بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

طالب العمم ومواسم العبادة
الشيخ /خالد بف عثماف السبت
الحمد هلل رب العالميف ،والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف ،نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو

أجمعيف ،وبعد:

فسبلـ اهلل عميكـ ورحمتو وبركاتو ،نتحدث بيف يديكـ في ىذا الموضوع ،وىو ما يتصؿ بالعبادة ،وبحاؿ طبلب
العمـ في جانب التعبد ،وىذا الحديث أوجيو إلى نفسي أوالً ،فأعظيا بو ،فالمرء يعمـ تقصيره ،ونقصو ،وعجزه

وضعفو ،ثـ ىو مذاكرة أييا اإلخواف ،أسأؿ اهلل -تبارؾ وتعالى -أف يحيي بيا القموب ،وأف ينفع بيا ،وأف يميمنا
رشدنا ،وأف يقينا شر أنفسنا ،فيي ذكرى ،والذكرى تنفع المؤمنيف.

كما أننا نطرح ىذا الموضوع أيضاً مف باب شحذ اليمة؛ ألجؿ أف تشمر النفس في طاعة ربيا ،ومميكيا

ومعبودىا -جؿ جبللو ،-ونحف في ىذه األياـ نستقبؿ ىذا الشير الذي ىو أفضؿ شيور العاـ ،فيو موسـ كبير
مف مواسـ التجارة مع اهلل -جؿ جبللو ،-والسعيد مف وفؽ فيو لمصياـ والقياـ ،وقراءة القرآف ،وألواف التعبدات،

وما أف ينقضي ىذا الشير حتى يبدأ موسـ آخر ،وىو موسـ الحج ،مف أوؿ يوـ في شواؿ ،يبدأ موسـ جديد،
يختـ بو العاـ.

فػ((مف صاـ رمضاف إيماناً واحتساباً غفر لو ما تقدـ مف ذنبو))(.)1

احتسابا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو))(.)2
إيمانا و
((مف قاـ رمضاف ً
ً
((ومف قاـ ليمة القدر إيماناً واحتساباً غفر لو ما تقدـ مف ذنبو))( .)3فيذه ثبلث.

((مف صاـ رمضاف ثـ أتبعو ستا مف شواؿ كاف كصياـ الدىر))((( ،)4الحج المبرور ليس لو جزاء إال

الجنة))(.)5

((مف صاـ يوـ عرفة غفر لو سنة أمامو ،وسنة بعده))(.)6
احتسابا مف اإليماف ( ،)16/1رقـ.)38( :
( )1أخرجو البخاري ،كتاب اإليماف ،باب :صوـ رمضاف
ً
( )2أخرجو البخاري ،باب فضؿ مف قاـ رمضاف ( ،)44/3رقـ ،)2009( :ومسمـ ،باب الترغيب في قياـ رمضاف وىو التراويح
( ،)523/1رقـ.)759( :
( )3أخرجو البخاري ،باب فضؿ ليمة القدر ( ،)45/3رقـ ،)2014( :ومسمـ ،باب الترغيب في قياـ رمضاف وىو التراويح
( ،)523/1رقـ.)760( :

إتباعا لرمضاف ( ،)822/2رقـ.)1164( :
( )4أخرجو مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب استحباب صوـ ستة أياـ مف شواؿ ً

( )5أخرجو البخاري ،كتاب الحج ،باب وجوب العمرة وفضميا ( ،)2/3رقـ ،)1773( :ومسمـ ،باب في فضؿ الحج والعمرة ،ويوـ
عرفة ( ،)983/2رقـ.)1349( :

( )6أخرجو ابف ماجو ،كتاب الصياـ ،باب صياـ يوـ عرفة ( ،)551/1رقـ.)1731( :
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ثـ بعد ذلؾ يأتي شير اهلل المحرـ الذي يكوف صومو أفضؿ الصياـ بعد رمضاف ،وفيو عاشوراء صيامو يكفر
سنة ماضية ،فانظروا إلى ىذا اإلفضاؿ واإلنعاـ مف اهلل -جؿ جبللو-؛ حيث تتتابع ىذه المواسـ في نياية العاـ،
وفي أولو ،فيذا أمر مف شأنو أف يحط الخطايا ،ويرفع الدرجات ،والعارفوف ينبغي أف يكوف ىؤالء ىـ طبلب
العمـ الذيف عرفوا الكتاب والسنة ،وحقائؽ ما أنزؿ اهلل عمى رسولو -صمى اهلل عميو وسمـ ،-فيـ عرفوا اهلل

بأسمائو وصفاتو ،وعرفوا عظمتو ،وما يستحقو مف العبادة واإلجبلؿ ،كما أنيـ عرفوا الطريؽ وتفاصيميا ،وتفاضؿ

األعماؿ والخيرات ،كما أنيـ عرفوا الدار اآلخرة ،وما فييا مف النعيـ المقيـ ،وما ينتظر العاصيف مف النكاؿ
واآلالـ والعذاب ،كما أنيـ عرفوا النفس ،وما يعتورىا مف اآلفات التي تقعدىا عف العمؿ ،وعرفوا األمور التي

تدعوىا إلى المزيد مف القربة والطاعة.

كؿ ذلؾ عرفوه ،فينبغي أف تكوف ىذه المعرفة سبباً لمزيد مف العمؿ والتميز الذي يتميزوف بو في ليميـ ونيارىـ،

وحركاتيـ وسكناتيـ عف غيرىـ ممف لـ يعرفوا ىذه األمور ،واال فما ىي فائدة العمـ؟ إف اإلنساف قد ُيشقي نفسو
في عمؿ دءوب ،في حفظ الكتب والمتوف ،وفي االشتغاؿ بيف يدي الشيوخ ،في القراءة عمييـ ،واستشراح ىذه

الكتب ،والتفقو في الديف فيحرـ نفسو كثي اًر مف المتع والمذات ،فبل يتنزه حينما يتنزه الناس ،وال يخرج إذا خرجوا،
وال يمتذ بما يمتذوف بو مما تشتييو النفوس وتطمبو ،بؿ يواصؿ عمؿ الميؿ بالنيار ،مف أجؿ تحصيؿ ىذا العمـ،

ولربما كاف ذلؾ مف أجؿ أف يحجز مقعداً في النار ،وكمنا يعرؼ حديث الثبلثة الذيف ىـ أوؿ مف تسعر بيـ

قر القرآف ،الرجؿ الذي تعمـ العمـ ،مف أجؿ أف يقاؿ :عالـ أو قارئ.
النار يوـ القيامة ،الرجؿ الذي أ

فيمقى في النار ،قبؿ الزناة والسراؽ ،فيذه أمور يحتاج اإلنساف أف يتبينيا ،وأف يتذكرىا؛ ألنو قد عرفيا ،لكف يبقى

العمؿ ،يبقى التطبيؽ واالمتثاؿ ،فما فائدة المعرفة إذا كانت ال تقودنا إلى العمؿ بطاعة معبودنا -جؿ جبللو؟!.

ثـ إننا نطرح ىذا الموضوع نظ اًر لما تعانيو نفوسنا مف كثير مف الجفاؼ ،فالقسوة غالباً عمى القموب واألعماؿ،
والبضاعة التي نقدـ بيا عمى اهلل -عز وجؿ -قميمة ،واآلخرة دار ال تصمح لممفاليس ،واإلنساف حينما ينظر أو
يق أر في سير أىؿ العمـ ،وما كانوا عميو مف التشمير والجد والعمؿ في طاعة اهلل -عز وجؿ -ال يتخيؿ نفسو إال

أنو مف قطاع الطريؽ ،وىذه حقيقة يجدىا اإلنساف في نفسو ،حينما ينظر في عممو ،وعمؿ ىؤالء.
ثـ إننا نطرح ىذا الموضوع في ىذه األياـ في و ٍ
قت تمر بو األمة في فتف متبلحقة ،وقد أخبرنا النبي -صمى اهلل
إلي))
عميو وسمـ -كما في حديث معقؿ بف يسار -رضي اهلل عنو -أف ((العبادة في اليرج كيجرة ّ

(.)1

فينشغؿ الناس بالنقؿ والتحميؿ ،وتتبع األخبار ،وما يجري ىنا وىناؾ ،وىذا األمر البد أف يؤثر في القموب،

فتشتغؿ القموب بما تمقفتو األسماع ،أو وقعت عميو األنظار عبر الشاشات ،ثـ بعد ذلؾ ال يبقى في ىذا القمب
محؿ لعبادة اهلل -عز وجؿ -وطاعتو واإلقباؿ عميو ،وىذا أمر مشاىد.

