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قلػوب الذي من ضياءه ظهرت مشوس احلياة، ومن هباءه اسػناارت ال .... احلمد 
 ادلؤماة باور اإلؽلاف اب.

والسػػ ـ ىلػػد سػػيد  ن زػػ  مػػن زوػػد الالػػوس ومػػلد القلػػوب و ػػي  والصػػ ة 
ملد هللا ىليه وىلد آله ادلباروني ومػاابنه الرػر ادليػامني األرواح إىل حضرة ادلاع  اللناح 

 وول من تبعه  إبحساف إىل يـو الدين وىلياا معه  أمجعني. وبعد،
ات اإلبليسػػػػية ىػػػػس اإلسػػػػ ـ ىاايػػػػة زامػػػػة بنهتويػػػػة الالػػػػوس و هر ػػػػا مػػػػن الصػػػػل

أيػه   مػ ح للبيػرية إ  بناقيػة الالػوس أليػه أدرؾ وادلاازىات الالسية واألزػ ؽ الدييػة 
 وتربية األفراد الرتبية القرآيية.

فػػ ف ىمػػػاد أي أضػػػة وأسػػػاس أي تقػػػدـ وملنػػاح وػػػل رُحػػػ   ػػػو اإليسػػػاف إذا مػػػل  
والنكاولوجيػا حػ   فاألدوات وادلعدات وادلخرتىات والبااايتواسنقاـ ىلد ماهج القرآف 

الراحية والنقايات   تعمل و  تؤدي الررض إ  إذا واف اإليساف الذي يسنخدمها يراىػ  
و  يسػػمم مػػا بػػه   سػػ ء إلػػيهوينقػػ  هللا سػػباايه وتعػػاىل   زلقػػه فػػ  يعمػػل مػػا ي هللا 

 ايذاؤ  .
للػػدىوة اإلسػػ مية   العصػػر الابػػوي  ػػ  مرحلػػة تهتويػػة أوؿ مرحلػػة ولػػذلك وايػػ  

  مكػة ادلكرمػػة اعػر ىيػػر ىامػا يسهػػر يلػوس أتباىػػه ويقػػـو  فقػػد مكػل الاػػ  لالػوس ا
سلوؾ أماابه ح  إذا رآ   ىلد اجلادة فرض  ىليه  الص ة والهتواة والصػياـ وبعػد ا 
احلػػج وسػػالر العبػػادات و ولبػػوا بعػػد ذلػػك ابلعمػػل بكػػل مػػا جػػاء بػػه الػػدين مػػن تيػػريعات، 

لمػػػػة  ػػػػداه يايػػػػروف ادلػػػػودة وابػػػػة والر ػػػػة والعػػػػدؿ فكػػػػايوا بعػػػػد ذلػػػػك   دييػػػػا الاػػػػاس أ
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 وادلساواة وغ  ا من اللضالل بني زلق هللا ، مدؽ فيه  الومف الابوي:
َُا٤  }} َُا٤ُذٜه َُا٤ُ  ُذٜه َُا٤ُُعًٜ ِٔ  ناُرٚاناُرٚا  ُعًٜ َِٔٔ َٔ  ِِ ٢ٗ ٢ٗ ِِٔفٞك ٢ٗ ٢ٗ ِٕ  ٔفٞك ِٕٜأ َٝا٤َ   َٜٝهُْٛٛاَٜٝهُْٛٛا  ٜأ ِْٔبـ َٝا٤َ ٜأ ِْٔبـ   {{ٜأ
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ض ذلػػ  ف ادلسػػلمني   تقػػـو ذلػػ  حومػػة و  تػػاهأولػػو تنبعاػػا النػػاريم اإلسػػ م  صلػػد 
دولة و  تظهر ذل  حضارة إ  إذا ا نموا بنهتوية الالوس و هر ا، وذلك  ػو الػذي جعلاػا  
وسػػػالر الصػػػادحني مػػػن رجػػػا ت الصػػػوفية ضلػػػرص وػػػل احلػػػرص ىلػػػد تهتويػػػة يلػػػوس أتباىاػػػا 

 بينه  ىلد ادلاهج القرآين القومي.وتر 
ويػذ    وتسهي  للقامػدين وتيسػ ا للسػالبني ين يػ  ميػاؽ السػلر وىاػاء الرربػة

إلػػػػيه    بقػػػػاىه  لاعقػػػػد  ػػػػذه انػػػػال  القرآييػػػػة الاوراييػػػػة الروحاييػػػػة   تهتويػػػػة الالػػػػوس، 
ويالػػذ    ىلياػػا. مبػػا يلػػن  بػػه هللا ويوضػػاها وىمػػد ا آايت مػػن ونػػاب هللا تعػػاىل تنلػػد 

ًٝـ   }} : ذلك حػوؿ احلبيػ   َِٜت ٘ٔ َتَعاٜي٢  ُٝٛٔت اي٤ً ِٔ ُب َٔ ِٕٝت  ّْ ٔفٞ َب ِٛ ََُع ٜق ًٝـ ََا اِجَت َِٜت ٘ٔ َتَعاٜي٢  ُٝٛٔت اي٤ً ِٔ ُب َٔ ِٕٝت  ّْ ٔفٞ َب ِٛ ََُع ٜق َٕ ٔنَتـاَب  ََا اِجَت َٕ ٔنَتـاَب  ٛ ٛ

َٜ َٚ  ٔ٘ َٜاي٤ً َٚ  ٔ٘ ِِ إ٢الاي٤ً ُٗ َٓ ِٝ ُ٘ َب َْ ِِ إ٢الَتَزاَصُعٛ ُٗ َٓ ِٝ ُ٘ َب َْ ُِ ايضٖ    َتَزاَصُعٛ ُٗ َِٝت َٜٚئؾـ  ، ١َٝٓ ُِ ايٖغـٔهٝ ٢ٗ ِٝ ََْظٜيـِت َعًٜـ ُِ ايضٖ      ُٗ َِٝت َٜٚئؾـ  ، ١َٝٓ ُِ ايٖغـٔهٝ ٢ٗ ِٝ ََْظٜيـِت َعًٜـ     ُِ ُٗ ََٚذف٤ـِت َُـ١ٝ ،  ُِ   ِذ ُٗ ََٚذف٤ـِت َُـ١ٝ ،  ِذ

َُال َُالاٞي ُٙ ٥ٜٔه٥ٔ١ٜٝه١ٝاٞي َِٓز ِٔ ٔع َُ ُ٘ ٔفٝ ُِ اي٤ً ُٖ ََٚسٜنَض  ، ُٙ َِٓز ِٔ ٔع َُ ُ٘ ٔفٝ ُِ اي٤ً ُٖ ََٚسٜنَض  ،}}
ٕ 

اا ووايػػ  نػػال  تهتويػػة الالػػوس الػػ  صلريهػػا   سػػياحات اً ووايػػ   ػػذه انػػال  ظلاذجػػ
 السػػػػػػب يػػػػػػـو مباافظػػػػػػة ا حصػػػػػػر   اللػػػػػػرتة مػػػػػػن القسػػػػػػ  األوؿ ووػػػػػػاف  ،ىلػػػػػػد حسػػػػػػمني

مػػػي  مػػػن اخل والقسػػػ  ال ػػػاىـ، ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٔ ةجلمعػػػا ـ إىل يػػػـوٕٗٔٓ/ٔٔ/٘ٔ
  لاي  مباافظة األحصر.ساا و إب ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٖٓ معةإىل اجل ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕ

س ي ت حيَّػة لػبعض تىلد  ذا ادلاواؿ وواف  ةو  ياسد أف يي  إىل ونباا السابق
ونػػاب ـ  ٕٓٔٓحػػد مػػدر لاػػا ابألوؿ مػػن مػػايو ،ومن ذلػػك سػػياحاتاا الكوييػػة مػػم أحباباػػا

وحنهػا  دروساً منكاملػة فيمػا أفػاض هللا تعػاىل بػه ى، وواف عٝاذ١ ايعاصفنيبعاواف فريد 
  من مؤللاتاا ادلسبوىة.ال امن واخلمسنيالكناب وواف تلك لرحلة ادليموية ى 

 ئٌققٝ ٌاققٛجْ ٌخ جٌؼققح١ٌّٓ ط٠ٍققك جٌيققى٠م١ٓ السػػادس باػػاوناذلػػك  حبػػل و 

ابدلكنبػة موحعػا روياػاً ـ، وحػد احنػل مػن وحنهػا ٜٜ٘ٔمػدرت  بعنػه األوىل مػارس والذى 
وماهػػػاج ى أمػػػوؿ البػػػداايت وآداب وأسػػػ  سػػػلوؾ السريػػػق   الصػػػوفية ابلعػػػام اإلسػػػ مد

                                                           
، ٚجٌكقحف  أذقٛ ِْٛقٝ جٌّقى٠ٕٟ، ِقٓ ققى٠ع أقّقى ذقٓ أذق ٟ «ِؼٍفقس جٌيقكحذس»ُ فٟ أذٛ ٔؼ١ ٖيوٍ ٔ

 جٌؼرحوجٌكٛجٌٞ، َجو جٌّؼحو فٟ ٘ىٞ ن١ٍ 
 .ْٕٓ أذٝ وجٚو ٚجذٓ قرحْ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٕ
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أىيػػدت وحػػد ، االػػبعض سػػياحاتحيػػاً  وػػاف أيضػػا تسػػ ي ً حػػد  ، و والرػػاايت األ ػػداؼلبلػػوغ 
 .إبزراج ىصرى ـٖٕٔٓىاـ حدي اً  باىنه 

أسأؿ هللا تعاىل أف يهتوػ  يلوسػاا ويلػوس أحباباػا وأف يصػلد حلوباػا وحلػوب إزواياػا 
ف ينولاػػػا بو ينػػػه ويرىػػػا  برىاينػػػه ويػػػذيقاا  ػػػراب أ ػػػل أوأف يهػػػي  أرواحاػػػا وأرواح زلبياػػػا و 

ومػػلد هللا ىلػػد سػػيد  ن وىلػػد آلػػه مودتػػه وياعماػػا باعػػي  أ ػػل و ينػػه إيػػه رليػػ  الػػدىاء 
 ومابه وسل .

 ـ. ٕ٘ٔٓمن مارس  ٗٔادلوافق ،  ػ ٖٙٗٔادى األوىل من مج ٖٕالسب  
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 ٕٓٓٓ-ٓٗ-ٜٖٔ٘ٓٗ٘تليلوف : 

 WWW.Fawzyabuzeid.com :موحم اإليرتي 
 fawzy@Fawzyabuzeid.com :اإلليكرتوىالربيد 

fawzyabuzeid@hotmail.com, 

fwzyabuzeid48@gmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.com 
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 زتايػ تظن١ٝ ايٓفٛؼ

 األٍٚ ادتظ٤

 ققضستافع١ األ

 15/11/2014ّايغبت  ّٜٛ ايفرت٠ َٔ

 ّ.١21/11/2014 ادتُعإىل ّٜٛ 
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 اجمللس األول

  

  ذكٝك١ ايتقٛفذكٝك١ ايتقٛف

  َٓظي١ ايتقٛف َٔ ايزَٜٔٓظي١ ايتقٛف َٔ ايزٜٔ

  ايتقٛف ٖٛ َكاّ اإلذغإايتقٛف ٖٛ َكاّ اإلذغإ

  ذاج١ املؤَٔ يًتقٛفذاج١ املؤَٔ يًتقٛف

  طٗاص٠ ايكًب ٚنُاٍ اإلميإطٗاص٠ ايكًب ٚنُاٍ اإلميإ

  ايفتس يف َكاّ اإلذغإايفتس يف َكاّ اإلذغإ

ِْ ِْايتقٛف عً   ٚعٌُٚعٌُ  ايتقٛف عً
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    ذكٝك١ ايتقٛفذكٝك١ ايتقٛفاجملًػ األٍٚ: اجملًػ األٍٚ: 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

وامػسلا   ، الرتبة العليػا مػن األ ـاحلمد  الذى أىلد  أياا ابإلس ـ، وجعلاا ى
    وورَّماا وحاؿ ى  أياا ى ز  وناٍب أيهتله ىلد احلبي  ادلخنار:

                                                

        ((ٔٔٓٔٔٓ)ْآي ػٍّج)ْآي ػٍّج  

و اديهػا ى الػدييا  ،د، ويور ػا الػرابىوالص ة والس ـ ىلد حس   ذه األمػة اإلذلػ
إىل زلبػػة هللا، واليػػليم األىظػػ  لاػػا وجلميػػم اخل لػػق يػػـو الػػدين، سػػيد  ن  ...هللا بيػػرع 

 اي ربَّ  آمػػػني ،ووػػػل مػػػن ا نػػػدى هبديػػػه إىل يػػػـو الػػػدين ،نه ادلبػػػارونيبوآلػػػه السيبػػػني ومػػػاا
 العادلني.

ذا السػؤاؿ ؼلسػر ى ذ ػن و ػٍ  سأبدأ معك  بسؤاؿ صُلي  ىاه ى الوح  واحلاؿ،  
يني ػة  ػ ت النيػكيك الػ  يروجهػا الكػافروف  -وغػ    مػن ادلسػلمني  -من احلضػور 

 اوغلعلػػو  ،وييػػننوا مشلهػػ  ،وادليػػرووف وادللاػػدوف ى  ػػذا الػػدين، ليلرحػػوا مجػػم ادلسػػلمني
أظهػروه  ػذا السػؤاؿ الػذى !!! ادلسلمني ينعارووف فيما بياه  فػ  ينلرغػوف ذلػؤ ء األحػواـ

ف أ ػػػل النصػػػوؼ مػػػن اإلسػػػ ـ؟ ومػػػا النصػػػوؼ؟ و ػػػل ل يسػػػاف ضػػػرورة ى  يقولػػػوف فيػػػه:
ف صليػ  ىليهػا مػن ونػاب هللا ومػن أع عة أسئلة  امػة ضلػاوؿ  يسلك ماهج أ ل النصوؼ؟

 .بلضل هللا  ساة رسوؿ هللا 

  َٓظي١ ايتقٛف َٔ ايزَٜٔٓظي١ ايتقٛف َٔ ايزٜٔ

 !وما ماهتلنه ى الدين؟ ! ل النصوؼ من الدين؟
 ِبى حػدد ا الاَّػحػد أل ل  ذا الدين، صلد ا  إىل ادلاازؿ ال  جعلها هللا  إذا رجعاا

 وزامػػػة البخػػػارى ومسػػػل   ،ى حػػػديل مػػػاي   ػػػريف ورد ى ونػػػ  الصػػػااح ولهػػػا
وغػػػػ   ، وراوى احلػػػػديل سػػػػيد  ىمػػػػر بػػػػن   يقوؿ: ،اخلساب 
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{{   ٔ٘ ٍُ اي٤ً ٍَ َصُعٛ ٘ٔ ٜقا ٍُ اي٤ً ٍَ َصُعٛ َِٜغ: َعًْٝٛٔٞ: َعًْٜٞٔٛٝقا  ِٕ َٗاُبُٛٙ ٜأ َِٜغ، ٜف  ِٕ َٗاُبُٛٙ ٜأ ٍَٜأٝيُٛٙ، ٜقٜأٝيُٛٙ، ٜق، ٜف ٍَا ٘ٔ، : ٜفَحا٤َ َص: ٜفَحا٤َ َصا َِٓز ُصٞنَبٔت ََٚجًَٜػ ٔع  ٌْ ٘ٔ، ُج َِٓز ُصٞنَبٔت ََٚجًَٜػ ٔع  ٌْ ُج

ٍَ ٍَٜفٜكا ٜ٘ٔفٜكا ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ  :ٔ٘ ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ  :ُّ ََا اإل٢ِعال  ،ُّ ََا اإل٢ِعال ٍَ؟؟،  ٍَ، ٜقا ُِ ايٖقال٠ٜ، ٜقا َُٚتٔكٝ ٦ِّٝا  ٘ٔ َؽ ُِ ايٖقال٠ٜ: ال ُتِؾض٢ٝى ٔباي٤ً َُٚتٔكٝ ٦ِّٝا  ٘ٔ َؽ ايٖظٜنا٠ٜ ايٖظٜنا٠ٜ َُٚتِؤٔتٞ َُٚتِؤٔتٞ   : ال ُتِؾض٢ٝى ٔباي٤ً

َٕ َََنا ُّ َص َََٕٚتُقٛ َََنا ُّ َص ٍَََٚتُقٛ ٍَ، ٜقا َٜا، ٜقا  :ٍَ َٜا: َفَزٞقَت، ٜقا  :ٍَ ُٕ؟ َصُعَصُع: َفَزٞقَت، ٜقا ََا اإل٢مَيـا  ،ٔ٘ ٍَ اي٤ً ُٕ؟ ٛ ََا اإل٢مَيـا  ،ٔ٘ ٍَ اي٤ً ٍَ، قٜـ ، قٜـ ٛ ٍَا ِٕ تُـ   ::ا ِٕ تُـ ٜأ ٘ٔ  ٜأ َٔ ٔباي٤ًـ َٔ ٘ٔ  ِؤ َٔ ٔباي٤ًـ َٔ ِؤ

ٔ٘ َٚٝنُتٔب  ٔ٘ ََال٥ٜٔهٔت َٚٔ٘ َٚٝنُتٔب  ٔ٘ ََال٥ٜٔهٔت َٔ ٔباٞيَبِعٔث ،   َٚ َٔ َُٚتِؤ  ،ٔ٘ َُٚصُعًٔ  ٔ٘ َٔ ٔباٞيَبِعٔث ، َٚٔيٜكا٥ٔ َٔ َُٚتِؤ  ،ٔ٘ َُٚصُعًٔ  ٔ٘ ٍَ: َفـَزٞقتَ    َٚٔيٜكا٥ٔ ٘ٔ ، ٜقـا َٔ ٔباٞيٜكـَزص٢ ٝنًهـ َٔ ٍَ: َفـَزٞقتَ    َُٚتِؤ ٘ٔ ، ٜقـا َٔ ٔباٞيٜكـَزص٢ ٝنًهـ َٔ ، ، َُٚتِؤ

ٍَ ٍَٜقا ٜ٘ٔقا ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ  :ٔ٘ ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ ُٕ؟  ،،:  ُٕ؟ََا اإل٢ِذَغا ِٕ     ٍَ:ٍَ:، ٜقا، ٜقاََا اإل٢ِذَغا ـ٢ِ ُٙ ٜف ْٖٜو َتَضا َ٘ ٜنٜأ ِٕ   َتِدَؾ٢ اي٤ً ـ٢ِ ُٙ ٜف ْٖٜو َتَضا َ٘ ٜنٜأ ُ٘   هٝـ هٝـ تََت  َتِدَؾ٢ اي٤ً ْٖـ ُٙ ف٢ِٜ ُ٘   ِٔ َتـَضا ْٖـ ُٙ ف٢ِٜ ِٔ َتـَضا

ٍَ ُّ ايٖغاَع١ٝ؟ ، ٜقا َََت٢ َتٝكٛ  ،ٔ٘ ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ  :ٍَ ٍَ: َفَزٞقَت، ٜقا ٍَََٜضاٜى، ٜقا ُّ ايٖغاَع١ٝ؟ ، ٜقا َََت٢ َتٝكٛ  ،ٔ٘ ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ  :ٍَ ٍَ: َفَزٞقَت، ٜقا َٗا ََٜضاٜى، ٜقا ِٓ ٍُ َع َُِغ٦ُٛ ََا اٞي َٗا :  ِٓ ٍُ َع َُِغ٦ُٛ ََا اٞي  :

   َٗ ِٔ ٜأِؽـَضأط ََٚعـٝأِخٔبُضٜى َعـ  ٢ٌ َٔ ايٖغا٥ٔ َٔ  َِ َٗ   ٔبٜأِعًٜ ِٔ ٜأِؽـَضأط ََٚعـٝأِخٔبُضٜى َعـ  ٢ٌ َٔ ايٖغا٥ٔ َٔ  َِ ًٔـُز َصبٖ   اأبٜأِعًٜ َُـِضٜأ٠ٜ َت ِٜـَت اٞي ًٔـُز َصبٖ   ، إ٢َسا َصٜأ َُـِضٜأ٠ٜ َت ِٜـَت اٞي ِٔ    ، إ٢َسا َصٜأ َٔـ َٗـا ٜفـَشاٜى  ِٔ    َت َٔـ َٗـا ٜفـَشاٜى  َت

َٗاأٜٜأ َٗاِؽَضأط ًٜٝٛى اأٜلِؽَضأط َُ  َِ ِٖ اٞيُبٞه َِٜت اٞيُرٜفا٠ٜ اٞيُعَضا٠ٜ ايٗق َٚإ٢َسا َصٜأ ًٜٝٛى اأٜل،  َُ  َِ ِٖ اٞيُبٞه َِٜت اٞيُرٜفا٠ٜ اٞيُعَضا٠ٜ ايٗق َٚإ٢َسا َصٜأ َٗا،  ِٔ ٜأِؽَضأط َٔ َٗاِصض٢ ٜفَشاٜى  ِٔ ٜأِؽَضأط َٔ َٚإ٢َسا ِصض٢ ٜفَشاٜى  َٚإ٢َسا ،   ،

ِٝٔب َٔ اٞيَغ َٔ ُِػ٢  َٗا ٔفٞ اٞيَد ِٔ ٜأِؽَضأط َٔ ٢ٕ ٜفَشاٜى  َٝا ِٓ َٕ ٔفٞ اٞيُب َٚٝيٛ ٜٛا ََٜت  ٢ِ ِٗ َِٜت ص٢َعا٤َ اٞيَب ِٝٔبَصٜأ َٔ اٞيَغ َٔ ُِػ٢  َٗا ٔفٞ اٞيَد ِٔ ٜأِؽَضأط َٔ ٢ٕ ٜفَشاٜى  َٝا ِٓ َٕ ٔفٞ اٞيُب َٚٝيٛ ٜٛا ََٜت  ٢ِ ِٗ َِٜت ص٢َعا٤َ اٞيَب ال ال   َصٜأ

ٖٔ إ٢ال ُٗ ُُ ٖٔ إ٢الَِٜعًٜ ُٗ ُُ ِٖ ٜقَضٜأَِٜعًٜ ُُ  ، ُ٘ ِٖ ٜقَضٜأ اي٤ً ُُ  ، ُ٘ ُِ ايٖغاَع١ٔ     اي٤ً ًٞ ُٙ ٔع َِٓز َ٘ ٔع ٕٖ اي٤ً ُِ ايٖغاَع١ٔإ٢ ًٞ ُٙ ٔع َِٓز َ٘ ٔع ٕٖ اي٤ً ٘ٔ  ((يكُإيكُا3434ٕ))    إ٢ ِٛٔي ٘ٔإ٢ٜي٢ ٜق ِٛٔي ، ،   َخـٔب ْ َخـٔب ْ     إ٢ٜي٢ ٜق

ٍُ اي٤ً٘ ٍَ َصُعٛ ٌُ، ٜفٜكا َّ ايٖضُج ٍُ اي٤ًٜ٘قا ٍَ َصُعٛ ٌُ، ٜفٜكا َّ ايٖضُج ٖٞٔٔ  ٜقا ٖٞ: ُصٗرُٚٙ َعًٜ َٜٔحُزُٚٙ، ٜفاٞي، ٜفاٞي: ُصٗرُٚٙ َعًٜ  ِِ ًٜ ََُػ ٜف َٜٔحُزَُٚٙت  ِِ ًٜ ََُػ ٜف ٘ٔ   َت ٍُ اي٤ًـ ٍَ َصُعـٛ ٘ٔ   ، ٜفٜكا ٍُ اي٤ًـ ٍَ َصُعـٛ ، ٜفٜكا

::  ََٖشا ٔجِبض٢ََٖشا ٔجِبض٢ ِٕ ٌُ ٜأَصاَر ٜأ ٜ ِٕ ٌُ ٜأَصاَر ٜأ ُُٛا إ٢ِسٜ ُُٛا إ٢ِسَتِعًٜ ِِ   َتِعًٜ ِِ ٜي {{ٝيٛاٝيٛاأأغََغتتٜي
ٖ

  

احلػديل  ػذا ىليػه أى أعػٍر للنعػ  أو للسػلر، و  السالل مػن؟ جربيػل، ولػذلك م يػُػرَ 
ىاػدما يػنلاَّىف ى  وحد جربيػل ىليػه السػ ـ.الػإمسه حديل جربيل ألف السالل فيػه أمػني 

قػػاـ وم ،ومقػػاـ اإلؽلػػاف ،مقػػاـ اإلسػػ ـ ديل صلػػد أيػػه جعػػل للػػدين عػػ ث مقامػػات: ػػذا احلػػ
 اإلحساف. 

