال صدق ًا ،وفتق الساموات واألرض وكانتا

رتق ًا ،وأبان ِ
بالعرب إىل مقام اهلدى ُطرق ًا ،وأرســل الســحاب ُي ْظ ِه ُر رعد ًا وبرق ًا،
و﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾(((.

أمحدُ ه ،وهو باحلمد جدير ،وأستعينه ،وهو عىل العون قدير.
وأشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له شهادة أ َّدخرها لنجاحي ،وأرجو

هبا فوزي وصالحي.

وأشــهدُ أن حممد ًا عبده ورسوله ،أرســله باهلدى ودين احلق ،وأعال مقامه
عىل مجيع اخللق.
((( من سورة غافر ،اآلية.13
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صــى اهلل عليه ،وعــى آله ،وأصحابــه ،وأزواجه ،و َم ْن حــذوا) (1حذوه

يف منهاجه.

فـصــل
عباد اهلل:
ُ
تكمل الفضائل وتتم املفاخر.
عرشكم هذا هو األخري اآلخر ،فيه
إن َ
وفيه تزكو األعامل ،وتُنال اآلمال.

وي ِمل َك َّله ،ويشدُّ مئزره ،ويقوم َ
الليل ُك َّله(((.
يسهر ليلهَ ،
كان رسول اهلل ﷺ ُ
فالسعيدُ َم ْن أكرمه وأج َّله ،والبعيد َم ْن أهانه واستق َّله.

ِ
تعظيم هذا
وقد ُر ِوي عن النبي ﷺ
العرش عىل بقية الشهر ،وكان ﷺ َي ُُّصه
ُ

باالعتكاف والقيام ،وقالت عائشــة ريض اهلل عنها :كان رسول اهلل ﷺ يعتكف
العرش األواخر من شهر رمضان حتى توفاه اهلل ع َّز َّ
وجل(((.
إخواين(((:
شــهر رمضان تصوم
كانت رابعــة العدوية -رمحة اهلل عليها (5)-إذا دخل
ُ
((( وضع الناسخ حتت احلاء حاء صغرية.

((( ُينظر حديث عائشة يف صحيح البخاري ( ،)1920ومسلم (.)1174
((( رواه البخاري ( ،)1922ومسلم (.)1172

((( من هنا إىل األخري ال يوجد يف (س) .وثم كالم آخر.

((( لعل هذا األســلوب يف الدعاء من الناســخ ،وقد تكرر هنا ،ومل أره يف (س) إال يف موضع
واحد ،واهلل أعلم.
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هنــاره وتقوم ليله ،فإذا عزم عىل الرحيل تبكي وتقول :ال أوحش اهلل ِم ْن شــهر
يستحي فيه العايص ْ
أن يعيص مواله.

در أقوا ٍم ما أكثر ما ت َِعبوا ،وما أشدَّ ما ن ََصبوا ،ما كان إال قلي ً
ال حتى نالوا
فلله ُّ

ِ
بحالوة مرشوهبم
ما طلبوا ،لو ذاق العاقل ِم ْن رشاهبم يف الدجى ما رشبوا ،هام
و َق ُر َب كام َق ُربوا.

ولو رأيتَهم وقد نصبوا األقدام ،وترنَّمــوا بأرشف الذكر وأعذب الكالم،
ورضبوا عىل شــاطئ بحار الصدق هلــم خيام ،وز ُّموا مطايا األشــواق إىل دار
ِ
الســام ،فإذا أقبل ُ
وترك
اهلواجر هبجر الرشاب
الليل تلقوه بالقيام ،وصابــروا
َ
َّ
وقوف عىل األقدام.
احلبيب وطاب املقام ،وهم بني يديه
الطعام ،وقد جتىل هلم
ٌ
ُ
رؤوسهم من اخلجل ،ووقفوا عىل أقدام اخلوف والوجل.
قد أطرقوا
َ
َّ
ُ
ويتلــذذون بأطيب الكالم،
أحوالم وهم يرتنَّمــون بذكر احلبيب
وهــذه
دارت عليهم كؤوس وال ُمدام ،فهم
بســكارى وال
ْ
وتراهم ُســكارى وما هم ُ

ِ
احلرضة القدسية ،فهنيئ ًا هلم بطيب ذاك الرتنُّم ونعيم ذاك املقام ،قد خرج
أضياف

ِ
ِ
وهبت لكم اجلنة
اجلــزاء :قد
العطاء ليو ِم
هلم يف مرســو ٍم مرقو ٍم توقيع ترصي ِع
ُ
ِ
السالم.
السالم يف دار َّ
السالم م َن َّ
فادخلوها بسالم ،فلهم َّ
•

•

•
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اجمللس الرابع
يف فضل ليلة القدر
الدوار،
احلمد هلل الذي أتقن حساب الشهور واألعوام وعدد األيام بالفلك ّ

فرجب ُ
أوان ظهور األزهار،
وجعل السنة شــجرة و َف َّضل منها ما أراد واختار،
ُ

أوان ظهور الورق والنَّــوار ،ورمضان ُ
وشــهر شــعبان ُ
أوان قطــف الثامر ،قد

خصه اهلل بذلك﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾(((.
ّ
ٍ
يغفر اهلل ألهل الذنوب واألوزار ،ويف وســطه َيعفو عن
ففي ّأول ليلة منه ُ

أصحاب الذنوب الكبار ،ويف آخر ليلة منــه يعتق اهلل تعاىل فيها كل ٍ
ٍ
عاص
عبد

قد وجبت له النــار ،ويف ليلة القدر التي هي خري ِم ْن ألف شــهر َتن ِْزل املالئكة
فيها بالرمحة والرضوان واألنوار ،ف ُيسلمون عىل القيام ،وخيصون النيام بالدعاء
وكثرة االســتغفار ،فإذا طلع الفجر وه َّبت نسامت األسحار ،نادى جربيل عليه
الســام :يا معارش املالئكة الرحيــل البدار البدار ،فتقــول املالئكة :يا جربيل
َّ
وما فعل ربنا اجلليــل يف ذنوب أمة حممد املختار؟ فيجيبهــم أن الرمحن قد عفا

((( من سورة القصص ،اآلية .68
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ٍ
بجنات جتري من
وعوضهم جــزاء صيامهم
عــن الصغار ،وجتاوز عن الكبارَّ ،
حتتها األهنار(((.
سبحان َم ْن قد تصدَّ ق

عليكــم يف صومكـم

وخصكــم بالعطايـا
َّ

خـــتـار
يـا أمـــ َة ا ُمل
ْ

***
تأتـون يـوم القيــامـة

وصومكم من فوقكم

َـو َّجـه
حيث اجتهـتم ت َ

ســار
وحيث ِسـرتُـم
ْ

***
حممول فـوق الغامئـم

عىل أكـف املـالئـكـة

شـعـاعـُــه يـتــالال

ِ
األنـــوار
ـن كـثـرة
م ْ
ْ

***
وتـعبـرون املـوقـــف

جتلـوا عىل كـل األمم

مثـل البدور وفيكــم

األقـمــار
َم ْن يـشـبـه
ْ

***
ٍ
حديث فيه كالم مشابه يف املجلس األول ص .42
((( انظر التعليق عىل
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وقـد صفـا الوقت ملـا

نـاجـاكـم مــوالكـم

قومـوا تعالـوا مت َّلــوا

أبـــرار
بـالوصـل يـا
ْ

***
هـذا مجـالــي جت َّلــى

واحلجب عنكم رفعتها

ودولـة اهلجــر و ّلـت

األكـــدار
وزالـــت
ْ

(((

***
وأشــكره شــكر ًا أبلــغ به َّ
كل
أمحــدُ ه محــد ًا يزيل األكــدار والكروب،
ُ

أمل ومطلوب.

النسيب
خرها ليوم يفر
ُ
وأشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له شهادة أ ّد ُ

ويتقرب هبا العبد إىل عالم الغيوب.
ممَّن هو إليه منسوب،
َّ

وأشــهدُ َّ
أن حممد ًا عبده ورســوله السيد املحبوب ،ا ُملشــفع يوم القيامة يف
أصحاب اخلطايا والذنوب.
صــى اهلل عليــه وعىل آلــه وأصحابــه وأزواجه مــا ه َّبت ريح الشــال

واجلنوب.

((( هذه الرباعيات من الشعر املعروف بـ «كان وكان» ،وهو ف ٌّن بغدادي ينظم بالعامية .وستأيت
رباعيات أخرى ص  .70وكلها ليست يف (س).
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فـصــل
عباد اهلل:
َّ
إن ليلتكم هذه عظيمة املقدار ،جليلة االفتخار ،تُغفر فيها الذنوب واألوزار،

امللك الغفار ،وينادي :هل ِم ْن ٍ
ويتجىل فيها عىل عباده ُ
فأتوب عليه ،هل ِم ْن
تائب
َ
ٍ
الكريم الغفار؟).(1
فأغفر له وأنا
ستغفر
ُم
ُ
َ

عز َّ
الســام أن
وقيــل :إذا كانت ليلة) (2القــدر أمر اهلل َّ
وجل جربيل عليه َّ
هيبــط إىل األرض فينــزل يف كبكبة من املالئكة ومعه لــواء أخرض ،فريكز ذلك
اللــواء عىل ظهر الكعبة ،وتدخل) (3املالئكة عىل املؤمنني واملؤمنات فيســلمون
عليهم ،ويؤمنون عىل دعائهم ،ويســألون اهلل هلم املغفــرة والقبول ،وال يزالون
كذلــك حتى يطلع الفجر ،فإذا طلــع الفجر نادى جربيل :يــا معارش املالئكة
الرحيــل الرحيل ،فتقول املالئكة :يا جربيل ما فعــل اهلل بالعصاة من أمة حممد
ﷺ؟ فيقــول :إن اهلل تبارك وتعاىل قد اطلع عليهــم ،وغفر هلم ذنوهبم ،وجعل
جزاءهم بصيامهم اجلنة ،وش ّفع صاحلهم يف طاحلهم ،وش ّفع املجتهدين القيام يف
الغافلني النيام.
((( وهذا يف كل ليلة يف رمضان وغريه ،واألحاديث يف ذلك صحيحة معروفة.

((( يف األصل :كانت أول!
((( يف األصل :ويدخلون.
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وحسن
قال:
الســام بالتسبيح والتقديس والتهليل ُ
ُّ
فتضج املالئكة عليهم َّ
عز َّ
وجل(((.
الثناء عىل اهلل َّ
فيا خيبة َم ْن ُح ِر َم خريها ،ويا شقاوة َم ْن فاته فضلها وبِرها ،فهي ليلة القدر

خري ِم ْن ألف شهر.
والفخر ،وهي ٌ
إخواين:

املوت بشدة القهر ،أما خ َّي َبه
أين َم ْن كان معكم يف مثل هذا الشهر ،أما سلبه
ُ

وح ِس َبه الدهر؟
فيام َأ َّم َله َ

املوت وفاجأه وأســكنه القرب
وتكب ،أما أخذه
ومترد
ُ
َّ
وجتبَّ ،
أين َم ْن ســطا َّ
إىل املحرش؟
ِ
ظلمة اللحد ألقاه.
أين َم ْن أ َّم َل بقاه؟ فاجأه املوت ويف
محكم اهلل  -بقي َة هذا الشــهر الرشيــف العظيم ،واجأروا
فاســتدركوا  -ر َ
إىل موالكم فإنه كريم رحيم ،واســألوا العفو والغفــران ،والنجاة من النريان،
والتجاوز عن الذنوب والعصيان ،فإنه غفور رحيم رمحن.
مر ص  42-39و ص .62-61
((( ُر ِو َي مرفوع ًا وال يصح .وقد َّ
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اللهــم إنا نســألك النجاة من النــار ،والعفو عــا اقرتفناه مــن الذنوب
َّ
واألوزار ،آنــاء الليــل وأطــراف النهار ،إنك أنــت الرحيم الكريــم الغفار،
يا أرحم الرامحني.
•

•

•
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اجمللس اخلامس
يف وداع شهر رمضان
احلمد هلل الذي و َّفق َ
أهل السعادة ،فعملوا بأعامل املتقني ،عن يقني ،وخذل

َ
أهــل الشــقاوة ﴿ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾) (1فـــ ﴿ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾

(((

و﴿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾(((.

ِ
ووصل قوم ًا ﴿ﮔ ﮕ ﮖ
ب املطامــعَ ،
قطع م ْن قلب الطائع ُح َّ

ﮗ﴾((( ﴿ ،ﮅ ﮆ ﮇ ﴾(((.

وقاهم مــن األرشار ،ور ّقاهــم إىل حمل األبرار ،فهم يف النهار ُيســارعون

يف اخلريات مع املخلصــن ،وبالليل يدعون رهبم رغبــ ًا ورهب ًا ﴿ﯯ ﯰ

ﯱ ﴾((( ،خافوا فأصبحوا آمنني ،وصربوا ﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﴾(((،

((( من سورة احلديد ،اآلية .16

((( من سورة البقرة ،اآلية  ،16و.175

((( من سورة احلج ،اآلية  .11ومن سورة الزمر ،اآلية .15
((( من سورة السجدة ،اآلية .16
((( من سورة املائدة اآلية .15

((( من سورة األنبياء ،اآلية .90

((( من سورة آل عمران ،اآلية .146
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وشكروا واهلل جيزي الشاكرين ،وعند املوت تتوفاهم املالئكة طيبني ﴿ ،ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾).(1

شــبههم حتت اخلرضاء ،فإن قيلَ :م ْن هم؟ قل:
فام م ْث ُلهم عىل الغرباء ،وال
ُ

﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾(((.

درهــم ِم ْن
أمرهــم بالصيــام فصامــوا ،وبالقيام بحقــه فقامــوا ،فلله ُّ
َ

صائمني قائمني.

عملــوا وما غفلــوا ،واجتهــدوا فنالوا ما أ َّملــوا ،وأصبحوا عــى فِراق

رمضان نادمني.

رب فيه الكسري ،وقد أصبح لكم ُم َو ِّدع ًا يقين ًا ،وهو
شهر ُي ُ
عتق فيه األسريُ ،
وي ُ
ٌ
شــاهدٌ لنا وعلينا ،فال أوحش اهلل ِم ْن بركاتــه ،وال أعدمنا أوقات طاعاته ،فكم
ٍ
عاص طالت عليه حرساتُه ،وجرت لفقده عرباتُه ،وأصبح عىل فقد شــهره
ِم ْن
ً (((
ٍ
باكيا
بقلب حزين.

راحـلني
عن ُمـنْحـنى األجر ِع يا
ْ

واحلنني
قد طـال شوقي نحوكـم
ْ

تـذكــرت زمـــانـ ًا مـضــى
إذا
ُ

تـبـني
كـادت من احلرسة روحـي
ْ

((( من سورة النساء ،اآلية .69

((( من سورة آل عمران اآلية .134
((( يف األصل :باك!
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ْ ِ
كـب ومل تـقـدمــوا
الـر ُ
إن َقــدم َّ

واألنــني
سـألـتــقـيــه بالبـكــا
ْ

قـدمـتـم فيـه نـــاديـتـُكــم
وإن
ْ

القـادمـيـن
يـا مرحـبـ ًا باجلـيـرة
ْ

أوحشتم ربــوع احلمـى
ِم ْن يـوم
ْ

احلــزيـن
مـا ُس َّـر واهلل فـــؤادي
ْ

كـنـتـم عــزِّي فـمـذ غـبـتم
قـد
ُ

َّ
واملـعـني
قـل نـصـريي بعـدَ كـم
ْ

عهدكـم
قلـب عىل
قد كـان لـي
ٌ
ْ

املـعـيــن
ما زال واهلل العظـيم
ْ

(((

فـصــل
عباد اهلل:
َّ
إن شــهر رمضان عزم عىل الرحيل وقد شال اخليام ،فعليكم بالطاعة ،فإنه
يشهد لكم بام فعلتم حسب اجلهد واالســتطاعة ،أو يشهدُ عليكم بام فعلتم من
أخرس بضاعة.
الذنوب واآلثام ،وتلك
ُ
الســام والتحيــة واإلكرام ،يــا حبيب
فيا
شــهر رمضــان عليــك منا َّ
َ
الزاهدين ،ويــا قرة عني العابدين ،هنارك صدقة وصيــام ،ولي ُلك قراءة وقيام،
السالم.
فعليك منّا َّ
(((كذا بتكرر ا ُملعني ،ولكن «املعني» يف البيت السابق من البرش ،والثاين اسم هلل.
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السالم عليك يا شهر الربكات.
َّ
(((
ُغفر فيه السيئات.
َّ
السالم عليك يا شهر ًا ت ُ
ً (((
تتضاعف فيه احلسنات ،وت ُ
السالم عليك يا شهرا
ُقال فيه العثرات(((.
ُ
َّ

ْ
وصــالـح حـبـيــبـك
اهنـض
ْ

هـــــذا أوان املـصــــاحلـــة

إىل مــتـى أنــت غــــــــارق

العـصــيــــان؟
فــي لـجـــة
ْ
***

إن كــان شـهــر الـتـــــوبــة

فـاتــك ومــا نـلــت املــنــى

ويف رجــب مــا حـصـل لـك

أمـــــــان
مـن الـذنـــــوب
ْ
***

وقـــد تــــولــى عـــــنــك

ــن عـصـى
شـعــبــــان يــا َم ْ

فـقـم وبـــــادر بــتـــوبـــة

رمــضـــــــــان
بـاهلل فـــي
ْ
***

((( يف األصل :شهر.
((( يف األصل :شهر.

((( يف األصــل بعدهــا :شــعر كان وكان .أي من الشــعر املعــروف بـــ (كان وكان) .وهذا
من الناسخ.
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تـقـضــى
ـمـرك جـمـيـعـه
َّ
ُع ْ

عـلـى اخلــطــــايــا والـزلـل

والـصــــوم راحـــل عــنـك

خــســـــــران
وأنــت فــي
ْ
***

يــا غــــافــ ً
ال يـتـمـــادى

(((

وابـكِـي عـىل فـقـد صـومــك

اهنـض ودع عنــك الـكـســل
الـهـــتــــان
بـدمـعـــــك
ْ
***

بـــــادر وأدرك نـفـســـــك

فـيـمــا بـقـي يـا مـن عـصـى

فـالشـهــر أضـحـى مــــو ِّدع

كــان
شــــاهـــد بـمــا قــد
ْ
***

وفـيــه لـيـلــة عـظــيــمــة

عـىل اللـيــالــي تـفـضــلت

ٍ
شـهــر
هـي خــري مـن ألــف

الـغــفــــــران
ولـــيـــلــة
ْ
***

ـــرق
فـيـهــا الـعـطـــايـا تُـ َف ّ

واخلــــري فـيـهــا يـنــقـســم

عـىل جـمــيـع اخلـــــالئــق

ّـــــان
بـقـــــدرة الـمــــــن
ْ
***

((( سيأيت مثل هذا الشطر يف شعر أليب بكر الدينوري .انظر احلاشية ص .125
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نـعـم وجـــــربيـل يـــنــزل

فـيـهـا ومـعــه املـــالئــكــة

يـفـــرقـــون الـعـطــــــايــا

واإلحــســــــان
والــــبـر
ْ
***

وال يــزالـــــوا كـــــذلــك

للـفـجـر يف وقــت السـحــر

يدعــــون ألمــــة حمـمــــد

والـغـفـــــران
بـالـعـفــــو
ْ
***

واهلل فــيــهــا يــنـــــــادي

ـن يـتـــوب أعطـي لـه
هـل َم ْ

مــا يـرتـجـي مــن ثـــوابــي

والـرضــــــوان
والـعـفــــو
ْ
***

فـيـا غـــريـق اخلـطــــــايــا

اهنـض إىل بـــاب الـكـــريـم

وتـضــــرع
وابـكــي ونُـــح
ّ

رمـضــــــان
عـلـى فِــراق
ْ
***

وقــــل :إهلــي أجــــــــرين

ونـجـــنــي
مـن الـعــــذاب ّ

مـن حـــر نــــــار جهـنـــم

الـنــــــيــران
وزفــــــــرة
ْ
***
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مـــا لـي إلـيــك وســــيـلــة

إال الـرجــــا وتَــشـ ُّفــعــي

باهلـــــاشـمـي الـتـهــــامـي

عـدنــــان
ســــيـد بــنـــي
ْ
***

صــلــى عـلـيـــه وســلـــم

رب السـمــــاوات الـعــــال

مــا دامــت الـــورق تـــرقـى

األغـصـــــان
مـنـــــــابــر
ْ
***

جعلنــا اهلل وإياكم ممن جفــا نومه وهــواه ،واتبع أوامــر خالقه ومواله،
و ُت ُق ِّب َ
ــل منــه صيامــه وحصــل لــه مــن اهلل غفرانه ورضــاه ،برمحتــه وهو
أرحم الرامحني.

•

•

•
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اجمللس السادس
يف فضل عيد الفطر
ِ
ِ
ومنور
ألحبابه
الثواب
احلمــد هلل ُم َو ِّفر
ومكمل األجر ،وباعث ظالم الليل ِّ
ِّ

ِ
علمه بام خيفيه الصدر ،العاملِ بخائنة األعني ويعلم ِمن اإلنســان
الفجر ،املحيط ُ

ِ
خواطر النفس وهواجس الفكرَّ ،
جل عن ْ
أن تناله
ما مل يدر ،املتعايل عــن إدراك
أيــدي احلوادث عىل مرور الدهر ،وتقدَّ س عن أن خيفى عليه باطن الرس وظاهر
اجلهر ﴿ ،ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾(((.

أحىص عدد الرمل يف الفيايف والنمل يف القفر ،وشــاء كام شاء تقدير اإليامن
الوقر.
والكفر ،أغنى وأفقر ،وأصم وأسمع ،فبمشيئته((( إدراك السمع
ومنع َ
ُ
ِ
وســمع فلم َي ْع ُز ْب عن
والذر يف الرب،
النمل
دبيــب
ْف عليه
أبــر فلم َي َ
َ
ُ
ِّ
َ

حيتج إىل معني َي ُمــدّ ه بالعون والنرص ،وأجرى
ســمعه دعاء ا ُملضطر،
وقدر فلم ْ
َ
األقدار كام شا َء يف ساعات العرص.
َ
((( من سورة يونس اآلية .22

((( يف األصل :فمشيئته .والتصحيح من (س).
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قسم بني اخلالئق كام أراد أسباب العرس واليرس ،وسي الرزق يف بحار ِ
احلكم
َ
َّ َ

الس.
تقويم النيات
ولو شاء مل يرس ،هدانا إليه ود َّلنا عليه
وتسليم ّ
ُ
ُ

ِ
وغسل به ذنوب الصائمني كغسل
َّ
خصنا م ْن بني سائر األمم بشهر الصيامَ ،
الثوب ِ
بامء القطر ،فله احلمد واملنّة إذ رزقنا إمتا َمه وأرانا عقبه عيد الفطر.
وص ُل لتودده،
أمحدُ ه محد ًا ال حدَّ لعدده ،وال انقضاء ألمده،
وأشكره شكر ًا ُي ِّ
ُ

وأتوكل عليه توكل العبد عىل سيده.

وأشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له شهاد َة ُم ٍ
لص يف معتقده.
وأشهدُ أن حممد ًا عبده ورسوله الذي نبع املاء من بني أصابع يده.
صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه وأزواجه وتابعي مقصده ،صال ًة تدوم إىل
يفر الوالد ِم ْن ولده.
يوم ُّ
ونشــكرك عىل إدراك يومنا ،ونتوسل
اللهم إنا نحمدُ ك عىل إكامل صومنا،
ُ
َّ
ونرغب إليك يف اخلالص غد ًا ِم ْن توبيخنا ولومنا.
إليك يف الغفران لنا ولقومنا،
ُ
ص
اللهم أعدْ علينا عيدنا أعوام ًا كثرية،
واغفر لنا كل صغرية وكبرية ،وخ ّل ْ
ْ
َّ
وسينا يف طاعاتك عىل أقوم ِسرية ،نحن
أنفســنا فإهنا يف سجن املعايص أسريةّ ،
ومجيع املسلمني يا أرحم الرامحني.

ُر ِوي عن الربيع بــن خثيم((( عن عبد اهلل بن مســعود ريض اهلل عنه قال:
((( يف األصل :خيثم .وهو خطأ.
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الســام أخربين
قال رســول اهلل ﷺ« :والذي بعثني باحلق نبي ًا إن جربيل عليه َّ
صل ليلة((( ِ
عز َّ
وجل ،أنه قالَ :مــ ْن َّ
الفطر
الســام ،عن ربه َّ
عن إرسافيل عليه َّ
عرش ركعات يقــرأ يف كل ركعة الفاحتة وســورة اإلخــاص إحدى عرشة

(((

مــر ًة ويقول يف ركوعه وســجوده عرش مرات :ســبحان اهلل واحلمد هلل وال إله
إال اهلل واهلل أكرب ،فإذا فرغ من صالته اســتغفر اهلل مئة مرة ،ثم يســجد ويقول
يف ســجوده :يا حي يا قيوم يــا ذا اجلالل واإلكــرام يا رمحــن الدنيا واآلخرة
ورحيمهام يــا أرحم الرامحني يا إلــه األولني واآلخرين اغفــر يل ذنويب وتقبل
صومي وصاليت.
والذي بعثني باحلق نبي ًا ،أنه ال يرفع رأســه من الســجود حتى يغفر اهلل له،
ويتقبل منه صومه ،ويتجاوز عــن ذنوبه ،وإن كان قد أذنب كل ذنب أعظم من
مجيع الناس ،ويتقبل منه شهر رمضان»).(3
إخواين:
ســتحب إحياؤها ،فأحيوها هبذه الصالة ،وأمتوا
هذه ليلة من الليايل التي ُي
ُّ

ليلها بالتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء.
((( كرر الناسخ ليلة.

((( يف األصل :أحد عرش.

((( قال املؤلف يف «التبــرة» (« :)114/2وقد رويت صالة لليلة ويوم العيد ليس فيها يشء
يثبت وال يصح ،فلهذا تنكبنا ذكرها».
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ُأخربنــا عن مروان بن ســامل عن ابــن((( كردوس [عن أبيــه]((( قال :قال
رســول اهلل ﷺَ « :م ْن أحيا ليلتي العيدين ،وليلــة من رجب ،وليلة النصف من
متوت القلوب»).(3
شعبان ،مل يمت قل ُبه يوم ُ

ور ِو َي عــن عبــد اهلل بن أمحــد بن حنبل يف كتــاب «الزُّهد»((( بإســناده
ُ

عن زبيد عن((( عبد الرمحن بن األســود أنه كان ُيـحـيـــي ليلة الفطر ويقول:
هذه ليلة ٍ
غفلة).(6

ستحب لصائم شــهر رمضان أن يدعو بدعاء جعفر الصادق  -رمحة اهلل
و ُي
ُّ

اللهــم ريب منزل القرآن ،هذا شــهر رمضان الذي
عليــه  -وهو هــذا الدعاء:
َّ

تــرم ،يا رب فأعوذ بوجهك الكريــم أن يطلع) (7الفجر
ُأنــزل فيه القرآن قد
َّ
ذنــب تُريدُ أن تعذبني بــه يوم لقائك
مــن ليلتي هــذه أو((( خيرج رمضان ويل
ٌ
يا رب العاملني).(9

((( يف األصل :أيب!

((( مستدرك من مصادر التخريج.

((( ال يصح .انظر« :العلل املتناهية» ( ،)562/2و«البدر املنري» (37/5ــ.)41
((( يف األصل :الزهري!

((( يف األصل :زيد بن!

((( مل أجــده يف «الزهد» املطبوع .واللفــظ كذلك يف «التبــرة» ( .)110/2ويف «الطبقات
الكربى» (« :)290/6إهنا ليلة عيد».

((( يف األصل :ال يطلع.

((( يف األصل :و.

((( ذكره املؤلف بلفظ مقارب يف «التبرصة» (.)111/2
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فـصــل
إخراج زكاة الفطر ،وهي مخســة أرطال [وثلث]
ومــن املتعلق بالصيام
ُ

)(1

ٍ
ِ
ٍ
وذكر وأنثى.
وعبد،
قتات به ،تلزم((( ك َُّل ُح ٍر
حب ُي ُ
بالبغدادي ،م ْن كل ٍّ
واختيارنا أن خيرج التمر.
ُ

ُ
يفضل عن
رج عــن عياله ِم ْن كل َم ْن تلزمــه نفقته ،إذا كان عنــده ما
ُ
وي ُ

قوت يومه وليلته.

وجيوز أن ُي ْعطى الرجل ما يلز ُم اجلامعة ،و ُيعطى اجلامعة ما يلزم الواحد.
ُ
وكان عثــان بــ ُن عفــان ريض اهلل عنه ُي ِ
ــر ُج عــن اجلنني ،فمــن ف َع َل

ذلك فقد أحسن.

وال جيوز أن تُعطى قيمة ذلك.
خرج لصالة العيد ،فإن قدَّ مها بيو ٍم أو يومني جاز.
وجتوز زكاة الفطر إذا َ
وقــد ُأخربنا عن قيس بن أيب حاز ٍم عن جرير بن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال:

رفع إال
شهر رمضان م َع َّل ٌق((( بني السامء واألرض فال ُي ُ
قال رسول اهلل ﷺ« :إن َ
بزكاة الفطر«.

((( من (س) ،و«منهاج القاصدين» (.)163/1

((( يف األصل :يلزم.

((( يف األصل :يعلق.
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ٌ
ُ
قال
غريب عــن معتمر بن
حديث حســ ٌن
شــيخنا ابــ ُن((( نارص :هــذا
ٌ

سليامن).(2

فـصــل
ســتحب أن يأكل شيئ ًا قبل أن خيرج إىل صالة العيد  -أعني عيد الفطر-
و ُي
ُّ

ستحب ْ
أن يأكل متر ًا.
وا ُمل
ُّ
إخواين:

ٍ
أناس صلوا يف شــهر رمضان الرتاويح ،وأوقدوا يف املســاجد طلب ًا
كم ِم ْن

ِ
ِ
والثواب املصابيــح ،وملؤوا األماكن بالعبادة والتســبيح ،ومســحوا
لألجــر
ونسخوا بإحساهنم كل قبيح.

ِ
وغمســهم
سوا،
َ
َ
وأسهتم املصايدُ ُفأ ُ
اقتنصهم يف آخــره الصائدُ َف ُق ِه ُرواَ َ ،

ُ
فمقلوا((( ،ومل َينفعهم ُ
اآلمال وال ما أ َّملوا.
املال وال
ُ
التلف يف بحاره ُ

رحلوا واهلل عنّا َقدْ م ًا َقدْ م ًا ،ونقضوا ما بنوا من الدنيا َهدْ م ًا َهدْ م ًا.
وجوههم يف الثرى فمحاها.
أدارت عليهم املنون رحاها ،وح َّلت
ُ

ٍ
بطرف غري غضيض.
ونظرت إليهم
وانتهبتهم يدُ اآلفات ِم ْن غري تعويض،
ْ

((( يف األصل :أبو!

((( وقال املؤلف يف «العلل املتناهية» (« :)499/2ال يصح ،فيه حممد بن عبيد جمهول» .وانظر:
«فيض القدير» (.)455/2

((( أي غمسوا .ويف األصل :فقتلوا .واملثبت من (س).
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فقطعت منهم َ
مجع األمل املحصول.
وفر ْ
ْ
قت َ
حبل الوصولَّ ،
وزودهتم
ملهب الريح ســطر ًاَّ ،
قبورهم ِّ
وأعدَ َمتهم صوم ًا وفطر ًا ،وجعلت َ

من احلنوط عطر ًا ،وأصبح ٌّ
كل منهم يف حلده شطر ًا.

ِ
نفسه َّ
وهته ِهة النسا:
بلعل وعسى ،يا َم ْن ُي َعدُّ من الرجال ُ
يا َم ْن ُيع ِّل ُل َ

ْ ِ
ــم عن بســـاط التواين
أفـــق م ْن سكـــرتك قبــل فوت املطـــالب ،و ُق ْ

وقل :إهلي :أنا تائب.

ٍ
شــهر أرصرت عىل ذنبك
تقديم توبتــك ،وإىل أي
أخــرت
أي يو ٍم
َ
فــإىل ِّ
َ

وخطيئتك ،إىل عا ٍم قابل ،أو ٍ
حال حائل؟

قليل االعتبار وقد ســمع ورأى ،يا َ
يــا َ
طويل األمــل ورفيقه قد رحل عنه

ونأى ،يا مشــغوالً باللهو ُمغرت ًا باملنى ،يا متعلقا بــا ُيوق ُن َّ
أن ُعقباه الفنا ،يا َم ْن

أكثر عمره بالتســويف قد مىض ،ما أنت إال َغ َر ٌض لسهام املنية والقضا ،يا َ
قليل
ُ
تأهب للتلف وهتيأ للردى.
الزاد وحادي رحيله قد حدا،
ْ
ِّـت
يـا أ ُّيـهـا
احلــي الـذي هـــو مـيـ ٌ
ُّ
				

ــرك يف األمـاين واملنى
َ
أفـنـيـت ُع ْم َ

(((

((( أصل هذه القصيــدة أليب العتاهية يف ديوانه ص  ،16-13وهــي يف (س) ،وقافيتها فيهام
األلــف املقصورة من غري التزام بالنون قبلها ،ولكنها هنــا مقيدة بالنون كام ترى ،ولذلك
واختالف عن النص هناك ،وهي هناك أطول .والترصف من شخص
ف
ٌ
ترص ٌ
حصل فيها ُّ

غري املؤلف.
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(((
رداءه
َّأمـا الـمشيب فـقـد كســـاك َ

				

الـضـنــى
وعـال عىل كتفيـك أرديـــة َّ

				

ِ
ــني إىل الفـنـــا
لسبـيلهـم ولـتَـمـض َّ

ولقـد مـضـى الـقــو ُم الـذين ألِفتهم

(((
َّ
فـكـن متـوقـِّعـ ًا
ولـقـل مـا تبـقـى
ْ

				

َّ
ســرورك واهلـنـــا
ولقـل مـا يصفـو
ُ

ُ
السبـيـل فـخــذ لـذلك ُعـــدَّ ة
هــذا
				

ٍ
قـليل قـد دنــا
فـكـأن يـومـَك) (3عن
َّ

ليت » عـن الذي
ال يشغلنَّك « لو » و« َ
				

ُ
املــال كـال والغـنـى
أصبحـت فيـه
َ

				

فالشيـب واىف بالنـصــيحـة ُمـعـلِـنـا
ُ

)(4

ٍ
ْ
لريـبـــة
خـالـف هــواك إذا دعـــاك

((( يف األصل :الردى!
((( يف األصل :يبقى.

((( كتب الناسخ فوقها :موتك.
((( كذا ،وهذا البيت يف (س):

و«ليت» عن الذي
ال يشغلنَّك «لو»
َ

أما هنا فالصياغة كام ترى!

أصبحت فيه وال َّ
لعل وال عسى
َ
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ّـن ُملــريـــده
ـم
املـحـجـــة بـيـ ٌ
ّ
عـ َل ُ
				

(((
وأرى
املحجـة يف عـنا
القلـوب عن
ّ
َ

يا ســـاكـن الدنـيـــا الدنـيـ ِ
ّـة إهنـــا
				

أن تُـغـبـنــا
َش َـر ُك الردى
فـاحـذر هبا ْ
ْ

أين الذين بـنـوا احلـصــون وجـنَّـدوا
				

وتـحـصـنــا
فيـهـا اجلـنــو َد تعــزُّز ًا
ُّ

)(6
ِ
ِ
املفـاخر
وذووا
[واملنـابر]) (7واملحـا

				

ِ
ِ
ِ
واملــــآثــر والـدُّ نــــا
والعسـاكر
رض

ِ
ِ
واملـراكـب واملـــرا
املـواكـب
وأولـو
				

ِ
ِ
والنجــائب واملـعــالـي والبـنــا
تب

ِ
ُ
املـلــوك فـأصبـحــوا
مـلك
أفنـاهم
ُ
				
((( يف األصل :وأراى.
((( يف األصل :وذوي.

((( زيادة من (س) ال بد منها.

ُ
يقــول لـنــا :أنـــا
مـا فيهــم أحــدٌ
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اخلواص
ُر ِو َي عن الربيع النهدي) (1عن إدريس بن حييى قال:
ُ
دخلت عىل ّ

)(2

فدخلت
عيل بنفسه وهو يبكي وينوح ،قال:
فاستأذنت عليه
يف يوم عيد،
ُ
ُ
َ
فخرج ّ

ذكرت اليوم تن ّع َم الناس وما هم فيه من اللذات
وقلت له :ما أبكاك؟ فقال:
معه
ُ
ُ
فأحببت ْ
أن أتن َّعم بام ترى.
ُ

وينبغي للعبد ْ
أن يكون حزين ًا عىل صو ِم يو ٍم مىض ال يدري أ ُقبِ َل فيه أم ال؟
وح ِكي عن صالــح بن عبد اجلليل -رمحة اهلل عليــه -أنه كان إذا انرصف
ُ

مجع عياله وجلس يبكــي ،فيقول((( له إخوانُه
يو َم العيد  -يعنــي عيد الفطر َ -

وأصحا ُبه :هذا يوم رسور ،فيقول :صدقتم ،ولكني عبدٌ أمرين س ِّيدي ْ
أن أعمل

عم ً
ال فعملتُه فال أدري أ ُقبِ َل مني أم ال؟ فأوىل يل طول احلزن.

وحكي عن أيب بكر الشــقاق((( قال :ســمعت أمحد بن عيسى يقول :نظر
ُ

وش ِ
بعض العلامء يوم عيد الفطر إىل الناسُ ،
غلهم بام هم فيه من األكل والرشب
ُ

عز َّ
واللهــو ،فقالَّ :
وجل أنه قد َقبِل صيا َمهم وقيا َمهم،
كأن هؤالء قد أنباهم اهلل َّ
وكان ينبغي هلم أن ُيصبحوا مشاغيل ،ولو كانوا خيافون أنه مل يقبلهم فكان ينبغي

َ
َ
انظر هل ترى إال ثوب ًا َيبىل ،وحل ًام يأك ُله الدو ُد غد ًا؟
أشغل
صبحوا
أن ُي ُ
وأشغلْ ،
((( يف األصل :اهلندي!

((( ترمجته يف «صفة الصفوة» (.)275/4
((( يف األصل :فيقولون.

ذكر يف «صفة
((( يف األصل :الســقا.
ُّ
وأثبت ما يف (س) ،و«التبــرة» ( .)116/2وأليب بكر ٌ
الصفوة» (.)438/2
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«م ْن صام
وعــن أيب أيوب األنصــاري ريض اهلل عنه قال رســول اهلل ﷺَ :

كم ْن صام الدهر».
رمضان وأتبعه بست من شوال كان َ
ٌ
هذا
حديث صحيح أخرجه مسلم يف الصوم).(1

يأمرنا
ُ
ور ِو َي عن أيب ســعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال :كان رسول اهلل ﷺ ُ

أن نطعم اخلبز واللحم ،واخلبز والزيــت ،واخلبز واللبن ،وكان يقول :آدموا

(((

طعا َمكم يؤدم اهللُ لكم َ
عيشكم(((.

كي عن أيب بكر الشبيل  -رمحة اهلل عليه  -أنه خرج يوم عيد وهو يقول:
ُ
وح َ
للـنــاس فِ
ـطــر وعـيـدُ
ٌ

يا غـــايـتـي ومـــرادي

إنـي وحـيـــدٌ فـريــــدُ

ِ
لـي مــا ُأريـــــدُ
ــم ْ
أت َّ

َ
فجعل يقول
أيديم،
فجاءت ُ
الناس إليه وسألوه الدعاء ،فمدَّ يده ومدَّ القوم َ
ِ
اشغل الكُل منهم
ارضبم بسياط اخلوف ،أقبل هبم((( بأز َّم ِة الشوق(((،
يف ُدعائه:
ْ
ِ
كنت قبل [أن]((( مل يكن هلم كون(((.
بمطالعات الكل ،ك ْن هلم كام َ
((( صحيح مسلم (.)1164

وأثبت ما فيه.
((( يف األصل :ابدمــوا ،ويف (س) :ادموا ،ويف «التبرصة» (« :)114/2آدموا».
ُّ
وآدم اخلبز إذا أصلح إساغته باإلدام كام يف «املصباح املنري» ص  .11ومل أجد احلديث.

((( يف «التبرصة»« :يقول :يلينه».

وأثبت ما يف (س) و«التبرصة» (.)117/2
((( يف األصل :اقتلهم.
ُّ

((( بعدها يف (س) و«التبرصة» (« :)117/2أغنهم بمالحظات الفهوم».

((( زيادة مني ال بد منها.

كنت ملن مل تكن له بأن رصت كال له».
((( يف (س) و«التبرصة» « :كن هلم كام َ
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فنظر إليهم وقال:
وقيل له يوم عيد :يا أبا بكر اليوم يوم عيدَ ،
سوا وقد فرحـوا
الناس بالعيد قد ُ ُّ
				

والواحـد الصم ِ
ِ
ـد
فـرحت بـه
وما
ُ
َّ َ

				

ضت عينـي فلم َأ ْن ُظر إىل َأح ِ
ـد
غم ُ
َ
ْ
َّ

تيـقـنـت أنـي مـا ُأعـايـنـُكــم
ملا
ُ
ورئي الشبيل يوم ٍ
عيد ينشد:

ف
ْـص ُ
مقيم وعيدُ النـاس ُمـن َ
عيدي ٌ
				

والقلب مني عن اللذات ُمن ِ
ف
ْحر ُ
ُ

ويل قرينــان مـا يل عنهمـا)َ (1خـ َل ٌ
ف
				

ُ
وعني دم ُعها َيكِ ُ
ـف
طـول احلنـني
ٌ

خارج من املسجد ينشدُ هذه األبيات:
قال :ورئي يوم عيد وهو
ٌ
إذا ] مـا ]((( كـنـت يل عـيـــد ًا

(((

				

ِ
بالـعـــيـــــد؟
فـمــا أصــنــع

((( كذا ،ويف «التبرصة» ( )115/2و«تاريخ دمشق» ( )45/62و«لطائف املعارف» ص 485
و« :509منهام».

((( زيادة ال بد منها.

((( يف األصل :عيد!
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جـــــرى حـبـُّـــك يف قـلـبــي
				

ِ
الـعـــــود
كـجـــري املــــاء يف

فـصــل
تشــكر موالك وتُثنــي عليه؟ يا َ
َ
قليل
ووصل إليه ،متى
يا َمــ ْن رأى العيدَ
ُ

ِ
ب بني يديه.
االعتبار وهذه الع َ ُ

أين من أمل أن يرى يوم ِ
َ
فقهر ُه الفوت؟
عيده
َ
فأخذ ُه املوت ،واشتغل بآماله َ
َ
َ ْ َّ
أفراحه أحزان ًا ،أما تَبدَّ ل باألقران
املوت منه ربع ًا ومكان ًا ،أما أحال
أما أخىل
ُ
َ

َعو َض عن القصور بالقبور
واجلــران ديدان ًا ،أما
ْ
ثياب عيده أكفان ًا ،أما ت َّ
صارت ُ

التلف لسان ًا ،وأعمى منه إنسان ًا؟
أخرس منه
أوطان ًا ،أما
ُ
َ

ِّ
عمــره ُينْهب وهـــو
كـــل حلظــة يرسي ،يــا َم ْن
يــا َمــ ْن إىل القرب يف
ُ

ال يدري ،يــا قليل الفهم وهذا العتــاب جيري ،تدرع ِ
بدرع الصرب َّ
فإن ِســهام
ُ
َّ
املوت ت ِ
ُفري:

ِ
ِ
الـدهـــر
ــر حــوادث
ـم ِّ
اصـبـر ل ُ
ْ
				
((( يف األصل :بقية!

َ (((
ِ
الصــبــر
فـلتـحمــدن مـغـ ّبـة
َّ
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ْ
واعمل لنـفـسك قبـل نُـقـلـتـهــا
				

ِ
ُ
الذخـر
تـفــاضـل
واذخـر ليــوم
ْ

)(1

فـكـأن أهـلـك قد دعـــوك((( فلم
َّ
				

(((
ِ
حمـشـرج
تسمع وأنت
الصـــدر
ُ
ْ

وكـأنـَّهــم قــد قـ َّلـبــوك عـلـى
				

ظـهـر السـريـر وأنـت ال تـــدري

				

ِ
احلرش؟
الكـتـاب صبـيـحـة
ُوضـ َِع
ُ

أنـت إذا
يا ليـت ِشـعــري كـيـف َ

أتـيـــت بـــه
مــا ُحـجـتــي فيـام
ُ
				

وأوزار ومـــا ُعــــذري؟
ذنــب
ٌ
ٌ

أتـيــت ويـــا
يا ســـوأتـا((( فيـام
ُ
				

َأسـفـي عىل ما َ ِ
ـن ُعمـْـري
فـات م ْ
َ

(((

((( يف األصل :الدخر.

((( يف األصل :ودعوك!

((( يف األصل :منرشح!

((( يف األصل :يا سؤتاه!

