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وحكمة ذلك أن اكثر ما يعمر االنسان من أمة النيب صلى هللا عليه وسلم مائة وعشرون سنة واالثنتا عشرة
هذا العمر ومن سنة هللا أن العشر يقوم مقام الكل كما قال هللا تعاىل – من جاء ابحلسنة فله عشر أمثاهلا

الباب احلادي عشر ىف فضيلة املساجد
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وقيل ف تفسي قوله عز وجل – ومن أحسن قوال ممن دعا أىل هللا وعمل صاحلا -نزلت هذه االية ف املؤذنني

وروى عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال ْسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا صليتم الصبح
فأكثروا من االستغفار فقلنا اي رسول هللا علمنا شيئا نستغفر هللا تعاىل به فقال قولوا هللا إان نستغفرك ونتوب
اليك من كل ذنب علمناه أو مل تعلمه ىف ليل أو َّنار فمن واطب عليه فتح هللا له اباب من الرزق وعلق عنه اباب
من أبواب الفقر كذا ىف رايض الصاحلني

إان نستغفرك ونتوب اليك

(وقال صلى هللا عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب) أى متنع عقابه عمن استحقه (وصدقة العالنية
جنة) بضم اجليم أى سرته (من النار) كما روى عن أىب هريرة رضي هللا عنه أنه قال ْسعت رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يقول ما من عبد أعطى السائل شيئا ولو لقمة طعام إال دفع هللا عنه هبا نقمة

(وقال صلى هللا عليه وسلم من مات يوم اجلمعة أو ليلتها رفع عنه عذاب القرب) وىف االحياء للغزاىل قال صلى
هللا عليه وسلم من مات يوم اجلمععة أو ليلة اجلمعة كتب هللا له أجر شهيد ووقى فتنة القرب
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(وقارئ القران يقرأ ىف كل ليلة مائىت اية) قال سيدى الشيخ عبد القادر اجليالىن ويستحب أن ال ينام حىت
يقرأ ثالمثئة اية ليدخل ىف زمرة العابدين وال يكتب من الغافلني فليقرأ سورة الفرقان والشعراء فان فيها ثالمثائة
اية وأن حيسنهما قرأ سورة الواقعة ونون واحلاقة وسورة الواقع أى سأل سائل واملدثر فان مل حيسنهن فليقرأ سورة
الطارق أىل خامتة القران فاَّنا ثالمثائة اية فان قرأ مقدار ألف اية كان أحسن وأكمل للفصل وكتب له قنطار
من األجر وكتب من القانتني وذلك من سورة تبارك الذى بيده امللك أىل خامتة القران فان مل حيسنها فريقرأ
مائتني مرة – قل هو هللا احد – فان جمموعها ألف اية أى وذلك مع البسملة وينبغى أن ال يدع قراءة أربع
سور ىف كل ليلة – امل تنزيل السجدة – وسورة يس وحم الدخان – وتبارك وان قرأ معها سورة املزمل والواقعة
كان احسن.
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سأل سائل

Ḥ

– قل هو هللا احد

(وقال صلى هللا عليه وسلم ال يقبل هللا صالة أحدكم ) املراد ابلقبول هنا ما يرادف الصحة وهو األجزاء
وحقيقة القبول مثرة وقوع الطاعة جمزئة رافعة ملا ىف الذمة وملا كان االتيان بشروطها مظنة األجزاء الذى القبول

مثرته عرب عنه ابلقبول جمازا ،وأما القبول املنفى ىف مثل قوله صلى هللا عليه وسلم من أتى عرافا مل تقبل له صالة
فهى احلقيقى ألنه قد يصح العمل وخيتلف القبول ملانع كذا ىف السراج املني وىف لفظ ال تصح صالة أحدكم

(وقال صلى هللا عليه وسلم ترد البالء وتطول العمر) أى تبارك فيه فيصرف ىف الطاعات وىف رواية اىب نعيم عن
على ابسناد ضعيف الصدقة علي وجهها واصطناع املعروف وبر الوالدين وصلة الرحم حتول الشقاء سعادة
وتزيد ىف العمر وتقى مصارع السوء
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(خامتة) ه ا الداء لسيدى الشيخ عبد القادر اجليالىن  :احلمد هلل الذى خلق السموات واألرض ال إله أال هة
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحانه وتعاىل عما يشركون اللهم اغفر لنا ذنوبنا ان أظهران وما اسرران وما
أخفينا وما اعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم أعطنا رضاك ىف الدنيا واالخرة واختم لنا ابلسعادة واملغفرة اللهم
اجعل اخر أعماران خيا وخواتيم أعمالنا خيا وخي أايمنا يوم نلقاك اللهم اان نعود بك من درك الشقاء وجهد
البالء ومشاتة األعداء وتغي النعماء وسوء القضاء ونعوذ بك من مجيع املكاره واألسواء ونسألك اللهم خي
العطاء اللهم اان نسئلك أن تكشف سقمنا وتربئ مرضنا وترحم مواتان وتصح ابداننا وختلصنا لك وأن ختلص
أدايننا وأن حتفظ عياذان وتشرح صدوران وتدبر أموران وجترب أوالدان وتسرت جرمنا وترد غيابنا وأن تثبتنا على
ديننا ونسألك خيا ورشدا اللهم ربنا إان نسألك أن تؤتينا حسنة ىف الدنيا وحسنة ىف االخرة وأن تتوفاان
مسلمني برمحتك وقنا عذاب النار وعذاب القرب اب ارحم الرامحني اي رب العاملني.

قال سيدى الشيخ عبد القادر :شروط التوبة ثالثة :أوهلا الندم على ما عمل من املخلفات والثاىن ترك الزالت
ىف مجيع احلاالت والساعات والثالث العزم أن ال يعود أىل مثل ما اقرتف من املعاصي لعلمه أن املعاصى حائلة
بينه وبني ربه ومعىن الندم توجع القلب عند علمه بفوات حمبوبه فتطول احزانه وانسكاب عرباته فيعزم أن ال

يعود اىل مثل ذلك ملا حتقق عنده من العلم يشؤم ذلك وأنه أضر من السم القاتل والسبع االرى والنار احملرقة
والسيف القاتع وأما القصد وهو إرادة التدارك فله تتعلق ابحلال وهو موجب ترك كل حمظور هو مالبس له
وأداء كل فرض هو متوجه عليه ىف احلال وله تعلق ابملاضى وهو تدارك ما فرطه ابملستقبل وهو املداومة على
الطاعة وترك املعصية اىل املوت فأما شرط صحته فيما يتعلق ابملاى فيفتش عما مضى من عمره سنة سنة
وشهرا وشهرا ويوما ويوما وساعة وساعة ونفسا ونقسا فينظر أىل الطاعات ما الذى قصر فيها وأىل املعاصى ما
الذى قارف منها

(وقال صلى هللا عليه وسلم الدعاء سالح املؤمن) أى به يدافع البالء كما يدافع عدوه ابلسالح (وعماد
الدين) أى عمود الذى يقوم عليه (ونور السموات واالرض) أى يكون للداعى نور فيهما رواه أبو يعلى
واحلاكم عن على وهو حديث صحيح
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