 ،مػػن الصػػ ة ؛ه العبػػادات الػػ   وللاػػا هبػػا هللاأف يعبػػد اإليسػػاف ربَّػػ مقػػاـ اإلسػػ ـ:
 واحلج.  ،والهتواة ،والصياـ

إلؽلػػاف الػػ  ذور ػػا اأف يعنقػػد القلػػ  ويوعػػق  ػػذا اإلىنقػػاد ى أروػػاف  مقػػاـ اإلؽلػػاف:
  السػػػػػماوية يػػػػػؤمن بكػػػػػل ُرسػػػػػل هللا وبكػػػػػل أيبيػػػػػاء هللا وبكػػػػػل الكنػػػػػ .الاػػػػػب العػػػػػد ف 

الصػػاياة الػػ  أيهتذلػػا هللا، ويػػؤمن أف  اػػاؾ م لكػػة   يعصػػوف هللا مػػا أمػػر   ويلعلػػوف مػػا 
و ػػو  ،يػؤمروف، ويػؤمن  ف  اػاؾ يومػاً سػي مم هللا فيػه اخل لػق أمجعػني للعػرض واحلسػاب

  ﴿﴿ :يػػػـو القيامػػػة، ويػػػؤمن بقضػػػاء هللا وحػػػدره                                     

                 ﴾﴾ ((7979)ايٓغــا٤)فقػػاؿ:  .ايٓغــا٤{{     ، ٔ٘ ــ َٚٔيٜكا٥ٔ  ، ٔ٘ ــ َٚٝنُتٔب  ، ٔ٘ ــ ََال٥ٜٔهٔت َٚ  ٔ٘ ــ َٔ ٔباي٤ً َٔ ــِؤ ِٕ ُت ٘ٔ ،   ٜأ ــ َٚٔيٜكا٥ٔ  ، ٔ٘ ــ َٚٝنُتٔب  ، ٔ٘ ــ ََال٥ٜٔهٔت َٚ  ٔ٘ ــ َٔ ٔباي٤ً َٔ ــِؤ ِٕ ُت ٜأ

َٔ ٔباٞيَبِعٔث ،  َٔ َُٚتِؤ  ، ٔ٘ َٔ ٔباٞيَبِعٔث ، َُٚصُعًٔ َٔ َُٚتِؤ  ، ٔ٘ ٘ٔ َُٚصُعًٔ َٔ ٔباٞيٜكَزص٢ ٝنًه َٔ ٘ٔ َُٚتِؤ َٔ ٔباٞيٜكَزص٢ ٝنًه َٔ  .{{َُٚتِؤ

                                                           
 .ٌٚجٖ جإلِحَ ٍُِٓ ػٓ ١ْىٔح ػٍّ  ٖ
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  ايتقٛف ٖٛ َكاّ اإلذغإايتقٛف ٖٛ َكاّ اإلذغإ

ِٕ  ااتعبز تعبز : :  و أف  :مقاـ اإلحساف ُٙ ف٢ِٜ ْٖٜو َتَضا َ٘ ٜنٜأ ِٕ  ي٤ً ُٙ ف٢ِٜ ْٖٜو َتَضا َ٘ ٜنٜأ ََٜضاٜى  ي٤ً  ُ٘ ْٖ ُٙ ف٢ِٜ ِٔ َتَضا ََٜضاٜىَتٝه  ُ٘ ْٖ ُٙ ف٢ِٜ ِٔ َتَضا  و أف ، َتٝه
يعل  سره وصلواه، وأف هللا يسلم ىلػد زسػرات حلبػه، وىلػد  يعبد هللا وأيه يراه وأف هللا 

زافيػػة ى األرض و   مػػا يػػدور ى مػػدره وأيػػه يعلػػ  السػػر وأزلػػد، وأيػػه    لػػد ىليػػه 
يُرحِّػػػػق ح ػػػػاب حلبػػػػه  يرتقػػػػد إىل مقػػػػاـٍ أىلػػػػد و ػػػػو أف هللا  ى السػػػػماء، د بعػػػػد ذلػػػػك

 وأيه يراه.   وبيرينه فيعبد هللا 
إمسػػه األمػلد الػػذى  ،مقػاـ اإلحسػػاف  ػو مقػػاـ النصػوؼ،  ػػو مػا ُيسػػمَّد ابلنصػوؼ

ناليػة حلضػرة الاػب ُأ لػق ىليػه رمػهت النصػوؼ أليػه ال عصػور: اإلحسػاف، وى الِبى مسَّاه به الاَّػ
ومػلاء القلػ  مػن جهػة  ،ألف أساسه ملاء القلػ  مػن جهػة اخللػق ،والاقاء يرمهت للصلاء

 .فمقاـ النصوؼ ى الدين  و مقاـ اإلحساف . احلقِّ 

  ذاج١ املؤَٔ يًتقٛفذاج١ املؤَٔ يًتقٛف

ذلػػا جايػػٌ   ،أى ىبػػادة يعملهػػا ادلػػرء  ،يعػػ   و ػػل للمػػؤمن ضػػرورة ى  ػػذا ادلقػػاـ؟
ل ما يكوف ظا راً وم ػلضػر فيهػا حلبػه ظا ر، وذلا روٌن اب ن، إذا أدَّا ا اإليساف ىلد أوم

 ،و  ترتلػم إىل هللا ، ػا اب ػً ، تكػوف  ػذه العبػادة غػ  مقبولػةاؤ أديكػوف واييرل ىػن هللا 
 .أليه م ػلضر فيها القل  مم اجلس  ىاد أدالها  

مػدح هللا حومػاً ى ونػاب هللا ومػن ادلللاػني ى أداء الصػ ة، ؛ ياظر م ً  إىل الص ة
 د الص ة ال  ياالوف هبا الل ح والا اح ىاد هللا؟فما  

                                            ((ٌّإٌِّإِجج)ْٕٛ)ْٕٛ  

ف يكػػوف  ػػرط اللػػ ح والا ػػاح ى الصػػ ة اف يؤديهػػا اإليسػػاف أيػػوع القلػػ ، أ
 و ػػػو ياػػػاجد هللا ى الصػػػ ة، إذا تػػػه وتػػػ وة آايت ونػػػاب هللا احاضػػػراً ى تسػػػبيااته وتكب

تُلي  ىليػه اايايت مػن اإلمػاـ أو ت  ػا  ػو بلسػايه تراػف أىضػاؤه ويهنػهت ويايػه، و ػدث 
 له رىدة وزيية أليه ينلوا و ـ هللا ى مااجاة هللا جلَّ ى ُى ه.

إذا ملد ادلرء ظا راً وأمتَّ الرووع وأمتَّ الس ود وأ اؿ فيهمػا سسػ  مػا يػراه، لكػن 
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يػػػاغل ووييػػػة أو أحػػػداٍث دييويػػػة تػػػواترت ىليػػػه و ػػػو ى الصػػػ ة، فػػػ ف  ػػػذا حلبػػػه ملػػػ ء مب
 م ته غ  مقبولة.

 لػه: رجػً  يصػلد هبػذه الكيليػة، فلمػا إينهػد  داه وحػاؿ  وحد رأى رسوؿ هللا 
{{     ٌٚ ــ ِِ ُتَق ــ ــٜو ٜي ْٖ ٌٚ ف٢ِٜ ــ ــِع ٜفَق ٌٚ   اِصٔج ــ ِِ ُتَق ــ ــٜو ٜي ْٖ ٌٚ ف٢ِٜ ــ ــِع ٜفَق ة ػػػ فقػػاـ مػػرًة أييػػة وأ ػػاؿ الصػػ ة ى حروا ػػا الظػػا ر {{اِصٔج

 وحػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػه:  ورووىهػػػػػػػػػػا وسػػػػػػػػػػ ود ا، وبعػػػػػػػػػػد أف إينهػػػػػػػػػػد ماهػػػػػػػػػػا  داه رسػػػػػػػػػػوؿ هللا
{{   ٌٚ ِِ ُتَق ْٖٜو ٜي ٌٚ ف٢ِٜ ٌٚ اِصٔجِع ٜفَق ِِ ُتَق ْٖٜو ٜي ٌٚ ف٢ِٜ ػ وادلرة ال ال ة وذلك، وبعد ا حػاؿ: اي رسػوؿ هللا ىلمػر  {{اِصٔجِع ٜفَق

اذليئػػة الػػ  يابرػػد أف يكػػوف فيهػػا مقػػب ً ىلػػد  فعلمػػه الاػػب  .فػػ ى   أحسػػن غػػ   ػػذا
أف يكػػوف اجلسػػ  ى سػػكوف ؛ وف الصػػ ة واملػػة وتاػػاؿ رضػػاء هللا حضػػرة هللا لكػػد تكػػ

وأف يكػػوف اجلسػػ  يػػؤدى احلروػػات والسػػكاات مػػن الروػػوع والسػػ ود واجللػػوس والوحػػوؼ  
ُُْٛٔٞ ٝأَفًهٞ   }} وما أدَّاعلا حضرة الاب أليه حاؿ لاا: ُِٜت َُا َصٜأ ُُْٛٔٞ ٝأَفًهٞ َف٥ًٛا ٜن ُِٜت َُا َصٜأ {{َف٥ًٛا ٜن

ٗ
.. 

ػػػػر اجلسػػػػ  ابدلػػػػاء  بػػػػد وأف يسهػػػػر القلػػػػ  مػػػػن وػػػػل مػػػػا ييػػػػرله ىػػػػن هللا   وومػػػػا  هَّ
  ُ لِّ كَ يُ ػلػػاوؿ أف يسناضػػر حالػػه مػػم هللا فَػػػويسناضػػر اخليػػية مػػن هللا واخليػػوع مػػم هللا، و 

 ليُبني لاا  ذا احلاؿ ى احلديل القدسد: وحد حاؿ هللا ، وأيه ى حالة ادلااجاةهللا  
ُُِت ايٖقال  }} ُُِت ايٖقالٜقَغ ِْٔقٜقَغ َٔ َعِبٔزٟ  ِٝ ََٚب  ٞٔٓ ِٝ ِْٔق٠ٜ َب َٔ َعِبٔزٟ  ِٝ ََٚب  ٞٔٓ ِٝ َٚٔيَعِبٔزٟ ٠ٜ َب  ، ٢ٔ ِٝ َٚٔيَعِبٔزٟ ٜف  ، ٢ٔ ِٝ ٍَ اٞيَعِبُزٜف ٍَ، ف٢َِٜسا ٜقا ٍَ اٞيَعِبُزََا َعٜأ ٍَ، ف٢َِٜسا ٜقا ََُِا َعٜأ ُِ: اٞيَر ُز ُز : اٞيَر

ُ٘ َتَعاٜي٢ ٍَ اي٤ً ُٔنَي، ٜقا ٘ٔ َصٚب اٞيَعاٜي ٤ً ُ٘ َتَعاٜي٢ٔي ٍَ اي٤ً ُٔنَي، ٜقا ٘ٔ َصٚب اٞيَعاٜي ٤ً ٍَ: َذ: َذٔي َٚإ٢َسا ٜقا ْٔٞ َعِبٔزٟ،  ٍََُٔز َٚإ٢َسا ٜقا ْٔٞ َعِبٔزٟ،  ٢ِ ،َُٔز ٢ٔ ايٖضٔذٝ َُ ٢ِ ،: ايٖضِذ ٢ٔ ايٖضٔذٝ َُ ُ٘   : ايٖضِذ ٍَ اي٤ً ُ٘ ٜقا ٍَ اي٤ً ٜقا

٢ٍََٓ ٢َٓ َتَعاٜي٢: ٜأَُتَعاٜي٢: ٜأُ َٚإ٢َسا ٜقا ٖٞ َعِبٔزٟ ،  ٍََعًٜ َٚإ٢َسا ٜقا ٖٞ َعِبٔزٟ ،  ََ: : َعًٜ  :ٍَ ٢ٔ، ٜقا ٢ّ ايٚزٜ ِٛ َٜ ََََأئو   :ٍَ ٢ٔ، ٜقا ٢ّ ايٚزٜ ِٛ َٜ ٍَََأئو  َٜٚقا ْٔٞ َعِبٔزٟ،  ٍَٖحَز َٜٚقا ْٔٞ َعِبٔزٟ،  ََٖض٠ٟ ٖحَز ََٖض٠ٟ :   :

َٖٛض َٖٛضٜف ٍَإىل إىل   ٜف ٍََعِبٔزٟ، ف٢َِٜسا ٜقا ٜٖاٜى َعِبٔزٟ، ف٢َِٜسا ٜقا ٜٖاٜى : إ٢ َِْغَتٔعنُي: إ٢ ٜٖاٜى  َٚإ٢ َِْغَتٔعنُيَِْعُبُز  ٜٖاٜى  َٚإ٢ ٍََِْعُبُز  ٍَ، ٜقا َٔ َعبِـ    ، ٜقا ِٝ ََٚبـ ٓٔـٞ  ِٝ َٖـَشا َب َٔ َعبِـ    :  ِٝ ََٚبـ ٓٔـٞ  ِٝ َٖـَشا َب ٔزٟ، ٔزٟ، : 

ٍَ ٍَ، ف٢َِٜسا ٜقا ََا َعٜأ ٍََٚٔيَعِبٔزٟ  ٍَ، ف٢َِٜسا ٜقا ََا َعٜأ َِٖٚٔيَعِبٔزٟ  ِٖ: ا َِ: ا ُُِغَتٔكٝ َْا ايٚقَضاٜط اٞي َِٔز ُُِغَتٔكٝ َْا ايٚقَضاٜط اٞي َُِت، ، ٔز َِْع َٔ ٜأ َُِتٔفَضاٜط اي٤ٔشٜ َِْع َٔ ٜأ ِٝض٢   ٔفَضاٜط اي٤ٔشٜ ِِ ٜي ٢ٗ ِٝ ِٝض٢ َعًٜ ِِ ٜي ٢ٗ ِٝ َعًٜ

َُِغُنٛ َُِغُنٛاٞي ٍَاٞي َٚال ايٖنايهنَي، ٜقا  ِِ ٢ٗ ِٝ ٍَٔب َعًٜ َٚال ايٖنايهنَي، ٜقا  ِِ ٢ٗ ِٝ ٍَٔب َعًٜ ََا َعٜأ َٚٔيَعِبٔزٟ  ََٖشا ٔيَعِبٔزٟ   :ٍَ ََا َعٜأ َٚٔيَعِبٔزٟ  ََٖشا ٔيَعِبٔزٟ   :  }}
٘
..  

ولػػذلك يقػػوؿ دلػػن يعػػرتض ىلػػد ادلسػػلمني ىاػػدما يقػػرأوف اللا ػػة لقضػػاء حاجػػة أو 
يقػرأ أما مسع  حوؿ هللا ى احلديل القدسػد أف العبػد ىاػدما  !لنيس  مصلاة، م تعرتض؟

 !(! ذا لعبدى ولعبدى ماسأؿ)اللا ة يقوؿ هللا تعاىل: 
ػػ ،ى أمػػر يقضػػيه هللاألإذا حػػرأ اللا ػػة أى  ى حضػػاء  ره لػػه هللا، ويسػػرع هللا وييسِّ

، القدسػػد الػػذى اسػػنمعاا إليػػه أمجعػػنيأليػػه وىػػد بػػذلك ى  ػػذا احلػػديل  ، ػػذه احلاجػػات
                                                           

 فٟ جٌيك١ف ِٓ قى٠ع ِحٌه ذٓ ق٠ٍٛظ ٌاٟ هللا ػٕٗ. جٌرهحٌٞ ٗ
 ٕٓ جألٌذؼس ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز ٌاٟ هللا ػٕٗ.جٌٓ ٚأصكحخٍُِٓ  ٘
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ى ماذا حرأ؟ أحػرأ اللا ػة أـ النيػهد؟ ىن العبد الذى يقرأ اللا ة و  يدر  ولذلك يقوؿ 
 ى العبد الذى النل  ىن هللا ى الص ة: يقوؿ  ؟ ل حرأ النيهد أـ اللا ة

٘ٔ ، ف٢َِٜسا اٞي  }} ٢ٗ َِٛج ٘ٔ ٔب ِٝ ُ٘ َعًٜ ٌَ اي٤ً ٘ٔ ٜأٞقَب ٌُ ٔفٞ َفالٔت َّ ايٖضُج ٘ٔ ، ف٢َِٜسا اٞيإ٢َسا ٜقا ٢ٗ َِٛج ٘ٔ ٔب ِٝ ُ٘ َعًٜ ٌَ اي٤ً ٘ٔ ٜأٞقَب ٌُ ٔفٞ َفالٔت َّ ايٖضُج َّ إ٢ٜي٢ إ٢َسا ٜقا َٔ آَر َٜا اِب  : ٍَ َّ إ٢ٜي٢ َتٜفَت ٜقا َٔ آَر َٜا اِب  : ٍَ َتٜفَت ٜقا

ًَٞتٔفُت ِٔ َت ًَٞتٔفُتََ ِٔ َت ََ؟ إ٢ٜي؟ إ٢ٜيََ  ٢ََ  ٢ٞٚٓ َٔ ِْٝض ٜيٜو  َٛ َخ ُٖ  ِٔٞٚٓ َٔ ِْٝض ٜيٜو  َٛ َخ ُٖ  ٌِِٔ ٌِ؟ ٜأٞقٔب ٌَ َسٔيٜو، ف٢َِٜسا اٞيَتٜفَت ا، ف٢َِٜسا اٞيَتٜفَت اإىلإىل  ؟ ٜأٞقٔب َِٔث  ٍَ ١َٜٝ ٜقا ْٔ ٌَ َسٔيٜويٖثا َِٔث  ٍَ ١َٜٝ ٜقا ْٔ ، ، يٖثا

ُ٘ ِٓ ُ٘ َع َٗ َِٚج ََٚتَعاٜي٢  ُ٘ َتَباَصٜى  ُ٘ف٢َِٜسا اٞيَتٜفَت ايٖثأيَث١ٜ َفَضَف اي٤ً ِٓ ُ٘ َع َٗ َِٚج ََٚتَعاٜي٢  ُ٘ َتَباَصٜى  {{  ف٢َِٜسا اٞيَتٜفَت ايٖثأيَث١ٜ َفَضَف اي٤ً
ٙ
..  

  طٗاص٠ ايكًب ٚنُاٍ اإلميإطٗاص٠ ايكًب ٚنُاٍ اإلميإ

  حاضػػراً فيهػػا مػػم اجلسػػ  الصػػ ة مػػلة بػػني العبػػد ومػػو ه، فيابرػػد أف يكػػوف القلػػ
. و كػػذا وػػل العبػػادات اإلسػػ مية أساسػػها القلػػ  لكػػد يػػؤدى الصػػ ة الصػػاياة  

َٚإ٢َسا   ٜأالٜأال  }} :ولػػذلك حػػاؿ   ُ٘ ــ ًَٜس اٞيَحَغــُز ٝن٥ً ًَٜرِت َفــ َُِنــَغ١ٟ إ٢َسا َفــ ٕٖ ٔفــٞ اٞيَحَغــٔز  َٚإ٢ َٚإ٢َسا      ُ٘ ــ ًَٜس اٞيَحَغــُز ٝن٥ً ًَٜرِت َفــ َُِنــَغ١ٟ إ٢َسا َفــ ٕٖ ٔفــٞ اٞيَحَغــٔز  َٚإ٢  

ًُٞب َٞ اٞيٜك ٖٔ َٚ ُ٘ ، ٜأال  ًُٞبٜفَغَزِت ٜفَغَز اٞيَحَغُز ٝن٥ً َٞ اٞيٜك ٖٔ َٚ ُ٘ ، ٜأال  {{  ٜفَغَزِت ٜفَغَز اٞيَحَغُز ٝن٥ً
7 

ل  الصاحلوف  ذه احلقيقة فا نموا بسهارة القلػ  ابلكليػة،  هػارة القلػ  ضلػو هللا ى
، وأف   يكػػوف ى حلبػػه إىػػرتاٌض ىلػػد حضػػاء هللا ى أف   يكػػوف ى حلبػػه  ػػٌك ى هللا 

الػدييا ومػا  ػػو حضػاٍء حضػاه، أليػه يعلػػ  أف هللا ؼلنػار ابلعػدؿ مػا  ػو زػػٌ  لػه ى أو أى أمػٍر 
يػراه ى أى هللا ىنقاد أف يعل  ىلػ  اليقػني أف ىنقد  ذا ا اويابرد دلن ، أيلم له ى ا زرة

موضػػػٍم وى أى حػػػاؿ، ألف هللا   ؼللػػػو ماػػػه زمػػػاٌف و  مكػػػاف، ويقػػػوؿ لاػػػا ى القػػػرآف حػػػ  
 يدرؾ  ذا السمو اإلذلد:

                                             ((ٔٓ٘ٔٓ٘ٛجٌطٛجٌط)ذس)ذس  

ادلػػػؤمن ىاػػػدما يعمػػػل أى ىمػػػل  ى جارحػػػة مػػػن اجلػػػوارح يعلػػػ  أف هللا مسلػػػٌم ىليػػػه 
ويػػػراه، إذا حضػػػر  ػػػذا األمػػػر ى حلبػػػه ف يػػػه   يسػػػنسيم أف يعصػػػد هللا حيػػػاًء مػػػن هللا، و  

  ﴿﴿  إذا ىلػ  حػوؿ هللا: ه سػباايهسيم أف ينخلف ىن  اىة هللا، زيػية ماػنيس       
                                                                          

                                                                        ﴾﴾ ((77.)جٌّؿحوٌس.)جٌّؿحوٌس 
ر  ػػذه ادلعػػاى ى فػػؤاده وحلبػػه  ػػل يػػرتؾ لالسػػه العاػػاف إذا جلػػ  مػػم مػػن اسناضػػ

                                                           
 جٌرُجٌ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز ٌاٟ هللا ػٕٗ. ٙ
 ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ ٚجٌىجٌِٟ ػٓ جٌٕؼّحْ ذٓ ذ١ٍٗ ٌاٟ هللا ػّٕٙح. 7
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يبة ى حػق فػ ف؟ أو ظليمػة ىلػد فػ ف؟ أو حػذٍؼ أو سػ ٍّ أحٍد من اخللق أف ينسرؽ إىل غِ 
 ،أو  نٍ  إليساف؟   يصام ذلك إ  الرافل ىن مو ه، والذى ى ح اب ىػن حضػرة هللا

 لٌم ىليه ويراه.مس وى سهٍو و  يسناضر أبداً أف هللا 
 :ف ذا  هَّر القل  من  ذه األوماؼ

مقػػاـ خلػػوؼ مػػن اب تػػه، ومػػ ه هللا مػػن ج لػػه وىهتَّ  ومػػ ه  ،مػػ ه هللا أيػػينه
يكػػوف  ،حضػػرته، ف احػػ  هللا ىلػػد الػػدواـ حػػ  ولػػو وػػاف ى مكػػاف   يسلػػم ىليػػه اخللػػق

يه حلبػػه مػػن  حيػػة ، في ا ػػد ى تصػػلموحاػػاً مػػاـ اإليقػػاف أيػػه   يريػػ  ىػػن يظػػر احلػػق 
 :ونابهحاؿ ى   ه، ألياخللق ح  يااؿ رضا احلق 

                          ((9898.)جٌٗؼٍجء.)جٌٗؼٍجء  

ويلػػن  لػػه أبػػواب حربػػه ورضػػاه؟ الػػذى ٍتػػد ى وػػل وحػػٍ  مػػن  ،مػػن الػػذى ػلبػػه هللا
 ،مػن احلسػد وسػلي ٌ  ،سػليٌ  مػن احلقػد ؛أوحات حياته وحلبه سػليٌ  مػن جهػة مجيػم زلػق هللا

وسػػػليٌ  مػػػن وػػػل  ػػػذه  ،وسػػػليٌ  مػػػن الػػػبرض، وسػػػليٌ  مػػػن الكرا يػػػة، وسػػػليٌ  مػػػن األ ييػػػة
لاػا بعػض مظػا ر  يصػف الاػب  ونمل إؽلايػه؟ا من الذى  .فيكنمل له اإلؽلاف ،األوماؼ

 ، أوذلا:ذلكماـ اإلؽلاف لكد يعرؼ أين ضلن من 
َٕ ٜأَذٖب إ٢الال  }} ِِ َذٖت٢ ٜأٝنٛ ُٔ ٜأَذُزٝن َٔ ُِٜؤ َٕ ٜأَذٖب إ٢  ِِ َذٖت٢ ٜأٝنٛ ُٔ ٜأَذُزٝن َٔ ُِٜؤ ٖٓاؼ٢  َٚاي  ، ٔٙ َٜٚئز َٚ  ، ٔٙ َٚأئز  ِٔ َٔ  ٔ٘ ِٝ ٖٓاؼ٢ٜي َٚاي  ، ٔٙ َٜٚئز َٚ  ، ٔٙ َٚأئز  ِٔ َٔ  ٔ٘ ِٝ َُٔعنَي  ٜي َُٔعنَيٜأِج {{  ٜأِج