واختالف
ف
ٌ
ترص ٌ
((( أليب نواس .انظر ديوانــه ص  ،346-345و«التبرصة» ( ،)19/1و َث َّم ُّ
يف ألفاظ.
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بعضهم((( يف العيد هذه األبيات:
وأنشد ُ
البسه؟
قالـوا :غــدا العيـد مـاذا أنت ُ
				

ٍ
ــرعــا
فقلت :خلعـ ُة
ســاق ح َّبـه ُج َ

وصـبـر مهـا ثـوبـــان حتتهـمـا
فـقـدٌ
ٌ
				

قلب يرى إلفه((( األعيـا َد ُ
واجلـمـعــا
ٌ

أسـنى املـالبس أن تلـقـى احلبيـب بـه
				

يوم التزوار يف الثـوب الذي ُخـلِـعـا

)(3

الدهـر يل
غـبت يـا أمـلـي
مـأتم((( إن
َ
ٌ
ُ
				

َـمـعـا
والعيد ما َ
ـسـت َ
وم ْ
كنت يل مرأى ُ
•

•

•

((( يف «لطائف املعارف» ص  347أنه الشبيل.

وأثبت ما يف (س) و«التبرصة» (.)121/2
((( يف األصل :يرى اهلل يف.
ُّ

((( يف األصل :يوم التعاون يف الثوب .فعدل ُت ُه إىل ما يف (س) و«التبرصة» ( ،)121/2و«لطائف
املعارف» ص .347

((( يف األصــل :ماثم! وكذا يف «لطائــف املعارف» ،وقال املحقق« :يف نســخة :مأتم» .قلت:
وهو الصحيح.
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اجمللس السابع
يف فضل عشر ذي احلجة
قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭑ ﭓ ﭔ ﴾(((.
بعض أهل التفسري) :والفجر) فجر أول يوم من عرش ذي احلجة احلرام،
قال ُ

أقسم اهلل به ملا فيه من الفضل.

و(ليال عرش)؛ ألهنا ٍ
ٍ
مفضلة.
ليال َّ
السالم.
والشفع :آدم ّ
وحواء ،عليهام من اهلل َّ
والوتر :هو اهلل جل جالله.
قال رســول اهلل ﷺ« :إذا دخلت أيــام عرش ذي احلجة فأكثــروا فيها من
التسبيح والتهليل وذكر اهلل تعاىل»).(2
((( من سورة الفجر ،اآلية .2-1

((( مل أجده هبذا اللفظ ،وليس هو يف (س) .وقد روى أمحد يف «مسنده» ( :)6154عن ابن عمر
قال :قال رســول اهلل ﷺ« :ما من أيام أعظم عند اهلل ،وال أحب إليه العمل فيهن من هذه
العرش ،فأكثروا فيهن من التهليل والتكبري والتحميد».

وينظر« :شعب اإليامن» للبيهقي ( ،)353/3و«فضائل األوقات» ص .345-344
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وعــن أنس بن مالك ريض اهلل عنه عن رســول اهلل ﷺ أنّه قالَ « :م ْن صام

ذنب وال
رش إبليس وجنوده ،وال ُيكتب عليه ٌ
العرش من ذي احلجة دفع اهلل عنه َّ

ُب اهلل تعاىل اســمه من الشهداء السعداء ،وال ُيرم
خطيئ ٌة يف ذاك الشــهر ،و َيكت ُ
منها إال َم ْن كتب من األشقياء»).(1

وقـال رســـول اهلل ﷺَ « :مـ ْن صــام العرش كـلـــه فـكـأنـمـا عـبـد اهلل

حــق عـبــادتـه»).(2
َّ

السالم بذبح
وعن النبي ﷺ أنه قال« :إن اهلل تبارك وتعاىل أمر إبراهيم عليه َّ

ــم َي ذلك
وس ِّ
ولده إســاعيل يف اليوم الثامن منه ،وفعل ذلك يف اليوم العارشُ ،
اليوم عيدَ النحر ،وهو العيد األكرب ،وهو يوم عظيم جليل القدر»).(3

وروي عن رسول اهلل ﷺ أنه قالَ « :م ْن صىل أربع ركعات يف يوم عرفة ،يقرأ
ُ

يف كل ركعة فاحتة الكتاب مر ًة وســورة القــدر والزلزلة والكافرون واملعوذتني
 ثالثــ ًا ثالث ًا  -فإذا ســ َّلم ّصل أربعــ ًا مثلها ،فإذا فرغ من الثــاين (((ركعات
اســتغفر اهلل تعاىل  -ثالث ًا وثالثني مرة  -ثم يقول :سبحان اهلل وبحمده مئة مرة،
غرس اهلل له يف اجلنة ألف شــجرة بشامريخ من اللؤلؤ الرطب ،ما يعلم عددهم
((( مل أجده .وليس هو يف (س) و(ط).
((( مل أجده .وليس هو يف (س) و(ط).
((( مل أجده .وليس هو يف (س) و(ط).
((( يف األصل :أربعة .الثامنية.
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إال اهلل تعاىل ،وثمرها بقدر البطيخ ،وورقها ُح ٌلل مصقول ٌة بنور الرمحن ،مكتوب
عليها اسم صاحبها ،ذكر ًا كان أم أنثى»).(1
وكان احلســن بن عيل بن أيب طالــب -ريض اهلل عنهام -حيب االجتامع ليلة
الوقفة وليلة عرفة يف غري اجلبل  -يعني جبل عرفات . -
ويف رواية ُمســلم((( :رأيت احلســن يعتكف ليلة عرفة يف مقصورة اجلامع
ويوم عرفة إىل وقت العرص ،فــإذا كان وقت العرص خرج فدعا بالناس ووقف
مثل الوقوف بعرفة ،فقيل له :يا ابن بنت رسول اهلل نراك تقف الوقفة ،وقد قيل:
ال وقوف إال بعرفات؟
قال :ذلك صحيح ال وقوف إال بعرفات ،ولكن اهلل ينظر إىل عباده بعد العرص
فيحط أوزار الواقفني ،فيلطم إبليس عىل وجهه ويقول :يا ويلتاه يشء مجعته من
مخسني سنة وستني سنة وأقل وأكثر من الذنوب واخلطايا ُح َّط عنهم يف هذه الساعة!

وإِن اهلل تعــاىل ينظر إىل عبــاده املجتمعني يف أماكن الدعــاء فيقول :يا مالئكتي
أرأيتم لو اجتمعــت هذه اجلموع عىل باب رجل يطلبــون حاج ًة ،أكان يردهم
خائبني؟ فيقولون :يا ربنا أنت أعلم ،فيقــول اهلل تبارك وتعاىل :وعزيت وجاليل
املؤلف يف كتابــه «املوضوعات» ليوم عرفة
((( مل أجده .وليس هــو يف (س) و(ط) .وقد ذكر
ُ
وحكم عىل إسنادهيام بالوضع .انظر (.)128 -126/3
صالتني من هذا النوع،
َ

((( هو مسلم بن إبراهيم كام يف «سنن» البيهقي الكربى ( .)117/5وانظر التعليق اآليت لزام ًا.
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إن رمحتــي ومغفريت وعطائي وســع كل يشءُ ،أشــهدُ كُم يــا مالئكتي أين قد
غفرت هلم(((.

وروي أنه َم ْن قال يوم الوقفة مئــة مر ًة ﴿ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ُ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾(((رزقــه اهلل تعاىل يف الدنيا ُحســن
العمل الصالح ،ويف اآلخرة يرى وج َه احلق جل وعال).(3
•

•

•

غريب جد ًا! وقد جاء يف «سنن» البيهقي الكربى
((( نســب ُة هذا إىل احلسن بن عيل بن أيب طالب
ٌ
(...« :)117/5حدثنا أبو عوانة قال :رأيت احلسن البرصي يوم عرفة بعد العرص جلس
رأيت احلس َن خرج يوم عرفة
فدعا وذكر اهلل عز وجل فاجتمع الناس .ويف رواية مســلمُ :
فعرف» .هذا هو املعروف .وانظر لزام ًا «جملس يف فضل يوم
من املقصورة بعد العرص فقعد َّ
عرفة وما يتعلق به» للحافظ ابن نارص الدين ص .71-69

ومل يذكر هذا كله يف (س).

((( من سورة البقرة ،اآلية .201
((( مل أجده .ومل يذكر يف (س).
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اجمللس الثامن

)(1

يف فضل عيد النحر
قال رســول اهلل ﷺَ « :م ْن أحيا ليلة عيد النحر ،ثم ُيصيل صالة العيد خرج

من ذنوبه كيوم ولدته أمه ،وإِن اهلل ســبحانه وتعــاىل يفتح أبواب اخلري ليلة كل
املقصين ،و َم ْن قال
عيد ،ويعود فيه بالكرامات عىل العاملني ،وجيود بالعفو عىل ِّ

ليلة العيد :ال إلــه إال اهلل وحده ال رشيك له  -أربع مئة مرة  -كتب اهلل تعاىل له

ثواب عتق مئة رقبة ،وإن قاهلا ألف مرة كانت فداءه من النار»).(2

السالم« :أكثروا من التكبري ليلة عيد النحر إىل آخر أيام الترشيق،
وقال عليه َّ

خلف كل صالة مكتوبة ،ثالث مرات ،فإنه هيدم الذنوب ،و َم ْن أحيا ليلة النحر
بالذكر وجبت له اجلنة»).(3

ٍ
ٍ
ركعة الفاحتة مرة،
ركعات ،يقرأ يف كل
وقال ﷺَ « :م ْن صىل يوم العيد أربع
عز َّ
وجل مئة مرةُ ،ي ِدي
وسورة اإلخالص إحدى عرشة (((مرة ،ثم يستغفر اهلل َّ

((( كأنه كتب يف األصل :التاســع .ثم ُغ ِّي إىل :الثامن .والتاسع هو الذي يوافق النسخة (س)
و(ط) .وهو (أي الثامن) فيهام مفر ٌد يف فضل يوم عرفة.

((( مل أجده .وليس يف (س) و(ط).
((( مل أجده .وليس يف (س) و(ط).

((( يف األصل :أحد عرش.
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ثوابا ألموات املســلمني ،فإن اهلل تبارك وتعــاىل يوصل إىل كل قرب من قبورهم
َ
اللهم َف ِّرح َم ْن َف َّرحنا
صدقة تفرحهم ،ويقفون كلهم بني يدي اهلل تعاىل ويقولون:
َّ

يف هذه الساعة ،واغفر له وأدخله اجلنة ،فيقول اهلل تبارك وتعاىل هلم :وأنزل عليه
إذا مات ألف ٍ
وارفع له ألف درجة يف اجلنة.
رمحة،
ْ
و َم ْن أكرم عياله يوم العيد أكرمه اهلل ،و َم ْن أحسن يوم العيد إىل يتيم أو فقري

أو حمتاج أو مســكني مما متلكه يداه أعطاه اهلل كتابه بيمينه ،وأطعمه اهلل تعاىل من
طعام اجلنة عند خروج روحــه ،ومن وصل رمحه يوم ٍ
عيد ص َّلت عليه املالئكة،
َ ْ
ٍ
عيــد لعنه اهلل ِم ْن فوق
وكان له بكل خطوة حســنة ،و َمــ ْن وقع يف معصية يوم
عرشه ،وناداه ٍ
مناد :أما تستحي يا خارس؟»).(1
وضحى يوم العيد ،وأطعم منها
وقال رسول اهلل ﷺَ « :م ْن أحيا ليلة النحر،
ّ

املساكني خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»).(2

ســتحب اإلمساك عن األكل يوم عيد النحر قبل صالة العيد ،حتى يأكل
و ُي
ُّ

فم ْن فعل ذلك فقد تبع سنة أيب((( القاسم ﷺ.
ربك ًا هباَ ،
من األضحية ت ُّ

ور ِو َي عن رســول اهلل ﷺ أنــه قال البنته فاطمــة ريض اهلل عنها« :قومي
ُ

فاشهدي أضحيتك((( فإن لك بأول قطرة تقطر عىل األرض مغفر َة مجيع ذنوبك،
((( مل أجده .وليس يف (س) و(ط).
((( مل أجده .وليس يف (س) و(ط)
((( يف األصل :أبا!

((( يف األصل :أضحيتكي!
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وإِنه ليجيء حلمها يوم القيامة ودمها وشعرها يف ميزانك بسبعني ضعف ًا» ،قالت:

يا رسول اهلل هذه لنا خاصة؟

قال« :بل لنا وجلميع املسلمني عامة»).(1

اللهم إن هذا
ستحب أن يقول الذابح:
وإذا ُو ِضعت الســكني عىل نحرها ُي
ُّ
َّ

منك وإليك ،ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

وقيل) :(2إن النبي ﷺ ســئل ما هــذه األضاحي؟ قال« :هي ســنة أبيكم

والســام« ،قالــوا :فام لنا فيها من األجــر؟ قال« :بكل
إبراهيــم عليه الصالة َّ
ٍ
شعرة حسنة»(((.

و«مــا عمل ابن((( آدم يف يوم عيد النحر أفضل مــن إهراق د ٍم ،وإِهنا لتأيت

عز َّ
وجل بموق ٍع قبل أن يقع
بقروهنا وأشعارها وأظالفها ،وإِن الدم ليقع من اهلل َّ

عىل األرض ،فطيبوا هبا نفس ًا»).(5

((( رواه البيهقي يف «السنن الكربى» ( )283/9بسند فيه عمرو بن خالد عن عيل .والذي فيه:
«فقال أبو ســعيد اخلدري :يا رســول اهلل أهذه آلل حممد خاصة فهم ٌ
أهل ملا ُخصوا به من
خري ،أو آلل حممد والناس عام ًة؟ فقال رسول اهلل ﷺ :بل هي آلل حممد والناس عامة».

ثم قال البيهقي« :وعمرو بن خالد ضعيف».

وســؤال فاطمة ورد يف روايــة احلاكم يف «املســتدرك» ( )222/4وقــال الذهبي« :فيه
عطية واه» .واحلديث يف (س) بلفظ خمتلف.

((( كذا! وهو من الناسخ إذ حذف السند وعوض عنه هبذا األسلوب.
((( رواه أمحد ( ،)34/32وإسناده ضعيف جد ًا.
((( يف األصل :بن.

((( رواه الرتمــذي ( ،)1493واب ُن ماجه ( )3126وغريمها .وقال الرتمذي :حســن غريب.
وأورده املؤلف يف «العلل املتناهية» (.)570/2
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الســام :يا داود ،أما تســألني ما
وقيــل :إن اهلل تعاىل أوحى إىل داود عليه َّ

ٍ
شــعرة عرش
ثواب َم ْن ضحى؟ قال :إهلي ،وما ثوابه؟ قال :ثوابه أن ُيعطى بكل

حســنات ،و ُيمحى عنه عرش سيئات ،وترفع له يف اجلنة عرش درجات ،وإذا شق

جوفها خيرج من قربه إذا انشق عنه آمن ًا من اجلوع والعطش وأهوال يوم القيامة،
ٍ
قطعة من حلمها طري((( يف اجلنــة ،كأمثال ال ُبخت ،وبكل كرا ٍع مركب
وله بكل

ٍ
شعرة عىل
من مراكيب اجلنة((( ،وبكل شــعرة عىل جسدها قرص يف اجلنة ،وبكل
رأسها جاريتان من احلور العني يف اجلنة ،يا داود الضحايا هي املطايا ،وإهنا متحو
اخلطايا ،وتدفع الباليا ،وإهنا فداء املؤمن من النار ،كام أن الكبش فداء إســاعيل
من الذبح(((.

فـصــل
و ُيستحب ملن أراد األُضحية أن ال َي ُقص ُظ ُفره ،وال ُي ِزيل شعره يف عرش ذي

احلجة حتى ُي َض ِّحي).(4
((( يف األصل :طري ًا.

((( يف «املعجم الوســيط» (« :)368/1املركوب :كل ما يركب ،ومنه قيل لنوع من األحذية:
مركوب (حمدثة) ،ومجعها :مراكيب».
((( مل أجده ،وسياقه ُّ
يدل عىل نكارته.

((( وعبارة الشــيخ ابن اجلــوزي يف «التبرصة» (« :)131/2و َمــ ْن أراد أن يضحي كره له إذا

دخل عليه عرش ذي احلجة أن يأخذ من برشته وأن يقلم أظفاره أو حيلق شــعره ،وليتشــب ْه
با ُملحرمنيِ ،
وم ْن أصحابنا َم ْن قال :حير ُم ذلك كله» ،ومثله يف كتابه «التحقيق» (.)162/2
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ُر ِوي عن رسول اهلل ﷺ أنه قال« :ضحاياكم مطاياكم»).(1
ال تُضحــوا باملعيبة) ،(2وال باهلزيلــة ،وال بالعرجاء الب ِّي ِ
عرجها ،التي
ـــن ُ

ال تقدر عــى امليش مع الــرح ،وال املريضة ،وال اجلرباء ،فإن اجلرب ي ِ
فســدُ
ُ

ِ
أكثر أذهنا.
اللحم ،وال اخلرقاء وهي التي ُثقبت أذهنا ،وال الرشقاء وهي التي ُش َّق ُ
وكل ذلك كراهة تنزيه ،ال حتريمْ ،
ضحى هبا جاز(((.
فإن ّ
وأفضلها اإلبل ثم البقر ثم الغنم ،وال جيزئ من الغنم إال اب ُن ســتة أشهر،

ٍ
ٍ
ســنة ،ومن البقر ابن ســنتنيُ ،
واحد ،والبقرة
وت ِز ُئ الشــاة عن
ومن املعز ابن
والبدنة من اإلبل عن سبعة.
ُ
ثم الصفر ،ثم السود.
وأفضل الضحايا الشهبَّ ،
ُ
واألفضل ْ
أن يذبحها بنفسه ،أو ُي َوكِّل ويشهدها.
ويأكل هو وعياله ثلثها ،وهيدي ثلثها ،ويتصدق بثلثها ،وأن ال يعطي اجلزار
منها شيئ ًا.
((( مل أجــده هبذا اللفظ يف يشء من الكتب ،واملوجــود« :عظموا ضحاياكم فإهنا عىل الرصاط
مطاياكم» .وذكره الرافعي وابن الرفعة ،لكن قال ابن الصالح :إنه غري ثابت .انظر «مغني
املحتاج» ( ،)282/4و«التلخيص احلبري» ( .)341/4وليس هو يف (س) و(ط).

((( يف األصل :باملعيوبة.

((( يف هذا التعميم نظر .ولرتاجع كتب املذهب احلنبيل لزام ًا.
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ووقت األضحية بعد صالة العيد إىل رابع العيد) ،(1وهي أيام الترشيقْ ،
فإن

ضحي يف ثاين
ضحى قبل الصالة كانت حل ًام ،ومل تكــن أضحي ًة ،واألفضل أن ُي ّ
ّ
العيد ليخرج من الشك.

َّ
وجــل ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
عز
وعــن عيل ريض اهلل عنــه يف قول اهلل َّ

ﮛ ﮜ ﴾((( قــال :ما يكون الوفد إال ركبانــ ًا ،نجائبهم ضحاياهمُ ،يؤتون
بِب ٍ
اخلالئق مثلها ،أرج ُلها من الذهبِ ،
وأز َّمتُها من الزبرجد ،فتنطلق
خت ال ترى
ُ
ُ
اخلزنة ويدخلون اجلنة).(3
هبم إىل اجلنة ،فيقرعون باهبا ،فيفتح هلم َ

ذبحهام بيده،
َ
وثبت أن رســول اهلل ﷺ ضحى بكبشــن أملحني أقرنــنَ ،
ِ
وكب َ
ووضع رج َله عىل
صفاحهام).(4
وسمى َّ
َّ
بياض وسواد ،والغالب عليه السواد.
األملح :األغرب ،وهو الذي فيه ٌ
ور ِوي عنه ﷺ أنه ضحى بكبشني عظيمني ،أضجع الواحد وقال« :بسم اهلل
ُ
حممد وآل ٍ
واهلل أكرب ،اللهم إن هذا عن ٍ
حممد« ،ثم أضجع اآلخر وقال« :بسم اهلل
َّ
واهلل أكرب،
اللهم إن هذا عن أمة حممد»).(5
َّ

((( لكــن أيام النحر عند املؤلف ثالثة ،انظر كتابه «منهاج القاصدين» ( ،)227/1وكتاب ابنه
يوسف «املذهب األمحد» ( .)235/1وأخشى أن يكون هذا ُّ
تدخ ً
ال من الناسخ.
((( من سورة مريم ،اآلية .85

((( رواه الطربي ( .)254/18و ُينظر «تفسري» ابن كثري (.)169 -168/3

((( صحيح البخاري ( ،)5238ومسلم ( .)1966ومل يذكر يف (س) و(ط).

((( ُينظر «مسند» أمحد ( )37/43و( ،)66/43و«البدر املنري» ( .)299/9ومل ُيذكر يف (س)
و(ط).
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ٍ
قطرة تقطر
وقال ﷺَ « :مــ ْن ضحى أضحية يــوم العيد غفر اهلل له بــأول
من دمها»(((.
وقفت بجبل عرفات أربع ًا وأربعني
قال أمحدُ بن املثنى  -رمحة اهلل عليه :-
ُ

(((

اللهم إين وقفت هبذا املوقف مخس ًا
وقفة ،فلام كانت اخلامســة واألربعون قلت:
َّ
وأربعني((( وقفة ،فاجعل حجة يف صحيفتــي ،وحجة يف صحيفة أمي ،وحجة
(((
(((
غفر
يف صحيفــة أيب  ،وبقية ذلك يف صحيفة َمن وقــف بموقفي هذا ،فلم ُي ْ

رب العزة ،فقال يل :يــا أمحد يا ابن املثنى
نمت،
ُ
لــه .قال :ثم ُ
فرأيــت يف منامي َّ
خالق الكرم؟ وعــزيت وجاليل ما وقف أحدٌ بموقفك هذا إال
عيل ،وأنا ُ
أتتكر ُم َّ
أخلق عرفات بألف عا ٍم(((.
وقد غفرت له قبل أن َ

خرجت حاج ًا إىل بيت اهلل احلرام،
اخلواص -رمحة اهلل عليه:-
ُ
وقال إبراهيم ّ
والســام ،فبينام أنــا يف البادية وإذا
وزيارة قرب رســول اهلل عليه أفضل الصالة َّ
السالم ،فقلت
ٍّ
عيل َّ
بشاب يميش عىل الوحدة ،فجئت إليه وســلمت عليه ،فرد َّ
((( مل أجده هبذا اللفظ .ومل يذكر يف (س) و(ط).
((( يف األصل :أربعة وأربعون!
((( يف األصل :مخسة وأربعون!

((( يف األصل :أمي .مكررة.
((( يف األصل :فلن.

((( مل يذكر يف (س) و(ط).
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له :حبيبــي من أين؟ فقال يل :من عنده ،فقلت لــه :وإىل أين؟ فقال :إليه ،وإىل

تزودت
ِر ْف ِده ،فقلت :وأين الزاد؟ فقال يل :عليه ،فقلت :بامذا تزودت؟ قال يل:
ُ
ٍ
ِ
أحرف ،قلت :وما هي يرمحك اهلل؟ قال :كهيعص ،قلت :فام معناها؟
بخمســة

قال :أما الكاف فهو الــكايف ،وأما اهلاء فهو اهلادي ،وأما الياء فهو املؤوي ،وأما
العني فهو الع ِ
ال ،وأمــا الصا ُد فهو الصادق ،فمن كان صحبته كافي ًا هادي ًا مؤوي ًا
َ

عامل ًا صادق ًا((( ال حيتاج إىل زاد ،ثــم غاب عني فلم أره ،فلام كان يوم عيد النحر
واقف كاحلزين ،وهو يقول:
بمنى ،وهو
ٌ
رأيته ً
عيـدهـم
احلبـيـب بـنـفـسـي يـوم
ضحى
ُ
ُ
			

والـنـاس ضحـوا بمثـل الـ ُب ِ
ـدن والغَـنَـ ِم

حـج إلـى سـكـنــي
حـج ولـي ٌ
للـنـاس ٌ
			

ُتدْ ى((( األضاحي وأهدي ُمهجتي ودمي

تقربوا إليك بضحاياهــم ،وأما أنا فام يل يش ٌء
ثم قــال:
اللهم إن الناس قد َّ
َّ

أتقرب به إال نفيس فتقبلها مني إليك ،إنك أنت الســميع العليم ،ثم اســتلقى
َّ
َ
فتقدمت إليه فوجدته مذبوح ًا،
ومر بأصبعه السبابة عىل نحره،
ُ
مســتقبل القبلةَّ ،
وصليت عليه ،وواريته الرتاب ،ثــم نِ ْم ُت فرأيته يف املنام
فغســلت ُه وكفنته
ُ
قالّ :

((( كذا.

((( يف األصل :هندي! وهذا البيت يف «البحر املديد» ( )349/1للحالج.
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ثياب من الســندس األخرض ،فقلت له :ما
وهو يتبخرت يف رياض اجلنة ،وعليه ٌ
فعل اهلل بك؟ قال :فعل يب كام فعل بشــهداء ٍ
بدر ،هم ُقتِلوا بسيوف الكفار ،وأنا

بح ْك ِم اجلبار(((.
ُق ُ
تلت ُ
إخواين:
ضحى بشهوات نفسه فأمات ح َّظها ،أين َم ْن ح َّثها عىل حلاق السلف
أين َم ْن ّ

وأحس َن لف َظها ،أين َم ْن َخ َّوفها حساهبا وأحكم وع َظها؟

أدرك ِم ْن مقامات
أيــن َم ْن قطع طريق املجاهدة طوهلا وعرضها ،أيــن َمن َ

املقبولني ولو بعضها.

حلدّ  ،أين َمــن َ
أراق دم اهلوى باهلُدَ ى
أين َم ْن قطــع
َ
بمدى ا َ
أوداج التامدي ُ

وترك اهلزل واتَّبع اجلد؟
َ

بعيده وقد تَعدَّ ى احلدودِ ،
فيا من يــر)ِ (2
ابك عــى ما أصابك بدم ٍع خيدِّ د
َ ْ ُ َ ُّ

ينتهب عمره وليس املايض منه بمردود ،أترىض غد ًا يف املحرشأن
اخلدود ،يا َم ْن
ُ

تتحس عىل فوات املقصود؟
َّ َ

((( حكايــة غريبة! ومل تذكر يف (س) .وأخشــى أن يكون أحد تــرف فيها ،وقد أوردها ابن
رجب يف «لطائف املعارف» يف ســطرين ،قال ص « :497وقف بعض اخلائفني بعرفات،
خر ميت ًا.
وقال :إهلي الناس يتقربون إليك بالبدن ،وأنا أتقرب إليك بنفيس .ثم َّ

حــج إىل سـكـنــي
حــج ويل
للنــاس
ٌ
ٌ

((( يف األصل :برش .واملثبت من (ط).

ُتدى األضاحي وأهدي مهجتي ودمي».
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ُ
الشيب أنك باملوت
املواعظ ِم ْن إرشــادها نُصح ًا ،وأخربك
أســم َعتْك
لقد
ُ
َ

ي َصدُ زرع شبابِك و ُي ْمحى ،وناداك لسان االعتبار يف الليل إذا عسعس والصبح
ُْ
إذا تن َّفس﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾).(1

أرشف مطلوب
فللــه َد ُّر أقــوام أعيا ُدهــم قبــول األعــال ،ومرا ُدهــم
ُ

ُ
وأحوالــم جتــري عىل متــا ٍم وكــال ،وأخال ُقهــم التقــوى ويا هلا
اآلمــال،
من َجال!
إذا رجع الناس إىل ِ
لذاتم ،رجعوا إىل عباداهتم.
ِ
ِ
ِ
أشجانم.
حركات
أوطانم ،سكنوا إىل
وإذا سكن اخللق يف
(((
وإذا أقبل
التجار عىل أمواهلم ،أقبلوا عىل تف ُّق ِد أحواهلم.
ُ

ِ
َّ
َّ
تلــذذوا يف الدُّ جــى
جنوبــم،
التــذ الغافلــون بالنــوم عــى
وإذا

ِ
حمبوبم.
بكالم

وجدُّ وا ،وسمعوا املنادي ُينادهيم فاستعدوا،
نصبوا أمر اآلخرة بني أيدهيم َ

َضعــوا يف طلب اإلعانــة إىل رهبم ُفأ ِمــدُّ وا ،وأقبلوا إىل بــاب ُمصطفيهم
وت َ َّ

بالصدق فام ُر ُّدوا.

((( من سورة االنشقاق ،اآلية .6

((( يف األصل :أقبلوا!
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فيا ُّأيا الغافل:
فمحاســبك
بــادر أيا َم عمرك بالصــدق يف أقوالك،
ْ
وأخلص يف أعاملكُ ،
ْ

ِ
يسك ِم ْن مالك ،واحــذر ِمن مكر أمانيك
الكبــر املالك ،وقدِّ ْم بــن يديك ما ُ ُّ
ُ
ِ
وغرور آمالك.

		

ك مالِ ْ
ت مالِ َ
ك
ما ُد ْم َ

َقــدِّ م ِ
لنفسك خـري ًا
ْ

		

أن تـتـوارى
ِمن قبل ْ

ك حـَالِ ْ
ولون حالِ َ
ك
ُ

		

ٍ
عــــدن
ّإمـا جلــنـة

ِ
ْ
مـالك
مهـالك
أو يف

اللهم ِّ
ْ
وانســخ ظالم ُظلمنا ألنفسنا بنور ُاهلدَ ى،
صل((( عىل ســيدنا حممد،
َّ

َّ
الردى ،وال جتعلنا ممَّن َّ
اســتظل
ضل حني
ور ِّدنا بأردية اإلخــاص قبل ُورود َّ
بظالل الضالل واعتدى.

وراح إىل روح الراحة باالستغفار ،وآتنا يف الدنيا حسنة
واجعلنا ممَّن
اسرتاح َ
َ

ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ،برمحتك يا أرحم الرامحني.
•

((( يف األصل :صيل.

•

•
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اجمللس التاسع

)(1

يف وداع السنة

(((

القــوي املتني ،اجل ّبار القادر فال حيتــاج إىل وزير وال معني ،اإلله
احلمد هلل
ّ

يعزب عن
املعبود يف كل وقت وحني ،القديم الكبري رب العاملني ،الســميع فال ُ

ســمعه
صوت املذنب((( إذا أخذ يف األنني ،البصري فال خيفى عليه جري املاء يف
ُ
العود وحركات اجلنني.

مسريالشمس(((.......................................................
بقــي القليل منه ،اجتهــد يف زمنه الباقي
فرطــ ًا((( يف عمره وعا ُمه قد
َ
يــا ُم ّ

وصنه.
واحرسه ُ

َ
هــال [العام]
وأحســ ْن يف بقيته قوالً وفعالً ،فإنك ال تدري هل ترى

(((

املقبل أم ال؟

ـــر إىل التاســع .والعارش هو املوافــق ملا جاء يف
((( كأنــه كُتب يف األصــل :العارش .ثم ُغـ ِّي َ
(س) و(ط).

((( يف األصل :يف فضل عرش ذي احلجة .وهو خطأ.

((( يف (س) :املدنف.

((( بعد هذه الكلمة ورقة ضائعة.

((( يف األصل :يا مفرط .خطأ.
((( من (س).
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ســتحب للعبد أن خيتم عامه بتوبة واجتهاد،
واعلموا  -رمحكم اهلل  -أن ا ُمل
َّ

رب العباد.
ويفتتح العام املقبل بذلك ليغفر له ُّ

ُر ِو َي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال :قال رسول اهلل ﷺَ « :م ْن صام

آخــر يوم من ذي احلجة ،وأول يــوم من املحرم ،فقد ختم [الســنة]((( املاضية
بصوم ،وافتتح السنة املقبلة بصوم جعل اهلل له به كفارة مخسني سنة»).(2

بم ْن فاجأته آفات املرض
فاجتهد ُّأيا العبد يف ساعات عمرك الباقية ،واعترب َ

رت عيشتَه الصافية.
وقد كان يف عافية ،فأزالت نعمتَه الوافية [ ،وكدَّ ْ
وإنام
العمر أيام معدودة ]((( ،والصحة عوار((( مردودة.
ُ

فرحك بعد حلول ِ
أين لذة ِ
ترحك؟

عمره يف خطاياه؟
أين َم ْن أسخط مواله باتباع هواه ،أين َم ْن أفنى َ
تفك َّْر يا غافل يف مصارعهم ،وانظر إىل مواضعهم.
هل نفعهم رفيق رافقوه ،أو منع عنهم األذى ٌ
مال((( أنفقوه؟
((( من (س).

((( قــال املؤلف يف (س)« :قال أبو عيل بن البنا :قال أبو الفتح الواعظ :هذا حديث غريب من
تفرد به وهب بن وهب أبو البخــري القايض» .وقال يف
حديــث ابن جريج عن عطــاءّ ،
«املوضوعات» ( )221/3وقال عن راويني يف سنده« :اجلويباري ،ووهب كالمها ّ
كذاب
وضاع» .وأحدمها واضعه .انظر« :ترتيب املوضوعات» للذهبي ص .181

((( يف األصل سطر خمروم ،وقد استدركته من (س).
((( يف األصل :عواري.
((( يف األصلً :
ماال.
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أما خلوا بأعامهلم ،وانفردوا بأفعاهلم؟
(((
ٍ
بمنزل ســيفارقه ،يا ُمســترت ًا من
مغرور
ربك بالتقوى يا َم ْن هو
ٌ
فاعمر ق َ

ِ
الرتاب وعام ٍ
قليل سيعانقه ،يا ناسي ًا رحيله وقد ّ
الرحيل سائ ُقه.
نجيب
حث
َ
الـقـلـب الكـثـيـر عـــالئـ ُقــ ْه
أال ُّأيا
ُ
				

أن الدهــر جتــري بــوائـ ُقـ ْه؟
أمل تـر َّ

الـمنـى
ُ
تسـابق َ
ريب الـدهــر يف طلب ُ
				

[خلت أنك سـابـ ُقـ ْه؟]
بـأي جـنـاحٍ
َ
ِّ

				

وقـلـبـُك يف عـلـم اإللـه خـــالئـ ُقــ ْه

(((

وت ِ
ِ (((
ُـرخي عىل السوء
الستور صيـان ًة
َ

أال ُّأيا البــاكـي عـىل امليت((( بـعــدَ ه
				

ْ
تـعـجـل فـإنـك الحـ ُقــ ْه
ُرويــدَ َك ال

املـقــابـر والـبِـلـى
تـنـس
ُرويــدك ال
َ
َ
				

ِ
أنت ذائـ ُقــ ْه
وطعم ُحسـا
املـوت الذي َ
َ

((( يف األصل :مغرور ًا .ويصح بحذف قولهَ « :م ْن هو».
((( خرم يف األصل ،استدركته من س.

((( يف األصل :الرس .والتصحيح من (س) ،و«بغية الطلب» (.)339/4

((( يف األصل :املوت .والتصحيح من (س) و«بغية الطلب» (.)339/4
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ُ
املخـلـوق من فِـتن اهلــوى
إذا اعتصم
				

منـهـن خــالـ ُقـ ْه
بخــالـقـه أنـجـــاه
َّ

ـن ذا الذي َيشى من النـاس فــاقـ ًة
وم ْ
َ
				

ُ
ورازق هـذا اخلـلـق ُمـذ َ
عـاش راز ُقـ ْه

صاحب الدنـيــا ُمـقيـ ًام بجـهـلـه
أرى
َ
				

ٍ ِ
ٍ
صــاحـب ال يـوافـ ُقـ ْه
ـن
عـىل ثـقـة م ْ

دار تـسـتـذل [ عـــزيـزهـا
هي
الـدار ٌ
ُ
				

وإن كـان مغْـشـي ًا ]((( عظيـام س ِ
ـراد ُقـ ْه
ً ُ
َ

تفـاضـل ُ
أهـل الـديـن فيـه غــد ًا كمـا
				

َ
الرهــان سـوابـ ُقـ ْه
تفـاضـل يف يـوم ِّ

(((

ِ
اليدي ،يا من سلك من اهلوى سب ً
ال
ب زمانه فيام ُ
يا َم ْن دأبه املعايص و ُي ْذه ُ

ت ُِضل وال ِ
املوت بامذا تفدي؟ فاشتغل يف خالص نفسك
هتدي :أتراك إذا نزل بك
ُ
وال تقل :مايل وال عبدي.
((( خرم يف األصل ،استدركتُه من (س) .وليس هو يف «االهتبال».

((( القصيــدة أليب العتاهيــة .انظــر «بغيــة الطلب يف تاريــخ حلــب» (،)340-339/4
والديوان ص ،255-254و«االهتبال» ص .356-355واألبيات التي فيهام هي«،2 ،1

.»8 ،6 ،5
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النقصان مذ كنت يف ِ
املهد
رأيتك يف
ِ ُ

ِ
ِ
اللحـد
ـن سـاحـة
تقـربك األيــا ُم م ْ
ِّ

نـادب
أتـطمـع أن يبـكـي لفقـدك
ٌ
ُ

ِ
الفقـد
ســرور النــادبـني مـع
لعل
َ

(((

اللهم ِّ
صل (((عىل سيدنا حممد وعىل آل حممد.
َّ
واغفر لنا ما أسلفناه من اخلطايا عىل طول الزمان ،وال تسلبنا ُحلل التقوى
ْ

واإليامن ،وارزقنا يوم الفزع األكرب لذة األمان ،وخلصنا ِم ْن خدع الشيطان ،فإنه

الغـرار ،وآتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب
بئس اخلدوع وبئس َّ
النار ،برمحتك يا عزيز يا غفار.

•

•

•

بيــت ٌ
ثالث .انظر« :قرص األمــل» ص  ،136و َث َّم
((( ملحمــد بن أيــوب األصبهاين ،ومعهام
ٌ
اختالف يف األلفاظ.
ٌ
((( يف األصل :صيل!
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اجمللس العاشر
يف استقبال احملرم

(((

وتكرم ،وأغنى وأفقر وأهان وأكرم ،وأوجد
احلمد هلل الذي جاد عىل العباد
َّ

األشــيا َء كام شا َء وأعدم ،وأشــقى وأســعدَ َّ
وأخ َر وقدَّ م ،وأمات وأحيا وعاىف

وأباح ما أباح
وأســقم ،وقدَّ ر ود َّبر ،و َق َسم وأ ْق َسم ،وأمر وهنى ،وقىض وحكم،
َ
وحرم ،وجعل مبتدأ ِّ
املحرم.
كل عام شهر اهلل َّ
وح ّل َل َّ

وأشكره عىل اختياره لنا خري األديان.
أمحدُ ه عىل اإلسالم واإليامن،
ُ
وأشــهدُ أن ال إلــه إال اهلل وحده ال رشيك له ،شــهادة أرجو هبا اخلالص

من النريان.

وأشهدُ َّ
وشفه بالقرآن.
أن حممد ًا عبده ورسوله الذي أرسله باهلدىَّ َ ،
صــى اهلل عليــه وعىل آلــه وأصحابــه والتابعــن هلم بإحســان ما حترك

شف ٌة ولسان.

اللهم َّ
وأهل علينا عا َمنا هذا املبــارك باألمن واإليامن ،وارزقنا بربكته أعىل
َّ

غرفات اجلنان.

((( يف األصل« :يف وداع السنة» .وهو خطأ ،والتصحيح من (س) و(ط).
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وانفعني بام أقول َّ
وكل حارض ،واغفــر ذنو َبنا فأنت الغافر ،وأنت عىل كل
يشء قدير ،يا نعم املوىل ونعم النصري.
عباد اهلل:
مكرم ،وقد ذكر قو ٌم من أهل التفسري
املحرم،
معظم عند اهلل َّ
ٌ
إن هذا الشهر َّ

يف قــول اهلل تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭓ ﭔ ﴾((( أن الفجــر أراد بــه فجر أول
يوم من املحرم.
ٍ
وليال عرش ،أراد به العرش األُول من املحرم.
وقال قو ٌم:
قال األصمعي :قال ] أبو ]((( عمرو بن العالء :إنام ُس ِّمي املحرم ألن القتال

فيه حرام.

ُر ِوي عن تفضيل هذا الشهر عن النبي ﷺ برواية [ابن]((( شاهني عن ليث

عن جماهد عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من صام يوم ًا
من املحرم فله ثالثون) (4يوم ًا»).(5
((( من سورة الفجر ،اآلية .2-1
((( زيادة ال بد منها.

((( من (س).

وأثبت ما يف (س).
((( يف األصل :أجر ثالثون!
ُّ

((( قــال اهليثمي يف «جممع الزوائد» (« :)438/3رواه الطــراين يف «الصغري» ،وفيه اهليثم بن
حبيب ض َّعفه الذهبي» .وهو يف «التبرصة» (.)6/2
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وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :ســمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :أفضل
الصوم بعد رمضان [شهر اهلل] الذي تدعونه املحرم»(((.
وعــن أنــس بن مالــك ريض اهلل عنــه قال :قــال رســول اهلل ﷺَ « :م ْن

صام تســعة أيام مــن [أول] املحرم بنــى اهلل له قبة يف اهلواء ،ميــ ً
ا يف ميل ،هلا
أربعة أبواب»).(2
وعن سعد اخلري بن حممد األنصاري قال:
أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن عيل األبنويس ال َعدْ ل قال:
الرزاز قال:
أخربنا أبو الفتح [عبدامللك]((( بن عمر بن خلف ّ
أخربنا عمر بن أمحد بن شاهني قال:
حدثنا احلسني بن حممد بن عفري) (4قال:
حدثنا حممد بن حييى قال:
حدثنا يعقوب بن موسى املدين وأثنى عليه خري ًا ،قال:
((( ما بني املعقوفني من (س) ،واحلديث أخرجه املؤلف  -كام يف الســند املذكور يف (س)  -من
طريق أيب عوانة .وهو يف «مسنده» (.)2959( )232/2

((( موضوع .انظر« :املوضوعات» ( ،)221/3وما بني املعقوفني منه.

وكان يف األصل :قبة ميل يف ميل .وأثبت ما يف «املوضوعات» وغريه.

((( من (س).

((( يف األصل :عنرب.
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أخربنا مســلمة بن راشــد عن راشــد أيب) (1حممــد عن أنس بــن مالك
ريض اهلل عنه قال :قال رســول اهلل ﷺَ « :م ْن صام ثالثة أيام من شــهر حرام

)(2

اخلميس واجلمعة والسبت كتب اهلل له عبادة تسع مئة عام»).(3

قال ابن عفري)ُ :(4ص َّم ْت أذناي إن مل أكن سمعتُه من ] حممد بن حييى يقوله.
وقال حممد بن حييىُ :ص َّم ْت أذناي إن مل أكن سمعتُه من]) (5يعقوب يقوله.
((( يف األصل :عن أيب .خطأ.

((( يف األصل :املحرم .خطأ.

ذكر هذا احلديث (« :)555-554/2قال املؤلف :وأنا
((( قال املؤلف يف «العلل املتناهية» وقد َ
أقول :أسأل اهلل العافية لعله سمعت سعد اخلري يقول.

ثم أقول :هذا احلديث ال يصح عن رســول اهلل ﷺ قال [أبوحاتم] :مســلمة بن راشــد
مضطرب [ احلديث ] ،وراشد أبوحممد جمهول».

وقال اهليثمي يف «جممع الزوائد» (« :)438/3رواه الطرباين يف «األوسط» عن يعقوب بن

موسى املدين عن مسلمة.

ويعقوب جمهول.

ومسلمة هو ابن راشد احلامين قال فيه أبو حاتم الرازي :مضطرب احلديث ،وقال األزدي
يف الضعفاء :ال حيتج به ،وأورد له هذا احلديث.

وأبوه راشد بن نجيح أبو حممد احلامين أخرج له ابن ماجه ،وقال أبو حاتم :صالح احلديث.
وذكره ابن حبان يف الثقات وقال :ربام أخطأ ،وقال ابن اجلوزي :إنه جمهول .وليس كام قال،
فقد روى عنه محاد بن زيد وابن املبارك وأبو نعيم الفضل بن دكني وآخرون».

وللحديث لفظ آخر هو« :من صام ثالثة أيام من شــهر حرام اخلميس واجلمعة والسبت

كتــب له عبادة ســنتني» رواه الطراين يف «املعجم األوســط» ( )1789وقال« :مل يرو هذا
تفرد به حممد بن حييى».
احلديث عن مسلمة إال يعقوب َّ

((( يف األصل :عنرب.
((( زيادة ال بد منها.
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قال يعقوبُ :ص َّم ْت أذناي إن مل أكن سمعتُه من مسلمة يقوله.
وقال مسلمةُ :ص َّم ْت أذناي إن مل أكن سمعتُه من راشد يقوله.
وقال راشدُ :ص َّم ْت أذناي إن مل أكن سمعتُه من أنس يقوله.
وقال أنسُ :ص َّم ْت أذناي إن مل أكن سمعتُه من رسول اهلل ﷺ يقوله.
قال عبد الرمحن ابن اجلوزي)ُ :(1ص َّم ْت أذناي إن مل أكن ســمعتُه من سعد

اخلري) (2يقوله.

