
  وفضائلھا الخضریة المسبعات
  

  بن كرز عن طیبة أبي عن سعید بن سعید روى

  لي أخ أتاني:  قال األبدال من وكان:  قال وبرة

  اقبل كرز یا وقال..  ھدیة لي فأھدى الشام من

  من..  فقلت الھدیة، نعم فإنھا الھدیة ھـذه مني

  إبراھیم أعطانیھا..  قال الھدیة؟ ھذه لك أھدى

  !أعطاه؟ من إبراھیم تسأل أفلم..  قلت التیمي،

  "الكعبة فناء في جالسًا كنت:  قال...  بلى:  قال

  فجاءني..  والتحمید والتسبیح التھلیل في وأنا

  في أَر فلم..  یمیني عن وجلس علّي فسّلم رجل

  ثیابًا منھ أحسـن وال..  وجھًا منھ أحـسـن زماني

  عبد یا:  فقلت..  ریحًا أطیب وال بیاضًا أشّد وال

  الخضر، أنا:  فقال! جئت؟ أین ومن أنت من اهللا

  للسالم جئتك: قال جئتني؟ شيء أي في: فقلت

  ھدیة وعندي" وجّل عّز اهللا في لك وحبًا" علیك

  ھي:  قال ھي؟ ما:  فقلت" إلیك أھدیھا أن أرید

  "األرض على وتبسط الشمس طلوع قبل تقرأ أن

  وقل مرات، سبع الحمد سورة...  تغرب أن وقبل

  بـرب أعـوذ وقـل.. مرات سـبع الناس بـرب أعوذ

  مرات، سبع أحد اهللا ھو وقل..  مرات سبع الفلق

  الكرسـي وآیة..  مـرات سـبع الكافرون أیھا وقل



  وال هللا والحمد اهللا سـبحان وتقول..  مرات سبع

  على وتصلي...  مرات سـبع أكبر واهللا اهللا إال إلھ

  وتستغفر مرات، سبع َوَسلََّم َعَلْیِھ اُهللا َصلَّى النبي

  والمؤمنات وللمؤمنین وألھلك ولوالدیك لنفـسك

  اللھم وتقول مرات، سبع واألموات منھم األحیاء

  الدین فـي وآجـًال عـاجًال وبھم بـي إفعل رّب یـا

  یا بنا تفعل وال" أھل لـھ أنت ما واآلخـرة والدنیا

  جـّواد حلیم، غفور إنك أھـل، لـھ نحن مـا موالي

  تدع ال أن وانظر مرات، سبع رحیم رؤوف، كریم

  مـن تخبرني أن أحب: فقلت وعشیة، غدوًة ذلك

  َصلَّى محمد أعطانیھا: فقال العطیة، ھذه أعطاك

  "ذلك بثواب أخبرني:  فقلت....  َوَسلََّم َعَلْیِھ اُهللا

  َوَسلََّم َعَلْیِھ اُهللا َصلَّى النبي رأیت إذا..  لي فقال

  ".!!!فسیخبرك ذلك ثواب عن فسلھ

  

  ذات رأى أنھ...  اهللا رحمھ التیمي إبراھیم فذكر

  فاحتملتھ.....  جاءتھ المالئكة أن منامھ في لیلة

  فسألت: قال..  فیھا ما فرأى الجنة أدخلوه حتى

  عمل للذي: فقالوا! كلھ؟ ھذا لمن: فقلت المالئكة

  من وسقوه ثمرھا من أكل أّنھ وذكر ، عملك ِمثل

  َوَسلََّم َعَلْیِھ اُهللا َصلَّى النبي رأى وإنھ....  شرابھا

  المالئكة، من صفًا وسبعون...  نبیًا سبعون ومعھ



  فسّلم...  والمغرب المشرق بین ما مثل صف كل

  الخضر إن اهللا رسول یا: فقلت بیدي، وأخذ علّي

  صّدق: فقال الحدیث، ھذا منك سمع أنھ أخبرني

  أھل عالم وھو..  حق فھو یحكیھ ما وكل الخضر

  اهللا جنود من وھو...  األبدال رئیس وھو األرض

  فمن اهللا رسـول یا:  فقلت.. األرض في وجّل عّز

  ھل.. منامي في رأیت ما مثل یَرى ولم ھذا فعل

  بالحق بعثني والذي: قال أعطیتھ؟؟؟ مّما ُیعطى

  یَرى ولم...  یرني لم وإن بھذا العامل لیعطي إنھ

  عملھا التي.. الكبائر جمیع لھ لیغفر إنھ....  الجنة

  "..........وغضبُھ َمقتُھ عنھ وجّل عّز اهللا ویرفع

  

_____  

  المحبوب معاملة في القلوب قوت كتاب

  ))سره اهللا قدس المكي طالب أبو للشیخ((

 




