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الباكورة
الحؿدُ هَّلل ِ الذي هداكا لفذا وما كـا لـفتدي لقٓ أن هداكا اهَّلل ،
وكقر قؾقبـا ،ويسر ئروبـا ،وصؾك اهَّلل وسؾؿ طؾك
شرح صدوركا ّ ،
طبده ورسقلف ،كبقـا محؿد وطؾك ِ
آلف وصحبف أجؿعقـ….
أما بعد :

ِ
رحؿات اهَّلل الؼا ؿرة ،وخقراترف الدا ؿرة  ،وجرقئ الؿسراجد يف
فؿـ
متـػسرا ٕهرؾ ا يؿران ،
حقاتـا  ،وجعؾفا مققعرا مؼدسرا  ،ومرَلذا
ً
يلوون إلقفا إيقاء الطقرِ إلك ُوكـاتفا  ،ويؿقؾقن إلقفا َ
مقؾ إسؿاك
إلك مقاهفا  ،والـحؾ إلك مـازلفا .فقـزلقن مـفا مـزلة السرعقد إلرك
ِ
مؾذتف  ،والفقؿان إلرك كشرقتف  ،فترر ُّ فقفرا
زهرتف  ،والؿـشرح إلك
وتطقب إرواح  ،وتزكق الؼؾقب  ،فقرا هَّلل ِ كرؿ فقفرا مرـ
الـػقس ،
ُ
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سعائات ،وكرؿ أحراط بفرا مرـ مسررات ،شر َػت طؾرَل  ،وأذهبرت
أسؼاما ،وئاوت كربًا ،وصـعت يف الـػقس سرؽقـةً ،ويف الؼؾرقب
الؼؾقب) .سقرة الرطد .
راح ًة وصؿلكقـة  (..أٓ بذكر اهَّلل تطؿئـ
ُ
ولؿا كاكرت بفرذه الؿـزلرة يف قؾرقب الـراس ،ويؽرائ ُيجؿرع إكرام
ُّ
تحرض طؾرك طؿارتفرا
جؿع رسالة مختصرة فقفرا،
كاسب
طؾقفا ،
َ
َ
قؾقَل فقفا ،ومغائرة الدكقا وأتعابفا  ٓ ،سقؿا وقد ترقافر
والسؽقن ً
ُ
ُّ
الػضرررؾ ،واشرررتعؾ الـررردب ،ويؽػقـرررا شرررر ًفا
الحرررض ،وتزايرررد
وتحضقضررًا حر ُ
رديث السرربعة أصررحاب الظررَلل ،والزمرررة أربرراب
الؿـال  ،وفقفؿ كبل الؿع َّؾؼة قؾرقبفؿ يف الؿسراجد  ،الرذيـ يحػؾرقن
بصَلتفؿ  ،ويحتػقن بطاطتفؿ ،فَل تراهؿ إٓ مبؽريـ جائيـ ،وٓ
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تعررررففؿ إٓ يف أوا رررؾ الؿتؼرررقـ الؿسرررارطقـ…( إكفرررؿ كررراكقا
يسارطقن يف الخقرات )..سقر ُة إكبقاء .
إذ لؿ را صررػت الؼؾررقب بررذكر ربفررا ،تعؾؼررت بخالؼفررا  ،وأحبررت
مراضررقف  ،وسررعت يف صاطتررف ،فررسارت الؿسرراجدَ بققتررف ،واكؼررائت
لؾصؾقات بغقتف  ،واكسابت يف الطقبات رحؿتَف .
وسرررـَلمس يف هرررذه الؿختصررررة أحائيرررث الؼعرررقئ يف الؿسررراجد
وآكتظررار ،وجؾررقس الررذاكريـ ،وكؾؿررات الصررالحقـ  ،ومبراهج
فقرركـ
الفؿرؿ  ،وتـتشرر لفرا العزمرات ،
الطقبقـ  ،الذيـ تفترز لفرا
ُ
ُ
ّ
وتؾتذ فقفا الروح ،ويثؿر فقفا العؼؾ.
فقفا الؼؾب،
وسرررؾقا معتؽػرررل الؿسررراجد فقفرررا ،والؿسرررتقصـقـ يف رياضرررفا،
والؿتؾرررذذيـ بجؿالقاتفرررا  ..بؿررراذا يشرررعرون ،وكقرررػ َيطربرررقن،
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وحقـؿررا تغشرراهؿ السررعائة ،وتحر ُ
رقط بفررؿ البفج ر ُة الروحقررة ،التررل
تصرف هؿفؿ ،وتدفع حزكفؿ ،وتؿسح كصبفؿ…!
مرتؼك رفق ًعا .
طظقؿا  ،وتبقأوا
لؼد فازوا فقزًا
ً
ً
ولرررذلؽ يرررا كررررا ُم طؾرررقؽؿ بالؿسررراجد وشرررعا رها  ،والصرررؾقات
وروحاكقتفرررا ،والرررذكر ولطا ػرررف ،والتلمرررؾ وأسرررراره  ،والتقبرررة
واكؽسررارها .ولعررؾ يف هررذه الرسررالة الؿصررغرة ،كبقررر مقطظررة ،
وجؾقؾ تذكقر ،يؼع مـ الـػقس مققعفا  ،ومـ الؼؾقب صؿقؿفا ،
فتحقا بعد جػاف ،وتـؿق بعد إجداب  ،وتتعظ بعد شروئ..
الؾفررؿ اجعؾـررا مررـ طبررائك الصررالحقـ  ،ومررـ طؿررار الؿسرراجد
الؿخؾصقـ  ..،واهَّللُ الؿقفؼ والفائي إلك سقاء السبقؾ .
جدة بقابة الحرمقـ
8881/9/88هر
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 /1توطئة قرآنية..
رػ طؿررار الؿسر ِ
ررف طظررقؿ أن يقصر َ
راجد
رار مممـررقن  :شر ٌ
طؿر ٌ
ّ /8
با يؿرران الحؼقؼررل  ،الررذي يقحرردُ اهَّلل  ،ويررققـ بررالققم أخررر ،
ويؼقؿ الشرا ع ،وتسطع فقرف مـرا ر الخشرقة  ،الؿقصرؾة لحردا ؼ
آهتداء .
ِ
قال – تعالك  { :-إِك ََّؿرا َي ْع ُؿ ُرر َم َس ِ
رـ بِال ّؾ ِرف َوا ْل َق ْرق ِم
رـ َآم َ
راجدَ ال ّؾرف َم ْ
ِ
الصَلَ َة َوآتَك ال َّزكَا َة َو َل ْؿ َيخْ َش إَِّٓ ال ّؾ َف َف َع َسرك ُأ ْو َلئِ َ
رؽ
أخرِ َو َأ َقا َم َّ
ِ
ِ
يـ } سقر ُة التقبة. 81 :
َأن َيؽُقكُق ْا م َـ ا ْل ُؿ ْفتَد َ
ومثررؾ هررذه الصررػات تجعؾفررؿ سررؽاكا لؾؿسرراجد  ،مسررتثؿريـ
جؾقسفؿ يف صاطة اهَّلل وحبف والتذلؾ لف  ،وهذه العؿارة الؿعـقيرة .
وهـالؽ كقع آخر وهل العؿارة الحسقة الؼا ؿة طؾك بـا ف وترمقؿف
6
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وتطقرب بفرا حقرا ُة أهرؾ
وتزيقـف وتـقيره  ،وكَلهؿا يؽؿؾ أخر ،
ُ
وحد
ا يؿان  .قال
الحبر ابـ طباس رضل اهَّلل طـفؿا  " :يؼقل مـ ّ
ُ
اهَّلل وآمـ بؿا أكزل اهَّلل  ،وأقام الصؾقات الخؿس ولؿ يتعبرد إٓ اهَّلل
ففررق مررـ الؿفتررديـ ،فؿررـ كرران جامعررًا بررقـ هررذه إوصرراف ففررق
الحؼقؼ بعؿارة الؿساجد ٓ مـ كان خالقًا مـفا أو مرـ بعضرفا" .
ُ
كسلل اهَّلل مـ فضؾف .
ٌ
رجرررال ذاكررررون مسررربحقن :اكؼطعرررقا يف الؿسررراجد صرررَل ًة
/2
فالتسبقح هـا طام
وذكرا وتحؿقدا  ،وتػؽر ًا وتعؾقؿا ،
وتسبقحا،
ُ
ً
لؽؾ صقر الطاطات ،قال تعالك :
( فِررب بقر ٍ
رقت َأ ِذ َن ٱهَّللُ َأن تُر َفر َرع َو ُيررذك ََر فِ َقفررا ٱس ر ُؿ ُفۥ ُي َس ر ِّب ُح َل ر ُفۥ فِ َقفررا
ُُ
قفؿ تِجررٰرة و َٓ بقرع طرـ ِذكررِ ٱهَّلل ِ
َاص ِ
ِ
ال ِر َجال َّٓ تُؾ ِفر ِ َ َ َ َ ٌ َ
بٱل ُغدُ ِّو َوٱلر َ
7
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قن يقمرا َت َت َؼ َّؾر ِ ِ
ِ
ِ
ِ
رقب
رب فقررف ٱل ُؼ ُؾر ُ
ُ
َوإِ َقررا ِم ٱ َّ
لصر َؾ ٰقة َوإِي َترراء ٱل َّز َكر ٰرقة َيخَ ررا ُف َ َ
بصر ُٰر ) [الـقر .]1٣.16 :
َوٱَٕ َ
فضررَل
سررؿقا
ً
أي :يسرربح فقفررا اهَّلل ،رجررال طظررام ،وأي :رجررالَ ،
وإخَلصرا  ،ولقسرقا مؿرـ يرمار طؾررك ربرف ئكقرا فاكقرة  ،ذات لررذات
﴿ٓ ُت ْؾ ِف ِ ِ
رار ٌة
ومـافع  ،وٓ تجارة ومؽاسب ،مشغؾة طـفَ ،
رقف ْؿ ت َج َ
﴿و َٓ َب ْق ٌرع كبرف طؾقرف ،لؽثررة آشرتغال برف طؾرك
أي الؿؽاسب َ :
غقره ،ففمٓء الرجال ،وإن اتجروا ،وباطقا ،واشرتروا ،فرنن ذلرؽ،
ٓ محذور فقف .لؽـفؿ ٓ يؾتفرقن برف ،وٓ تشرغؾفؿ طرـ ﴿ ِذكْررِ اهَّلل ِ
َراء ال َّزك ِ
وإِ َقا ِم الص ََل ِة وإِيت ِ
َراة برؾ جعؾرقا صاطرة اهَّلل وطبائترف غايرة
َ
َّ
َ
مرائهؿ ،وكفاية مؼصدهؿ ،ويف كعتفؿ بالرجقلة زيائة طؾرك مجررئ
ذكقريتفؿ ،وأكفؿ استحؼقا ذاك القصػ لؿا حؿؾرقه مرـ سرؿات
8
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يقمرررا تتؼؾرررب فقرررف الؼؾرررقب وإبصرررار)
ا يؿررران…( يخرررافقن ً
فترررذكرهؿ الؼقامرررة وهقلفرررا ،جعؾفرررؿ قرررريبقـ مرررـ الؿسررراجد ،
متجاهؾقـ ا فراط يف البقع والتجارة …! وقد صح ققلف ص ّؾك اهَّللُ
طؾقف وسؾؿ  (:لؽؾ أمة فتـة ،وفتـ ُة أمتل الؿال).