سمعت عبد اهلل يقول.
وقال سعد [اخلري](((ُ :ص َّم ْت أذناي إن مل أكن
ُ
سمعت الرزاز يقول.
و قال عبد اهللُ :ص َّم ْت أذناي إن مل أكن
ُ
وقال الرزازُ :ص َّم ْت أذناي إن مل أكن سمعت ] ابن [ شاهني يقول.
وقال ]ابن[ شاهنيُ :ص َّم ْت أذناي إن مل أكن سمعت ]ابن]) (4عفري((( يقول.
الســنة صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء ،فأما تاسوعاء فهو اليوم التاسع
ومن ُّ

من املحرم ملخالفة اليهود ،وأما عاشوراء فإنه يك ِّفر السنة املاضية.

((( يف األصل «:وكان عبد الرمحن بن اجلوزي يقول» .وهذا من ترصف شــخص غري املؤلف.
وح ِذف هذا ِم ْن (ط).
وأثبت ما يف (س)ُ ،
((( يف األصل :اخلريي.
((( زيادة الزمة.

((( ما بني املعقوفني يف املواضع الثالثة زيادة ال ُبدَّ منها.
((( يف األصل :عنرب.
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وقد ُر ِوي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه كان يقول :اعدد تسعة من أول

املحرم ثم أصبــح صائ ًام ،كذا كان يصوم حممــد

(((

ﷺ) .(2فمذهبه عىل هذا أن

عاشوراء يوم التاسع(((.
السلمي عن عيل بن أيب طالب
وعن ابن شاهني بإسناده عن أيب عبد الرمحن ّ

ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :م ْن أحيا ثالث ٍ
ليال) (4يف السنة أحيا اهلل
َ

عز َّ
وجل قلبه يوم متوت القلوب ،ليلتي العيدين ،وليلة عاشوراء»).(5
َّ

وقد ُر ِو َي تفضيل سائر العرش ،وكان((( السلف ُيع ِّظمونه ،ويع ِّظمون عرش

األضاحي ،والعرش األخري من رمضان.

بادر أيا َم شبابِك قبل فراق أحبابِك.
فيا هذا ْ
واحفظ أيام عمرك ،قبل نزول) (7قربك.
((( يف األصل :حممد ًا!

((( انظر «أمايل» ابن برشان ( ،)459و«أمايل» الباغندي (.)28

((( كُتــب يف احلاشــية« :لعلــه يــوم العــارش ،فليتأمل» .قلــت :ليس كذلــك ،والصواب
ما قاله املؤ ِّلف.
((( يف (س)َ :م ْن أحيا أربع ليال أحياه اهلل عز وجل ما شاء .وأضاف :وليلة النصف من شعبان.

((( مل أجده هبذا اللفظ ،ويف «فيض القدير» يف رشح حديث« :من أحيا ليلة الفطر وليلة األضحى
مل يمت قلبه يوم متوت القلوب» (« :)39/6ورواه ابن شاهني ٍ
بسند فيه ضعيف وجمهول».
ُ
ٍ
وباللفظ املذكور يف (س) أخرجه ابن أيب الصقر يف «مشيخته» ( )53بإسناد مظلم.

((( يف األصل :وكانوا!
((( يف األصل :نزل.
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واغنم أيام حياتِك ،قبل موافاة وفاتِك.
َّ
فإن العمر بطول السنني ُين َْهب ،واألجل بمرور الليل والنهار َي ُم ُّر و َيذهب.
أين َم ْن أ ّم َل أن يرى أول هذا العام ،أو يشاهدَ هذه األيام؟

لذيذ املنــى ،ون ِ
مريــر املوت َ
ُودي بأوهلم
وفوهتم
ذهبوا رساعــ ًا إىل الفناَّ ،
ُ

اعوج وال انثنى ،وأصبح
ورموا بســه ٍم مــا
وآخرهم
ّ
َ
فأجاب ُم ْسع ًا وما ونىُ ،
أسري الضنى ،وبقي جمرتمهم رهين ًا((( بام جنى.
عاصيهم يف حلده َ

فإىل متى يا ُّأيا الغافل تشتغل بفنون تعليلك ،وكأين بك قد ُقربت ]من]

(((

نُقلتك وحتويلك ،أ َما األيام مطايــا ت ِ
فبادر عمرك قبل أن
ُرسع بك إىل رحيلك؟ ْ
ُينهب يف بكورك وأصيلك ،فكأنك باملوت وقد أخذك ِم ْن أخيك وخليلك.
ك َ
ـضـي إىل ســـبـيـلِ ْ
ـك
الـم ّ
َـأنَّـك بِ ُ

				

ـهــ ُز يف َرحـيـلِ ْ
ـك
َو َقـدْ َجــدَّ
املـج ِّ
َ

				

ِ
ِ
ـن غـسـيـلِ ْ
ـك
افــرغ م ْ
ـم َلـ ُه ُ
بِقـوهل ُ

				

ٍ
وســــدر ِم ْن كـثـريك أو قـلـيـلِ ْ
ـك

ٍ
فـاسـتـعـجــلـو ُه
َـاسـل
ـيء بِغ
ُ
َو ِج َ
ٍ
ٍ
ْ
وقـطـن
كـفــن
حتـمـل ســوى
ومل

((( يف األصل :رهني.

((( زيادة مني تقتضيها حركة إعراب السجع.
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ُ
الرجـــال إليـك نَـ ْعـشـ ًا
وقـد مــدَّ
				

فـأنـت عـلـيـه ممـــدو ٌد بـطـــولِ ْ
ك

ـم تــداعــــــوا
ـم إن ُ
َّـه ُ
وصـ ّلــوا ُث َّ
				

حلمـلـك يف بكــورك أو أصـيـلِ ْ
ـك

نــزلت قـــبـر ًا
فـلام أسـلـمــــوك
َ
				

ِ
ـالمـة يف نــزولِ ْ
ك؟
بالس
وم ْ
ـن لـك َّ
َ

(((

(((
ً
فـســوف جتـاور املــوتى
طــويال

				

فـدعـنـي ِم ْن قصـريك أو طــويلِ ْ
ـك

فـاســتـمـع يل
َأخـي إِين نصحـتُـك
ْ
				

اسـتـعـنـت عـلـى قـبـــولِ ْ
ك
وباهلل
ُ

ألـسـت تــرى املـنـــايـا َّ
كـل يــوم
َ
				

تُـصـيـ ُبـك يف أخـيك ويف خـليلِ ْ
ك؟

((( بعده يف «التبرصة» و«ا ُملدهش»:
ِ
ِ
رؤوف بالعباد عىل دخول ْك
رحيم
أعـانك يـو َم تدْ ُخ ُلـ ُه
ٌ
ٌ
((( يف األصل :املوىل .والتصحيح من «التبرصة» و«ا ُملدهش».
((( القصيدة يف «التبرصة» ( ،)96/2و«ا ُملدهش» ( )714/2بال نسبة.

)(3
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يــا َ
قليل التفكري يف مصريه ومآله ،يا عامل ًا بطول ســفره ومل يتزو ْد الرحتاله،

غافل عن ِ
ال أقرانَه وهو ٌ
ال لوزره راضي ًا بأثقاله ،يا ناق ً
يا حام ً
ذكر انتقاله.

أيــن َم ْن مىض ِمن أصحاب النُّهى ،أين َم ْن أ َمــر وهنى ،أين َم ْن بلغ أقىص

انزجر وال انتهــى ،وفرح بدنياه
وز ِج َر عن اللهــو فام
درجات املنــى وانتهىُ ،
َ
وسمع بحديث اآلخرة وما َع ِمل هلا؟
وهبا هلا،
َ
ٍ
عـجــل
قـد مـضـى عـىل
َّ
فـلـم
ذل فـي الــــتـراب
ْ

ـــر ِ
ب
ٌ
مـفـلـس مـن الـ ُق َ

ِ
ِ
َّـسـب
تـغــن ِعــ ّز ُة الـن

يتزود غري الكفن إىل قــره ،ومل يصحب ما اعتمد عليه من ِّبره،
عجبــ ًا له مل َّ
ِ
سالف عمره ،و ُأخرج ذلي ً
ال
وأصبح أســر ًا بعد هنيه وأمره ،وندم عىل ما َّفرط يف
من قرصه بعد ِع ِّزه إىل قربه ،و َب ُعدَ عنه َم ْن كان يرجوه عند الشدائد لنرصه.
ُ
مـنـــــازلـــــم
هـــذه

واحلــديـث يف الـكُــت ِ
ُــب

و َّدعــوا) (1ومـا رجـعــوا

ِ
ــــب
ُـج
ســـافــروا بال ن ُ

خرســت ألســنتُهم الناطقةَ ،
قصورهم الشاهقة ،فكأهنم
وخ َل ْت منهم
قد
ْ
ُ

سارت سابقة ،وركائ ُبنا هبم الحقة.
ركائب
ْ
أيـن صـار مـسـكـنـُهـم؟
فـاسـتـمـع لـقـصـتـِهـم
ْ
((( يف األصل :وو َّدعوا.

ُــر ِ
ِ
ب
للــتـراب والـــــت َ

ـج ِ
ـب
ْ
فـهـي غــايـة الـ َع َ
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غي املــوت يف القبور ُحالهــم فحالت ،ووعظتــك الدنيا هبم وعىل
وقد َّ َ

عيونم فعىل اخلدود قد تفجرت وسالت ،وأ َّما أعنا ُقهم
مصارعهم أحالت ،أ َّما
ُ

فبعد تقويمها قد مالت ،وأ َّما أجسا ُدهم فالديدان فيها قد جالت.
ـم
لــو
َ
رأيـــت حـــــا َل ُ
ـه ُ

ِ
ـقــــرت ِ
ب
غـــري ُم
كـنـت
َ
َ

زال عـــــنــه رونــ ُقــــ ُه

إن دعـــــوت مل ُي ِ
ـج ِ
ـــب

فـاعـــتـرب وكــن ح ِ
ــذر ًا
َ

فـالـجـهـــول يف َل ِ
ـع ِ
ــب

اللهم ِّ
صل ((( عىل سيدنا حممد وعىل آل حممد.
َّ
شــكرك عىل وافر اإلنعام ،وبارك لنا يف هذا الشــهر الرشيف وهذا
وأهلمنا
َ

العام ،وأحينا وأمتنا عىل اإليامن واإلسالم.

واغفر لنا ما ســلف من الذنوب واألوزار ،وآتنا يف الدنيا [حســنة]((( ويف
اآلخرة حسن ًة وقنا عذاب النار ،يا عزيز يا غفار.
•

((( يف األصل :صيل.
((( زيادة مني.

•

•
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اجمللس احلادي عشر
يف فضل عـاشــوراء

(((

أرباب
احلمد هلل الذي طهر بتأديبه [ ِم ْن أهل ]) (2تقريبه نفوســ ًا ،وســقى
َ

َ
شــيطان الطغيان عن أهل اإليامن
مصافاته ِم ْن رشاب مناجاته كؤوســ ًا ،ومنع
ورصف عن عباده بلطيف إســعاده
فأصبح عنهم يف ســجن اهلوان حمبوســ ًا،
َ

أذى وبوســ ًا ،وأذل بقهــر عظمته وســلطانه أعناق ًا ورؤوســ ًا ،وصــرَّ َ ِذكر
ً
بعز كلمة التوحيد مطموســ ًا ،وجعل
األوثان واألصنام والصلبــان واألزالم ِّ

وكر َم عرش املحرم وأكرم يف
عدد الســنني بجريان الشــمس والقمر حمروســ ًاَّ ،

يوم عاشوراء نبيه موسى.

وأشكره عىل إفضاله ونواله رسمد ًا.
أمحدُ ه عىل نع ٍم ال حتىص عدد ًا،
ُ
وأشــهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له شــهادة أ َّدخرها للنجاة غد ًا،

وأشهدُ أن حممد ًا عبده ورسوله الداعي إىل اهلدى.

((( يف األصل« :يف فضل شهر اهلل املحرم» .وهو خطأ .والتصحيح من (س) و(ط).
((( من (س) و«التبرصة» ( ،)5/2أما يف (ط) فالديباجة خمتلفة.
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صىل اهلل عليه وعىل آله ،وأصحابه ،وأزواجه ،وأتباعه وأشــياعه ،الذين ما

ضل هبم َمن اهتدى ،وس َّلم تسلي ًام كبري ًا.

اللهم يف بركات َم ْن قبلت عمله ،وب ِّل ْغ كل ٍ
آمل منَّا أ َم َله.
و َأ ْد ِخ ْلنا
َّ

وانفعني بام أقول و َم ْن حرض ،وانظــر إلينا بعني لطفك وكرمك يا خري َم ْن

نظر ،برمحتك يا أرحم الرامحني.
عباد اهلل:

َّ
ُ
الغفران والرمحة ،ويزداد
إن يومكم هذا قد حــوى فضائل((( ّمجة ،فيه ُي َوقع

امللمة ،ويضاعف لصائميه الثواب
اإلفضال والنعمة ،وتكشف خوارق اآلفات ّ
ِم ْن هذه األمة ،وجيود الكريم بفضله عىل َم ْن قصدَ ه و َأ َّمـه.
ُر ِوي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه ُس ِئ َل عن صيام يوم عاشوراء فقال:

فض َله عىل األيام إال هذا اليوم  -يعني
رأيت رســول اهلل ﷺ يتحرى صيام يو ٍم َّ
ما ُ
يوم عاشوراء  -وهذا الشهر شهر اهلل املحرم(((.

وعن أيب قتادة األنصاري ريض اهلل عنه أن رســول اهلل ﷺ قال« :صوم يوم

عاشوراء يك ِّفر العام الذي قبله»(((.
ً
فضايال.
((( يف األصل:

((( رواه املؤلف يف «التبرصة» ( )7/2من طريق يوسف بن يعقوب .وهو يف صحيح البخاري
( ،)1902ومسلم (.)1132

((( رواه املؤلف من طريق يوسف بن يعقوب القايض .انظر( :س) و«التبرصة» ( .)7/2وقال:
«انفرد بإخراجه مسلم» .وهو يف صحيحه برقم (.)1162
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وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن اهلل تعاىل افرتض
املحرم
عىل بني إرسائيل صوم يوم يف السنة ،يوم عاشوراء وهو اليوم العارش من َّ

وسع عىل أهله يف يوم عاشوراء من
فصوموه ،ووسعوا عىل عيالكم فيه ،فإنه َم ْن ّ
وسع اهلل عليه سائر سنته ،فصوموه فإنه اليوم الذي تاب اهلل فيه عىل آدم عليه
ماله َّ

الســام ،وفيه ُرفع إدريس مكان ًا علي ًا ،وفيه ُحل نوح يف السفينة ،وفيه نجى اهلل
َّ
إبراهيم من النار ،وفيه أنزل اهلل التوراة عىل موســى ،وفيه أخرج اهلل يوسف من
الســجن ،وفيه ر َّد اهلل عىل يعقوب برصه ،وفيه كشف اهلل عن أيوب البالء ،وفيه

أخرج اهلل يونس من بطن احلوت ،وفيه َف َرق اهلل البحر لبني إرسائيل ،وفيه ر َّد اهلل

عىل ســليامن ُم ْلكه ،وفيه ُغ ِف َر ملحمد ((( ما تقدَّ م من ذنبه وما تأخر ،وفيه استوت

الســفينة عىل اجلودي ،فصوموه َف َم ْن صام هذا اليوم كان له كفارة أربعني سنة،

(((
الســام ،فمن
وهــو أول يوم خلقه اهلل يف الدنيــا  ،وهوصوم األنبياء عليهم َّ

صام يوم عاشــوراء كان كمن صام الدهر كله ،و َم ْن أحيا ليلة عاشــوراء فكأنام

ٍ
َع َبــدَ اهلل تعاىل مثل عبادة أهل الســاوات واألرض ،و َم ْن َّ
ركعات يف
صل أربع
ليلة عاشــوراء يقرأ يف كل ركعة الفاحتة مرة ،وسورة اإلخالص مخسني((( مرة،

غفر اهلل له ذنوب أربعني ســنة ماضية ،ومخســن سنة مســتقبلة ،وبنى اهلل له يف
ترصف النساخ.
((( يف األصل« :غفر اهلل لنبينا حممد ًا ﷺ  »...وهو من ّ
((( يف األصل :أول يوم خلق اهلل فيه الدنيا!
((( يف األصل :مخسون.
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ِ
يعص اهلل
املأل األعىل ألف منرب من نور ،و َم ْن ســقى فيه رشبــة من ماء فكأنام مل

طرفة عني ،ومن أشبع أهل ٍ
بيت مساكني يوم عاشوراء يمر عىل الرصاط كالربق
َ ْ
اخلاطف ،و َم ْن تصدَّ ق بصدقة يوم عاشوراء فكأنام مل يرد سائ ً
ال قط ،و َم ْن اغتسل
يوم عاشــوراء مل يمرض يف ســنته إال مرض املوت ،و َم ْن اكتحل يوم عاشوراء

مل ترمد عينه تلك الســنة ،و َم ْن أ َم َّر بيده عىل رأس يتيم يوم عاشــوراء فكأنام َّبر

يتامى بني آدم كلهم ،و َم ْن صام يوم عاشــوراء ُأعطي ثواب عرشة آالف ملك،

و َم ْن صام يوم عاشــوراء كتب اهلل له عبادة سنة صيامها وقيامها ،و َم ْن صام يوم

عاشوراء ُأعطي ثواب ألف شــهيد ،وفيه خلق اهلل الساموات واألرض واجلبال
السالم ،وفيه ُرفع
والعرش والقلم واللوح املحفوظ ،وفيه خلق اهلل جربيل عليه َّ

عيســى ،و َم ْن صام يوم عاشوراء ُأعطي ثواب ألفي حاج ومعتمر ،و َم ْن عاد فيه

مريض ًا فكأنام عاد مرىض بني آدم كلهم»).(1

وعن ابــن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال رســول اهلل ﷺ« :من صام يوم
عاشوراء كتب اهلل له عبادة ستني سنة صيامها وقيامها»).(2
املؤلف يف «املوضوعات» (222/3ــ )224وقال« :هذا حديث ال يشــك ٌ
عاقل يف
((( أورده
ُ
وضعه ،ولقد أبدع َم ْن وضعه ،وكشف القناع ،ومل يستحي »....وانظر بقية كالمه.

وهذا خمالف ملا نقله يف (س) عن شيخه ابن نارص من تصحيحه هلذا احلديث.

وي يف فضائل عاشــوراء أحاديث موضوعة فال فائدة
وقال يف «التبرصة» (« :)8/2وقد ُر َ
يف ذكرها ،مثل :من اغتسل ومن اكتحل ومن صافح ،وكله ليس بيشء».

املؤلف يف «املوضوعات» (224/3ــ )226وقال« :هذا حديث
((( هذا جزء من حديث أورده
ُ
موضوع بال شك» .وذكر يف (س) مصدره ،وهو «فضائل عاشوراء» البن شاهني.
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وعنــه أيض ًا ريض اهلل عنه يف قول اهلل تعاىل ﴿:ﮦ ﮧ ﮨ﴾((( قال:

هو يوم عاشوراء(((.

وعن طاوس يف قــول اهلل تعــاىل ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾((( قال:

َّ
أخرهم إىل ليلة اجلمعة فوافقت ليلة عاشوراء(((.

وروي عن الصحابة [والتابعني]) (5ريض اهلل عنهم أهنم كانوا يصومون يوم
ُ

عاشــوراء ،فمنهم عيل بن أيب طالب ،وأبو موسى األشعري ،وعيل بن احلسني،
وسعيد بن ُجبري ،وطاوس ريض اهلل عنهم(((.

وقــد ُذ ِك َر أن اهلل تعــاىل خيرق يف تلك الليلة ماء زمزم إىل ســائر املياه ،فمن

اغتسل يف يوم عاشوراء أمن من املرض يف تلك السنة).(7

)(8
وممّا ُي
كظم الغيظ ،وإكــرا ُم الوالدين،
ُّ
ســتحب اســتعامله يف ذلك اليوم ُ

وإكثار التن ُّفل ،واالكتحال(((.
وتشييع اجلنائز ،وإماط ُة األذى عن الطريق،
ُ
ُ
((( من سورة طه ،اآلية .59

((( رواه ســعيد ب ُن منصور وعبد ب ُن محيد واب ُن املنذر .الدر املنثور ( .)584/5وابن شاهني يف
«فضائل عاشوراء» كام يف (س).

((( من سورة يوسف ،اآلية .98

((( رواه ابن شاهني يف «فضائل عاشوراء» كام يف (س).
((( من (س).

((( هذا من «فضائل عاشوراء» البن شاهين ،كام يف (س).
((( ال يصح .انظر :الفوائد املوضوعة ص .75

جيب! وهو خطأ من الناسخ .والتصحيح من (س).
((( يف األصلُ :

((( حديث االكتحال يف عاشــوراء موضوع .انظر :اآلثار املرفوعة للكنوي ص  .97وقد ذكر
االكتحال يف (ط) ،ومل يذكر يف (س).

124

النــور يف فضــائل األيـــام والشـهــور

و َم ْن قرأ يو َم).........................................................(1

املحاسبَ ،م ْن لك إذا َّفر األخ املناسب؟

َم ْن لك إذا ظهرت الفضائحَ ،م ْن لك إذا بانت القبائح؟
َم ْن لك إذا زفرت النارَ ،م ْن لك إذا غضب اجلبار؟
َم ْن لك إذا الشمس كورتَ ،م ْن لك إذا النجوم انكدرتَ ،م ْن لك إذا)...(2

البحار سجرتَ ،م ْن  .....املؤدة سئلتَ ،.....م ْن لك إذا.....

مــن لك ...عىل الديانَ ،م ْن لك إذا شــهد عليك اجللــد واملكانَ ،م ْن لك

إذا عدمت االعتــذار) (3واإلمكان ،من لــك إذا و ِضع ِ
ت امليــزانَ ،م ْن لك إذا
ُ َ
َ ْ

تكاثرت األحزان؟

((( ما بعد هذا يشء سقط من األصل.
ِ
ونصه« :وسمعت شــيخنا احلافظ أبا الفضل ابن نارص
و ُذك َر ســند هذه الرواية يف (س)ُّ ،
يقول :قد وقع يل حديث منذ مخســن ســنة ســمعته ما وقع بيدي ،يصلح للضعفاء عن
العمل ،يو َم عاشوراء ،ثم حدَّ ثنا ِم ْن لفظه قال:
ثنا اب ُن [كذا!] املبارك بن عبداجلبار قال :ثنا أبو عيل احلســن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان

قال :ثنا أبو احلســن عيل بن عبدالرمحن بن عيسى الكويف الكاتب املعروف بابن مايت قال:
ثنا [أبو] جعفر حممد بن منصور املرادي املقرئ ثنا عبد اهلل بن داهر حدثني أيب عن سعد بن

طريف عن األصبغ بن نباتة عن عيل ريض اهلل عنه قال :من قرأ يوم عاشوراء ألف مرة (قل
عز َّ
نظر الرمحن إليه مل يعذبه أبد ًا»!
هو اهلل أحد) نظر الرمحن َّ
وجل إليه ،و َم ْن َ
ٍ
أسطر خر ٌم ،ومل يبق إال هذه الكلامت ،والكالم يف (س) خمتلف ،فلم أستطع
أصاب تســع َة
(((
َ
ترميم النص.

((( يف (س) و(ط) :االقتدار.
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َمــ ْن لك إذا برزت األمــاكَ ،م ْن لك إذا اظلمت األفــاك ،من لك يوم

اال((( ......الراجفةَ .......م ْن لك..... .

دون الـصــالح فـســـادا

هــذا الـذي كـان يـرىض

وخــوفـــوه ا َملــعـــــادا
َّ

هــــذا الـذي وعـظـــوه

ُمـ َط ِ
ـــاوعـ ًا ُمـنْـقـــادا

وقـد غــــدا لألمــــانـي

(((

اللهم ِّ
صل((( عىل سيدنا حممد وعىل آل حممد.
َّ
واغفر لنا مجيع ذنوبنا وما أســلفناه من التفريط ،واحرسنا من آفات الزلل

وفنون التخليط.

وانظــر إلينا نظرة تعقبنا اهلدى ،وســلمنا نحن ومجيع املســلمني من الزيغ

والردى ،و﴿ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾).(4
•

•

•

((( بعد هذا تسعة أسطر ذهبت ومل يبق إال هذه الكلامت.
السائق ،ونادى:
((( يف (س) و(ط) جمموع ًا« :وكأين بك وقد أعجلك
ُ

			

			
			
			

			

يا غــافــ ً
ال يـتـامدى

هـذا الذي مل ُيـقــدِّ ْم
هذا الذي كان َيرىض

هـذا الذي وعـظــو ُه
فلم يـكــن لـتـامديــ

َ
عليـك ُيـنـادى
غـد ًا

الـرتحــل زادا
قـبـل
ُّ

دون الصـالح فسـادا

الـمـعـادا
َّ
وخـوفـو ُه َ
ــه طـائعـ ًا ُمنْقـادا».

وهــذه األبيات -عــدا الثالث -هبذه األلفــاظ للمؤ ِّدب أيب بكر حممد بــن عيل بن حممد

الدينوري (ت514 :هـ) .انظر «الوايف بالوفيات» (.)150-149/4

((( يف األصل :صيل.

((( من سورة الكهف ،اآلية .10
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اجمللس الثاني عشر
لسلخ مجادى األخرة
َ
ناســخ ملا
[ احلمد هلل الذي ال مانع ملا ] وهب ،وال واهب ملا ســلب ،وال [
كتب ،وال مظهر ملا ] حجب ،إل ٌه طاعته أفضل [ ُمكتسب ،وتقواه للمتقي أعىل ]

النسب ،وكل العطايا ِم ْن فضله [ تُرتقب ،وهو املرجو لكشف الكُرب ] [ ،ويف

(((
الرتب ،ويف حتقيق خدمته
معاملته ُيستعمل ] األدب ،وبإخالص طاعته تعلو ُّ

َيســن النَّصب ،ويف اإلعراض عن بابه يقع العبد يف العطب ،اختار َم ْن شاء كام
ب ُجادى اآلخرة((( بشهر رجب.
شاء وانتخب ،وع َّق َ
ِ
عرفها.
وأشكره عىل
أمحدُ ه عىل نِ َع ٍم أسلفها،
أسباب ُهدً ى َّ
ُ
ٍ
أقر له
وأشــهدُ أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك له شــهادة
خملــص َّ
بالوحدانية وعرفها.
َ
األصل يف مكانه خر ٌم.
أصاب
((( ما بني املعقوفني استدركته من (س) ،وقد
َ

الصواب كام جاء يف
أثبــت
((( يف األصل مجادى الثاين .وال شــك أنه خطأ من الناســخ ،وقد
ُّ
َ
العنوان ،وكام يف (س) و(ط).
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وأشهدُ أن حممد ًا عبده ورسوله أرسله والنفوس قد أماهلا اهلوى وألفها(((،

فكشف بنور هداه ظلامت الضالل وكسفها.

صــى اهلل عليه وعىل آلــه(((  .....وموافقيه صالة دائمة إىل [يوم مشــاهدة

النفوس]) (3سلفها.

َ
وإخالص اإلنابة ،وأيقظنا التباع اهلدى وطريق
صدق التوبة،
اللهم أهلمنا [
َ
َّ
(((
اإلجابة ،وو ِّفر نصيبنــا ِم ْن جزيل فوائد اإلصابة ،واجعلنا ممَّن تع َّلق باهلدى ]

والزم أسبا َبه.

وانفعنــي واحلارضيــن بمنَّتــك ،وألبســنا ُحلــل لطفــك ورمحتــك،

يا أرحم الرامحني.
عباد اهلل:

قد أزف انتقا ُلكم إىل ٍ
شهر مع ّظ ٌم يف اجلاهلية واإلسالم ،فتطهروا
شهر حرامٌ ،
ِ
در ِن الذنوب واآلثام ،وتل ّقوا شهر اهلل العظيم
يف هذه الليايل واأليامِ ،من
وســخ َ

باإلعظــام ،وبادروا إىل طاعة امللك ّ
العلم ،قبل حلول النَّدم ،واالنتقال من هذا

الوجود إىل العدم.

((( يف (س) :وخالفها ،ويف (ط) :وتألفها.
((( أصــاب الصفحة خرم أذهب عــدد ًا من الكلامت ،وقد اســتدركته مــن (س) و(ط) ما
وافق السياق.
َ

((( من (س) و (ط).

((( ما بني املعقوفني استدركته من (س) ،و(ط) وقد أصاب موضعه يف األصل خرم.
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وعن أيب أمامة الباهيل ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :مخس [ ليال
ال يرد فيهن ]((( الدعاء :أول ليلة من رجب ،وليلة [ النصف من شــعبان ](((،
وليلة عيد الفطر [ ،وليلة النحر ]) (3وليلة [اجلمعة](((»).(5
(((
نفســه يف الســنة
وقال عيل بن أيب طالب)ُ [ :(6يعجبني أن يفرغ الرجل ]
َ

أربــع ٍ
ليال :ليلة الفطر ،وليلة األضحى ،وليلة النصف من شــعبان ،وأول ليلة
من رجب.
الزهــري أن عمر بن عبــد العزيز كتب إىل عــدي وهو عامله عىل
وروى ُّ

البرصة :عليك بأربع ٍ
عز َّ
وجل ُيفــرغ((( فيهن الرمحة
ليال يف الســنة ،فــإن اهلل َّ

إفراغ ًا :أول ليلة من شــهر رجب ،وليلة النصف من شعبان ،وليلة عيد الفطر،
وليلة عيد النحر(((.
((( من (س) و(ط).
((( من (س) و(ط).

((( زيادة ال بد منها .وانظر احلديث يف املجلس الثامن عرش ص .182
((( من مصادر هذا احلديث ،ألنه يف (س) و(ط) اخترص احلديث.

((( رواه عبدالــرزاق يف «املصنــف» ( ،)317/4والبيهقي يف «شــعب اإليامن» (،)342/3
و«فضائل األوقات» ص  311عن ابن عمر .وإسناده ضعيف.

((( يف األصل« :وقال ﷺ»! وهو خطأ من الناســخ ،ويف (س) و(ط)« :وقد روى اب ُن شاهني
فيام ســمعناه أيض ًا يف أحاديث ُ
ذكر إسنادها ،منها ما رواه عن عيل بن أيب طالب قال:
يطول ُ
يعجبني .»....وانظر األثر يف املجلس الثامن عرش ص .183

((( من (س).

((( يف األصل :يقرع!

((( اخلرب يف «مناقب عمر بن عبد العزيز» للمؤلف ص .247
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ور ِوي عــن النبــي ﷺ أنــه قالَ « :مــ ْن صام يومــ ًا من رجب ُج ِ
ــز َي به
ُ
ألف سنة).(((»(1
فينبغــي للعاقل أن ] يتوب مــن [ ذنوبه وخطاياه ،ويســأل اهلل تعاىل.....
ويستقبل شهر رجب األ ....الطاعة واملالزمة عىل الـ .....واال(((......
•

•

•

أثبت.
((( يف األصل :حسنة .والصواب ما ُّ

((( ال يصح :انظر« :املوضوعات» (.)231/3

((( أصاب املوضع خرم ،وسقط يشء إىل أول املجلس الثالث عرش .وما بني املعقوفني من (س)
و(ط) ،ثم خيتلف السياق ،والنص فيهام:

«وينبغي للعاقل أن يتوب من ذنوبه ،وإن كان عىل توبة جددها ،ويندم عىل كل جرم وذنب،
ويتطهر بالتوبة إلقبال رجب األصب ،وال تؤخر أهيا العبد التوبة ،فإن املوت يأيت بغتة».
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[ اجمللس الثالث عشر
الفتتاح شـهــر رجــب
بسم اهلل الرمحن الرحيم
(((
)(2
عمر ُه
احلمــد هلل الذي ال خييب َم ْن قصدَ با َبــ ُه وأ ّم  ،وال يندم َم ْن أفنى َ

خياف حم ُّبه اللو َم وال حيذر الذم ،ليس بجســ ٍم فيقال :كيف،
بطاعته واهتم ،وال ُ
وال ِمن ٍ
َ
الكروب
وكشف
وعم،
النعم
يشء فيقالِ :م َّم ،أسبغ
َ
َ
ْ
فأفضل وجا َد فو َّفر َّ
َ
بفضلــه ورفع من ًة الغم ]((( ،وكــم عاىف بلطفه ِم ْن ٍأمل أملَّ ،إذا أنعم أتم ،واســع

وضم،
كريم إذا جاد بنعمة ســاق إليها نعمة أخرى
َّ
اجلــود و ُمعطي اخلري اجلمٌ ،
جــرى القلم بتقديره ِ
اهلم ،خلق العباد واصطفى من اجتمع فيه اخلري
فألق عنك َّ
األصم.
واستتم ،وقدَّ ر الشهور واختار لنفسه شهر رجب
َّ
َّ

أمحدُ ه إذ أرانا شهر رجب األصب ،وأشكره عىل ٍ
إيامن منه يف القلب َصب.
َّ
ُ

ب.
حل ّ
وأشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له فالق ا َ
((( يف (س) :قصده.

((( يف (س) :واستقام!

((( ما بني املعقوفني كان ضمن اليشء الساقط الضائع من األصل ،واستدركته من (س) و(ط).
واجلملة األخرية ليست يف (ط).
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وأشهدُ أن حممد ًا عبده ورسوله الذي اصطفاه كام أراد وأحب.
صــى اهلل عليه وعىل آله وأصحابه(((.....ريح وهب ،وما طلع نجم برشق

وغرب[ .
اللهم بارك ]((( لنا يف شــهرك شهر رجب ،واكتبنا فيه [ فيمن تأهب
َّ
لطاعتــك ]((( وانتدب ،وال جتعل دعاءنا مما مل يســتجبِ ،
وأعنَّــا عىل القيام بام
ُ
ِ
ُِ
متسك بحسن األدب.
افت َض علينا ووجب ،واجعلنا م ْن خري َم ْن َّ
وانفعني واحلارضين بام أقول من ُح ِ
السالم
سن الكالم ،وبلغنا بكرمك دار َّ

السالم.
إنك أنت َّ
عباد اهلل:

ب.
إن شهركم هذا شهر اهلل األصب ،شهر ُت ْف َرغ فيه الرمحة وت َُص ّ

فم ْن ك ََّرمه كرم ،و َم ْن ع َّظم قدَ ره َس ِعدَ وغنِم.
قدره،
ٌ
عظيم أمرهَ ،
ٌ
رشيف ُ
ُ
رســول اهلل عليه
ــم يف اجلاهليــة واإلســام ،وقد عظمــه
شــهر مع َّظ ٌ
ٌ

والســام ،فقال عليه أفضــل الصالة والتســليم« :إن رجب
أفضــل الصالة َّ

عظيم َم ْن صــام منه يومــ ًا ُج ِ
ألف ســنة ،و َم ْن صــام منه يومني
شــهر
ــز َي َ
ٌ
ٌ

ُج ِز َي ألفي ســنة ،و] َمــ ْن صام منه]((( ثالثــة أيام ُج ِز َي ثالثة آالف ســنة(((،

((( خرم كلمة ومل أجد النص يف (س).

((( خرم يف األصل ،واملثبت من (س).
((( خرم يف األصل ،واملثبت من (س).
((( خرم يف األصل ،واملثبت من (س).

أثبت ،وكذا يف اللفظني السابقني.
((( يف األصل :حسنة ،والصواب ما ُّ
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[ و َم ْن صام ]((( منه((( ســبعة أيا ٍم ُغ ِّلقت عنه أبواب جهنم الســبعة ،و َم ْن صام
منه((( ثامنية أيام ُفتِّحت له أبواب اجلنـــة الثامنية ،يدخل ِم ْن أهيا شاء ،وزاده اهلل
هبا رفعة ،ومن صام منه مخســة عرش يوم ًا بدِّ لت سيئاته حسنات ،وناداه ٍ
مناد :قد
ُ
َ ْ

غفر اهلل لك ،فاستأنف العمل ،و َم ْن زاد زاده اهلل ورفع له الدرجات»).(4

ُر ِوي عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :رجب

فم ْن صام من رجب يوم ًا
شــهر اهلل ،وشعبان شــهري ،ورمضان شــهر أمتيَ ،
ُ

إيامن ًا واحتساب ًا اســتوجب رضوان اهلل األكرب ،وأسكنه الفردوس األعىل ،و َم ْن
الض ِ
صام منه يومــن [ فله من األجر ](((ضعفانُ ،
عف م ْث ُل جبال [ الدنيا،
وزن ِّ

و َم ْن صام من رجب ]((( ثالثة أيام جعل اهلل بينه وبني النار خندق ًا طوله مســر ُة

سنة((( ،و َم ْن صام منه ستة أيا ٍم خرج من قربه ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر،

و َم ْن صام فيه سبعة أيام أغلق اهلل عنه بكل يوم باب ًا من أبواب جهنم ،و َم ْن صام
((( خرم يف األصل ،واملثبت من (س).

((( يف األصل :فيه.
((( يف األصل :فيه.

املؤلف يف «املوضوعات» (« :)231/3ال يصح.»....
((( قال
ُ

وقــال يف «التبرصة» بعد أن أورد هــذا احلديث وحديثني عن أنس وأيب ســعيد اخلدري
(« :)21/2وقد ُرويت أحاديث كثرية يف فضائله [أي فضائل رجب] ِم ْن هذا اجلنس غري
تثبت وال تصح ،فلذلك جتنبنا ذكرها».
أهنا ال ُ

((( خرم يف األصل ،واملثبت من (س).
((( خرم يف األصل ،واملثبت من (س).

ذكر صيام أربعة أيام ،ومخسة أيام.
((( سقط ُ
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فيه ثامنية أيام فتح اهلل له بكل يو ٍم باب ًا من أبواب اجلنة ،و َم ْن صام منه تســعة أيام

وجهه دون اجلنة ،و َم ْن صام
خرج من قربه وهو يشــهد أن ال إله إال اهلل ،وال ُي َر ُّد ُ
منه عرشة أيام جعل اهلل له عىل كل ميل عىل الرصاط فراشــ ًا((( يســريح عليه،

و َم ْن صام منــه أحد عرش يوم ًا مل ُير عند اهلل أفضل منه يــوم القيامة ،و َم ْن صام

منه اثني((( عرش يوم ًا كســاه اهلل تعاىل يوم القيامة ُحلتني(((ُ ،
احللة الواحدة خري

مــن الدنيا وما فيها ،ومن صام منه ثالثة عرش يومــ ًا [ يوضع يوم القيامة ]((( له

ٍ
ٍ
شديدة ،و َم ْن صام منه أربعة
شــدة
مائدة يف ظل العرش يأكل عليها والناس يف

ِ
ســمعت وال خطر
عني رأت وال أذن
عرش يوم ًا أعطاه اهلل تعاىل ِمن الثواب ماال ٌ

عىل قلب برش ،و َم ْن صام منه مخسة عرش يوم ًا أوقفه اهلل تعاىل يوم القيامة موقف

ب وال نبي م ِ
ٍ
مقر ٍ
رســل إال قال لــه :طوبى لك يا عبدُ
ُ
اآلمنــن ،وال َي ُم ّر بملك ّ
أنت من اآلمنني»(((.

يمحو((( اهلل
وي عــن قيس بن عبــاد أن يف اليــوم العارش من رجــب ُ
ور َ
ُ

ما يشاء ويثبت(((.

((( يف األصل :فراش!
((( يف األصل :اثنتي!

((( يف األصل :حلتان.

((( خرم يف األصل ،واملثبت من (س).

((( ال يصح كام سبق ،وانظر «املوضوعات» (.)230-229/3

((( يف األصل :يمح!

((( رواه البيهقي يف «شعب اإليامن» (.)351/3
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وكان أهل((( اجلاهلية ينزعون) (2فيه أســنة رماحهم ،فلو لقي الرجل قاتل

أبيه أو أخيه أو ابنه مل خياصمه ومل ِ
جير له دم ًا).(3

وعــن أيب هريرة ريض اهلل عنه عــن النبي ﷺ أنه مل َي ُصــم بعد((( رمضان

إال رجب [ وشعبان ]((().(6

(((
سمي رجب رجب األصم ألن العرب كانت
عن سليامن الشاذكوين  :إنام ّ

الســاح ،فكانوا ال يسمعون قعقعة
تغري فيه عىل بعضها بعض ًا((( ،وال حتمل
َ
ال ُ
فسموه أص ًام(((.
السالح فيه ّ

وعــن ابن عبــاس ريض اهلل عنهام أن هيودي ًا أتــاه فقال له :يا إمــام(َِ ،((1ل
ب فيه خري كثري( ((1لشعبان [ورمضان](،((1
ــم َي رجب رجب ًا قال :ألنه ُي َت َّج ُ
ُس ّ
واملثبت من (س) و(ط).
((( يف األصل :وكانت اجلاهلية.
ُ
((( يف األصل :يرفعون .واملثبت من (س) و(ط).

((( يف (س) و(ط) :مل خياصمه ومل حيركه .وهو ما جاء يف ٍ
عدد من التفاسري.

وأثبت ما يف مصدر احلديث ،و(س) و(ط).
((( يف األصل :غري!
ُّ
((( خرم يف األصل ،واملثبت من (س).

((( رواه البيهقي يف «شعب اإليامن» ( )337/5وض َّعفه.
((( يف األصل :السوكاي.

((( يف (س) و(ط)« :ال يغري بعضها عىل بعض فيه».
((( ذكره ابن البنا يف «فضائل رجب» كام يف (س).

( ((1لفظ «يا إمام» ليس يف املصدر وال يف (س) و(ط).
( ((1يف األصل :خري ًا كثري ًا!
( ((1من (س).
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ــم آذاهنا لشــدة ارتفاع أصواهتا بالتســبيح
ــمي األصــم ألن املالئكة ُ
تص ُّ
وس ّ
ُ
والتقديس هلل تعاىل(((.

وس ِئ َل اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل عن صيام رجب فقالَ :م ْن كان يصوم
ُ

السنة صامه وإال فال يصومه((( متوالي ًا((( ،بل يفطر فيه وال ُيشبه برمضان(((.

وعن ابن عباس ريض اهلل عنه عن النبي ﷺ أنه هنى عن صيام رجب كله

)(5

خوف ًا أن ُي َش َّبه برمضان.

وعن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه عن النبي) (((...............(6تعاىل:
((( رواه اخلالل يف «فضائل شهر رجب» برقم ( ،)13وهو أثر موضوع.
((( كذا يف النسخ الثالث.

((( يف (س) و(ط) زيادة« :فإنه يكره له ذلك».

((( يف األصل :وال يشبه لرمضان .والنقل من «فضائل رجب» البن البنا ،كام يف (س).

((( عزاه السيوطي إىل أيب داود والطرباين والبيهقي ،وقال املناوي يف «فيض القدير» (:)333/6

تفــرد به داود بن عطاء وقد ض َّعفوه .وقال
«قال الذهبي كابن اجلوزي :حديث ال يصحّ ،
البخاري وغريه :مرتوكِ .
وم ْن ثم رمز املصنف [السيوطي] لضعفه».
((( ما بعد هذه الكلمة يشء ساقط.
واحلديث املقصود هو:

ُ
الرجل منه
«رجب من شــهور احلرم ،وأيامه مكتوبة عىل أبواب السامء السادسة ،فإذا صام
الباب ونطق اليو ُم وقال :يــا رب اغفر له ،وإذا مل يتم
وج َّود صومــه بتقوى اهلل نطق
ُ
يوم ًا َ

عز َّ
خدعت نفسك».
وجل مل يستغفر له وقال أو قيل:
َ
صومه بتقوى اهلل َّ
رواه اخلالل يف «فضائل شــهر رجب» برقم ( .)7وفيــه ٍ
مذكور بالكذب .انظر :تبيني
راو
ٌ
العجب ص .16

((( أول هذا احلديث« :رجب شهر اهلل ،وشعبان شهري ،ورمضان شهر أمتي.

قيل :يا رســول اهلل ما معنى قولك :رجب شــهر اهلل؟ قال :ألنه خمصــوص باملغفرة=  ،
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قد فعلت ذلك ،ثم قال رســول اهلل ﷺ« :ما من ٍ
أحد يصوم أول مخيس يف شهر
ٍ
ركعة الفاحتة مرة،
رجب ،ثم يصــي ليلة اجلمعة اثنتي عرشة) (1ركع ًة يقرأ يف كل

وسورة القدر ثالث مرات ،وســورة اإلخالص اثنتي عرشة((( مرة ،يفصل بني
كل ركعة بتســليمة ،فإذا فرغ من صالته صىل عىل النبــي ﷺ مئة((( مرة يقول:

اللهم ِّ
صل عىل حممد النبي األمي وعىل آله ،ثم يسجد ويقول يف سجوده :سبوح
َّ

قدوس رب املالئكة والروح ،ســبعني مرة ،ثم يقول :رب اغفر وارحم وجتاوز
عام تعلم إنك أنت العيل األكرم ،سبعني مرة ،ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال

يف [السجدة] األوىل((( ،ثم يسأل اهلل تعاىل حاجته يف سجوده فإهنا تُقىض«.