9
  

أوػػرب مػػن يلسػػه ومػػن ولػػده ومػػن مالػػه ومػػن الاػػاس أمجعػػني،   بػػد أف ػلػػ  الاػػب 
٘ٔ ، أل  }} وسيد  ىمر حاؿ: ٍَ اي٤ً ٘ٔ ، ألَٜا َصُعٛ ٍَ اي٤ً َْٞفٔغٞإىل إىل   َت ٜأَذٗبَت ٜأَذٗبَْْٜا َصُعٛ  ِٔ َٔ ٤ِٕٞ إ٢ال  ٌٚ َؽ ِٔ ٝن َْٞفٔغَٞٔ  ِٔ َٔ ٤ِٕٞ إ٢ال  ٌٚ َؽ ِٔ ٝن َٔ ٍَ ٍَ ، ٜفٜكا ، ٜفٜكا

 ٗٞ ٖٓٔب ٞٗ اي ٖٓٔب َٚاي٤: ال: الاي َٚاي٤    َٕ ٙٔ ، َذٖت٢ ٜأٝنٛ َٝٔز َْٞفٔغٞ ٔب َٕ ٔشٟ  ٙٔ ، َذٖت٢ ٜأٝنٛ َٝٔز َْٞفٔغٞ ٔب َْٞفٔغٜؤشٟ   ِٔ َٔ ِٜٝو  َْٞفٔغٜوٜأَذٖب إ٢ٜي  ِٔ َٔ ِٜٝو  ٍَ ٜأَذٖب إ٢ٜي ٍَ ، ٜفٜكـا َُـُض:     ، ٜفٜكـا ُ٘ ُع َُـُض:   ٜيـ ُ٘ ُع ٜيـ

٘ٔ أٜل َٚاي٤ً  َٕ ُ٘ اآل ٘ٔ أٜلف٢ِْٜ َٚاي٤ً  َٕ ُ٘ اآل َْٞفٔغٞإىل إىل   َِْت ٜأَذٗبَِْت ٜأَذٗبف٢ِْٜ  ِٔ َْٞفٔغَٞٔ  ِٔ َٔ ٗٞ ٖٓٔب ٍَ اي ٞٗ ، ٜفٜكا ٖٓٔب ٍَ اي َُُض ، ٜفٜكا َٜا ُع  َٕ َُُض : اآل َٜا ُع  َٕ {{: اآل
8 

  واحلػػ  حقيقنػػػه ى حػػػوؿ هللا:                             
احلػػ  غلعػػل العبػػد ينػػابم الاػػب ى وػػل أمػػوره، مػػن إدَّىػػد احلػػ  و  ينػػابم ، فآي ػّققٍجْ(آي ػّققٍجْ(ٖٖٔٔ))

وضػة ىاػد حضػرة الػر ن وح نػه مرف ،و  بر ػاف  دليػل و  ةاػاحلبي  فهذه دىػوى برػ  بيِّ 
  ....:ولكد يكنمل اإلؽلاف جعل الاب ى مة أل ل اإلؽلاف 

                                                           
 .ٌٜٚ جٌرهحٌٞ ِٓ قى٠ع أذٟ ٠ٍٍ٘ز  9
 .صك١ف جٌرهحٌٜ ٚجإلِحَ جقّى ػٓ ػرىهللا ذٓ ٘ٗحَ  8
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ُِٜؤالال  }} ُِٜؤ   ٔ٘ َٓٞفٔغ ُٜٔرٗب ٔي ََا   ٔ٘ ُٜٔرٖب أٜلٔخٝ ِِ َذٖت٢  ُٔ ٜأَذُزٝن َٔٔ٘ َٓٞفٔغ ُٜٔرٗب ٔي ََا   ٔ٘ ُٜٔرٖب أٜلٔخٝ ِِ َذٖت٢  ُٔ ٜأَذُزٝن َٔ}}
ٔٓ
  

إذا وػػػػاف ػلػػػػ  اخلػػػػ  لالسػػػػه فقػػػػ  فهػػػػذه أ ييػػػػة أػػػػ  ىاهػػػػا اليػػػػريعة السػػػػماوية 
  ﴿﴿ مجيعػػاً أزػػوة:حػػاؿ أياػػا  اإلسػػ مية، مػػم أف هللا                     ﴾﴾ ((ٔٓٔٓ،)جٌكؿققٍجش،)جٌكؿققٍجش 

زيه ما ػلبػه لالسػه، إذا م يكػن ىلػد  ػذه اليػاولة ػلنػاج وما داموا أزوة  بد أف ػل  أل
 إىل جهاد يلسه ليااؿ مقاـ ماـ اإلؽلاف.

  ايفتس يف َكاّ اإلذغإايفتس يف َكاّ اإلذغإ

ادلؤمن لكد ين  إؽلايه ويرتقػد إىل مقػاـ اإلحسػاف  بػد أف يسهػر حلبػه مػن مجيػم  اً إذ
ة مػػن جهػػة اخللػػق إيسػػا ً  ذى، أو    يلكػػر ى مكػػٍر ود ػػاٍء أف يصػػي  ؛الاػػوازع غػػ  اخلػػ ِّ

  ييم  إبيسػاف مػؤمن إذا يهتلػ  بػه مصػيبة، ألف اليػماتة تنعػارض مػم  ،يدبر له مكيدة
َٜٝو  }} :اإلؽلاف، حاؿ  ًٔ َِٜبَت َٚ  ُ٘ ُ٘ اي٤ً َٝ َٝٔعأف َُاَت١ٜ ٔبٜأٔخٜٝو ٜف ٢ٗض٢ ايٖؾ َٜٝوال ُتٞع ًٔ َِٜبَت َٚ  ُ٘ ُ٘ اي٤ً َٝ َٝٔعأف َُاَت١ٜ ٔبٜأٔخٜٝو ٜف ٢ٗض٢ ايٖؾ {{  ال ُتٞع

ٔٔ. 
 هػارة القلػ  مػن جهػة احلػق واخللػق  ػد السػبيل دلػن أراد أف يكػوف  وحد جعل 

 معػػه ى اجلاػػة إف  ػػاء هللا، وػػاف يعلمهػػا حػػ  للصػػبياف فقػػاؿ لسػػيد  أيػػ  بػػن مالػػك 
 و و غ ـٌ حدث:

{{   ِٕ ٖٞ " إ٢ َٓ ِٕ َٜا ُب ٖٞ " إ٢ َٓ ًٞٔبٜو   اعتٛعتاعتٛعتَٜا ُب َِٝػ ٔفٞ ٜق َٞ ٜي ُِٔغ َُٚت ِٕ ُتِقٔبَس  ًٞٔبٜو ٜأ َِٝػ ٔفٞ ٜق َٞ ٜي ُِٔغ َُٚت ِٕ ُتِقٔبَس    ٚال ذغزٚال ذغز  ٔيٙؿٔيٙؿيٌ ٚال يٌ ٚال ٜأ

ِٔ ُعٖٓٔت َٔ ََٚسٔيٜو   ٖٞ َٓ َٜا ُب ٍَ ٔيٞ :  ِٖ ٜقا ُُ  ، ٌِ ٖٓٔتٔيٜأَذٕز ٜفاٞفَع ِٔ ُع َٔ ََٚسٔيٜو   ٖٞ َٓ َٜا ُب ٍَ ٔيٞ :  ِٖ ٜقا ُُ  ، ٌِ ٓٔٞ ، ٔيٜأَذٕز ٜفاٞفَع َٝا ُعٖٓٔتٞ ٜفٜكِز ٜأَذٖب ِٔ ٜأِذ ََ َٚ  ، ٞ ، ٞٔٓ َٝا ُعٖٓٔتٞ ٜفٜكِز ٜأَذٖب ِٔ ٜأِذ ََ َٚ  ، ٞ

" ١ٖٔٓ ََٔعٞ ٔفٞ اٞيَح  َٕ ٓٔٞ ٜنا ِٔ ٜأَذٖب ََ َٚ" ١ٖٔٓ ََٔعٞ ٔفٞ اٞيَح  َٕ ٓٔٞ ٜنا ِٔ ٜأَذٖب ََ َٚ}}
ٕٔ

  

ىاػدما وػاف جالسػاً معهػ  ودزػل الصػاا   ؛ألماابه جلدَّ  ػذا ادلقػاـ وحد بني 
َٖـَشا    }} :ىليه  حػاؿ ، وىادما أ رؼ اجلليل ىبد هللا بن س ـ   ٌُ َِٜزُخ  ِٔ ََ  ٍَ ٖٚ ٕٖ ٜأ َٖـَشا  إ٢  ٌُ َِٜزُخ  ِٔ ََ  ٍَ ٖٚ ٕٖ ٜأ إ٢

 ٣ّ ُٔ َعـال ٘ٔ ِب ٌَ َعِبُز اي٤ً ١ٖٔٓ " ، ٜفَزَخ ٢ٌ اٞيَح ِٖ ِٔ ٜأ َٔ  ٌْ ٣ّ اٞيَباَب َصُج ُٔ َعـال ٘ٔ ِب ٌَ َعِبُز اي٤ً ١ٖٔٓ " ، ٜفَزَخ ٢ٌ اٞيَح ِٖ ِٔ ٜأ َٔ  ٌْ {{  اٞيَباَب َصُج
ػ فػدزل وألقػد السػ ـ  ٖٔ

ٌْ َـٔ أٖـٌ ادتٓـ١   }} :فقػاؿ  ،وجل ، د حاـ بعد حلظات ٌْ َـٔ أٖـٌ ادتٓـ١   قاّ عٓهِ اآلٕ صج ووػاف ، {{قاّ عٓهِ اآلٕ صج
ػُلػ  الليػل ولػه  ؛ىبد هللا بن ىمرو بن العػاص رضػد هللا ىاهمػا  ػاٌب ييػأ ىلػد  اىػة هللا

ـٌ  ، النه ػػد والصػػ ة ى القػػرآف ى وػػل ع عػػة أايـٍ مػػرة  وينلػػو ،وجعػػل أايمػػه ولهػػا مػػيا
                                                           

 .صك١ف جٌرهحٌٜ ػٓ أّٔ  ٓٔ
 طرٍجٟٔ ٚجٌر١ٙمٟ ػٓ ٚجغٍس ذٓ جألْمغ جٌطًٍِٞ ٚجٌ ٔٔ
ٌٍِه  ٕٔ ح َِ  ِٓ ِّ ْذ ْٓ أََٔ  .ٌٚجٖ جٌطًٍِٞ َػ
 جذٓ ػٓحوٍ فٟ ضح٠ٌم وِٗك ػٓ ْؼى ذٓ ِحٌه. ٖٔ
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ما العمل الػذى زاد بػه  ػذا الرجػل ىػر والػذى ومػله  :من أوله إىل آزره، فقاؿ ى يلسه
 فػهتاره ى بينػه و لػ  ماػه أيػه مػن أ ػل اجلاػة؟ فػأراد أف يسنكيػف  ػذا األمػر به الاػب 

بياػه وبػني أبيػه، و ػو ى احلقيقػة يريػد أف ياظػر إىل  أيػه حػدث زػ ؼٌ  أف يبي  ىاػده ىلػد
 ىبادته و اىنه .

وبعد م ة العياء اينظر أف يقػـو الرجػل فلػ  يقػ  وظػل  لمػاً، وى الاصػف ال ػاى 
، فلمػػا إحػػرتب الل ػػر حػػاـ وتوضػػأ  مػػن الليػػل وجػػده يقظػػاً ينقلػػ  وينملمػػل ولكاػػه   يقػػـو

وى الاهػػػار وجػػػده ملسػػػراً غػػػ   .لد الصػػػب  مػػػم رسػػػوؿ هللا وحػػػاؿ:  يػػػا اي ىبػػػد هللا يصػػػ
ينظػر ليلػة أييػة فوجػده ى ال اييػة ىلػد العله  ذه الليلػة وػاف رلهػداً ومنعبػاً،  :فقاؿ ،مال 

فقػاؿ: اي أزػد  ، بػد مػن إزبػاره ابألمػر : ذه اذليئة، وى ال ال ة ىلػد  ػذه الكيليػة، فقػاؿ
رج أيػػك رجػػٌل مػػن أ ػػل اجلاػػة، فأحببػػ  أف يقػػوؿ وأيػػ  دازػػل وأيػػ  زػػا مسعػػ  الاػػب 

أ لػػم ىلػػد العمػػل الػػذى فػػهتت بػػه هبػػذه ادلاهتلػػة، فلػػ  أجػػدؾ زدت ىػػن اللػػرالض ادللرتضػػة 
  أزيد ىما رأيػ  ػ فلمػا يظػر إليػه ووجػده منع بػًا ػ حػاؿ  فسك  الرجل د حاؿ له: . يئاً 
ٌْ ٚال يـْؿ ٚال ذكـْز ٚال     }}::لػه ٌْ ٚال يـْؿ ٚال ذكـْز ٚال   ي  أ٢ْ أبٝت نٌ ي١ًٝ ٚيٝػ ف٢ قًب٢ ي ذغـْز ألذـٕز   ذغـْز ألذـٕز   ي  أ٢ْ أبٝت نٌ ي١ًٝ ٚيٝػ ف٢ قًب٢ ي

{{َٔ املغًُني، قاٍ: فبشاىَٔ املغًُني، قاٍ: فبشاى
 .ػ أى يل   ذه ادلاهتلة هبذه األوماؼ ٗٔ

 ،إذف  هػارة القلػ  أسػاس وػل زػ ٍ  و ذه األوماؼ أين تكوف؟ تكوف ى القل .
، ألف هللا ىاػدما يسلػم ىلياػا د ادلػرء مػن هللا لػوول فنٍ  ياػهتؿ ى ،وول معروؼٍ  ،وول برّ 

ٕٖ   }}::ولكن يسلم ىلد ما ى البوا ن، حػاؿ  ،ق أعااء األىماؿ   يسلم ىلد الظا ر ف ٕٖ إ٢ إ٢

ِِ َٛص٢ٝن ِٓٝعُض إ٢ٜي٢ ُف َٜ َ٘ ال  ِِاي٤ً َٛص٢ٝن ِٓٝعُض إ٢ٜي٢ ُف َٜ َ٘ ال  ِِ ،    ـ ٚال إىلـ ٚال إىل ػ أليه  و الذى مور اػ أليه  و الذى مور ا، ،  اي٤ً َٛأيٝه َِ ِِ ،ٜأ َٛأيٝه َِ ػ أليه  ػو الػذى ػ أليه  ػو الػذى  ٜأ
ِِ ػ أىسا اأىسا ا َُأيٝه َٜٚأِع  ِِ ِٓٝعُض إ٢ٜي٢ ٝقًٝٛٔبٝه َٜ  ِٔ َِِٜٚئه َُأيٝه َٜٚأِع  ِِ ِٓٝعُض إ٢ٜي٢ ٝقًٝٛٔبٝه َٜ  ِٔ {{  َٜٚئه

ٔ٘ 
وفية الصػػػادحوف  ػػػ ء القلػػػ  ومػػػن  اػػػا ا ػػػن  السػػػادة الصػػػاحلوف والعػػػارفوف والصػػػ

وتسهػػ ه، فػػ ذا متَّ جػػ ء القلػػ  وتسهػػ ه أمػػب  مػػاحبه منعرضػػاً لالاػػات هللا وفػػن  هللا، 
ى حلبػػه، إمػػا بعلػػوـٍ يقػػوؿ  وجػػهتاؤه أف يناػػهتؿ هللا لػػه ،أحسػػن العمػػل ؛و ػػذا مقػػاـ اإلحسػػاف

   فيها:                         ((ٕ9ٕٕ9ٕ)جٌرمٍز)يضعه ى القل  ياظر بػه ادلػرء إىل  أو باورٍ ، جٌرمٍز
  ﴿﴿ يقػػػػوؿ فيػػػػه هللا: نومػػػػ  ،غػػػػ ه فيكيػػػػف هللا لػػػػه ىمػػػػا ى حاػػػػااي مػػػػدور               

                                         ﴾﴾ ((ٕٕٕٕٔٔ.)َجألٔؼح.)َجألٔؼح  
                                                           

ٌٍِه  ٗٔ ح َِ  ِٓ ِّ ْذ  .ٌٚجٖ جإلِحَ أقّى ػٓ أََٔ
   (جٌيفحشألّْحء ٚ )جٚجٌر١ٙمٟ فٟ ( جٌك١ٍس) أنٍؾٗ ٍُِٓ  ٚجذٓ ِحؾٗ ٚأقّى ٚأذٛ ٔؼ١ُ فٟ ٘ٔ



  :                                              :                                              8888(                                       نتاب (                                       نتاب 1616))

 

 

  ﴿﴿أو غلعػػػػػل هللا حلبػػػػػه موضػػػػػعاً لناػػػػػهتؿ احلكمػػػػػة:                               
                           ﴾﴾ ((ٕٙ8ٕٙ8)جٌرمققققٍز)فيصػػػػب  حكيمػػػػاً فيمػػػػا يصػػػػدر ىاػػػػه مػػػػن  ،،جٌرمققققٍز

أحػػواؿ، وحكيمػػاً فيمػػا يلعلػػه مػػن أفعػػاؿ، ألف هللا أيػػده سكمنػػه وجعػػل حلبػػه زهتايػػة أليػػوار 
لرجػػٍل مػػن أمػػاابه  حػػاؿ  مػػن يػػور ملكوتػػه األىلػػد، أو يكا ػػله هللا ، حكمنػػه 

 :وأرضاه  يُدىد حارعة
ََـا    }} ِْٝعِض  ٍَ : ا ّٓا َذك٦ا ، ٜفٜكا َٔ َُِؤ ٍَ : ٜأِفَبِرُت  َٜا َذاص٢ُث ؟ ، ٜفٜكا َِٝف ٜأِفَبِرَت  ََـا  ٜن ِْٝعِض  ٍَ : ا ّٓا َذك٦ا ، ٜفٜكا َٔ َُِؤ ٍَ : ٜأِفَبِرُت  َٜا َذاص٢ُث ؟ ، ٜفٜكا َِٝف ٜأِفَبِرَت  ٜن

َْٞفٔغـٞ    ٍَ : ٜقِز َعَظٜفـِت  ْٜٔو ؟ " ، ٜقا َُا َذٔكٜٝك١ٝ إ٢مَيا ٤ِٕٞ َذٔكٜٝك١ٟ ٜف ٌٚ َؽ ٕٖ ٔيٝه ٍُ ، ف٢ِٜ َْٞفٔغـٞ   َتٝكٛ ٍَ : ٜقِز َعَظٜفـِت  ْٜٔو ؟ " ، ٜقا َُا َذٔكٜٝك١ٝ إ٢مَيا ٤ِٕٞ َذٔكٜٝك١ٟ ٜف ٌٚ َؽ ٕٖ ٔيٝه ٍُ ، ف٢ِٜ َتٝكٛ

٢ٔ اي ٢ٔ ايَع ـ٢ َصٚبٞ َع ِْٝعُض إ٢ٜي٢ َعِض ْٚٞ ٜأ َٗاص٢ٟ ، ٜفٜهٜأ َْ َُٞأُت  َٜٚأٞظ  ، ًِٞٔٝ َِٗضُت ٔيَشٔيٜو ٜي َٜٚأِع َٝا ،  ِْ ـ٢ َصٚبٞ ٗز ِْٝعُض إ٢ٜي٢ َعِض ْٚٞ ٜأ َٗاص٢ٟ ، ٜفٜهٜأ َْ َُٞأُت  َٜٚأٞظ  ، ًِٞٔٝ َِٗضُت ٔيَشٔيٜو ٜي َٜٚأِع َٝا ،  ِْ ٗز

ٖٓـاص٢         ٢ٌ اي ِٖـ ِْٝعـُض إ٢ٜيـ٢ ٜأ ْٚٞ ٜأ َٜٚنـٜأ َٗـا ،  َٕ ٔفٝ َُٚصٚ ََٜتـَظا  ١ٖٔٓ ٢ٌ اٞيَح ِٖ ِْٝعُض إ٢ٜي٢ ٜأ ْٚٞ ٜأ َٜٚنٜأ ٖٓـاص٢        َباص٢ّطا ،  ٢ٌ اي ِٖـ ِْٝعـُض إ٢ٜيـ٢ ٜأ ْٚٞ ٜأ َٜٚنـٜأ َٗـا ،  َٕ ٔفٝ َُٚصٚ ََٜتـَظا  ١ٖٔٓ ٢ٌ اٞيَح ِٖ ِْٝعُض إ٢ٜي٢ ٜأ ْٚٞ ٜأ َٜٚنٜأ َباص٢ّطا ، 

َٗا ، ٜفٜكا َٕ ٔفٝ ِٛ َٗا ، ٜفٜكاََٜتَناٜي َٕ ٔفٝ ِٛ ََِّٜتَناٜي َٜا َذاص٢ُث ، ٜقِز َعَضٞفَت ٜفاٞيَظ  : ٍَِّ َٜا َذاص٢ُث ، ٜقِز َعَضٞفَت ٜفاٞيَظ ٖٛص    ..ٍَ :  ٖٛص  ُِ قاٍ ملٔ ذٛي٘: عبْز ْـ ُِ قاٍ ملٔ ذٛي٘: عبْز ْـ

{{  اهلل باإلميإ قًب٘اهلل باإلميإ قًب٘
ٔٙ. 

  ايتقٛف عًِ ٚعٌُايتقٛف عًِ ٚعٌُ

النصوؼ يصل إىل تصلية القلوب وج ؤ ا لكد تكوف مػاحلة دلوا ػ  حضػرة  اً إذ
ىلػػػٌ  وىمػػػٌل،  بػػػد وأف يػػػنعل  أو ً األحكػػػاـ  ، و ػػػذا يقنضػػػد أمػػػرين:ىػػػ ـ الريػػػوب 

الربية، وينعل  األحكػاـ اليػرىية الػ  ينعامػل هبػا مػم  لربِّ  رىية ال  هبا ػُلسن العبادة الي
  }}::رسػػوؿ هللا  لبػػاً دلرضػػاة احلػػق، فػػ ذا ىمػػل مبػػا ىلػػ  دزػػل ى حػػوؿ هبػػا ويلنػػهـت  ،اخللػػق

ِِ َِٜعًٜ  ِِ ََا ٜي  َِ ًٞ ُ٘ ٔع ُ٘ اي٤ً َُ َٖٚص  َِ َُا َعًٔ ٌَ ٔب ُٔ ِٔ َع ََِِ ًٜ َِٜع  ِِ ََا ٜي  َِ ًٞ ُ٘ ٔع ُ٘ اي٤ً َُ َٖٚص  َِ َُا َعًٔ ٌَ ٔب ُٔ ِٔ َع ََ  }}
ٔ7 

يسلػػ  العلػػ  أو يػػنعل ، فهػػذه دىػػوى زاللػػة، ومػػن ادَّىػػد  فمػػن ادَّىػػد النصػػوؼ وم
النصوؼ وم يق  ىػام ً بكػل مػا جػاء ىػن هللا مػن  ػرع هللا فهػذه دىػوى واذبػة يسلػ  هبػا 

لكػن النصػوؼ ىلػٌ  وىمػل، ومػلاٌء ويقػاء، وُحسػن زلػٍق مػم مجيػم  الظهور بني زلػق هللا.
وأيػػػوار هللا  ، وومػػػا ت هللاغلعػػػل ادلػػػرء ينعػػػرض دلػػػا  يسػػػنسيم ىػػػدَّه مػػػن فػػػن  هللا ،اخللػػػق

 ال  يليضها ىلد حلوب الصاحلني من ىباد هللا. ،وفيوضات هللا
ني لالاػػػات وأف غلعلاػػػا مػػػن ادلنعرضػػػ ،أف يبلراػػػا أمجعػػػني  ػػػذا ادلقػػػاـ يسػػػأؿ هللا 

 وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسلَّ ، جوده وفضله ىلد الدواـ
                                                           

 .، ٚجذٓ قرحْ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز ٖ جٌرُجٌ ٚجٌر١ٙمٟ ػٓ أّٔ ٌٚج ٙٔ
 أنٍؾٗ أذٛ ٔؼ١ُ فٟ جٌك١ٍس ٚيوٍٖ أقّى ػٓ أّٔ  7ٔ
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      اجمللس الثاني
  ايقال٠ ٚايظنا٠ بايٓغب١ يًُغًِ ايقال٠ ٚايظنا٠ بايٓغب١ يًُغًِ أ١ُٖٝ أ١ُٖٝ 

  ايقاذتٕٛ ٚايقال٠ايقاذتٕٛ ٚايقال٠

  خزع تضى ايقال٠خزع تضى ايقال٠

  فضٜن١ ايظنا٠فضٜن١ ايظنا٠

  ––طنا٠ املضتب طنا٠ املضتب     ––طنا٠ أصض املباْٞ طنا٠ أصض املباْٞ   --)طنا٠ ايظصع )طنا٠ ايظصع 

  ––قضٚض ايبٓٛى قضٚض ايبٓٛى   --طنا٠ ايكقب طنا٠ ايكقب   ––طنا٠ ايزصٚؼ ارتقٛف١ٝ طنا٠ ايزصٚؼ ارتقٛف١ٝ 

  ––ٚاألخت ٚاألخت   يألذيألذايظنا٠ ايظنا٠   ––ايتغع  ايتغع    ––ايبٝع بايتكغٝط ايبٝع بايتكغٝط   

  ––طنا٠ ايظٚج١ يظٚجٗا طنا٠ ايظٚج١ يظٚجٗا   

ض(زكاة المري 
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  ُغًُِغًِيًيًأ١ُٖٝ ايقال٠ ٚايظنا٠ أ١ُٖٝ ايقال٠ ٚايظنا٠   اجملًػ ايثا٢ْ:اجملًػ ايثا٢ْ:
ٔ9 

احلمد هللا اللناح العلي ، الو اب الرزاؽ الكرمي، والصػ ة  -بسمميحرلا نمحرلا هللا  
والس ـ ىل  سيد  ن الرءوؼ الرحي  وآله أ ل النكرمي، وأماابه الذين ا نػدوا هبديػه 

مػني اي رب آمػني آلياػا معهػ  أمجعػني يػـو الػدين، وىإىل  القومي، وول مػن ميػ  ىلػ   ديػه
 العادلني ... 