العبادة ىي عنواف شرؼ المؤمف ،وكمما كاف العبد أكثر تحقيقاً ليا كاف ذلؾ أكمؿ في حقو ،وشرفو ومنزلتو ،ولذا
وصؼ اهلل -تبارؾ وتعالى -رسولو -صمى اهلل عميو وسمـ -في أجؿ المقامات بالعبودية{ :س ْبح َ ِ
َس َرى
ُ َ
ان الَّذي أ ْ
( )1أخرجو مسمـ ،كتاب الفتف وأشراط الساعة ،باب فضؿ العبادة في اليرج ( ،)2268/4رقـ.)2948( :
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ِبع ْب ِد ِه لَ ْي ًًل ِم َن ا ْلمس ِج ِد ا ْلحرِام إِلَى ا ْلم ِ
ْصى} [اإلسراء ]1 :في مقاـ اإلسراء ،وقاؿ{ :فَأ َْو َحى إِلَى َع ْب ِد ِه َما
َ ْ
َ ْ
س ِجد ْاْلَق َ
َ
ََ
أ َْو َحى} [النجـ ،]10 :في مقاـ اإليحاء ،وفي مقاـ الدعوةَّ َ :
ام َع ْب ُد المَّ ِو َي ْد ُعوهُ} [الجف.]19 :
{وأَن ُو لَ َّما قَ َ
وجد في طمبيا العالموف باهلل -عز وجؿ -حقيقةً ،وىـ أىؿ
فالعبودية ىي الغاية التي شمر مف أجميا المشمروفّ ،
ِ ِ ِِ
اء} [فاطر.]28 :
الخشية{ ،إِ َّن َما َي ْخ َ
شى المَّ َو م ْن ع َباده ا ْل ُعمَ َم ُ
ولذلؾ أقوؿ :إف اإلنساف ال تسمو منزلتو ،وال ترتقي درجتو بمجرد أمور يحفظيا ،أو حينما يقطع كتباً في العمـ قد

درسيا ،وانما البد أف يعقب ذلؾ العمؿ والتطبيؽ واالمتثاؿ ،واال فإنو لو نفع العمـ ببل عمؿ لما ذـ اهلل أحبار
الييود ،وانظروا إلى أسوأ األمثاؿ في القرآف ،حيث
ين ُح ِّممُوا التَّْو َارةَ ثُ َّم لَ ْم
{مثَ ُل الَِّذ َ
أمة وىـ الييودَ :
بالحمار.

ضربت ألولئؾ الذيف يتعمموف وال يعمموف ،فالمثؿ األوؿ في
ِ
وىا َك َمثَ ِل ا ْل ِح َم ِ
َسفَ ًارا} [الجمعة ،]5 :فشبييـ
َي ْح ِممُ َ
ار َي ْحم ُل أ ْ

والمثؿ اآلخر :ضربو اهلل -عز وجؿ -لذلؾ العالـ الذي انسمخ مف آيات اهلل -عز وجؿ -وأدار ليا ظيره ،ضرب
لو مثبل بالكمب في أسوأ صوره وحاالتو {إِ ْن تَ ْح ِم ْل َعمَ ْي ِو َي ْم َي ْث أ َْو تَتُْرْك ُو َي ْم َي ْث} [األعراؼ.]176 :
فالعمـ ال ينفع ببل عمؿ ،البد مف العمؿ ،والتبعة عظيمة ،والحساب شديد ،واهلل -عز وجؿ -يحاسبنا بمثاقيؿ

الذر.

وقد ذكر معاوية بف قرة -رحمو اهلل -أنو قد أُىدي إليو طعاـ فأكؿ منو في الميؿ ،ثـ ترؾ بعضو فمما أصبح واذا
ىو قد اسود مف كثرة الذر ،فوزنو ،ثـ نحى عنو الذر ،فمما وزنو وجد الوزف لـ يتغير.
ش ِّار َي َرهُ} [الزلزلة.]8 ،7 :
ال َذ َّرٍة َخ ْي ًار َي َرهُ * َو َم ْن َي ْع َم ْل ِمثْقَ َ
واهلل يقوؿ{ :فَ َم ْن َي ْع َم ْل ِمثْقَ َ
ال َذ َّرٍة َ
ٍ
بحبة مف خردؿ ،فكانت حبة الخردؿ أثقؿ مف
خمسا وعشريف ذرة
ورجؿ يقاؿ لو أبو العباس الخطاب ،وزف
ً

خمس وعشريف ذرة.

فالذرة الواحدة ما وزنيا؟ ما مقدارىا؟ واهلل -جؿ جبللو -يحاسبنا عمى مثاقيؿ الذر ،فيعمـ المقاصد والنيات ،وليس

تحفيز لميمـ مف أجؿ
معنى ذلؾ أف اإلنساف ُيثبط عف العمؿ أو حفظ المتوف ،حاشا وكبل ،فأنا مف أشد الناس
اً
المزيد مف الحفظ والرعاية ،والعناية بالعمـ ،والجموس بيف يدي العمماء ،ولكف الكبلـ ليس في ىذا ،الكبلـ في

قضية أخرى وىي حينما يكوف ىذا العمـ غاية ،يتكثر بو اإلنساف ،ويتزيف في المجالس ،ولربما قدمو الناس ،أو
طمب ذلؾ ،فيتصدر في مجالسيـ ،وما يغني عنو ىذا إذا كاف اهلل -عز وجؿ -قد مقتو ،وأبغضو وسخط عممو؟.

والعبادة ىي رمز خضوع اإلنساف المربوب بربو وخالقو -جؿ جبللو ،-وكمما زادت ىذه العبادة زاد ىذا الخضوع

ت ا ْل ِج َّن َو ِْ
س إََِّّل
{و َما َخمَ ْق ُ
اْل ْن َ
واإلخبات والخشوع ،وىي العمة -كما نعمـ -التي مف أجميا خمؽ اهلل الجف واإلنس َ
لِ َي ْع ُب ُد ِ
ون} [الذاريات.]56 :
واذا نقصت العبادة تمردت النفس ،وطمبت الرفعة في الدنيا والعمو ،وأصابيا ما يصيبيا مف الكبر واآلفات

والعجب ،فتجد طالب العمـ -فضبلً عف غيره -لربما في نفسو مف التعاظـ والزىو والتكبر عمى اآلخريف ،ورؤية

النفس ما ال يقادر قدره ،وىذه بمية ومصيبة.

العمـ الصحيح الذي يؤخذ مف العمماء الربانييف ىو الذي يكسر النفس ،ويخضعيا لربيا وخالقيا -جؿ جبللو،-

3

ولكف ىذا العمـ أحياناً قد يضر.

مف الناس مف يعظـ خوفو إذا وقع في المعصية ،ولربما تعمـ بعض األشياء فيانت عميو ذنوبو ،وقد سمعت
اْل ثِْم وا ْلفَو ِ
ين ي ْجتَِنب َ ِ
ِ
ش إََِّّل المَّ َم َم} [النجـ ،]32 :يقوؿ:
اح َ
بعض مف يحتج بقولو -تبارؾ وتعالى{ :-الَّذ َ َ ُ
ون َك َبائ َر ِْ َ َ
فالذي يزني مرة ىذا ممف ذكر اهلل -عز وجؿ -ووصؼ وأثنى عمييـ ،وىذا رجؿ قد ترأس؛ حيث صار يعمـ
ويدرس في الجامعة ،فيقوؿ لتبلمذتو ىذا الكبلـ.

ين إِ َذا فَعمُوا فَ ِ
س ُي ْم
اح َ
{والَِّذ َ
ش ًة أ َْو ظَمَ ُموا أَ ْنفُ َ
َ
بقولو -تبارؾ وتعالىَ :-
ُّ
وب إََِّّل المَّ ُو} [آؿ عمراف.]135 :
الذ ُن َ

وآخر يراود غيره عمى الفاحشة ،ويحتج
استَ ْغفَُروا لِ ُذنُوِب ِي ْم َو َم ْن َي ْغ ِف ُر
َذ َك ُروا المَّ َو فَ ْ
وقد ترى الرجؿ أحياناً لربما يحرص عمى بعض األمور التي سمع النيي عنيا ،فبل يشرب قائماً مثبلً ،فإذا درس

قاؿ :توجد أحاديث تصرؼ النيي فيو لمكراىة ،فيتعمد مف غير حاجة ،فيشرب قائماً ،ىذا بعدما تعمـ.

ولربما تجد الرجؿ يخرج لنفسو ألواف التخريجات مف أجؿ أف يستحؿ ما حرـ اهلل -عز وجؿ -وذلؾ حينما يوظؼ

العمـ مف أجؿ أف يتوصؿ بو إلى شيواتو ومطموبات نفسو ،فيذه أمور ينبغي أف يحذر اإلنساف منيا ،أف يكوف

العمـ -وىو مطمب شريؼ -سائقاً لنا إلى الجنة ،أف يقودنا إلى مرضاة اهلل -جؿ جبللو.