قال رسول اهلل ﷺ« :والذي نفيس بيده ما ِمن عبد وال ٍ
أمة صىل هذه الصالة
ْ

إال غفر اهلل له ذنوبــه ولو كانت مثل زبد البحر ،وعــدد الرمل ،ووزن اجلبال،
=  وفيــه أنقذ اهلل أولياءه من يد أعدائهَ ،م ْن صامه اســتوجب عىل اهلل تعاىل ثالثة أشــياء:
ف ِمن ذنوبــه ،وعصم ًة فيام بقي من عمره ،وأمانــ ًا من العطش يوم
مغفر ًة جلميع ما َســ َل َ

العرض األكرب.
شيخ ضعيف فقال :يا رسول اهلل إِين ألعجز عن صيامه كله؟ فقال ﷺُ :ص ْم َ
قال :فقا َم ٌ
أول

يوم منه فإن احلســنة بعرش أمثاهلا ،وأوسط يوم منه ،وآخر يوم منه ،فإنك تعطى ثواب َم ْن
صامه كله ،ولكن ال تغفلوا عن أول ٍ
مجعة من رجب فإهنا ليلة تســميها املالئكة الرغائب،

وذلك أنه إذا مىض ثلث الليل ال يبقى ملك يف مجيع الســموات واألرض إال وجيتمعون يف
عز َّ
وجل عليهم اطالعة فيقول :يا مالئكتي ســلوين ما شئتم؟
الكعبة وحواليها وي َّط ِل ُع اهلل َّ

فيقولون :يا ربنا حاجتنا إليك أن تغفر لصوام رجب .فيقول اهلل تعاىل :قد فعلت ذلك».

((( يف األصل :اثنا عرش.
((( يف األصل :اثنا عرش.

((( يف (س) :سبعني مرة.

((( يف األصل :األول .وما بني املعقوفني من (س).
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وعدد قطر املطر ،وعدد ورق األشــجار ،و ُي َش َّفع يوم القيامة يف سبعني من أهل
ٍ
ٍ
ولســان ٍ
بوجه ٍ
ذلق فيقول له
طلق
بيته ،وإذا نزل يف قربه جاءه ثواب هذه الصالة

ســمعت كالم ًا
العبدَ :م ْن أنت ُّأيا الرجل ،فام رأيت أحســ َن من وجهك ،وال
ُ

أطيب من رائحتك؟ فيقول :أنا ثواب
شــممت رائح ًة
أعذب من كالمك ،وال
ُ
َ
جئت الليلة ألقيض لك حاجتك،
صالتك التي صليتها يف ليلة كذا يف شهر كذاُ ،

ظللت يف عرصة القيامة عىل رأســك،
وأؤنس وحشــتك ،فإذا نفخ يف الصور
ُ

فأبرش فلن تعدم اخلري ِم ْن موالك أبد ًا»).(1
يا هذا:

َفتح أصداف البحر
قطر املواعظ يف ربيع رجب تُفتح له
قلوب التائبني كام ت ُ
ُ
ُ

ِ
(((
ُش ُق أنوار
َ
أفواههــا لتلقي املطر ،فعند ذلك ينعقد لؤلــؤ ًا يف أجياد األرسار َفت ْ

البواطن عىل الظواهر« ،إذا ُرؤوا ُذ ِك َر اهلل»).(3

ِ
فبادروا  -رمحكم اهلل  -إىل ِحراسة أوقاته بالطاعة[ ،واجتهدوا]((( يف عامرة

ساعاته فالدنيا ساعة.
ٌ
فحديث ال أصل له،
املؤلف يف «التبرصة» (« :)21/2ومــا ُيروى من صالة الرغائب
((( قال
ُ

وإين ألغار لصــاة الرتاويح من صالة الرغائب ،وإنام ُيتهم بوضعها اب ُن جهضم» .وانظر
ما قاله يف «املوضوعات» ( )119/3لزام ًا.

((( يف األصل :أجساد .واملثبت من (س).

((( يف األصل :البواطن عىل آذان ســمعوا ذكر اهلل! واملثبت من (س) .وانظر «باب يف الذين إذا
رؤوا ُذ ِك َر اهلل» يف «جممع الزوائد» ( .)80/10وانظر كذلك (.)7/8

((( زيادة مني يف ضوء (س).
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فطلوع اهلالل يف كل شــهرَ ،ع َل ٌم النقضاء الزمان وفنــاء الدهر ،فتح َّفظوا

املوت بشدة القهر.
باجلدِّ يف الرس واجلهر ،قبل أن يبادركم
ُ

تتعرض ألســباب العقــاب ،و ُت ْع ِر ُض عن
املفرط يف زمنه إىل متى
ُ
فيــا ُّأيا ِّ

فمن أعظم منــك ُجرأ ًة عىل
أبواب الثــواب ،وتبارز بالقبائــح َّ
رب األربابَ ،
العذاب؟ [قل :و َمن أصرب؟](((.

وأنت متكاســل ،وتدخل إىل صالتــك وقل ُبك غافل،
تقــوم إىل صالتك َ

وتستعجل يف الركوع والسجود ألجل العاجل ،وإذا نظرنا إىل احلاصل ،فاجلسدُ
والقلب أدبر.
أقبل
ُ

ُ
َ
والعمر
األمل
ــر َك
َث ُقلت
ُ
عليك العبــادة ألجل إعراضك عن املعبود ،و َغ َّ

صفات العبــد املطرود ،فاإلخــاص يف عملك
ليــس بممدود ،وهــذه واهلل
ُ
والتي ُّقظ مفقود.

جهلــت بعد معرفتك ،وكيف ُت ْقبِــل عىل م ٍ
لك عظي ٍم
فيــا عجب ًا لك كيف
َ
َ

ِ
بمخالفتك ،وكيف نسيت الزاد
لطول رحلتك ،وكيف تفعل اخلطايا وا َمل َلك قد
أحصاها يف صحيفتك؟

وصنْها،
احذر منها،
يا َم ْن أمن يف دار اإلزعاج
نفسك من التع ُّلق هبا ُ
ْ
وامنع َ
ْ

للرتحل عنها.
وإياك والسكون إليها وال تأمنها ،فإنام أنت فيها
ّ
((( من (س).
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بسورها ،أين َم ْن أنساه ُ
إقبالا
غرته ُ
أين َم ْن كان ُين َّع ُم يف قصورها ،أين َم ْن َّ

ِ
حمذورها ،وخدعته بزخرفها وغرورها؟
سوء

ٍ
ِ
شــك
وثيقــات ال ُعــرى ،ونقلتْه إىل غريها بال
قصمــت بانفصاهلا عنــه
ْ
وال مرا.
ِ
وبارش أخشــ َن
بعمله يف حلده ،وانفر َد يف قربه بحرسته ووجده،
خــا واهلل
َ

الثرى بلني جلده ،ومل ينفعه غري اجتهاده وجده.

املفرط وال ينفعك الندم ،وتقول ﴿ :ﮮ ﮯ ﴾((( إذا
واهلل لتندمــ َّن ُّأيا ِّ

َّ
زل بك القدم.
يا هذا:

اغتنــم أوقــات حياتــك ،قبــل مفاجــأة مماتــك ،وكن ويص نفســك
يف أيام حياتك.
بم ْن
فرحم اهلل عبد ًا بادر إىل حماســبة نفســه ،قبل حلوله يف َر ْمسه ،واعترب َ

مىض ِم ْن جنسه ،قبل ْ
أن يدخل يف خرب كان كأمسه ،وتشهدُ عليه جوازم) (2املنايا
حسه.
بسكون ِّ
((( من سورة املؤمنون ،اآلية .99
((( يف األصل :جوارم.
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اللهم ِّ
صل((( عىل سيدنا حممد وعىل آل حممد.
َّ
وأعنّا عىل ذكرك وشكرك ،وحسن عبادتك.
واجعلنا ممن دام عىل حســن عبادتك واســتقام ،ونجنا من نارك وأدخلنا
السالم.
دار َّ
واغفر لنا ما أســلفناه من األوزار ،وآتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة
وقنا عذاب النار ،برمحتك يا أرحم الرامحني.
•

((( يف األصل :صيل!

•

•
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اجمللس الرابع ) (1عشر
يف فضل نصف رجب
وبي مناهج اهلدى
احلمد هلل الذي
َ
أوضح الدالئل عىل وحدانيته وكش َفهاَّ ،

وعرفها ،وأوجد األشــياء كام
بمنَّتــه ووصفها ،ومنح
َ
القلــوب مطالعة معرفته َّ
ٍ
ِ
تكرم هبا
ورصفها ،ومجع املتفرقات بلطيف صنعته وأ َّلفها ،وأنعم بِن َع ٍم مجة َّ
شــاء َّ

وبي هلا اخلري والرش برمحته
وأســلفها ،وخلق
َ
النفوس بقدرته فخاطبها وكلفهاَّ ،

توجه
ولقــد أنصفها ،ووصف هلا اجلنــة وطرفها ،وقال ألويل األلبــاب الذين َّ
اخلطاب إليهم هبا ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾(((.
ُ
وأشكره عىل ِمن ٍَن أوالها وواالها.
أمحدُ ه عىل نع ٍم أسداها،
ُ

وأشــهدُ أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيك له شــهاد ًة أ َّدخرهــا عند اهلل

يوم احلرش جاها.

وأشهدُ أن حممد ًا عبده ورسوله الذي اصطفاه للمكرمات وبلغه منها ُعالها.
ِ
ب :الرابع عرش .واخلامــس عرش هو املوافق ملا يف
((( كأنــه كُتب يف األصل يشء ثــم ُغري وكُت َ
(س ) و(ط).

((( من سورة اإلرساء ،اآلية .7
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صىل اهلل عليه وعــى آله وأصحابه الذين بلغوا من الفضائل أقصاها ،وعىل
أزواجه وأتباعه الذين بنوا قواعد التقوى وحرســوا بناها ،صالة دائمة إىل يوم
حترض النفوس بني يدي موالها.
إخواين:
هذا شــهر رجب قد ذهب وارحتلّ ،
فم ْن منكم أصلح
وول عنكم وانتقلَ ،

ِ
نفسه األمل؟
فيه العمل ،وبلغ ِمن جماهدة

ِ
وصنه.
املفر ُط فيام مىض منه ،احفظ باقيه م َن الغفلة ُ
فيا ُّأيا ِّ
وتلق((( ما بقي ِم ْن شهرك باإلكرام والتعظيم ،فإن قدره عند اهلل عظيم.
أن ً
[ وعن مكحول ](((  -رمحة اهلل عليه َّ -
رجال ســأل أبا الدرداء ريض اهلل

«ســألت عن شهر عظيم كانت اجلاهلية تُع ِّظمه ،وما
عنه عن صيام رجب فقال:
َ
زاده اإلسالم إال رشف ًا وفض ً
ال وتعظي ًام.

غضب اهلل،
فمــ ْن صام منه يومــ ًا ابتغاء ثواب اهلل تعاىل أطفأ صو ُمــ ُه ذلك
َ
َ

وأغلق عنــه باب ًا من النار ،وله إذا أمســى عرش دعوات مســتجابات ،فإن دعا

ٍ
بــيء من عاجل الدنيا أعطيه وإال ا ُّد ِخ َر له [من اخلري كأفضل مما دعا به داع من

أولياء اهلل عز وجل وأحبابه وأصفيائه.
((( يف األصل :وتلقى!

((( بياض يف األصل ،واملثبت من (س).
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و َمــ ْن صام يومني كان له مثل ذلك ،وله مع ذلك أجر عرشة من الصديقني

يف عمرهم بالغة ما بلغت.

و َم ْن صام ثالثة أيام كان له مثل ذلك](((.
عيل ووجبت له
ويقول اهلل تعاىل له عند اإلفطار :ولقــد وجب حق عبدي َّ

غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
جنتي وواليتي ،أشهدكم يا مالئكتي أين قد
ُ
و َم ْن صــام منه أربعة أيام كان له مثل ذلك[ ،ومثل] ((( ثواب أويل األلباب

التوابني ،و ُيعطى كتابه بيمينه ،ويكون أول الفائزين.

و َم ْن صام منه مخسة أيام كان له مثل ذلك ،ويبعث يوم القيامة ووجهه كأنه

البدر ليلة متامه ،ويكتب له عدد رمل عالج حسنات ،ويدخل اجلنة بغري حساب،

ويقال لهَ :ت َّن عىل اهلل ما شئت ُت ْع َطه.

اجلمع يف
و َم ْن صام منه ستة أيام كان له مثل ذلك ،و ُيعطى نور ًا يستيضء به
ُ

عز
القيامــة ،ويبعث مع اآلمنني ،ويمرعىل الرصاط كالربق اخلاطف ،و ُي ْقبِ ُل اهلل َّ
َّ
وجل عليه بوجهه يوم القيامة.

ُغلق عنه أبواب جهنم السبعة،
و َم ْن صام منه سبعة أيام كان له مثل ذلك ،وت ُ

وبدت له اجلنة يتبوأ منها حيث شاء.

((( سقط من األصل ،استدركته من (س).

((( من (س).

144

النــور يف فضــائل األيـــام والشـهــور

و َم ْن صام منــه ثامنية أيام كان له ُ
مثل ذلك ،وتفتح لــه أبواب اجلنة الثامنية

يدخل من ّأيا شاء.

و َم ْن صام منه تســعة أيام كان له مثل ذلك ،ويرفع اهلل كتابه يف أعىل عليني،

ويبعث يوم القيامة من اآلمنني.

و َم ْن صــام منه عرشة أيام كان لــه مثل ذلك وعرشة أضعافــه ،وبدَّ ل اهلل
ٍ
حسنات.
سيئاته
ومن صام منه عرشين يوم ًا كان له مثل ذلك و((( عرشون) (2ضعف ًا ،ويشفع

يوم القيامة يف مثل ربيعة و ُم َض من أهل اخلطايا والذنوب.

ومن صامه ك َّله كان له مثل ذلك و((( ثالثون ضعف ًا وناداه ٍ
مناد من الســاء:
ُ

أبــر يا ويل اهلل بالكرامة العظمى والنظــر إىل وجه اهلل تعاىل .وإذا نزل به املوت

عز َّ
وجل رشبة عند خروج روحه من الدنيا من حياض الفردوس األعىل،
سقاه اهلل َّ

وي ِّون عليه سكرات املوت ،وخيرج من قربه ريان ًا ،ويظل يف املوقف ريان ًا ،حتى
ُ
ِيرد حوض الكوثر ،وإذا ُأخرج من قربه جاءه سبعون ألف ملك معهم نجائب

(((

مــن الدر ،ونجائب مــن الياقوت ،ومعهــم طرائف احليل واحللــل فيقولون:

يا ويل اهلل النجاء إىل ربك الذي أظمأت ألجله كبدك ،وأنحلت يف حمبته جسمك،
((( من (س).

((( يف األصل و(س) :عرشين!
((( من (س).

((( يف األصل :ملك بنجائب معهم من الدر!
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أنت مع الذين أنعــم اهلل عليهم من النبيني والصديقني والشــهداء والصاحلني
وحسن أولئك رفيق ًا»).(1
عباد اهلل:
َم ْن كان أحس َن يف النصف األول فل ُيتم ،و َم ْن كان ض َّي َع يف أمره فليتدارك ما

بقي فإنه األمر ا ُملهم.

َّ
فإن العمر ال قيمة مليقاته ،وزمان الصحة ال ُيعترب بساعاته.
در أقوا ٍم انتصف
شــهر رجب وقد) (2انتصفوا من نفوســهم ومحلوها
ُ
فلله ُّ

مشقة السهر ،وكابدوا اجلوع والعطش وصربوا حلكم القضاء والقدر.

القدر فلم
فترشف َم ْن إليه انتمى ،وجرى عليهم
ُ
انتسبوا ملوالهم بالعبودية َّ

يتعرضوا ِلل َم وال ملا ،فيا ُح ْس َن جمتهدهم يف الليل إذا تذكَّر ذن َبه ،وراقب ر َّبه.
ّ

هلوه إمتام الفروض وإقامة
فيا َم ْن أجلأه هواه إىل املعايص فهو غافل ،وأنساه ُ

النوافل ،تي َّق ْظ لنفسك فقد سارت القوافل.

متى تصبح برتك اخليانة حافظ ًا أمين ًا ،متى تبسط لطلب اإلنابة شامالً ويمين ًا،

متى تكون عىل يسء عملك نادم ًا حزين ًا ،متى تقف عىل الباب ذلي ً
ال مهين ًا؟

((( رواه اخلالل يف «فضائل شهر رجب» برقم ( ،)8وقال اب ُن حجر يف «تبيني العجب» ص :31

«هذا حديث موضوع ظاهر الوضع ،قبح اهلل من وضعه ،فواهلل لقد وقف شعري من قراءته

يف حال كتابته.»...

((( يف األصل :وما .واملثبت من (س).
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يا َم ْن يســعى إىل املعايص ويبادر ،ويرتدى بــرداء ٍ
تائب يف زي غادر ،يا َم ْن

ٍ
مكاثر ومفاخر ،ويقنع بالبطالة ويرىض باسم خارس.
مجع
جيمع الدنيا َ

املوت ِم ْن عىل
أين إخوانُك أما رحلوا إىل املقابر ،أين أقرانُك أما اســتنزهلم
ُ
املنابــر ،أين أحبا ُبك هل منهم غابر ،أين زا ُدك أما أنت عن قريب مســافر ،أين

ٍ
جماهد ظافر ،أما اســتحييت وأنــت تعيص القادر ،أما ختجل ُّأيا
اجتهادك ُفر َّب

املجاهر باملعايص من الساتر ،هل لك قوة عىل النكال ،أم أنت عىل هول العذاب
صابر ،أما أنت قادم عىل قاهر ،يا من باملعصية جماهر ،أما ِ
لبيت البِىل سائر؟
َ ْ
ٌ
ِ
ٌ
املقـاد ُر
شـرط أنـفــذتـه
رحيـلك

ـقــيم عـنـدنـا ومـســافِ ُـر
وأنت ُم
ٌ

(((

بقاء العواري َفهو يف الرأي ِ
خاس ُـر
ْ َ

َ
الفــراش وأنت عن
ُـم ّهـدُ للـنوم
ت َ

ٍ
قليل لبيت الدود والـرتب ســائِ ُـر

تســـافــر مـــر ًة
ومـنـه إذ ًا أيضـ ًا
ُ

ٍ
موقــف فيـه تَبـني الســرائِ ُـر
إىل

العـذر عـنـد لـقــائـه
فامذا يكـون
ُ

ِ
نـاص ُـر
إذا جـئـتَـ ُه فـرد ًا وما لك

ٌ
صحائـف
فطـارت
مـيزان
ـق
ْ
و ُعـ ّل َ
ٌ

ِ
ٌ
حمـاض
ت
رصاط واضمحـ َّل ْ
ومـدَّ
ُ
ُ

ـن يـرم
وم ْ
وعـاريـة ما يف يديك َ

بقاع األرض تشهد بالذي
ْ
وجاءت ُ
((( يف األصل :يوم!

عملت ومـا يشء مـن اهلل ســاتِ ُـر؟
َ

147

لإلمـام أبي الفـرج ابن اجلـوزي البغـدادي

فقـدِّ م أخـي زاد ًا لديك من الـتُّـقى
تستفيق من اهلـوى
فحـتى مـتى ال
ُ
تـدفــن محـيـ ًام ومل تـكـن
كـأنك مل
ْ

ـك عن عصيـان ربك ِ
فشي ُب َ
ــر
زاج ُ

ِ
ــر؟
َ
وأنـت بـأصنـاف احلـرا ِم تكـاث ُ
له يف سـياق املوت يومـ ًا ُت ِ
ــاض
ُ

(((

يا َم ْن معاصيه متوفرة((( يف املســاء والصبــاح ،و((( صحيفته ُمظلمة ِّ
بكل
ِ
وعام ْل موالك
َمظلمة وأفعاله قبــاح ،تن َّبه من رقدتك فنور اهلدى قد بدا والح،
دمت يف دار األرباح.
بطاعته ما َ

فمن ضاع عمره بالتفريط ،ندم عىل ساعات التخليط.
أمــا تعلم َّ
أن الدنيــا دار الفنا ،وأن اآلخرة دار البقاء وبلــوغ املنى ،والدنيا

ٍ
تعــب وعنا ،أما شــاهدت مصري َم ْن شــادها وبنى ،أما رأيــت عاقبة من
دار

فــرح فيها بالــرور والغنى ،كيــف انعكس حالــه وافتقر ،ورحــل عنها إىل
حل َفر؟
أضيق ا ُ

سكانا ،أما َ
توالت
خلت أوطاهنا ،أما
أما رحل عنها
ْ
انتقل عنها ُق ّطاهنا ،أما ْ
ُ

أحزاهنا) ،(4أما َ
مكرها و ُبتاهنا؟
بان ُ

محيمك وصدي ُقك؟
أين أخوك ورفي ُقك ،أين ُ
((( يف األصل :حتارضوا!

((( يف األصل :معدودة .واملثبت من (س).
((( يف األصل :يا .واملثبت من (س).

((( يف األصل :أما تولت اخواهنا .واملثبت من (س).
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أين َم ْن أحزنه ذنبه((( فبكى ندم ًا ،وأنشد عن ٍ
قلب بأنواع الغرام تك َّلام:
ُ
والليـل قـد هـجـام
ُم َس ّهدٌ ((( طر ُفــ ُه

				

َ
ـمـا
يشكـو حمبتـَ ُه
والسـ َق َ
والشـوق َّ

				

َ
واملحبوب قـد علمـا
فـرط املحبـة
ُ

				

وارحم بفضلك َم ْن أخطا وقد ن َِدما
ْ

				

خيـر مـ َْن َر ِحـا
َف ُجدْ بعفـوك يل يـا َ

ِ
ِ
القلـب َّ
بـث لــه
بحبيب
ملـا خــال

ٍ
بمـغـفـرة
وقـال :يا سـيدي ُجـدْ يل
أسلفت ِم ْن ٍ
زلل
أركب ما
دت
ُ
ال ُع ُ
ُ

)(3

إخواين:

هذه صف ُة نفوس اجتباها موالها واختارها ،وحرسها ِم َن األعداء وأجارها،

مرت عىل
وصفاها بالتقوى وأزال
قرارها ،فإذا َّ
أكدارها ،وجعل محى لطفه بمنته َ
َ

(((
نارها.
النار أطفأ نورها
َ

رقدات دنياهم فام ِ
ِ
غفلــوا ،وحتفظوا من هفوات
قــو ٌم تي َّقظوا خلدمته ِمــ ْن
ِ
نفوسهم عىل أفعاهلم وأقواهلم وما
الزالت يف مجيع األوقات وعقلوا ،وحاسبوا َ

((( يف األصل :دبنه.

((( يف (س) :ومسهر.

((( جاء البيت األخري ضمن أبيات أخرى يف «املنثور» ص  ،55وفيه اختالف أيض ًا.
((( يف األصل :نورهم .واملثبت من (س).
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)(1
َ
منازل
عســاكر اهلوى فأرسوا وقتلوا ،وتديروا
أمهلوا ،وحاربوا بجنود البقاء
َ

املتقني مع أهل اليقني وفيها نزلوا ﴿،ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾(((.
يا هذا:

وملت إىل الدنيا
فت مع الذين ُه ْم ِم َن املطرودين،
َ
ســبقك الواصلون وخت َّل َ

ِ
ِ
لع القبــول و ُط ِردت ،و ُأريدوا
وهم مالوا إىل الدين ،ســتند ُم إذا ُخلع عليهم خ ُ

ِ
ولــوا ملا صلحوا
ومــا ُأ ِردت ،واصطفاهــم َم ْن صافاهم ومــا ُصوفيتُ ،
وص ُ
َ
ربح الصاحلون يف مواســم اجلد وببطالتك خرست ،و ُأطلق
وأراك ُجفيت ،لقد َ

حمجة
الزاهدون ِم ْن ســجن الدنيا وبرغبتك فيها ُأرست،
وســار العابدون عىل ّ
َ
املحبة لسيدهم وما َ
رست.
أراك
َ

أين حبيبك وشقي ُقك ،أين صاحبك ورفي ُقك؟
ِ
تنقل ِمــ ْن ِ
كأين بــك ُ
ُ
وإرصارك ،وتصري
وتؤخذ عــى معاصيــك
دارك،

ِ
ذليــ ً
وافتخارك ،وتبيــت يف قربك أســر ًا وما ُلك قــد ُف ّرق وقد
عــزك
ا بعد ِّ
رحلت عن ِ
ديارك.
َ

ٍ
موعظة كأنك ما ســمعتَها ،وكم من شــهوة ُح ِّرمت عليك اتبعتَها،
كم من

ٍ
لت األمانة فخنتَها وضيعتَها.
أعامل
وكم من
وح َ
غريك صنعتَهاِّ ُ ،
ُ
تعيب هبا َ
((( يف األصل :وتدبروا!

((( من سورة سبأ ،اآلية  .37ويف األصل :أولئك.
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ِ
وسك قد حــوى اإلرصار ((( فهو يُفيه،
أيامك
ُ
تذهب والعمر تســتوفيهُّ ،

كنت ُت ُّبه وتصطفيه.
وقلبك تقر ُعه املواعظ وال تؤ ِّث ُر فيه ،وتش ِّي ُع إىل املقابر َم ْن َ

أطعت َم ْن َّ
حذرك ،و ُدمت
وأنذرك ،و َق ُرب األجل وال
خوفك موالك
َ
لقد َّ
َ

ربك.
عىل املعايص
ُ
وستعرف يوم احلرش خ َ

ْ
ْ
فتد َّبر أمرك قبل ْ
واستقل
واستدرك باقي عمرك قبل الفوت،
أن يأتيك املوت،

وتأهب للرحيل فمناديه قد بالغ يف رفع الصوت.
ِمن ذنوبك فقد هفوت،
ْ
اللهم ِّ
صل((( عىل سيدنا حممد وعىل آل حممد.
َّ

وانقلنــا من ُذل املعايص إىل عــز التُّقى ،وارفع منازلنا عنــدك يف دار البقا،

واجعل خــر أيامنا يوم القدو ِم عليــك واللقا ،واحفظنا ِمــن موجبات الزيغ
وموبقات الشقا.
وتوفنا مع األبرار ،وآتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار،
برمحتك يا عزيز يا غفار.
•

((( يف األصل :األرسار .واملثبت من (س).
((( يف األصل :صيل.

•

•
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اجمللس اخلامس عشر
يف فضل ليلة اإلسراء
احلمد هلل الذي أمر عباده بالتكليف وهنى ،وحفظ القويم بلطفه ِم ْن عارض

الوها ،وعلم مكنون الضامئر ومظنون خفي األرسار وإن كان العبدُ قد كتمها.

عامل خــايف الرس املصون ،وخمرج رطب الثامر مــن يابس الغصون ،ومقدِّ ر
األشياء كلها كيف تكونِ ،م ْن ِ
قبل كوهنا.
تفرد با ُمللك فال ولد له وال والد ،وتقدَّ س عن املثيل فهو اإلله الواحد ،ورأى
ّ

تضع قد َمها.
أثر النملة السوداء يف الليلة الظلامء ومشيها عىل اجلالمد ،ويرى أين ُ
ملك امللوك وجبار اجلبابرة ،الدال عىل وحدانيته بأدلة ظاهرة ،يفعل ما يشاء

بقوته القاهرة ،أظهر املصنوعات باحلكم وأحكمها.

أمات وأحيا ،وأفنى وأبقى ،وأعز َّ
وأذل ،وأســعد وأشقى ،وفتق الساموات

واألرض وكانتا رتق ًا ،وقدَّ ر اآلجال واألرزاق وقسمها.

اصطفى آدم وع ّلمه األســاء ،وخلق من ذريته الصاحلني واألنبياء ،وأباحه

اجلنة يأكل منها حيث يشاء ،إال شجرة هناه عنها.
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أرسل نبينا حممد ًا ﷺ وأرسى به يف مثل هذه الليلة إليه ،وكشف له احلجاب
فرآه بعينيه ،فال البرص زاغ وال الناظر سها.
وخصه بليلة
ورشفــه يف الدنيا وع َّظمه يف األُخرى،
َّ
أنعم عليه بنع ٍم ترتىَّ ،

اإلرسا ،فســبحان الــذي بعبــده أرسى ﴿،ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﴾(((.
وأشــكره عىل أياد و َّفرها فال
أمحــدُ ه عىل نِ َع ٍم ال حيصيها َم ْن عدّ د وأحىص،
ُ

يعرتهيا نقصا(((.

وأشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،ينعم ويغفر ويسرت حني ُيعىص.
وأشــهدُ أن حممد ًا عبده ورســوله الذي أرسى به من املســجد احلرام إىل
املسجد األقىص.
ِ
وص ،وعىل أزواجه
صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه الذين باتبا ِع منهاجهم ّ

مقتص ًا.
خمتص ًا ،و َم ْن تبعهم بإحسان وأصبح آلثاره
ّ
و َم ْن كان به ّ

اللهم وأعنّا عىل اتباع ســنة نبيك املصطفى ،وأهلمنا القيام برشوط األمانة
َّ

فاعف
ســالف ما اقرتفناه ِم ْن كدر األغيار وما صفا ،وقد اعرتفنا
وامح
ُ
َ
والوفاُ ،
عنا يا أكرم َم ْن عفا.

((( من سورة النجم ،اآلية .14-13

((( كذا يف األصل ،ويف (س) :فلم يعرتهيا نقص ًا .ويف (ط) :فلم يعرتها نقص ًا!
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وانفعني واحلارضين باهلدى ،واحرسنا من طوارق آفات الردى ،وارمحنا إذا

نحن لقيناك غد ًا ﴿ ،ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾((( ،برمحتك يا أرحم الرامحني.
عباد اهلل:

َّ
إن ليلتكم هذه معظمة عند اهلل مكرمة ،ويومها الذي يليها [مكرم]((( ،ويف

رب العاملني ،ويف اليوم((( الذي يليه
رسي بسيد املرســلني ،إىل ِّ
مثل هذه الليلة ُأ َ

نزل عليه جربيل بالرسالة ،وزاده اهلل رشف ًا وجالل ًة.

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رســول اهلل ﷺَ « :م ْن صام يوم سبعة

وعرشين من رجب كتب اهلل [له] صيام ستني شهر ًا .وهو الذي نزل فيه جربيل
السالم عىل رسول اهلل ﷺ بالرسالة(((.
عليه َّ

واعلمــوا أن يف هذه الليلة ُأرسي بالنبــي املختار ،إىل حرضة امللك اجلبار،

وأوحى إليه ما أوحى من األرسار.

وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه أن مالك بن صعصعة حدَّ ثه أن رسول اهلل
ﷺ حدَّ ثهم عن ليلة ُأرسي به فقال« :بينام أنا يف احلطيم إذ أتاين ٍ
آت فجعل يقول
فشق ما بني هذه وهذه.
لصاحبه :األوسط بني الثالثةَّ ،
((( من سورة الكهف ،اآلية .10
((( من (س).

((( أي :ويف مثل اليوم.

((( رواه اخلالل يف «فضائل شــهر رجب» برقم ( )18من قول أيب هريرة .ويف إسناده نظر .وما
بني املعقوفني منه.
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قال قتادة :فقلت للجارود ما يعني به(((؟ قال :من ُثغرة نحره إىل ِش ْعرته(((.
ٍ
بطشت من ٍ
ذهب مملوءة إيامن ًا وحكمة ،فغسل
قال :فاستخرج قلبيُ ،فأتيت

قلبي ثم ُحيش ،ثم ُأتيت بدابة دون البغل وفوق احلامر ،أبيض.

فقال اجلارود :هــو الرباق يا أبا محزة؟ قال :نعم ،يضــع حافره عند منتهى
فحملت عليه وانطلق يب جربيل حتى وصلنا إىل ســاء الدنيا ،فاستفتح،
برصهُ .
وم ْن معك؟ قال :حممد .قال :وقد أرســل إليه؟
فقيلَ :م ْن؟ قال :جربيل .قالَ :

قال :نعم .قال :مرحب ًا به ،ونِ ْع َم املجيء جاء ،وفتح الباب فلام خلصت((( إذا فيها

فسلمت
السالم .فقال يل جربيل :يا حبيبي((( هو أبوك آدم فس ِّل ْم عليه،
ُ
آدم عليه َّ

السالم ،وقال :مرحب ًا بالولد الصالح [والنبي الصالح](((.
عيل َّ
عليه فر َّد َّ

وصعدنا إىل الســاء الثانية فاستفتح جربيل ،فقيلَ :م ْن؟ قال :جربيل ،قال:

وم ْن معك؟ قال :حممد ،قال :وقد أرســل إليه؟ قال :نعم ،قال :مرحب ًا به ،ونعم
َ

املجيء جاء ،و ُفتــح الباب ،فلام خلصت((( وإذا بيحيى وعيســى [ومها]((( ابنا
((( يف األصل :ما معنى.
((( يف األصل :رسته.

حصلت.
((( يف األصل:
ُ

((( كذا! وليس اللفظ يف الصحيحني وال يف غريمها.
((( من صحيح البخاري .وفيه :باالبن.
حصلت.
((( يف األصل:
ُ

((( من صحيح البخاري.
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مت
اخلالة ،فقال يل جربيل :يا حممد ،هذا حييى وهذا عيســى ،فس ِّلم عليهام ،فس َّل ُ
السالم ،وقاال :مرحب ًا باألخ الصالح والنبي الصالح.
عيل َّ
عليهام ،فر ّدا َّ

ثم صعدنا إىل السامء الثالثة فاستفتح جربيل ،فقيلَ :م ْن؟ قال :جربيل ،قال:

وم ْن معك؟ قال :حممدٌ  ،قال :وقد أرســل إليه؟ قال :نعم ،قال :مرحب ًا به ،ونعم
َ

)(1
السالم ،فقال يل
املجيء جاء ،وفتح الباب ،فلام خلصت وإذا أنا بيوسف عليه َّ

السالم وقال:
جربيل :يا حممد ،هذا يوسف فس ِّل ْم عليه،
ُ
عيل َّ
فسلمت عليه ،فر َّد َّ
مرحب ًا باألخ الصالح((( [والنبي الصالح](((.

ثم صعدنا إىل السامء الرابعة ،فاستفتح جربيل ،فقيل َم ْن؟ قال :جربيل ،قال:

وم ْن معك؟ قال :حممدٌ ﷺ ،قال :وقد ُأرســل إليــه؟ قال :نعم ،قال :مرحب ًا به،
َ
(((
الســام،
ونعم املجيء جاء ،و ُفتح الباب ،فلام خلصت إذ رأيت إدريس عليه َّ

فسلمت عليه ،فر ّد سالمي
فقال يل جربيل :يا حممد ،هذا إدريس س ِّل ْم عليه ،قال:
ُ
وقال :مرحب ًا باألخ الصالح والنبي الصالح.

ثم صعدنا إىل السامء اخلامسة فاســتفتح جربيل ،فقيلَ :م ْن؟ قال :جربيل،

وم ْن معك؟ فقال :حممد) (5ﷺ ،قال :وقد أرســل إليــه؟ قال :نعم ،قال:
قالَ :
حصلت.
((( يف األصل:
ُ
((( يف األصل :األلح!

((( من صحيح البخاري.

((( يف األصل :حصلت.
((( يف األصل :حممد ًا!
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)(1
السالم،
مرحب ًا به ونعم املجيء جاء ،وفتح الباب ،فلام خلصت إذا هارون عليه َّ

فسلمت عليه ،فر َّد سالمي ،وقال :مرحب ًا باألخ الصالح والنبي الصالح.
فقال:
ُ

ثم صعدنا إىل السامء السادســة فاستفتح جربيل ،فقيلَ :م ْن؟ قال :جربيل،

وم ْن معك؟ قال :حممد((( ﷺ ،قال :وقد ُأرســل إليــه؟ قال :نعم ،قالوا:
قالَ :

السالم
مرحب ًا ونعم املجيء جاء ،و ُفتح الباب ،فلام خلصت فإذا أنا بموسى عليه َّ
عيل
فقال يل جربيل :يا حممد هذا موسى بن عمران س ّل ْم عليه،
ُ
فسلمت عليه ،فر َّد َّ

السالم وقال :مرحب ًا باألخ الصالح والنبي الصالح.
َّ

ثم صعدنا إىل الســاء السابعة فاســتفتح جربيل ،فقيلَ :م ْن؟ قال :جربيل،

وم ْن معك؟ قال :حممد) (3ﷺ ،قال :وقد ُأرسل إليه؟ قال :نعم ،قال :مرحب ًا
قالَ :

الســام فقيل يل :هذا
بــه ،ونعم املجيء جاء ،فلام خلصت إذا أنا بإبراهيم عليه َّ

السالم وقال :مرحب ًا
الســام س ّل ْم عليه،
ُ
عيل َّ
إبراهيم عليه َّ
فســلمت عليه ،فر َّد َّ
بالنبي((( الصالح واالبن الصالح.

عت إىل ســدرة املنتهى وإذا نبقها مثل قــال َه َجر ،وورقها مثل آذان
ثم ُرفِ ُ

الفيلة ،وفيها أربعة أهنار ،هنران باطنان وهنران ظاهران ،أما الباطنان فهام سيحون
وجيحون ،ومها يف اجلنة ،وأما الظاهران فهام الفرات ونيل مرص.
حصلت.
((( يف األصل:
ُ
((( يف األصل :حممد ًا!

((( يف األصل :حممد ًا!

((( يف األصل :باألخ! واملثبت من (س).
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عت إىل البيت املعمور.
قال :ثم ُرفِ ُ
قال :وحدثنا احلسن عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي ﷺ أنه رأى البيت
املعمور يدخله يف كل يو ٍم سبعون ألف ملك ،ال يعودون إليه إىل يوم القيامة.
قال يف حديث ٍ
أنس :ثم ُأتيت بإناء من مخر ،وإناء من لبن ،وإناء من عســل،
فأخذت اللبن ،فقيل يل :هذه فطرتك التي عليها أنت وأمتك.
فمررت بموســى بن
عيل مخســون صالة يف اليوم والليلة،
ُ
قــال :ثم ُف ِرض َّ

الســام ،فقــال يل :بِ َم ُأ ِمرت؟ فقلت :بخمســن صالة يف ِّ
كل يوم
عمران عليه َّ
خربت الناس قبلك وعاجلتهم
وليلة .فقال :إن أمتك ال تســتطيع ذلك ،فإين قد
ُ

أشــدَّ معاجلة ،فارجع إىل ربك فاســأله التخفيف ،فرجعت فوضع عني عرش ًا،
فرجعت إىل موســى فأخربته بذلك فقال :إن أمتك ال تستطيع ،فارجع إىل ربك
فاسأله التخفيف ،فرجعت فوضع عني عرش ًا ،و ُعدت إىل موسى وأخربته بذلك

فقال :إن أمتك ال تســتطيع ذلك ،فارجع إىل ربك واســأله التخفيف ،فرجعت
فوضع عني عرش ًا ،فرجعت إىل موسى فأخربته بذلك فقال :إن أمتك ال تستطيع

ذلك ،فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف ،فرجعت ُفأ ِمرت بعرش صلوات يف كل
يوم وليلة ،فرجعت إىل موسى فأخربته بذلك فقال :إن أمتك ال تستطيع ،فارجع

إىل ربك واســأله التخفيف ،فرجعت ُفأ ِمرت بخمس صلوات يف كل يوم وليلة،
ٍ
صلوات،
فرجعت إىل موســى فأخربته بذلك ،فقال :إن أمتك ال تستطيع مخس
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استحييت ،وما أنا
ارجع إىل ربك فاســأله التخفيف ،فقلت :إين سألت ريب وقد
ُ

دت إذا مناد((( ينادي :قد أمضيت فريضتي
براجع ،ولكني أرىض وأس ِّلم ،فلام َب ُع ُ

ت عن عبادي».
وخ َّف ْف ُ

قال شــيخنا أبو الفضل ابن نارص احلافظ رمحه اهلل :اتفق أئمة احلديث عىل
صحة هذا احلديــث وثبوته من حديث قتادة عن أنــس ،وأخرجه البخاري يف
أربعة مواضع من «كتابه» ،وأخرجه مسلم يف «صحيحه»(((.
فسبحان َم ْن أقام ســيدنا حممد ًا ﷺ من وطائه ودثاره((( ،ورفعه إىل سدرة

املنتهى بمنِّه واقتداره ،وأراه ما يف جنتــه وناره ،وأوحى إليه ما أوحى من خفي
أرساره ،ثم أعاده يف ليلته إىل مسكنه وقراره.
ومحاه بلطفه من الزيغ والزلل يف طريقه ،وأيده بإسعاده وإسعافه وتوفيقه.
جــاوز أفــق الشــمس والقمر ،وعــا عــى كل املالئكة والبــر ،وفاز
بالقرب والنظر.
حتف بــه املالئكة من جانبيه ،وجربيل يميش خادم ًا بني يديه،
رقى إىل مقا ٍم ُّ
ورفع له احلجاب فرآه بعينيه ،صىل اهلل وســلم عليه،
حتى أوصله العظيم إليه،
َ
وزاده فض ً
ال ورشف ًا لديه.

((( يف األصل :منادي ًا!

((( صحيح البخاري ( )1555و( )3035و( )3164و( ،)3674وصحيح مسلم (.)163
((( يف األصل :دياره!
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وقد اتفقت الروايات عن إمامنــا أمحد بن حنبل -رمحه اهلل  -أن النبي ﷺ
رأى ربه ليلة اإلرساء(((.
واملشهور املعتمد عليه أنه رآه بعيني رأسه ،وعليه عامة أهل التفسري والنقل،

ومنع ِم ْن ذلك األشعرية واملعتزلة(((.

والدلـــيل أنـــه رأى بعيـــني رأسه ُ
قول اهلل تعالـــى﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
مفسا((( لذلــك :رأى ربه بعيني
ﮤ ﴾((( ،قــال ابن عباس ريض اهلل عنهــا
ِّ

رأسه مرتني.

وأخرب بذلك مجاعة من الصحابة ،منهــم ابن عباس ،وأبو ذر ،وهذا دليل
عىل َّ
أن ذلك مشهور بني الصحابة.
قف
وقال
املخالف :قد أنكرت ذلك عائشــة ريض اهلل عنهــا فقالت :لقد َّ
ُ
واحتج ْت عىل بطالن قــول ابن عباس بقول اهلل
َشــ َعري مما قال ابن عباس(((،
َّ
تعاىل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ﴾(((.
((( من هذه الفقرة إىل «فصل» القادم نقله ابن املحب يف كتابه «صفات رب العاملني».
((( اللفظ يف (س)« :ومنع ذلك املعتزلة و َم ْن وافقهم من األشعرية».

((( من سورة النجم ،اآلية .17
واملثبت من (س).
((( يف األصل :معرب ًا.
ُ

((( كام يف صحيح البخاري ( ،)4574ومسلم (.)289

((( من سورة األنعام ،اآلية .103

160

النــور يف فضــائل األيـــام والشـهــور

وس ِ
ــئل إما ُمنا أمحد بــن حنبل رمحه اهلل عن إنكار) (1عائشــة ريض اهلل عنها
ُ

للرؤيــة ،وقيل له :بم تر ُّد حديث عائشــةَ :مــ ْن زعم َّ
أن حممــد ًا رأى ربه فقد

أعظم الفرية؟

قــال :أر ُّده بقول رســول اهلل ﷺ« :رأيت ريب»((( ،وال قــول لصحايب

(((

مع قول النبي ﷺ.
وجــواب آخر :وهو أن قول ابن عبــاس ريض اهلل عنهام ُمقدَّ م((( عىل قوهلا

لــو) (5مل يــر ْد يف ذلك النقل عن النبــي ﷺ؛ َّ
ألن ابن عبــاس كان أعلم بذلك

أثبت [وهي
نفــت] ،وقوله موافق لظاهر القرآن((( ،وعائشــة
ْ
منهــا[ ،و] ألنه َ
ريض اهلل عنهــا أثبتت الرؤية [بقلبه] ،واخلصم ال يوافــق عىل ذلك[ ،فقد ترك
قول عائشة](((.
وجواب آخر وهو :أن القلب ال يرى إال بعد رؤية العني ،فام ال تدركه العني
ال يدركه القلب.
وأثبت ما يف (س).
((( يف األصل« :عن ذلك يف إنكار»
ُّ

((( رواه أمحد يف «املسند»( ،)351/4ورجاله رجال الصحيح كام يف «جممع الزوائد» (.)250/1

((( يف األصل :وال بقول صحايب.
((( يف األصل ويف (س) :مقدم ًا.

((( يف األصل :أو! واملثبت من (س) ،وكتاب «صفات رب العاملني».

((( يف األصل :القرأة!

((( ما بني املعقوفني من (س).
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فـصــل
ُ
رســول اهلل ﷺ ليلــة((( االرتفاع والعلو ،حيــث أمتَه عىل
كل مــا((( نال
القرب والدنو.
تعرض ألسباب الشقاء.
فالسعيد َم ْن تأهب للقاء ،والبعيد َم ْن َّ

وتطهري ِ
ِ
ِ
ِ
قلبه،
نفسه
لتأديب
َف َم ْن تأهب للقاء ربه ،كان ســبب ًا
وأخلص) (3يف
َ

ِ
ِ
الليل عىل جنبه.
فجانب النو َم يف دجى
طاعة حبه،
َ

تأهــب للقائي ،فعــن ٍ
والتفــت إىل خدمتي
قليل ألقاك،
يقــول :يا عبدي
ْ
ْ

فإين أنا موالك.