تؼبقح ماكعقفرا :كؿرا ذ ّم تعرالك السراطقـ يف مـعفرا وتخريبفرا ،
/1
ُ
ِ
فضرؾ
وتؼؾقص وضا ػفا  ،وكعتفؿ بالظؾؿ ،ئل بالؿخالػرة طؾرك
رؿ ِم َّؿرـ َّمـ ََرع َم َسرر ِ
ٰجدَ
ُط ّؿارها ومعظؿقفا قال تعالكَ :
(و َمرـ َأض َؾ ُ
ٱهَّلل ِ َأن ُيذك ََر فِ َقفا ٱس ُؿ ُفۥ َو َس َع ٰك فِب َخ َرابِ َفا ُأو َلرٰقِ َ
َان َل ُفؿ َأن
ؽ َما ك َ
يرد ُخ ُؾقها إِ َّٓ َخرايِ ِػقـ َلفررؿ فِرب ٱلردُّ كقا ِخررزَ و َلفرؿ فِرب ٱلرر ِ
َاخ َر ِة
َ ُ
َ ُ
َ
َ
َ
اب َطظِقؿ) [البؼرة .]888
َط َذ ٌ
يؼقل العَلمة ابـ سعدي رحؿف اهَّلل:
9
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" أي ٓ :أحد أضؾؿ وأشد جرما ،مؿـ مـع مسراجدَ اهَّلل ،طرـ ذكرر
اهَّلل فقفا ،وإقامة الصَلة وغقرها مـ الطاطات.
﴿و َسرر َعك أي :اجتفرردَ وبررذل وسررعف ﴿فِررل َخ َرابِ َفررا الحسررل
َ
هرردمفا وتخريبفررا ،وتؼررذيرها،
والؿعـررقي ،فررالخراب الحسررل:
ُ
والخراب الؿعـقي :مـع الذاكريـ ٓسؿ اهَّلل فقفا ،وهذا طام ،لؽؾ
ُ
أصحاب الػقؾ ،وقريش،
مـ اتصػ بفذه الصػة ،فقدخؾ يف ذلؽ
ُ
حقـ صدوا رسقل اهَّلل طـفا طام الحديبقة ،والـصارى حقـ أخربقا
بقت الؿؼدس ،وغقررهؿ مرـ أكرقاع الظؾؿرة ،السراطقـ يف خرابفرا،
محررائ ًة هَّلل ،ومشرراقة ،فجررازاهؿ اهَّلل ،بررلن مررـعفؿ ئخقلفررا شرررطا
وقرردرا ،إٓ خررا ػقـ ذلقؾررقـ ،فؾؿررا أخررافقا طبررا َئ اهَّلل ،أخرراففؿ اهَّلل،
فالؿشررركقن الررذيـ صرردوا رسررقلف ،لررؿ يؾبررث رسررقل اهَّلل ﷺ إٓ
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يسقرا ،حتك أذن اهَّلل لرف يف فرتح مؽرة ،ومـرع الؿشرركقـ مرـ قربران
ِ
رس َف َرَل
يـ َآمـُقا إِك ََّؿا ا ْل ُؿ ْشررِك َ
ُقن ك ََج ٌ
﴿يا َأ ُّي َفا ا َّلذ َ
بقتف ،فؼال تعالكَ :
جدَ ا ْلحرام بعردَ ط ِ
َي ْؼ َر ُبقا ا ْل َؿ ْس ِ
رام ِف ْؿ َه َرذا وأصرحاب الػقرؾ ،قرد
َ َ َ َْ َ
ذكر اهَّلل ما جرى طؾقفؿ ،والـصرارى ،سرؾط اهَّلل طؾرقفؿ الؿرممـقـ،
فلجؾقهؿ طـف .وهؽذا كؾ مـ اتصرػ بقصرػفؿ ،فرَل برد أن يـالرف
قسطف ،وهذا مـ أيات العظقؿة ،أخبر بفا البراري قبرؾ وققطفرا،
فققعت كؿا أخبر .واسرتدل العؾؿراء بأيرة الؽريؿرة ،طؾرك أكرف ٓ
يجقز تؿؽقـ الؽػار مـ ئخقل الؿساجد.
ِ
ِ
﴿و َل ُف ْؿ فِل ْأ ِخ َر ِة
ْي أي :فضقحة كؿا تؼدم َ
﴿ َل ُف ْؿ فل الدُّ ْك َقا خز ٌ
ِ
قؿ وإذا كان ٓ أضؾرؿ مؿرـ مـرع مسراجد اهَّلل أن يرذكر
َط َذ ٌ
اب َطظ ٌ
فقفررا اسررؿف ،فررَل أطظررؿ إيؿاكررا مؿررـ سررعك يف طؿررارة الؿسرراجد
11
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بالعؿارة الحسقة والؿعـقية ،كؿا قال تعالك﴿ :إِك ََّؿا َي ْع ُؿ ُر َم َس ِ
راجدَ
اهَّلل ِ َم ْـ َآم َـ بِاهَّلل ِ َوا ْل َق ْق ِم ْأ ِخرِ برؾ قرد أمرر اهَّلل تعرالك برفرع بققترف
وتعظقؿفا وتؽريؿفرا ،فؼرال تعرالك﴿ :فِرل بق ٍ
رقت َأ ِذ َن اهَّللُ َأ ْن ت ُْر َف َرع
ُُ
وي ْذكَر فِ
اس ُؿ ُف ولؾؿساجد أحؽام كثقرة ،يرجع حاصؾفا إلرك
ا
قف
َ
ْ
َُ َ
مضقن هذه أيات الؽريؿة" .

12
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 /2صفاتُ املعلق ِة قلوبهم يف السهة واألحاديث
وكالم العلماء..
ُ
التعؾؼ الؿسجدي  :قذف اهَّلل يف قؾقبفؿ محبة الصرَلة فرلحبقا
/8
هؿرف
مقاضعفا  ،والشعا ر التل تحتقيفا ،وترتػع بفا  ،حترك إن ّ
الصررَلةُ ،وشررغؾف ذكرهررا ومقطرردها  ٓ ،يؽررائ يغػررؾ طـفررا ،وإن
ُ
قـائيرؾ
تلخر أسػ ،أو غػؾ ر  ،أو كسرل اسرتغػر… ! كرلكفؿ
الؿساجد  ،أو ُسرج الشعا ر  ،غقر مـػؽرقـ وٓ متباطرديـ .قرال
يف الحديث طـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف أن رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل
طؾقف وسؾؿ قالَ ( :س ْب َع ٌة ُيظِ ُّؾ ُف ْؿ اهَّللُ فِل ضِ ِّؾ ِف َي ْرق َم َٓ ضِ َّرؾ إِ َّٓ ضِ ُّؾر ُف
ِ
اب ك ََش َل فِل ِط َبرا َئ ِة َر ِّب ِرف َو َر ُج ٌرؾ َق ْؾ ُبر ُف ُم َع َّؾ ٌرؼ فِرل
ا ْ ِ َما ُم ا ْل َعائ ُل َو َش ٌّ
ا ْل َؿ َس ِ
اج ِد َو َر ُج ََل ِن ت ََحا َّبا فِل اهَّلل ِ ….الخ .متػؼ طؾقف.
13
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بققت الؿتؼقـ  :يجدون فقفرا راحرتفؿ وسرؾقتَفؿ  ،ويتـعؿرقن
/2
ُ
وطؾؿا  ،وفؼفا وتـرقرا ،
وئرسا
وذكرا ،
بطقبفا وأريجفا ،صَل ًة
ً
ً
ً
ومؽررقافؿ فقفررا لؾػا رردة  ٓ ،لؾرقررائ والسررؽقت  ،وإكؿررا تعبرردً ا
وتفؾقَل  .جاء طـد الطبراين طـ أبل الردرئاء -
وترتقَل ،وتدبر ًا
ً
رضل اهَّلل طـف  -قال :سؿعت رسقل اهَّلل  -صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ
 يؼررقل ( :الؿسررجدُ بقررت كررؾ تؼررل ،وتؽػررؾ اهَّلل لؿررـ كررانرالروح والرحؿررة ،والجررقاز طؾررك الصررراط إلررك
الؿسررجد بقتررف بر َّ
رضقان اهَّلل إلك الجـة) .وصححف إلبراين رحؿرف اهَّلل  .وهرمٓء
السؽان مرحقمقن مسررورون ،وكراجقن مجترازون  ،كسرلل اهَّلل
ِ
فضؾف.