ف مػن أمػوؿ الػدين، مػن ادىػ  أيػه مسػل  وتكاسػل ىػن أداء ف ضػروراي ااؾ أم 
، ويػف يكػوف مسػلماً  و  توجػد واحٍد ماهمػا أو تعمػد ذلػك فقػد ابء برضػ  مػن هللا 

 ملة بياه وبني مو ه ؟!
 يكػوف ذلػك إ   داء الصػ ة، و  بد للمسل  مػن مػلة مبا ػرة بياػه وبػني هللا، و 

، وشلػػػا ػلػػػهتف القلػػػ  واللػػػؤاد،  هللاواافظػػػة ىليهػػػا   أوحا ػػػا الػػػا فرضػػػها ىلياػػػا فيهػػػا 
الصػػوفية ومػػن ادلمكػػن إىل  ويسػاىد ىلػػ  إأرة اليػػكوؾ بػني العبػػاد أف  اػػاؾ يلػػر مانسػبني

ضػروا الػرح ت أف يكوف حاضراً  بيااا ماه  أحد األف ويسػ وا معاػا، ويسػياوا معاػا، وػل
   أعااء  ذه الرح ت، أسأله دلػاذا  ضػر معاػاح   معاا، و  يكوف زلافظاً  ىل  الص ة

؟  ػػػل يالػػػػم أف يكػػػوف  اػػػػاؾ ديػػػن برػػػػ  مػػػػ ة ؟  إذاً ؟ أتضػػػاك ىلياػػػػا أـ ىلػػػ  يلسػػػػك
 !! ويف يكوف  ااؾ دين بر  م ة؟! ؟ويف

صػػ ة فيقولػػوف دلػػاذا يسػػ  أفَّ َمػػْن حولػػه يرويػػه   يػػؤدي ال وادليػػكلة الكػػربى  بعػػا 
مر جلل ؽلساا ضلػن وػلسػ  ىلياػا فهػل أ؟ و ذا  يصل زلف الييم   ول مكاف و و  

ضلن ترواا الص ة ؟ ضلن يؤدي الدرس بعػد مػ ة العيػاء و مػ ة اليػلم والػوتر، د يبػدأ 
ابلػػدرس . يعػػس   بػػد مػػن الديػػة الصػػ ة د زنػػاـ الصػػ ة، د سػػان الصػػ ة الػػواردة ىػػن 

ؿ هللا، إذاَ فكيػػػف إليسػػػاف يكػػػوف معاػػػا  سػػػمه وحاضػػػراً معاػػػا، ويسػػػافر معاػػػا، وٍ  رسػػػو 
 !؟  معاا و و غ  زلافظ ىل  الص ةويذ 

 ديػػه وػػاف ىلػػ، ألبػػذلك رسػػوؿ هللا  لػػو وػػاف ألحػػد أف يػػرتؾ الصػػ ة لكػػاف األوىل
ىلػػ  بػذلك مػابه ادلبػاروني أبػو بكػر، وىمػر، وى مػاف، و  مػلة مبا ػرة اب، أو وػاف أوىل

                                                           
 َٕٗٔٓ/  ٔٔ/  ٕٓ٘ ِٖٙٗٔٓ ِكٍَ  9ٕوٌِ ذؼى جٌظٍٙ ٔؿغ جٌّضح١ٌُ جألليٍ  9ٔ
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ف حيػػػا   وايػػػ  ولهػػػا جهػػػاد   سػػػبيل هللا لكػػػن مػػػم  ػػػدة اجلهػػػاد  ػػػل تروػػػوا وغػػػ   ، أل
 أعاػاء القنػاؿ والناػاـ الصػلوؼ م غلعػل هللا حػ   الص ة و     ميداف اجلهاد ؟   .

ذل  برغ  أأ  يقاتلوف   سبيله ىذراً لرتؾ الص ة، وأيهتؿ ذلػ    ونػاب هللا  مػ ة تسػم  
  يئنهػا ومجػم يساف يؤديها وس  ادلعروة، والا  بػنّي  ة اخلوؼ  ذه  اإلم ة اخلوؼ، م

األلمة ماها سبعني  ريقة ألداء  ذه الصػ ة، ماهػا أف يكػوف أحػد   جػال  ىلػ  ادلػدفم 
؟ يؤديهػػا بعيايػػه الوحػػ  يػػؤدي الصػػ ة ويػػف يكػػوف ذلػػك العػػدو و  يلػػ  دويضػػرب ىلػػ

أو منيممػاً د ينوجػه للقبلػة ىاػد الايػة د و و  ب  م بسه العسكرية لكن يكوف منوضئاً 
 ين  الص ة دوف النقيد ابلقبلة .

يعلماا هللا أيه   يوجد ىذر ؽلام اإليسػاف مػن تػرؾ الصػ ة،  ػل  اػاؾ ح   دلاذا ؟
؟   .   به اإليساف ىاد هللا لػرتؾ الصػ ةىذر ىاد أحد ماك  يعرفه ؽلام اإليساف وػلنج 

 واػػػ    السػػػيا واليػػػباب ةاروػػػاً للصػػػ ة سػػػاني ىاػػػدما لػػػو أينحػػػ   يوجػػػد ىػػػذر أبػػػدا .
 يػػه  دَّ ؤ أُ ، غلػػ  أف  مػػا فػػاتس مػػن مػػ ة أليػػه ديػػن ىلػػ  يهػػديس رف فعلػػ  أف أحضػػ 

 :الص ة فعليك أف تؤديها   األوحات الا وحَّنها هللا  دلكن إذا وا  زلافظاً ىل

                                          ((ٖٖٔٓٔٓ  )جٌٕٓحء)جٌٕٓحء  
العقػوابت الػا  ماػه، ويػف   ياظػر إىل واإليساف الذي سيرتؾ الص ة ف ين أى ػ 

 د؟!! إف الػذي يسنيػعر ذلػك الػذي ػلػافظ ىلػ تاهتؿ ىليه فػوراً، وحػاً ، وآ ً مػن هللا 
ػلػػافظ ىبػػاده  تيػػة فػػوراً ، ألف هللا يريػػد أفآالصػػ ة، فػػ ذا تروهػػا فػػرتة بسػػيسة غلػػد العقوبػػة 

 :إ  مػػن زػػ ؿ الصػػ ة، ولػػذلك حػػاؿ  دالصػػلة الػػا بيػػاه  وبياػػه، و ػػذا   ينػػأت دىلػػ
{{ ِِ ِٔ ٜي ََ َٚ  ، ١ََٔ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ ٖٓاص٢  َٔ اي َٔ ََْحا٠ٟ  َٚ ّْا ،  َٖا َُٚبِض ُّْٛصا   ُ٘ َِْت ٜي ِٔ َذاٜفٜغ َع٢ًٜ ايٖقال٠ٔ ٜنا ََ ِِ ِٔ ٜي ََ َٚ  ، ١ََٔ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ ٖٓاص٢  َٔ اي َٔ ََْحا٠ٟ  َٚ ّْا ،  َٖا َُٚبِض ُّْٛصا   ُ٘ َِْت ٜي ِٔ َذاٜفٜغ َع٢ًٜ ايٖقال٠ٔ ٜنا ََ

ُْْٛص   ُ٘ ِٔ ٜي َٜٝه  ِِ َٗا ، ٜي ِٝ ُْْٛص َُٜرأفٞغ َعًٜ  ُ٘ ِٔ ٜي َٜٝه  ِِ َٗا ، ٜي ِٝ َََع َُٜرأفٞغ َعًٜ  ١ََٔ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ  َٕ َٜٚنا  ، ١ََٔ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ ََْحا٠٠  َٚال   ْٕ َٖا َََع َٚال ُبِض  ١ََٔ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ  َٕ َٜٚنا  ، ١ََٔ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ ََْحا٠٠  َٚال   ْٕ َٖا َٚال ُبِض

٢ٔ َخًٜٕف  ٞٚ ِب َٚٝأَب  ، َٕ ََا َٖا َٚ  ، َٕ ٢ٔ َخًٜٕف ٜقاُصٚ ٞٚ ِب َٚٝأَب  ، َٕ ََا َٖا َٚ  ، َٕ {{ٜقاُصٚ
ٔ8 

 ػػؤ ء  ػػ  أمػػاابه الػػذين سػػيكويوف معػػه  اػػاؾ، أمػػا ىػػن أمػػاابه الػػذين  ػػ  معػػه 
يػػة و ػػ     حيػػة، ف ويظػػن يلسػػه أيػػه يضػػاك ىلػػيه  سػػيأ   اػػاؾ وغلػػد يلسػػه    حااي

 :ادليرحني حاؿ  عدُ ويكوف بياه وبياه  بُ 
                                                           

 ٌٚجٖ أقّى، ٚجٌطرٍجٟٔ، ٚجٌر١ٙمٟ، ٚأن٠ٍٓ.  -  8ٔ
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{{   :ٍَ ُٜٝكا َِٓ ٜف ًٝ َٖ ِِ: ٜأاٜل  ٢ٗ َْأرٜ ٍُٓ ٜفٝأ َُٜشاُر اٞيَبٔعُ  اينَٓا َُا  ِٛٔمٞ ٜن ِٔ َذ ٍْ َع َٕٓ ص٢َجا َُٝشاَر ٍَ: ٜأاٜل ٜي ُٜٝكا َِٓ ٜف ًٝ َٖ ِِ: ٜأاٜل  ٢ٗ َْأرٜ ٍُٓ ٜفٝأ َُٜشاُر اٞيَبٔعُ  اينَٓا َُا  ِٛٔمٞ ٜن ِٔ َذ ٍْ َع َٕٓ ص٢َجا َُٝشاَر ٜأاٜل ٜي

ٍُ: ُعِركٟا ُعِركٟا  ِِ ٜقِز َبزَٓٝيٛا َبِعَزٜى. ٜفٜأٝقٛ ُٗ َْٓ ٍُ: ُعِركٟا ُعِركٟا إ٢ ِِ ٜقِز َبزَٓٝيٛا َبِعَزٜى. ٜفٜأٝقٛ ُٗ َْٓ ٕٕٓٓ{{..{{إ٢
 {{ض بعز٣ ض بعز٣ ٔ يٖٝٔ يٖٝململ  }} وى رواية 

، ف الصػ ة ىمػدًا ً وف وةاروػو ف، ومػذيبو أدافػم ىػاك  وأيػن  مػهتور  غ مت وبػدلن  فلػ 
كلػػر والعيػػاذ يوىاػػد    أ ػػل السػػاة واجلماىػػة مػػن تػػرؾ الصػػ ة ىامػػداً منعمػػداً برػػ  ىػػذر 

اب، أما من يرتوها وسً ، أو ترازياً، أو توايياً، فهذا الذي ػلناج أف يراجم يلسه، وىلػد 
ؼلػػرج مػػن  ػػذه الكبػػوة، فػػ ذا حػػ   إزوايػػه ادلسػػلمني أف يسػػاىدوه، ويعضػػدوه ويعػػاويوه،

  ياػهتؿ غضػ  هللا ىليػه فػياله  معػه، حػ   أمر ىل  تروػه للصػ ة  فعلػيه  أف يلػارحوه
دلػػاذا ؟ أليػػه ورد ىاهػػا   األعػػر: " مػػن تػػرؾ مػػ ة الصػػب  فلػػي    وجهػػه يػػور ومػػن تػػرؾ 

، ومن ترؾ م ة العصػر فلػي    رزحػه بروػة ومػن تػرؾ م ة الظهر فلي    جسمه حوة
و ػذه  م ة ادلررب فلػي    ولػده ةػرة، ومػن تػرؾ مػ ة العيػاء فلػي    يومػه راحػة "

 .  د لساف حبيبه ومصسلاهاها ىلىقوابت فورية تاهتؿ من هللا بيّ 

  ايقاذتٕٛ ٚايقال٠ايقاذتٕٛ ٚايقال٠

ة، فهػذا لػي  ماػا، ء شلن ؽلي  معاػا أو يصػاباا، ويػرتؾ الصػ إذاً فاان مجيعاا برآ
معاػا، وؼلػدىاا فهػو  زػرة فلػي  لاػا بػه  ػأف، وإذا وػاف يسػ و  يعرفه   الػدييا و    ااي

    ؼلػػػػدع يلسػػػػه:                                                   

((88)جٌرمٍز)األحواؿ، ولػه ورامػات، وأيػه و ،  ى  أيه من أماابولو واف  ااؾ واحد يدّ ، جٌرمٍز
يوعلػه حػ   وةارؾ للص ة، فهذه ليس  ورامات، ولكاها إ ا ت يسخر هبا الييساف ماه

وسػػل  ىليػػه اليػػيساف، أمػػا  أيػػه مػػن ىبػػاد الػػر ن، لكاػػه   احلقيقػػة  وىبػػد أ ايػػه هللا 
   :ىباد هللا حقا فه    حلظ من الييساف                            ((ٕٕٗٗ)ٍجٌكؿ)ٍجٌكؿ ،

بػه ويبعػده  ئ يساف يسنههت  ىليه فأ ايه هللا وووله إىل لكن ووف الييساف سخره، واسنوىل
 .ىن  ريق ىباد الر ن الذين جعله  هللا   حوزته، وىااينه، ورىاينه 

                                                           
زَ صك١ف ٍُِٓػَ  ٕٓ ٍَ ٠ْ ٍَ ُ٘ ٍَ ٚأٌٚقٗ  ْٓ أَذِٟ  ْٛ ٌَ لَق ُْ َوج َُ َػٍَق١ُْى قعَ َّٓ زَ فَمَقحَيس جٌ ٍَ ْمرُق َّ ٌْ ُْقَٛي ّهِ أَضَقٝ ج ٌَ  َّْ ٍَ } أَ ْٛ ٌَ لَق ُْ َوج َُ َػٍَق١ُْى قعَ َّٓ زَ فَمَقحَيس جٌ ٍَ ْمرُق َّ ٌْ ُْقَٛي ّهِ أَضَقٝ ج ٌَ  َّْ } أَ

قَٕح ْٓ ٌَ َٚ جََٕٔح لَحٌُٛجس أَ َٛ أ٠ََْٕح ئِْن ٌَ ِوْوُش أََّٔح لَْى  َٚ  . َْ ُْ الَِقمُٛ َٖحَء ّهَ، ذُِى  ْْ ئَِّٔح، ئِ َٚ  . َٓ ١ِٕ ِِ ْإ قَٕحُِ ْٓ ٌَ َٚ جََٕٔح لَحٌُٛجس أَ َٛ أ٠ََْٕح ئِْن ٌَ ِوْوُش أََّٔح لَْى  َٚ  . َْ ُْ الَِقمُٛ َٖحَء ّهَ، ذُِى  ْْ ئَِّٔح، ئِ َٚ  . َٓ ١ِٕ ِِ ْإ ُْقَٛي   ُِ ٌَ جَٔقَه ٠َقح  َٛ ُْقَٛي ئِْن ٌَ جَٔقَه ٠َقح  َٛ ئِْن
ُْ ٠َأْضُٛج ذَْؼىُ أَْٔ أَْٔ »»ّهِ؟ لَحَيس ّهِ؟ لَحَيس  ٌَ َٓ ٠ ًِ جَُٕٔح جٌَّ َٛ ئِْن َٚ ُْ أَْصَكحذِٟ.  ُْ ٠َأْضُٛج ذَْؼىُ طُ ٌَ َٓ ٠ ًِ جَُٕٔح جٌَّ َٛ ئِْن َٚ ُْ أَْصَكحذِٟ.  طَِه «. «. طُ َِّ ْٓ أُ ِِ ُْ ٠َأِْش ذَْؼُى  ٌَ ْٓ َِ ُف  ٍِ طَِه فَمَحٌُٛجس َو١َْف ضَْؼ َِّ ْٓ أُ ِِ ُْ ٠َأِْش ذَْؼُى  ٌَ ْٓ َِ ُف  ٍِ فَمَحٌُٛجس َو١َْف ضَْؼ

ق ْٙ ٍُ ذُ ق ْ٘ ًٍ ُو ْٞ َن١ْق ٍَ ق ْٙ َْ  َٓ . ذَق١ْ
ٍَقسر َكؿَّ ُِ  ٍَ ًر ُ ق ُؾقعل ٌَقُٗ َن١ْق ٌَ  َّْ ْٛ أَ أ٠ََْص ٌَق ٌَ َُْٛي ّهِ؟ فَمَحَيس أَ ٌَ ق٠َح  ْٙ ٍُ ذُ ق ْ٘ ًٍ ُو ْٞ َن١ْق ٍَ ق ْٙ َْ  َٓ . ذَق١ْ
ٍَقسر َكؿَّ ُِ  ٍَ ًر ُ ق ُؾقعل ٌَقُٗ َن١ْق ٌَ  َّْ ْٛ أَ أ٠ََْص ٌَق ٌَ َُْٛي ّهِ؟ فَمَحَيس أَ ٌَ ُف ٠َح  ٍِ . أاَلَ ٠َْؼق ُف ٍُ ٍِ . أاَلَ ٠َْؼق ٍُ

َُْٛي ّهِ! لَحَيس  ٌَ َُْٛي ّهِ! لَحَيس َن١ٍَُْٗ؟ لَحٌُٛجس ذٍََٝ. ٠َح  ٌَ ُْ َػٍَقٝ »»َن١ٍَُْٗ؟ لَحٌُٛجس ذٍََٝ. ٠َح  ُٙ ُط ٍَ أََٔقح فَق َٚ ُاقِٛء.  ُٛ ٌْ َٓ ج ق ِِ  َٓ ق١ ٍِ َكؿَّ ُِ جل  ٍّ َْ ُ ق ُْ ٠َقأْضُٛ ُٙ ُْ َػٍَقٝ فَقِأَّ ُٙ ُط ٍَ أََٔقح فَق َٚ ُاقِٛء.  ُٛ ٌْ َٓ ج ق ِِ  َٓ ق١ ٍِ َكؿَّ ُِ جل  ٍّ َْ ُ ق ُْ ٠َقأْضُٛ ُٙ فَقِأَّ
ِض  ْٛ ٌَْك ِض ج ْٛ ٌَْك  {{)جٌكى٠ع()جٌكى٠ع(  ج
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 ل  ااؾ و   يرتؾ الصػ ة ؟  ... وحػد يكػوف حػوؿ ادلػدى  للو يػة و ػو ةارؾ 
رلموىػػة مػػن ادلسػػاوني يقولػػوف إف  ػػيخه  يصػػل    الكعبػػة، ومػػا  ػػأين أ  و ػػذا   للصػػ ة

أتعل  ماه، أراه ويػف يصػل  وأمػل  م لػه، لكػن يصػل    الكعبػة ح   !! أ  أريد أف أراه
يػنعل  ماػه، حػ   الكعبة وأراه ودلاذا يصل    الكعبة ؟ فليصل   اػا ! ويف أذ   أ  إىل

إىل  ، ومصػػػ هويػػرتؾ الصػػػ ة فهػػذا  ػػػخىف أ ايػػه هللا  فكػػل مػػػن يػػدى  و يػػػة هللا 
    ::مقر وبئ  ادلهاد                                        )ٍجٌّىغٍ()جٌّىغ( 

فػػأوؿ فػػوج يػػدزل مػػقر  ػػ  النػػاروني للصػػ ة أو الػػذين ُيصػػلوف ويريػػدوف بصػػ    
الاػاس، وإذا زلػػ  بالسػػه   يصػل  و ػػؤ ء مػػن  زػداع ىبػػاد هللا، يصػلوا رايءاً يصػػل  أمػػاـ

َُٜضا٥ٔٞ ٜفٜكِز ٜأِؽَضٜى   }} د:حاؿ فيه  ادلصسل ِٔ َف٢٤ً  َُٜضا٥ٔٞ ٜفٜكِز ٜأِؽَضٜى ََ ِٔ َف٢٤ً  ََ  }}
ٕٔ 

لكػػن لػػي   اػػاؾ و ، و  مريػػد، و  سػػالك، و  مسػػل  ىػػادي يػػؤمن اب ورسػػوله 
ويػرتؾ الصػ ة  رفػة ىػني و  أو ػر و  أحػل، مػا داـ فيػه يَػَلػ  ينالسػه أوىػني تسػػرؼ، إذا 

 الص ة . ده اافظة ىلفعلي
 د، حيػػػل جاءتػػػه ُ ّػػػإ ػػػند ىليػػػه ادلػػػرض حبػػػل لقػػػاء هللا  سػػػيد  رسػػػوؿ هللا 

 ػػديدة لدرجػػة أأػػ  وػػايوا يضػػعوف ادلػػاء البػػارد ىلػػ  رأسػػه فيصػػب  مػػاءً سػػازااً مػػن  ػػدة 
 السخوية، وىاد مساىه األذاف ىص  رأسه وحاـ وحاؿ:

{{   ٔ٘ ٣ٔ ال ُصٝنَٛع ٔفٝ َِٝض ٔفٞ ٔرٜ ٘ٔ ال َخ ٣ٔ ال ُصٝنَٛع ٔفٝ َِٝض ٔفٞ ٔرٜ {{ال َخ
ٕٕ

  

 ، والعبػاس مػن جهػة، وىلػ  مػن جهػة يسػناد ىلػيه  حػ دالص ة ومي  يا باا إىل
دما رأى اػادلس د، ووايوا حد أحاموا الص ة وتقدـ سػيد  أبػو بكػر ل مامػة، فع وملوا إىل

أبػػو بكػػػر سػػػيد  رسػػػوؿ هللا الزػػر فقػػػاؿ لػػػه رسػػػوؿ هللا مػػل  اي أاب بكػػػر فػػػأ    أسػػػنسيم، 
  }}: حبػػػل زروجػػػه مػػػن الػػػدييا زػػػر ولمػػػاتٍ  لػػػه آو و ػػػو جػػػال ،  رسػػػوؿ هللا  دومػػػل

  ِِ ُْٝه َُـا ِٜ ًٜٜهِت ٜأ ََ ََا  َٚ ِِ  ايٖقال٠ٜ ايٖقال٠ٜ ،  ُْٝه َُـا ِٜ ًٜٜهِت ٜأ ََ ََا  َٚ {{ايٖقال٠ٜ ايٖقال٠ٜ ، 
فكيػف يبػاح دلسػل  مػن أمنػه أف يػرتؾ الصػ ة  ٖٕ

 .يدى  مابة الصاحلني من ىباد هللاو 
                                                           

 ٌٚجٖ أقّى ػٓ ٖىجو ذٓ أِٚ . ٕٔ
ٙمٟ فٟ والتً جٌٕرٛز ػقٓ ػػّقحْ ذقٓ أذقٟ أنٍؾٗ أقّى فٟ ِٕٓىٖ، ٚأذٛ وجٚو فٟ ْٕٕٗ، ٚجٌر١ -  ٕٕ

 جٌؼح٘.
 ػٓ ٕ٘ى ذٕص ق٠ًفسل . ٜجذٓ ِحؾس ٚجإلِحَ جقّى ٚجٌٕٓحتٟ فٟ ْٕٕٗ جٌىرٍ -  ٖٕ
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  خزع تضى ايقال٠خزع تضى ايقال٠