ولذلؾ أقوؿ :ينبغي أف يوجو كؿ واحد منا السؤاؿ إلى نفسو ،فالحديث موجوٌ إلينا ،ينبغي أف نسأؿ أنفسنا عف
حالنا مع الصبلة المكتوبة ،كـ مرةً في األسبوع فاتتنا الصبلة؟ كـ مرةً في العاـ فاتتنا الصبلة؟ ال نسأؿ كـ مرةً
فاتتنا تكبيرة اإلحراـ ونحف نشاىد طبلب العمـ في كثير مف األحياف يصموف في أطراؼ الصفوؼ يقضوف؟ ،أىذه
ىي نتيجة العمـ؟

قاؿ وكيع بف الجراح :كاف األعمش قر ًيبا مف سبعيف سنة لـ تفتو التكبيرة األولى(.)1
ويقوؿ القاضي تقي الديف سميماف بف الحمزة المقدسي -رحمو اهلل -لـ أصؿ الفريضة منفرداً إال مرتيف ،وكأني لـ

أصميا( .)2كـ مرةً صمينا الفريضة منفرديف؟!
احدا ماتت فيو أمي(.)3
يوما و ً
ىذا آخر يقوؿ :مكثت أربعيف سنة لـ تفتني التكبيرة األولى إال ً
وجاء في ترجمة إبراىيـ بف ميموف الصائغ -رحمو اهلل -أف ابف معيف -رحمو اهلل -كاف يقوؿ عف إبراىيـ بف
ميموف :كاف إذا رفع المطرقة فسمع النداء لـ يردىا(.)4

رفع المطرقة! ونحف يؤذف األذاف ،وتقاـ الصبلة ،وننشغؿ عنيا مع أف اإلنساف لو تفكر في قولو" :اهلل أكبر"
لعرؼ أف اهلل أكبر مف ىذا العمؿ الذي يزاولو ،إذا كاف العمـ ال يربي النفوس فإف النفوس ال تتشربو ،وال يؤثر

فييا سمتاً ،وال ىدياً ،وال عمبلً ،وال عبادة.

( )1سير أعبلـ النببلء (.)228/6

( )2ذيؿ طبقات الحنابمة (.)402/4
( )3سير أعبلـ النببلء (.)646/10
( )4تيذيب التيذيب (.)173/1
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وقاؿ سعيد بف المسيب :ما فاتتني التكبيرة األولى منذ خمسيف سنة ،وما نظرت في قفا رجؿ في الصبلة منذ

خمسيف سنة (.)1

ولما حبس وضرب ذىب إلى المسجد ،فوجد الناس قد خرجوا ،قاؿ :ىذه
يعني :ما صمى في الصؼ الثانيّ ،
.
وجوه ما نظرت إلييا منذ خمسيف سنة
ونحف في كـ مرة نرى تمؾ الوجوه التي تقابمنا حيث يخرجوف مف المسجد؟.

اسأؿ نفسؾ ،كـ مرةً بكيت مف خشية هلل -عز وجؿ-؟ قد يمر عمى الواحد منا العاـ وأكثر وعينو لـ تدمع مف
خشية اهلل ،واذا جفت العيف فإف ذلؾ يدؿ عمى نضوب معيف القمب مف الخشوع ،يدؿ عمى أف ىذا القمب قد
صار يابساً جافا ،واذ صار يابساً فبل تسأؿ عف صبلبتو وقسوتو ،فبل يميف عند الموعظة ،وال يتأثر عند قراءة

القرآف.

يقوؿ الحسف بف عرفة -رحمو اهلل :-رأيت يزيد بف ىاروف بواسط وىو مف أفضؿ الناس عينيف ،ثـ رأيتو بعيف

واحدة ،ثـ رأيتو وقد ذىبت عيناه ،فقمت لو :يا أبا خالد ،ما فعمت العيناف الجميمتاف؟ فقاؿ :ذىب بيما بكاء
(.)2

األسحار

ذىب ذلؾ بعينيو ،نحف كـ مرةً دمعت عيوننا؟ يحتاج الواحد منا أف يتذكر ،وأف يحاوؿ أف يستحضر كـ مرةً
خشع؟.
والقموب التي ال تميف عند قراءة القرآف ،وال ترؽ فإنيا ستميف في كير النار -أعاذنا اهلل واياكـ منيا.

واشتكى ثابت البناني -رحمو اهلل -عينو ،فقاؿ لو الطبيب :اضمف لي خصمةً تب أر عينؾ ،قاؿ :وما ىي؟ قاؿ :ال
ِ
خير في عيف ال تبكي؟(.)3
تبؾ ،قاؿ :وما ٌ
وىذا ىشاـ الدستوائي -رحمو اهلل -بكى حتى فسدت عينو ،فكانت مفتوحةً ،وىو ال يكاد يبصر بيا(.)4

وقاؿ قتادة :كاف العبلء بف زياد قد بكى حتى عشا بصره ،وكاف إذا أراد أف يق أر أو يتكمـ جيشو البكاء ،وكاف أبوه

قد بكى حتى عمي(.)5

وىذا عطاء السميمي بكى حتى ُخشي عمى عينو ،فأُتي بطبيب يداوي عينو ،قاؿ :أداوي بشرط أال تبكي ثبلثة
أياـ ،فكره ذلؾ ،وقاؿ :ال حاجة لنا فيؾ(.)6
مف منا بكى في ثبلثة أياـ متتابعة في حياتو مف خشية اهلل -جؿ جبللو-؟ والمفروض أف طمبة العمـ ىـ أولى

الناس بيذا ،ولكنيا قسوة القموب.
( )1وفيات األعياف (.)375/2
( )2صفة الصفوة (.)11/2
( )3المصدر السابؽ (.)155/2
( )4المصدر السابؽ (.)206/2
( )5سير أعبلـ النببلء (.)202/4
( )6شعب اإليماف (.)244/2
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انظر إلى جفافنا في العبادة في سائر العاـ ،وفي رمضاف ،أحواؿ يستحي اإلنساف فييا مف اهلل -جؿ جبللو.
انظروا إلى أحواؿ السمؼ الصالح -رضي اهلل عنيـ ،-وىذه نماذج يسيرة لشيء مف أحواليـ في غير رمضاف،

قاؿ أبو مسمـ الخوالني" :لو قيؿ :إف جينـ تسعر ما استطعت أف أزيد في عممي"( ،)1كؿ الوقت مشغوؿ بالتعبد.
عيانا ما كاف عندي مستزاد"(.)2
عيانا ما كاف عندي مستزاد ،ولو رأيت النار ً
وكاف يقوؿ" :لو رأيت الجنة ً
وصفواف بف سميـ لو قيؿ لو :غداً القيامة ما كاف عنده مزيد عمى ما ىو عميو مف العبادة(.)3

ومنصور كما قاؿ عنو ىشيـ :لو قيؿ لو :ممؾ الموت عمى ىذا الباب ،ما كاف عنده زيادة في العمؿ ،وكاف
يصمي مف طموع الشمس إلى أف يصمي العصر ،ثـ يسبح إلى المغرب(.)4

وكاف عبد الرحمف بف أبي أنعـ البجمي لو قيؿ لو :قد توجو إليؾ ممؾ الموت ،ما كاف عنده زيادة عمؿ(.)5

وابف أبي ذئب كاف يصمي الميؿ أجمع في غير رمضاف ،ويجتيد بالعبادة ،ولو قيؿ لو :إف القيامة تقوـ غداً ،ما
()6

كاف فيو مزيد مف االجتياد

عالـ ،وفقيو ،واماـ.

وحماد بف سممة ،لو قيؿ لو :إنؾ تموت غداً ما قدر أف يزيد في العمؿ شيئاً ،يقوؿ الذىبي :كانت أوقاتو معمورةً
(.)7
بالتعبد واألوراد

أوقات مشغولة ،عرفوا الطريؽ ،وعرفوا المعبود ،وعرفوا الدار التي يريدونيا ،فماذا بقي إال الجد والتشمير ،وليذا
يقوؿ حماد بف سممة -رحمو اهلل :-ما أتينا سميماف التيمي في ساعة يطاع اهلل -عز وجؿ -فييا إال وجدناه

مطيعاً ،إف كاف في ساعة صبلة وجدناه مصمياً ،واف لـ تكف ساعة صبلة وجدناه إما متوضًئا ،أو عائداً ،أو
مشيعاً لجنازة ،أو قاعداً في المسجد ،قاؿ :فكنا نرى أنو ال يحسف يعصي اهلل -عز وجؿ.)8(-
وحاؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -قبؿ ذلؾ معروؼ ال تخفى ،فعف عائشة -رضي اهلل عنيا -قالت :كاف

رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -إذا صمى قاـ حتى تفطّر رجبله ،قالت عائشة :يا رسوؿ اهلل أتصنع ىذا وقد

شكور؟))(.)9
ًا
عبدا
غفر لؾ ما تقدـ مف ذنبؾ وما تأخر؟ فقاؿ(( :يا عائشة ،أفبل أكوف ً
ىذا المنعـ المتفضؿ ،الذي أفاض عمينا ألواف الفيوض والنعـ الظاىرة والباطنة ،ىدانا لئلسبلـ ،وكسانا وآوانا،
وأطعمنا ،أليس ىذا بجدير أف يعبد ويطاع ،وأف تسخر الجوارح واألعضاء واألبعاض في طاعتو والتقرب إليو؟.