مـ
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 /1جؾس ُة الػجرِ الؿؿتعة :بعرد صرَلة خاشرعة مباركرة  ،شرفدتفا
مَل ؽ ُة الؾقؾ والـفار  ،وقد صابت الـػس  ،واكشررحت الػرمائ،
ررس
ررؿ راحترررف ،واسر
ررتجؿع الػؽرررر كشررراصف  ،يجؾر ُ
َ
وأخرررذ الجسر ُ
الؿصرررؾل الخاشرررع ،مفتررربَل بركرررة الػجرررر ،ولرررذة الجؾرررقس
الخصقب  ،فقصقب سعائ ًة كائرة ،وبفجة ٓ تؽائ تعرف يف غقرر
ذلؽ الؿقصـ …
أكػراس
لرؿ كاكرت
ُ
ومـ صريػ أجقبة بعض الحؽؿاء  ،لؿا سئؾ َ :
الػجر كؼق ًة .؟! فؼالٕ :كفا خؾت مـ أكػاس الؿـافؼقـ  !..ولذلؽ
أاؿرـ الؿجرالس طـرد أهؾفرا الصرالحقـ  ،وهرل هردي
كاكت هرل
َ
رسقل اهَّلل إطظؿ  ،وئيدكف إحؽؿ .سئؾ جابر بـ سؿرة كؿرا يف
ْت ت َُجالِ ُس َر ُس َ
قل اهَّلل ِ َص َّؾك اهَّللُ َط َؾ ْق ِف
صحقح مسؾؿ رحؿف اهَّلل َ :أ ُكـ َ
15
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َان َٓ َي ُؼق ُم ِم ْـ ُم َص ََّل ُه ا َّل ِذي ُي َص ِّؾل فِ ِقف
َو َس َّؾ َؿَ ،ق َال َ " :ك َع ْؿ كَثِ ًقرا ،ك َ
الص ْب َح َأ ِو ا ْل َغدَ ا َة َحتَّك َت ْط ُؾ َع َّ
الش ْرؿ ُس ،ويف روايرة " حسرـاء " َفرنِ َذا
ُّ
َص َؾعر ِ
ون فِرررل َأ ْمررررِ
قنَ ،ف َق ْل ُخر ُ
ررت َّ
ررذ َ
ررؿ ُس َقرررا َمَ ،و َكررراكُقا َيت ََحررردَّ ُا َ
َ
الشر ْ
ا ْلج ِ
ُقنَ ،و َي َت َب َّس ُؿ " .ففـرا جؾرقس جؿقرؾ ،ومـتردى
اه ِؾ َّق ِةَ ،ف َق ْض َحؽ َ
َ
ومػتررتح
صررباحل مػعررؿ بالررذكرِ والررتَلوة  .وفقررف أذكررار الصررباحُ ،
ِ
الحقاة وآكطَل .
الققم  ،وصاقة
ويف حررديث آخررر  ،يحسررـف بعضررفؿ ،يزيررد طؾررك الجؾررقس صررَل ًة
وصاطةً ،فعـ أكس بـ مالؽ رضل اهَّلل طـف قال :قال الرسقل صؾك
اهَّلل طؾقف وسرؾؿ ( :مرـ صرؾك الغرداة يف جؿاطرف ارؿ قعرد يرذكر اهَّلل
ٍ
ٍ
وطؿرة
حجة
حتك تطؾع الشؿس اؿ صؾك ركعتقـ كاكت لف كلجر
تامة ،تامة ،تامة ) رواه الترمذي وحسـف إلباين.
16
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جؾقس بَل أذية :يعؾقه السؿت  ،ويزيـ بف الققار  ،وذاك فعرؾ
/8
ٌ
الؿررممـ الؿقفرررؼ ،الؿعظررؿ لبقرررقت اهَّلل  ،والؿررققر لؾشرررعا ر ،
بحقررث يشررتغؾ بؿررا يـػعررف  ،أو يتػؽررر يف مؾؽررقت السررؿقات
وإرض  ،ويعؿررؾ طؾررك محاسرربة كػسررف ،وزجرهررا ،وتررذكقرها
رقت
بؿقطررقئ اهَّلل لفررا ،وخسررارة وطاقبررة غػؾتفررا  ،متجـبررا الصر َ
الؿرتػررع  ،والصررخب الفررالع  ،وأذيررة الؿصررؾقـ  ،أو اكتؼاصررفؿ
…! جاء يف الؿتػؼ طؾقف طـ َأبِرل هريرر َة ر ِ
رل اهَّللُ َطـْر ُفَ ،ق َ
رال :
ض
َ ْ
َُْ َ َ َ
َق َال َر ُس ُ
قل اهَّلل ِ َص َّؾك اهَّللُ َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ َ ( :وا ْل َؿ ََل ِ َؽ ُة ت َُصر ِّؾل َط َؾرك
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
رؿ َص ِّرؾ َط َؾ ْق ِرف،
َأ َحدك ُْؿ َما َئا َم فل ُم َص ََّل ُه ا َّلرذي ُي َصر ِّؾل فقرف ل ال َّؾ ُف َّ
ال َّؾ ُف َّؿ ْار َح ْؿ ُفَ ،ما َل ْؿ ُي ْح ِد ْ
ث فِ ِقفَ ،ما َل ْؿ ُي ْم ِذ فِ ِقف )  .ولؽل تتحؼرؼ
لؾؼؾررب السررَلمة ،طؾقررف بحػررظ الجررقارح ،وتجـررب أفررات ،
17
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وآشرررتغال بالرررذات ،والؾفرررج الررردا ؿ برررذكر اهَّلل وتعظقؿررررف
واستغػاره .
وأحقاكا تحصؾ يف الؿسجد كزاطات طؾك أشقاء تاففة ،فؾرقس مرـ
الحؽؿة التعرض لفا وآختَلف طؾك تؽققرػ أو أضرقاء أو غؾرؼ
أو فررتح… !.ولررتؽـ تؾررؽ كؾفررا مررـ شررمون الؿررمذن وا مررام ،
والسَلمة الترفع طـ هرذه الؿجرائٓت …!!( وإِ َذا س ِ
رؿ ُعق ْا ٱل َّؾغ َْرق
َ َ
َأ ْط َر ُضق ْا َط ْـ ُف) سقرة الؼصص.
ُ
الربرراط الؿسررجدي :قررد تقصررؾقا طبررائ ًة  ،وحزمررقا صررَلةً،
/2
وجدوا ئطا ًء ،كالػرسان يف الحروب ،وحؿراة الثغرقر ،لرقٓهؿ
لؿا ُحػظت إمة  ،وٓ صرقـت الدولرة  !..ففرؿ مرابطرقن طؾرك
العبائة ،وطؾك حقاة الؿسجد وفض ِؾف وطؿارتف جاء يف الحرديث
18
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طـ َأبِل ُه َر ْي َر َة –رضل اهَّلل طـفَ -أ َّن َر ُس َ
قل اهَّلل ِ َ -صر َّؾك اهَّللُ َط َؾ ْق ِرف
َو َس َّؾ َؿَ -ق َالَ ( :أ َٓ َأ ُئ ُّلؽ ُْؿ َط َؾك َما َي ْؿ ُحق اهَّللُ بِ ِف ا ْلخَ َط َايا َو َي ْر َف ُع بِ ِف
قل اهَّللَِ ،ق َال« :إِسبا ُغ ا ْلق ُض ِ
الدَّ رج ِ
ات؟ َقا ُلقاَ :ب َؾك َيا َر ُس َ
قء َط َؾك
ُ
ْ َ
َ َ
راج ِد ،واكْتِ
ا ْل َؿ َؽر ِ
َ
ر
ظ
الصر َرَل ِة َب ْعرردَ
رار َّ
رارهَ ِ،و َك ْثر َرر ُة ا ْلخُ َطررا إِ َلررك ا ْل َؿ َسر ِ َ
ُ
ِ
الر َب ُ
اط ) .رواه مسؾؿ .
َّ
الص ََلةَ ِ،ف َذلؽ ُْؿ ِّ
وفقررف معـررك حرربس الررـػس ومجاهرردتفا يف ذات اهَّللٕ ،ن الغالررب
خروجفؿ مبؽريـ مـ الؿساجد ،واكشغالفؿ بدكقاهؿ  ،إٓ أ ّن اؿر َة
أكاسررا ربطررقا أكػسررفؿ معتؽػررقـ طؾررك ذكرررهٓ ،هجررقـ بدطا ررف
ً
وشؽره.
وطـد ابـ ماجرة  :طرـ َط ْب ِرد اهَّلل ِ ْب ِ
رـ َط ْؿررٍو –رضرل اهَّلل طـرفَ -ق َ
رال:
" َص َّؾقـَا م َع رس ِ
قل اهَّلل ِ َ -ص َّؾك اهَّللُ َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ -ا ْل َؿ ْغرِ َب َف َر َج َع َم ْـ
ْ َ َ ُ
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بَ ،ف َجا َء َر ُس ُ
قل اهَّلل ِ َ -ص َّؾك اهَّللُ َط َؾ ْق ِف َو َسر َّؾ َؿ-
ب َم ْـ َط َّؼ َ
َر َج َع َو َط َّؼ َ
رـ ُر ْك َب َت ْق ِرفَ ،ف َؼ َ
رالَ « :أ ْب ِش ُرروا
ُم ْسرِطًا َقدْ َح َػ َز ُه الـَّ َػ ُسَ ،و َقدْ َح َس َرر َط ْ
ِ ِ
ِ
رـ َأ ْب َرق ِ
ُرؿ ا ْل َؿ ََل ِؽَرةَ،
َه َذا َر ُّبؽ ُْؿ َقدْ َفت ََح َبابًا م ْ
الس َرؿاء ُي َبراهل بِؽ ْ
اب َّ
ررقل( :ا ْك ُظررروا إِ َلررك ِطب ِ
ِ
َي ُؼ ُ
َ
َ
َ
ً
ون
ه
و
ة
رر
يض
ر
ف
ا
ررق
ض
ق
ق
ي
ررائ
َ
َ
رردْ
ررؿ َيـْتَظِ ُررر َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
رتحباب الجؾررقس واكتظررار
ُأ ْخر َررى) .وصررححف إلبرراين .وفقررف اسر
ُ
الصؾقات  ،والسَلمة مـ أرباب الدكقا ومشؽَلتفؿ .