بأي عــن تراين ،يا مــن بارزين وعصاين ،بــأي ٍ
وجه تلقــاين ،يا من نيس
َ ْ

عظيم شاين؟

ورفعت احلجـــاب
بت الصـــادقني،
ُ
قـــر ُ
َ
خـــاب َم ْن حجبتُــ ُه عني إذا َّ

وجتليت للمتقني.
ُ

فــاهلل اهللَ  -عبــاد اهلل  -بادروا باألعــال الصاحلة ما دمتــم يف ٍ
خري مقيم،

ِ
وق ُفوا عىل باب الطلب بحســن األدب ،فإن الرب كريــم ،واعملوا ليو ٍم ترى
((( كتبها الناسخ :كلام!
((( يف األصل :لتلة!

جتانب النوم يف دجى الليل عن! وأثبت ما يف (س).
((( يف األصل :و َم ْن أخلص يف طاعة ِحبه
َ
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ِ
نفسه
الناس ســكارى وما هم بسكارى م ْن شدة اهلول اجلســيم ،يا َم ْن ُيدِّ ث َ
ٍ
بدخولــه جنّات النعيــمْ ،
رصاط مســتقيم ،ويف
إن كنت ذا تقــوى فأنت عىل
النَّعيم املقيم.
تـرجـــو َّن ســـــالمـــ ًة
ال
َ

سلـيـم
مـا لـم تـكـن قلـبـ ًا
ْ

ْ
فاسـلك طــريـق املـتـقـيــ

بالكـريـم
ــن خــري ًا
ــن و ُظ َّ
ْ

واذكـر وقـو َفـك حــافـيـ ًا
ْ

عـظـيـم
والـنــاس يف فـــز ٍع
ُ
ْ

إمـــا إلـى دار الـشــــقـــا

مـقــيــم
وة أو إلـى عــــ ٍّز
ْ

فاغـنـم حيـاتَك واجـتـهــدْ
ْ

الـكــريم
وأنـب إىل الــرب
ْ
ْ

)(1

ِّــر القلب منازل التناهي ،متى تُطيع اآلمر والناهي،
فيا ُّأيا الغافل متى ت َُذك ُ

خترج عن مقام الغافل الالهي؟
متى ُ

ُّ
تســتقل الثواب واألجــر ،أم ال هيو ُلك
يــرك الطــرد واهلجر ،أم
أتُرى ُ ُّ

التخويف والزجر؟

أرشف َ
حال َم ْن اتقى ،ما أسعدَ َم ْن هتيأ للعرض واللقا ،وانتهب أوقاته يف
ما
َ

الطاعة ،وأذهب ساعاته يف الزهد والقناعة؟
((( يف «التبرصة» (ِ :)46/2م ْن غري ما قلب سليم.
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يا هذا:
من عرف اهلل عام َله أحسن معاملة ،ومن حتقق لذة قربه تم) (1م ِ
واصله.
َ ْ
ُ
َ ْ
ُ
و َم ْن علم بإنعامه ُقرب منه ،و َم ْن ض َّيع أمره َب ُعد عنه.
و َم ْن علم أن اهلل عنده ُح ْســ ُن املآب آب ،و َم ْن خــاف اجلزاء بام يف الكتاب

تاب ،و َم ْن سار عىل ن ُُجب اهلدى يف طريق األنجاب جاب.
ِ
باألب واجلَدّ َجدَّ .
املوت
و َم ْن ذكر ما فعل
ُ
و َم ْن تفكر يف مرارة ذلك الكأس كاس.

وا عجبــ ًا ملن عرف املآل ،وعنه بكليته قد مــال ،وأطال يف دنياه اآلمال ،ومل
ينل بفســاد األعامل إال النقص ال الكامل ،واشــتغل عن أعظم األهوال بأسوأ
األحوال ،وركن إىل ما عقباه الزوال واالنعزال ،وذهب عمره يف البطال ،وليس
هو معدود ًا ((( يوم احلرب مع األبطال.
صحـاح اجلسـو ِم كيف بطلتم؟
يا
َ

ِ
األعمـال
ليس عـذر عن صـالح

أن البطـالـة تُـجـدي
لو علمتـم ّ

ِ
واملــآل
حسـر ًة يف مـمـاتـكـم

ً
تم بمعنى بقي موجود يف عامية الشام.
((( كذا ،أي بقي
مواصال له .واستعامل َّ
رشف قريب واصلني».
والنص يف (س)َ « :م ْن عرفني عاملني ،و َم ْن حت َّقق
َ

((( يف األصل :معدود!
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لـتســارعتـم إلـى مـا يقـيـكـم
ُ

ِ
(((
ِم ْن جحي ٍم يف بعثـكم
ونكــال

غـــرور
إنمــا هــذه احلـيــاة
ٌ

ِ
باملحـال
لـم تـزل تُطـمع الورى

(((
هيـنيكم
كيف
الـقــرار وأنـتم
ُ
ُ

ِ
االرحتــال
بـعـد متهـيـدكـم عىل

فـأنيـبوا قبـل املمـات وتـوبــوا

ٍ
ِ
األهـــوال
غـــد من
تسلمـوا يف

اللهم ِّ
صل((( عىل سيدنا حممد وعىل آل حممد.
َّ
وأحينا عىل اإلسالم والسنة ،واجعل مصرينا إىل اجلنة ،وتو َّفنا بال حمنة ،وأدم

علينا ِمنَّة اإلسالم فإهنا أعظم ِمنَّة.

وتو َّفنا مع األبرار ،وآتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسن ًة وقنا عذاب النار،
وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
•

•

•

((( يف األصل :نعيكم .والتصحيح من «التبرصة» (.)156/1
((( يف األصل :هيالكم .والتصحيح من املصدر السابق.
((( يف األصلّ :
صيل.
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اجمللس السادس عشر
لـوداع شـهـــر رجـــب
احلمد هلل الذي ملك وخلق ،وأنعم ورزق ،وخلق اإلنسان من علق ،ولطف
ورفق ،وفتق ورتق.
ٍ
حادث أمل َّ وطرق.
أمحدُ ه عىل ترصيف القدر كيف اتفق ،وأستعينه عىل كل
وأشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده الرشيك له شهادة خملص قال فصدق.
وأشهدُ أن حممد ًا عبده ورسوله ،أرسله بشري ًا ونذير ًا ملن مرق.
صىل اهلل عليــه وعىل آله وصاحبــه((( أيب بكر الصديق أول َم ْن ســبق إىل
اإلســام فســبق ،وعىل عمر بن اخلطاب الذي كمل به) (2الدين واتسق ،وعىل
عثــان بن عفان الذي جاهد يف اهلل حق جهاده وصدق ،وعىل عيل بن أيب طالب
الــذي خرج عن الدنيــا فباعها) (3وعتــق ،وعىل أزواج النبــي ﷺ الطاهرات
((( يف األصل :وصاحبيه!

وأثبت ما يف (س).
((( يف األصل :كمل اهلل به.
ُّ

((( يف األصل :فبايعها! ويف (س)« :الذي خرج بالزهادة من رق الدنيا وعتق».
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ربآت عام قاله األَ َّفاك واختلق ،وعىل التابعني هلم بإحســان إىل يوم الدين ،يوم
امل ّ
شــجر بمالبس الورق ،وظهر بعد الظالم ضوء الفلق،
اخلوف والفرق ،ما َتىل
ٌ

وسلم تسلي ًام كثري ًا.

بررت الشاكرين،
ذكرت الصادقني ،وبنعمتك إذا
اللهم واذكرنا برمحتك إذا
َ
َ
َّ

ذكــرت العاصني ،وانفعني بام
قبلت العابدين ،وبمغفرتك((( إذا
وبرأفتــك إذا َ
َ

أقول أنا ومجيع املسلمني ،يا أرحم الرامحني.
عباد اهلل:

هذا شــهر رجب قد عزم عىل الرحيل ،فكأنكم بإقالعه((( وقد بداَ ،فأ ّيكم

و َّدعــه وأودعه ما ينتفع بــه غد ًا؟ وأيكم داوم فيه عــى املعايص فلم يقلع حتى

ترصم وغدا؟
َّ

فهني ًا ملن شــهد لــه بالصاحلات يف حرشه ،وبؤســ ًا ملن شــهد عليه بقبيح

زللـه ووزره.

فار َقته ،وسابقوا رحيله قبل مسابقته).(3
ففارقوا  -عباد اهلل  -خطاياكم قبل ُم َ
واعلموا أن األوقات عليكم شاهدة ،بام هي منكم مشاهدة.
فاحلذار احلذار قبل فوات االقتدار ،والبدار البدار قبل فوات البدار.
((( يف األصل :بمغرفتك!
((( يف األصل :بانقالعه!

((( يف األصل :مفارقته!
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وتبص يف حالــك ،وال تركن إىل الدنيا فإهنا
فيا ُّأيا الغافل :انظر لنفســك ّ

تنتقــل عند أوان رحيلك وحني انتقالك ،واعمل لنفســك خــر ًا فإنك جمازى
بأعاملك ،وعليك بالتأهب الرحتالك.
أين َم ْن مجع األموال بعضها عىل بعضَ ،
وخ َزن القناطري فلم يشــبع هبا ومل

يرض((( ،وترك الواجب وض َّيع الفرض ،ونيس يوم احلساب والعرض ،أما ن ُِقل

من قرصه إىل باطن األرض ،وأخرج بعد االســتيطان منها ،ون ُِقل بعد أن آثرها
يأمر ومل َينْ َه؟
عىل غريها ورحل عنها ،وبقي رهين ًا بعمله فكأنه مل ْ

فـصــل
عباد اهلل:
هذا شــهر رجب قد رحل أكثره وبان ،ونور شــعبان قــد الح وبانَ ،ف َم ْن

ٍ
شــهر ُه وانرصم ،وهو يف عداد((( َمــ ْن قطع حبل املعاملة
المــرئ قد ذهب عنه
ُ
ورصم ،كيف يطلب الفضل ويرجو الكرمَ ،من اجرتم ما اجرتم وما احرتم؟(((.

هذا شــهر رجب أكثره قد مىض ،وتوىل عنكم بعد إقباله ُم ْع ِرض ًا ،وباقيه قد

عرض ًا ،فاحذر أن يفوتك الغفران والرضا ،أين من اســتدرك باقي
نادى بــك ُم ِّ
((( يف األصل :ترض!

((( يف األصل :عدد .واملثبت من (س).

((( يف األصل« :ويرجو الكرم مــن اجرتم ما اجرتم واحرتم ما احرتم» .ولعل الصواب حذف
«احرتم» األوىل كام فعلت ،ويف (س)« :ويرجو الكرم من اجرتم وما احرتم».
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ساعاته وقىض ،وطالب نفسه برتك اخليانة وصدق األمانة واقتىض ،أين َم ْن خاف
وحر لظى ،أين َم ْن جرد سيف [التوبة عىل]) (1اخلطايا وانتىض؟
عذاب النار َّ

ٍ
صربت عىل
ألوقات مضت يف رجب ال سبيل إىل رجوعها ،وأهال بأنفس
آه
ْ

ِ
عطشها وجوعها ،ويا أسف ًا عىل أعامل ما ُقبلت بعد ارتفاع مرفوعها ،ويا شقاوة
أصوات ر َّد ْت لِ َعدم ِص ِ
دق مسموعها.
ُ

فرحــم اهلل عبد ًا فيه بادر الطاعــة يف باقي الســاعات ،وأقلع عن الذنوب

والتبعات ،وخــاف من الذنوب واملعــايص املوبقات ،وفك عنــه قيود الغفلة

وأغالهلا املوثقات.

فــإن العمر قصــر ،والناقد بصــر ،وإىل اهلل املصري ،وهــو ﴿ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﴾(((.

اللهم ِّ
صل((( عىل حممد وعىل آل حممد.
َّ
وتقبل منَّا ما عملنا يف رجب من الطاعة ،وأهلمنا القيام يف شعبان باالستطاعة،

واجعل معاملتنا معك أربح بضاعة ،واعصمنا من وهن التقصري و ُذ ِّل اإلضاعة.
واجعلنا مــن الصابرين ،والصادقني ،والقانتني ،واملنفقني ،واملســتغفرين

باألسحار ،وآتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.
•

((( من (س).

((( من سورة األنفال ،اآلية .40
((( يف األصل :صيل!

•

•
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اجمللس السابع عشر
الفتتاح شهر شعبان املكرم
احلمــد هلل القديم((( األبدي ،الدائم الرسمدي ،العزيز العيل ،اجلبار القوي،

العادل الويف ،القدير((( الغني ،املوضح سبيل اهلدى اجليل ،اآلمر بالفعل املريض،
ِّ
املحذر من الشــيطان الغوي ،املطلع عىل الرس اخلفي ،مرصف النهار بني الغداة

والعيش ،املعقب شهر رجب بشعبان شهر النبي.

أمحدُ ه واحلمد هو الذي وهبه ،وأشكره عىل ٍ
إيامن يف القلب كتبه.
ُ
وأشــهدُ أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيك له شــهادة أرجــو هبا رضاه

وأتقي هبا غضبه.

وقربه.
وأشهدُ أن حممد ًا عبده ورسوله الذي أدناه إليه ّ
صــى اهلل عليه وعىل آله وأزواجه الطاهرات و َم ْن تبع دينه وطلبه ،وســلم

اللهم ممن َق َّلت يف هذا الشــهر خطايــاه ،وأجزلت من
تســلي ًام كثري ًا ،واجعلنا
َّ
فضلك وكرمك عطاياه ،ورزقته من خريي الدنيا واآلخرة ما متناه.

وأثبت ما يف (س) وهو الصواب ،وسيأيت اسم «القوي» بعد كلامت.
((( يف األصل :القوي.
ُّ
وأثبت ما يف (س) ،وهو الصواب.
((( يف األصل :القديم.
ُّ
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وانفعني واحلارضيــن بام أقول يا كريم يا غفار ،وآتنا يف الدنيا حســنة ويف
اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ،برمحتك يا أرحم الرامحني.
عباد اهلل:
شــهر مبارك األيام ،وإنه سبب ملنع الذنوب واآلثام ،فيه
إنه قد أقبل عليكم
ٌ
يوفر جزيل الفضل واإلنعام ،و ُيكتب فيه اسم َم ْن يموت يف ذلك العام.
روت أم سلمة ريض اهلل عنها عن النبي ﷺ أنه كان اليصوم شهرين متتابعني
إال شعبان ورمضان(((.
وعن عائشــة ريض اهلل عنها قالت :كان رســول اهلل ﷺ يصوم شعبان كله
حتى يصله برمضان ،ومل يكن يصوم((( شــهر ًا تام ًا إال شعبان [فإنه كان يصومه
كله] فقلت :يا رســول اهلل إن شعبان ملن أحب الشهور إليك أن تصومه؟ قال:
نعم يا عائشــة إنه ال متوت نفس يف سنة) (3إال كُتِب أجلها يف شعبان ،فأحب أن

صائم يف عبادة ريب).(4
ُيكتب أجيل وأنا
ٌ
((( رواه النسائي يف «السنن الصغرى» ( ،)2352و«الكربى» ( ،)2661ومل ُيذكر يف (س).

((( يف األصل :يصم!

نص الرواية« :إنه ليس من نفس متوت يف سنة».
((( ُّ
((( نص الرواية« :وأنا يف عبادة ريب وعمل صالح».

واحلديــث رواه العقييل يف «الضعفــاء» ( )231/2برقــم ( ،)779واخلطيب يف «تاريخ
بغداد» ( )436/4وما بني املعقوفني منه.
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وروى أبو هريرة ريض اهلل عنه عن أســامة بن زيد قال :قلت :يا رسول اهلل

رأيتك تصوم شعبان ،ال تصوم من الشهور شيئ ًا مثله إال رمضان ،فقال« :إن فيه

تُرفع أعامل الناس فأحب أن ُيرفع عميل وأنا صائم»).(1
يا هذا:

واعلــم أن تعليــل النبــي ﷺ لتفضيــل شــعبان بغفلــة النــاس تعليل

ظاهــر) ،(2فإن مبادرة األوقــات التي يغفل الناس عنها دليــل عىل فعل اخلري،
وعىل املبادرة إىل اخلري.

وقد وردت فضائل كثرية يف شــهود الفجر يف مجاعــة ،لِ ِعلة غفلة كثري من

الناس عن ذلك(((.

ووردت فضائــل يف اجللــوس بعدها إىل وقت الضحى يف املســجد ،لِ ِعلة

غفلة الناس.

ٍ
ركعـــات بعد الـــزوال وقبله لِ ِعـلة
ووردت أيض ًا فضـــائل يف أربـع

)(4

غفلة الناس.

((( رواه أبو بكر بن أيب شــيبة وعنه أبو يعىل بإســناد حسن ،ورواه النسائي يف «الكربى» كام يف
«إحتــاف اخلرية» ( ،)2238( )84/3ونصه« :رأيتك تصوم شــعبان صوم ًا ال تصومه يف
يشء من الشــهور إال يف شهر رمضان؟ قال :ذلك شهر يغفل الناس عنه بني رجب وشهر
رمضان ،ترفع فيه أعامل الناس ،فأحب أال يرفع عميل إال وأنا صائم».

((( يف األصل :إن تفضيل النبي ﷺ لشــعبان يغفل النــاس عنه ،وهو تفضيل ظاهر .وأثبت ما
يف (س).

((( يف األصل :لعل كثري ًا من الناس غفل عن ذلك!

((( يف األصل :ولعله .
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ووردت) (1أيض ًا فضائل إحياء ما بني العشاءين .
ووردت أيض ًا فضائل يف وقت الســحر ،ألنه وقت النوم الذي ُيســتلذ به،

وهلذا نظائر كثرية ،كل ذلك وقع تفضيله لغفلة الناس ،فلهذا ُف ِّضل شــعبان ألن

َم ْن صام رجب قوي عىل شعبان ،ومن مل يصم رجب فالغالب أن ال يصومه.

وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس ريض اهلل عنهم قال :مل يكن رسول اهلل

ﷺ يف) (2شهر من الشهور أكثر صيام ًا من شعبان ،وكان يقول« :فيه تصعد أعامل
اخلالئق فأحب أن ُيعرض عميل وأنا صائم»(((.

وكان ﷺ أجــود الناس باخلري مــن الريح املرســلة ،وكان أجود ما يكون

يف شعبان(((.

وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن النبي ﷺ واصل بني شعبان ورمضان).(5
وعنه ﷺ أنه قال« :إنام ُســمي شعبان ألنه ُيتشعب فيه لرمضان خري كثري

(((

وسمي رمضان ألنه يرمض الذنوب»(((.
ُ
((( يف األصل :وورد.

وأثبت ما يف (س).
((( يف األصل :صام يف!
ُّ

((( حديــث ابن عباس مل أجده ،وهــو يف (س) بلفظ فيه اختالف ،و ُينظر حديث أســامة بن
زيد السابق.

((( كذا يف النسخ الثالث! واملعروف :يف رمضان ،انظر صحيح البخاري ( ،)6ومسلم (.)50

((( واللفظ يف (س)« :واصل شعبان برمضان» .واحلديث عن صيام ابن عمر نفسه رواه الفريايب

يف «الصيام» برقم ( )134عن نافع ،ولفظه....« :وكان يصل شعبان برمضان.»...
((( يف األصل :خري ًا كثري ًا.

((( رواه أبو الشــيخ يف كتاب «الثواب» من حديث أنــس ،وفيه زياد بن ميمون .تنزيه الرشيعة
املرفوعة ( .)160/2وهو موضوع .انظر «املغري» ص .40
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وعنه ﷺ أنه قال« :إذا كان هالل شعبان ُدفِع إىل ملك املوت صحيفة بقبض
أرواح َم ْن فيها إىل شعبان القابل ،فالرجل يغرس الغرس) ،(1ويبني البناء ،وينكح
ويولد له وما له يف الســاء اسم ،وإنام اســمه يف ديوان املوتى إىل أن يأيت يومه أو

ليلته التي يقبض فيها»).(2
وكان ﷺ يتهيأ لصيام شــعبان كام يتهيأ لصيام رمضان ،وكان ال يصوم من
رجب إال كام يصوم من غريه من الشهور(((.
وعنــه ﷺ أنه أمر بصيام ِ
آخر اثنني يف شــعبان((( ،وقــال« :من فعل ذلك

ُغ ِفر له»).(5

وقيل)« :(6إن شعبان قال :يا رب جعلتني بني شهرين عظيمني ،قال :جعلت
فيك قراءة القرآن».
وكان يقال :شهر شعبان شهر القرآن.
((( يف األصلُ :يعرس العرس.

ترصف.
((( رواه اب ُن الشجري يف «األمايل» ( .)1950( )156/2ويف اللفظ هنا ُّ
((( ليست هذه الفقرة يف (س).

((( ينظر «الضعفاء» للعقييل (.)294/2

((( هذه اجلملة ليست يف (س) ،وال يف «الضعفاء».

((( يف (س)« :عن احلسن عن [كذا] سهل عن أيب معمر عن جرس قال :قال رسول اهلل ﷺ :قال
شــعبان» .ويف «التبرصة» للمؤلف (« :)50/2عن احلسن بن سهل قال» فجعله ِم ْن قوله!
وانظر« :األمايل املطلقة» ص .125
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وســئل رســول اهلل ﷺ عــن أفضــل الصيــام ،قــال :صيــام شــعبان

[تعظي ًام]((( لرمضان(((.

ْ
فإن سئل :أيام أفضل رجب أو شعبان؟
فاجلواب :أن األخبار فيهام متقاربة.
ْ
ـــرم؟ قيل :وذو((( القعدة من األشــهر
حل ُ
فإن قيل :ورجب من األشــهر ا ُ

احلرم ،وفضائل شعبان أكثر منه.

ْ
فإن قيل :أول ليلة من شــهر رجب ُتيى ،قيل :وليلة النصف من شــعبان

ُتيى ،وهي أفضل لقول اهلل تعاىل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾(((.

ْ
فإن قيل :رجب شــهر اهلل ،قيل :هذا ال يدل عىل تفضيله ،فإن رمضان شهر

األمة وهو أفضل منه.

ْ
فــإن قيل :رجــب مع َّظــم يف اجلاهلية واإلســام ،قيل :احلُكــم لتعظيم

اإلسالم ال غري.

ْ
فإن قيل :فيه املعراج ،وفيه فضائل كثرية ،قلنا :هذه األشياء دالة عىل فضله
((( من (س).

((( رواه اب ُن أيب شيبة يف «املصنف» ( .)9763وعزاه يف «كنز العامل» ( )24292( )591/8إىل
املؤلف يف «العلل املتناهية» (.)556/2
ابن شاهني يف «الرتغيب» .وأورده
ُ

((( يف األصل :وذي!

((( من سورة الدخان ،اآلية .4
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يف نفســه ال عىل غريه ،ويكفي أن تُقابل هذه األشياء كلها بقول رسول اهلل ﷺ:
»أفضل الصيام صيام شعبان»).(1

وروى أزهــر عن أ ِّم ِه أهنا كانت تصوم رجب ،فقالت هلا عائشــة ريض اهلل
إن ِ
عنهاْ :
كنت((( صائمة شهر ًا ال حمالة فصومي شعبانَّ ،
فإن فيه الفضل.
وقالت عائشــة ريض اهلل عنها لرسول اهلل ﷺ« :إن أناس ًا يصومون رجب،
فقال هلا :فأين هم ِم ْن صيام شعبان؟»(((.

فـصــل
فيا ُّأيا الغافل إياك أن تُصبح عــن ُط ُرق اهلُدَ ى حائر ًا ،أو تُعاهد عىل التوبة

وتصبح غادر ًا ،وبادر إىل خالص نفســك مبــادر ًا ،وكن لعواقب األمور يف كل

ٍ
حال ذاكر ًا ،والزم خدمة موالك وكن صابر ًا شاكر ًا ،واحذر أن تكون عند ربح

املتقني خارس ًا ،فكأين بك وقد أقبل املوت زائر ًا.
آه مـن الـمــوت زائــــرا

قـد أبـــــاد العـشـــائـرا

كم سعى) (4املـوت باطـنـ ًا

ورأيـنـــاه ظـــــاهــــرا

((( ذكر قريب ًا.

((( يف األصل :كنتي!

((( رواه اب ُن الشــجري يف «األمايل» ( ،)1224( )347/1وابــ ُن زنجويه كام يف «كنز العامل»
ونص الفقرة الثانية من احلديث« :قالت عائشــةُ :ذ ِك َر لرســول اهلل ﷺ ناس
(ُّ ،)24585
يصومون رجب ًا ،فقال :فأين هم عن صيام شعبان؟».

((( يف األصل :سقى!
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ِ
ـن حمـــاســـن
وحمــــا م ْ

قـد طـــواهــن ســـاتـرا

كـم جـمــال بـقــهـــره

َّ
أحــل الـمـقـــابـرا
قـد

وحمـــا زهـــرة العــيـــو

ن وأبـلـى املـحـــاجــرا

آه لـلـنـــاعـم النـضـــيـر

منـه أعـمـى النــواظـــرا

وكـذا الغـصـن إن زهــــا

الـمـوت كـــاســرا
ر ّده
ُ

إخواين:
أين َم ْن كان بملكه وفخره يتباهى ،أين َم ْن بنى أرض املعايل وشــ َّيد رباها،

ِ
)(1
نفسه هواها وصباها؟
أين من شقي يف مجع األموال حتى ر َّباها ،أين من أل َفت ُ
بور صباها.
حما واهلل
ُ
أثرهم كام حمت الدّ ُ
املوت منهم َ
ٍ
وعــز
املـوت ِم ْن نعيـ ٍم
كم طوى
ُ

ٍ ِ
ـن أهـلـهــا أخـــالهـا
وديـــار م ْ

ٍ
ٍ
وجــنـــود
وجــيــوش أذلـهــا

ٍ
ووجــوه أحــال منهـا ُحـــالهـا

سهم من البـني أصمـى
ورمــاهـا ٌ

وعـن املـلـك واهلـنــا أجـــالهـا

أين َم ْن كـان مكـرمـ ًا يف قـصــور

يف ُعال املكرمـات أبـدى عــالهـا

قد جفاهـا َم ْن كان يرتاح حـ ّيـ ًا

)(2

إلـف ِ
نحـوهـا بعـد ِ
ــه وقــالهــا

((( يف (س) :سعى.

((( يف (س) :حسنا .ويف التبرصة ( :)172/1حين ًا.

((( األبيات -عدا الثالث -يف «التبرصة» ( )172-171/1باختالف ألفاظ.

(((
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ِ
ــح له يف األجل ،واحلذار احلذار يا صاحب األمل،
فالبدار البدار يا من ُفس َ

ٍ
مرتن بالعمل.
فكم من ُم
ستلب ملا ت ََّم وكَمل ،وكم يف القبور من َ

ْ
بدروع الصرب وجاهدْ هبا
وتدرع
ْ
فتيقظ لنفســك قبل أن ُينادي بك املناديَّ ،

واقطع ُع َلق التامدي.
وشم ْر يف طلب خالص نفسك
ْ
األعاديِّ ،
ِ
الـمعـاد
عليك بمـا ُيـفـيـدك يف

ِ
التـنـــاد
ومـا تـنـجــو بـه يــو َم

رحلت بـغــري زاد
سـتـنـدم إِ ْن
َ

وتشقـى إذ ُيـنـاديـك الـمنـــادي

ِ
جـمـــاد؟
زجـر كـأنـك من
وال
ٌ

ٌ
وعــظ
َفام َلك ليس ينـفـع فيك

ِ
الفـســاد
عــيـن
فـإِ َّن صـالحهـا
ُ

ْ
تـأمل من الدنيـا صالحـ ًا
وال

)(1

ٍ
بـمــال تـقـتـنـيـه
وال تـفــرح

ِ
الـمــراد
فإنـك فـيـه معكـوس

حـي
علمت بام
َ
َ
جنـيـت وأنـت ٌّ

(((

ِ
الرقــــاد
فكن متـنـبهـ ًا مـن ذا

اللهم ِّ
صل((( عىل سيدنا حممد وعىل آل حممد.
َّ
وأعطنا ما مل تبلغه آمالنا ،وأهلمنا الشــكر ليكثر ثوابنــا ونوالنا ،وتوفنا مع

األبرار ،وآتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار(((.
•

•

•

((( يف األصل :فـال تأمن ِم َن الدنيـا خـالص ًا .واملثبت من (س).

((( األبيات يف (س) ،وهي -عدا الرابع -يف «التبرصة» ( ،)285/1وأول األخري فيهام:
حي
وتب ممّا
َ
ْ
جنيت وأنت ٌّ
((( يف األصل :صيل.

وكن...

جرت عادة املؤلف بإثباته.
وأثبت ما
((( يف األصل :وقنا يف الدنيا ويف اآلخرة عذاب النار.
ْ
ُّ
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اجمللس الثامن عشر
يف ليلة النصف من شعبان
احلمد هلل امللك املنَّان ،الرحيم الرمحن ،السلطان الديان ،الذي خلق اإلنسان،

وع َّلمه البيان ،وأمر بالعدل ووضع امليزان.

قىض وقدَّ ر فزان وشــان ،وأعز وأهان ،وأغنى وأفقر فــا يقال لتقديره

(((

مل كان.

أنعم عىل عباده بأنواع اإلكرام واإلحسان ،وأظهر هلم مناهج الرشاد وأبان،

و((( أحتف املتعبدين بليلة النصف من شعبان.

أمحدُ ه عىل نعمه وهو أحق َم ْن ُحِد ،وأقصدُ ه بالشكر وهو أوىل َم ْن ُق ِصد.

وأشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له مل يلد ومل ُيولد.

وأشهدُ أن حممد ًا عبده ورسوله أرسله ٍ
بأمر مل ُينقض ومل ُير َّد.
صــى اهلل عليه وعىل آلــه وأصحابــه وأزواجه صالة ال انقضــاء هلا عىل

طول األبد.

((( يف األصل :التقدير .واملثبت من (س).

((( يف األصل :فأحتف.
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فجدْ علينا بمنِّك وعتقك ،وقدِّ ر لنا
اللهــم وإذا ا ّط َ
لعت الليلة عىل خلقكُ ،
َّ
وأوسع علينا ِم ْن رزقك ،واجعلنا ممَّن قام بحقك.
ِم ْن فضلك،
ْ
ِ
فاقض له مع ذلك برمحتك ،و َم ْن قدَّ رت
اللهم و َم ْن قضيت الليلــة بوفاته،
َّ

خري َم ْن وقفت األقدا ُم بني يديه.
بقاء ُه فاجعل مع ذلك متام نعمتك عليه ،يا َ

خري َم ْن ُيلجأ يف الشــدائد إليه ،واجعله
وانفعني أنا واحلارضين بام أقول يا َ

صواب ًا ،وو ِّفر يل وهلم أجر ًا وثواب ًا ،يا أرحم الرامحني.
عباد اهلل:

َّ
إن ليلتكــم هذه ليلة نصف شــعبان ،وقــد ظهر فض ُلها وبــان ،فإهنا ليلة

عظيمة املقدار ،جليلة االفتخار ،ال ُي ِ
صاحب الفهم الســقيم ،وال
درك فض َلها
ُ
ُيييهــا بالعبادة إال ذو ٍ
ويكثر فيها
ُقســم فيها اآلجــال واألرزاق،
حظ عظيم ،ت
ُ
ُ
ويطلع عىل عباده
ويتضاعف فيها اإلســعاف واإلرفاق،
امل ُّن بالكرم واإلعتاق،
ُ
ُ
الكريم اخلالَّق.

وعن أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه أنه قال :ي َّط ِلع اهلل إىل ســاء الدنيا ليلة

نصف شعبان فيغفر جلميع املؤمنني إال إلنسان ((( يف قلبه شحناء أو ٌ
رشك باهلل(((.
((( يف األصل :إنسان.

((( كذا اللفظ هنا ،وهو يف (س)« :ينزل اهلل عز وجل ليلة النصف من شــعبان إىل ســاء الدنيا
فيغفر لكل نفس إال إنسان يف قلبه شحناء أو مرشك باهلل عز وجل».

املؤلــف يف «العلل املتناهية» ( )557/2وقال« :ال يصح وال يثبت .»...وانظر
وقد أورده
ُ
جممع الزوائد (.)126/7
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وعن عائشــة ريض اهلل عنها قالت :كانت ليلة النصف من شعبان ليلتي من
رســول اهلل ﷺ فبات [عندي]((( ،فلام كان جوف الليل فقدته فأخذين ما يأخذ
النســاء من الغرية ،فتلففت بمرطي ،أما واهلل ما كان خــز ًا وال حرير ًا ،بل كان
سداه شعر ًا((( وحلمته من وبر اإلبل.
قالت :فطلبته يف ُحجر نسائه فلم أجده ،فذهبت إىل ُحجريت فإذا هو كالثوب

الســاقط عىل وجه األرض ،ويقول يف سجوده :ســجد لك بيايض وسوادي،
وآمن بــك قلبي وفؤادي ،هذه يداي وماجنيت هبا عــى نفيس ،يا عظي ًام يرجى
الســام :أعفر وجهي
لكل عظي ٍم ،اغفر الذنب العظيم ،أقول كام قال داود عليه َّ
يف الرتاب((( لســيدي ،وحق((( له أن يسجد [ ،ســجد]((( وجهي للذي خلقه

اللهم ارزقني قلب ًا من الرشك
وصوره ،وفتق سمعه وبرصه ،ثم رفع رأسه وقال:
َّ
َّ

نقي ًا ،ال كافر ًا وال شــقي ًا ،ثم ســجد وقال :أعوذ برضاك من ســخطك ،وأعوذ

بعفوك من عقوبتك ،ال أحيص ثنا ًء عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك.
نفس عــال فقال :ما هذا
قالت :ثم انــرف ودخل معي يف اخلميلة ،ويل ٌ

النفس يا محرياء؟
((( من (س).

((( يف األصل :شعر.

((( يف األصل :بالرتاب.
((( يف األصل :وحق ًا!
((( من (س).
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قالت :فأخربته ،فطفق يمســح بيده عىل ركبتي ويقــول« :ويس) (1هذين

الركبتني يف هذه الليلة ماذا لقيتا؟ الليلة ليلة النصف من شــعبان ،ينزل اهلل تعاىل

إىل سامء الدنيا فيغفر لعباده إال ملرشك) (2أو مشاحن»(((.

وسئل األوزاعي عن ا ُملشاحن فقال :ليس هو الرجل الذي ال يك ِّل ُم الرجل،
ُ

إنام هو الذي يف قلبه شحناء ألصحاب رسول اهلل ﷺ.

ور ِوي عــن النبي ﷺ أنه قال« :يا محرياء أما تدرين ما هذه الليلة؟ هذه ليلة
ُ

النصف من شــعبان ،إن هلل تعاىل يف هذه الليلة عتقاء من النار بعدد شــعر غنم

كلب ،قلت :يا رسول اهلل :ما بال غنم كلب؟ قال :ليس يف العرب قو ٌم أكثر غن ًام

منهم ،وال أقول منهم ستة ٍ
نفر :مدمن مخر ،وعاق) (4والديه ،ومرص عىل زنا ،وال
مصارم((( ،وال مصور ،وال قتات»).(6

وعن حســان بن عطية عن حكيم بن كيسان قال :ي َّطلع اهلل إىل((( خلقه ليلة

طهره يف تلك الليلة زكّاه إىل مثلها من قابل(((.
فم ْن ّ
النصف من شعبانَ ،
((( يف األصل :وبس! وهي كلمة تُقال ملن ُيرحم ...النهاية (.)4515/10

((( يف األصل :مرشك.

املؤلــف يف «العلل املتناهية» ( )558/2وقــال« :ال يصح .»....ومثله يف «ما وضح
((( أورده
ُ
واستبان يف فضائل شهر شعبان» ص  .37وانظر لزام ًا «األمايل املطلقة» ص .121

((( يف األصل :عائق.

((( يف األصل :أو يايا! وأثبت ما يف «العلل املتناهية».

املؤلف يف «العلل املتناهية» (« :)559/2ال يصح.»....
((( قال
ُ
((( يف األصل :عىل.

املؤلف يف «التبرصة» أيض ًا (.)62/2
((( ذكره
ُ
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وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رســول اهلل ﷺ« :إن اهلل يغفر جلميع
خلقه ليلة النصف من شعبان إال ملرشك) (1أو مشاحن جاره»).(2
وروى أبو أمامة الباهيل ريض اهلل عنه قال[ :قال رســول اهلل ﷺ]((( :مخس

ٍ
ليال ال ُير ُّد فيهن الدعاء :أول ليلة من رجب ،وليلة النصف من شــعبان ،وليلة
اجلمعة ،وليلتا العيدين).(4

وروى [اب ُن]((( كردوس عن أبيه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من أحيا ليلتي

العيدين ،وليلة النصف من شعبان ،مل يمت قلبه يوم متوت القلوب»).(6

وعن عيل) (7ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إذا كانت ليلة النصف

ٍ
ٍ
مســتغفر فأغفر له،
ســائل فأعطيه ،هل من
من شــعبان قال اهلل تعاىل :هل من
ٍ
مســرزق فأرزقه؟ حتــى ينفجر الفجر .فأمرنا رســول اهلل ﷺ بصيام
هل من

هنارها ،وقيام ليلها»(((.
((( يف األصل :مرشك.

((( نصه يف (س)« :ليلة النصف من شــعبان يغفر اهلل لعباده »...رواه ابن سمعون يف «األمايل»
برقم ( ،)66وقال حمققه :إسناده ضعيف.

((( من (س).

مر احلديث يف املجلس الثاين عرش ص .128
((( َّ

((( من (س).

مر يف املجلس السادس ص .77
((( َّ

((( يف األصل :وعنه .وهبذا عاد الضمري إىل [ابن] كردوس .والتصحيح من (س).

املؤلف يف «العلل املتناهية» (.)562-561/2
((( رواه اب ُن ماجه ( ،)444/1وأورده
ُ
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«يســح اهلل اخلري يف أربع
وروت عائشــة ريض اهلل عنها عن النبي ﷺ قال:
ُّ

ٍ
ليال ســح ًا :األضحى ،والفطر ،وليلة النصف من شعبان ،ويقدِّ ر فيها اآلجال
واألرزاق ،ويكتب فيها احلج ،وليلة عرفة إىل األذان»).(1

أربع
وقال عيل بن أيب طالب)« :(2يعجبني أن يفرغ الرجل نفســه يف الســنة َ

ٍ
ليال :ليلــة الفطر ،وليلة األضحى ،وأول ليلة من شــهر رجب ،وليلة النصف
من شعبان«.
وقال ﷺ« :تقطع اآلجال من شــعبان إىل شــعبان ،حتى إن الرجل ينكح
ويولد له واسمه قد خرج يف ديوان األموات»).(3
قال اهلل تعاىل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾(((.
قيــل) :(5هي ليلــة النصف من شــعبان ،يدبــر اهلل فيها أمر الســنة كلها،
وينســخ األحيــاء من األمــوات ،ويكتــب حاج بيــت اهلل احلرام فــا يزيد
وال ينقص.
((( عزاه يف «كنز العــال» ( )35215( )323-322/12إىل الديلمي .ويف (س) :وأول ليلة
من رجب .ومل تذكر ليلة عرفة

مر هناك .ومل
((( يف األصل« :وقال رســول اهلل ﷺ» ،وانظر املجلس الثاين عرش ص 128فقد َّ
ُيكرر األثر يف (س) هنا.

((( رواه اب ُن سمعون يف «أماليه» ( ،)154وقال حمققه :إسناده ضعيف.

((( من سورة الدخان ،اآلية .4

((( القائل هو اب ُن عباس كام يف (س).
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وقد ُرويت هلــذه الليلة صلوات) ،(1منها الصالة املتداولة بني الناس ،وهي
ٍ
ركعة فاحتة الكتاب مرة ،وسورة اإلخالص عرش مرات.
مئة ركعة ،يقرأ يف كل
وقال رسول اهلل ﷺ« :ما من ٍ
عبد صىل هذه الصالة إال قىض اهلل تعاىل له كل
ٍ
حاجة طلبها يف تلك الليلة ،قيل :يا رسول اهلل ،وإن كان شقي ًا؟
قال :والذي بعثني باحلق نبي ًا لو كُتب يف اللوح املحفوظ شــقي ًا حما اهلل اسمه

وكتبه ســعيد ًا ﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾((( ،ويبعث اهلل إليه سبعني) (3ألف

ملك يكتبون له احلسنات ،ويمحون عنه الســيئات ،ويرفعون له الدرجات إىل

َّ
وجــل إليه يف جنات عدن ســبع مئة ألف ملك،
عز
رأس الســنة ،ويبعث اهلل َّ

أو ســبعني((( ألف ملك ،يبنون له املدائن والقصور ،ويغرســون له األشجار،
ٍ
حرف
وجيرون له األهنار ،فإن مات ِم ْن تلك الليلة مات شهيد ًا ،و ُيعطيه اهلل بكل
من سورة اإلخالص سبعني) (5حوراء ،لكل حوراء وصيف ووصيفة ،وسبعون

ألف ًا) (6من الغلامن ،وســبعون ألف ًا((( من الولدان ،و َم ْن قرأ سورة اإلخالص يف
املؤلف يف «التبرصة» (« :)62/2وقد ُرويت هلذه الليلة مخس صلوات ليس يف أسانيدها
((( قال
ُ
يثبت ،فلذلك ســكتنا عن ذكرهاَّ ،
يصح كان
يشء صحيح ،وال فيها ما ُ
فإن احلديث إذا مل َّ
وجو ُده كالعدم» .وانظر «املوضوعات» (.)124-120/3

((( من سورة الرعد ،اآلية .39
((( يف األصل :سبعون.

((( يف األصل :وسبعون .ويف الكالم تقديم وتأخري.
((( يف األصل :سبعون.
((( يف األصل :ألف.
((( يف األصل :ألف.
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تلك الليلة مئة مرة كتب اهلل تعاىل له أجر ســبعني شهيد ًا((( ،وال خيرج من الدنيا
حتى َيرى منزله يف اجلنة أو ُيرى له ،ويبعث اهلل له يف اجلنة يف كل ساعة ألف ملك
عز َّ
وجل املالئكة
يصافحونه ويسلمون عليه ،وحيرش مع الكرام الربرة ،ويأمر اهلل َّ
الكاتبني أن ال يكتبوا عليه سيئة إىل أن حيول عليه احلول».
وعن أيب هريــرة ريض اهلل عنه عن النبي ﷺ أنه قال :من صىل ليلة النصف
من شعبان اثنتي عرشة) (2ركعة يقرأ يف كل ركعة الفاحتة مرةً ،وسورة اإلخالص
ثالثني) (3مرة مل خيرج من الدنيا حتى يرى مقعده من اجلنة ،ويشــفع يف عرشة من
أهل بيته ،كل منهم قد وجبت له النار»).(4
وكتب عمر ب ُن عبد العزيز إىل عامله بالبرصة :عليك بأربع ٍ
ليال من الســنة،
ُ

فإن اهلل يفرغ الرمحة فيهن إفراغ ًا(((.

ويف احلديث« :الصوم بعد نصف شعبان إال رمضان»).(6
فإن قال ٌ
ْ
قائل :كيف ذلك؟
((( يف األصل :سبعون شهر ًا.
((( يف األصل :اثنا عرش.
((( يف األصل :ثالثون.

((( موضوع كالذي قبله .قاله املؤلف يف «املوضوعات» (.)123/3

((( وذكر منها ليلة النصف من شعبان .وقد مر يف املجلس الثاين عرش ص .128

((( عزاه املناوي إىل ابن حبان بلفظ :حتى جييء رمضان .انظر :فيض القدير (.)304/1
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قلناَّ :
ألن أبا هريرة ريض اهلل عنه روى عن رسول اهلل ﷺ أنه قال« :إذا كان

النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى تصوموا رمضان»).(1

وعن كعب األحبــار ريض اهلل عنه قالَّ :
إن أهل اجلنــة ليفرحون بدخول

شــهر رمضان من احلول إىل احلول ،وهم احلور العني والولــدان واخلزنة ،كام

عز َّ
الســام
يفرح العبد بدخــول اجلنة ،وذلك أن اهلل َّ
وجل يبعث جربيل عليه َّ

السالم عليك أيتها اجلنان ،أنا جربيل
ليلة النصف من شعبان إىل اجلنان فيقولَّ :

رسول رب العاملني ،تزيني وازدادي نور ًا ،وافتحي أبواب مقاصريك املرجانية،
وأخرجي متضمنات خملوقات اهلل تعاىل من احلور احلسان واخلدم والولدان ،وما

أعدَّ اهلل تعاىل ألمة حممد ﷺ ،فإن اهلل تعاىل قد أعتق منهم يف هذه الليلة عدد نجوم
السامء ،وعدد أيام الدنيا ولياليها ،وعدد ورق الشجر ،وعدد رمل عالج).(2

كثري لرمضان ،فيا طوبى
وما ُس ّمي شعبان شعبان ًا إال أنه
ُ
خري ٌ
يتشــعب فيه ٌ

ِ
ـم ْن صام يوم ًا من شعبان.
ل َ
إخواين:

ٍ
كم
منقــول) (3يف هذه الليلة ِمــ ْن ديوان األحياء ،وقــد ُأثبت يف صحائف

أهل الفناء!