( )1حمية األولياء وطبقات األصفياء (.)124/2
( )2المصدر السابؽ (.)127/2

( )3سير أعبلـ النببلء (.)366/5
( )4المصدر السابؽ (.)442/5
( )5المصدر السابؽ (.)62/5
( )6المصدر السابؽ (.)141/7
( )7المصدر السابؽ (.)447/7
( )8حمية األولياء وطبقات األصفياء (.)28/3
( )9أخرجو مسمـ ،باب إكثار األعماؿ واالجتياد في العبادة ( ،)2172/4رقـ.)2820( :
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وعف حذيفة قاؿ :صميت مع النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -ذات ليمة ،فافتتح البقرة ،فقمت :يركع عند المائة ،ثـ
مضى ،فقمت :يصمي بيا في ركعة ،فمضى ،فقمت :يركع بيا ،ثـ افتتح النساء ،فقرأىا ،ثـ افتتح آؿ عمراف،

فقرأىا ،يق أر مترسبل ،إذا مر بآية فييا تسبيح سبح ،واذا مر بسؤاؿ سأؿ ،واذا مر بتعوذ تعوذ ،ثـ ركع ،فجعؿ
نحوا مف قيامو ،ثـ قاؿ(( :سمع اهلل لمف حمده)) ،ثـ قاـ طويبل قر ًيبا
يقوؿ(( :سبحاف ربي العظيـ)) ،فكاف ركوعو ً
مما ركع ،ثـ سجد ،فقاؿ(( :سبحاف ربي األعمى)) ،فكاف سجوده قر ًيبا مف قيامو(.)1

مف منا معاشر طبلب العمـ مف صمى ليمة واحدة في حياتو بيذه الطريقة؟ بؿ لربما كاف بعضنا ال يوتر الوتر،
فضبلً عما زاد عمى ذلؾ.

وعف زيد بف خالد الجيني ،أنو قاؿ :ألرمقف صبلة رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -الميمة(( ،فصمى ركعتيف

خفيفتيف ،ثـ صمى ركعتيف طويمتيف طويمتيف طويمتيف ،ثـ صمى ركعتيف وىما دوف المتيف قبميما ،ثـ صمى

ركعتيف وىما دوف المتيف قبميما ،ثـ صمى ركعتيف وىما دوف المتيف قبميما ،ثـ صمى ركعتيف وىما دوف المتيف
قبميما ،ثـ أوتر فذلؾ ثبلث عشرة ركعة))(.)2

مف منا يصمي بيذه الطريقة في رمضاف ،أو في غير رمضاف؟.

وفي حديث ابف مسعود المخرج في الصحيحيف صميت مع رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-فأطاؿ حتى

ىممت بو؟ قاؿ :ىممت أف أجمس وأدعو(.)3
ىممت بأمر سوء ،قاؿ :قيؿ :وما
َ
األئمة الكبار مع ما ىـ فيو مف العمـ واالشتغاؿ ،وتعميـ الناس والفُتيا ،والتحديث ،إال أنيـ كانوا في غاية العبادة.

يقوؿ المروذي :رأيت أبا عبد اهلل يقوـ لورده قريباً مف نصؼ الميؿ حتى يقارب السحر -في غير رمضاف،-
ورأيتو يركع فيما بيف المغرب والعشاء(.)4

ويقوؿ عبد اهلل بف أحمد :كاف أبي يق أر كؿ يوـ ُسُبعاً ،وكاف يناـ نومةً خفيفة بعد العشاء ،ثـ يقوـ إلى الصباح
يصمي ويدعو(.)5

العبرة في الجد واالجتياد ،ال يشغب بعضكـ عمى نفسو ،يقوؿ :النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -كاف ال يفعؿ ذلؾ،
النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -كاف يقوـ حتى تتفطر قدماه ،مف منا مرة في حياتو قاـ مثؿ ىذا القياـ؟ واذا نظرت
إلى تراجـ أىؿ العمـ إلى يومنا ىذا ،وجدت أشياء عجيبة.

الشيخ العالـ مف عمماء القصيـ محمد المنصور -رحمو اهلل -كاف يصمي القياـ ثبلث ساعات في كؿ ليمة أثناء

العاـ ليس في رمضاف ،ثبلث ساعات ،وفي يوـ تأخر فمـ يستيقظ إال قبؿ الفجر بساعة ،فمما قاـ قاؿ :إنا هلل وانا
( )1أخرجو مسمـ ،باب استحباب تطويؿ القراءة في صبلة الميؿ ( ،)536/1رقـ.)772( :
( )2أخرجو مسمـ ،باب الدعاء في صبلة الميؿ وقيامو ( ،)531/1رقـ.)765( :
( )3أخرجو البخاري ،كتاب التيجد ،باب طوؿ القياـ في صبلة الميؿ ( ،)51/2رقـ ،)1135( :ومسمـ ،باب استحباب تطويؿ
القراءة في صبلة الميؿ ( ،)537/1رقـ.)773( :

( )4سير أعبلـ النببلء (.)223/11
( )5المصدر السابؽ (.)214/11
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خير منيا.
إليو راجعوف ،الميـ أجرني في مصيبتي ،واخمؼ لي اً

لو وجد منا اآلف مف يقوـ قبؿ الفجر بساعة يظف أنو جاء بما لـ ِ
يأت بو أحد.
ُ
حدثني أحد طبلب العمـ في المدينة النبوية ،يقوؿ :قمت في ليمة مف ليالي الشتاء بالخطأ ،يقوؿ :ظننت أف
األذاف األوؿ ىو أذاف الفجر ،فذىبت إلى المسجد النبوي ،فنظرت فما وجدت الجموع التي أجدىا عادةً في صبلة
الفجر ،لكف فيو ناس كثير ،يقوؿ :فصميت عمى أنيا السنة الراتبة ،انتظرت اإلقامة ،طاؿ االنتظار ،أرى الناس
يصموف ،ويتبعوف صبلة بصبلة ،ما ىذه الصبلة التي يصمونيا؟ يقوؿ :ثـ نظرت إلى الساعة مرة أخرى ،فأدركت

أني قد أتيت بعد األذاف األوؿ ،فوقع في نفسي شيء مف الندـ ،كاف يمكف أف يستغؿ ىذا الوقت في النوـ ،يقوؿ:

أناسا ال يظير عمييـ سيما االستقامة -فضبلً أف يكوف ىؤالء مف طبلب العمـ-
لكف لما نظرت وجدت العماؿ ،و ً
في غاية النشاط والجد ،ىذا يصمي ،ىذا راكع ،وىذا ساجد ،وىذا رافع يديو يدعو.
ىذا طالب عمـ ،يحضر الدكتوراه ،ويدرس لمطبلب.

وكانت حاؿ أىؿ العمـ في السفر كحاليـ في الحضر مف جية االجتياد والتشمير ،عف ابف أبي مميكة :صحبت

ابف عباس مف مكة إلى المدينة ،فكاف يصمي ركعتيف ،فإذا نزؿ قاـ شطر الميؿ ،ويرتؿ القرآف حرفاً حرفاً ،ويكثر

في ذلؾ مف النشيج والنحيب(.)1

ألسنا إذا سافرنا في كثير مف األحياف نتيافت عمى النوـ ،وربما نستثقؿ ركعة واحدة نوتر بيا؟.

الشيخ محمد بف قاسـ -رحمو اهلل -يقوؿ ابنو الشيخ عبد الممؾ -حفظو اهللُ :-عرؼ عف الوالد قيامو لميؿ منذ
حداثة سنو ،وكاف قيامو يتجاوز ثبلث ساعات ،سئؿ ىؿ دلؾ عمى ىذا الشيخ محمد بف إبراىيـ -رحمو اهلل-؟

قاؿ :ال ،قاؿ :قرأت كتاباً عف فضؿ قياـ الميؿ ،وكاف عمري سبعة عشر عاماً ،فما تركتو ،ق أر عف قياـ الميؿ مرة
واحدة فما تركو.

وذكرت زوجتو أنو قاـ ليمة زواجو مثؿ الميالي األخرى ،وكاف ال يترؾ القياـ ال في السفر وال في الحضر ،ال في

الشتاء ،وال في الصيؼ ،وكاف يق أر يصمي وىو في السيارة في صبلة الميؿ.