يوا إيس حد مسع  دىوة من بعض ادلدىني ابػة للصػاحلني، وأ  أمسػيه  اذلػالكني وػا
يقولػوف فيمػػا بيػاه  مقولػػة ميػهورة  )حػػ  و ـ(  ػل اػػ  ياػاـ؟  ػػل الػذي ػلػػ  واحػػدة 
يااـ؟ فمػا معػس  ػذه اجلملػة )حػ  و ـ( إف معاا ػا أيػك إف أحببػ  الرجػل الصػا  لػي  

 !مػػن حػػاؿ  ػػذا؟ !زػػر أليػػه سػػيدزلك اجلاػػة ويػػف يكػػوف  ػػذا؟آمهمػػاً أف تعمػػل أي ىمػػل 
لمػا وػاف أـ طلاللػه،  ػذا وػ ـ يلقيػه اليػيساف والػال  فكلاا ضلػ  رسػوؿ هللا  ػل يسػ  م 

 هللا أمػػر  ػػؤ ء   ينكاسػػل وينهػػاوف ويظػػن أيػػه ػلسػػن مػػاعاً  وحػػد بػػنّي حػػ   يسػػافاإل دىلػػ
   :آف وحاؿالقر                                                                

                         )جٌىٙف()جٌىٙف( 
، فلػػي  يظػػن أيػػه يسػػ    السريػػق الصػػاي ، و ػػو يسػػ  بعيػػداً  ىػػن  ريػػق هللا 

 .ين يرتؾ الص ة  رفة ىني و  أحل ااؾ دين و  رجل دين، و  مانس  لد
اسػل ويػف  ػ  أحوالػه مػم هللا   الصػ ة، إف وػاف ينك  ىأز  الػذي يسػ  معػ  أر 

وج  ىل َّ أف أوميه، وأوض  له، وأحاوؿ دلماً وأبداً  أف أيبهه ف ذا أمػر أحػوؿ لػه  ػذا 
فػراؽ بيػػس وبياػك، أليػػك رجػػل   تصػل  وتسػػ  معػػ  فسػيظن الاػػاس أين م لػػك أو أين أ  
الػذي أسػػ  لػػك  ػػذا العمػػل، و ػػذا   يصػػ  فالصػػ ة ىاػػواف ادلسػػل  ادلقبػػل ىلػػ  حضػػرة 

 .هللا 

  فضٜن١ ايظنا٠فضٜن١ ايظنا٠

ذلك الهتوػػاة، و  احلقيقػػة حػػد مػػادفس مػػرات و ػػ ة أف أجػػد و ػػ  مػػن ادلسػػلمني وػػ
وزامة زواة ادلاؿ أو زواة الن ػارة،  دراً مػن الن ػار مػن يقػـو  أف ىليه زواة   دياس

زػػػػر العػػػػاـ وؼلػػػػرج مصػػػػاريله وػلنسػػػػ  الهتوػػػػاة وؼلرجهػػػػا، ألف زحػػػػاـ احليػػػػاة آ ػػػػرد اارتػػػػه 
 ؟اس   ذا األمر، لكػن  ػل  اػاؾ ىػذر   ذلػك ىاػد هللايساف يومياغل احلياة، اعل اإل

 .. فأي ماؿ م تؤدى زواته يهتى  الربوة فوراً من  ذا ادلػاؿ، فػ  يوجػد بػه بروػة، في ػ  
حقػػوؽ هللا و ػػذه احلقػػوؽ ىلػػ  أف أسػػ لها إذا واػػ   دىلػػ  أف أحػػرص وػػل احلػػرص ىلػػ

إذا مػ  يسػدد ا ىػس  حػ أس ل الديوف الػا ىلػ َّ   يوتػه وأ ػهد ىليهػا يلػراً أو أو ػر 
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ُٜٞكَن٢  }} :أو دي من بعدي  ورسوؿ هللا يقوؿ  ِٕ ٘ٔ ٜأَذٗل ٜأ ُٔ اي٤ً ِٜ ُٜٞكَن٢ٜفَز  ِٕ ٘ٔ ٜأَذٗل ٜأ ُٔ اي٤ً ِٜ {{ٜفَز
فناظر ما ىليك  ،ٕٗ

الهتوػاة من ديوف وأوؿ  ذه الديوف الهتواة، ف ذا واف أحد   ىاده زرع والػهترع بلػن يصػاب 
 .فعليه إزراج الهتواة فوراً 

ه أحػػل مػػن أسػػة أ اػػاف فػػ  اػػ  فمػػ   لػػو أف واحػػداً وػػاف ىاػػده حصػػ  وزلصػػول 
اصػػوؿ، أمػػػا إذا وػػػاف  دىليػػه زوػػػاة بصػػػرؼ الاظػػر ىػػػن ادلسػػػاحة ادلاهترىػػة ألف الهتوػػػاة ىلػػػ

اصوؿ يساوي أسة أ ااف ولو ادلساحة ادلاهترىة بسػيسة فن ػ  ىليػه الهتوػاة، فعلػ َّ أف 
  أحس  ادلصاريف وأزصمها من ةن القصػ ، والبػاح  أزػرج ىليػه الهتوػاة، لكػن   غلػ

أحلػل الاسػبة الػا اػ  ىليهػا الهتوػاة، سػأزرع ح   أف أحس  لالس  أجرة من ادلصاريف
وجبػػ  فيػػه  -سػػواء فاوهػػة أو زضػػار  -( ويلػػوجراـ ٓ٘ٙزضػػار أو فاوهػػة إذا بلرػػ  )

هبػذه الكميػة ليسػ  ىليػه زوػاة، أمػا اامػيل الهتراىيػة م ػل القمػ  أو  الهتواة، وإذا م ٍتِ 
لنػػني وإذا م يبلػػن  ػػذه ياصػػاهبا أسػػني ويلػػة أي أربػػم أردب ووالػػذرة أو اليػػع  أوغػػ ه ف

 ة لي  ىليه زواة ميالك
  ::؟ يقوؿ هللا تعاىل أزرج الهتواةولكن م 

                                      ((ٔٗٔٔٗٔ)َجالٔؼح)َجالٔؼح  

ة فعلػػ  أ  واإلسػػراؼ  اػػا حػػاؿ فيػػه العلمػػاء أي النػػأز  ولػػو حلػػي    إزػػراج الهتوػػا
أالزر   إزراج الهتوػاة، فرمبػا ىاػد النػأز  يانهػ  أجلػك ويبخػل َمػْن بعػدؾ إبزػراج الهتوػاة 
فسنااسػػ  ىليهػػا أيػػ  ولػػي  ورعنػػك فعليػػك أف تبػػادر إبزراجهػػا، ولػػو وػػاف ىاػػدي مػػاؿ 

ألػػػف  ٕٕجػػػراـ ذ ػػػ  أو  ٘ٛولػػػو اػػػارة   ) ويػػػك مػػػر  ( فػػػ ذا وػػػاف ادلػػػاؿ يسػػػاوي 
ه الهتواة وىل َّ أف أزرج الهتواة تبعا ل  هر اذل رية وأزرج مبا مقػداره جايهاً تقريباً ىل َّ في

ىليهػا أػ  وىيػرين جايهػا، دلػاذا  اً % ( يعػس أف وػل أللػ٘.ٕإعااف  ويصف   ادلالة ) 
 :؟ لك  أحصن ادلاؿ حاؿ 

ِِ ٔبايٖظٜنــا٠ٔ   }} َٛاٜيٝه َِــ ُٓٛا ٜأ ِِ ٔبايٖظٜنــا٠ٔ َذٚقــ َٛاٜيٝه َِــ ُٓٛا ٜأ {{َذٚقــ
ّْ   }}: ولكػ  أحصػػن الػػهترع حػػاؿ  ٕ٘ ِٛ َٓــَع ٜقــ ََ ّْ ََــا  ِٛ َٓــَع ٜقــ ََ ََــا 

ٓٔنَي اا ُ٘ ٔبايٚغ ُِ اي٤ً ُٖ ٓٔنَي يٖظٜنا٠ٜ إ٢ال اِبَتال ُ٘ ٔبايٚغ ُِ اي٤ً ُٖ {{--أٟ بايفكضأٟ بايفكض––يٖظٜنا٠ٜ إ٢ال اِبَتال
ّْ ٜقـط٥ ايٖظٜنـا٠ٜ     }}و  روايػة:  ٕٙ ِٛ ََٓع ٜق ََ ّْ ٜقـط٥ ايٖظٜنـا٠ٜ   َٚال  ِٛ ََٓع ٜق ََ َٚال 

                                                           
 ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ جذٓ ػرحِ . ٕٗ
 ٌٚجٖ جٌطرٍجٟٔ فٟ جألْٚظ ٚجٌىر١ٍ ػٓ جذٓ ِٓؼٛو .  ٕ٘
 ٌٚجٖ جٌطرٍجٟٔ فٟ جألْٚظ ػٓ ػحٍِ ذٓ جٌكي١د  ٕٙ
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ــَض   ٜٛ َُ ُِ اٞي ُٗ ِٓ ــ ــاٜي٢ َع ُ٘ َتَع ــ ــَض  َذــَبَػ اي٤ً ٜٛ َُ ُِ اٞي ُٗ ِٓ ــ ــاٜي٢ َع ُ٘ َتَع ــ {{َذــَبَػ اي٤ً
  بػػد أف ٍزػػذ حقػػه، فػػ ذا م  صػػاها  فػػا  7ٕ

  للقصػػػ  مػػػ  ً وغػػػ ه .  ػػػل فػػػات الهتراىيػػػة الػػػا الابلهتوػػػاة يسػػػل  ىليػػػك اللئػػػراف أو ااي
؟ فلمػاذا ال   ػذه األايـ م ػل  ػذه لك ا فات الا التيػه  ػذه األايـالقص  واي  التيه ت

اايفػػات ؟ ألف الاػػاس حصػػروا   إزػػراج حػػق هللا، وو ػػ  مػػن الاػػاس  اػػا   بػػ د الصػػعيد 
  :فآ؟ لكن هللا يقوؿ   القر ه زواة ألي  وذلكمبصر يقولوف  ف القص  لي  ىلي

                                                           

             ((ٕٙ7ٕٙ7)جٌرمٍز)جٌرمٍز  

وػػل مػػا ؼلػػرج مػػن األرض ىليػػه زوػػاة بيػػرط أف يبلػػن الاصػػاب الػػذي وضػػعه سػػيد  
لػػهترع، و ػػذا الػػدرع، و ػػذا رسػػوؿ هللا، فلػػو م يكػػن ىلػػ  زوػػاة فػػأ  أريػػد أف أحصػػن  ػػذا ا

أو يقػػػيض هللا   أف أيلقػػػه فيمػػػا   أحػػػ ،  أو ينللػػػه هللا  ىً   يػػػذ   سػػػد ادلػػػاؿ حػػػ 
اللقػػراء أذ ػػ  وأمػػرفه أضػػعاؼ مضػػاىله  د  األمػػراض فكػػل مػػا أأػػل بػػه ىلػػلػػسيسػػل  ى

فقػػػد ومػػػف هللا  األ بػػػاء و  ٍ  اليػػػلاء فمػػػن األوؿ ىلػػػ  أف أزػػػرج حػػػق هللا  دىلػػػ
    ::وف الهتوػػاة ومػػف تع بػػوف لػػه يقػػوؿ الػػذين   ؼلرجػػ                            

         )فيٍص()فيٍص( 
ف ومػػله   أػػ  ميػػروني والعيػػاذ اب ولػػذلك آيػػة؟ إأػػا   القػػر  ػػل مسعػػن   ػػذه ااي

( هتة مػر ةلػو ماعػوين ىااحػا أي )معػوهللا  :بو بكر حارهب  ىادما ماعوا الهتواة وحاؿأسيد  
ا إليػه وحػالوا  ءو حيػل أف  ػؤ ء جػا ،حلاربنه  ىليها ألحاربن من يلرؽ بني الص ة والهتوػاة

 ىلياا الص ة ولنضم ىاا الهتواة يريدوا أف يكوف الدين تبعاً ذلوا   . دول
ولقػػد ىػػاد  ػػذا الكػػ ـ مػػن جديػػد    ػػذا العصػػر الػػذي ضلػػن فيػػه، حيػػل يريػػد وػػل 

حقػوؽ  د، ف بػد ىلػ  وػل مسػل  أف يكػوف حريصػاً ىلػ خىٍف أف يلسر الدين ىل   واه
هللا، فمػػن وػػاف معػػه مػػاؿ   بينػػه أو   حسػػاب    باػػك ألجػػل أف ػلػػج أو يبػػس بيػػ  أو 
سػػيهتوج أحػػد أو ده   ؽلاعػػه  ذلػػك مػػن إزػػراج الهتوػػاة  ادلػػا مػػر ىليػػه حػػوؿ وبلػػن الاصػػاب 

هراً وػػل سػػاة وغلػػري ىليػػك أف  ػػرج زواتػػه، والنػػاجر الػػذي ىاػػده اػػارة ىليػػه أف ؼلنػػار  ػػ
حصػػػػراً للبضػػػػاىة الػػػػا   زمنػػػػه ويسػػػػ ل  ػػػػوؿ العػػػػاـ مصػػػػاريله وأرابحػػػػه وؼلصػػػػ  تلػػػػك 

 .رج ما ىليه من زواة سس  الاصابزر العاـ د ؼلآادلصاريف من األرابح 
                                                           

 ؼ١ٍس الذٓ قؿٍ ػٓ ػحٍِ ذٓ جٌكي١د.جٌّطحٌد جٌ 7ٕ
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اي حبػذا لػو أيػك ومػا تضػب   ر هبػا بعضػاا  دالمػاً فالهتواة اي أحبػاب هللا ورسػوله يػذوّ 
الػػػذي تريػػػد أف تسػػػنيقظ فيػػػه ىليػػػك أف تضػػػب  ميعػػػاد إزػػػراج  مابػػػه ادلوابيػػػل ىلػػػ  ادليعػػػاد

أف  زواتػػك ىلػػ  مابػػه تليلويػػك يقػػوؿ لػػك الهتوػػاة الهتوػػاة   ادليعػػاد الػػذي  ػػدده، واألوىل
 ػ  الػرون األساسػ  الػا ياػاؿ هبػا  يابهػوؾ مبوىػد الهتوػاة الػ  تذور أو دؾ وزوجنك حػ 

    ::السهرة                                    ..((ٖٖٔٓٔٓ)جٌطٛذس)جٌطٛذس   
.. :وهبا يلوز بص ة الا  ىلياا                                 

 ذاف علا الروااف األساسياف اللػذاف حرأمػا هللا   ونابػه العهتيػهت ومؤوػداً ىليهمػاألف 
  ذه    ى مة اإلس ـ .

  ظاصع أّ عًٞ املؤجض؟ ظاصع أّ عًٞ املؤجض؟ عًٞ ايعًٞ ايايظصع ايظصع ٌٖ تهٕٛ طنا٠ ٌٖ تهٕٛ طنا٠ 

( ٕٕالػػهتارع أمػػا ادلػػؤجر إذا بلػػن مجلػػة مبػػالن اإلغلػػار   السػػاة ) دزوػػاة الػػهتروع ىلػػ
ف ويصػف ااعاػ%(  ٘.ٕيه زواة ماؿ مبا مقداره )ألف جايه وحاؿ ىليها احلوؿ وجب  ىل

%( إذا وػػػاف الػػػري  ٓٔلػػػة و )%(   حالػػػة الػػػري اباي ٘  ادلالػػػة أمػػػا زوػػػاة الػػػهترع إمػػػا )
 .أو ابلرمر بدوف ألة لرفم ادلياةأي مباء ادلسر ابحلياض 

  عًٞ األصض املباْٞ َٚيت ختضد ؟عًٞ األصض املباْٞ َٚيت ختضد ؟  َا ايظنا٠ املفضٚم١َا ايظنا٠ املفضٚم١

يػرة   ادلالػة ىإعاني وأسة من باسبة بررض اإلاار  رج الهتواة ىاد القياـ ببيعها 
 %( و رج مرة واحدة.ٕو٘)

  ؟ ٌٖٚ عًٝ٘ طنا٠؟ أفاٟل؟؟ ٌٖٚ عًٝ٘ طنا٠؟ أفاٟل؟طنا٠ املضتبطنا٠ املضتبَا َا 

ف الذي ٍزذ مرت  و  يكليػه اػوز ىليػه الهتوػاة ات ألتبادلر   ،   توجد زواة ىل 
 ؼ آأما إذا واف يعمل   ىمل   دولة ما م ل الكوي  وػلصػل ىلػ  مبلػن مػ  ً ىيػرة 

 .  ف  مايم من أف ؼلرج ماها زواةدياار وويا

  عًٝٗا طنا٠؟عًٝٗا طنا٠؟  ايزصٚؼ ارتقٛف١ٝايزصٚؼ ارتقٛف١ٌٖٝ ٌٖ 

وجبػ   اؿ ىليهػا احلػوؿف جايػه فمػا فػوؽ وحػلأ ٕٕإذا واف مجلة دزله  :اجلواب
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 % .٘.ٕىليه زواة ادلاؿ مبا يسبنه 

  َا ْقاب طنا٠ ايكقب؟َا ْقاب طنا٠ ايكقب؟

ومػػػا حلاػػػا إذا وػػػاف اصػػػوؿ يسػػػاوي أسػػػة أ اػػػاف فمػػػا فػػػوؽ بصػػػرؼ الاظػػػر ىػػػن 
   سػػةادلسػػاحة ادلاهترىػػة وجبػػ  فيػػه الهتوػػاة وذلػػك بعػػد أف أسػػنبعد النكػػاليف د طلػػرج أ

تكػػوف الهتوػػاة ىيػػرة  اايف درٌ ي ابلراحػػة و ػذا  لػػة أمػا إذا وػػاف الػػر ادلالػة إذا وػػاف الػػري اباي
 .  ادلالة

  ؟؟قضٚض ايبٓٛىقضٚض ايبٓٛىَا ذهِ َا ذهِ 

إذا واي  القروض من باك  مر أو الصادوؽ اإلجنماى  سوا  سنة أو سػبعة   
فػ   ػ ء ىليهػا  -و ذه الاسبة تسم  أجور ادلػوظلني العػاملني    ػذه اذليئػات  –ادلالة 

% أو أو ػػر فهػػذه حػػروض ربويػػة ِمػػرؼ م ػػل ٙٔبة أمػػا القػػروض مػػن الباػػوؾ األزػػري باسػػ
 .الباوؾ الهتراىية الا أضرت الل حني

فقبػػل ظهػػور باػػك اإللنمػػاف الهتراىػػ  وػػاف الل حػػوف يعييػػوف    اػػاء ومػػلاء لكػػن 
 أضػرت زر لبااء البي  حػ آف يذ   وٍ  بقرض لهتواج الولد وحبل أف يانه  ٍزذ ااي

 .ابلل حني

  ؟؟ايبٝع بايتكغٝطايبٝع بايتكغٝطَا ذهِ َا ذهِ 

 . ؿ فيه مام َيسنرل حاجة اللقراء  حرج و و ح 

َّٟ آآْإجي س أٔح ٌؾً أذ١غ ذحٌطم١ٓظ ٚفٟ ْإجي س أٔح ٌؾً أذ١غ ذحٌطم١ٓظ ٚفٟ  َّٟ نٍ جٌؼحَ ػٕىِح أقٓد ِح ٌٟ ِٚح ػٍ نٍ جٌؼحَ ػٕىِح أقٓد ِح ٌٟ ِٚح ػٍ

  ضكي١ٍٙح و١ف أقٓد جٌُوحز ػ١ٍٙح؟ضكي١ٍٙح و١ف أقٓد جٌُوحز ػ١ٍٙح؟ٌىٟ أنٍؼ َوحضٟ أؾى ِرحٌغ ٌُ ٠طُ ٌىٟ أنٍؼ َوحضٟ أؾى ِرحٌغ ٌُ ٠طُ 

اجلػػواب: أحػػـو سسػػاهبا مػػن مجلػػة األمػػواؿ الػػا لػػدي وأحسػػ  مػػا ىليهػػا مػػن زوػػاة 
صيلها أحـو إبزراج يسبة الهتواة الا ىليهػا وذلػك بعػد حسػاب الػديوف الػا ىلػ  وىاد  
زذ ماػه  ػ ء أمػا إذا  آمواؿ   ف ذا واف جهتء ماها للديوف   أ  ابخلارج و ذه  دوما تبق

الرػ     ىواي  أموا  اخلامة ىل  أف أزرج ما ىليها من زواة، أما األمػواؿ الػا   لػد
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فهػػ    حسػػابه و  أزػػرج اػػدما أحصػػلها لكاهػػا  ادلػػا ىاػػد ادلػػدين أزػػرج ذلػػا الهتوػػاة إ  ى
 . ىاها زواة

  ::ايتغع ايتغع َا َع٢ٓ ذزٜث َا َع٢ٓ ذزٜث 

  ؟؟{{  ال تغعضٚا ألٌٖ املز١ٜٓ فاهلل ايشٟ ٜغعض ٚصعٛي٘ال تغعضٚا ألٌٖ املز١ٜٓ فاهلل ايشٟ ٜغعض ٚصعٛي٘}}

٘ٔ  ٜيالٜيال}}  أيػه:أيػه:ماة احلديل  ٢ٍ اي٤ًـ ِٗٔز َصُعٛ ٘ٔ   ايٚغِعُض َع٢ًٜ َع ٢ٍ اي٤ًـ ِٗٔز َصُعٛ ٍَ     ايٚغِعُض َع٢ًٜ َع َٜـا َصُعـٛ ٍَ    ، ٜفٜكـاٝيٛا :  َٜـا َصُعـٛ ، ٜفٜكـاٝيٛا : 

ِٛ َعٖعِضَت ،  ٘ٔ ، ٜي ِٛ َعٖعِضَت ، اي٤ً ٘ٔ ، ٜي ٍَ: اي٤ً ٍَ: ٜفٜكا َ٘ ٜفٜكا ٕٖ اي٤ً َ٘ إ٢ ٕٖ اي٤ً َٛ اٞيَدأيُل اٞيٜكأبُض اٞيَبأعٝط ايٖض  إ٢ َٛ اٞيَدأيُل اٞيٜكأبُض اٞيَبأعٝط ايٖضُٖ ُٖ ْٞٚ َٚإ٢ َُُغٚعُض،  ْٚٞ اط٢ُم اٞي َٚإ٢ َُُغٚعُض،  اط٢ُم اٞي

ِٕ ٜأألأٜٜل ِٕ ٜأِصُجٛ ٜأ َ٘ ِصُجٛ ٜأ َ٘ ٞيٜك٢ اي٤ً ١َُٕ ٜظًَٜٚالَٚال  ٞيٜك٢ اي٤ً َُٞعًٜ ٓٔٞ ٜأَذْز ٔب ًُٝب ٞٛ َٜ ١َُٕ ٜظًٜ  َُٞعًٜ ٓٔٞ ٜأَذْز ٔب ًُٝب ٞٛ َٜ َٚال   ٣ّ ُٙ ، ٔفٞ َر ٜٖا َٗا إ٢ َٚالُُِت  ٣ّ ُٙ ، ٔفٞ َر ٜٖا َٗا إ٢ ٣ٍ ُُِت ََا   ٣ٍ ََا  }}
ٕ9 

، لػػو أ  حػػددت اً و لبػػ اً ضػػسػػ م  يصػػب  األمػػر ىر إاظػػاـ بعاػػدما يكػػوف السػػوؽ ف
أي  –تسػػع ه مػػ   للسمػػا   ولػػو أمسػػة جايهػػات مػػ  ، والسمػػا   و ػػ ة ىاػػد الل حػػني 

 اػػا أ  أوػػوف حػػد ظلمػػ  ادلسػػنهلك ولكػػن ادلوضػػوع يػػرتؾ  –العػػرض أو ػػر مػػن السلػػ  
بعضػػه  بعضػػاً فكػػل مػػاه   ياافسػػوف للعػػرض والسلػػ  و ػػ  أيلسػػه  الل حػػوف أو الن ػػار

 دلكػػن العلمػػاء حػػالوا إذا حػدث تلاػػا مػػن الن ػػار فعلػػأو ػػر و كػذا، يبيػػم حػػ   يػرزىف
 و  األمر أف يندزل وػلدد السعر  اية للااس من اإلحنكار وفاا الن ار .