ِ
الؿساجد
اجتؿاع محؿقئ كاجتؿاع
الؿغاكؿ العظام :لقس اؿة
/6
ٌ
ُ
 ،وٓ تَل ٍ مقؿقن كتَلقل الصالحقـ طؾك ذكر اهَّلل ،فقحصدون
اؿارا ياكعة  ،وقطقفًا باسؼة ،وفقاكف ئاكقة .جاء يف الحديث طـ
ً
رال َر ُس ُ
رالَ :ق َ
َأبِل ُه َر ْي َرر َة رضرل اهَّلل طـرف َق َ
رقل اهَّلل ِ َصر َّؾك اهَّللُ َط َؾ ْق ِرف
رقت اهَّللِ ،ي ْت ُؾ َ ِ
رت ِمرـ بق ِ
وس َّؾؿ ( :وما اجتَؿع َققم فِل بق ٍ
َراب
رقن كت َ
ْ ُُ
َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ٌ َْ
َ
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اهَّلل ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ِ
السررؽِقـَةَُ ،و َغ ِشر َقت ُْف ُؿ
ؿ
ف
ق
ر
ؾ
ط
رت
ر
ل
ز
ك
ٓ
إ
،
ؿ
َف
ـ
ر
ق
ب
ف
ك
رق
ر
س
ار
ت
ي
و
،
ْ
َ
َّ
َدَ
ُ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ َ ُ ُ ْ ْ
ِ
ِ
رقؿ ْـ ِطـْرردَ ُه ) .رواه
الر ْح َؿرةَُ ،و َح َّػرت ُْف ُؿ ا ْل َؿ ََل ؽَرةَُ ،و َذ َكر َرر ُه ُؿ اهَّللُ ف َ
َّ
مسؾؿ.
رئـ الؼؾررقب ،وتغشرراها الرحؿررات ،وتحتر ّ
رػ بفررؿ الؿَل ؽررة
تطؿر ُ
وإجَلٓ  ،ويحقصفؿ الثـا ُء الجؿقؾ يف الؿأل إطؾك  ،فلي
تعظقؿا
ً
ً
ٍ
فضؾ يعائل ذلؽ …؟!
ولذلؽ ٓ يضقؼ بؿجالس الذكر إٓ محروم ،لرؿ يتصرقر شررففا،
أو يطعؿ حؾقاها…!
ففؾ تصقرت طا دة هذه الؿغاكؿ مـ جراء مجؾس ذكرٍ يعظؿ فقرف
اهَّلل ..ويتػؼف بعضؽؿ يف أمقر ئيـف ..مؽرمة تصـع الققار  ،ورحؿة
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ررتجؾب الخقررررات ،وحراسرررة مَل ؽقرررة  ،ومباهررراة يف العرررقالؿ
تسر
ُ
العؾقية  ،واهَّلل ذو الػضؾ العظقؿ .
 /٣الؿباها ُة الػاخرة  :الؿر ُء يػرح بثـاء الـاس طؾقف ،وإن كران لرؿ
ُ
طاجرؾ بشرراه  ،فؽقرػ
يسع إلك ذلؽ  ،ولؽـفا إن وقعت فتؾؽ
َ
بثـرراء اهَّلل طؾقررف يف الؿررأل إطؾررك ،وإضفررار فضر ِ
رؾف طـررد الؿَل ؽررة
رـ َأبِررل
العظررام  ،والعبررائ الؿؽرررمقـ …؟! ورئ يف الحررديث َطر ْ
ِ ٍ
رال َ :خ َرر َج ُم َع ِ
ي رضل اهَّلل طـفَ ،ق َ
او َير ُة َط َؾرك َح ْؾ َؼ ٍرة
َسعقد ا ْلخُ دْ ِر ِّ
فِل ا ْل َؿ ْس ِ
ج ِدَ ،ف َؼ َال َ :ما َأ ْج َؾ َسؽ ُْؿ َقا ُلقا َ :ج َؾ ْسـَا ك َْذك ُُر اهَّللََ .ق َال :
اكَ .ق َ
اك ؟ َقا ُلقا َ :واهَّلل ِ َما َأ ْج َؾ َسرـَا إِ َّٓ َذ َ
آهَّلل ِ َما َأ ْج َؾ َسؽ ُْؿ إِ َّٓ َذ َ
رال :
ِ ِ
ِ
رـ
ُرؿَ ،و َمرا ك َ
َران َأ َحردٌ بِ َؿـ ِْز َلترل م ْ
َأ َما إِكِّل َل ْؿ َأ ْست َْحؾ ْػؽ ُْؿ ت ُْف َؿر ًة َلؽ ْ
رس ِ
قل اهَّلل ِ َص َّؾك اهَّللُ َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ َأ َق َّؾ َطـْ ُف َح ِدي ًثا ِمـِّلَ ،وإِ َّن َر ُس َ
قل
َ ُ
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ِ
ٍ ِ
ِ
رحابِ ِفَ ،ف َؼ َ
رال :
رـ َأ ْص َ
اهَّلل َص َّؾك اهَّللُ َط َؾ ْقف َو َس َّؾ َؿ َخ َر َج َط َؾك َح ْؾ َؼة م ْ
" َمررا َأ ْج َؾ َسرؽ ُْؿ ؟ " َقررا ُلقا َ :ج َؾ ْسرـَا َكر ْرذك ُُر اهَّللَ َوك َْح َؿرردُ ُه َط َؾررك َمررا
َهدَ اكَا لِ ْ ِ ْس ََلمَِ ،و َم َّـ بِ ِف َط َؾ ْقـَاَ .ق َال  " :آهَّلل ِ َما َأ ْج َؾ َسؽ ُْؿ إِ َّٓ َذ َ
اك ؟
" َقا ُلقا َ :واهَّلل ِ َما َأ ْج َؾ َسـَا إِ َّٓ َذ َ
اكَ .ق َال َ " :أ َما إِكِّل َل ْؿ َأ ْست َْح ِؾ ْػؽ ُْؿ
يؾ َف َل ْخبركِل َأ َّن اهَّلل ط َّز وج َّرؾ يب ِ
ت ُْف َؿ ًة َلؽ ُْؿَ ،و َلؽِـَّ ُف َأتَاكِل ِج ْبرِ ُ
راهل
َ َ َ َ َُ
ََ
بِؽ ُُؿ ا ْل َؿ ََل ِ َؽ َة " .رواه مسؾؿ.
رراح وطؾررؿ ،وفؽررر وتزكقررة ،واررقاب وهؿررة ،اررؿ اـرراء
فتخقررؾ اكشر ٌ
خقرات مصػقفة ،ومـا ر مبثقاة!..
ومـزلة ،
ٌ
ٍ
حسرـات وفضرا ؾ ،
آستغػار الؿَل ؽل  :يضرؿ يف الؿسرجد
/1
ُ
اسرتغػار الؿَل ؽرة وئطراؤهؿ ،مرـ صا ػرة مـؼطعرة
ويزيد معفرا
ُ
لؾعبررائة ٓ ،تعرررف بالسررفق وٓ بررالػتقر …( يسرربحقن لؾؾقررؾ
23
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والـفار ٓ يػترون ) سقرة إكبقاء .واشتفر الحديث الـبقي َط ْـ
َأبِل ُه َر ْي َر َة رضل اهَّلل طـرف َ ،أ َّن َر ُس َ
رقل اهَّلل ِ َصر َّؾك اهَّللُ َط َؾ ْق ِرف َو َسر َّؾ َؿ
َق َال ( :ا ْل َؿ ََل ِ َؽ ُة ت َُصر ِّؾل َط َؾرك َأ َح ِردك ُْؿ َمرا َئا َم فِرل ُم َص َّرَل ُه ا َّل ِرذي
رقل  :ال َّؾفررؿ ا ْغ ِ
ص ر َّؾك فِقر ِرف  ،مررا َلررؿ يحر ِ
ُ
َّ
َ
ُ
ْ
رؿ
ر
ف
ؾ
ال
،
ف
ر
ل
رر
ر
ػ
ر
ؼ
ت
،
ث
رد
َ
ُ
ُ
ْ ُ ْ
َ
ُ
َّ
ْ
َّ
َ
ْار َح ْؿ ُف).
(ما َل ْؿ ُي ْح ِد ْ
ث فِ ِقف َ ،ما َل ْؿ ُي ْم ِذ فِ ِقف)  .أخرجاه.
ويف رواية لفؿا َ :
وقد ورئ أن الؿَليؽة تصرؾل طؾرك أصرـاف ِمرـ الؿرممـقـ ومرـفؿ
رجرقا مرا طـرد اهَّلل ،
مـتظرو الصرَلة ،وأحبراس الؿسراجد  ،الرذيـ َ
رذكر اهَّلل
وتجؾرردوا طبررائ ًة وذكر ًررا  ،ورسررخقا تسرربقحا وتفؾر ً
رقَل ( ولر ُ
أكبر) سقرة العـؽبقت .
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وٓ ريب أن مرـ اؿرار ذلرؽ التقفقرؼ والشررح ،والسردائ والػررح،
والظػر والـجاة ،واهَّلل الؿقفؼ .
ِ
ولؽرـ وصـرؽ
الؿساجد  :وصـُؽ الردكققي مـزلرؽ ،
استقطان
/9
ُ
ْ
إخروي الذي يؼربؽ مرـ اهَّلل  ،ويردكقؽ ويزكقرؽ  ،بقرت اهَّلل ،
الؿسجد الؿـقر بػضؾف وهدايتف  ،فرَل تغػرؾ طرـ الجؾرقس فقرف،
والسؽقن أحقاكًا  ،لتتفرذب الرروح ،وتصرؼؾ الرـػس  ،ويصرؾح
الؼؾب  ،حتك تعتائ محبتف والؿؽث فقف ،وتبقت تماره طؾرك كرؾ
مَلذ الدكقا ومجالسفا …!