ولعمكـ سمعتـ كثي اًر مف أخبار سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بف باز -رحمو اهلل ،-وسماحة الشيخ محمد بف

صالح العثيميف -رحـ اهلل الجميع -في صبلتيـ مف الميؿ ،لربما قدـ الواحد منيـ مف سفر وىو في غاية

اإلنياؾ ،ومف معو مف المرافقيف يقوؿ :كنا نتيافت عمى النوـ ،فإذا استيقظ أحدىـ وجد ىذا العالـ كأنو غصف
الشباب والنشاط والقوة ربما ال تسعؼ صاحبيا إذا كاف القمب
شجرة يصمي ،مع ضعؼ األبداف ،وتقدـ العمر ،و
ُ
خاوياً.
وكاف عمرو بف دينار يجزئ الميؿ ثبلثة أجزاء :ثمثًا يناـ ،وثمثًا يدرس حديثو ،وثمثًا يصمي(.)2
(.)1
وكذا كاف الشافعي -رحمو اهلل -يجزئ الميؿ ثبلثة أجزاء ،في ثمث يؤلؼ ،وفي الثاني يصمي ،وفي الثالث يناـ

( )1المصدر السابؽ (.)352/3
( )2المصدر السابؽ (.)302/5
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وكاف أبو عبيد القاسـ بف سبلـ -رحمو اهلل -يقسـ الميؿ أثبلثاً ،فيصمي في ثمث ،ويناـ في ثمث ،ويصنؼ الكتب

في ثمث(.)2

وحج سعيد بف المسيب -رحمو اهلل -أربعيف مرة(.)3
وقاؿ ابف عباس" :ما ندمت عمى شيء فاتني في شبابي إال أني لـ أحج ماشياً" ،ولقد حج الحسف بف عمي خمساً
وعشريف حجة ماشياً ،واف النجائب لتقاد معو(.)4

وحج طاوس بف كيساف أربعيف مرة( ،)5وحج عطاء أكثر مف سبعيف مرة( ،)6وحج ابف وىب أيضاً ستا وثبلثيف

مرة(.)7

السنة يقسميا إلى ثبلثة أقساـ :قسـ في الرباط ،وقسـ في التعميـ ،وقسـ في الحج ،فحج ستا وثبلثيف مرة.

وىذا مكي بف إبراىيـ الحنظمي حج خمسيف مرة( ،)8وحج أيوب السختياني أربعيف مرة( ،)9وقاؿ سفياف بف عيينة:

شيدت ثمانيف موقفاً(.)10

وغ از يونس بف عبيد السبيعي خمساً وأربعيف غزوة وحج كذلؾ( ،)11وحج عمارة بف زاداف سبعاً وخمسيف مرة،

وحج أبو عمر العدني سبعاً وسبعيف مرة(.)12

اآلخرة دار ال تصمح لممفاليس ،البضاعة المزجاة قد تروج في الدنيا ،ولكنيا ال تصمح لآلخرة.
الشيخ محمد بف قاسـ -رحمو اهلل -مف المعاصريف حج أكثر مف خمسيف حجة متواصمة ،فضبلً عف السنوات

التي حج فييا متفرقة ،وحج مرةً فوؽ سيارة محممة ببراميؿ الزيت إلى مكة ،وىو فوؽ البراميؿ ،وكاف -رحمو
اهلل -إذا شرع في التمبية لمعمرة أو الحج ال يكاد أف يكمـ أحداً ،بؿ يجتيد في التمبية والذكر والدعاء ،وفي يوـ

عرفة يسمع الخطبة في عرفة ،ثـ يبقى يدعو حتى تغرب الشمس ،نسمع في الحمبلت ىذا يناـ ،وىؤالء ليس ليـ

العشي إال النداء بمكبرات الصوت ،يجمعوف ىؤالء ،والباص األوؿ ،والباص الثاني ،والباص
شغؿ في وقت
ّ
العاشر ،والباص كذا ،في أوقات الدعاء ،أوقات شريفة.
( )1المجموع شرح الميذب (.)12/1
( )2سير أعبلـ النببلء (.)497/10
( )3المصدر السابؽ (.)222/4
( )4المصدر السابؽ (.)260/3
( )5المصدر السابؽ (.)45/5
( )6المصدر السابؽ (.)82/5
( )7المصدر السابؽ (.)226/9
( )8المصدر السابؽ (.)552/9
( )9المصدر السابؽ (.)21/6

( )10المصدر السابؽ (.)465/8
( )11المصدر السابؽ (.)494/8
( )12المصدر السابؽ (.)97/12
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سماحة الشيخ عبد العزيز بف باز -رحمو اهلل -أخباره عجيبة حج اثنتيف وخمسيف مرة ،ولـ يترؾ الحج مف سنة
1372ىػ إلى 1418ىػ ،وكاف يذىب بالخامس والعشريف مف ذي القعدة إلى مكة ويبقى ىناؾ شي اًر كامبلً ،ويفتي

الناس ،ويمقي الدروس والكممات ،وينجز المعامبلت في أحواؿ وأوضاع عجيبة ،ويتوافد إليو كثيروف يطمبوف
الحج معو ،فيحج معو رجاؿ ونساء كثير ،وغالب ىؤالء مف الفقراء ،فكؿ مف طمب صحبتو ،يقوؿ :حياؾ اهلل ،وال
يسأؿ عنو ،وال يسأؿ عف عدد ىؤالء ،وال عف ضيؽ المكاف ،وكاف عدد الذيف يحجوف معو ويرافقونو في الحج

لربما يزيد عمى ثمانمائة إنساف ،نحف ال نتحمؿ لربما أف يحج معنا اثناف ،ال نتحمؿ.

وقد سمعت مف مدير مكتبو في بيتو الشيخ محمد الموسى -حفظو اهلل -يقوؿ :في بيتو في مكة يؤتى بالصحوف،
فيتجمع أصحاب سيارات األجرة ،ومف شابييـ ،يقوؿ :يخطفوف الصحوف ،ال يوجد ليـ مكاف في البيت ،فيأكموف

في الحديقة ،يخطفوف الصحوف خطفاً ،ولربما تجمع الناس فبل تصؿ يد اإلنساف إلى الصحف إال مف وراء

الناس ،وكاف عدد الذيف يتناولوف الطعاـ معو في مكة يتراوح ما بيف الثبلثمائة إلى األربعمائة ،وكاف عدد
الصحوف التي تقدـ فييا المائدة في العادة في مكة يصؿ إلى أربعيف أو إلى خمسة وأربعيف صحناً ،وقد تصؿ

إلى الخمسيف ،وقالوا لو مرة :الذيف يريدوف الحج معؾ كثير ،والمكاف ال يتسع ،والسيارات ال تفي ،فقاؿ :اهلل

المستعاف ،ما ىي إال ساعات وينتيي كؿ شيء ،اصبروا ،واحتسبوا ،أبشروا باألجر الجزيؿ ،وما يدريكـ لعمنا ال
نحج بعد عامنا ىذا ،ستتيسر األمور ،وينتيي كؿ شيء عمى ما يراـ.

ىؿ تعرفوف أحداً في ىذا العصر بيذه المثابة؟! ،وليذا كانت لو اإلمامة في الديف.

وفي أحد األياـ قاؿ لو بعض مف حضر عنده :إف ىؤالء ال يعرفوف أدب األكؿ والجموس ،فمماذا ال تنعزؿ حينما

تجمس عمى الطعاـ ،وتجمس في مكاف آخر ،وتدع ىؤالء يأكموف؟ ،فقاؿ :أنا الذي وضعت الطعاـ ليـ ،وىـ

جاءوا إل ّي ،وراحتي في األكؿ معيـ ،وكاف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -يأكؿ مع أصحابو ،ومع الفقراء حتى
مات ،ولي فيو أسوة ،وسوؼ أستمر عمى ىذا إلى أف أموت ،والذي ال يتحمؿ ،وال يرغب الجموس معيـ نسامحو،
ويذىب إلى غيرنا.

ونحف إذا أتينا عمى ناس أو جاءنا أناس ،لربما يجمس السائؽ في الشمس ،في حرىا في وقت الظييرة ،يجمس

الساعات لربما حتى يخرج إليو ىذا الضيؼ بعد أذاف العصر ،قد نأنؼ مف الجموس معو ،ونستنكؼ.