  ؟؟ايظنا٠ ع٢ً األذ ٚاألختايظنا٠ ع٢ً األذ ٚاألختٌٖ جتٛط ٌٖ جتٛط 

 ابلهتواة ما داـ يعيا   معيية زامة به مسػنق ً  الهتواة اوز لكل األ ل و   أوىل
واحدة م ل األخ أواألز ، لكن   اوز الهتوػاة ىلػد األب أو  ىس ولي  مع    معيية

. واإلباة غلػوز إزػراج الهتوػاة لهتوجهػا وليسػ  ذلػا ألأػا اجلد ألين مكلف هبما واإلبن وذلك
  تعوؿ الذي يعوؿ  ػو زوجهػا و اػا ػلػدث  ايػل مػن الػبعض أيػه ػلن ػهت جػهتء مػن الهتوػاة 

بانػػه زلناجػػة أمػػا إذا وايػػ  زوجهػػا اكػػوف ويقػػوؿ  ػػذه للباػػ    ادلوسػػ  اللػػ ين دوف أف ت
إذاً فالهتواة اوز لكل األحػارب مػا ىػدا األمػل  ،زلناجا ف  حرج أف أىسيه من ماؿ الهتواة

وػايوا وإف ى  واللرع وإف د ، أمػا أحػارف م ػل أزػ  أو أزػا   اػوز ىلػيه    حالػة إذا  
 .  يعييوف مع    معيية واحدة
مرأتػػه وتقػوؿ لػػه  ػػذه األمػػواؿ و ػػ ة اتضػػاك ىليػػه الهتوػاة و  د اػاؾ مػػن يناايػػل ىلػػ

                                                           
 .ٌٚجٖ جٌطًٍِٞ ٚأذٛوجٚو ٚجذٓ ِحؾس ػٓ جّٔ ذٓ ِحٌه  9ٕ
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أأػا مػن الهتوػاة و ػ   ددىها يعس  ماها للباات   ادلواس  فيأزذو ا ويعسو ا للباػات ىلػ
سػػػبيل اذلديػػػة ويكػػػوف بػػػذلك حػػػد أضػػػعاا الهتوػػػاة  دليسػػػ  وػػػذلك فهػػػ     ػػػذه احلالػػػة ىلػػػ

 ووضعاها   غ  موضعها .
  الباك فقبل أف ػلل ميعاد الهتوػاة  ايـ األمواؿ ادلوجودة  دو ااؾ من يناايل ىل

حسػاب زوجنػه د بعػد مػا مػر األايـ ويانهػ  وحػ  حػو ف  حليلة يقـو بناويػل األمػواؿ إىل
حسػاب  األمػواؿ الػا وايػ    حسػاب الرجػل تقػـو الهتوجػة بػرد األمػواؿ إىل داحلوؿ ىلػ

 من تضاكوف ومن  دىوف ؟! دىل ،الهتوج

  طنا٠ ايظٚج١ يظٚجٗاطنا٠ ايظٚج١ يظٚجٗا

َٚٚؾٙح فم١ٍ ٠ٚؼٛي ٚال ٠ٓطط١غ أْ ٠ٛفٟ ذٕفمحضُٙ َٚٚؾٙح فم١ٍ ٠ٚؼٛي ٚال ٠ٓطط١غ أْ ٠ٛفٟ ذٕفمحضُٙ يج وحٔص جٌُٚؾس ٌٙح ِحي يج وحٔص جٌُٚؾس ٌٙح ِحي ْإجي س ئْإجي س ئ

  ؟؟ً٘ ٠ّىٓ أْ ضهٍؼ َوحز ِحٌٙح ٌُٚؾٙح ٚأٚالو٘ح ػٍّح ذأْ جٌٕفمس ٚجؾرس ػٍٟ جٌُٚؼً٘ ٠ّىٓ أْ ضهٍؼ َوحز ِحٌٙح ٌُٚؾٙح ٚأٚالو٘ح ػٍّح ذأْ جٌٕفمس ٚجؾرس ػٍٟ جٌُٚؼ

 مسػػػعود، ابػػػن زوجػػػة ال قلػػػػية، زياػػػ مػػػن  ئل لرسػػػوؿ هللا  ػػػذا سػػػؤاؿ مػػػري  ُسػػػ
 فػػػػ  أينػػػاـ وىلػػػػد أزواجهمػػػا، ىلػػػػد الالقػػػة ىػػػن تسػػػأ يه أتنػػػاه حػػػني ، األيصػػػارية وزياػػػ 

  أجـض أجـض   أجـضإ، أجـضإ،   يهُـا يهُـا   }}، اللػػه رسػوؿ فقػاؿ الصػدحة، مػن ىاهمػا ذلػك غلػهتي  ل ح ورعلا،

{{##ايقزق١ايقزق١  ٚأجضٚأجض  ايكضاب١،ايكضاب١،
2929

لكػن األمػر ، هتوج  ادلػا أيػه فقػ لػل ادلػاؿوػاة ز علا أف تعسيػا وأحر   
ة الا   يسػنسيم الضم  احل  بيرط أف  رج زواة ماذلا لهتوجها للواـز الضروري ػلناج إىل

   .أف يوفر ا م ل السعاـ أو اليراب ...إخل أما األ ياء الكمالية ف  اوز

  عًٝ٘ طنا٠؟عًٝ٘ طنا٠؟  املضٜضاملضٜضٌٖ ٌٖ 

 ا  الهتواة   األمواؿ الا ىاده بصرؼ الاظر ىن مرضه أو مانه .
.له ومابه وسل  واحلمد  رب العادلنيآ دسيد  ن وىل دىل هللا دومل

                                                           
 جٌط١ّٙى 8ٕ
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 اجمللس الثالث
  

  عًِ املبزأ ٚاملٝعارعًِ املبزأ ٚاملٝعار

  املعًِ األععِ املعًِ األععِ 

  ، ، عًِ ايبزا١ٜعًِ ايبزا١ٜ

  خالف١ اهللخالف١ اهلل

  حتكٝل ارتالف١حتكٝل ارتالف١
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عًِ املبزأ ٚاملٝعارعًِ املبزأ ٚاملٝعاراجملًػ ايثايث: اجملًػ ايثايث: 
ٖٓ

  

احلمػػػد  الػػػذي أحسػػػن أدب حبيبػػػه ومصػػػسلاه، ومجَّلػػػه  -بسػػػمميحرلا نمحرلا هللا  
ومالػػه وهبالػػه   ابألدب اجلػػ ِّ واجلمػػاؿ األمّت الػػذي ػلبػػه هللا مػػن أ ػػل ومػػا ت هللا، وجعلػػه  

. ومػلِّ اللهػ َّ وُزُلقه إماماً يقندي به ول من أراد أف يكوف زلبوابً لربه فالهتاً سبِّه وحربه 
حبيبػك ذي ادلقػاـ العػا ، والػذي آعرتػه بسػرؾ إىل  وسلِّْ  وابرْؾ م ة من حلوباػا وأرواحاػا

 ناه أمجعني. الرا ، سيد  ن وآله ومابه، واجعل لاا مجيعاً يصيباً   إرعه وف

  املعًِ األععِ املعًِ األععِ 

يِْعػػَ  ادلعلػػ  ويعػػ  ادلػػؤدب، ويعػػ  ادلهػػذب ويعػػ  ادلػػر ، ليػػنك  تسػػالعوف  احلبيػػ  
سػػ ته   فصػػوؿ الرتبيػػة الابويػػة، وويػػف وػػاف يػػر ِّ مػػابه الكػػراـ، و ػػ  درجػػات وماػػازؿ 

، وبنقػدير حػدَّره  لػه ومقامات؛ ولكاه واف يعس  لكػل واحػد مػاه  مػا يااسػبه بقسػ  معلػـو
، فمػػا وجػػد  واحػػداً مػػن أمػػاابه الصػػادحني  ػػرد و  مػػرد و  بعُػػد، و  احلػػ ى القيػػـو 

وايػػ    أمػػابه مػػدود، و  أمػػي  هب ػػراف؛ ألأػػ  وايػػ  ىػػهتالمه  حويػػة!! وتربيػػة الاػػ ِّ 
 بعااية رابيية. 
ومػػػػا وضػػػػ  ذلػػػػك ونػػػػاب هللا   آايت حػػػػرآف هللا؛ جعػػػػل هللا لػػػػه ماػػػػا ج   فكػػػػاف 

 ج إلىػػػداد الالػػػوس و ػػػذيبها لكمػػػا ت ربِّ العػػػادلني، وماػػػا ج لسػػػق  للمبنػػػدلني، وماػػػا
القلػػوب وإرواء األرواح الوامػػلة مػػن فيوضػػات واليػػات وىسػػاءات أوػػـر األوػػرمني. ومػػم 
 ػػذه  اػػاؾ ماػػا ج دلعاجلػػة أ ػػل ادلعامػػ ، و اػػاؾ ماػػا ج جلػػذب النػػالبني إىل ربِّ العػػادلني، 

ه  إىل حضػػرة أوػػـر األوػػرمني. ماػػا ج و اػػاؾ ماػػا ج لكسػػر مػػدود أ ػػل الصػػدود وتقػػريب
 .  منعددة ضلن مجيعاً ترواا ا ويعيا   بعض األزبار اليكلية  ىن ز  الربية 

، غلػد فيػه ؛ يقرأ ونػاب هللا الذي يريد األزبار احلقيقية ىن حقيقة رسوؿ هللا 
لػوف يبدأ مم ادلبنػدلني؛ ووػايوا يقو  . فكاف الومف األمّت األومل للابي  ادلصسل  

أي   يعػػػػرؼ آداب  –: وػػػػاف ٍتيػػػػه الرجػػػػل البػػػػدوي يبػػػػوؿ ىلػػػػد يلسػػػػه ىػػػػن حضػػػػرته 
فيمكػػػػل ىاػػػػده ع عػػػػة أايـ فيخػػػػرج ىادلػػػػاً اب  -ا سػػػػنا اء، و  آداب حضػػػػاء احلاجػػػػة 

                                                           
 َ ٕٗٔٓ/ٔٔ/٘ٔ٘  جٌّٛجفك ِٖٙٗٔٓ ِكٍَ  ٖٕجألليٍ  –جٌك١ٕٓحش  ٖٓ
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 تعا !!! م يقل ؼلرج ىادلا  حكاـ وناب هللا، ألأا  ناج إىل وح   ويل.
يوجد ىام  مسػاء هللا ومػلات هللا، ويوجػد يوجد ىام ابألحكاـ، ويوجد ىام اب، و 

 !!  ىام بذات هللا جلَّ   ى ه، ىلـو   !! وول واحد من  ؤ ء رجل من رجاؿ هللا 
 ابألحكػػاـ  ػػو الػػذي درس   األز ػػر؛ دزػػل وليػػة اليػػريعة أو أمػػوؿ الػػدين، العػػامِ 

 وتعلػ  مػاه ، و ػذا وتوسَّم فأتد ابدلراجم وذاور ا، وجل  مم اجلماىػة ادللنػني وادلنلقهػني
ٍزػذ سػػاوات  ويلػػة لكػػ  يكػػوف ىادلػػاً ابألحكػػاـ!! لكػػن العػػام اب  ػػو الػػذي ىاػػده ر بػػة 
من جااب هللا، وىاده زوؼ من هللا، وىاده زيػية مػن معصػية هللا، وىاػده حيػاء أف يقػم 
  ادلعصػية، أليػػه يعلػ  أف هللا مسلػػم ىليػػه ويػراه، وىاػػده حػػ  وود  ػديد ، دلػػا رأى مػػن 

ىليه وىلد ىباد هللا. و ذا ماهج آزر!! ٍزذ زلاضرات   ىلػ  الر بػوت،  إيعاـ هللا 
وزلاضػػػرات   ىلػػػ  اجلػػػ ؿ، وزلاضػػػرات   ىلػػػ  اجلمػػػاؿ، وزلاضػػػرات   ىلػػػ  الكمػػػاؿ، 

دلػػا رأى  وزلاضػرات   اإلحا ػػة بػػبعض أسػػرار يلسػػه وأسػرار الكالاػػات، لكػػ  ػلبػػه هللا 
ه الا ااوزت احلد   ول آية مػن اايايت!! و ػذا ىلػ  ومهارت من دحة ماعه وإبداىه 

 :آزر و ااؾ ىل  آزر و و ىل  الراسخني   العل 

                                                              

             ((77)ْآي ػٍّج)ْآي ػٍّج  

 واف  و ادلليض وادلومل وادلرف لكل  ؤ ء.  فسيد  رسوؿ هللا 

  عًِ ايبزا١ٜعًِ ايبزا١ٜ

بدايػػػة البػػػداايت والػػػا ينػػػيقن هبػػػا ادلػػػرء و  يرتوهػػػا يَػَلسػػػاً حػػػ  ولػػػو ومػػػل إىل أايػػػة 
الاهاايت!! فهيػا ياظػر لكنػاب هللا أيػ  مػن أيػن أتيػ ؟!! ودلػاذا وإىل أيػن أيػ  ذا ػ ؟!! 

 جٌّإِْٕٛ(جٌّإِْٕٛ(٘ٔٔ٘ٔٔ))  : بد أف تعرؼ  ذه ادلهمة

                                                   

. أيػ  مػن أيػن أي  سللوؽ حلكمة ىالية لو ىرفنها تلػرى مػن الػدييا ولِّهػا إىل هللا 
 أتي ؟ أين واف أبوؾ األوؿ الذي زلقه األوؿ اي أحباب؟
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    من اجلاة؛من اجلاة؛                      ((ٖٖ٘٘.)جٌرمٍز.)جٌرمٍز  

ضلن بلد  اجلاة؛ أتياا للرتة وسوؼ يرجم مرة أزرى، م ػل ادلسػافر الػذى ذ ػ  إىل 
بلػػد ىربيػػة أو أجابيػػة؛ فيمكػػل فيهػػا مػػا ؽلكػػل د يرجػػم مػػرة أزػػرى لبلػػده!! فبلػػد  األوىل 

    اجلاة!! ولذلك حاؿ حضرة الا : 
{{ِٔ ِٔٝن َٝا  ٔفٞٔفٞ  ٝن ِْ َٝاايٗز ِْ ْٖٜو  ايٗز ْٖٜوٜنٜأ ِٚ  ٜيض٢ْٜب،ٜيض٢ْٜب،  ٜنٜأ ِٜٚأ ٣ٌ  َعأبُضَعأبُض  ٜأ ٣ٌَعٔبٝ {{َعٔبٝ

ٖٔ
  

فعليػػك أف  نػػار واحػػدة مػػن  ػػاتني ا عانػػني؛ إمػػا غريػػ  م ػػل الػػذي ٍ  إىل بلػػد  
ودلػاذا؟!! و ػل تكلػ   -فيمكل فيها يومني أو ع عة د ؽلي ،  ل يلكر أف يبر بينػًا؟!! 

أو أف ييػرتى أرضػاً أو ىقػارات  -ادلدة أمػً  لباػاء البيػ ؟!! فياػهتؿ   أي مكػاف جػا هت 
مػػػاذا يلعػػػل هبػػػا؟!! أليػػػه راجػػػم مػػػرة أزػػػرى، لكػػػن أيػػػن ييػػػرتى؟   بلػػػده، أو ىمػػػارات؟!! 

 -الػػذين يػػذ بوف للػػدوؿ العربيػػة  -في نهػػد وػلػػوِّؿ رمػػيده لبلػػده. وضلػػن يػػرى األحبػػاب 
  يلكػػر حػػ  أف ييػػرتي  ػػقة؛ ولػػو س ػػرة واحػػدة!! حػػ  أف معظمهػػ    -فالواحػػد مػػاه  

ذ   و ػ  بضػعة أ ػهر؟!! فيػرتوه   اػا   يلكر   أزذ زوجنه وىياله، فيقػوؿ: ودلػاذا آزػ
ِٔ  }}يقػوؿ:  ح  يسنسيم أف غلمم مبلراً فيعود ويانلم به!! وحضرة الا   ِٔٝن َٝا   ٔفٞٔفٞ  ٝن ِْ َٝا ايـٗز ِْ   ايـٗز

ْٖٜو ْٖٜوٜنٜأ ِٚ  ٜيض٢ْٜب،ٜيض٢ْٜب،  ٜنٜأ ِٜٚأ ٣ٌ  َعأبُضَعأبُض  ٜأ ٣ٌَعٔبٝ  {{َعٔبٝ
  أٔقققققص فقققققٟ  ٍذقققققس فىقققققٓ وحٌ ٠ٍقققققدأٔقققققص فقققققٟ  ٍذقققققس فىقققققٓ وحٌ ٠ٍقققققد

  

  فحٌّرققققققققققحٟٔ أٚجْققققققققققظ جٌطكؿ١ققققققققققدِ فحٌّرققققققققققحٟٔ أٚجْققققققققققظ جٌطكؿ١ققققققققققدِ 

ك، لكػن لػو ىيػ  ابجلمػاؿ الذي ح بك ادلباين الا  رلنك!! ما معك وما حولػ  
 الذي يهتل  به؛   يوجد   ء ييرلك.

  ذقققىء ٚطٕقققٟ جٌفقققٍوِٚ ٍِىقققٛش ٌذقققٟذقققىء ٚطٕقققٟ جٌفقققٍوِٚ ٍِىقققٛش ٌذقققٟ

  

  ذقققققً ٚذقققققىتٟ ذقققققىءجل ؾّقققققحي قر١رقققققٟذقققققً ٚذقققققىتٟ ذقققققىءجل ؾّقققققحي قر١رقققققٟ

بدايناا ولاػا أيػه زلقاػا أرواحػاً يوراييػة، وواجهاػا  مالػه، وأّ لاػا مبػا  ػاء وويػف  ػاء   
    لرؤيػػػػة مجالػػػػه، وحػػػػاؿ لاػػػػػا:                                 ((ٔ7ٕٔ7ٕ.)جألػققققٍجف.)مػػػػاذا حػػػػػاؿ؟  جألػققققٍجف

 مسعاا؟!  ، بل حاؿ:  هد !!  هد  مجاؿ هللا، ووماؿ هللا، وهباء هللا وأيوار هللا!! 
  ذقققىء ٚطٕقققٟ جٌفقققٍوِٚ ٍِىقققٛش ٌذقققٟذقققىء ٚطٕقققٟ جٌفقققٍوِٚ ٍِىقققٛش ٌذقققٟ

  

  ذقققققً ٚذقققققىتٟ ذقققققىءجل ؾّقققققحي قر١رقققققٟذقققققً ٚذقققققىتٟ ذقققققىءجل ؾّقققققحي قر١رقققققٟ

  أوؿ ما رأت ىياك البا ايػة الروحاييػة؛ مػاذا رأت؟! رأت مجػاؿ هللا!!               

                                                           
 ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ ػٓ ػرى هللا ذٓ ػٍّ ٌاٟ هللا ػّٕٙح. ٖٔ
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 ((ٔ7ٕٔ7ٕ)جألػققٍجف)أوؿ مػػا مسػػم مسعػػك البػػا س مسػػم مػػن؟ وػػ ـ هللا.  ػػل يسػػي  وػػ ـ هللا؟!! جألػققٍجف .
أأحػػد يسػػمم وػػ ـ هللا وياسػػاه؟!! أأحػػد ييػػهد مجػػاؿ هللا ويسػػ ه؟!! ويػػف؟!! أيػػ  رأيػػ  
بعياك ولػي  أحػد حػاؿ لػك، أيػ  رأيػ  و ذيػك الروحاييػة مسعػ !! ولػذلك حػاؿ األمػاـ 

 : أبو العهتال  
  أٌٓقققص ٌقققُ ٔقققّٕ ِقققح لقققى ٖقققٙىٔحأٌٓقققص ٌقققُ ٔقققّٕ ِقققح لقققى ٖقققٙىٔح  ِقققِٓقققٓ

  

  ِقققققققٓ ؾّقققققققحي جٌؿ١ّقققققققً ئي نحطرٕقققققققحِقققققققٓ ؾّقققققققحي جٌؿ١ّقققققققً ئي نحطرٕقققققققح

فالاػاس الػذين م ياسػوا  ػذه ادليػا د  -و ػؤ ء  ػ  أباػاء األمػوؿ  -م يا  أبػداً   
 ػػ  الػػذين يسػػناقوف أف يكويػػوا أ ػػل ومػػل وأ ػػل و يػػة، وأ ػػل ىاايػػة وأ ػػل رىايػػة. لكػػن 

 الذين يسوا  ل يسناقوف  ذه ادلقامات؟!!   
  ِقققح لقققى ٖقققٙىٔحِقققح لقققى ٖقققٙىٔح  ِقققٓ أٌٓقققص ٌقققُ ٔقققِّٕقققٓ أٌٓقققص ٌقققُ ٔقققّٕ

  

  ِقققققققٓ ؾّقققققققحي جٌؿ١ّقققققققً ئي نحطرٕقققققققحِقققققققٓ ؾّقققققققحي جٌؿ١ّقققققققً ئي نحطرٕقققققققح

 أيضا:  وحاؿ األماـ أبو العهتال   
  و١ققققققف أٔٓققققققحن ٠ققققققح ؾ١ّققققققً ٚلٍرققققققٟو١ققققققف أٔٓققققققحن ٠ققققققح ؾ١ّققققققً ٚلٍرققققققٟ

  

  ػققٍٔ ِؿٍققٟ جألْققّحء ٔققٌٛ جٌّؼٕققٟػققٍٔ ِؿٍققٟ جألْققّحء ٔققٌٛ جٌّؼٕققٟ

  
  خالف١ اهللخالف١ اهلل

أيػػ  الػػذي ازنػػارؾ للخ فػػة، ومجلػػك بكػػل أمسالػػه ومػػلاته، وادل لكػػة حسػػدتك 
    ىادما حاؿ هللا:                         ضلن  اا موجودوف: -، فقالوا 

                                                             

                               ((ٖٖٓٓ)جٌرمٍز)جٌرمٍز  

ك هبػػذا اللضػػل فهػػ  وػػايوا يريػػدوف اخل فػػة ولػػي  أيػػ ، ولكػػن ملػػك ادللػػوؾ زصَّػػ
  العظي                        . 

ورمبا يقوؿ أحد  : أف آدـ  و اخلليلة فق . ويف يكوف ذلك، وهللا تعػاىل يقػوؿ: 
                         ((ٕٕٙٙ)٘)٘!!؟ 

ه بعضػاً وول َمػْن ىلػد  ػاولة داود فهػو زليلػة   األرض، ألػي  القػرآف يبػني بعضػ
السػػماء مػػم ىظمنهػػا أزػػذت امسػػاً واحػػداً  اي أحبػػاب؟ زليلػػة دلػػاذا؟ ألف فيػػك أمسػػاء هللا!!
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  و ػػػػػػػو الرافػػػػػػػم:                          ((77 ،)ّٓجٌقققققققٍق ،)ّٓاألرض مػػػػػػػم ضػػػػػػػخامنها جٌقققققققٍق
وم بنها و د ا أزذت امساً واحػداً و ػو اسػ  الباسػ ، اجلبػاؿ  ػديدة الصػ بة أزػذت 

ني القوى وادلنني. لكن أي  السػميم البصػ ، احلػ  ادلػنكل  العلػي ، ادلريػد القػادر، وػل امس
 :، حاؿ األمساء اإلذلية زصَّك هبا ربى الربية 

ُ٘   َخًَٜلَخًَٜل  }} ُ٘ اي٤ً َّ  اي٤ً َّآَر ٘ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  آَر ُ٘ٔفَٛصٔت {{..  ُفَٛصٔت
 . يعس آدـ وذرينه وله .ٕٖ

واألرض  و ػػذه  ػػ  األمايػػة   أمػػ  األحػػواؿ،  ػػ  األمايػػة الػػا رفضػػ  السػػموات
واجلبػػػػاؿ أف ػلملاهػػػػا و لهػػػػا اإليسػػػػاف، م يقػػػػل )و لاا ػػػػا اإليسػػػػاف(. لػػػػو حػػػػاؿ؛ فلمػػػػاذا 
سػػػيعذب أو سػػػياع ؟!! فأيػػػ   لنهػػػا ابزنيػػػارؾ وإبرادتػػػك ومباػػػض ىقلػػػك، فأمػػػبا  

 زليلة هللا   األرض!! 
ومػػػا معػػػس زليلػػػة ىػػػن هللا؟ يعػػػس: أيػػػ  الػػػذي يابرػػػ  ىليػػػك أف تعمػػػل   األرض 

هتلػػه هللا، يػػهتؿ ابلعػػدؿ؛ في ػػ  ىليػػك أف  كػػ  ابلعػػدؿ، يػػهتؿ ابدلسػػاواة؛ ابليػػرع الػػذي أي
يابر  ىليػك أف  قػق ادلسػاواة، يػهتؿ ابليػورى؛ يابرػ  أف تسبػق اليػورى، وػل مػا جػاء بػه 

 ؛ ألف هللا لػػػػن ياػػػػػهتؿ إىلهللا    ػػػػرع هللا أيػػػػ  الػػػػذي تالػػػػذه ابلايابػػػػة ىػػػػن حضػػػػرة هللا 
لػػك أيػػ ،   ػػذا معػػر اخل فػػة؛ أيػػ  زليلػػة لكػػ  يالػػذ  ػػذا، بػػل ووَّ   -حا ػػا  -األرض

ىػػػن هللا   إحامػػػة األرض بيػػػرع هللا ألف  ػػػذا بػػػه احليػػػاة السيبػػػة، واحليػػػاة اذلادلػػػة، واحليػػػاة 
 السعيدة لكل ىباد هللا. 