جاء يف الحديث طـ َأبِل ُه َر ْي َر َة –رضل اهَّلل طـفَ -ط ْـ الـَّبِ ِّل َ -ص َّؾك
اهَّلل ط َؾق ِف وس َّؾؿَ -ق َال ( :ما تَرق َّصـ رج ٌرؾ مس ِرؾؿ ا ْلؿس ِ ِ
ؾص َرَل ِة
راجدَ ل َّ
َ َ َ َ ُ ُ ْ ٌ َ َ
ُ َ ْ َ َ َ
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الذ ْكرِ إِ َّٓ َت َب ْش َب َش اهَّللُ َلر ُف ك ََؿرا َي َت َب ْشر َب ُش َأ ْه ُرؾ ا ْل َغا ِ ِ
َو ِّ
رب بِغَرا ِبِ ِف ْؿ إِ َذا
َق ِد َم َط َؾ ْق ِف ْؿ)  .رواه ابـ ماجف ،وصححف إلباين.
ومعـك« :إٓ َت َب ْش َب َش اهَّللُ لف ِمـ ِ
يخر ُج ِمـ بقتِف»ل أي :فرِح اهَّلل
حقـ ُ
جؾ وطَل بف ،وأق َبؾ طؾقف وتؾ َّؼاه بؽرمف وبره وإحسراكف ،والبشبشرة
يف حؼ اهَّلل جؾ وطَل صػة فعؾقة اابتة هَّلل جؾ وطَل ،وهل مـ أكقاع
الػرح ،وهق وصػ كؿال ٓ كؼص فقف ،والتبشبش مـ اهَّلل سبحاكف
وتعالك معـاه إضفار إفعال الؿرضرقة لؾعبرد وتؾ ِّؼقرف ببرره وتؼريبرف
غؿررره سرربحاكف بالرأفررة والرحؿررة،
وي ُ
وإكرامررف ،وتقفقؼررف لؾطاطررةَ ،
وهذا كسا ر ما وصػ اهَّلل تعالك بف مـ أوصاف ذاتف العؾ َّقة ،وفعؾف
سبحاكف مؿا يؼع ُمشت ََركًا بقـف وبقـ خ ْؾؼف ،فقؽقن لف مـف معـاه الذي
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َي ِصررح يف وصررػف ،ويؾقررؼ بحؽؿررف مررـ غقررر تؽققررػ وٓ تشرربقف وٓ
تؿثقؾ بالؿخؾقققـ  .واهَّلل الؿقفؼ .
 /8١الحػاو ُة الرباكقرة  :الؿصرؾقن الؿخؾصرقن كرؾ يرقم وهرؿ يف
ضقافة خالؼفؿ ،ويف حػاوة رباكقة  ،ويف مـازل كريؿة  ،ومساكـ
رـ َغردَ ا إِ َلرك ا ْل َؿ ْس ِ
رج ِد
شريػة  .يؼقل طؾقف الصرَلة والسرَلمَ ( :م ْ
ِ
ِ
اح ) .متػؼ طؾقف.
اح َأ َطدَّ اهَّللُ َل ُف ُك ُز َل ُف م ْـ ا ْل َجـَّة ُك َّؾ َؿا َغدَ ا َأ ْو َر َ
َو َر َ
كزٓ) وهق ما يؼدم لؾضقػ الـرازل مرـ ضرقافة وكرامرة ،
ويروى ( ً
ُ
رققف طـررد اهَّلل خؿررس صررؾقات  ،مررا
فؽررلن هررقٓء الؿصررؾقـ ضر ٌ
صحت كقاتفؿ ،وصؾبت صؾقاتفؿ  ،وهذا مـ أرجك الدواطل طؾك
الؿسررارطة يف الخقرررات  ،وآكتظررام يف الصررؾقات ( حررافظقا طؾررك
الصؾقات والصَلة القسطك ) سقرة البؼرة .
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َ
ٌ
ويشرغؾ طزمرف،
وخؾقؼ بؿرـ سرؿع هرذا الثرقاب  ،أن يجرد جردَّ ه،
ويسارع بَل ترئئ وترلخر …( فاسرتبؼقا الخقررات ) سرقرة البؼررة
وإطراف.
َلفقكا َلعؿر ال َؾ ِف حتّك تَتابعرت ** ُذكقب طؾك ِ ِ
كقب
َ
آااره َّـ ُذ ُ
ٌ َ
ََ
َ
َ ُ
ِ
ِ
َتررقب
َفقا َل َ
قت َأ َّن ال َؾ َف َيغػ ُر ما َمضك ** َو َيررل َذ ُن يف تَقباتـررا َفـ ُ
أصرحاب رسرقل اهَّلل صرؾك
أئركت
وطـ طؿرو بـ مقؿقن قال" :
ُ
َ
اهَّلل طؾقف وسؾؿ وهؿ يؼقلقن :الؿساجد بققت اهَّلل ،وإكرف حرؼ طؾرك
اهَّلل أن يؽرم مـ زاره فقفا" .واهَّلل الؿقفؼ .
 /88البَل ُئ الؿحبقبة هَّلل :بَلئ محبقبة هَّلل ،ومقاضع مؼدسة صقبرة،
ُ
وتبرارك مسراطقفؿ،
وأماكـ سؿت شر ًفا وطزًا  ،تُصؾح روائها،
وتـشرح بفا صردورهؿ …! وإكؿرا كاكرت محببر ًة لؿرا فقفرا مرـ
ُ
28

قلوب معلقة باملساجد

التعظقؿ هَّلل ِ وارتػراع ذكرره ،وصرقر طبائترف ،ويتقالرد مـفرا طبرائ
وذاكرررون وطؾؿرراء ،وصررؾحاء ،وأتؼقرراء بررررة …! قررال طؾقررف
رب ا ْلربِ ََل ِئ إِ َلررك اهَّلل ِ َم َسر ِ
راجدُ َهاَ ،و َأ ْب َغر ُ
رض
الصررَل ُة والسررَلمَ ( :أ َحر ُّ
ا ْلربِ ََل ِئ إِ َلرك اهَّلل ِ َأ ْس َرقا ُق َفا )  .رواه مسرؾؿ مرـ حرديث أبرل هريررة
رضل اهَّلل طـف .
رررف وطـايرررة ،وبضررردها
ررات وهدايرررة  ،وشر ٌ
رحؿر ٌ
ويف الؿسررراجد َ
إسقا ُ خصا ٌم وغػؾة ،وتسمر ومعصقة ،وجػا ٌء وقسقة  ،فؽـ مـ
روائ الؿساجد غال ًبا  ،وتؼ ّؾؾ مـ إسقا إٓ لحاجة  ،والسَلم .
الغرردو وأصررال :وقترران صقبرران يف الؿسررجد ٓ ،
جؾررقس
/82
ّ
ُ
ررون يفجروكفررا ،وٓ يرردرون
تعرررف إٓ يف أيررام رمضرران  .،كثقر َ
فضر َ
ررؾ جؾقسرررفا واسرررتغَللفا  ،بعرررد صرررَلة الػجرررر  ،وصرررَلة
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العصر !..فؽقػ لق طقئت كػسؽ التبؾغَ بشلء مـفا يؼرقل أبرق
أمامة رضرل اهَّلل طـرف إن رسرقل اهَّلل صرؾك اهَّلل طؾقرف وسرؾؿ قرال:
(ٕن أقعرردَ أذكر َرر اهَّلل وأكبررره وأحؿررده وأسرربحف وأهؾؾررف  ،حتررك
ْ
أحب إلل مـ أن أطترؼ رقبترقـ أو أكثرر مرـ ولرد
تطؾع الشؿس ُّ
َ
إسؿاطقؾ ،ومـ بعد العصر حتك تغرب الشؿس أحب إلل مرـ
أن َ
أطتؼ أربع رقاب مـ ولد إسؿاطقؾ ) .رواه أبق ئاوئ وحسرـف
إلباين .
َ
أفضرؾ مرـ
ذكرر اهَّلل طظرقؿ ،ومرا ُطبرد اهَّلل بشرلء
وهذا يعؾؿرؽ أن َ
ذكره والثـاء طؾقف ( اذكروا اهَّلل ذكرا كثقرا وسبحقه بؽر ًة وأصرقَل)
سقرة إحزاب  .واذا التزمف العبرد فرا قردر الصردقة وا طترا .
ٍ
معسقل طرـ الرذكر
قال العَلمة ابـ الؼقؿ رحؿف اهَّلل يف كَلم ص ّقب
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ذكرر اهَّلل طررز
 ":أن يف الؼؾرب َخؾر ًة وفاقررة ٓ يسردها شرلء البتررة إٓ َ
ررب
رذكر يجؿررع الؿتػررر  ،ويػررر الؿجتؿررع ،ويؼر ُ
وجررؾ .وأن الر َ
البعقررد ،ويبعررد الؼريررب .فقجؿررع مررا تػررر طؾررك العبررد مررـ قؾبررف
وإرائتف ،وهؿقمف وطزومف ،ويػرر ُ مرا اجتؿرع طؾقرف مرـ الفؿرقم،
والغؿقم ،وإحزان ،والحسرات طؾرك فرقات حظقضرف ومطالبرف،
ويػر أيضًا ما اجتؿع طؾقف مـ ذكقبرف وخطايراه وأوزاره ،ويػرر
أيضًا ما اجتؿع طؾك حربف مـ جـد الشرقطان ،وأمرا تؼريبرف البعقرد
فنكف يؼرب إلقف أخرة ،ويبعد الؼريب إلقف وهل الدكقا" .والسَلم.
حبس يضاهل الؿسراجدَ ،
/81
الحبس العبائي الؾذيذ :لقس اؿ َة ٌ
ُ
ِ
الطاطررة يف بقررقت
ولررقس هـالررؽ حديؼرر ٌة تلسرررك كجؿالقررات
وكتؼاطس طـ فضا ؾفا…
كؼصر فقفا،
اهَّلل…! فؾؿاذا
ُ
ُ
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ٍ
قرررار ومعررقـ ،ويف
الصررَل ُة حبسررتؽ هَّلل ،وجعؾتررؽ يف ربررقة ذات
ٍ
ورياض متدفؼة بالطقبات…!
بستان ُمري ٍع بالخقرات ،
ٍ
ٍ
َ
َ
ومؾرذة
روضرة وزهرقر،
ولؽـرؽ يف
أشرغالؽ ،
خرت طـ بعض
تل َ
وحبقر  ،وخؾقئ وسرور …!