وعرض عميو -رحمو اهلل -أف يكوف لو موكب ،وأف يفؾ الزحاـ في طريقو في الحج ،فأبى.
ُ
وقاؿ :نسير مع الناس ،فإذا وقفوا وقفنا ،واذا ساروا سرنا ،واذا جاء اليوـ الثامف مف ذي الحجة يخرج إلى منى

في الساعة العاشرة صباحاً ،وىو محرـ ،واذا وصؿ إلى منى جمس في المصمى حتى يصمى الظير ،ثـ يمقي

كممة ،ثـ يدخؿ خيمتو ،وتُق أر عميو بعض المعامبلت ،وتق أر عميو الصحؼ الصادرة في ذلؾ اليوـ ،ثـ يتغدى،
ويق أر عميو ما تيسر
ويصمي العصر بالناس ،ويمقي كممة توجييية يبيف فييا أحكاـ ذلؾ اليوـ ،ثـ يدخؿ خيمتوُ ،
مف المعامبلت والكتب ،ثـ يأخذ قسطاً مف الراحة ،ثـ بعد ذلؾ يجمس لمناس بعد المغرب ،ويمقي كممة ،ثـ توجو

إليو األسئمة ،ثـ بعد ذلؾ يذىب بعد العشاء إللقاء محاضرات ىنا وىناؾ ،عمؿ دءوب ،ونحف قد نمقي محاضرة
واحدة ويصيبنا مف اإلعياء والتعب واإلنياؾ ما اهلل بو عميـ ،ال نستطيع أف نجمس مع أحد بعد المحاضرة ،وال
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نتكمـ مع أحد بعد الدرس.
واف لـ يكف لديو محاضرة بعد العشاء جمس في خيمتو وعرض عميو ما يعرض في كتب العمـ ،فيعمؽ ،ويشرح

وتعرض عميو المعامبلت ،واذا صمى بالناس الفجر في اليوـ التاسع في يوـ عرفة يمقي كممة بعد الصبلة ،ويبيف

فييا ما يشرع لمحاج في ىذا اليوـ ،ثـ بعد ذلؾ يتوجو بعد طموع الشمس إلى عرفة ،فإذا ركب في حافمة تقاطر

الناس عمييا وتيافتوا مف أجؿ مرافقتو ،فإذا قيؿ لو :المكاف ال يتسع ،فكاف يقوؿ :السيارات كثيرة والحمد هلل،

ساعات وتنقضي ،اصبروا وأبشروا ،ثـ قبؿ الظير بساعة في يوـ عرفة يذىب إلى الخيمة الكبيرة التي فييا

المصمى ،وىناؾ يستمع إلى خطبة عرفة عبر المذياع ،ثـ يصمي بالناس الظير والعصر جمعا وقص اًر ،وبعد

الصبلة يمقي كممة بمف معو مف الحجاج ،واذا جاء قبيؿ العصر ذىب إلى المصمى في الخيمة الكبيرة ،ثـ تفرغ
لمدعاء حتى تغرب الشمس.

وفي أياـ منى تق أر عميو المعامبلت ،وتق أر عميو الصحؼ ،ويستمع لنشرات األخبار ،وتق أر عميو الكتب المتعددة،
ويق أر عميو كتابو في المناسؾ ،ويصححو في كؿ سنة ويق أر عميو مف المطوالت كالمغني ،وكذلؾ يمتقي بالوفود،

ويجيب مف دعاه إللقاء المحاضرات في المخيمات ،ويشفع ليذا ،ويساعد ىذا ،ويأتيو خبلئؽ مف أقطار الدنيا ليـ

حاجات ،فيسمع منيـ ،وينصت ليـ ،وال يضجر ،ويمتقي بالدعاة ،وال يكاد ىاتفو يتوقؼ ،ىذا يسأؿ ،وىذا يسمـ،
وىذا يستشير ،وىذا يدعو ،وىذا يطمب الشفاعة.

وفي أياـ الحج يترأس مجمس إدارة دار الحديث ،ويمتقي بالدعاة في يوـ العيد ،ىذه أحواؿ يعاف عمييا اإلنساف إذا

وفقو اهلل -عز وجؿ.

انظروا إلى حالنا مع القرآف ،ومع تبلوة القرآف ،اسأؿ نفسؾ في كـ تختـ؟ بعضنا لربما ال يق أر القرآف إال إذا دخؿ

إلى المسجد قبؿ الصبلة ،ليس لو ورد ،وليس لو وقت يختـ بو ،بؿ لربما مر العاـ ولـ يختـ ،ويأتي رمضاف مف

أولو إلى آخره ،وال يكاد ينيي ختمة ،فمنسأؿ أنفسنا متى نق أر؟ ىذا كتاب اهلل -عز وجؿ ،-ىذا أشرؼ كتاب ،في
الساعة يمكف لئلنساف أف يق أر قراءة معتدلة ثبلثة أجزاء ،الجزء بثمث ساعة ،وفي عشرة أياـ يستطيع أف يختـ

اإلنساف بيذه الطريقة ،لو ق أر كؿ يوـ ساعة ،وفي الشير يستطيع أف يختـ ثبلث ختمات ،فمو زاد ساعة أخرى

لتضاعؼ العدد ،وىكذا.

انظروا كـ ينقضي مف الوقت في طريقنا إلى المسجد ،لو قمنا :إف الطريؽ إلى المسجد يستغرؽ ثبلث دقائؽ في

الذىاب ،وثبلث دقائؽ في العودة ،ما الذي يحصؿ؟ احسب ىذه الدقائؽ الست في خمس صموات ،في اليوـ

والميمة فيذه نصؼ ساعة في كؿ يوـ ،تستطيع أف تختـ في الشير ختمة ونصؼ ختمة في ىذا الوقت اليسير،

في الطريؽ إلى المسجد.

لو فرضنا أف الوقت قبؿ كؿ صبلة يبمغ عشريف دقيقة -المغرب عشر دقائؽ ،أضؼ إلييا مف صبلة الفجر

عشر ،-فذلؾ يفي بخمسة أجزاء في اليوـ الواحد ،إذا قرأنا قبؿ الصبلة في كؿ ستة أياـ يستطيع اإلنساف بيذه
ًا
الطريقة أف يختـ ختمة ،سألت أحد العواـ :كـ يختـ أثناء العاـ في غير رمضاف؟ قاؿ :يختـ في كؿ خمس.
وآخر ال يظير عميو سيما الصبلح إطبلقاً كاف يختـ في كؿ يوميف ختمة أثناء العاـ ،وىو مف أثرى الناس ،ولو
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سميتو لعرفتموه جميعاً ،ال يظير عميو سيما الصبلح في ظاىره ،يختـ في كؿ يوميف ختمة ،فأيف طبلب العمـ؟!.

يا معاشر طبلب العمـ ،عممنا النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -أف الحرؼ الواحد مف القرآف بعشر حسنات ،وعممنا

ذلؾ مف أجؿ أف يحفزنا لمزيد مف القراءة واالشتغاؿ بكتاب اهلل -جؿ جبللو.

فعمى قوؿ ابف مسعود -رضي اهلل عنو -في العد ،تعمموف تفاوت العد في كممات القرآف بناء عمى اعتبارات
معينة ،عمى ىذا القوؿ أوصموا كممات القرآف إلى سبع وسبعيف ألفاً وتسعمائة وأربع وثبلثيف كممة ،فإذا أخذنا

بقوؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية -رحمو اهلل -بأف معنى الحرؼ في قولو -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-ال أقوؿ" :الـ"

حرؼ)) ىو الكممة ،وليس حرؼ التيجي؛ ألنو قاؿ "ألؼ" فيذه ثبلثة حروؼ تيج "ألؼ" "الـ" "ميـ" ما قاؿ :الـ،
بؿ "ألؼ" "الـ" "ميـ" شيخ اإلسبلـ يرى أف الكممة ىي الحرؼ ،وليس حرؼ اليجاء ،فعمى ىذا القوؿ كـ يكوف
في قراءة القرآف مف حسنة؟ الحسنة بعشر أمثاليا ،اضرب عدد الكممات بعشر ،ال تضرب إلى سبعمائة ،فيذه

سبعمائة وتسع وسبعوف ألفاً وثبلثمائة وأربعوف حسنة.

واذا اعتبرنا قوؿ أكثر أىؿ العمـ بأف الحرؼ ىو حرؼ التيجي ،والحروؼ أيضاً إذا أخذنا قوؿ مف عدىا كعاصـ
تعرفوف أيضاً بتفاوت العد بناء عمى اعتبارات معينة ،فعمى قوؿ عاصـ -رحمو اهلل -بأف حروؼ القرآف تبمغ

ثبلثمائة وثبلثة وستيف ألفاً وثبلثمائة حرؼ أو ما يقرب مف ىذا ،نضرب بعشرة ،كـ تكوف النتيجة؟ ثبلث مبلييف

وستمائة وثبلثًا وثبلثيف ألفاً مف الحسنات ،يعني :أكثر مف ثبلث مبلييف ونصؼ حسنة في الختمة الواحدة،
تجارة ،لو قيؿ لمناس :معاممة بعشر ساعات تق أر ختمة تحصؿ منيا ىذه المبالغ ،لتقاتؿ الناس عمييا.
جزه مف كؿ
انظروا إلى حالنا مع كتاب اهلل -عز وجؿ ،-كاف وكيع بف الجراح -رحمو اهلل -ال يناـ حتى يق أر أ

ليمة ثمث القرآف ،ثـ يقوـ بآخر الميؿ ،فيق أر المفصؿ ،ويجمس فيأخذ في االستغفار حتى يطمع الفجر( ،)1ىذا في
غير رمضاف ،ىذا وكيع عالـ ،ليس بعامي ،وال بصوفي ،وليس مف الخوارج؛ ألنو يوجد لؤلسؼ بعض مف قد
يشتغؿ بالعمـ يقوؿ :كثرة التعبد مف عبلمات الخوارج ،ويوجد مف يقوؿ :كثرة التعبد ىذا مف سمات الصوفية.