((( رواه أمحد يف «املسند» ( )441/15وإسناده صحيح عىل رشط مسلم كام قال املحقق الشيخ
شعيب األرنؤوط .ونقل املؤلف يف (س) عن أمحد نفسه أنه قال عنه :ضعيف.

((( القول يف (س) و«التبرصة» ( )67/2باختالف ألفاظ .وال بد ملثله من سند.

((( يف األصل :مشغول .واملثبت من (س).
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وعن ٍ
حب الشهوات.
قليل ُيفاجئه
ُ
مقيم عىل ِّ
عارض املامت ،وهو ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
رمسه،
وتزو َد حللول
وخرج إىل احلق من ُل ْبسهَّ ،
فرحم اهلل عبد ًا تي َّقظ لنفسهَ ،

ِ
ِ
جنســه ،قبل ْ
وحتكم عليه
كأمســه،
أن يدخل يف خرب كان
رب بمصارع أبناء
َ
واعت َ

حس ِه.
جواز ُم املنايا بسكون ِّ

قبل ْ
أن خيرس الفاجر ،وتيبس احلناجر ،وتفرق املحاجر.
َّ
نادت :أين ُطــايب ،والنار
فــإن الدنيا
هتفــت :احذروا انقــايب ،واجلنة ْ
ْ

صاحتَ :م ْن لكم يقيكم من حر نار عذايب ،وزفري إِهلايب؟
ْ
وأنت يف ِ
هلـو اهلـــوى
البيان
الح
َ
ُ

ٍ
ِ
متـشـاغـ ً
وتـصـاب
ببـطـالـة
ال

ترتـاح يف حلل الشبـاب من َّعـمـ ًا
ُ

ِ
األوصـاب؟
أأخذت ميثاقـ ًا من
َ

فأفق ألمـرك واجتهدْ فيمـا بقـي
ْ

ِ
لصـواب
وأطع نصيحك سامـع ًا
ْ

واخلص تـائب ًا
وارجع إىل موالك
ْ
ْ

ِ
جـواب
مـ ِْن قـبل َأ ْن تعـيـا بـر ِّد

َّ
وجرد ،كم تُش ِّيع ميت ًا وتراه
ومترد،
وســل سيف البغي َّ
جتب عىل مواله َّ
يا َم ْن َّ

حني ُيلحد.

نــار بالناس واحلجارة
يا قليل الزاد وألويــة الرحيل تُعقد ،يا َم ْن بني يديه ٌ

ُقرب األولياء وأنت ُت ْب َعد؟!
تُوقدُّ ،
أحتب أن تشقى وترى غريك ُي ْس َعد ،أختتار أن ت َّ
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ــتـجـــــر ْد
الـم
يـا
َ
َّ
قـبـيــح ُ

تـتـمــــر ْد؟
كــم عـليــنـــا
َّ

كـم نـعـــافـيــك ونُـــولـــ

ـيك ولإلحســان تـجـحــدْ ؟

كـم أنـــاديــك بـوعــظــي

أتُــرى قـلـ ُبــك جـلـمــــدْ ؟

تـامديـت عـىل الـســــو
كـم
َ

ء وفـــيـــــه تـــتـــــرد ْد؟

ِ
ـن هــجـــ
أو مـا
تـفـــر ُق م ْ
ُ

ري إذا غــريك يسـعــــدْ ؟

)(1

ِ
ـن نـــــــا
أو مـا
تـجـــزع م ْ
ُ

ٍر عـىل الـعــايص تو َّقــدْ ؟

بالـرشـــ
فـمـتـى
نـفـســك ُّ
ُ

ــد إىل اآليـــات تـشـهـــدْ ؟

تـجـتـنـب الـغــيـْــ
ومـتـى
ُ

ـوجــدْ
ي؟ فمـا مـثـ ُلـك ُي َ

)(2

)(3

عبا َد اهلل:
هذه ليلة تُكتب فيها األعامل واآلجال ،وتُقدَّ ر فيها األرزاق واألحوال.
مكتوب يف ديوان املوتى.
أال ُر َّب َف ِر ٍح بام ُيوتى((( ،وهو
ٌ
ٍ
انقصمت ُعرى عمره.
غافل عن تدبري أمره ،وقد
ور َّب
ْ
ُ
واملثبت من (س).
((( يف األصل :إذا كان عندك تسعد!
ُ
((( يف األصل :تتوقد.

((( األبيات الثالثة األوىل والبيت الســادس يف «التبرصة» ( ،)462/1ومعها هناك بيتان ليسا
هنا .والثامنية يف (س) باختالف يسري.
ثبت من (س).
((( يف األصل :أوتى .وا ُمل ُ
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ٍ
عرض عن ُرشده ،وقد َق ُرب من حلده.
ور َّب ُم
ُ

ِ
ِ
ور َّب ٍ
أحبابه.
شبابه ،قد أزف رحي ُله عن
رافل يف ثياب
ُ

ٍ
حانت خيب ُة آماله.
مشغول بجم ِع ماله ،قد
ور َّب
ْ
ُ
جع ُحطامه ،وقد َق ُرب من ِح ِامه.
ور َّب سا ٍع يف َ ْ
ُ

ور َّب مقي ٍم عىل جهله ،قد ُقر َب رحيله عن أهله.
ُ

التائب يف هذه الليلة ِم ْن زللـه واملعايص ،قبل يوم األخذ بالنوايص؟
أين
ُ
حتسه يف مصريه؟
أين الباكي عىل تقصريه ،قبل ُّ

ٍ
لعبـد قـد قـضـــى من شهـواتـه وطــر ًا ،أمـــا علـم أن ذنـبـه
يا أسفـــ ًا

[أمسى]((( مكــتوبـ ًا مسطــر ًا:

تعـالوا كـل َم ْن حـضــرا
ونـبـكـي كـ ّلـنا أســفـ ًا
عبا َد اهلل:

َ
سـحــرا
لنـطـرق بــابـَه َ
ـن بـات قد ُه ِ
جـرا
عـىل َم ْ

(((

ِ
عبـــاده يا غـــافلني((( ،وقد قبِ َل أعامل املخـلصني،
الـــرب عىل
قد اطلع
ُّ

وجتـاوز عن املـذنبني.
((( زيادة ال بد منها.

((( البيتان يف «التبرصة» (.)67/2

((( كذا هنا ،ويف (س) .نكرة غري مقصودة.
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أين َم ْن يقــرع باب الرجــاء يف الدجى ،أين املتقلــب يف روضتي اخلوف
والرجا؟
أين اآليب بالصدق إىل بايب ،أين الراغب يف فضيل وثوايب ،أين اخلائف من
أليم عذايب ،أين الواقف عىل قدم الطاعة يف مقامات أحبايب؟
يا راقد ًا عن صالحه قد أيقظتك ،يا ُمقب ً
ال عىل طاعتي قد الحظتك.
فبادر إ ّيل بتوبتك يا عبدي ،واجعل إيابك ذخر ًا لك عندي.
ْ
كم ِمن ٍ
كتبت اســمه يف أهل] ((( املقابر((( ،وهو جياهد
اله يف هذه الليلة [قد ُ
ْ
عىل الدنيا ويثابر.
فإذا نازله املوت ندم ،وإذا طلب ما يكفيه من الزاد عدم.
فالسعيد َم ْن ُو ِّفق لإلنابة ،والبعيد َم ْن ُمنِ َع من اإلجابة.
واهلنيء َم ْن ُقرب ِم ْن جنابه ،والظافر َم ْن ناداه بلسان اقرتابه:
ٍ
متفض ً
خملص لك يف
ال بإرشاده ،لبيك ِم ْن
لبيك يا م ّطلع ًا عىل عباده ،لبيك يا ّ

ٍ
صادق لك يف وداده.
اعتقاده ،لبيك ِم ْن
((( من (س).

((( يف األصل :باملفاخر!
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ر خللنا ،يــا رؤوف ًا) (1بنا تق َّب ْل
اغفر زللنا ،يا ناظر ًا إلينا اســ ْ
يا ُم َّطلع ًا علينا ْ

عملنا ،يا متفض ً
ال علينا كُن لنا.

ووقفــت أقدا ُمهم بني يديك يف
ُــف الرجا،
ها عبادك قد بســطوا إليك أك َّ
ْ

جنح الدُّ جى.

يسألون النظر إليهم بعني الرأفة والرمحة ،ويرجون منك األمن يوم املخافة
من النقمة.
اللهم ِّ
صل((( عىل حممد وعىل آل حممد.
َّ
وجدْ علينا بمنك ونجاحك ،ود ِّبرنا بأحسن تدبريك،
وأصلحنا بإصالحكُ ،
والطف بنا يف مجيع ماجرت به مقاديرك(((.
واغفر لنا ما س َلف من الذنوب واألوزار ،وآتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة
ْ

حسنة وقنا عذاب النار.

•

•

•

((( يف األصل :يا رؤوف .وجاء عىل الصواب يف (س).
((( يف األصل :صيل.

وأج ِرنا عىل
((( كــذا! وقــد اختلفت حركــة الســجع .يف (س) :والطف بنــا يف تقديــركْ ،
لطف تدبريك.
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اجمللس التاسع عشر
يف وداع شهـر شعبـان
احلمد هلل اجلائــد بالفضل الزائد والنعمــة ،والعائد عىل عبــاده بالغفران
والرمحة ،ومزيل طوارق الباليــا واآلفات امللمة ،و ُمنيل أهل اآلمال من العطايا
ٍ
ٍ
بخريات
األماين املهمة ،املتفضل
كثرية ال ُتىص مجة ،املتطول بفضله [عىل])َ (1من

َق َصدَ بابه و َأ َّمهُ ،مع ِّقب شعبان شهر النبي برمضان شهر هذه األمة.
وأشكره عىل اإلهلام لشكره.
أمحدُ ه عىل التوفيق لذكره،
ُ
وأشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده الرشيك له يف ملكه.

وهلكه.
وأشهدُ أن حممد ًا عبده ورسوله أرسله حمذر ًا من عقابه ُ
صىل اهلل عليه وعــى آله وأصحابه الذين اختارهــم لنرصه ،وعىل أزواجه
وأتباعه ما اعتصم مصاب بصربه.
وأصلح لك عمــاً ،وبلغنا منك مراد ًا وأمالً،
أخلص
اللهم ممن
واجعلنــا
َ
َ
َّ
((( زيادة ال بد منها من (س).
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واحفظنا أن نرتكب ً
خطأ وزلالً ،وســلمنا أن نكتســب زيغ ًا أو شك ًا أو خلالً،

واشف ِم ْن صدورنا علالً.

وانفعني بام أقول واحلارضين يا أرحم الرامحني.
عبا َد اهلل:
هذا شهر شــعبان عزم ْ
فم ْن منكم ُقبِل
أن ينتقلّ ،
وتأهب للنقلة كي يرحتلَ ،

منه ما عمل ،و َمن الذي ُط ِرد عن باب العفو ُ
وخ ِذل؟

هل شكرتم فيه نعمة وراعيتم فيه ح ّق ًا ،وهل تركتم فيه شهوة ما يفنى رغب ًة
شفاهكم
فيام يبقى ،وهل حذرتم عىل النفوس فيه أن خترس وتشقى ،وهل أظمأتم
َ
ملياه الفردوس حتى تُسقى؟
املفرط عىل تفريطه ،وليقع َّن العايص يف أرس ختبيطه.
واهلل ليندم َّن ِّ
صاحب اهلوى يف معاقبته.
املخالف عند معاتبته ،وتاهلل ليندم َّن
وليخجل َّن
ُ
ُ
فالتفتــوا  -رمحكم اهلل  -إىل ســاعات شــهركم الباقية أحســ َن التفات،
واستدركوا منه بتقويم االجتهاد ما فات.
وتأهبوا للقاء شهر رمضان ،فقد أقبل عليكم بالعتق وال ُغفران.
ّ
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شــهر تُفتح فيه أبواب اجلنــان ،وتُغلق فيه أبواب النــران ،و ُيص ّفد) (1فيه

كل ٍ
مارد شيطان.

ُزخرف فيه اجلنان للقوام ،وتُزي ُن احلور العني برمحة اهلل للصوام((( ،و ُيو َّف ُر
وت
ُ

الذنوب واآلثام.
ُغفر فيه
ُ
فيه جزيل اإلنعام ،وت ُ

مر عىل املنافقني
وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رســول اهلل ﷺ« :ما ّ

أمر عليهم منه ،وذلك أن املؤمنني) (3يستعدون فيه للعبادة ،واملنافق يستعد
شهر ّ
التباع اهلوى ،وهو غنيمة للمؤمن ونقمة للفاجر»(((.

وعــن عبد اهلل بن مســعود ريض اهلل عنه أنه ســمع النبــي ﷺ يقول وقد

َّ
هــل رمضــان« :لو يعلم العبــاد ما يف رمضــان لتمنت أمتي أن تكون الســنة
كلها رمضان» .فقال) (5رجل من خزاعة[ :حدثنــا به ،قال (((]:إن اجلنة لتتزين
((( يف األصل :تصفد.

((( يف األصل :للنوام! وجاء عىل الصواب يف (س).
((( يف األصل :املؤمنون!

شهر
((( ُّ
مر باملسلمني ٌ
نص احلديث كام يف (س)« :أتاكم شــهركم هذا بمحلوف رسول اهلل [ما َّ
مر باملنافقني شــهر أرش هلم منهَّ ،
إن اهلل ليكتب أجره ونوافله قبل أن
قط خري هلم منه ،و] ما َّ
يدخل ،ويكتب إرصه وشــقاءه قبل أن يدخل ،وذلك أن املؤمــن يعد فيه القوة من النفقة

للعبادة ،ويعد املنافق فيه اتبــاع أذى املؤمنني واتباع عوراهتم ،وهو غنيمة للمؤمن ،ونقمة

للفاجر».

واحلديث رواه أمحد ( ،)457/16وما بني املعقوفني منه ،وإسناده ضعيف.

((( يف األصل :وقال.
((( من (س).
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من رأس((( احلول لدخول رمضان ،فــإذا كان أول ليلة منه هبت ريح من حتت
العرش يقال هلا املثــرة((( فتصطفق ورق اجلنة فتنظر احلور العني فيقلن :يا رب

اجعل لنــا يف هذه الليلة أزواج ًا تقر هبــم أعيننا ِ
وتق ّر أعينهــم بنا ،قال :فام من
ّ

ٍ
خيمة من ُدر ،كام قال
زوجه اهلل زوجة من احلور العني يف
عبد يصوم رمضان إال َّ
تعاىل﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾((( ،عىل كل حوراء سبعون)ُ (4حلة ليس فيها

ُحلة [عىل]) (5لون األخرى ،و ُيعطى سبعني) (6لون ًا من الطيب ليس فيها لون عىل
لون اآلخر ،وال ريح عىل ريح اآلخر ،لكل حوراء منهن ســبعون رسير ًا) (7من

ٍ
ٍ
استربق،
رسير منهن [ســبعون]((( فراشــ ًا) (9بطائنها من
ياقوتة محراء  ،عىل كل

ٍ
فراش أريكة ،ولكل امرأة منهن ســبعون) (10ألف وصيفة وسبعون
عىل كل

)(11

ألــف وصيف ،مع كل وصيف صحفة من ذهــب ،وفيها لون من الطعام ،لكل
((( يف األصل :احلول احلول! وسقط قوله :رأس!

((( يف األصل :املنرية!

((( من سورة الرمحن ،اآلية .72
((( يف األصل :سبعني.
((( من (س).

((( يف األصل :سبعون.

((( يف األصل :سبعني رسير!
((( من (س).

((( يف األصل :فرش ًا!

( ((1يف األصل :سبعني.
( ((1يف األصل :سبعني.
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لقمة لذة ال تُشــبه األخرى .هــذا كله بصيام يوم من رمضان ســوى ما يعمله
من احلسنات»(((.

وم ْن زاد زاد اهلل يف حسنـاتـه
َ

وما زال رب العاملني كـري ًام

(((

فرحم اهلل عبد ًا تاب مما جناه يف شعبان ،وتأهب بالتقى للقاء رمضان.
قبل أن يعود اإلطالق أرس ًا ،واجلرب كرس ًا ،وال ُعرف نُكر ًا ،والربح ُخرس ًا.
َ
يدخل عليه ُ
ملك املوت بال استئذان ،فينقله عن املساكن واألوطان.
قبل أن
ويرجه من َس َع ِة القصور إىل ضيق القبور.
ُ
و ُيبعدَ ه عــن البلدان واملدائن ،ويعــود رهين ًا بعملــه و ُيعاين من األهوال

ما ُيعاين.

اعلـم بـأنـك ال أبـا لك يف الـذي
ْ

خـــازن
أصبحت متل ُكـُه لغـيـرك
َ
ُ

أتعمـر مـنـزالً
سـاكـن الدنيـا
يـا
َ
ُ

ســاكـن؟
مل يـبـق فيـه مـع املنـ ّيـة
ُ

فـاملـــرء يـسكـنـهـا ويعلـم أنـه
ُ

ٍ
ظـاعـن
وطـن سـواهـا
يـومـ ًا إىل
ُ

تـعلـم أنـــه
أنـت
واملــوت يشء َ
ُ

ِ
متهاو ُن
فـأنت بـذكـره
حـــق
َ
ٌ

املؤلف يف «املوضوعات» (.)208-206/3
((( أورده
ُ

(((

((( يف األصل :كريم .ومل يرد البيت يف (س) ،ومل أجده .و ُذكر الصدر يف بيتني يف ســياق آخر.
انظر «األغاين» (.)172/11

((( يف األصل :تتهاون.
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سكـان القـبــور ومـا هلـم
أرأيت
َ
َ

مساكن
بعد القصور سوى القبور
ُ

مجعـوا فام انـتـفـعـوا بام مجعـوا له

رهـائن
وهـم بام اكتسبوا هـنـاك
ُ
ُ

(((

يا هذا:
بمن مىض من القرون اخلالية.
َ
رب َ
ضيعت يف البطالة أيا َم حياتك الفانية ،ومل تعت ْ
أين اآلباء واألمهات ،أين اإلخوة واألخوات؟
ُ
ُ
الدول اجلبابرة؟
امللوك األكارسة ،أين
أين
أين َم ْن َت َّب) (2وصال ،أين َم ْن مجع األموال؟

ريح املامت ،فأصبحوا ِم ْن مجلة األموات؟
أما قصفهم ُ
كم ِّ
نحذرك ومل تسمع التحذير ،وكم نأمرك بالتحفظ وأنت تؤثر التبذير(((،
وكم ننذرك وكأنك مل تســمع النذير ،فإىل متى هذا التواين والتقصري ،وإىل متى

رت والعمر قصري ،وحتى متى أنت يف هلو الدنيا وإىل اهلل املصري ﴿ ،ﯧ ﯨ
تغ ُّ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾(((؟

((( البيتان األوالن والرابع مع أبيات أخرى لسابق الرببري .انظر «البداية والنهاية» ()309/11
وهي كذلك يف «املنتظم» ( )163/7لكن بال نسبة .واألول والثاين والرابع مع آخر مل ُيذكر

هنا لبعض احلكامء يف «املجالســة» ( .)216/3وهي ضمن قصيدة أليب العتاهية يف ديوانه
ص .382-381

((( يف األصل :حتري!

((( يف األصل :التنذير!

((( من سورة فاطر ،اآلية .73
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فتن َّب ْه ِم ْن ِسنة الغفلة والبطالة ،وتي َّق ْظ ِم ْن نوم النسيان واجلهالةِ ،م ْن قبل ْ
أن
ُيغلق باب العمل ،وينقطع حبل األمل.
نسيت الوقوف بني يدي اجلبار غد ًا ،أم خفي
أمنت هجوم الردى ،أم
َ
كأنك َ
عليك سبيل اهلدى ،أم حسبت أنك ترتك ُسدى؟ كال واهلل ال كان هذا أبد ًا.
متر عليك كأنك ما سمعتَها ،وكم ِم ْن قبيح زلة فعلتَها ،وكم ِم ْن
كم موعظة ُّ

أوقات يف املعايص ضيعتَها ،وكم ِمن ٍ
ٍ
ٍ
ليلة بالشــهوات
ســيئة صنعتَها ،وكم ِم ْن
ْ
َّ
ِ
الصحف أودعتَها؟
وصلتَها وقطعتَها ،وكم م ْن بد ٍع يف ُّ
ٍ
لـيـلـة أودعـتـَهـا
كـم

مــآثـمـ ًا أبـدعـتَـهــا

ٍ
وشــهـــوة أطـعـتـَها

يف مـضجـ ٍع ومــرتـ ِع

فانـدب زمـان ًا سـلـفـا
ْ

الصـحـفا
سودت فيـه ُّ
َّ

ْ
تــزل مـُعـتـكــفـ ًا
ومل

عىل الـقبـيـحِ َّ
الشـنِـ ِع

(((

يا غافل:
متى تتي َّقظ للحســاب الطويل ،متى تتحفظ ملقا ٍم تقف فيه خاضع ًا) (2ذليل،

خيف عنك ُ
محل وزرك الثقيل؟ فإياك والدنيا فكم هلا ِم ْن خمدو ٍع قتيل!
متى ُّ
((( للحريري يف «مقاماته» ص  423باختالف لفظني.
((( يف األصل :خاضع.
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َ
طــول إقـــامــــة؟
أتــرو ُم

ُ
الرحـيـل
هيـهـات قـد جــدَّ

مــاذا الـتـعـ ُّلـل فـي حـيـــا

ُ
قـلـيــل؟
تـك واملــقـــا ُم هبـا

ٍ
ُ
لـراغـــب
الـدلـيـل
وضــح

(((
ُ
يف احلـق وانتهج
السـبـيــل

تـرتــاح فـي دنـيــاك تَــ ْعـــ

ُ
قـتـيـل
ــم ُـرهــا وأنـت هبـا
ُ

كـم عـشـت تـطلـبـها وأنـــ

ـت بح ِّبـهـا) (2مـضنى ُ
عليل!
َ

وزمــــان راحـتـهـا الـقـلــ

ُ
الطـويـل
ـيل وبؤسها الكرب

ونـعيـمـــهــا مـــتــبــدِّ ل

ُ
وبــيــل
ــــر
وبـــالؤهـــا ُم ٌّ

فـتـخــدع ثم تَـســ
تُـعـطـي
ُ

ُ
تـنـيــل
ـلـب بـاملـنـيــة مـا
ُ

يا هذا:
(((
(((
كم
غر ْت مثلك بنضارهتا(((؟
ْ
خدعت هذه الدنيا مثلك بزهرهتا  ،وكم ّ

وقطانا ،أين جامعوها ُ
وخ َّز ُانا ،أيــن حمبوها
أين أه ُلهــا
وأخدانا((( ،أين
ُ
ُ

وجريانا؟
سكانا
ُ
ُ

((( يف األصل :وابتهج .واملثبت من (س).
((( يف األصل :حمبها.
((( يف األصل :املنية!

((( يف األصل :بزهارهتا!
((( يف األصل :بنظارهتا!

((( يف األصل :حمبها واخواهنا!
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وهـتـف هبم للـرحـيـل مـُنــادهيا ،وحــدا هبم
خـــا واهلل منهم نــادهيا،
َ

للمـوت حـادهيا.

تتجرد لقطع عالئقك منها ،ومتى تسعى يف منع عوائقك عنها؟
فمتى َّ
متى تستعدُّ ليوم حرستك وحرشك ،متى جتتهدُ للقاء بعثك ونرشك؟
فيا ُّأيا املشغول بام ال يفيد عن فعل) (1األوىل األهم ،يا َم ْن إذا تركت جوارحه

وهم ،يا َم ْن كتابه بكثرة اخلطايا قد امتأل وأظلم وادهلم.
املعايص عزم قل ُبه عليها َّ
الوقوف بــن يدي الرب الرؤوف،
يظهر لك عاقبة أمرك إذا طال
ُ
ســوف ُ
وقل العطوف ،عىل اجلاين امللهوف ،وبدِّ ِ
َّ
لت األرض غري األرض ،واشتد األمر
ُ
وسكبت
يوم العرض ،وبدت الفضائح ،وظهرت القبائح ،واشتدت احلرساتُ ،

العربات ،وعظمــت الزفرات﴿ ،ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾(((.

(((
ٍ
فانظر لنفســك قبل ْ
بقلب
لقــت [له]
أن يعمى الناظر ،وتفكَّر) (3فيام ُخ
َ

حــارض ،وحت َّق ْق أنك عن ٍ
قليل للبــى صائر ،فاحلي هو للمــات(((ُّ ،
وكل مجع

واألمرجيل واحلال ظاهر.
مصريه للشتات،
ٌّ
ُ
((( يف األصل :نزل .واملثبت من (س).
((( من سورة اجلاثية ،اآلية .21
((( كرر الناسخ :وتفكر.
((( من (س).

((( يف األصل :املامت.
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ٍ
ُ
مســافـر
سبـيل
سبي ُلك يف الدنيا

وال بـُدَّ ِمـن ٍ
ِ
مـسـافـر
زاد لكـل
ْ

ِ
لإلنـسان ِم ْن محـل ُعـدّ ٍة
وال بـُدَّ

ِ
قاهـر
ت صـولـ َة
إن ِخ ْف َ
وال سيام ْ

طر ٌق ليس ت ُْس ُ
لك وعر ٌة
و ُط ْر ُقك ْ

ِ
ِ
اب بعد َص ِ
القناطـر
عب
وفيها ع َق ٌ

(((

اللهم ِّ
صل((( عىل سيدنا حممد وعىل آل حممد.
َّ
وأعطنــا ما مل يبلغه األمل ،وامنحنا حســن األدب وجتويــد العملِ ،
وآمنَّا
ُ

واعصمنا يف شــهرنا هذا وبقية عمرنا ِم َن اخلطأ
يــوم املخاف ِم ْن آفات الوجل،
ْ
واختم شــهرنا هذا بعفوك العظيم،
واغفر لنا ما أســلفناه من الزلل،
واخلطل،
ْ
ْ

َّ
وأهل علينا شهر رمضان باإلســعاد والتكريم ،وارزقنا ُحسن اإلقبال عليك يا

ُــب علينا إنك أنت التواب الرحيم ،ر ّبنــا تقبل منا إنك أنت
جواد يا كريم ،وت ْ
السميع العليم.
وك ِّف ْر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار ،وآتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة
وقنا عذاب النار ،برمحتك يا عزيز يا غفار.
•

•

•

((( األبيات يف «التبرصة» ( ،)26/1واألول والثاين يف «ا ُملدهش» ( )735/2باختالف يسري.
((( يف األصل :صيل.
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اجمللس العشرون
يف فضل يوم اجلمعة
احلمــد هلل امللك احلق املبني ،الرؤوف الرحيــم املعني ،القدير القوي املتني،
البارئ الفاطر تبارك اهلل أحسن اخلالقني.
خلق آدم من س ٍ
اللة من طني ،وجعل نسله ِم ْن ماء مهني ،واصطفى من ذريته
ُ

األولياء والنبيني ،واختار من اخلالئق أمجعني ،حممد ًا ســيد األولني واآلخرين،

وجعــل أمته خــر أمة ُأخرجــت للنــاس ﴿ ،ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾((( ﴿،ﭹ    ﭺ   ﭻ ﴾(((،
﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾(((ّ ،رشفهم بيوم اجلمعة املشهور يف سائر السنني،
وجعله عيد األغنياء وحج املساكني.
وأشكره عىل فضائل نعمه التي
أمحدُ ه عىل األوقات الرشيفة التي منحناها،
ُ

م َّن هبا وأعطاناها.

((( من سورة آل عمران ،اآلية .114

((( من سورة البقرة ،اآلية  .5وغريها.
((( من سورة آل عمران ،اآلية .114
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حــرك األقدام إىل
وأشــهدُ أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه ،إله َّ
طاعته واستمشاها.
وأشهدُ أن حممد ًا عبده ورسوله أرسله والشيطان قد اغتال النفوس وأغواها،
نور ُه ﷺ ظلامت الضالل وحماها.
فنسخ ُ
صىل اهلل عليه وعىل آله ،وأصحابه ،وأزواجه ،وأتباعه صالة حيبها ويرضاها،
دبور صباها.
ما نفحت ٌ
اللهم اإلخالص
وجدْ علينا بمحو آثامنا ،وأهلمنا
اللهم بارك لنــا يف أيامناُ ،
َّ
َّ
يف أفعالنا ،والصدق يف كالمنا ،وانفعني واحلارضين بام أقول فإنك أنت النافع،
واجعلني ممن يبادر إىل رضاك ويسارع ،يا أرحم الرامحني.
عباد اهلل:
عز َّ
وكرمكم به فأكرموه.
إن اهلل َّ
وجل رشفكم بيوم اجلمعة فع ِّظموهَّ ،
ُر ِوي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :خري يو ٍم طلعت

ِ
السالم ،وفيه ُأدخل اجلنة ،وفيه ُأخرج
فيه الشمس يوم اجلمعة ،فيه ُخلق آدم عليه َّ
منها ،وفيه تقوم الساعة»).(1
((( رواه أمحد يف مواضع ،وهذا اللفظ فيه ( )569/16ورواه غريه كمســلم ( )854وأيب داود
( )1046والرتمذي ( )488والنسائي ( )1373بألفاظ مقاربة.

204

النــور يف فضــائل األيـــام والشـهــور

«إن اهلل
وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه أنه قال[ :قال رسول اهلل ﷺ](((َّ :

ٍ
بتارك أحد ًا من املسلمني يوم اجلمعة إال غفر له»(((.
جل اسمه ليس

وعنــه أيض ًا ريض اهلل عنه [عن النبــي ﷺ ]((( أنه قال« :الصلوات اخلمس
واجلمعة إىل اجلمعة كفارات ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر»).(4
وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :لينتهني قوم
ليختمن اهلل عىل قلوهبم ،ثم ليكونن من الغافلني »).(6
عن تركهم اجلمعات) (5أو
َّ
وعنه ﷺ أنه قال« :ائتوا اجلمعة ،واقرتبوا من اإلمام ،فإن الرجل ليكون من
أهل اجلمعة فيتخلف عنها فيتخلف عن اجلنة»).(7
((( زيادة ال بد منها من (س).

((( قال اب ُن الرسام كام يف «خمترص عقد الدرر والآليل»:

«روى اب ُن اجلوزي يف كتاب «النور» بســنده عن أنس بن مالــك .»...وهذا ُّ
يدل عىل َّ
أن

األصل مســند .وحديث أنس هذا رواه الطرباين يف «املعجم األوسط» ( ،)109/5وقال
املنذري يف «الرتغيب والرتهيب» (« :)282/1بإســناد حســن» .وقال اهليثمي يف «جممع
الزوائد» (« :)273/2رجاله رجال الصحيح خال شيخ الطرباين».

((( زيادة ال بد منها من (س).

((( حديث أنس هذا رواه البزار وفيه زائدة بن أيب الرقاد وهو ضعيف .جممع الزوائد (.)33/2
واحلديث صحيح من رواية أيب هريرة بزيادة :ورمضان إىل رمضان.

وأثبت ما يف (س).
((( يف األصل :اجلامعات.
ُّ

((( رواه مسلم ( ،)865وغريه ،ولفظه :عن َو ْدعهم.

((( رواه األصبهاين يف «الرتغيب والرتهيب» عن ســمرة بلفظ مقــارب ،كام يف «نور اللمعة»
للسيوطي ،اخلصيصة  15ص .21
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وعن طلحة بن عبيد) (1اهلل ريض اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول

«أيا النَّاس ،اعلموا َّ
أن اهلل تعاىل افرتض عليكم اجلمعة يف مقامي هذا
عىل منربهُّ :

إىل يوم القيامة ،يف حيايت وبعد وفايت ،فمن تركها فال مجع اهلل شمله ،وال بارك له

حج له ،وال صوم ،وال صالة ،وال بركة»(((.
يف أمره ،وال َّ
ُ
وطول
وغض البرص،
و ُي
ستحب يف يوم اجلمعة ِشــدَّ ُة التح ُّفظ يف التقوىُّ ،
ُّ

الصمت إال عن ذكر اهلل تعاىل.

و ُي َســ ُّن ال ُغسل حلارضها ،وإنَّه كان واجب ًا ،فإن رسول اهلل ﷺ قال« :غسل

اجلمعة واجب عىل كل حمتلم») (3أي َم ْن بلغ س َّن االحتالم.

ثم قال« :من توضأ فبها ونعمت ،ومن اغتسل فالغسل أفضل»((( ،فصار سنة

وج َع بني الغسلني يف النية أجزأه هلام ٌ
غسل واحدٌ .
ملكان الفضيلة ،فإن كان ُجنُب ًا َ َ

ســتحب أن يلبس ثوبني نظيفني ،ويتطيب ،و ُيبكِّر ،فإن رســول اهلل ﷺ
و ُي
ُّ

َّ
حث عىل ال ُبكور ،وما زال الناس فيام ســلف ُيبكِّرون إىل اجلامع رغب ًة يف جزيل
الثواب واألجر.

((( يف األصل :عبد.

((( مل أجده عن طلحة إال يف «إعجاز القرآن» للباقالين ص  ،129واحلديث معروف عن جابر،
وهو واهي اإلسناد .انظر «التلخيص احلبري» ( .)133-132/2وليس هو يف (س).

((( رواه البخاري ( ،)820ومسلم (.)846

((( رواه أمحــد ( ،)346/33وأبــو داود ( ،)354والرتمذي ( ،)497والنســائي (،)1380
والبيهقي ( .)1310البدر املنري (.)650/4
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ِ
شــيخنا ابن الزاغوين) (1يف مؤ َّلفه الذي ســاه «إرشــاد
رأيت بخط
ولقد ُ

ٍ
بكور الناس
اهلداية » يف باب آداب اجلمعة يقول» :أخربنا غري واحد أنه كان يرى َ

رب أنه صــى يف بعض اجلوامع الفجر
رب خم ٌ
بالس ِج والشــمع حتى أخ َ
إىل اجلامع ُّ ُ
أكثر ِم ْن مئتي شمعة(((».
فأحىص َ

وعــن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رســول اهلل ﷺ قــال[« :مثل] املبكِّر إىل
الصالة كالذي ُيدي البدنة ،ثم الذي [عىل إثره كالذي]((( ُيـهـــدي البقـرة ،ثم
الذي عىل إثره كالذي ُيدي الشاة ،ثم الذي عىل إثره كالذي ُيدي البيضة»).(4

وعــن ثابت البنــاين ريض اهلل عنه قال :رأى ٌ
رجل يف املنــام كأن الناس قد

ٍ
عز
ُع ِر ُضوا عىل اهلل تعــاىل ،فجيء
بامرأة وعليها ثياب [رقاق]((( ،فاحتجب اهلل َّ

عز َّ
َّ
وجل :خلوا عنه فإنه كان يف الدنيا من
وجل عنها ،ثم جيء برجل) (6فقال اهلل َّ
املبكرين إىل اجلمعة.
السنة أن ال يتخطى الناس يف املسجد.
ومن ا ُملستحب الذي
ْ
وردت به ُّ
((( يف األصل :الزعفراين! وانظر ترمجته يف «الذيل عىل طبقات احلنابلة» ( ،)410-401/1ومل
ُيذكر هذا الكتاب يف هذه الرتمجة.

((( اخلرب كذلك يف «صيد اخلاطر» ص  .329وفيه« :فعدوا نحو ًا من أربع مئة ضوء».
((( يف األصل :والذي .وما بني املعقوفني من (س).
((( رواه النسائي ( )864وغريه .وفيه :مثل املهجر.

((( من (س).

((( يف األصل :جيء بجربيل عليه السالم!!! والتصحيح من (س).
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ٍ
ٍ
ووقار ،قال رســول اهلل ﷺ« :إذا أتيتم
بسكينة
توجه للجامع مشــى
وإذا َّ
اجلمعة فأتوها وعليكم السكينة والوقار»(((.
يقرب من اإلمام ،ويســتمع اخلطبة ،ويشــغل نفســه بنوافل
واألفضل أن ِّ
الصالة والقراءة واألذكار ،ويقرأ ســورة الكهف ،فقد روت عائشــة ريض اهلل

«م ْن قرأ ســورة الكهف يــوم اجلمعة ُغ ِفر له ما بني
عنها عن النبي ﷺ أنه قالَ :
اجلمعة إىل اجلمعة األخرى وزيادة ثالثة أيام»(((.
وليكثر من الصالة عىل رســول اهلل ﷺ ،والدعاء ،فقد ُروي عن رسول اهلل
ﷺ أنه قال« :إن يف اجلمعة ساعة ال يوافقها املسلم يدعو اهلل إال استُجيب له»).(3
ٍ
ساعة هي؟
أي
واختلفت
اآلثار ُّ
ُ

وروت فاطمة بنت رســول اهلل ﷺ أهنا ســألت رسول اهلل ﷺ عنها فقال:
ُ
»إذا تدىل
نصف عني الشمس للغروب»).(4
((( مل أجده هبذا اللفظ ،ومل يذكر يف (س) ،واملعروف :إذا أتيتم الصالة....

((( رواه اب ُن مردوبه يف «تفسريه» بسند ضعيف .تنزيه الرشيعة املرفوعة (.)302/1

((( رواه أمحد ( ،)131/15وإسناده ضعيف ،ولكن احلديث صحيح .واللفظ فيه :ال يوافقها
عبد مسلم.

((( رواه الطرباين يف «األوســط» ،والدارقطني يف «العلل» ،والبيهقي يف ُّ
«الشــعب» و«فضائل

األوقات» ويف إســناده اختالف عىل زيد بن عيل ،ويف بعض رواته َم ْن ال يعرف حاله .قاله
احلافظ يف «الفتح» (.)421-420/2
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وعن جابر ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :التمسوها آخر الساعات
بعد العرص»).(1
وقال أنس بن مالك ريض اهلل عنه :قال رســول اهلل ﷺ« :التمسوها فيام بني
صالة العرص إىل غروب الشمس»(((.
وروى أبو موســى األشــعري ريض اهلل عنــه :أهنا ما بــن أن يقرأ اإلمام
إىل انقضاء الصالة).(3
واختالف األحاديث ال خيلو ِم ْن وجهني:
ُ
ٍ
بعض.
أحدمها :أن يكون بعضها أصح من
وإمــا أن تكــون هذه الســاعة تنتقــل يف اليوم ،كــا َّ
أن ليلة القــدر تنتقل
يف مجيع السنة).(4
((( رواه النسائي ( )99/3وغريه ،وفيه :آخر ساعة .وليس هو يف (س).

((( رواه الرتمذي ( ،)489ونصه« :التمســوا الساعة التي ترجى يف يوم اجلمعة بعد العرص إىل
غيبوبة الشمس» ،وقال« :غريب من هذا الوجه ،وقد ُروي ...من غري هذا الوجه» .وليس

هو يف (س).

((( رواه مســلم ( ،)853ولفظه« :هي ما بني أن جيلس اإلمام إىل أن تقىض الصالة» .وليس هو
يف (س).

((( كذا هنا ،وهو املشــهور عن اإلمام أيب حنيفة .انظر :رد املحتار ( .)446/3ويف (س)« :كام
أن ليلة القدر تنتقل يف الليايل من العرش األخري من رمضان» .ويف «خمترص عقد الدرر» (ق
 36ب)« :ذهــب األكثرون إىل أهنا يف األفراد ،وأن أخص الليايل هبا ليلة ســبع وعرشين،
وهو اختيار أمحد بن حنبل».
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والذي يظهر من ِ
احلكَم يف إخفاء هذه الساعة شيئان:
ظهرت يقين ًا الشتغل ُ
أهل الدنيا بسؤاهلا.
أحدمها :أهنا لو
ْ
خفيت ليتأكد الطلب.
والثاين :أنه ُيراد من العباد االجتها ُدُ ،فأ
ْ
وكذلك ُأخفيت ليلة القدر.
حــذر ،هل هو إىل ٍ
ٍ
جنة
وكذلك ُأخفي عــن) (1ابن آدم أجله؛ ليكون عىل

عالية ،أو إىل نار حامية ،فبان ِم ْن هاهنا أن املطلوب هو االجتهاد.

وإذا ِ
ستحب السكوت ،وهو غري واجب ،إىل أن يرشع
صعد اإلما ُم املنرب فا ُمل
ُّ

اخلطيب يف اخلطبة فيحرم الكال ُم عىل سامعها.

وروى أبو هريرة عن رسول اهلل ﷺ أنه قال« :إذا قلت لصاحبك :أنصت،

يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد لغوت» متفق عليه(((.

ووجــ ٌه آخر :أن الســكوت غري واجــب ،والكالم مكــروه؛ ألهنا عبادة،

وال يفسدها الكالم ،فال يكون حرام ًا ،وبه قال الشافعي ريض اهلل عنه.

وليقف يف الصالة بخشوع وحسن أدب وحضور ٍ
قلب ،ويتدبر القراءة من
ْ

ِ
مر بآية عذاب استعاذ
مر بآية رمحة سأل اهلل الرمحة ،وإذا َّ
نفســه ،وم ْن إمامه ،فإذا َّ

من عذاب اهلل إن كان يسمعه.

((( يف األصل :عىل .واملثبت من (س).

((( صحيح البخاري ( ،)892ومسلم ( .)851وليس هو يف (س) ،وفيها حديث آخر.
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كسنة الظهر ،قبلها وبعدها.
وسنتها ُّ
ُ
أربع أم ركعتان؟ فيه روايتان.
وهل سنتها ٌ
السنة يف مكان صالة اجلمعة).(1
وعىل األفضل أن تُصىل هذه ُّ
نذكر منها شــيئ ًا ْ
إن
ويــت صــا ٌة
وقد ُر
ْ
وأذكار ُّ
ختتص بيــوم اجلمعــةُ ،
ٌ

شاء اهللُ تعاىل.

ِ
فم ْن ذلك :عن عائشــة ريض اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل ﷺَ « :م ْن قرأ
((( كذا هنا ،ويف (س):

«وقد اختلف العلامء ،هل يف اجلمعة سنة راتبة أم ال؟

فذكر شيخنا أبو احلسن بن الزاغوين أن يف ذلك روايتني عن أمحد:

إحدامها :أن هلا سنة راتبة ،وهو قول األكثرين من السلف.

والثانية :ال سنة هلا ... ،أمحد عن عيل وابن مسعود.

[و] هل سنتها -إذا قلنا هلا سنة -قبلها أو بعدها دون قبلها؟
فعن أمحد فيه روايتان:

إحدامها :أن سنتها بعدها فحسب.
وهل تصىل ركعتني أو أربع ًا؟
فيه روايتان عن أمحد أيض ًا.

وهل يسلم إذا صىل أربع ركعات بني كل ركعتني؟

فيه اختالف يف روايات األحاديث ،واألثبت :التسليم بني كل ركعتني ،لقوله ﷺ« :صالة

الليل والنهار مثنى مثنى».

السنة يف مكان صالة اجلمعة أو يف بيته؟
وهل األفضل أن تُصىل هذه ُّ
فيه عن أمحد روايتان:

إحدامها :يصليها يف مكان صالة اجلمعة ،وهو مروي عن ابن عمر.

والثانية :يصليها يف بيته ،وهو مروي عن ابن مسعود» .وموضع النقط مل يظهر يف املخطوط.
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ٍ
مرات ،أجاره اهلل هبا من
بعد صالة اجلمعة((( سورة اإلخالص واملعوذتني سبع
السوء إىل اجلمعة األخرى»).(2
وعــن جابــر ريض اهلل عنه قالُ :عــرض هذا الدعاء عىل رســول اهلل ﷺ
فقال« :لو دعا به أهل املرشق واملغرب يف ســاعة واحدة الستُجيب هلم» .وهو:
ســبحانك ال إله إال أنت يا حنــان يا منان ،يا بديع الســموات واألرض ،يا ذا
اجلالل واإلكرام).(3
وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه أن النبي ﷺ قالَ « :م ْن قال هذه الكلامت

سبع مرات ،يف كل يوم مجعة((( ،ومات يف ذلك اليوم دخل اجلنة ،ومن قاهلا ليلة
((( يف األصل :العرص!

((( قال اب ُن الرسام  -كام يف «خمترص عقد الدرر والآليل» (الورقة 31ب) :-
«روى اب ُن اجلوزي يف كتاب «النور» ...بسنده عن عائشة» .وذكره.

وهذا دليل عىل أن األصل مســند .واحلديث رواه اب ُن شاهني يف «الرتغيب» برقم (،)472
واحلسن اخلالل يف «فضائل سورة اإلخالص» ( .)12وهو ضعيف.

((( رواه اخلطيــب يف «تاريخ بغداد» ( ،)115/4ويف ســنده خالد بــن يزيد العمري ،وأورده
املؤلــف يف «العلل املتناهية» ( ،)845/2وقال« :ال يصــح ،قال حييى وأبو حاتم الرازي:
ُ
خالد بن يزيد كذاب».

وسكت عنه!
وأورده السيوطي يف «نور اللمعة» اخلصيصة ( )100ص 64عن اخلطيب
َ
ونــص احلديث كام يف (س) واملصادر املذكورة« :لو دعي به عىل ٍ
يشء بني املرشق واملغرب
ُ
ُّ
يف ســاعة من يوم اجلمعة الســتُجيب لصاحبه :ســبحانك ،ال إله إال أنــت .»...ولفظ
«سبحانك» هنا ويف (س) فقط.