إذا ابنعػػد اخللػػق ىػػن  ػػرع هللا يعػػ  العاػػاء والػػب ء والػػوابء، وادليػػاول واخل فػػات، 
وجػدوا الػذين  بقػوا  ػرع هللا؛ فػأين ادليػاول؟!!  أ ذا الػذي ػلػدث أـ  ؟!! لكػن ىاػدما

 القاض  مكل ساة يانظر حضية واحدة فل  توجد أي حضية ُىرض  ىليه!! 
  األرض، وتعمػػر   ػػذه الػػدييا؟!! لكػػ   قػػق ز فػػة هللا  فأيػػ  دلػػاذا أتيػػ  إىل

الني األرض ىلد وفق  رع هللا، فلو ترو  اليرع جايباً، وترو  الظادلني واللاسقني والضػ
وادلضػػلني يعمػػروا األرض فمػػا الػػذي ػلػػدث؟! ػلػػدث اللسػػاد   وػػل مكػػاف؛ دلػػاذا؟ ألياػػا 
ترواػػػا   يعمػػػروا األرض، لكػػػن ىاػػػدما وػػػاف الصػػػاحلوف يعمػػػروف األرض، ويضػػػرب لػػػذلك 
م اً :   ىهد سيد  ىمر بن ىبدالعهتيهت واف يرى  الذل  مم األغاػاـ، فػذات يػـو وايػ  

                                                           
 ٌٚجٖ ٍُِٓ   ٕٖ
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؛ فػػأراد الػذل  أف ٍوػػل غامػة؛ فنسػػاءل :  ػل مػػات ىمػػر  اػاؾ امػػرأة بدويػة ترىػػ  الرػا 
 بن ىبدالعهتيهت؟!! فعرف  أف سيد  ىمر بن ىبد العهتيهت حد توى هبذا احلدث.

 :أين  تريدوف ادلاء، و افوف من ح به ىاا، وامسعوا من أين ٍ  ادلاء!! حاؿ 
{{  ّْ ِٛ َّْٜ ِٛ َٜ  ِٔ َِٔٔ َٔ  ٣ّ ََا ٣ّإ٢ ََا ٣ٍ  إ٢ ٣ٍَعأر ٌُ  َعأر ٌُٜأٞفَن ِٔ  ٜأٞفَن َِٔٔ ُّ  ََٚذٙزََٚذٙز  ١َٟٓ،١َٟٓ،عََع  ٔعٚتنَئعٚتنَي  ُعَباَر٠ُٔعَباَر٠ٔ  َٔ ُُّٜٜكا   اأٜلِصض٢اأٜلِصض٢  ٔفٞٔفٞ  ُٜٜكا

ٔ٘ ٘ٔٔبَركه َٗا  ٜأِطٜن٢ٜأِطٜن٢  ٔبَركه َٗأفٝ ِٔ  ٔفٝ َِٔٔ ٜٛض٣  َٔ ٜٛض٣ََ َّا  ٜأِصَبٔعنَيٜأِصَبٔعنَي  ََ َّاَعا {{  َعا
ٖٖ. 

  حتكٝل ارتالف١حتكٝل ارتالف١

فأيػػ ؛ مػػن أيػػن أتيػػ  اي أزػػ ؟!! مػػن اجلاػػة؛ بعػػدما رأيػػ  مجػػاؿ هللا، ومسعػػ  وػػ ـ 
 هللا، ورأيػػػ  بعػػػد ذلػػػك الاعػػػي  الػػػذي جهػػػهته لػػػك هللا؛ فأيهتلػػػك  اػػػا، دلػػػاذا؟!! لكػػػ  تقػػػـو

مبسػػئولية اخل فػػة ىػػن هللا؛ ميػػد   األرض بيػػرع هللا. رمبػػا تقػػوؿ: ومػػاذا أمػػام أ ، وأ  
لسػػُ  مبلػػك أو وزيػػر أو رلػػي  مجهوريػػة؟!! أ  أريػػدؾ أف تعمػػل بيػػرع هللا، إين أريػػدؾ أف 
تعمػل بيػرع هللا   يلسػك؛   بينػػك وأسػرتك، مػم ج ايػك، مػػم زم لػك   العمػل، مػػم 

لػػك وػػن  ػػيَم بلػػد و بػػق  ػػرع هللا،  ، بلػػدؾ أجعلهػػا بينػػك!! ابػػدأ  أحبابػػك، أ    أحػػوؿ
 :، حاؿ أوً  أما بيرع هللا فيما وللك به هللا 

{{  ِِ ِِٝن٥ًٝه ِِ  َصاع٣َصاع٣  ٝن٥ًٝه َِِٚٝن٥ًٝه ٍْ  َٚٝن٥ًٝه ٍََِْغ٦ُٛ ِٔ  ََِغ٦ُٛ َِٔع ٘ٔ،  َع ٖٝٔت ٘ٔ،َصٔع ٖٝٔت ُّاإل٢اإل٢  َصٔع ََُّا ٍْ  َصاع٣َصاع٣  ََا ََِغ٦ُٛ ٍَْٚ ََِغ٦ُٛ َٚ  ِٔ َِٔع ٘ٔ،  َع ٖٝٔت ٘ٔ،َصٔع ٖٝٔت ٌُ  َصٔع ٌَُٚايٖضُج   َصاع٣َصاع٣  َٚايٖضُج

٘ٔ  ٔفٞٔفٞ ًٔ ِٖ ٜ٘ٔأ ًٔ ِٖ َٛ  ٜأ ُٖ ََٚٛ ُٖ ِٔ  ٍٍََِْْغ٦ََُِٛغ٦ُٛ  َٚ َِٔع ٘ٔ،  َع ٖٝٔت ٘ٔ،َصٔع ٖٝٔت َُِضٜأ٠ٝ  َصٔع َُِضٜأ٠َٝٚاٞي ٠١َٝ  َٚاٞي ٠١ََٝصأع ِٝٔت  ٔفٞٔفٞ  َصأع ِٝٔتَب َٗا  َب ِٚٔج َٗاَط ِٚٔج ََِغ٦ُٜٛي٠١  َط ََِغ٦ُٜٛي٠١َٚ َٚ  ِٔ َِٔع   َع

َٗا، ٖٝٔت َٗا،َصٔع ٖٝٔت ُّ  َصٔع َُّٚاٞيَدأر ٢ٍ  ٔفٞٔفٞ  َصاع٣َصاع٣  َٚاٞيَدأر ٢ٍََا ٙٔ  ََا ٝٚٔز َٙٔع ٝٚٔز ٍْ  َع ََِغ٦ُٛ ٍَْٚ ََِغ٦ُٛ َٚ  ِٔ َِٔع ٘ٔ  َع ٖٝٔت َ٘ٔصٔع ٖٝٔت {{  َصٔع
ٖٗ

  

فكػػل واحػػد حػػاو  ىلػػد بينػػه؛ فنميػػد بيػػرع هللا ىلػػد أ ػػل بينػػه و إزوايػػه وأحبابػػه 
 وج ايه وأحاربه.

وادلسػػػاواة   إحقػػػاؽ احلػػػق،   ماػػػم  ةيعػػػس يسبػػػق  ػػػرع هللا ابلعدالػػػ ز فػػػة هللا 
الظل ،   حوؿ احلق ولو واف مّراً،   حوؿ احلق ولو وػاف ىلػد يلسػك.  ػذه  ػ  األ ػياء 

ىاػػا الػػب ء، ويرفػػم ىاػػا العاػػاء، وػلػػّوؿ  الػػا ضلناجهػػا اايف إلحامػػة  ػػريعة هللا فيماػػم هللا 
اء، وسخاء و ااء.  ذا الذي ضلن مسالبوف بػه    ػذا الهتمػاف، و  وػل ز  ورزإىل  حالاا
 زماف.

                                                           
 ٟ فٟ جٌّؼؿُ جٌىر١ٍ.ٌٚجٖ جٌر١ٙمٟ فٟ ٖؼد جإل٠ّحْ ٚجٌطرٍجٔ ٖٖ
 صك١ف جٌرهحٌٞ ػٓ ػرى هللا ذٓ ػٍّ ٌاٟ هللا ػّٕٙح ٖٗ
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. بعد ذلك تذور هللا، و ذا فػرع مػن فأي  دلاذا أتي ؟!! لك   قق ز فة هللا 
 :فروع ز فة هللا 

                                   ((٘ٙ٘ٙ)جًٌج٠ٌحش)جًٌج٠ٌحش  

  ! ويوجد فروع أزرى م ل: ذا فرع من فروع اخل فة!

                                                         

                                                    ((ٖٖٔٔ)جٌكؿٍجش)جٌكؿٍجش  

  ل:فرع النعارؼ ويوجد فروع أزرى م

                                        ((ٙٔٙٔ)٘ٛو)٘ٛو  

 بػػد أف يعمػػر األرض. ويػػف يعمػػر األرض؟ مبوجػػ   ػػرع هللا، ابدلبػػادئ الػػا أيهتذلػػا 
، فرتجػػم إىل الػػو ن األوؿ وأيػػ  دازػػل هللا   ونػػاب هللا، وبيَّاهػػا حبيػػ  هللا ومصػػسلاه 

  جألٔر١حء(جألٔر١حء(ٔٓٔٔٓٔ))  ::  حوؿ هللا

                                                     

ترجم لل مػاؿ مػرة أزػرى، لػي  لػك مػن ميػا د اجلػ ؿ   الػدييا و    اايزػرة؛ 
يكليػػه هللا  -ميػػا د اجلػػ ؿ   الػػدييا؛ إف وػػاف علػػا  أو غمػػا ، أو مرضػػاً أو سػػقماً أو فقػػراً 

 :ل ذلك، وغلعل له سلرجاً   ول ابب من أبواب ذلكوػلميه من و

                              ((ٕٕ)جٌطعق)جٌطعق  

ؼلا بػه  و  اايزرة   حساب و  ىذاب و  ىقػاب؛ ال  ادل لكػة  ّائػه، وهللا 
      ويرحيػػػه؛ ادل لكػػػة تقػػػوؿ لػػػه:                                              

               ((ٖٖٔٓٔٓ ،)جألٔر١قققققققحء ،)وهللا يقػػػػػػػوؿ: جألٔر١قققققققحء                            

          ..                                  ..                               

         ((ٙ9ٙ9 7ٓ7ٓس س)جٌُنٍف)جٌُنٍف.. 
 وذرينك ما الذي ػلدث ذل ؟ سيلاقوف بك!!
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                                        ((ٕٕٔٔ  )ٌٛجٌط)ٌٛجٌط  

سيلاقوف بك أليػك ميػي  ابلعػدؿ الػذي حامػ  بػه السػموات واألرض، ويلػذت 
  رع هللا ىلد يلسك د ىلد أ لك، د ىلد ول من حولك.

 اػػػاؾ الػػػبعض ىاػػػدما يسػػػمم يلػػػذت  ػػػرع هللا يظػػػن أيػػػه يقػػػي  احلػػػدود ويقسػػػم يػػػد 
عػػر، ولكػػن أريػػدؾ أف تقػػي  العدالػػة، السػػارؽ، وغللػػد الػػذي فعػػل وػػذا ووػػذا، لػػي  هبػػذا ادل

 .ادلساواة، إحقاؽ احلق، مام الظل ،  ذه القي  األملية الا جاء هبا ز  الربية 
إىل فرىػػوف، فكايػػ  وػػل رسػػالنه أف ؽلاػػم الظلػػ  ىػػن  هللا أرسػػل سػػيد  موسػػد 

بػػػس إسػػػراليل، ماػػػم ىػػػاه  ظلػػػ  فرىػػػوف؛ لكػػػاه  ظلمػػػوا أيلسػػػه ، و ػػػذه السامػػػة الكػػػربى 
. ىاػدما يعػ  اللػرد  ػذه األمػور، يبة العظمػد الػا اسػنوجبوا هبػا العقػاب مػن هللا وادلص

ويعػػػرؼ  ػػػذه احلقػػػالق؛ يبػػػدأ يسػػػ  ىلػػػد ادلاهػػػاج القػػػومي والصػػػراط ادلسػػػنقي ، ىلػػػد  ػػػدي 
 .الرءوؼ الرحي  

وأونلػػ  هبػػذه القسػػرة مػػن ىلػػ  ادلبػػدأ وادلعػػاد، ألف  ػػذه أوؿ العلػػـو الػػا غلػػ  أف 
؛ ىل  ادلبدأ وادلعاد، و ػو البدايػة   يسلكوا بعد ذلك    ريق هللا يندارسها القـو لك

 أل ل العااية .
أف غلملاا  ماله، وأف يكملاا  زػ ؽ أ ػل ومالػه، وأف يػذيق حلوباػا  يسأؿ هللا 

لذة ومػاله، وأف يسػقياا دالمػاً وأبػداً مػن أػر حبيبػه ومصػسلاه، وأف يرفػم ىػن حلوباػا وػلَّ 
 وجه هللا   حوؿ هللا: غ ٍّ وغنٍي ح  ييهد

                                                 ((ٔٔ٘ٔٔ٘)جٌرمٍز)جٌرمٍز  

 وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل 
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 اجمللس الرابع
  نٝف١ٝ اإلقباٍ ع٢ً اهللنٝف١ٝ اإلقباٍ ع٢ً اهلل

  املكاّ يف ادت١ٓاملكاّ يف ادت١ٓ

  َٓاطٍ ادت١َٓٓاطٍ ادت١ٓ

  َٓاطٍ املكضبني يف ادت١َٓٓاطٍ املكضبني يف ادت١ٓ

  ار األتكٝا٤ار األتكٝا٤طط
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نٝف١ٝ اإلقباٍ ع٢ً اهللنٝف١ٝ اإلقباٍ ع٢ً اهللاجملًػ ايضابع: اجملًػ ايضابع: 
ٖ٘

  

حػػل إف اللضػػل بيػػد هللا يؤتيػػه مػػن ييػػاء وهللا ذو اللضػػل العظػػي ، ضلمػػد هللا بلضػػله 
ادلهتيد من فضله مباه وجوده وورمػه، والصػ ة والسػ ـ ىلػد ابب  ىلد فضله، ويسأله 

زذ  يػدي ادلاكسػرين والبؤسػاء هللا الذي ترد ماه ادلوا   أل ل القرب من هللا، والذي ٍ
وادلسػػاوني ليومػػله  إىل مػػراد هللا، والػػذي وحػػده بيػػده لػػواء اليػػلاىة و  يالػػم  ػػلاىة إ  

 بعد إذيه يـو لقاء هللا؛ سيد  ن وآله ومابه ومن وا ه.
 ،رين، وبعػد السػلر إىل هللا مقبلػوفضلن يُذوِّر بعض أياا مجيًعا   الدييا إىل هللا مسػاف

حد ماا ؼلنار احلػاؿ الػذي يقبػل بػه ىلػد هللا مػن ونػاب هللا جػل   ىػ ه، والػذي م وول وا
يػػدرؾ  ػػذه احلقيقػػة و  ؼلنػػار لالسػػه مػػورة تقيػػة يقيػػة مػػن ونػػاب هللا ٍ    سػػاىة زػػروج 

  الػػػروح وى  ػػػذه اللاظػػػات تظهػػػر لػػػه احلقػػػالق:                  ((ٕٕٕٕ)ق)يُكيػػػف   ،،ق
ا له ىاد هللا، الذي أىده   اجلاة يراه، ويسلم ىلد ادلاهتلة الكرؽلة الػا ىاه الرساء ف ى م

أىد يلسػه ذلػا، وغلػد يلسػه مكنػوب   لوحػة اليػرؼ اإلذليػة اخلامػة هبػذه ادلاهتلػة ىاػد هللا 
جػػل   ىػػ ه، وإذا يظػػر   اجلاػػة وم غلػػد لػػه  ػػيئاً ويظػػر   اايزػػرة وم غلػػد لػػه ماهتلػػة فيهػػا 

 يقوؿ:

                                  ((٘ٙ٘ٙ)ٌٍُِج)ٌٍُِج  

 ل تالم احلسرة    ذه اللاظة؟! وياادي ايرب أمهلػس ارجعػس وأزػرين يػومني أو 
أسػػبوع أو  ػػهر حػػ  أتػػوب وأرجػػم ىػػن الػػذيوب وأىمػػل ىمػػ ً مػػاحلاً يكػػوف   بػػه ماهتلػػة 

 :ىاد ى ـ الريوب

                                                    

                                                                   

            )ِْٕٛجٌّإِْٕٛ()جٌّإ(  

يقولػػوف لػػه أم ٍتيػػه الاػػداء )وػػ ( دلػػاذا؟ ألياػػا أيػػذر ؾ وحػػذر ؾ حبػػل ذلػػك مػػراراً، 

                                                           
 ٕٗٔٓ/ٔٔ/٘ٔ٘  ِٖٙٗٔٓ ِكٍَ  ٖٕجٌك١ٕٓحش جألليٍ  ٖ٘



  :                                              :                                              8888نتاب نتاب             (                                 (                                 4040))

 

 

ٍتػػػك الاػػػذير بعػػػد الاػػػذير، مػػػن  ػػػو الاػػػذير؟ يقولػػػوف ادلػػػرض واليػػػي  واذلػػػـر وادليػػػاول 
، وػػل  ػػذا حػػ  يرجػػم إىل هللا  ، لكػػن يلسػػه  دىػػه، واليػػيا ني يعاويوأػػا حػػ  واذلمػػـو

يصػػػػدوه ىػػػػن سػػػػبيل هللا، ويبعػػػػدوه ىػػػػن سػػػػبيل هللا و ريػػػػق هللا جػػػػل   ىػػػػ ه، واليػػػػباب 
؟!. والصاة اعله سلدوىاً  ، فه  دلن تدـو   يهمه   ء ويظن أأا تدـو

  ٌٚقققققققققققٛ أٔقققققققققققح ئيج ِطٕقققققققققققح ضٍُوٕقققققققققققحٌٚقققققققققققٛ أٔقققققققققققح ئيج ِطٕقققققققققققح ضٍُوٕقققققققققققح

  

 ِ ّٟ ًِّ َققققققق ُش ٌجَقققققققس ُوقققققق ْٛ قققققق َّ َْ جٌ ِ ٌىققققققح ّٟ ًِّ َققققققق ُش ٌجَقققققققس ُوقققققق ْٛ قققققق َّ َْ جٌ   ٌىققققققح

  ٌٚىٕققققققققققققققققح ئيج ِطٕققققققققققققققققح ذُؼػٕققققققققققققققققحٌٚىٕققققققققققققققققح ئيج ِطٕققققققققققققققققح ذُؼػٕققققققققققققققققح  

  

  ُٚٔٓققققققأي ذؼققققققى يج ػققققققٓ وققققققً ٖققققققُٟٚٔٓققققققأي ذؼققققققى يج ػققققققٓ وققققققً ٖققققققٟ

    لكػػػػن الكنػػػػاب                                 ((9595  و ػػػػل الػػػػذي  ،الكهفففف  الكهفففف
 فعلااه مس ل؟

  يعػػ  ومصػػّور                     ((9595  سػػوؼ تػػروا  ىيػػاك ، والػػذي  ،الكهفف  الكهفف
الػػرابين ابلصػػورة الظػػا رة  ويصػػور الصػػورة الظػػا رة، لكػػن الليػػدي ومػػور   الػػدييا ابلليػػدي

    :ف  يسنسيم أف ؼللد  ػ ء ةليها الاوااي البا ايوى                 ((55السػرالر  ،  الطارقالطارق
 تظهر فأحيا  يبنس    وجه  خىف و و بدازله يدبر له  ر ومكر لكن  ااؾ  .

  املكاّ يف ادت١ٓاملكاّ يف ادت١ٓ

فالعاحػػل الػػذي يباػػل اايف ىػػن مقامػػه   اجلاػػة، أ  مسػػافر والسػػلر  ويػػل، فػػأين 
أحػػي ؟ أحيػػاء اجلاػػة   ػػرين إىػػ  ت   ونػػاب هللا، فالػػذي يريػػد أف يسػػكن   اللػػردوس 

ط، والػػذي يريػػد أف يسػػكن   ىػػدف  ػػذه  ػػ  ادلوامػػلات  موجػػودة     ػػذه  ػػ  اليػػرو 
ونػػاب هللا، ضلػػن ينيػػاجر مجيعػػا   وػػل الػػب د حػػ  ضلصػػل ىلػػد وحػػدة سػػكاية، وحػػ  أف 
ينسػػػلمها مػػػن ادلمكػػػن أف يكػػػوف حػػػد سػػػلماا األمايػػػة، لكػػػن أيػػػ  زلنػػػاج إىل وحػػػدة أبديػػػة 

 تدزلها و  ترتوها أبداً، مباذا الزذ ا؟
                                         ((7ٕ7ٕ.)جٌُنقققققٍف.)الزػػػػػذ ا ابلعمػػػػػل  جٌُنقققققٍف

 الذي حدمنه.
، ورباػػا فػػ  بػػد أف يكػػوف لػػك مكػػاف   اجلاػػة وتنعاحػػد والعقػػد مػػم رب العػػادلني

ذور لاػا مػورة العقػد   ونػاب هللا   سػورة النوبػة، والعقػد ىبػارة ىػن  ػخىف ا ػرتى مػن 
ظػػ  مبلػػن معػػني، ألػػي   ػػذا  ػػخىف آزػػر ي  و العقد؟
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                           مػػاذا ا ػػرتى مػػاه ؟                  ومػػا
   ال من؟               ((ٔٔٔٔٔٔ.)جٌطٛذس.)جٌطٛذس 

،  ل  ااؾ  خىف    ذه الدييا يناازؿ لػك ىػن أرضػه وبينػه وايظر إىل الكرمي 
وييػػرتيها ماػػك و ػػد ملكػػه   األمػػل؟!  ، فػػالال   ػػذه ملػػك مػػن؟ ملػػك هللا،  وحقلػػه

  وادلػػػػػاؿ ملػػػػػك مػػػػػن؟ ومػػػػػن الػػػػػذي أىسػػػػػاه لاػػػػػا؟ هللا                              
 ػػػو ادلعسػػػ ، و ػػػو الػػػذي زلػػػق الػػػال ، وبعػػػد ذلػػػك ينلضػػػل ويقػػػوؿ أ  الػػػذي  النففف ر النففف ر 3333))

  وأ ػػرتيه  ماػك؛ حػػ  أدزلكػػ  اجلاػػة، فضػػل هللا جػػل   أىسيػنك  ادلػػاؿ، وزلقػػ  الػػال
 ى ه.

  َٓاطٍ ادت١َٓٓاطٍ ادت١ٓ

أين   اجلاة؟ أي  الذي  دد وأي  الذي تاظر   اإلى  ت   وناب هللا و نػار 
اجلهػػة الػػا تريػػد أف تسػػكن فيهػػا، تريػػد أف تكػػوف   حػػ  الوجهػػاء والعظمػػاء  ػػذا لػػه ةػػن، 

  أف يكػػوف مػػم  ػػػؤ ء اجلػػوار لػػه ةػػن غػػ  الػػدار، الػػذي يريػػد                         

                                          ((9595 ذا  و اجلوار، الذي يريد  النساء النساء 
 ػػػذا الػػػ من موجػػػود   ونػػػاب هللا، والعػػػرض موجػػػود وم يانػػػه، حػػػ  يعسػػػ  لػػػك اللرمػػػة، 

 لذي يريد أف يكوف  وار احلبي   ذا له ةن آزر.وا
إذاً فكػػػل واحػػػد ؼلنػػػار ادلاػػػهتؿ واجلػػػار، والػػػذي يريػػػد أف يسػػػ  ىلػػػد  ػػػواه ويريػػػد أف 

مػػػن  ايهتحهتحػػه هللا   اايزػػػرة مػػػن الاػػػار ويػػدزل اجلاػػػة ويسػػػكن مػػػم اجلماىػػة الػػػذين زرجػػػو 
مػن جهػا   ارجػو جها  بعد حضاء مدة الس ن فهذا أمره لػه، و اػاؾ مكػاف أيضػا ذلػؤ ء ؼل

 بعد حضاء حكمه، لكن  ل يسنوايف  ؤ ء و ؤ ء؟!.
والذي يريد أف يكوف   اجلاػة ويػرى وييػهد مجػاؿ هللا وومػاؿ هللا  ػذا يعػي  أىظػ  
وإوػراـ أوػػرب و  بػػد لػػه أف يػػدفم الػػ من   الػػدييا مػػن العمػػل الصػػا  وادلن ػػر الػػراب  حػػ  

  يدزل مم الذين يقوؿ هللا فيه :

                                     المٌامة )المٌامة(  

ىلػػد يلسػػه أف   ؼلػػرج حبيػػ  مػػن أحبنػػه مػػن الػػدييا  فاجلاػػة منسػػعة وىا ػػد هللا 
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، فل  سػاىة الررغػرة  ح  يريه ماهتلنه وداره   اجلاة، و ذا الذي أزرب  ىاه رسوؿ هللا
 نعرؼ من  اا ألف ملك ادللوؾ حاؿ  ذا:يرياا هللا ماهتلناا يـو القيامة   اجلاة ف

                              ((99دمحمدمحم    

فيعرفها ذل   اا،  ل  ااؾ أحد يكن  ىقد بي  أو أرض رلهولػة اذلويػة وادلكػاف؟! 
ف  بد له أف ؼلربه ىن حدوده ومن الذي  واره من اجلهات األربم، وما له مػن ادلسػاحة؟ 

لعقػػػد مػػػاي ، و كػػػذا ىقػػػد ملػػػك ادللػػػوؾ يعرفػػػك موضػػػعك   اجلاػػػة ومػػػن حػػػ  يكػػػوف ا
 وارؾ؟ ومن الذين الي  هب ؟ ومن الذين تنهتاور معه ؟ و ؤ ء تػدزل معهػ  إف  ػاء هللا 

 اجلاة يـو القيامة.