ويقوؿ عمي بف المديني -رحمو اهلل :-كاف ورد عبد الرحمف بف ميدي كؿ ليمة نصؼ القرآف( ،)2ما قاؿ :في

رمضاف ،نحف نعرؼ أنو لـ يفقو القرآف مف قرأه في أقؿ مف ثبلث ،ىذا كمو معروؼ ،لكف ليـ في ىذا نظر ،وال
نقوؿ :اإلنساف يق أر في يوميف ،وال نقوؿ :في ثبلث ،اق أر في سبع ،اق أر في عشر ،اختـ في الشير ختمة في سائر

العاـ.

وكاف قتادة يختـ القرآف في سبع ،واذا جاء رمضاف ختـ في كؿ ثبلث ،فإذا جاءت العشر ختـ في كؿ ليمة(.)3
وكاف الشافعي يختـ القرآف في كؿ شير ثبلثيف ختمة ،وفي رمضاف ستيف ختمة ،سوى ما يق أر في الصبلة(.)4

( )1المصدر السابؽ (.)148/9
()2المصدر السابؽ (.)203/9

( )3لطائؼ المعارؼ البف رجب (ص.)171 :
( )4سير أعبلـ النببلء (.)36/10
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وكاف البخاري يتـ في النيار كؿ يوـ ختمة ،ويقوـ بعد التراويح كؿ ثبلث لياؿ بختمة(.)1
وكاف األسود النخعي -رحمو اهلل -يختـ القرآف في رمضاف في كؿ ليمتيف ،وكاف يناـ بيف المغرب والعشاء ،وكاف
يختـ القرآف في غير رمضاف في كؿ ست لياؿ

(.)2

مف المعاصريف الشيخ محمد بف قاسـ -رحمو اهلل -في رمضاف كاف يختـ كؿ ثبلث ،وفي آخر عمره كاف يختـ

كؿ يوـ ،وقد قسـ األوقات في اليوـ في كؿ وقت جزء ،فيقوؿ ابنو :كنا نعرؼ أنو في الساعة الفبلنية في كؿ يوـ
يمر عمى ىذه السورة ،أو عمى ىذا الجزء.

ويقوؿ أحد تبلمذة الشيخ محمد بف صالح العثيميف -رحمو اهلل :-في أوؿ يوـ في رمضاف صميت معو الفجر

وسممت عميو ،يقوؿ :فدخؿ في مصمى الجمعة ،وبدأ يق أر يقوؿ :فق أر عشرة أجزاء ،وىو يمشي يذىب ويجيء،
يطرد النوـ عشرة أجزاء ،أوؿ يوـ ،بداية صحيحة ،فمعنى ذلؾ أنو يختـ بكؿ ثبلثة أياـ ،عالـ مشغوؿ ،ىاتفو ال

يتوقؼ ،وأعماؿ ،وأسرة ،وبرامج كثيرة جدا ،إذا نظرت إلييا تقوؿ :كيؼ يستطيع أف يحصييا؟ تعجبت حينما
قرأت في ترجمتو.

في صبلة التراويح ،كـ نق أر؟ كثير مف المساجد يقرءوف نصؼ وجو في الركعة ،معنى ذلؾ أنو في نياية العشر
األولى مف رمضاف يصؿ إلى اآلية رقـ " "252مف سورة "البقرة" ،واهلل إف اإلنساف يستحي مف اهلل ،في العشر

الثانية يصؿ إلى آية " "23مف سورة "النساء" عشريف ليمة مف رمضاف ،صبلة التراويح ،يزيد في العشر األواخر

فيق أر وجياً في كؿ ركعة ،فيصؿ في نياية الشير إلى اآلية " "87مف سورة "األعراؼ" يعني ال زاؿ في الثمث
األوؿ مف القرآف ،ىذا واقع ال نحسد عميو.

أقر بيـ ربع القرآف في كؿ ليمة ،فإذا أصبحت قاؿ بعضيـ :لقد
يقوؿ أبو الدرداء -رضي اهلل عنو :-لقد كنت أ

خففت بنا الميمة(.)3

(.)4

وكاف أبو رجاء العطاردي -رحمو اهلل -يختـ في رمضاف في كؿ عشرة أياـ ختمة في صبلة التراويح

تعرفوف الحديث المخرج في الصحيحيف مف حديث عائشة -رضي اهلل عنيا(( :-كاف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو
وجد وشد المئزر))(.)5
وسمـ -إذ دخؿ العشر أحيا الميؿ ،وأيقظ أىموّ ،
ونحف ما تزدىر عندنا األسواؽ إال في رمضاف ،وال تكثر في بيوتنا أنواع األكؿ والمطعومات في شير كما ىو

في رمضاف.

مف المعاصريف الشيخ محمد بف قاسـ ،في صبلة التراويح ،كاف إذا صمى اإلماـ التراويح ،وصمى معو في العشر

األواخر ،جمس يصمي إلى القياـ ،يقؼ يصمي مف بعد التراويح إلى صبلة القياـ ،مف منا يفعؿ ىذا؟.
( )1المصدر السابؽ (.)439/12
()2المصدر السابؽ (.)51/4

( )3الفتوحات الربانية البف عبلف ()230/3
( )4صفة الصفوة (.)131/2
( )5أخرجو مسمـ ،كتاب االعتكاؼ ،باب االجتياد في العشر األواخر مف شير رمضاف ( ،)832/2رقـ.)1174( :
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كاف يصوـ رمضاف في مكة ،ويفطر الناس حتى بمغ في السنوات األخيرة عدد مف يفطرىـ ما يزيد أو ما يقرب
مف خمسمائة صائـ ،وكاف يق أر القرآف ،ويراجع مف حفظو ،ويوزع التمر مف بعد صبلة الظير في الصحوف ،وفي

العشر األواخر يقوؿ ابنو :ما كنا نرى لو وقتًا يناـ فيو مف كثرة طوافو بالبيت وقراءتو لمقرآف ،وصبلتو ،ولربما ناـ
نومة خفيفة وىو جالس متكئاً ،وال نعرؼ لو فراشاً ونوماً معتاداً ،في العشر األواخر مف رمضاف كـ نناـ نحف؟

رمضاف فرصة لمتغيير ،تفتح أبواب الجنة ،وتغمؽ أبواب النار ،وتصفد الشياطيف ،كما جاء في حديث أبي ىريرة
-رضي اهلل تعالى عنو -مرفوعاً إلى النبي -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-إذا جاء رمضاف فتحت أبواب

الجنة))...

()1

وفي رواية(( :فتحت أبواب الرحمة))(.)2

وىذا ال شؾ يؤثر في النفوس ،فيحصؿ ليا مف اإلقباؿ ما ال يحصؿ في غيره.

((وغمقت أبواب النار ،وصفدت الشياطيف)) وفي رواية(( :وتغ ُؿ فيو مردة الشياطيف))(.)3
وفي رواية(( :إذا كاف أوؿ ليمة مف شير رمضاف صفدت الشياطيف ،ومردة الجف ،وغمقت أبواب النار ،فمـ يفتح
منيا باب ،وفتحت أبواب الجنة ،فمـ يغمؽ منيا باب ،وينادي ٍ
مناد :يا باغي الخير أقبؿ ،ويا باغي الشر أقصر،
وهلل عتقاء مف النار ،وذلؾ كؿ ليمة))(.)4

ثـ أيضاً معموـ أنو إذا جاع البطف شبعت الجوارح ،لكف ىؿ نفعؿ؟ ال يمكف أف يجد اإلنساف الرقة والخشوع مع

الشبع.

ولذلؾ نقوؿ :ينبغي لئلنساف أف يتييأ لرمضاف ،ماذا أعددت لو؟ كـ ستختـ مف ختمة؟ وكـ ستصمي مف الميؿ؟
وكـ ستصمي مف النوافؿ؟ وكـ ستفطر مف الصائميف؟ موسـ مف مواسـ العبادة ،أما أف يبقى اإلنساف أماـ برنامج

مفتوح اهلل أعمـ ماذا سيحصؿ فيو ،ليس في ذىنو أي عمؿ يريد أف يقدـ عميو فإف رمضاف ينقضي كما انقضى

وتتصرـ أيامو ولياليو كممح البصر ،واذا بالناس يدعوف الميـ اختـ لنا رمضاف برضوانؾ،
في السنوات الماضية،
ّ
ثـ بعد ذلؾ يفيؽ ويتذكر ،ثـ بعد ذلؾ ينتيي رمضاف ويأتي العيد ،ثـ تعود القسوة مف جديد ،إذا أردت حضور

القمب فعميؾ بمعرفة حقيقة الصياـ ،وذلؾ بالتقمؿ مف الطعاـ والشراب ،فإف الفضوؿ منو يقسي القمب ،ويفسده،
ويورث رخاوةً في البدف وضعفاً وخموالً وخثورة ،فيبحث اإلنساف عف الفراش ،يطمب النوـ ،فيناـ ،ولربما يجمع
الصموات ،وىو في غاية الكسؿ ،ال يكاد يصؿ إلى المسجد ،رمضاف شير الطاعة ،شير العبادة.