الر ُسر َ
رقل اهَّلل ِ َصر َّؾك اهَّللُ َط َؾ ْقر ِرف َو َسر َّؾ َؿ َ َٓ ( :يرز َُال َأ َحردُ ك ُْؿ فِررل
يؼرقل َ
ِ
ٍ
ِ
رب إِ َلرك َأ ْه ِؾ ِرف إِ َّٓ
الص ََل ُة ت َْحبِ ُسر ُف َ َٓ ،ي ْؿـَ ُعر ُف َأ ْن َيـْ َؼؾ َ
َص ََلة َما َئ َامت َّ
الص ََل ُة ) .أخرجاه طـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف .
َّ
فلكت يف مصَلك الخصقب ،وقد ترئئ لساكؽ  ،وحقا قؾبؽ  ،وقرؾ
َ
سؿقر
شرك ،وذهبت مشاغؾؽ ،واختػك أصدقاؤك  ،ولؿ يبؼ لؽ
ٌ
أكػررس
وتؾؽررؿ واهَّلل
سررقى ذكررر اهَّلل وحبررف والشررق إلررك لؼا ررف ،
ُ
ُ
تػرصـ فقفا  ،قال بعض الصالحقـ  ":مساكقـ أهؾ
الؾحظات فَل
ّ
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الدكقا  ،خرجرقا مرـ الردكقا ومرا ذاقرقا أصقرب مرا فقفرا .ققرؾ  :ومرا
أصقب ما فقفا  ..قال :محب ُة اهَّلل  ،وإكس برف  ،والشرق إلرك لؼا رف
ُ
،والتررـعؿ بررذكره وصاطتررف “ .واهَّلل الؿقفررؼ والفررائي إلررك سررقاء
السبقؾ .
رتؼر الؿعتؽػررقـ  :الررذيـ يرجررقن بؾررق َغ صررػق رمضرران،
 /88مسر ُ
والػررقز بلسررراره وهررؿ العبررا ُئ الصرررحاء ،وإتؼقرراء إكؼقرراء،
رمضان
شلن
َ
وأحباس العشر إواخر يف رمضان  ،الذيـ قدّ روا َ
ُ
 ،وآاررروا ُأخررراهؿ طؾررك ئكقرراهؿ  ،وتطؾعررقا إلررك مررا طـررد اهَّلل،
وتػؽروا يف لقؾة الؼدر الشرريػة  .والسرـ ُة اطتؽاففرا يف رمضران ،
بالخؾقئ يف الؿسجد  ،والسؽقن يف بطرـ روحاكقترف  ،وٓ يصرح
اطتؽرراف الرجررال إٓ يف الؿسررجد ،لرمضرران وغقررره ،كؿررا كرران
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يصـع طؾقف الصَل ُة والسَلم ،واطتؽػ أزواجف مرـ بعرده  ،جراء
يف الصحقحقـ طـ كَافِع طـ طب ِد اهَّلل ِ ب ِـ طؿرر ر ِ
رل اهَّللُ َطـ ُْف َؿرا،
ض
َ ْ َْ
ْ ُ َ َ َ َ
َأن رس َ ِ
ػ ا ْلع ْشر ْإَو ِ
ِ
اخ َرر
قل اهَّلل َص َّؾك اهَّللُ َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ ك َ
َان َي ْعتَؽ ُ َ َ َ
َّ َ ُ
ِ
َان
انَ ،ق َال كَافِ ٌع َ :و َقدْ َأ َراكِل َط ْبدُ اهَّلل َر ِض َل اهَّللُ َطـْ ُف ا ْل َؿؽ َ
ِم ْـ َر َم َض َ
رػ فِقر ِرف رسر ُ ِ
ِ
ِ
ران َي ْعتَؽِر ُ
رـ
ا َّلر ِرذي َكر َ
رقل اهَّلل َص ر َّؾك اهَّللُ َط َؾ ْقررف َو َس ر َّؾ َؿ مر َ
َ ُ
ا ْل َؿ ْس ِ
ج ِد.
ٌ
واكعزال وتباطد ،واكشغال ومرذاكرة
ويف الؿسجد طبائ ٌة روحاكقة ،
 ،فـاسررب لزكرراة الؼؾررب  ،وإشررعال الررروح ،ومضرراطػة إطؿررال ،
واهَّلل الؿقفؼ .
 /82جقران اهَّلل :كعؿ هؿ مـ خقر الجقران ،حقرث خؾردوا لرربفؿ،
وسؽـقا بققتف  ،وأحبقا جقاره ،واكشررحقا لعبائترف  ،فبراتقا مرـ
34

قلوب معلقة باملساجد

الؼقم الصالحقـ ،والؿممـقـ العابرديـ ..جراء يف الحرديث طرـ
أكس رضل اهَّلل طـف قال :قال رسقل اهَّلل  -صؾك اهَّلل طؾقرف وسرؾؿ
 إن اهَّلل -طز وجرؾ -لقـرائي يرقم الؼقامرة ( :أيرـ جقرراين ،أيرـجقراين؟ قال :فتؼقل الؿَل ؽة :ر َّبـا ،ومرـ يـبغرل أن يجراورك؟
طؿار الؿساجد) .أخرجرف الحرارث برـ أبرل اسرامة
فقؼقل :أيـ
ُ
يف الؿسـد وجقئ إسـائه إلباين .
وهذا مـ فضرؾ الخؾرقئ يف الؿسراجد ،واسرتقطاكفا طبرائ ًة وذكرر ًا،
بحقث يغؾب طؾك الؿسؾؿ جؾقسف فقفا ،ويؼدمفا طؾك كؾ الؿرَلذ
والشفقات ،فقغـؿ بفذا الثقاب  ،ويسعد سعائ ًة ٓ كظقر لفرا  ،ففرق
ُ
كسرلل
يف جقار وحبس واطتؽاف ،ويف لذا رذ وكػرا س ومسررات،
اهَّللَ تعالك مـ فضؾف .
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مصابقح الؽرقن  :تضر لؾـراس ئروبفرؿ  ،وتبصررهؿ ئيرـفؿ
/86
ُ
ورسالتفؿ ،ويؿتد كػعفا يف الؿعؿرقرة  .قرال ابرـ طبراس رضرل
ررقت اهَّلل يف إرض ،تضرررلء ٕهرررؾ
اهَّلل طـفؿرررا ( :الؿسررراجدُ بقر ُ
مصرابقح
السؿاء كؿرا تضرلء الـجرقم ٕهرؾ إرض ) .فؽلكفرا
ُ
رطع ُسرررجفا حتررك
رقع ططرهررا يف كررؾ مؽرران  ،وتسر ُ
مشررعة  ،يضر ُ
تتعرالك يف العـرران ،فتشرعر بفررا الؿخؾققرات ،لؿررا فقفرا مررـ ذكررر
وتعظررقؿ  ،وتررَلوة وتعؾررقؿ  ٓ ،سررقؿا والؿَل ؿررة لفررا شرراهدة ،
ولعبرائ اهَّلل حارسررة  .ومرـ كرران مرع الؿصررباح مَلزمرا  ،اهترردى
صريؼف ،وطرف وجفتف  ،وأتل طؾك كفجف وطؼؾف.
ِ
َ
الؿممـ الذاكر لربف تعالك ،
الؿساجد  :ما
 /8٣أوتا ُئ
أجؿؾ القتدَ
َ
والؿعظؿ لشرطف ،والؿبائر يف تَلوترف  !..وسرؿك سرعقد رحؿرف
َ
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سرربب ابررات
اهَّلل أولئررؽ الؿعتؽػررقـ فقررف كإوتررائ  ،وكررلكفؿ
ُ
الؿسجد ،
ومقضع رسقخف وتؿاسؽف …! ومرـ ا ّبرت مسراجدَ
ُ
ِ
رـ
اهَّلل كان سب ًبا يف ابات ئيـرف وبؼا رف واكتشراره…يؼرقل َسرعقدُ ْب ُ
ب رحؿف اهَّلل تعالك « :إِ َّن لِ ْؾ َؿ َس ِ
ا ْل ُؿ َس ِّق ِ
اج ِد َأ ْوتَا ًئا ِم َـ الـ ِ
َّاسَ ،وإِ َّن
ِ
ِ
وه ْؿ َس َل ُلقا َطـ ُْف ْؿَ ،فرنِ ْن كَراكُقا
َل ُف ْؿ ُج َؾ َسا َء م َـ ا ْل َؿ ََل َؽةََ ،فنِ َذا َف َؼدُ ُ
مر َضك طائوهؿ ،وإِ ْن كَاكُقا فِل ح ٍ
ُقه ْؿ».
اجة َأ َطاك ُ
َ َ
َ ُ ُ ْ َ
َْ
ٕن فقفررا بضرراطتفا الحؼقؼقررة ،وتجارتفررا
 /81سررق أخرررة ّ :
الرابحررة  ،ومالفررا الرررا ج  ،مررـ حسررـ التررديـ  ،وئيؿررة الررذكر ،
وحؾؼ العؾؿ  ،وئروس الػؼف  .روي طـ ططاء برـ يسرار رحؿرف
مر طؾقف بعض مـ يبقع يف الؿساجد قال ( :طؾقؽ
اهَّلل أكف كان إذا ّ
بسق الدكقا ،فنكؿا هذا سق أخرة ).
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فررَل يؾقر ُرؼ بالؿسررجد إٓ تجررارات أخرررة والرردار الباققررة مررـ ذكررر
وتَلوة  ،وطؾؿ وتدبر  ،ومحاسبة وتقبة ،وهل التل تـػرع الؿررء يف
ئكقاه وآخرتف ،وتصقكف مرـ أفرات والضرقاع  .ويف السرق كشراط
واهتبال ،وكذلؽ أسقا أخرة تحتاج كؾ ذلؽ…( َوفِرل َٰذلِ َ
رؽ
َف ْؾ َق َتـَا َف ِ
قن) سقرة الؿطػػقـ .