((( كــذا هنــا ،ويف (س)« :يعني يف كل مجعة» ،والذي يف ُّ
«الشــعب» (مصدر احلديث)« :يوم
اجلمعة ،فامت.»....
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«اللهم أنت ريب ال إله إال
اجلمعــة ومات يف تلك الليلة دخل اجلنة» ،وهــي):(1
َّ

أنت ،خلقتني وأنا عبدك وابن أمتك ،ويف قبضتك ،ناصيتي بيدك ،أمسيت عىل
عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من رش ما صنعت ،أبوء بنعمتك ،وأبوء
بذنبي فاغفر يل ذنويب ،إنه ال يغفر الذنوب إال أنت»(((.

ستحب يف يوم اجلمعة اإلكثار من الصالة عىل رسول اهلل ﷺ ،فقد روى
و ُي
ُّ
عيل يف يوم
أبو أمامة ريض اهلل عنه عن رسول اهلل ﷺ أنه قال« :أكثروا من الصالة َّ

عيل صال ًة
عيل مــن اجلمعةَ ،
فم ْن كان أكثرهم َّ
اجلمعة ،فإن صالة أمتي تُعرض َّ

كان أقرهبم مني وسيلة»).(3

عــي يوم
ورويــت الصــاة حمصــورة بالعــدد ،فقــال ﷺَ « :م ْن صىل
ُ
َّ

ِ
ــم ذلــك النور عىل اخللق
نور ،لو ُقس َ
اجلمعــة مئة مرة جاء يــوم القيامة ومعه ٌ

كلهم لوسعهم»).(4
((( يف األصل :وهو.

((( رواه البيهقي يف «شعب اإليامن» ( ،)114/3ونقله عنه السيوطي يف «نور اللمعة» اخلصيصة
( )71ص .52

((( رواه البيهقي يف «شــعب اإليامن» ( ،)110/3ولفظــه« :أكثروا عيل من الصالة يف كل يوم
عيل صالة كان أقرهبم
مجعة ،فإن صالة أمتي ُت ْع َر ُض عيل يف كل يوم مجعةَ ،
فم ْن كان أكثرهم َّ

مني منزلة» .ورجاله ثقات لكن فيه انقطاع كام يف «التيســر» ( .)404/1وانظر «الســنن

الكربى» (.)249/3

((( رواه أبو نُعيم يف «حلية األولياء» ( )47/8وقال« :غريب من حديث إبراهيم وابن عجالن،
مل نكتبه إال ِم ْن حديث حممد بن أمحد البخاري» .وفيه« :ذلك النور بني اخللق».
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وعن أنس بن ٍ
مالك ريض اهلل عنه قال :كنت واقف ًا بني يدي رســول اهلل ﷺ
فقالَ « :م ْن ّ
عيل يوم اجلمعة ثامنني مر ًة ُغفرت له ذنوب ثامنني سنة».
صل َّ
فقيل له :كيف الصالة عليك يا رسول((( اهلل؟
صل) (2عىل ٍ
اللهم ِّ
حممد عبدك ونبيك ورسولك النبي األمي،
فقال« :تقول:
َّ
وتعقد واحد ًة).((((3
ومن الصلــوات ما ُر ِوي عن [ابــن]((( عباس ريض اهلل عنهــا قال :قال
رســول اهلل ﷺَ « :م ْن صىل يوم اجلمعة ما بني الظهــر والعرص ركعتني ،يقرأ يف
األوىل فاحتة الكتاب مرةً ،وآية الكريس مرةً ،وســورة الفلق مخســ ًا وعرشين

)(6

مرةً ،ويف الثانية فاحتة الكتاب مرة ،وســورة اإلخالص ،وسورة الناس مخس ًا

)(7

وعرشين مرةً ،ثم يســلم ويقول :ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،مخسني
((( يف األصل :يرسول.
((( يف األصل :صيل.

((( يف األصل :واحد ًا.

((( رواه اخلطيــب يف «تاريخ بغداد» ( )489/13يف ترمجة وهب بن داود وقال« :مل يكن ثقة».
املؤلــف يف «العلل املتناهية» (ِ )464/1م ْن طريق اخلطيــب ون َق َل قوله املذكور.
وأورده
ُ
وانظر «القول البديع» ص  379-378و .382-381

((( زيادة ال بد منها.

((( يف األصل :مخسة وعرشون!
((( يف األصل :مخسة.
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عــز َّ
وجل يف منامه ،ويرى مكانه يف
مــرةً ،فإنه ال خيرج من الدنيا حتى يرى ربه َّ
اجلنة ،أو ُيرى له»(((.
وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :هنى رسول اهلل ﷺ عن صيام يوم اجلمعة،
إال أن يصوم يوم ًا قبله أو يوم ًا بعده).(2
ويف النهي عن صومه [مفرد ًا]((( أحاديث ،فمنها :حديث جويرية ((( ريض اهلل
عنهــا أن النبي ﷺ دخــل عليها وهي صائمة يوم مجعة ،فقــال هلا« :أصمت

)(5

أمس؟» ،فقالت :ال ،قال« :أفتصومني غد ًا؟» قالت :ال ،قال« :فأفطري»).(6
•

•

•

املؤلــف يف كتابه «املوضوعــات» (« :)112/3هذا حديث موضــوع ،وفيه جماهيل
((( قال
ُ

ال ُيعرفون ،وقد ذكر صلوات لألســبوع أبو طالب املكــي ،وتبعه أبو حامد الغزايل ،وكل

ذلك ال أصل له».

((( رواه اب ُن شاهني يف «ناسخ احلديث ومنسوخه» برقم (.)381
((( من (س).

((( يف األصل :جويرة.

((( يف األصل :أصمتي!

((( رواه البخاري ( )1885وهو ِم ْن أفراده.
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اجمللس احلادي والعشرون

)(1

فيما حلافظي حدود اجلمعة
عن أيب موســى ريض اهلل عنه ،قال[ :قال رسول اهلل ﷺ]((( « :إن اهلل تعاىل
يبعث األيام عىل هيآهتا ،ويبعث اجلمعة زهراء منرية ،أهلها حافون هبا كالعروس،
ُتدى إىل كريمها ،فتُيضء هلم فيمشون يف ضوئها ،ألواهنم كالثلج بياض ًا ،ورحيهم
كاملســك ،خيوضون يف جبال الكافور[ ،ينظر إليهم الثقــان ال يطرفون تعجب ًا
حتى]) (3يدخلوا) (4اجلنة ،ال خيالطهم إال املؤ ِّذنون ا ُملحتسبون»).(5
ً
مستقال.
((( هذا يف (س) من تتمة املجلس السابق ،وليس جملس ًا
((( ِم ْن (س) ومصادر احلديث.
((( من مصادر احلديث.

((( يف األصل :يدخلون .والتصحيح من صحيح ابن خزيمة (.)117/3

((( رواه اب ُن خزيمة يف «صحيحه» ( )117/3واحلاكم يف «املستدرك» ( ،)412/1والبيهقي يف

«شعب اإليامن» ( .)113/3وقال احلاكم« :حديث شاذ صحيح اإلسناد» ووافقه الذهبي،
وقــال اهليثمي يف «جممع الزوائد» (« :)374/2رواه الطرباين يف الكبري عن اهليثم بن محيد،

عن حفص بن غيالن ،وقد وثقهام قوم ،وضعفهام آخرون ،ومها حمتج هبام».

وقال املنذري يف «الرتغيب والرتهيب» (« )365/1رواه الطرباين واب ُن خزيمة يف صحيحه
إن صح هذا اخلربَّ ،
وقالْ :
فإن يف النفس من هذا اإلســناد شيئ ًا» ،ثم قال املنذري« :إسناده
حسن ،ويف متنه غرابة».
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وعن حذيفــة ريض اهلل عنه قال :قال رســول اهلل ﷺ« :أتاين جربيل عليه
الســام ،ويف كفه مرآ ٌة أضوأ من الشمس ،وإذا يف وسطها نُكتة سوداء ،فقلت:
َّ

»ما هذه يا جربيل؟» قال :هذه الســاعة تقوم يف يــوم اجلمعة ،وهو يوم من أيام

ربك ،وســأخربك برشفه يف الدنياَّ ،
إن فيها ســاعة ال يوافقها عبدٌ مسلم أو أمة
مسلمة ،يسأالن) (1اهلل تعاىل فيها خري ًا إال أعطامها إياه.

عز َّ
صي أهل اجلنة إىل اجلنة،
وأما رشفه وفضله يف اآلخرة فإن اهلل َّ
وجل إذا َّ

وأهل النار إىل النار ،جرت عليهم هذه األيام والليايل ليس فيها ٌ
ليل وال هنار.

ٍ
منـــاد يف أهل اجلنــة :اخرجوا إىل وادي املزيد،
فإذا كان يوم اجلمعة نادى
ال يعلم ســعة طوله وعرضه إال اهلل تعاىل ،فيه كثبان املسك ،قال :فتخرج غلامن

ٍ
نــور ،وغلامن املؤمنني بكرايس من ياقوت ،فإذا ُو ِض َع ْت هلم،
األنبياء بمنابر من
فأخذوا جمالسهم بعث اهلل تعاىل رحي ًا ،يقال هلا :املثرية ،تنثر ذلك املسك من حتت

عز َّ
وجل إىل
ثياهبم ،ثم خترجه من ثياهبم إىل وجوههم وشعورهم ،ثم ُيوحي اهلل َّ

ســمع منه :يا عبادي الذين
محلــة العرش :ضعوه بني أظهركم ،فيكون أول ما ُي
ُ

أطاعوين ،ومل يروين ،وصدقوا ُر ُسيل فاتبعوا أمري سلوين ،فهذا يوم املزيد.

ٍ
ٍ
فارض عنّا ،فيقول اهلل
بكلمة
ويضجــون
فيجتمعون
واحدة :رضينا عنكَ ،
ُّ

عز َّ
وجل :لو مل أرض عنكم ما أســكنتكم داري ،فاســألوين ،فهذا يوم املزيد،
َّ
((( يف األصل :يسألون.
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ٍ
ٍ
جب ،فيتجىل
ت َف ُع احلُ ُ
فيقولون عن صوت واحد :وجهك نريد أن ننظر إليكَ ،ف ُ ْ
عز َّ
وجل فيغشــاهم من نوره يش ٌء ،فلوال قىض َّأنم ال حيرتقون الحرتقوا مما
هلم َّ
غشاهم من نوره ،ثم يقال هلم :ارجعوا إىل منازلكم ،فريجعون إىل منازهلم»).(1
َي ُ

فـصــل
يا عبد اهلل:
مهتُه ،علت يف درجات اجلنة منزلته.
َم ْن سمت يف الدنيا بالطاعة َّ
وعىل قدر حراستك هلذه األيام بالتقى ،يعظم جزاؤك يف دار البقا.
فبادرها بالعمل واجلد.
هل الدنيا إال أيام عليك ُت َعدُّ ؟ ْ
حصل من الزاد
فلقد فاز الصابر عن شــهوات اهلوى ،وظفر الشــاكر بــا َّ

الصالح وحوى.

املقص يف الطاعة ،وما علم َّ
أن الشجاعة صرب ساعة.
وخرس ِّ

ِ
اســو ّد ،كم
صحيفتــه بمخالفته قد
فيــا َمــ ْن ذنو ُب ُه كثرية ال ُت َعــد ،ووج ُه
َ

وجد) ،(2أما
الصدَّ  ،أ َما املوت قد ســعى إليــك َ
ندعــوك إىل الوصال وتأبى إال َّ

((( قــال اهليثمي يف «جممع الزوائد» (« :)781/10رواه البزار ،وفيه القاســم بن مطيب وهو
املؤلــف يف «العلل املتناهية» ( )460/1وقــال« :ال يصح .قال حييى:
مــروك» .وأورده
ُ

عبد اهلل بن عرادة ليس بيشء ،وقال اب ُن عدي :عامة ما يرويه ال يتابع عليه» .وانظر «أمايل»

ابن سمعون برقم (.)227

((( يف األصل :وبد .والتصحيح من «خمترص عقد الدرر والآليل» (الورقة  31ب).
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علمــت أنه ُيلحقــك باألب واجلَد ،فاحــذر أن يأتيك وأنــت عىل معاصيك،
َ
فإنه إذا جاء ال ُير ّد:

بينام املــرء غــافـل إذ) (1أتـــاه

ِ
ـصـدُّ
م ْن يد املوت سائل) (2ال ُي َ

ـب ملـا لـه ُّ
كــل نـفـس
فـتــأه ْ
ّ

عـرضة األرس إنام األمــر جــدُّ

خـاب م ْن كان مهـه مجـع ٍ
مـال
َ

مـسـتـعــار
فجـنــا ُه وإِ ْن نمـا
ٌ

وحـطـام ِم ْن نـيـلـه يـسـتـمــدُّ
ليس ِمـْن ر ِّده ملـن نـــال ُبـــدُّ

)(3

مـا َلـه يف هنــايـة احلســن نـــدُّ

قد حماه ثــراه) (4حــني حـــواه

وكـف ِ
ٌ
معصـم
ووهـى
وزنـــدُ
ٌ

زين
أين َم ْن كان ناعم الوجه ٌ

بــر ًا
وجـفــا أنـســَه أخٌ كـان ّ

وصديق ٍ
وجـنـدُ
ٌ
ب ُ
وص ْح ٌ
دان َ

(((

يا هذا:
كأين بــك وقد قصــم املوت ُعراك التــي هبا قد متكنــت ،وأخرجك عن

أســأت
جودت عامرهتا وســكنت ،ون ُِقلت إىل قربك فخلوت فيه بام
َ
دارك التي َّ
((( يف األصل :غافال إذا!
((( يف األصلً :
سائال ! ويف (س) و«التبرصة» و«ا ُملدهش» :سالب.
((( كذا يف األصل ،وأول حرفني مل ينقطا .ويف (س) :أمسى.
((( يف األصل :فدعاه تراه .والتصحيح من «التبرصة».

((( األبيــات ومعها ثالثة أخــرى يف «التبرصة» ( ،)177/2و َث َّم اختــاف يف ألفاظ .واألول
والثاين يف «ا ُملدهش» (.)735/2
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وأحســنت ،فتزين بالتقوى فطوبى لك إِ ْن تزينت ،واعمل ملا ينفعك غد ًا ،وإن
مل تعمل َف َم ْن أنت؟ ســوف تندم عىل تقصــرك إذا عاينت ملك املوت ،ونادى
بروحك أن اخرجي وأزعجك الصوت.

فال مال لك يقيك ،وال ولدك يفديك.
فهنالك يو ِّدعك) (1األهل وداع َم ْن ال ي ْل َت َقي ،وتصعد الروح من جســدك

وترتقــي ،فإِ ْن كنت طائع ًا نجوت وإال فأنت الشــقي ،فاجتهد يف أمرك واجهد
فيام بقي.

روحك الرتاقي عرفت خربك ،وقالت املالئكة :ما قدَّ َم؟ وقالت
فإذا
ْ
بلغت ُ

ٍ
الناس :ما ترك؟ ُ ِ
غي حماســنك وغــرك ،وأحال صورتك وإىل
وحلت إىل حلد َّ

صيك.
البِىل َّ

فليت شعري إذا دنا انتقالك ،ماذا مقالك ،وإذا ِأزف ارحتالك كيف حالك؟
فهنالــك ال ينفعك مالك ،إذا أوبقتك أعاملك ،فمن لك إذا انقطعت أوصالك،
و َق ُرب انفصالك؟ فحاسب نفسك قبل سؤالك ،فقد َق ُرب زوالك.
قـد حـان عـن طـول الـمقــا

م بـدار دنـيــاك انـتـقــا ُلـك

ودنــــا إىل ُأخــراك بـعـــ

ــد األُن ِ
ْـس بالـدنـيــا زوا ُلـك

((( يف األصل :تودعك.
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ٍ
غــــد
فـاعـمــل لــزادك يف

)(1

من قبل أن يـدنـو ارحتـا ُلـك

مـن قـبـل أن يـبـىل شــــبــا

بك يف املــال ويسـوء حـا ُلـك

واطلب خـالصك واسـتـقـم

حـقــ ًا فـقــد أزف ارحتـا ُلـك

حتى م سـعـيـك يف الضـيـــا

ع وقـد بـدا مـنـك اختـبا ُلـك

متعرضــ ًا لألفعال القبائح ،يا مرتكب ًا
يــا ُمعرض ًا عن قبول قول الناصح ،يا ِّ

أصناف الفضائح ،يا َم ْن سلك غري الطريق الواضح.

ُ
أضيق ِمــ ْن ْ
وقليل الوعظ للقلب احلارض يكفيه ،واهلل
أن ُت َفرط فيه،
الوقت
ُ
حليم مسامح.
رسك وأنت ختفيه ،ولكنه
ٌ
يعلم َّ
فإىل متى تض ّي ُع حقه عليك ،وتنسى اهلول العظيم الذي بني يديك ،وتُعرض
عن شــكر ما أنعم((( عليك ،وتنســى ما وصل من اإلحسان لديك[ ،وفضله]

ٍ
غاد ورائح(((؟

أتظن أنك من احلســاب يوم العرض [تقال](((؟ فيا عجب ًا لك ّ
كأن املواعظ

ف االنتقال ،وصاح بك الصائح؟
لغريك تُقال ،فياليت شعري كيف أنت إذا ِأز َ
((( يف األصل :حيالك .واملثبت من (س).

((( يف األصل :أنعمت! واملثبت من (س).

((( ما بني املعقوفني من (س) .واللفظ هناك« :وفضله يغاديك ويراوح».
((( من (س).
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أكثر متاديك ،وما أشــدَّ غفلتك وقــد حدا بك حاديك ،وما أرسع
فيا هلل ما َ

رحيلك عن أهلك وناديك ،وما أشدَّ طلبك للدنيا وأنت هلا تكادح؟

ف بالتوبــة كأنك َأ ِمنــت الفوت،
ُســو ُ
تلهو وتســهو وتنســى املوت ،وت ِّ
فكأن بك وقد أصبحت يف
ُعرض عن إجابة الداعي وقد أســمعك الصوتّ ،
وت ُ
سجن الرضائح.
َ ِ ِ
كم ي ِ
رت بعشــرتك وال
بياض ملتك ،وال ختشــى
نذ ُرك ُ
ُ
طوارق ُمل َّمتك ،وتغ ُّ

بم ْن مىض ِم ْن أمتك!
رب َ
تعت ُ

تأثــر الــكالم ،وقد أضحــى مــن العصيان
أتــرى يعمــل يف قلبــك
ُ

ِ
عاينــت ِم ْن غريك
الــكالم ،إذا
أقســى ِم ْن ُلكام ،ســيعمل فيه الندم) (1عمل
َ
أعامالً صوالح.

ُ
وردع األلسنة،
املواعظ
السنة ،ومتى تنفعك
ُ
فمتى يا مغرور تتيقظ من هذه ِّ

تقلع عن زالتك وترجع إىل األفعال احلســنة؟ فارجع عن ذنوبك َّ
فإن نور
ومتى ُ
احلق الئح.
نفســك بالكــر والعجب متعلقة؟
تزهو بالدنيا وأصلك من علقة ،فلامذا ُ

تروم الفوز وقد قطعت ُع َل َقه ،وختتار الظالم عىل ضوء املصابيح.
((( يف األصل :الذم .واملثبت من (س).
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ْ
فابذل يف خالصك
ها قد حذرتُــك فاحذر عواقب اهلوى ،وقد أنذرتُــك
توافق َم ْن غوىْ ،
وإن كنت علي ً
ال بذنبك وما حوى،
القوى ،وأنا
الناصح لك فال ْ
ُ
ُ
العليل وأنا الطبيب الناصح.
شفاؤك والتقوى لك دوا ،وأنت
فالوعظ
ُ
اللهم ِّ
صل) (1عىل سيدنا حممد وعىل آل حممد ،وكمل بفضلك أجورنا ،وو ّفر
َّ
بمنِّك رسورنا ،وأمتم بإحسانك نورنا ،وكن أنت عىل كل حال مذكورنا.
وآتنا يف الدنيا حســنة ويف اآلخرة حســنة وقنا عذاب النــار ،واغفر لنا ما
اقرتفناه من الذنوب واألقذار.
•

((( يف األصل :صيل.

•

•
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اجمللس الثاني والعشرون
يف ذكر عمل اليوم والليلة
قرب األحباب ،ومانــح الثواب ،وفاتح
احلمد هلل مســ ِّبب األســباب و ُم ِّ

األبواب ،خلق آدم من الرتاب ،ولطف بذريته يف ُظ َلم األحشــاء واألصالب،
وأخرجهم إىل ظاهر الدنيا واســتخرج هلم عذب الــراب ،من بني ٍ
فرث ود ٍم

ٍ
ف بينهم
ورصفهم بتدبريه بني املشــيب والشــباب ،وأ َّل َ
وعروق وأعصــابَّ ،

وفرق بني أخالقهــم وصفاهتم وألواهنــم واآلداب،
بالتعريــف واألنســابَّ ،
وبي هلم اجلــزاء والثواب،
وقســمهم بني أعجمي وعريب وفصيــح اخلطابّ ،
وأوضح أسباب اخلطأ وأسباب الصواب ،وقدّ ر أعامهلم بني اإلقبال والذهاب،

وأجل آجاهلم فال تزيد وال تنقص﴿ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ
َّ

ﰗ ﰘ﴾).(1

وأشــكره شــكر ًا َ ِ
أمحدُ ه محد ًا يزيد عىل عدد األنفاس،
ي ُّل عن احلد والعد
ُ

واحلرص والقياس.

((( من سورة فاطر ،اآلية .11
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وأشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له من الثقلني ِ
اجل ّن والناس.
وأشهدُ أن حممد ًا عبده ورسوله شــهاد ًة ال شك فيها وال التباس ،صىل اهلل
عليه وعىل آلــه وأصحابه الكرام األكياس ،وعىل أزواجه الطاهرات من الدنس
واألرجاس ،وعىل التابعني هلم بإحسان ما أظلمت احلنادس وأنارت األغالس،
وس َّلم تسلي ًام كثري ًا.
اللهم وأهلمنا مبادرة الطاعات ،واغتنام العبادة يف مجيع الســاعات ،وعمني
َّ

وجد علينا بمنِّك وعطفك ،يا أرحم الرامحني.
واحلارضين بلطفكُ ،

اعلموا يا عباد اهللَّ ،
فاألعامر
أن األعامل واألعامر مقدَّ رة بالشهور واألعوام،
ُ

ممر الليايل واأليام ،واألعامل حتصيها املالئكة الكرام باألقالم.
يفنيها ُّ

فساعات العمر حمصورة بالعدِّ  ،وأوقات احلياة معلومة باحلد ،قال رسول اهلل

ِ
شمسه إال يقول :من استطاع أن يعمل َّيف خري ًا فليعمل،
ﷺ« :ما م ْن يو ٍم طلعت ُ
مكرور عليكم أبد ًا .وما من ٍ
ٍ
ليلة طلعــت نجومها إال وهي تقول
أال وإين غــر

كذلك ،وما من يو ٍم إال وينادي مناديان من الســاء :يــا طالب اخلري أبرش ،ويا
اللهم
طالب الرش أقرص ،وما من يوم إال ينادي مناديان من السامء يقول أحدمها:
َّ
أعط منفق ًا خلف ًا ،ويقول اآلخر :اللهم ِ
ِ
أعط ممسك ًا) (1تلف ًا»(((.
َّ
((( يف األصل :منفق .ممسك!

((( رواه اب ُن سمعون يف «أماليه» برقم ( )184بإسناد ضعيف .وانظر تعليق املحقق لزام ًا.
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وقد قيل :املرء ابن يومه ،وقيل :ابن ســاعته ،فينبغــي له أن جيتهدَ يف يومه
الذي هو فيه ،وال يغرت بأمله وأمانيه.
وقال رسول اهلل ﷺ« :ما رفعت طريف فظننت أين واضعه حتى أقبض ،ف ُعدُّ وا
أنفسكم يف املوتى ،والذي نفيس بيده إنام توعدون آلت وما أنتم بمعجزين »).(1
بعــض احلكــاءَّ :
وقــال
إن غائب ًا حيــدوه) (2اجلديــدان :الليــل والنهار،
ُ
جلديــر برسعــة األوبــة ،وإن قادمــ ًا يقــدم بالفوز((( أو الشــقوة ملســتحق
ٌ
ألفضل((( ال ُعدة).(5
وقال لقامن البنه :يا ُبني ،ال تؤخر التوبةَّ ،
فإن املوت يأيت بغت ًة).(6
بعضك(((.
وقال احلسن :يا ابن آدم ،إنام أنت أيام ،فإذا مىض يو ٌم مىض ُ
((( رواه اب ُن أيب الدنيا يف «قرص األمل» ص  ،29-28وأبو نعيم يف «حلية األولياء» (،)91/6
والبيهقي يف «شعب اإليامن» (.)355/7

تفرد به حممد بن محيد» ،وقال العراقي:
وقال أبو نُعيم« :غريب من حديث عطاء وأيب بكرَّ ،
«بسند ضعيف» .انظر «إحتاف السادة املتقني» (.)238-237/10

((( يف األصل :جتدوه!

((( يف األصل :بالفوت!
((( يف األصل :بأفضل!

((( رواه اب ُن أيب الدنيا يف كتابه «قرص األمل» ص  ،114والدينوري يف «املجالسة» (.)101/7
وانظر «روضة الناقل» للمؤلف ص .99-98

((( ذكره اب ُن أيب الدنيا يف «قرص األمل» ص .122
((( رواه أبو نعيم يف «احللية» (.)148/2
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وقال رسول اهلل ﷺ« :ال جيلس قوم((( جملس ًا [ال]((( يذكرون اهلل تعاىل فيه،
عيل إال كانت عليهم حرسة»(((.
وال يصلون ّ

وقــال بعض احلكامء :احلــرة يف اجلنــة ِحرمان الغافلــن املقرصين من

املزيد((( ،واعلم ّ
لو مهمهم) (5العاليات
أن مزيدهم وعلوهم يف املنازل عىل قدر ُع ّ

وكثرة املجاهدات.

ويف احلديــث« :يقال لقارئ القرآن يــوم القيامة :اقــرأ وارق فإن منزلتك
عند آخر آية تقرأها»).(6
إخواين:

ملا تفكَّر الصاحلون يف ِق َص العمر ،وحترير) (7اجلزاء ،وسمعوا قول اهلل تعاىل:

((( يف األصل :قوم ًا.
((( زيادة ال بد منها.

((( روى النســائي يف «عمل اليــوم والليلة ( )409ويف «الكربى» ( )10242عن أيب ســعيد
مرفوع ًا« :ما من قوم جيلســون جملس ًا ال يذكرون اهلل فيه إال كانت عليهم حرسة يوم القيامة
وإن دخلوا اجلنة».

وروى عنه يف «العمل» ( ،)410ويف «الكربى» ( )10243موقوف ًا« :ما جلس قوم جملســ ًا
مل يصل فيه عىل النبي ﷺ إال كانت عليهم حرسة وإن دخلوا اجلنة».

أثبت.
((( يف األصل« :حرمان مزيد الغافلني املقرصين » .ولعل الصواب ما ُّ
((( يف األصل :مهتهم.

((( رواه أمحــد ( ،)6799وأبو داود ( ،)1464والرتمذي ( ،)2914والنســائي يف «الكربى»
( ،)8056وقال الرتمذي :حسن صحيح.

((( مل ينقط اللفظ يف األصل .وربام كان الصواب :تقرير.
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﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾) ،(1ومل يعلمــوا متى املوت
أعامرهم باالجتهاد ،فمنهم َم ْن اشــتهر بقيام الليل ،ومنهم َم ْن اشــتهر
بــادروا َ

بصيام النهار ،ومنهم َم ْن اشتهر بتالوة القرآن ،ومنهم من اشتهر بكثرة الصالة،

ومنهم َم ْن أخذ ِم ْن كل ف ٍّن نصيب ًا.

ِ
يمت حتى رسد الصوم).(3
فم ْن ذلك عمر ريض اهلل عنه [نقل]((( أنه مل ْ
[ونقــل عــن أيب طلحة أنــه]((( بعــد وفــاة رســول اهلل ﷺ مل ُيفطر إال

الفطر واألضحى(((.

و ُذ ِكر عن حممد بن عيل بن عطية املكي) (6أنه اشتهر بقيام الليل كله ،وصالة

الغداة بوضوء عشاء ِ
اآلخرة أربعني سنة.

ومن التابعني و َم ْن تبعهم :ســعيد بن املسيب وصفوان بن سليم ،املدنيان،

وفضيل بــن عياض ووهــب بن الــورد ،املكيــان((( ،وطــاوس ووهب بن
((( من سورة اجلاثية ،اآلية .51
((( زيادة مني.

((( رواه الفريايب يف «الصيام» برقم ( )121وما بعده.
((( زيادة مني.

((( رواه الفريايب يف «الصيام» برقم ( )126وما بعده ،واب ُن عساكر يف تاريخ دمشق ()419/19
عن أنس.

((( ترمجته يف «سري أعالم النبالء» ( ،)536/16تويف سنة 386هـ .ومل ُيذكر هذا اخلرب يف ترمجته
يف «املنتظم» ( )385/14ط دار الكتب العلمية.

((( يف األصل :مدنيان .مكيان .وكذا ما بعدمها.

228

النــور يف فضــائل األيـــام والشـهــور

ُمن ِّبه ،اليامنيــان ،والربيع بن خثيــم واحلكم ،الكوف ّيان ،وأبو ســليامن الداراين
وعيل بن بكار ،الشــاميان ،وأبوعبد اهلل اخلواص وأبو عاصــم ،العبادانيان(((،
وحبيب.(2)..................................................................
ْ
أن ُي ّ
وقت رشيف.
صل إذا انتبه قبل طلوع الفجر ويستغفر ،فإنه ٌ
اللهم إنا أصبحنا نُشــهدك ونشــهد محلة
فإذا طلع الفجر وأســفر فليقل:
َّ
عرشك ومالئكتك ومجيع خلقك أنك أنت اهلل ال) (3إله إال أنت وحدك ال رشيك
لك ،وأن حممد ًا عبدك ورسولك ،أربع مرات ،فقد ُروي أنه َم ْن قال ذلك مر ًة إذا
أصبــح أعتق اهلل ربعه من النار ،وإن قاهلا مرتــن أعتق اهلل نصفه ،وإن قاهلا أربع
مرات أعتق اهلل مجيع بدنه من النار(((.
ويستحب أن يركع ســنة الفجر يف منزله ،يقرأ يف األوىل الفاحتة وقل يا ُّأيا
ُّ
الكافرون ،ويف الثانية الفاحتة وسورة اإلخالص.
((( يف األصل :أبو عامر عبادان!

((( هنا ورقة ساقطة ،ومل يرد هذا املجلس يف النسخة (س) وال (ط).

ويف «التبــرة» ( ،)320/2و«احلدائــق» ( ،)167/2و«خمتــر عقد الــدرر والآليل»

(الورقة  23ب)« :وحبيب أبو عبد اهلل العجمي وأبو جابر السلامين ،الفارسيان ،وسليامن
التيمي ،ومالك بن دينار ،ويزيد الرقايش ،وحييى البكاء ،ورابعة العدوية ،البرصيون».

((( يف األصل :الذي ال!

((( رواه البخــاري يف «األدب املفرد» ( ،)1201وأبو داود ( ،)5069والضياء يف «األحاديث
املختارة» (.)2649( )210/7
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اللهم رب جربيل وميكائيل وإرسافيل وحممد ﷺ أعوذ بك
فإذا فرغ قال:
َّ

من النار ،ثالث مرات.

ثم ينوي اخلروج إىل املســجد بنيــة أداء فرائض اهلل ،وطلــب الفضيلة يف
الســعي ،وطلب فضيلة اجلامعة فقد قال رسول اهلل ﷺ« :صالة الرجل يف مجاعة
تفضل صالة الرجل وحده بسبع وعرشين درجة»(((.
هم باخلروج من منزله قدّ م رجله اليمنى قائالً :بســم اهلل ،آمنت باهلل،
فــإذا ّ

واعتصمت باهلل ،وتوكلت عىل اهلل ،ما شــاء اهلل ،ال قــوة إال باهلل العيل العظيم،
بالسالم َم ْن لقيه.
ويقارب بني اخلُطى ،ويبدأ َّ
اللهم إين أســألك بحق السائلني عليك،
وليقل إذا خرج إىل((( املســجد:
َّ

وبحق ممشــاي هذا إليك ،فــإين ما خرجــت بطــر ًا ،وال أرش ًا ،وال ريا ًء ،وال

ُســمعة ،بل خرجت اتقاء ســخطك ،وابتغــاء مرضاتك ،أســألك أن تعيذين

من النــار ،وأن تغفــر يل ذنويب ،فإنــه ال يغفــر الذنوب إال أنــت ،فقد ُروي

«من قــال ذلك إذا خــرج من بيته إىل املســجد
عن رســول اهلل ﷺ أنــه قالَ :
((( رواه البخاري ( )619ومســلم ( ،)650ونصهام« :صالة اجلامعة تفضل صالة الفذ بسبع
وعرشين درجة» ،ورواه الرتمذي ( )215وقال« :حسن صحيح» ،ولفظه« :صالة اجلامعة

تفضل عىل صالة الرجل وحده.»...

((( يف األصل :إذا دخل املسجد .وال يســتقيم ،وسيأيت بعده :فإذا قارب املسجد .وهلذا عدلته
إىل ما ترى.
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وك ََّل اهلل بــه ســبعني ألف ٍ
ملك يســتغفرون له ويســتقبله الــرب جل جالله

بوجهه الكريم»(((.

وهم بالدخول فل ُيقدِّ م رجله اليمنى ويقل« :بسم اهلل
فإذا قارب املســجدَ َّ ،
صل عىل حممد وعىل آل ٍ
اللهم ِّ
حممد ،وافتح
وباهلل ،والصالة عىل رســول اهلل ﷺ،
َّ

يل أبواب رمحتك».

ثم يقصد الصف األول ،فقد قال رسول اهلل ﷺ« :لو تعلمون ما يف الصف

األول الستهمتم عليه»).(2

ُ
ال لإلمامْ ،
واألفضل أن يكون مقاب ً
فإن مل يمكنه فعن يمينه.
وعىل اإلمام أن يرتِّل القراء َة لتعود بركتُها عىل مســتمعيهاْ ،
وإن كان مأموم ًا

اإلنصات بحضور قلب.
فل ُيحسن
َ

فــإذا ُقضيت الصالة فليقل ثالث مرات :أشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحده

ورب واحدٌ  ،ونحن له مسلمون(((.
ال رشيك له ،إل ٌه واحدٌ
ٌّ
و ُيسبح عرش ًا(((.

اختالف يف ألفاظ .ويف «اإلحتاف» للبوصريي (:)32/2
((( رواه اب ُن ماجه ( )778وغريه ،و َث َّم
ٌ
«هذا إسناد ضعيف» ،وحسنه العراقي يف «املغني» (.)289/1

((( رواه ابــ ُن املنذر يف «األوســط» برقم ( .)1953ونصه« :لو تعلمــون ما يف النداء والصف
األول الستهمتم عليهام» .وانظر :صحيح مسلم (.)437

((( ُينظر.

((( كذا ،ومل ُيذكر التحميد والتكبري .وهو يف «سنن أيب داود» (.)5065
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ويقرأ الفاحتة ،وآية الكريس ،و﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾[ ،و﴿ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﴾] إىل قــول اهلل تعاىل  ﴿ :ﯙ ﯚ﴾) ،(1ويفعل ذلك
ثواب
عظيم(((.
عقب كل صالة فريضة ،فقد ُروي لذلك ٌ
ٌ
َ
مســتقبل القبلة ،دائم الذكر ،حســن التي ُّقظ ،ويسبح مئة
وجيلس يف مكانه

مرة ،فقد ُروي أنه َم ْن فعل ذلك ُغ ِفرت ذنوبه).(3

وقــد ُر ِوي أنه َم ْن قال إذا أصبح مئة مرة :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له،

له امللك وله احلمد ،وإذا أمسى قال كذلك ،مل جيئ أحدٌ بأفضل مما جاء به إال إن
عمل أكثر منه).(4

ويصيل عىل النبي ﷺ ،فقد قال ﷺ« :من صىل عيل يف يو ٍم ألف ٍ
مرة مل يمت
َ ْ
ّ

حتى يرى مقعده يف اجلنة»).(5

((( من سورة آل عمران ،اآلية  18و  .27-26وما بني املعقوفني من احلديث.

((( حديــث قراءة الفاحتة ...أخرجه ابن الســني يف «عمل اليوم والليلــة» ( ،)125وقال عنه
املؤلف يف «املوضوعات» (« :)311/2موضوع»ُ .
وخولف بأنه ضعيف.
((( لعله يشري إىل حديث« :من قال إذا أصبح مئة مرة ،وإذا أمسى مئة مرة :سبحان اهلل وبحمده
غفــرت ذنوبه وإن كانت أكثــر من زبد البحــر» .رواه اب ُن حبــان ( ،)141/3واحلاكم

( )699/1وقال :صحيح عىل رشط مسلم.

((( انظــر حديث أيب هريرة يف صحيح البخاري ( ،)3119ومســلم ( .)2691وليس فيه :إذا
أصبح وإذا أمسى.

((( رواه اب ُن شــاهني يف «الرتغيب» برقم ( ،)19واب ُن ســمعون يف «أماليه» برقم ( .)56وقال
حمققه :إسناده ضعيف.

232

النــور يف فضــائل األيـــام والشـهــور

ويكثر من الذكر وقراءة القرآن حتى تنبســط الشمس ،فإذا انبسطت صىل
«م ْن صىل الغداة يف مجاعة ثم جلس يف جملسه
ُّ
الضحى ،فقد قال رســول اهلل ﷺَ :
ٍ
ومعتمر ،تام حجه وتام عمرته»(((.
حتى ُيسبح بتسبيح الضحى كان له أجر حاجٍ

ُّ
وأقـل صـالة الضحى ركـعـتـان ،وأكـــثرها ثـامن ركـعـات ،وقيل :اثنتا
عرشة ركعة.
ِ
هؤالء الكلامت
وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :مل يكن رسول اهلل ﷺ يدع
اللهم
«اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة،
إذا أصبح وإذا أمســى يقول:
َّ
َّ
اللهم اســر عورايت،
إين أســألك العفو والعافية يف ديني ودنياي وأهيل ومايل،
َّ

وآمــن روعايت ،واحفظني ِمــن بني يدي ِ
وم ْن خلفي وعن يميني وعن شــايل،
ْ

وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتتي»).(2

احلجاج بن فرافصــة)[ (3عن طلق بن حبيب عن أيب الدرداء]((( قال:
وعن ّ

كلامت ســمعتهن من رســول اهلل ﷺَ ،م ْن قاهلا أول النهار مل تُصبه ُمصيبة حتى

وه َّن:
«اللهم أنت ريب
ُيميس ،و َم ْن قاهلا آخر النهار مل تُصبه مصيبة حتى يصبحُ ،
َّ
ال إله إال أنت ،عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ،ما شــاء اهلل كان وما مل

((( ُينظر حديث أنس يف هذا يف «سنن» الرتمذي ( .)586وحديث أيب أمامة يف «أمايل» املحاميل
برقم ( ،)493وهو أقرب إىل اللفظ املذكور هنا.

((( رواه أبو داود ( ،)5076والنسائي يف «الكربى» ( .)10401وغريمها.
((( يف األصل :قرافصة.
((( زيادة ال بد منها.
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علم ّ
أن اهلل عىل كل يشء
يشــأ مل يكن وال حول وال قوة إال باهلل العــي العظيمَ ،أ ُ

قديــرّ ،
اللهم إين أعوذ بك من رش نفيس ،ومن
وأن اهلل قد أحاط بكل يشء عل ًام،
َّ

رش كل دابة أنت آخذ بناصيتهاّ ،
إن ريب عىل رصاط مستقيم»).(1

«اللهم إين أسألك
فإذا أراد اخلروج من املســجد قدّ م رجله ال ُيرسى ،وقال:
َّ

من فضلك».

َ
وتنحنح للدخول ،وس ّل َم عىل أهله.
سمى اهلل تعاىل
فإذا
َ
وصل إىل منزله ّ
ْ
الســوق« :ال إله إال اهلل وحده
الســوق قــال حني يدخل إىل ُّ
وإن خرج إىل ُّ

ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،حييي ويميت ،وهو حي ال يموت ،بيده اخلري وهو

عىل كل يشء قدير» ،فقد ُروي عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عن رسول اهلل

ﷺ أنه قالَ « :م ْن دخل الســوق يف فورة [الســوق]((( أو عند قيام السوق وقال
ألف ِ
ٍ
ألف ِ
ألف سيئة ،وبنى له
ألف
حســنة ،وحما عنه َ
هذه الكلامت ،كتب اهلل له َ
بيت ًا يف اجلنة»).(3

ٍ
ركعات قبل الظهر ،فقــد روى أبو أيوب
الشــمس صىل أربــع
فإذا زالت
ُ

األنصاري ريض اهلل عنه ّ
أن النبي ﷺ كان ُيصليها ،فسأله عنها فقال« :إن أبواب

املؤلــف يف «العلل املتناهيــة» ()837/2
((( رواه الطــراين يف «الدعــاء» ( ،)343وأورده
ُ
وقــال« :ال يثبت ،وآفته من األغلــب ،قال حييى بن معني :ليس بــيء ،وقال البخاري:
منكر احلديث».

((( من مصدر احلديث .ويف األصل :فوره.

((( رواه اب ُن برشان يف «أماليه» برقم (.)684
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الســاء تفتح فيهن) (1فال ترتج حتى ُيصىل الظهــر ،فأحببت أن يصعد يل فيهن

آخ ِ
خري »((( ،فقال :يا رسول اهلل ،فيهن سالم فاصل؟ قال« :ال ،إال يف ِ
ره َّن»).(3

ّ
صــي بعــد الظهر أربــع ركعــات ،ويقــرأ الفاحتة وآيــة الكريس،
ثــم ُي

و﴿ﭤ ﭥ﴾ إىل آخر اآلية كام تقدَّ م ،ويستغفر اهلل سبعني مرةً ،يفعل ذلك عقب
كل صالة مكتوبة ،ويصيل العرص كذلك ،ويفعل كذلك يف القراءة واألذكار.
الغروب جلس للذكر ،فقد قال رسول اهلل ﷺَ « :م ْن
فإذا قاربت الشــمس
َ
س ّبح عند غروب الشمس سبعني تسبيحة ُغ ِف َر له سائر عمله»).(4
وقال ﷺَ « :م ْن قال :أســتغفر اهلل العظيم الــذي ال إله إال هو احلي القيوم

وأتوب إليــه ،ثالث ًا ،غفر اهلل له ذنوبه ،ولو كانت عــدد رمل عالج ،و ُعباب

)(5

البحر ،ونجوم السامء»(((.
اللهم أنت ريب ال إله إال أنت ،خلقتني
وقال ﷺ« :سيد االستغفار أن تقول:
َّ

رش ما صنعت،
وأنا عبدك ،وأنا عىل عهدك ووعدك ما اســتطعت ،أعوذ بك من ِّ
((( كذا .ويف مصدر احلديث« :تفتح حني تزول الشمس».
((( يف األصل :خري ًا.
((( رواه البيهقي يف «السنن الكربى» (.)488/2

((( رواه الديلمي عن هبز عن أبيه عن جده .كنز العامل (.)2057( )473/1
((( يف «الدعاء» :زبد .ويف «تاريخ دمشق» :غثاء.

((( رواه الطــراين يف «الدعــاء» ( ،)1784وابــ ُن عســاكر يف «تاريخ دمشــق» (.)86/51
وهو ضعيف.
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عيل ،وأبوء بذنبي فاغفر يل ،إنه ال يغفر الذنوب إال أنتَ ،م ْن قاهلا
وأبوء بنعمتك َّ

ِ
وم ْن قاهلــا حني ُيميس ومات ِم ْن غده
حــن يصبح ومات م ْن ليلته دخل اجلنةَ ،

دخل اجلنة»).(1

ٍ
وينبغي للعاقــل ْ
بإخالص
أن ُيصبح تائبــ ًا ،و ُيميس تائب ًا ،ولتكــن التوبة

ونــد ٍم وإقالعٍ ،وعــز ٍم أن ال يعــود إىل الذنــب ،ورد ُظ ِ
المة آدمــي ،فقد قال
َ َ ِّ

رســول اهلل ﷺ« :إذا قال العبد أستغفر اهلل وأتوب إليه ثم عاد كتبه اهلل يف الطبقة
الرابعة من ّ
الكذابني»).(2

عز َّ
وجل ،فقد
وســنتها ،ال يكلم أحد ًا ،وجلس يذكر اهلل َّ
فإذا صىل املغرب ُ

روت عائشــة ريض اهلل عنها [عن رســول اهلل ﷺ]((( َّ
أن َم ْن صىل بعد املغرب
ركعتني ِم ْن غري أن ُيك ِّلم جليس ًا) (4كُتبتا((( يف عليني ،أو قالتُ :رفعتا((( يف عليني،

فإن صالها أربع ًا من غري أن ُيك ِّلم جليس ًا بنى اهلل له قرصين مكللني بالياقوت(((.
وكان كثري من السلف حييون ما بني العشاءين بالصالة والذكر.
((( رواه البخاري (.)5947

املؤلف يف «املوضوعات» ( )546/3وقــال« :ال يصح ،والفضل كذاب ،وقال اب ُن
((( أورده
ُ
معني :كان رجل سوء» .وليس فيه لفظ «الطبقة».
((( زيادة ال بد منها.