كثير مف الناس لربما في ىذه األياـ يريدوف أف يذىبوا إلى األسواؽ ،فيشتروا ما يحتاجوف إليو ،ويزوروف بعض

تجد وتنشط الزيارات في شير كرمضاف ،وما
األقارب؛ ألنيـ في زعميـ ال يرونيـ في رمضاف ،ينشغموف ،وما ّ
تنشط األسواؽ في شير كما تنشط في رمضاف ،لماذا؟ ىؿ ىذه حكمة الصوـ؟!.
( )1أخرجو البخاري ،كتاب بدء الخمؽ ،باب صفة إبميس وجنوده ( ،)123/4رقـ ،)3277( :ومسمـ ،كتاب الصياـ ،باب فضؿ
شير رمضاف ( ،)758/2رقـ.)1079( :

( )2أخرجو مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب فضؿ شير رمضاف ( ،)758/2رقـ.)1079( :
( )3أخرجو النسائي ،كتاب الصياـ ،)129/4( ،رقـ.)2106( :
( )4أخرجو الترمذي ،أبواب الصوـ ،باب ما جاء في فضؿ شير رمضاف ( ،)57/3رقـ.)682( :

14

ٍ
شيء قميؿ حتى تصمي
فماذا أعددنا لو؟ التقمؿ ،جرب ،ولو لبعض األياـ ،تقمؿ مف الطعاـ والشراب ،أفطر عمى
التراويح ،ثـ انظر كيؼ يكوف حضور القمب.

اجعؿ لنفسؾ برنامجاً مع كتاب اهلل -عز وجؿ -ابدأ بكتاب مف كتب الغريب ،إف كنت لـ تق أر شئياً في ىذا ،مف
الكتب المختصرة في "غريب القرآف" وكؿ كممة يكوف فييا شيء مف اإلشكاؿ ارجع إلى الكتاب ،واضبط المعنى

مختصر في التفسير
تقر
فإذا جاء نياية الشير ،واذا بؾ قد عرفت معاني غريب القرآف ،وفي سنة أخرى أ
اً
ٍ
كتابا آخر مف المختصرات.
كػ"التفسير الميسر" طبع المجمع ،وفي سنة أخرى تق أر ً
في عشر سنوات تق أر عشرة كتب ،اق أر قبؿ الصبلة ،ثـ استمع لقراءة اإلماـ ،وانظر إلى الفرؽ ،القرآف كتاب

{وِا َّن ُو
عزيز ،ال يمكف أف تنفتح كنوزه ومعانيو لمقموب البطالة المعرضة عنو المشتغمة بالحطاـ والميو مف الدنيا َ
ِ
يز} [فصمت ،]41 :فمف عزتو أف ال يبقى في ىذه القموب الفارغة المعطمة عف ذكر اهلل -عز وجؿ -أو
اب َع ِز ٌ
لَكتَ ٌ
الممطخة باألدناس واألرجاس.

كما قاؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-إف المبلئكة ال تدخؿ بيتاً فيو كمب وال صورة))( ،)1وكما نقؿ شيخ
اإلسبلـ عف بعضيـ قاؿ :كذلؾ القموب إذا كانت تحمؿ أخبلؽ الكبلب فإف المبلئكة ال تدخميا بالمعاني

الطيبة(.)2

وىكذا البيئة المحيطة تعيف اإلنساف عمى الطاعة ،قد يريد اإلنساف أف يخرج ويتوجو إلى باب المسجد بعد صبلة

العصر مثبلً ،فإذا نظر إلى الناس الصغار والكبار قد عكفوا عمى العبادة والطاعة ندـ ،وتراجع ،وشعر

بالتقصير ،ويشعر بالغبف ،وكما قيؿ :الناس كأسراب القطا ُجبموا عمى تشبو بعضيـ ببعض.
فإذا رأى اإلنساف أعوانو ،ورأى الناس يممئوف المساجد بالعبادة والطاعة فإف النفس تقوى وتنشط ،فيي فرصة،
األمور مف حولنا تعيننا.

أضؼ إلى ذلؾ ما يحصؿ مع الصياـ مف فطاـ النفس عف مألوفاتيا وشيواتيا شي اًر كامبلً يكفي تماماً بتدريبيا
عمى الصياـ في سائر العاـ ،فاجعؿ لنفسؾ عمبلً صالحاً تمقى بو اهلل -عز وجؿ -بعد رمضاف ،اعزـ ،كنت ال
تصوـ اإلثنيف والخميس ،وال تصوـ األياـ البيض ،صـ األياـ البيض ،وفي ٍ
سنة أخرى صـ اإلثنيف والخميس،
والسنة التي بعدىا صـ شعباف والمحرـ ،إال أياماً مف شعباف ،مع عشر مف ذي الحجة.

والذي يضعؼ حديث األياـ البيض عنده مندوحة يصوـ ثبلثة أياـ مف كؿ شير ،والحسنة بعشر أمثاليا ،فكـ
نضيع عمى أنفسنا!.

وينبغي أف تتعرؼ عمى النفس ومداخميا ،وما يأتيؾ الشيطاف منو ،األبواب التي يصؿ إلينا الشيطاف منيا ما

ىي؟ ،تغمؽ؛ مف أجؿ المزيد مف العمؿ.

في شير رمضاف تختـ كثي اًر ،وبعد رمضاف تسير عمى طر ٍ
يقة تطيقيا بحسب حالؾ وعممؾ ،ثـ في السنة القادمة

( )1أخرجو ابف ماجو ،كتاب المباس ،باب الصور في البيت ( ،)1203/2رقـ.)3650( :
( )2مجموع الفتاوى (.)552/5
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تزيد ختمة ،ثـ في التي بعدىا تزيد ختمة ،ما تمر عميؾ عشر سنوات -بإذف اهلل -إال وأنت مف المشتغميف بكتاب
اهلل -عز وجؿ -ومف المشتغميف بالصياـ.

سنة تصمي سبعاً ،وفي ٍ
سنة توتر بخمس ،وفي ٍ
وىكذا في صبلة الميؿ توتر بثبلث وفي ٍ
سنة تصمي تسعاً ،ثـ بعد
سنوات قميمة تجد أنؾ تصمي ثبلث عشرة ركعة في كؿ ليمة ،كؿ سنة زد ركعتيف ،تمطؼ بيذه النفس ،واطمب

الطرؽ والوسائؿ التي تستطيع أف تروضيا عف طريقيا.

وابدأ أوالً بالفرائض ،عود نفسؾ ،إذا قاؿ المؤذف" :اهلل أكبر" ضع ما بيدؾ ،ال تقؿ :أبحث ،أراجع المسألة ،طمب

العمـ أفضؿ ،ال ،ىذه فرائض ،فإذا نادى المنادي ال يوجد عمؿ أفضؿ مف الصبلة.

ىذا ،وأسأؿ اهلل -عز وجؿ -أف يبارؾ لنا ولكـ فيما سمعنا ،وأف يجعمو حجة لنا ،ال حجة عمينا ،وأشكركـ عمى
حرصكـ وحسف إنصاتكـ ،وأشكر اإلخواف الذيف رتبوا ليذا المقاء ،وأعتذر إليكـ أيضاً مف التحدث في ىذا
الموضوع بيف أيديكـ ما كاف لمثمي أف يتحدث ،وأيضاً ما كاف لمثمي أف يتحدث في بمد تزخر بالعمماء وطبلب

العمـ ،ولطالما اعتذرت مف مثؿ ىذا الموقؼ ،ولكف أراد اهلل -عز وجؿ -أم اًر فكاف.

أسأؿ اهلل -عز وجؿ -أف يرحـ موتانا ،وأف يشفي مرضانا ،وأف يعافي مبتبلنا ،وأف يجعؿ آخرتنا خي اًر مف دنيانا،
الميـ اجعؿ القرآف الكريـ ربيع قموبنا ،ونور صدورنا ،وذىاب أحزاننا ،وجبلء ىمومنا ،الميـ ذكرنا منو ما نسينا،
وعممنا منو ما جيمنا ،وارزقنا تبلوتو آناء الميؿ وأطراؼ النيار عمى الوجو الذي يرضيؾ عنا ،الميـ اغفر لنا
ولوالدينا وإلخواننا المستضعفيف ،وصمى اهلل وسمـ عمى سيدنا محمد ،وآلو.
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