س ا ْل ُؿ َتـَافِ ُس َ
 /89العؿررار ُة الؿعـقيررة  :وهررل التررل تحقررل الؿسرراجدَ بررذكر اهَّلل
وصاطتررف  ،وبالرردرس والػؼررف والررتَلوات  ،فؽؿررا يحقررل التجررار
الؿساجدَ حسر ًقا ،فرالػؼراء والعؾؿراء يحققكفرا معـقيرا بالعبرائة
ران
والعؾررؿ …! يؼررقل ا مررام َقتررا َئ ُة السدوسررل رحؿررف اهَّلل " :كر َ
رج ٍد يعؿرره ،أو بق ٍ
ٍ
ِ
ِ
ُي ُ
رت
الؿ ْسؾ ُؿ ّإٓ يف َارَلثل :يف َم ْس ِ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ
ؼال :ما ُر َل ُ
أو ابتِ ِ
ِ
غاء ِر ْز ٍ ِمـ َف ْض ِؾ َر ِّب ِف ".
ُيؽـُّ ُفْ ِ ،
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ويف ذلررؽ ئلقررؾ طؾررك شررققع هررذا الؿعـررك يف حقرراة إسررَلف ،
وتطبقؼفؿ لؾفردي الـبرقي يف العَلقرة مرع الؿسرجد  ،وأكفرا طَلقرة
ٍ
وحربس واكؼطراع  ،ولرقس مجررئ صرؾقات تؼرام  ،ارؿ تفجرر
حب
أوقاتًا كثقرة…!!
ولقس الؿعـك ُ
ترك الحقاة وتجارتفا ومصرالحفا بالؽؾقرة  ،كرَل!..
بررؾ الؿرررائ آسررتعدائ لمخرررة والتبؾررغ الررقافر لؾرردار الباققررة  ،وأن
تؽقن الدكقا يف أيديـا ٓ يف قؾقبـا  ،وتجعؾ قـطر ًة الك ما بعدَ ها!..
 /2١مَل ُذ التا بقـ ِّ :
ومؼصرر ،آلؿترف ذكق ُبرف ،وكردّ رت
لؽؾ مذكب
ّ
حقاتَررف خطايرراه ُ ،لررذ بالؿسررجد تا ًبررا وباكقررا  ،وأكثررر الررتَلوة
وآستغػار  ،وتجـب الؿجالس التل تذكرك الخطقئة  ،وتجدئ
يحتضرـ تقبترؽ وكردمؽ
معؽ الذكب …! ولرـ تجرد مقضر ًعا
ُ
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كالؿسرررجد  ،ويف الحرررديث  (:الـررردم تقبرررة ) .قرررال تعرررالك :
اخ َر َسر ِّقئًا
ون ٱطت ََر ُفقا بِ ُذكُقبِ ِفؿ َخ َؾ ُطقا َط َؿَل َصر ِٰؾحا َو َء َ
﴿و َء َ
اخ ُر َ
َ
ِ
ُقب َط َؾ ِ
قؿ [التقبة .]8١2
َط َسك ٱهَّللُ َأن َيت َ
قفؿ إِ َّن ٱهَّللَ َغ ُػقر َّرح ٌ
رـ َط َّب ٍ
آخ ُررون اطترفرقا
﴿و َ
راس رضرل اهَّلل طـرف َ " :
َو َق َال البحر ا ْب ُ
ت فِل َأبِل ُلبابة َو َج َؿا َط ٍة ِم ْـ َأ ْص َحابِ ِف ،تَخَ َّؾ ُػقا َط ْـ َغز َْو ِة َت ُب َ
قك،
َك َز َل ْ
قرؾَ :و َسر ْب َع ٌة َم َعر ُفَ ،وقِ َ
َف َؼ َال َب ْع ُض ُف ْؿَ :أ ُبق ُل َبا َب َة َو َخ ْؿ َس ٌة َم َعر ُفَ ،وقِ َ
قرؾ:
َوتِ ْس ر َع ٌة َم َع ر ُفَ ،ف َؾ َّؿررا َر َجر َرع ال َّـبِ
رل ﷺ ِم ر ْـ َغز َْوتِر ِرف َر َب ُطررقا َأ ْك ُػ َسر ُرف ْؿ
ر
ُّ
بِسررق ِاري ا ْلؿسر ِ ِ
رؿ إِ َّٓ َر ُسر َ
رقل اهَّلل ِ ﷺَ ،ف َؾ َّؿررا
َ َ
رجدَ ،و َح َؾ ُػررقا َٓ َي ُح ُّؾ ُفر ْ
َ ْ
َأ ْكز ََل اهَّلل ه ِذ ِ
ون ا ْطت ََر ُفرقا بِ ُرذكُقبِ ِف ْؿ َ
رؿ الـَّبِ
ْ
َ
َ
رل
ف
ؼ
ؾ
ص
أ
ر
آخ
﴿و
َ:
ة
ي
أ
ه
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ َ
ُ
ُ
َ
ُّ
ﷺَ ،و َط َػا َطـ ُْف ْؿ" .
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مجررالس كريؿررة  :ص ّقبفررا اهَّلل ورفررع قرردرها ،وأكرررم أهؾفررا
/28
ُ
بؽرا ؿف  ،ومـحفؿ فقاضؾف  ،ففل تصـع خصال الؿسؾؿ وتغقرر
يس الخَ ْقٓكِ ِّل رحؿف
سؾقكف  ،وتؿـحف بركاتفا …! قال أبق إ ْئ ِر َ
الؿ ِ
ساجدُ َمجالِ ُس الؽِرا ِم" .
اهَّلل َ " :
حقث طرفقا قدرها  ،وأئركقا سرها ا يؿاين والروحاين يف ئيرـفؿ
كثقرررا  ،وتعؾؼررقا بفررا تعؾررؼ الؼـائيررؾ يف
وأخَلقفررؿ  ،فَلزمقهررا
ً
سؼقففا ،ومـ اؿ ٓ تسػؾ أخرَل طؿارهرا  ،وٓ تضرقؼ سرؿاتفؿ
وشؿا ؾفؿ ..واهَّلل الؿقفؼ .
تبؽقر وجؾقس  :يقجد يف أهؾ ا يؿان مبؽرون لؾؿساجد ،
/22
ٌ
وجؾساء فقفا ،قد اتخذوها مقصـا ،وجعؾقها رياضرا ،يطربرقن
بفا ،ويستـشرؼقن طبقرهرا  ،ويماروكفرا طؾرك مرا سرقاها  ،فؼفرقا
41
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وأسررار البؽرقر ،وشررف الجؾرقس…! ومرـ
طظؿ َة الصرَلة،
َ
هررمٓء سررقد التررابعقـ !..يؼررقل سررعقد بررـ الؿسررقب  -التررابعل
الجؾقؾ رحؿف اهَّلل  ( :-ما أ ّذن الؿمذن مـ اَلاقـ سـة إّٓ وأكا يف
الؿسجد) .وتروى  ":ما فراتتـل التؽبقرر ُة إولرك مـرذ خؿسرقـ
سـة وما كظرت يف قػا رجؾ يف الصَلة مـذ خؿسقـ سـة ".
وفؼففا ئوام جؾقسف يف الؿسجد  ،وكثرة تبؽقره ،بحقرث ٓ تػقترف
الـقافؾ والرواتب  ،وٓ يضقع الصػ إول  !..وٓ ريب أن تؾرؽ
هؿة طالقة  ،وطديؿة ااقبة ُ ،
كسلل اهَّللَ مـ فضؾف.
الحرص طؾك تؽبقرة ا حرام  :وهل طَلم ُة الجد والؿثرابرة
/21
ُ
ُ
وئلقؾ القؼظة وآهتؿام … ( سابؼقا إلك مغػررة مرـ ربؽرؿ).
،
يؼقل وكقع بـ الجراح رحؿف اهَّلل  " :كان إطؿش -رحؿرف اهَّلل
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قري ًبا مـ سبعقـ سـة لرؿ تػترف التؽبقرر ُة إولرك " .والؿؼصرقئكثر ُة بؽقرهؿ ،أو ئيؿرة جؾقسرفؿ يف الؿسراجد  ،بحقرث غؾرب
طؾقفؿ آكضباط  ،ولؿ يروا متلخريـ أو قاضقـ …! وٓ يؼرقل
قا ؾ :كقرػ ُحسربت ،أو تقبرع  ،فقشرؽؽ يف ذلرؽ ،فرنن كؿراذج
صررَلحفؿ واسررتؼامتفؿ يف كُتررب السررقر  ،يشررفد بصرردققة تؾررؽ
إخبار ،أو تحؿؾ طؾك الغالب رحؿفؿ اهَّللُ  .وقد صح يف ُس ِ
ــ
ِ ِ ِ
قـ َي ْق ًما
الترمذي ققلف طؾقف الصَل ُة والسَلمَ (:م ْـ َص َّؾك ل َّؾف َأ ْر َبع َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ب َلر ُف َب َرا َءت ِ
رـ
َران َ :ب َررا َء ٌة م َ
فل َج َؿا َطةُ ،يدْ ِر ُك ال َّت ْؽبِ َقر َة ْإُو َلك كُت َ
الـ ِ
َّارَ ،و َب َرا َء ٌة ِم َـ الـِّ َػا ِ ) .أي يممـف ويـجقف يف الردكقا مرـ طؿرؾ
الؿـافؼ  ،ويقفؼف لعؿؾ أهؾ ا خَلص  ،ويف أخرة يممـف مؿرا
ويشررفد لررف يف
يعررذب بررف الؿـررافؼ ويـجررق مررـ لفقررب الـقررران ُ ،
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الؿجررامع بلكررف غقررر مـررافؼ ٕن الؿـررافؼقـ صبعررتفؿ التؽاسررؾ
والػتقر ،واهَّلل الؿستعان .