((( يف مصدر احلديث :أحد ًا.
((( يف األصل :كتب.

((( يف األصل :رفعت.

((( رواه اآلجري يف «فضل قيام الليل والتهجد» ( .)46ويف احلديث هنا اختصار!
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ِّ
فإذا ّ
فليصل قبل أن يوتر أربع ًا ،فإنه يكون كمن
وسنتها
صل عشــاء اآلخرة ُ

أدرك ليلة القدر يف املسجد احلرام ،رواه ابن عباس ريض اهلل عنهام).(1

وروى عمــران((( بن خالد اخلزاعي قال :كنت جالســ ًا عنــد عطاء فجاء

رجــل فقال :يــا أبا ٍ
حممد إن طاوســ ًا زعم َّ
أن من صىل عشــاء اآلخرة ثم صىل

بعدهــا ركعتني يقرأ يف األوىل الفاحتة وامل الســجدة ،ويف الثانيــة فاحتة الكتاب
ِ
ب له مثل قيام ليلة القــدر ،فقال عطاء:
مــر ًة وتبارك الذي بيده امللك مــر ًة كُت َ

صدق طاوس).(3

ويف اجلملة فقيا ُم الليل يطول ويقرصُّ ،
ويقل ويكثر ،وهو عىل قدر علو اهلمة

ٍ
دأب الصاحلنيَّ ،
واحدة
فإن فيهم َم ْن كان ير ِّدد آية يف ركعة
وقــوة العزيمة ،وهو ُ
طول ليلته ،وقد فعل ذلك رسول اهلل ﷺ.

وقد كان أقوام ُي ِغ ّلون أنفسهم بالليل ذالً لرهبم ،وفعله عمر بن عبد العزيز

)(4

ورياح القييس(((.

((( روى الديلمــي عن ابن عباس مرفوع ًاَ « :م ْن صىل أربــع ركعات بعد املغرب قبل أن يك ّلم
أحــد ًا رفعت له يف عليني ،وكان كمن أدرك ليلة القدر يف املســجد األقىص ،وهو خري من
قيام نصف ليلة» كام يف «كنز العامل» ( .)19455( )393/7وأورده الغزايل يف «اإلحياء»
( ،)351/1وقال العراقي« :سنده ضعيف» .وانظر لزام ًا «املعجم الكبري» (.)12240

((( يف األصل :عمر.

((( رواه أبو نعيم يف «حلية األولياء» (.)7/4

((( انظر« :مناقب عمر بن عبد العزيز» للمؤلف ص .210

((( يف األصل :ورباح العنيس! وخرب رياح يف «صفة الصفوة» (.)369/3
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ستحب السواك عند القيام يف الليل.
و ُي
ُّ
وأفضل أوقات التهجد يف وسط الليل.
قال أبو ذر :يا رســول اهلل ،أي قيام الليــل أفضل؟ فقال« :نصف الليل» أو
ٌ
قال« :جوف الليل،
وقليل فاعله»).(1
أفخر ثياهبم ويتطهرون.
وكان السلف يلبسون َ
قال حممد ب ُن سريين :اشرتى متيم الداري ردا ًء بألف دره ٍم ،فكان ال يلبسه
إال عند اخلروج إىل الصالة).(2
ور ِوي عن بالل العبيس أنه كان يقوم يف شهر رمضان فيقرأ هبم ربع القرآن
ُ
ثم ينرصف ،فيقولون :لقد خ َّفف بنا الليلة).(3
فكــن ُّأيا العبد آخذ ًا حلذرك ،واضع ًا ســمع القبول عــى هواتف ن ُُذ ِرك،

(((
وحدوث ِغـ َي ِ
َ
َ
طوارق دهرك
واحذر
وحاسب نفسك قبل حماسبتك عىل
ـرك،
ْ
ْ

((( رواه أمحد يف «املســند» ( )179/5وقال الشيخ شــعيب األرنؤوط« :صحيح لغريه وهذا
إسناد ضعيف».

((( رواه أمحد يف «الزهد» ص  200ونصه« :اشرتى متيم الداري حلة بألف فكان يصيل فيها».

((( رواه ابــ ُن أيب الدنيــا يف «التهجد وقيام الليــل» ( )189و( .)505وقال املحقق :إســناده
ضعيف جد ًا.

((( يف األصل :ومهك.
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ِس َ ِ
وبادر بقية ُع ُمرك ،فر ّبام ال ُ
تصل إىل
وتزو ْد لســفرك،
ــركّ ،
ب لرحيلك ّ
وتأه ْ
ْ
أمنيتك ووطرك.

إن املـــوت يف َأ َث ِ
ــر ْك
قـل للمــؤمـِّــلَّ :
			

وليس خيـفى عـليك((( األمر ِم ْن نَـ َظ ِ
ـر ْك

			

كـل يـو ٍم فه ِ
ـن ن ُ
ـمـت َّ
ُــذ ِر ْك
ـو م ْ
ْ َ
وم ْن َي ُ
َ

مـعـتــرب
فـكــرت
فيم ْن مـىض لـك إِ ْن
َ
َ
ٌ
ٍ
ٍ
ولــد
أهـل وعـن
تســافـر عن
غـــد ًا
ُ

			

)(2

ِ
ِ
ـــــر ْك
ــن َســ َف
وال تـــؤوب إذ ًا واهلل م ْ

تـبـقـى بــه سـمــــر ًا للـذاكـــريـن كام
			

صار الذين مضـوا ِمن ُ ِ
ـم ِ
ـر ْك
ْ
قبل م ْن َس َ

)(3

إخواين:

ٍ
واعجب ًا ٍ
لاله عــن ِ
طيب دواه ،يفعل َ
تغره أيا ُمه
فعل ســاه عادم االنتبــاهُّ ،

ِ )(4
عمره ،ويض ِّيع أوقاته وال يدبر أمره.
وهتد ُم
َ

((( يف األصل :عيل .خطأ.

((( يف املصادر اآلتية :دار تسافر عنها من غد سفر ًا.

((( أليب بكر بن عيل أنشــدَ ها اب َن أيب الدنيا .انظــر« :قرص األمل» ص  .53وهي يف «التبرصة»
( ،)90/2و«ا ُملدهش» ( ،)666/2و َث َّم اختالف ألفاظ.

((( يف «خمترص عقد الدرر والآليل» :وهي هتدم.
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تنقص األجل ،أما ُ
كامل األمر) (1قري ُن الوجل؟
َأ َما زيادة األيام ُ
ترس ثم ت َُض؟
َأ َما
ُ
اللذات تفنى ومتر ،أما الشهوات ّ

َأما الدنيا ختدع م ِريدَ ها ،أما ِ
جتاذب مستفيدَ ها؟
الغ َ ُي
ُ
ُ
َ
مضت.
مضت ُمد ُة لذهتا حني
وانقضت؟ لقد
أين لذة شهوة عملتها
ْ
ْ
ْ
ُ
َّصب واألجر قد حصل؟
تعب طاعتك
والنوال قد وصل ،أما ذهب الن ُ
أين ُ
فتيقظ لنفســك يا َم ْن آثر العاجل ،قبل ْ
ْ
أن يبغتك) (2املبيدُ عاجل ،واعلم ّ
أن

واملقيم راحل.
مغرور
املرسور
َ
ٌ

ٍ
حلـظة
نسري إىل اآلجـال يف كـل
ُ

ُ
مراحـل
وهـن
وأيامنـا تُطـوى
َّ

ومل َأر مـثـل املوت حقـ ًا كـأنـه

ُ
بـاطـل
األمــاين
إذا ما ختطته
ُّ

(((

يا هذا:
ر بالذين ركنــوا إىل الدنيا وعليها قــد اعتمدوا ،وأ َّملــوا البقاء
أما تعتــ ُ

تفرقوا بعد اجتامعهم وانفــردوا ،ورأوا أعامهلم
فيهــا فام بقوا وال خلدوا ،لقــد ّ
((( يف «خمترص عقد الدرر والآليل» :األمل.

أثبت.
((( يف األصل :بتعيك .ومل ينقط احلرف األول .ولعل الصواب ما ُّ

والبيت الثاين يف األصل:
((( البن املعتز كام يف «ديوان املعاين» ( )181/2وغريه،
ُ
ومل أر شـيـئـ ًا مـثـل حـق كـأنـه إذا مل تـحـطـه فـاألمـاين بـاطل
وأثبت ما يف املصادر ،ومنها «التبرصة» (.)285/2
ُّ
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يف قبورهــم ووجدوا ،ذهبــوا واهلل وعن أملهــم ب ُعدُ وا ،فمنهم أقوام شــقوا
وقوم سعدوا.
فيا ُّأيا النايس لذكر املوت املبيد ،متى تلوح عليك آثار الطائع السعيد ،وإىل
متى أنت عن الوعــظ بعيد ،وحتى م تتقاعد عن الطاعــة وال تُبدي وال تُعيد؟
)(1
الشم.
فكأين بك وقد جاءك من الوعد والوعيد ،ما ُيزعج اجلبال ّ

يا دائ ًام عىل املعايص القباح ،يا مســتبدالً َّ
بعز املباح ،يا َم ْن عمره
ذل احلــرام ِّ

ينقيض بني املســاء والصباح ،يــا وافر اإلفالس وقليل األربــاحِ ،
ابك باهلل عىل
َ
نفسك فحا ُل َك حالِ ٌك وأمرك َي ُغ ّم.

يا َم ْن عــاه ُّ
ذل التفريط ومل يأنف ،يا َم ْن ندعــوه إىل الطاعة ويتجانف ،يا
سمعت ما أعدَّ اهلل ملن عىص مواله
َم ْن ألف اهلوى وألهل اهلوى قد حالف ،أما
َ

وخالف ،كيف ُط ِر َد و َب ُعد و ُذ َّم؟

يــا َم ْن املوت يســعى ُ ِمدّ ًا يف طلبه ،يــا َم ْن) (2رأى فعل الــردى بصاحبه،

يا مشغوالً بلهوه مفتون ًا بلعبه ،يا راقد ًا عن الطاعة متى ِم ْن رقدتك تنتبه ،هيهات
الصم.
هيهات تسمع ُّ
((( يف األصل :ما ما!

((( يف األصل :تاعال!
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فــرط يف عمره باللهو واعتــدى ،يا َم ْن هو هــدف الباليا وطوارق
يا َم ْن ّ

افتح بــرك فهذا هالل اهلــدى قد بدا،
الردى ،أحتســب أنك تُرتك ُســدىْ ،
فام خفي وال َغ َّم.

يا من الح نور شــيبه ي ِ
نذره وأرشق ،وأرعد له التلف يف سحائب الضعف
ُ
َ ْ

(((
مهه
وأبرق ،وامتدَّ ُّ
كف اآلفات إىل ثوب أمانيه فقطع أوصاله َّ
ومزق  ،وتشتت ُّ

وتفرق ،وهو لِ َف َعال اخلطأ واحلطام جيمع و َي ُضم.
يف طلب الدنيا الدنية َّ

كثري الذنوب واملالئكة تس ِّطرها
يا َم ْن بالغ يف اإلرساف وال ُبعد والتقيص ،يا َ

عليه ُ
وتيص ،واهلل ال جيد حالوة الطاعة َم ْن يعيص وال من َي ّم.

يا َم ْن أرص عىل ارتكاب الذنب ،يا قليــل التي ُّقظ يا غافل القلب ،يا ِ
مبارز ًا
َّ

ِ
غم).(2
بمعاصيه الرب ،احذر يوم احلرسة فإنّه يو ٌم صعب ،وهو ُل ُه ُيذهل ُ
وحزنُه َي ّ
إىل متــى تغفل عن ذكر مصــرك ،وحتى متى أنــت يف تقصريك ،وإىل كم

ال تقلع عن املعايص وجتعل التوبة من نصريك؟ ِ
فابك عىل حالك بدم ٍع َي ُع ّم.

وطهر رسك من كل ٍ
كدر فيهَ ،
وخف َمــ ْن يعلم ما ت ُِسه وما ُتفيه ،و َع ِام ْل ُه
ِّ
بالصدق فام أربح معامليه ،واطرق باب كرمه فإنه ال ُييب قاصديه ،بل ي ِ
نعم إذا
ُ
ّ
ويتفضل إذا ُأ ّم.
ُق ِصدَ
َّ
ومتزق.
((( يف األصلَّ :

((( يف األصل :يعم .ولعل الصواب ما أثبت .وسيأيت :يعم.
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يا هذا:
قد حذرتك فاحذر َ
وخف ،وقد أوضحت لك ُس ُبل اهلُدى فأقبل وال َتَف،

وقد حرصت لك أكثر من حرصك عىل حتصيل الرشف ،وقد قيل فيام مىض من
أقوال السلف للخلف  :حلى اهلل ظئر ًا أشفق من األم.

(((

•

•

•

((( جاء يف آخر النســخة« :تــم الكتاب املبارك -بحمد اهلل وعونه وحســن توفيقه  -يف اليوم
املبارك يوم اجلمعة الثالث عرش من شــهر شــوال املبارك ســنة اثنتني وثالثني وثامين مئة،

وحسبنا اهلل ونعم الوكيل».
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ِم ْن مؤ َّلفات ا ُملؤ ِّلف:

 -التبرصة ،حتقيق :مصطفى عبد الواحد ،عيسى البايب احللبي ورشكاه ،ط١

(١٣٩٠هـ ١٩٧٠ -م).

-التحقيــق يف أحاديث اخلالف ،حتقيق :مســعد عبداحلميد الســعدين ،دار

الكتب العلمية ،بريوت (1415هـ).

 -احلدائــق ،حتقيــق :مصطفــى الســبكي ،دار الكتب العلميــة ،بريوت،

ط1408(1هـ1988-م).

 -روضــة الناقل ونزهة العاقل ،بعناية :عبداحلكيم األنيس ،دائرة الشــؤون

اإلسالمية ،ديب ،ط1438( 1هـ.)2016-

 -صفة الصفوة ،حتقيق :حممود فاخوري ،دار الوعي ،حلب ،ط١٣٨٩( ١هـ

١٩٦٩ -م).

 -صيد اخلاطــر ،حتقيق :طارق بــن عوض اهلل ،مدار الوطــن للنرش ،ط2

(1438هـ2017-م).

 -العلل املتناهيــة يف األحاديث الواهية ،حتقيق :خليــل امليس ،دار الكتب

العلمية ،بريوت ،ط1403( 1هـ).

 -ا ُملدْ هــش ،حتقيق :عبدالكريم َتتّان وخلدون خملوطة ،دار القلم ،دمشــق،

ط١٤٣٥( 2هـ ٢٠١٤ -م).

 -املرجتل .انظر املخطوطات.
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َ -م ْشــيخة ابن اجلوزي ،حتقيق :حممد حمفوظ ،الرشكة التونســية للتوزيع،

تونس ،ط١٩٧٧( ١م).

 -مناقــب عمر بن عبدالعزيز ،ضبــط :نعيــم زرزور ،دار الكتب العلمية،

بريوت ،ط (١٤٠٤هـ ١٩٨٤ -م)[ .طبع باسم :سرية ومناقب.]...

 -ا ُملنتظــم يف تاريخ امللوك واألمم ،دار صادر ،بــروت ،عن الطبعة اهلندية

نت.
(1358هـ) .ورجعت إىل طبعة دار الكتب العلمية وب ّي ُ

 -املنثــور ،حتقيــق :هالل ناجــي ،دار الغرب اإلســامي ،بــروت ،ط1

(1994م).

 -منهــاج القاصدين ومفيد الصادقــن ،حتقيق :كامل حممــد اخلراط ،دار

التوفيق ،دمشق ،ط1431(1هـ2010-م).

 -املوضوعــات من األحاديــث املرفوعات ،حتقيق :حممود أمحد القيســية،

مؤسسة النداء ،أبو ظبي ،ط1423( 3هـ2003-م).

 النُّور يف فضائل األيام والشهور .انظر املخطوطات.املصادر األخرى:
 -اآلثار املرفوعة يف األخبار املوضوعة للكنوي (ت1304:هـ) ،دار الكتب

العلمية ،بريوت.

 -أبو العتاهية :أشعاره وأخباره ،حتقيق :شكري فيصل ،مطبعة جامعة دمشق

(1384هـ 1965 -م).

 -إحتاف اخلرية ا َملهرة بزوائد املســانيد العــرة للبوصريي (ت840:هـ)،
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حتقيق :دار املشكاة للبحث العلمي ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،ط1420( 1هـ-

1999م).

للزبيدي
 -إحتــاف الســادة ا ُملتقــن بــرح أرسار إحياء علــوم الديــن َّ

(ت1205:هـ) ،تصوير دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 -األحاديث املختــارة للضياء املقديس (ت643:هـ) ،حتقيق :عبدامللك ابن

دهيش ،مكتبة النهضة احلديثة ،مكة ،ط1410( 1هـ).

 إحياء علوم الدين للغزايل (ت505:هـ) ،دار املعرفة ،بريوت. -األدب املفرد للبخــاري (ت256:هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي ،دار

البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط1409( 3هـ1989-م).

 -إعجــاز القرآن للباقــاين (ت403:هـ) ،حتقيق :الســيد أمحد صقر ،دار

املعارف ،القاهرة.

 -األغــاين أليب الفرج األصبهاين (ت بعد  ،)356حتقيق :ســمري جابر ،دار

الفكر ،بريوت ،ط.2

 -األمايل البن برشان (ت430:هـ) ،ضبط نصه :عادل بن يوسف العزازي،

دار الوطن ،الرياض ،ط1418( 1هـ1997-م).

 -األمايل املطلقة البن حجر (ت852 :هـ) ،حتقيق :محدي الســلفي ،املكتب

اإلسالمي ،بريوت ،ط1416( 1هـ 1995 -م).

 -أمايل الباغندي (ت283:هـ) ،حتقيق :أرشف صالح عيل ،مؤسسة قرطبة،

القاهرة ،ط1417( 1هـ1997-م).
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ــمعون (ت387:هـ) ،حتقيق :عامر حسن صربي ،دار البشائر
 -أمايل ابن َس ْ

اإلسالمية ،بريوت ،ط1423( 1هـ2002-م).

 -أمايل ابن املحاميل (ت330:هـ) ،حتقيق :إبراهيم القييس ،املكتبة اإلسالمية،

ّعامن ،دار ابن القيم ،الدمام (1412هـ).

 -األمايل اخلميســية البن الشجري :حييى بن احلسني (ت499:هـ) ،حتقيق:

حممد حسن حممد حسن إسامعيل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1422(1هـ-

2001م).

 -أنشاب الكثب يف أنساب الكتب للسيوطي (ت911:هـ) ،حتقيق :إبراهيم

باجس عبداملجيد ،مركز امللك فيصل ،الرياض ،ط1437( 1هـ2016-م).

 االهتبــال بــا يف شــعر أيب العتاهية مــن ِاحلكم واألمثال البــن عبدالرب

(ت463:هـ) ،حتقيق :عيل إبراهيم كــردي ،هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث ،ط1

(1431هـ2010-م).

 -األوســط البن املنذر (ت318:هـ) ،حتقيق :صغري أمحد بن حممد حنيف،

دار طيبة ،الرياض ،ط1405( 1هـ1985-م فام بعد).

 -البحر املديد البن عجيبة (ت1224 :هـــ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

ط1423( 2هـ 2002 -م).

 البداية والنهاية البن كثري (ت774:هـ) ،مكتبة املعارف ،بريوت. -البــدر املنري يف ختريــج األحاديث واآلثار الواقعــة يف الرشح الكبري البن

امللقن (ت804:هـ) ،حتقيق :مصطفى أبو الغيط وآخرين ،دار اهلجرة ،الرياض،

ط1425( 1هـ2004-م).
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 -بغية الطلب يف تاريخ حلب البــن العديم (ت660 :هـ) ،حتقيق :املهدي

عيد الرواضية ،مؤسسة الفرقان ،لندن ،ط1438( 1هـ2016-م).

ساعدت
الشمع،
ْ
 -التاريخ البن الفرات (ت807:هـ) ،حتقيق :حسن حممد ّ

جامعة البرصة عىل طبعه.

 -التاريخ املظفري إلبراهيــم بن عبد اهلل اهلمداين احلموي املعروف بابن أيب

الدم (ت642 :هـ) ،نسخة خدابخش يف اهلند.

 -تاريــخ األدب العريب لربوكلــان (ت1375:هـ) ،اهليئــة املرصية العامة

للكتاب (1995م).

 -تاريخ اإلســام للذهبي (ت748:هـ) ،حتقيق :عمر تدمري ،دار الكتاب

العريب ،بريوت ،ط1417( 1هـ1997-م).

 -تاريــخ بغــداد للخطيب البغــدادي (ت463:هـ) ،تصويــر دار الكتب

العلمية ،بريوت.

 -تاريخ مدينة دمشــق البن عســاكر (ت571:هـ) ،حتقيــق :حمب الدين

العمروي ،دار الفكر ،بريوت (1995م).

ِ
فضل رجب البن حجر العسقالين (ت852:هـ)،
العجب بام ور َد يف
 -تبيني َ

مطبعة املعاهد ،القاهرة ،ط1351( 1هـ).

 -ترتيــب املوضوعات للذهبي (ت748:هـ) ،اعتنى به :كامل بن بســيوين

زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1415( 1هـ1994-م).

 -الرتغيب يف فضائــل األعامل وثواب ذلك البن شــاهني (ت385:هـ)،
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حتقيق :صالح أمحد مصلــح الوعيل ،دار ابن اجلوزي ،الدمام ،الســعودية ،ط1

(1415هـ1995-م).

 -الرتغيــب والرتهيب للمنــذري (ت656:هـ) ،حتقيق :إبراهيم شــمس

الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1417( 1هـ).

 -تفســر الطــري (ت310:هـ) ،حتقيق :حممود وأمحد شــاكر ،مؤسســة

الرسالة ،بريوت ،ط1420( 1هـ2000-م).

 -تفسري ابن كثري (ت774:هـ) ،حتقيق :حممود حسن ،دار الفكر (1414هـ-

1994م).

حلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري البن حجر العســقالين
 -التلخيص ا َ

(ت852:هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1419( 1هـ1989-م).

 تلخيص كتــاب ِالعلل املتناهية للذهبي (ت748:هـــ) ،حتقيق :يارس بن

إبراهيم بن حممد ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1419( 1هـ1998-م).

 -تنزيــه الرشيعة املرفوعة عــن األحاديث الشــنيعة املوضوعة البن عراق

(ت933:هـــ) ،حتقيق :عبدالوهاب عبداللطيف وعبــداهلل ال ُغامري ،دار الكتب

العلمية ،بريوت ،ط1981( 2م).

التهجد وقيام الليل البن أيب الدنيا (ت281:هـ) ،حتقيق :مصلح بن جزاء
ُّ

احلارثي ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1998( 1م).

 -التوضيح للجامع الصحيح البن املل ِّقن (ت804:هـ) ،حتقيق :دار الفالح،

دار النوادر ،بريوت ،ط1429( 1هـ2008-م).
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 -التيســر برشح اجلامع الصغري للمناوي (ت1031:هـــ) ،مكتبة اإلمام

الشافعي ،الرياض ،ط1408( 3هـ 1988 -م).

 حلية األولياء أليب نُعيم (ت430:هـ) ،حتقيق :تصوير دار الفكر ،بريوت. -الدر املنثور يف التفسري املأثور للسيوطي (ت911:هـ) ،دار الفكر ،بريوت

(1993م).

نضد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد للعليمي (ت928:هـ) ،حتقيق:
 -الــدر ا ُمل ّ

عبدالرمحن العثيمني ،مطبعة املدين ،القاهرة ،ط1412( 1هـ1992-م).

 -الدُّ عاء للطرباين (ت360:هـ) ،حتقيق :حممد سعيد البخاري ،دار البشائر

اإلسالمية ،بريوت ،ط1407( 1هـ1987-م).
 -ديوان أيب العتاهية = انظر :أبو العتاهية.

 ديوان أيب نواس (ت198:هـ) ،دار صادر ،بريوت. ديوان ا َملعاين أليب هالل العسكري (ت395:هـ) ،دار اجليل ،بريوت. -الذيل عىل طبقات احلنابلة البن رجب (ت795:هـ) :حتقيق :عبدالرمحن

العثيمني ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط1425( 1هـ2005-م).

 -الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة للمراكيش (ت703:هـ) ،حتقيق:

حممد بن رشيفة ،مطبوعات أكاديمية اململكة املغربية.

-رد املحتار البن عابدين (ت1252:هـــ) ،حتقيق :عادل أمحد عبداملوجود

وعيل حممد معوض ،دار عامل الكتب ،الرياض (1423هـ2003-م).

-الزهــد ألمحد بــن حنبــل (ت241:هـــ) ،دار الريان للــراث ،القاهرة

(1408هـ).
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ماج ْه (ت٢٧٣ :هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي ،دار الفكر،
السنن البن َ
ُّ -

بريوت.

السنن أليب داود (ت٢٧٥ :هـ) ،دار الفكر العريب ،بريوت.
ُّ -

الســنن للرتمذي (ت٢٧٩ :هـ) ،حتقيق :أمحد حممد شــاكر وآخرين ،دار
ُّ -

إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

السنن للنَّسائي (ت3٠3 :هـ) ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط٢
ُّ -

(١٤٠٦هـ ١٩٨٦ -م).

السنن الكربى للبيهقي (ت45٨ :هـ) ،تصوير دار املعرفة ،بريوت.
ُّ -

السنن الكربى للنَّسائي (ت٣٠٣ :هـ) ،حتقيق :عبدالغفار سليامن البنداري
ُّ -

وسيد كرسوي حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط١٤١١( ١هـ ١٩٩١ -م).
ِ -ســر أعالم النبالء للذهبي (ت٧٤٨ :هـ) ،حتقيق :جمموعة من املحققني،

مؤسسة الرسالة.

ُ -شــعب اإليامن للبيهقي (ت٤٥٨ :هـ) ،حتقيق :حممد الســعيد بســيوين

زغلول ،ط١٤١٠( ١هـ).

 -صحيح البخــاري (ت٢٥٦ :هـ) ،طبعة :مصطفى البغــا ،دار ابن كثري،

الياممة ،بريوت ،ط١٤٠٧( ٣هـ ١٩٨٧ -م).

 -صحيــح ابن ِحبــان (ت٣٥٤ :هـ) برتتيــب ابن بلبان ،حتقيق :شــعيب

األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط١٤١٤( ٢هـ ١٩٩٣ -م).

 -صحيــح ابن خزيمــة (ت٣١١:هـ) ،حتقيق :حممــد مصطفى األعظمي،

املكتب اإلسالمي ،بريوت (١٣٩٠هـ ١٩٧٠ -م).
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 -صحيح مســلم (ت٢٦١ :هـ) ،طبعة :حممد فــؤاد عبدالباقي ،دار إحياء

الرتاث العريب ،بريوت.

 -كتاب الصيام للفريــايب (ت٣٠١ :هـ) ،حتقيق :عبدالوكيل الندوي ،الدار

السلفية ،بومباي ،اهلند ،ط١٤١٢( ١هـ ١٩٩٢ -م).

الضعفاء للعقيــي (ت322 :هـ) ،حتقيق :عبداملعطي قلعجي ،دار الكتب
ُّ -

العلمية ،بريوت ،ط١٤٠٤( ١هـ ١٩٨٤ -م).

 الطبقات الكربى ملحمد بن سعد (ت٢٣٠ :هـ) ،دار صادر ،بريوت. -عمل اليوم والليلة للنَّسائي (ت٣٠٣ :هـ) ،حتقيق :فاروق محادة ،مؤسسة

الرسالة ،بريوت ،ط١٤٠٦( ٢هـ).

 -فتــح الباري بــرح البخاري البن حجــر العســقالين (ت٨٥٢ :هـ)،

الطبعة السلفية.

 -فضائل األوقــات للبيهقــي (ت٤٥٨ :هـ) ،حتقيق :عدنــان عبدالرمحن

القييس ،مكتبة املنارة ،مكة ،ط١٤١٠( ١هـ).

 -فضائل ســورة اإلخالص وما لقارئها للخالل (ت439 :هـ) ،حتقيق :أيب

بكر عيل الصديق ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط1419( 1هـ1998-م).

ّ
للخلل (ت٤٣٩ :هـ) ،حتقيق :عبدالرمحن آل حممد،
 -فضائل شــهر رجب

دار ابن حزم ،بريوت ،ط١٤١٦( ١هـ .)١٩٩٦ -

والتهجد لآلجــري (ت٣٦٠ :هـ) ،حتقيق :عبداللطيف
 فضل قيام الليلُّ

اجليالين ،دار اخلضريي ،املدينة املنورة (١٤١٧هـ .)١٩٩٧ -
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 -فهــرس الفهارس واألثبــات للكتاين (ت1382 :هـ) ،بعناية :إحســان

عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1402( 2هـ 1982 -م).

-فهرســت كتب ابن اجلوزي ،منشور يف جملة املجمع العلمي العراقي ،ج،2

مج1400( ،31هـ.)1980-

 -الفوائد املوضوعــة يف األحاديث املوضوعة للكرمــي (ت١٠٣٣ :هـ)،

حتقيق :حممد الصباغ ،دار الوراق.

 -فيض القديــر رشح اجلامع الصغري للمناوي (ت١٠٣١ :هـ) ،تصوير دار

الفكر عن طبعة املكتبة التجارية ،القاهرة ،ط١٣٥٦( ١هـ).

ِ
ــر األمل البــن أيب الدنيا (ت٢٨١ :هـ) ،حتقيــق :حممد خري رمضان
-ق َ ُ

يوسف ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط١٤١٦( ١هـ ١٩٩٥ -م).

 -القول البديع يف الصالة عىل احلبيب الشــفيع للســخاوي (ت902:هـ)،

حتقيق :حممد عوامة ،مؤسسة الريان ،ط1422(1هـ2002-م).

 -كنز ال ُع ّمل يف ُسنن األقوال واألفعال للمتقي اهلندي (ت٩٧٥ :هـ) ،بعناية:

بكري حياين وصفوة السقا ،مؤسسة الرسالة ،بريوت (١٤١٣هـ ١٩٩٣ -م).

 -لســان امليزان البن حجر العسقالين (ت٨٥٢ :هـ) ،حتقيق :عبدالفتاح أبو

غدة ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت.

 -لطائف ا َملعارف البن رجب (ت٧٩٥ :هـ) ،حتقيق :ياسني حممد السواس،

دار ابن كثري ،ط١٤١٦( 3هـ ١٩٩٦ -م).
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 -ما وضح واســتبان يف فضائل شهر شعبان البن دحية (ت633 :هـ) ،قرأه

مجال عزون ،أضواء السلف ،الرياض ،ط1424( 1هـ 2003 -م).

 -املجالســة وجواهر العلم للدين ََوري (ت٣٣٣ :هـ) ،حتقيق :مشهور حسن

آل سلامن ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط١٤١٩( ١هـ).

عرفة وما يتعلق به البن نارص الدين الدمشــقي (ت:
 -جملــس يف فضل يوم َ

٨٤٢هـ) ،اعتنى به مكتب حتقيق الرتاث بدار القبلة للثقافة اإلسالمية ،دار القبلة،

جدة ،ط١٤١٣( ١هـ ١٩٩٣ -م).

ِ
للح ّجاج البن حجر العسقالين.
ومعه :قوة احل َجاج يف عموم املغفرة ُ

َ -م ْ َمــع الزوائد للهيثمي (ت٨٠٧ :هـ) ،حتقيــق :عبداهلل حممد الدرويش،

بعنــوان :بغية الرائد يف حتقيق جممــع الزوائد ،دار الفكر ،بــروت (1414هـ-

1994م).

ُ -متارات من املخطوطات العربية النادرة يف مكتبات تركيا لرمضان ششن،

وقف األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ،إستانبول (١٩٩٧م).

 -املذهب األمحد يف مذهب أمحد ليوسف ابن اجلوزي (ت656:هـ) ،حتقيق:

أيب جنة احلنبيل ،دار الصميعي ،الرياض ،ط1438(1هـ2017م).

 -مرآة الزمان يف تواريخ األعيان ليوسف ِسبط ابن اجلوزي (ت٦٥٤ :هـ)،

حتقيق :جمموعة من املحققني ،الرسالة العاملية ،دمشق ،ط١٤٣٤( ١هـ ٢٠١٣ -م).
 -املســتدرك للحاكم (ت٤٠٥ :هـ) ،حتقيق :مصطفى عبدالقادر عطا ،دار

الكتب العلمية ،بريوت ،ط١٤١١( ١هـ ١٩٩٠ -م).
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ومعه :تعليقات الذهبي يف «التلخيص».
 -املسند ألمحد بن حنبل (ت٢٤١ :هـ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرين،

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط١٤٢٠( ٢هـ ١٩٩٩ -م).

 -مســند أيب عوانة (ت٣١٦ :هـ) ،حتقيق :أيمن بن عارف الدمشــقي ،دار

املعرفة ،بريوت ،ط1419(1هـ1998-م).

 -مسند أيب يعىل (ت٣٠٧ :هـ) ،حتقيق :حســن أسد ،دار املأمون للرتاث،

دمشق ،ط١٤٠٤( ١هـ ١٩٨٤ -م).

 -مشيخة ابن أيب الصقر (ت٤٧٦ :هـ) ،حتقيق :حاتم العوين ،مكتبة الرشد،

الرياض ،ط١٤١٨( ١هـ ١٩٩٧ -م).

 -ا ُملصنَّف البن أيب شيبة (ت٢٣٥ :هـ) ،حتقيق :كامل يوسف احلوت ،مكتبة

الرشد ،الرياض ،ط١٤٠٩( ١هـ).

 -ا ُملصنَّــف لعبدالرزاق الصنعــاين (ت٢١١ :هـ) ،حتقيــق :حبيب الرمحن

األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط١٤٠٣( ٢هـ).

 -ا ُملغنــي عن محــل األســفار للعراقــي (ت٨٠٦ :هـ) ،حتقيــق :أرشف

عبداملقصود ،مكتبة طربية ،الرياض (١٤١٥هـ ١٩٩٥ -م).

ُ -مغنــي ا ُملحتاج إىل معرفــة معاين ألفاظ املنهاج للخطيــب الرشبيني (ت:

٩٧٧هـ) ،دار الفكر ،بريوت.

 -ا ُملغري عــى األحاديث املوضوعة يف اجلامع الصغــر ألمحد ال ُغامري (ت:

1380هـ) ،دار الرائد العريب ،بريوت (١٤٠٢هـ ١٩٨٢ -م).
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 -املقامــات للحريري (ت٥١٦ :هـ) ،حتقيق :يوســف بقاعي ،دار الكتب

اللبناين ،بريوت ،ط١٩٨١( ١م).

 -املعجم األوســط للطرباين (ت٣٦٠ :هـ) ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن

حممد وعبداملحسن بن إبراهيم احلسيني ،دار احلرمني ،القاهرة١٤١٥( ،هـ).

ِ
بد (ت٩٠٩ :هـ) ،حتقيق :يرسي عبدالغني البرشي،
 -معجم الكتب البن امل ْ َ

مكتبة ابن سينا ،مرص (١٤٠٩هـ ١٩٨٩ -م).

 املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى وآخرين ،دار الدعوة. -املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد للعليمي (ت٩٢٨ :هـ) ،ج٤

حققه :إبراهيم صالح ،دار صادر ،بريوت ،ط١٩٩٧( ١م).

 -ناسخ احلديث ومنسوخه البن شــاهني (ت٣٨٥ :هـ) ،حتقيق :سمري بن

أمني الزهريي ،مكتبة املنار ،الزرقاء ،األردن ،ط١٤٠٨( ١هـ ١٩٨٨ -م).

 -النهاية يف غريــب احلديث واألثر البن األثري (ت٦٠٦ :هـ) ،حتقيق :أمحد

اخلراط ،املكتبة املكية ،ط١٤٣٤( ١هـ ٢٠١٣ -م).

 -نــور اللمعة يف خصائــص اجلمعة للســيوطي (ت٩١١ :هـــ) ،حتقيق:

عبدالرمحن عون ،دار القلم ،تونس ،ط١٩٨١( ١م).

 -هد ّيــة العارفني للبغــدادي (ت١٣٣٩ :هـ) ،تصويــر دار إحياء الرتاث

العريب ،بريوت.

 -الــوايف بالو َف َيات للصفدي (ت764 :هـــ) ،حتقيق جمموعة من ا ُملحققني،

منشورات فرانز شتايز شتوتكارت.
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املخطوطات:
 صفات رب العاملني البن املحب ،خمطوط يف الظاهرية بدمشق (.)3793 -خمترص عقد الدرر والآليل يف فضائل الشهور واأليام والليايل البن الرسام

احلموي (ت844 :هـ) ،ملحمد بن عيل بن سلوم التميمي النجدي (ت1246:هـ)،

خمطوط يف موقع جامعة امللك سعود ،ورقمه (. )1/3428

 املرجتل ،مصور من مكتبة هافينا بكوبنهاغن ،ورقمه (.)2/70 -النُّور يف فضائل األيام والشــهور البن اجلوزي .نسخة شسرتبتي ،ونسخة

أمحد الثالث .ومرت البيانات يف مقدمة التحقيق.

 خمطوط بعنوان« :النور يف فضائل األيام والشهور»: يف مكتبة البلدية يف اإلسكندرية برقم ( ٤٩مواعظ). -ونسخة يف مكتبة الدولة يف برلني.

ِ
ب إىل
وحقيقتُهام أهنام نســختان م ْن كتاب بعنوان« :ســوق العروس» ُين َْس ُ

ابن اجلوزي.

•

•

•
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صدر للمحقِّـق عن
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي

 -1الـنـبـي ﷺ يف رمـضـان .ط1428(2هـ2007-م) ،ط1430( 3هـ-
2009م) ،ط1433( 4هـ 2012 -م).
وطبعة خاصة عن مراكز األمرية هيا بنت احلســن الثقافية اإلسالمية .أ ّما

الطبعة األوىل فكانت سنة (2003م) عن دار البحوث.

 -2حقوق الطفل يف القــرآن .ط1429(1هـ2008-م) .ط1435( 2هـ -
2013م).
 -3أدب املتعلم جتاه املع ِّلم يف تارخينا العلمي .ط1429(1هـ2008 -م).
 -4اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر .ط1429(1هـ2008 -م).
 -5توضيح قطر الندى للعالمة األستاذ الشيخ عبد الكريم الدبان التكريتي:
عناية وتقديــم .ط1429( 1هـ2008 -م) ،ط1433( 2هـ2012 -م)،
ط1437( 3هـ2015-م).
 -6التوقيع عن اهلل ورسوله  .ط1430(1هـ2009 -م).
 -7موعظة احلبيب وحتفة اخلطيب (من خطب النبي ﷺ واخللفاء الراشدين)
للعالمة ع ّ
يل القاري (ت1014 :هـ) :دراســة وحتقيق .ط1430(1هـ-
2009م).
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 -8العناية بطالب العلم عند علامء املسلمني .ط1430( 1هـ 2009 -م).
 -9قــادة األمة يف رمضان .ط1431( 1هـــ2010 -م) ،ط1434( 2هـ-
.)2013
 -10رعايــة األرسة املســلمة لألبناء :شــواهد تطبيقية مــن تاريخ األمة.
ط1431(1هـ 2010 -م).
* عرش رســائل يف التفســر وعلوم القرآن لإلمام جالل الدين الســيوطي
(ت911 :هـ) :دراسة وحتقيق ،وهي:
 -11رياض الطالبني يف رشح االستعاذة والبسملة.
 -12األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة.
 -13الكالم عىل أول سورة الفتح.
 -14ميزان املعدلة يف شأن البسملة.
 -15املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة.
 -16اليد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى.
 -17الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة.
 -18املحرر يف قوله تعاىل﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾.
 -19إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد.
 -20اإلشارات يف شواذ القراءات.
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وهذه الرســائل العرش صــدرت يف جملدين ،ط1431(1هـــ 2010-م)،
ط1432(2هـ2011-م).
 -21األخبار املروية يف ســبب وضع العربية للسيوطي :تقديم وحتقيق .ط1
(1432هـ2011-م).
 -22الثغور الباسمة يف مناقب السيدة فاطمة للسيوطي :دراسة وحتقيق .ط1
( 1432هـ 2011 -م).
 -23وداع رمضــان لإلمــام أيب الفرج ابن اجلــوزي (ت597:هـ) :حتقيق
وتقديم .ط 1432( 1هـــ 2011 -م) ،ط1437( 2هـ2016-م) ،ط3
(1438هـ2017-م).
 -24قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشــور لإلمام الشيخ عبد العزيز بن
أمحــد الديريني(688-612هـــ) :حتقيــق وتعليق.ط1432(1هـــ-
2011م).
 -25نداء إىل اآلباء واألمهات (مطوية) .ط1432( 1هـ 2011 -م).
 -26دليلك إىل العمل اليســر واألجر الكبري (مطوية) .ط 1433( 1هـ -
2012م).
 -27البارق يف قطع السارق للســيوطي :حتقيق ودراسة .ط1434( 1هـ -
2012م) .ط1437( 2هـ 2016 -م).
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 -28الضابطية للشــاطبية الالمية لعيل القاري (ت1014:هـ) :حتقيق .ط1
(1434هـ 2013 -م).
 -29املسألة يف البسملة لعيل القاري (ت1014:هـ) :حتقيق .ط1434( 1هـ
 2013م). -30أربعون حديث ًا من جوامــع الكلم لعيل القاري (ت1014:هـ) ،عناية.
ط1434( 1هـ2013-م)( .نرش يف جملة الضياء).
 -31أفكار حول رمضان ( مطوية ) .ط1434( 1هـ2013-م).
 -32تعظيــم الفتيا لإلمام أيب الفرج ابن اجلــوزي البغدادي (ت597:هـ)،
حتقيق .ط1434( 1هـ2013-م).
 -33رحــم اهلل رج ً
ال (األعــال التي دعا النبي ﷺ لعاملهــا بالرمحة) .ط1
(1434هـ 2013 -م).
 -34جناح اللؤلؤ (كلامت يف مكانة األم) .ط1434( ،1هـ 2013 -م).
 -35رسالة يف التفسري عىل صورة أسئلة وأجوبة للعالمة الشيخ عبد الكريم
الدَّ َبــان :تقديم وعنايــة .ط1435( 2هـ2013-م) ،أمــا الطبعة األوىل
فكانت عن دار البحوث بديب1424( ،هـ2003-م).
 -36عمر بن اخلطاب والقرآن .ط1435( 1هـ 2013 -م).
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 -37الوزير ابن هبرية وخواطره يف القرآن .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -38القرآن دليلنا .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -39التفسري يف جمالس التذكري .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -40أحباب اهلل يف القرآن .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -41قادة األمة يف رحاب القرآن .ط1435( 2هـ .)2013 -
 -42الرتبية القرآنية وأثرها يف تنشئة األجيال .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -43الرتبية القرآنية وأثرها يف التنمية البرشية .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -44الوقف عىل القرآن .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -45تكوين مكتبة لألبناء .ط1435( 1هـ 2014 -م).
 -46الكتاب بني اإلعارة واالستعارة .ط1435( 1هـ 2014 -م).
 -47الرتاث وإشكالية النضج واالحرتاق .ط1435( 1هـ 2014 -م).
 -48رســالة يف علم الرصف لألستاذ الشــيخ عبد الكريم الدَّ بان التكريتي.
عناية .ط1435( 1هـ 2014 -م).
 -49تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع .ط1436( 1هـ 2014 -م).
 -50وظائف العقل يف القرآن .ط1435( 1هـ 2014 -م).
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 -51اإلمام الزركــي وكتابه الآللئ املنثورة يف األحاديث املشــهورة .ط1
(1436هـ 2015 -م).
 -52قيمة العمر :خمتارات شعرية ،مجع واختيار .ط1436( 1هـ2015-م).
 -53ثقافة الرجوع عن اخلطأ .ط1436( 1هـ2015-م).
 -54منجزات علمية يف رمضان .ط1436( 1هـ2015-م).
 -55أوحــد النحاة العالمة أمحد بن حممد احلنــاوي (848-736هـ) .ط1
(1436هـ2015-م).
حاج (من وحي حج 1435هـ) .ط1436( 1هـ2015-م).
 -56خواطر ّ
 -57املجموعة النفيسة للعالمة األستاذ الشيخ عبد الكريم الدَّ بان التكريتي.
عناية .ط1437( 1هـ2015-م).
 -58روضة الناقل ونزهة العاقل للعالمــة أيب الفرج ابن اجلوزي البغدادي
(ت .)597:عناية ودراسة .ط1438( 1هـ2016-م).
 -59اخلواتيــم لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي البغدادي (ت597 :هـ) .عناية
ودراسة .ط1438( 1هـ2017-م).
 -60النــور لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي البغــدادي (ت597 :هـ) .حتقيق
ودراسة .ط1439( 1هـ2018-م).
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