 /28افتر ُ
رراش الؿسررجد  :إكؿررا ُيػتر َرر ُش الؿسررجدُ طبررائ ًة وصررَلة
وتَلو ًة  ،ولقس كقمرا وتؽاسرَلً ومبقترا  ،كرذا ئيردن الصرالحقـ،
يعرفقن كعؿ َة الؿساجد ،وما وضعف اهَّللُ فقفا مـ أسرارير وحؽؿ
 ،وأفاكقـ وبركات !..ولذلؽ آاروها طؾك الؿَلذ ،واستجؿعقا
لفا كؾ ققاهؿ وصاقاتفؿ … !.يؼقل العَلمة ابـ جرريج رحؿرف
َ
فرراش ططراء-رحؿرف اهَّلل -طشرريـ سرـة،
اهَّلل  " :كان الؿسجدُ
وكان مـ أحسـ الـاس صَلة" .
وهذا ُّ
يدل طؾك صقل الجؾرقس ،ومَلزمرة العبرائة ،وكثررة الرذكر،
روحررف وريحاكررف ،ولذتررف واكفؿاكررف ،
وقؾررة الؿخالطررة  ،فالؿسررجدُ
ُ
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ِ
يسرؾؿ الـراس
وشغؾف واكشراحف  ،وبقتف وفراشرف  .ويف خرَلل ذلرؽ
ُ
وشرررهؿ وأذيررتفؿ  ،ويعررقش لررذاذ َة آيؿرران وآكفؿرراك العبررائي،
فقـسك الدكقا ومعضَلتفا ،ويطؿئـ بف قؾبف اصؿئـاكا يحسده الـراس
طؾقف ،وهق ما ُوفؼ لف جؿاط ٌة مـ العؾؿراء والصرالحقـ كعطراء برـ
أبل ربراح رحؿرف اهَّلل وزمرترف ،سرؿت الؿسراجد يف قؾرقبفؿ بسرؿق
ذكر اهَّلل طـدهؿ ،فاكحبسقا بفا يف الؿساجد  ..واهَّلل الؿقفؼ .
 /22مبائر ُة الصرؾقات  :بالحضرقر الؿبؽرر ،والعؽرقف الردا ؿ ،
والجؾقس الطقيؾ  ،بحقث ٓ تحضر الصؾقات  ،إٓ والـػقس
بارزة ،والؼؾقب خاشعة  ،قد تلهبت وتفقلت واكشررحت لؾؼراء
َ
هـالررؽ بررذكر مسررتديؿ  ،وتبتررؾ
ربفررا وأئاء طبائتررف  ،وتظػررر
خصقب ،وتَلوة مقؿقكة  ،وارتقاح مـ الـاس …! يؼرقل ربقعرة
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الؿمذن لصَلة الظفرر مـرذ أربعرقـ
بـ يزيد رحؿف اهَّلل  ( :ما أذن
ُ
أكقن مريضًا أو مسافر ًا ).
سـة إٓ وأكا يف الؿسجد ،إٓ أن
َ
وكذا لتؽـ الفؿؿ ،ومـ أجؾ ذلؽ تعقش العزمرات ،واهَّلل الؿقفرؼ
والفائي إلك سقاء السبقؾ.
وحسررـ طاقبتفررا طؾررك إمررة ،
/26
تـررقع وضررا ػ الؿسرراجد ُ :
ُ
وتـامل غراسفا طؾك الـاس .
ومجرامع
مقاضع إ ؿة،
قال ا مام ابـ تقؿقة رحؿف اهَّلل ":وكاكت
ُ
ُ
رس مسررجده الؿبررارك طؾررل
إمررة هررل الؿسرراجدل فررنن الـبررل أسر َ
التؼقى ،فػقف الصَل ُة ،والؼراء ُة والذكر ،وتعؾقؿ العؾؿ ،والخطرب،
وفقف السقاسة ،وطؼد إلقية والرايات ،وترلمقر إمرراء ،وتعريرػ
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يجتؿع الؿسؾؿقن طـده لؿرا أهؿفرؿ مرـ أمرر ئيرـفؿ
العرفاء .وفقف
ُ
وئكقاهؿ .
 /2٣الؿسررجدُ والسررجقئ  :يؼررقل ا مررا ُم الزركشررل رحؿررف اهَّلل:
"ولؿا كان السجق ُئ أشرف أفعال الصَلة ،لؼرب العبد مـ ربف،
اشتؼ مـف اسؿ الؿؽان لؾؿقضع الرذي بـرل لؾصرَلة فقرف ،فؼقرؾ:
مسجد ،ولؿ يؼقلقا :مركع".
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ب املساجد وتعلق القلوب
ب املساعدة على ح ّ
/3األسبا ُ
بها :
رقؿ قرردر اهَّلل وشرررطف  ،والؿسررارطة يف مرضرراتف …( ومررا
 /8تعظر ُ
قدروا اهَّلل حؼ قدره…) .سقرة إكعام.
 /2إجَلل الصَلة  ،وتؼديؿفا طؾك كرؾ إشرغال وآهتؿامرات.
(حافظقا طؾك الصؾقات والصَلة القسطك …) .سرقرة البؼررة
 .قال سػقان بـ طققـة رحؿف اهَّلل  " :إن مـ تقققر الصَلة أن تلتل
قبؾ ا قامة ".
 /1مجاهررررررررد ُة الررررررررـػس وهقاهررررررررا ،وتزكقتفررررررررا بالررررررررذكر
والدطاء…(والرذيـ جاهردوا فقـرا لـفرديـفؿ سربؾـا…) سرقرة
العـؽبقت .
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رعار فضررؾ طؿررارة الؿسرراجد وجؿالقررات السررؽقن فقفررا
 /8استشر ُ
واستصَلح الـػس مـ خَللفا…!.
التؿاس هدي رسقل اهَّلل وكقػقة تعظقؿف لؾصرَلة وجؾقسرف يف
/2
ُ
الؿسررجد ٓ ،سررقؿا بعررد صررَلة الػجررر وصررَلة ركعتررقـ كؿررا
ورئ!..
ررتعؾؿ مرررـ جديرررة السرررؾػ وطؾرررق هؿؿفرررؿ يف صاطرررة اهَّلل ،
 /6الر ُ
والعؽقف يف الؿساجد ح ًبا وشق ًقا .
 /٣اطتؼا ُئ صَلح الؼؾب بؿجراورة اهَّلل وذكرره وئوام طبائترف ،وأن
الشؼاو َة كؾ الشرؼاوة يف الردكقا وآكفؿراك فقفرا (..فرَل تغرركؽؿ
الحقا ُة الدكقا ،وٓ يغركؽؿ باهَّلل الغرور ) سقرة لؼؿان .
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 /1الؿسررابؼ ُة إلررك صررَلة الجؿاطررة  ،والتبؽقررر إلقفررا قبررؾ إذان ،
وتحديث الـػس بفا وبػضا ؾفا  ،وتلمؾ الفدي الـبرقي ،وسرقر
الـاس  ،حتك تعتائ الـػس ،وتـشررح برالبؽقر  ،وئوام الؼعرقئ ،
فَل تؿؾ وٓ تػتر …! قال سعقد بـ الؿسقب رحؿرف اهَّلل  ( :مرـ
ٍ
َ
البرر والبحرر
حافظ طؾك َّ
الصؾقات الخؿس يف جؿاطة ،فؼد مأل َّ
طبررائ ًة ) .واطتقررائ مثررؾ ذلررؽ يربررل طؾررك حسررـ الؿجرراورة،
واسرررتحَلء الرررذكر والختؿرررات  .وقرررال محؿرررد برررـ الؿبرررارك
الصقري :كان سعقد برـ طبرد العزيرز إذا فاتترف صرَلة الجؿاطرة
بؽررك " كؿررا يف تررذكرة الحػرراظ لؾررذهبل رحؿررف اهَّلل .وأخبررار
السؾػ يف ذلؽ تطقل وتػق  ،وتـدهش لفا الـػقس وتـرذهؾ ،
وفؼـا اهَّلل وإياكؿ لطاطتف.
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ُ
سمال اهَّلل ئوام ا طاكة طؾرك الطاطرات ،والتقفقرؼ لؾخقررات ،
/9
ويف الحررديث الصررحقح  (:الؾفررؿ أطـررل طؾررك ذكرررك وشررؽرك
وحسـ طبائتؽ ).
ُ
ُ
التؼؾؾ مـ العَل رؼ آجتؿاطقرة الؿؾفقرة ،والعقا رد الؿذهبرة
/8١
لؾققت والعؼؾ والفؿة  ،واهَّلل ولل التقفقؼ والتسديد .
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إصدارات املؤلف :
صدر لف أكثر مـ (  ) 8١١كتاب مـفا :
ومدارج الػفؿ .
سَللؿ العؾ ِؿ
ُ
ُ
الخطب الحديثقة
ُ
 أربعقن الؿعالل إربعقن إكثريةمققظات التدبر الؼرآين
ُ
 كثار العؾؿ مـ جؿالقات السقرة الـبقية محا ؾقات ( شعر ). -ال َقراط ُة الرمضاكقة
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 مقاقػ طؾؿقة لأل ؿة إسَلف .وكؾفا مـ ( ئار تؽقيـ ). صَل ُع السؾقان  -ئار ابـ خزيؿة .كسؿات مـ أم الؼرى .
ٌ
مقات الؿروءة ( شعر ).
ُ
 وصـ ومــ ( شعر ). ال ِّطَلب إطظؿ ( شعر) ففزمقهؿ بنذن اهَّلل ( شعر). تقهجات الـقؾ( شعر ). كقروكا ولقؿقكا (شعر). مدا ـ إلباين (.شعر ). طاصػة الحزم ( شعر ).53
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 الؾملم الؿـظقم يف تؼريب العؾقم . سؾسؾة أربعقـقات حديثقة متـقطة . أزاهقر الروضة شجـ الؿـابر ققاطد قرآكقة لػفؿ الدطقة . مؼدمات التغققر الـبقي . مـ جؿالقات السقرة .ُ
آحتػال بالسبع الطقال .
 محاسـ التزيقـ بؿعاين الؿئقـلب الؿثاين .
حسـ التداين مـ ّ
ُ
وهتـ الؿحابر.
شجـ الؿـابر
ُ
ُ
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 صؾع ُة الشؿس ( ســ كقراكقة). -مسامرات أئبقة طؾك أكغام الؿتـبل.

للتواصل :
hamzah10000@outlook.com

.
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