  َٓاطٍ املكضبني يف ادت١َٓٓاطٍ املكضبني يف ادت١ٓ

فالػػػذي يريػػػد أف تكػػػوف لػػػه ماهتلػػػة   اجلاػػػة  بػػػد أف يباػػػل مػػػن اايف وضلػػػن مجيًعػػػا 
  ىلد هللا ساعرض                      ((9494 فل   ذا العرض ويف يكوف؟  ،،  الكه الكه 

   :رباػػػػا حػػػػاؿ                ((593593 اػػػػاؾ مػػػػن يكػػػػوف حػػػػداـ ىػػػػرش   ،،  آل عمففففرا آل عمففففرا 
الر ن ىلػد ماػابر مػن يػور، و اػاؾ مػن  ػ   ػ  ظػل ىػرش الػر ن يػـو   ظػل إ  ظلػه، 

ٍزػذوف األوػواب مػن احلبيػ  ويومػلوأا إىل األحبػاب، و ااؾ مػن حػوؿ حػوض الكػوعر 
 فأين أي  من  ؤ ء؟  بد أف   نار ماهتلة من ماازؿ الرجاؿ الذين ذور   هللا   القراف.

يعلػػن ىػػن مػػاف مػػن الرجػػاؿ   آايت   فالػػذي جػػاء هبػػذا الكػػ ـ أياػػا مسعاػػا هللا 
   :ونػػػػاب هللا، حػػػػ  تعػػػػرؼ  ػػػػؤ ء الرجػػػػاؿ رباػػػػا حػػػػاؿ فػػػػيه                          

   الن رالن ر3939))
وى بيػػوت حلضػػرة هللا تناػػهتؿ فيهػػا األيػػوار اإلذليػػة واأللسػػاؼ الرابييػػة والعلػػـو اإلذليػػة 
و د حلوب الصاحلني من ىباد هللا، فهؤ ء بيو   الا أ ار إليها حضرة الا  وحػاؿ فيهػا 

   احلديل القدس  ىن هللا:
َٖٛمٜأ ٔفٞ  }} ِٔ َت َٖٛمٜأ ٔفََٞ ِٔ َت َٟ َطاَص ، ٜفَرٙل   ََ ٜٖا ُٝٛٔتٞ ف٢ِٜ ِٔ ُب َٔ ِٕٝت  ْٔٞ ٔفٞ َب ِٖ َطاَص ُُ ُُٛم٤َٛ  َٔ اٞي ٘ٔ ٜفٜأِذَغ ِٝٔت َٟ َطاَص ، ٜفَرٙل َب ٜٖا ُٝٛٔتٞ ف٢ِٜ ِٔ ُب َٔ ِٕٝت  ْٔٞ ٔفٞ َب ِٖ َطاَص ُُ ُُٛم٤َٛ  َٔ اٞي ٘ٔ ٜفٜأِذَغ ِٝٔت َب



  ((4343)):                                                  :                                                  8888نتاب نتاب                                                                       

 

ُٙ َّ َطا٥َٔض ُٜٞهض٢  ِٕ َُُظٚص٢ ٜأ َُٙع٢ًٜ اٞي َّ َطا٥َٔض ُٜٞهض٢  ِٕ َُُظٚص٢ ٜأ   ٖٙ{{..َع٢ًٜ اٞي
فالااس فهم  أف ينسهر   بينه وينوضأ   بينه د يذ   إىل ادلسػ د ولكاػه يريػد 

 : ذا البي  الذي حاؿ فيه حضرة الا  
ٍَعََع َِٜض٠ٜ ٜقا َُٖض ٍَِٔ ٜأٔبٞ  َِٜض٠ٜ ٜقا َُٖض ٘ٔ   ::ِٔ ٜأٔبٞ  ٍُ اي٤ً ٍَ َصُعٛ ٘ٔ ٜقا ٍُ اي٤ً ٍَ َصُعٛ ِٔ   }}: : ٜقا َٜٚئه  ِِ َٛأيٝه َِ َٜٚأ  ِِ َٛص٢ٝن ِٓٝعُض إ٢ٜي٢ ُف َٜ َ٘ ال  ٕٖ اي٤ً ِٔ إ٢ َٜٚئه  ِِ َٛأيٝه َِ َٜٚأ  ِِ َٛص٢ٝن ِٓٝعُض إ٢ٜي٢ ُف َٜ َ٘ ال  ٕٖ اي٤ً إ٢

 ِِ َُأيٝه َٜٚأِع  ِِ ِٓٝعُض إ٢ٜي٢ ٝقًٝٛٔبٝه َٜ ِِ َُأيٝه َٜٚأِع  ِِ ِٓٝعُض إ٢ٜي٢ ٝقًٝٛٔبٝه ش َتفل عًٝ٘ زش َتفل عًٝ٘ ز  {{َٜ
  

ذّوػػرؾ ابلسهػػارة الظػػا رة حيامػػا تنسهػػر، وتسهػػر الظػػا ر؛ تنلكػػر وتسهػػر البػػا ن  
  ألف  ػػػذا  ػػػو موضػػػم يظػػػر هللا، و ػػػؤ ء  هػػػروا  ػػػذه القلػػػوب مػػػن اليػػػرؾ واليػػػك

؛ حػ   والو ن واخلياؿ واألرجاس واألد س واليهوات وول ما ييرل ىػن حضػرة هللا
، وبعػػد أف  هػػروا القلػػوب َ ػػَرلو ا بػػذور تصػػب   ػػذه القلػػوب زالصػػة لعػػ ـ الريػػوب 

ةاجروا أو ىملوا ابلهتراىة أو أي ىمػل فػ  ى ـ الريوب، وذلذا حاؿ فيه  هللا  ؤ ء سواء 
 ػػ ء ييػػرله  ىػػن هللا ألف الػػذور   القلػػ ، والقلػػ  يعمػػل حػػ  لػػو  ـ اجلسػػ  يكػػوف 

 ىلد الدواـ:  القل  ميروً  بذور هللا
ًٞٔبٞ   }} ُّ ٜق َٓا َٜ َٚال   ٞٔٓ ِٝ ُّ َع َٓا ًٞٔبٞ َت ُّ ٜق َٓا َٜ َٚال   ٞٔٓ ِٝ ُّ َع َٓا {{َت

ٖ7
  

يػرتج  فسهروا القلوب وا نرلوا فيها بػذور حضػرة ىػ ـ الريػوب، وأمػب  اللسػاف 
ىن ما   القل  ف  غلوز للساف أف يذور هللا والقل  ميروؿ بػديياه، فاللسػاف يعػرب ىػن 

  ما   القل  فلهذا                                                           
  وػػػل   ذا مقػػػاـ ادلػػػراحبني يراحبػػػوف هللاومجّلػػػوا القلػػػ  ابخلػػػوؼ مػػػن هللا و ػػػ   النففف رالنففف ر3333))

  غلػػػػػهتيه  هللا  اأحػػػػػواذل  مبػػػػػاذ                           ((3434أي ينراضػػػػػد ىػػػػػن    النففففف رالنففففف ر
 ىن الذيوب ويسرت العيوب وغلهتيه  أجر مضاىف ىن احلساات: دالسيئات وينراض

                                                           

             ((5959 األحما األحما    

   ػػذه األوىل، وال اييػػة:                   ((3434في ػػهتيه  مبػػا يليػػق  مالػػه    النفف رالنفف ر
همػػا ويليػػق بكمالػػه مػػن الػػاع  واألفضػػاؿ اإلذليػػة والعسػػااي الرابييػػة الػػا   يسػػنسيم لسػػاف م

                                                           
 ٌٚجٖ جٌطرٍجٟٔ فٟ جٌّؼؿُ جٌىر١ٍ ػٓ ٍّْحْ ذٓ جإلْعَ. ٖٙ
 صك١ف جٌرهحٌٜ ٍُِٚٓ ػٓ ػحتٗس ذٕص ػرىهللا. 7ٖ
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أوتد من بياف أف يكيف ىن ذرة ماها ألأا زصومية حلضرة الر ن زىف هبػا أ ػل  ػذا 
 ادلقاـ الكرمي من رجاؿ هللا الصاحلني الذين ذور   هللا   القرآف.

   البٌنةالبٌنة33))   ذا ماف من األمااؼ وماف آزر:

                                                  

  ؤ ء أحسن الااس يـو القيامة،  ؤ ء يصلوف إىل مقاـ الرضواف:

                         ((44البٌنةالبٌنة    

 .ما العمل الذي أومله  إىل ذلك؟ زيية هللا ومراحبة هللا ومراىاة حضرة هللا 
الػذين ىيػاه   زصػالينيفاان ضلناج أف يلنا    ذه اإلى  ت ويندارسها مػم األ

ح  يعرؼ مػا فيهػا وطلنػار بعضػها؛ حػ  ضلسػن أليلسػاا؛ طلنػار  سيد األولني واايزرين 
، وػلاوؿ الواحػد أف واحًدا ماها فالوز أو طلنار ا ولها، ف ذاً اي  اا  مم يبياا ىاد رباا 

والايا ػػني يكمػػل هبػػذه الكمػػا ت حػػ  ؼلػػرج مػػن  ػػذه الػػدييا وتكػػوف لاػػا األومسػػة الرابييػػة 
 الرابيية واليهادات القرآيية ح  يهتفه إىل زروج روحه من احلياة الدييوية.

ػروا مػن  ػوار   مبػا يػروا، سػيد  ىمػر  ولذلك واف الصاحلوف   حلظات ادلػوت يبيِّ
وأرضاه،   حلظة موته حػاؿ دلػن حولػه: إين أرى حضػرة مػا  ػ   ػّن و   بن ىبد العهتيهت 

 إي  وبعد حلظة حاؿ:

                           ((9595الصافاتالصافات    

ادلاهتلة الػا يرا ػا، و ػذا موجػود   العلػـو اإلذليػة، إايؾ أف تقػوؿ  ػذا الهتمػاف لػي  
 :ويؤيده احلديل وحد ورد ى األعر الذى ا نهر ىلد أيه حديلفيه  ذه األمااؼ، 
٢ّ اٞي  }} ِٛ َٜ َٖٔتٞ إ٢ٜي٢  َٚٔفٞ ٝأ  ٖٞ ُِٝض ٔف ٢ّ اٞياٞيَد ِٛ َٜ َٖٔتٞ إ٢ٜي٢  َٚٔفٞ ٝأ  ٖٞ ُِٝض ٔف ١ََٔ اٞيَد َٝا ١ََٔ ٔك َٝا {{ٔك

ٖ9
  

لكن الااس ا نرل  ابلدييا وابدلياول وابدل    واجلاه وادلاام  وفّكروا أف أ ػل 
بسػرت رب العػادلني ألأػ     فالصلا غ  موجػودين، فأ ػل الصػلا موجػودوف لكػن مسػنورو 

                                                           
لحي جذٓ قؿٍ ال أػٍفٗ ِٚؼٕحٖ صك١ف، ٚوًج فقٝ  جٌؿى جٌكػ١ع فٝ ذ١حْ ِح ١ٌّ ذكى٠ع ٌٍؼحٍِٜ، 9ٖ

جٌىٌٌ جٌّٕطػٍز فٝ جألقحو٠ع جٌّٗطٍٙز، ٚفٝ جٌّمحصى جٌكٕٓس ٌٍٓهحٜٚ، لقحي ال أػٍفقٗ ٌٚىقٓ ِؼٕقحٖ 
 .(جٌٓحػس ضمَٛ أْ ئٌٝ جٌكك ػٍٝ ْح٠ٍ٘ٓ أِطٟ ِٓ طحتفس ضُجي ال) قى٠ع فٟ ٠ؼٕٟ صك١ف
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ىلػد الػدواـ ألأػ    يريدوف أف يايرلوا مم ادليرولني، فهػ  يريػدوف أف يكويػوا مػم هللا
 .الدييا ولها أايـ أو بعض أايـ وبعد ذلك غلد اذلاا  وار ادللك الع ـ يعلموف أف 

  طار األتكٝا٤طار األتكٝا٤

غل  ىلد ادلؤمن أف غلههت لالسه ويسنوعق من  اا أين مكايه   اجلاة؟ وأيػن مقامػه 
، إذا وػاف منػذوًرا ذلػك إف  ومػابه الكػراـ   الػدار اايزػرة؟ مػم سػيد  رسػوؿ هللا 

حوالػػػػه، فايامػػػػا تريػػػػد يلسػػػػه أف تيػػػػرله فالػػػػذي ببالػػػػه يػػػػرده ةالبػػػػاً  ػػػػاء هللا سيصػػػػل  هللا أ
 ويصا  له حاله، أليه فاور ويذاور ف جم أيًيا.

 :وإذا يس   ذه األفكار فسوؼ ينوه    ذه الدار ويظل مم النالهني ح  ياادوه

                                  ((الفجرالفجر    

 !!بني يدي من يقوؿ للي ء ون فيكوف فيلاجأ  يه
لػػي  أمامػػه فرمػػة أف يرجػػم أو ينػػوب أو ؼلنػػار أو يلعػػل أي  ػػ ء ياقػػذه مػػن  ػػذا 
الوضػػم الػػذي وضػػم فيػػه يلسػػه األمػػارة ابلسػػوء ووسػػاوس اليػػيساف وزػػّ ف السػػوء الػػذين 
غلالسػػه  ليػػل أػػار فأيسػػوه هللا وأيسػػوه الػػدار اايزػػرة وجعلػػوه ٍيػػ  هبػػذه الػػدار مػػم أأػػا 

وػػػػاف يعلّػػػػ    تصػػػػل  ألي إيسػػػػاف سػػػػكااً، ألف امسهػػػػا دار البػػػػوار، سػػػػيد  رسػػػػوؿ هللا  
 أماابه  ذا احلاؿ دوماً فيقوؿ ألحد  :

ْٖٜو ٜي} }  َٝا ٜنٜأ ِْ ِٔ ٔفٞ ايٗز ْٖٜو ٜيٝن َٝا ٜنٜأ ِْ ِٔ ٔفٞ ايٗز ِٚ َعأبُضض٢ْٜبض٢ْٜبٝن ِٚ َعأبُض، ٜأ ٣ٌ  ، ٜأ ٣ٌَعٔبٝ ََُغا٤َ  ،،َعٔبٝ َِٓتٔعُض اٞي ََُغا٤َإ٢َسا ٜأِفَبِرَت ٜفال َت َِٓتٔعُض اٞي   ،،إ٢َسا ٜأِفَبِرَت ٜفال َت

ِٝ ََِغ َِٝٚإ٢َسا ٜأ ََِغ َِٓتٔعُض ايٖقَٚإ٢َسا ٜأ َِٓتٔعُض ايٖقَت ٜفال َت َٖٚباَحٖباَحَت ٜفال َت  ،َٚ ََُضٔمٜو،  ِٔ ٔفٖرٔتٜو ٔي َٔ ََُضٔمٜوُخِش  ِٔ ٔفٖرٔتٜو ٔي َٔ ِٛٔتٜوُخِش  َُ َٝأتٜو ٔي ِٔ َذ ََ َٚ ِٛٔتٜو،  َُ َٝأتٜو ٔي ِٔ َذ ََ َٚ  ،،،  

َِٛت٢ َُ َََع اٞي َْٞفَغٜو  َِٛت٢َٚاِعُزِر  َُ َََع اٞي َْٞفَغٜو    8ٖ{{  َٚاِعُزِر 
فادلسافر يريد أف تكوف له  اسة  ل يضم  فيها مأوو ت وميػروابت؟!   بػل   

  بد أف يكوف معه زاده                          ((555353فيضم فيها الباحيات     لبمرةلبمرةاا
، فػػ ذا سػػار اإليسػػاف ىلػػد  ػػذا الصػػاحلات، تضػػم فيهػػا اليػػ ء الػػذي اػػده ىاػػد هللا 

 .احلاؿ الابوي فيكوف م ل أمااب حضرة الا  

                                                           
 .صك١ف جذٓ قرحْ ػٓ ػرىهللا ذٓ ػٍّ  8ٖ
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 نػػه وينرسػػد ابجلػػهتء  وجػػدوا بينػػه   يوجػػد بػػه إ  فػػراش يلر ػػه سػػيد  أبػػو ذّر 
فقػالوا لػه أيػن أأعػك؟  ،وػوب مػاء لليػربيرسػل فيهػا ويصػام اخلبػهت فيهػا و  اايزر وحصػعة

وػػل ادلنػػاع السيػػ    ،!فقػػاؿ: يوجػػد ماػػهتؿ يبايػػه أفضػػل مػػن ذلػػك يوجػػه إليػػه مػػا  مناىاػػا
الػػػذي يبػػػر بينًػػػا جديػػػًدا يريػػػد أف يسػػػكن فيػػػه فييػػػرتى لػػػه أأًأ جديػػػًدا  -أرسػػله إىل  اػػػاؾ

فقػاؿ -اجلديػد؟   وأجههتة جديدة فهل غلعل األجههتة اجلديدة   البي  القدمي أـ   البي
    ::حػاؿ  ز ًا مػن  ػذا يوجػه إليػه مػا  مناىاػا فقػالوا لػه أيػن  ػذا ادلاػهتؿ؟ذل : أف لاا ماهت 

                    ((5353األعلىاألعلى  . 
 ذا ادلاهتؿ   الدار اايزرة  بد للواحد ماا أف غلههت لالسػه ادلاػهتؿ؛ فالػذي يسػكن 

ا، فايامػػا يريػد أف ياػػهتؿ إليهػا غلػػد فيهػا مػػن األأث   اسػرتاحة   أي بلػد يريػػد أف غلههت ػ
  :واألجهػػػهتة مػػػا غلعلػػػه ييػػػعر ابلراحػػػة فيهػػػا، ولكااػػػا مػػػاذا أىػػػدد  للػػػدار الباحيػػػة الػػػا فيهػػػا

                   ((1313 و  يوجد أحد  ااؾ غلههت ىاك و  يقرضك و  ينصدؽ ، النساء النساء
وػل واحػد ميػروؿ بالسػه ويباػل ىػن يلسػه، إذا  ىليك، إذا م تعمل ف  اد لػك  ػيًئا،  

واا مم بعض يساىد بعًضا فاهائ بعًضا فاكوف مم بعضاا البعض  اػاؾ، لكػن إذا حصػل 
 :ز ؼ
                                         ((9393 الزخر الزخر   

فيهػػػا مػػػباًحا ر انلكػػػلفهػػػذه اللكػػػرة الػػػا أريػػػد أف أضػػػعها   ذ ػػػاك  ومػػػدورو  و 
مػػن أو  يػػه؟ مػػن الػػذي   ؽلػػوتأحػػد ييػػك فومسػػاءاَ! وضلػػن يعلػػ  أف  ػػذا أمػػر يقػػني و  

كػوف ي؟ إذاً مػاذا يانظػر؟   بػد أف لساىػةي ل    ادلس د وينلرغ لفالذي يعرؼ ساىنه 
 !.ىلد الدواـ حياما ياادي مااد هللامسنعدين 

ملػػػك ادلػػػوت ويػػػروه وػػػايوا  وػػػاف أحبػػػاب هللا وأمػػػااب رسػػػوؿ هللا حيامػػػا ٍ ولػػػذا  
 ايوا ماحلني يقولوف له مرحًبا بك:يرويه ألأ  و

  :ْوُت حَاؿَ َأفَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َلمَّا َحَضَرُه اْلمَ  َىْن َىْمِرو ْبِن حَػْي ٍ 

ُِْقٔبِس  }}    ِِ ٌَ: ٜي َٓا؟ ٜفٔكٝ ِْٝعُضٚا، ٜأِفَبِر ُِْقٔبِسا  ِِ ٌَ: ٜي َٓا؟ ٜفٔكٝ ِْٝعُضٚا، ٜأِفَبِر ٌَ ٜيـُ٘   ، ، ا َٞ ٜفٔكٝـ ٌَ ٜيـُ٘   َذٖت٢ ٝأٔتـ َٞ ٜفٔكٝـ ، ، : ٜقـِز ٜأِفـَبِرتَ  : ٜقـِز ٜأِفـَبِرتَ  َذٖت٢ ٝأٔتـ

ٍَ ٍَٜقا ٖٓـاص٢،    : : ٜقا َٗا إ٢ٜيـ٢ اي ١ًٕٜ َفـَباُذ ِٝ ِٔ ٜي َٔ  ٔ٘ ٖٓـاص٢،    ٜأُعُٛس ٔباي٤ً َٗا إ٢ٜيـ٢ اي ١ًٕٜ َفـَباُذ ِٝ ِٔ ٜي َٔ  ٔ٘ ََِضَذّبـا   ٜأُعُٛس ٔباي٤ً ِٛٔت  َُ ََِضَذّبـا   ََِضَذّبـا ٔبـاٞي ِٛٔت  َُ َُٔغـٙب     ََِضَذّبـا ٔبـاٞي َُٔغـٙب   َطا٥ٔـْض  َطا٥ٔـْض 

ْٖٜو َت، ، ٢ًٜ ٜفاٜق٢ًٜ١ٕ ٜفاٜق١َٕذٔبْٝب َجا٤َ َعَذٔبْٝب َجا٤َ َع ِٖ إ٢ ُٗ ْٖٜو َتاي٤ً ِٖ إ٢ ُٗ ُِٓت ٜأَخاٝفٜواي٤ً ْٚٞ ٝن ُِ ٜأ ُِٓت ٜأَخاٝفٜوِعًٜ ْٚٞ ٝن ُِ ٜأ َّ ٜأِصُجٜٛىأأ، ٜف، ٜفِعًٜ ِٛ َٝ َّ ٜأِصُجٜٛىَْا اٞي ِٛ َٝ ْٚـٞ  َْا اٞي ْٚـٞ  ، إ٢ ، إ٢
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َٚ َٝا  ِْ ِٔ ٝأٔذٗب ايٗز ِِ ٜأٝن َٜٚي َٝا  ِْ ِٔ ٝأٔذٗب ايٗز ِِ ٜأٝن ٍَ اٞيَبٜكٜي ٍَ اٞيَبٜكٝطٛ َٚال ٔيَغِضؼ٢ ايٖؾَحض٢ٝطٛ َٗاص٢  ِْ ٢ٟ اأٜل َٗا ٔيٜهِض َٚال ٔيَغِضؼ٢ ايٖؾَحض٢ا٤ٔ ٔفٝ َٗاص٢  ِْ ٢ٟ اأٜل َٗا ٔيٜهِض ٢َُِ   ،،ا٤ٔ ٔفٝ ِٔ ٔيٜع ٢َُِ َٜٚئه ِٔ ٔيٜع َٜٚئه

َٛأجض٢ َٗ َٛأجض٢اٞي َٗ َُٜهاَبَز٠ٔاٞي َٚ َُٜهاَبَز٠ٔ،  َٚ َِٓز ٔذًٜل٢ ايٚشٞنض٢ ايٖغاَعأتايٖغاَعأت  ،  َُا٤ٔ ٔبايٗضٜنٔب ٔع ١َُٔ اٞيُعًٜ ََُظاَذ َٚ َِٓز ٔذًٜل٢ ايٚشٞنض٢ ،  َُا٤ٔ ٔبايٗضٜنٔب ٔع ١َُٔ اٞيُعًٜ ََُظاَذ َٚ  ،}}ٗٓ 
فيػػه احلمػػد  أيػػ  تريػػد أف الزػػذ  مػػن اذلػػّ  والرػػّ  وادليػػاول وادلػػرض الػػذي ضلػػن 

الػػذي أذ ػػ  ىاػػا احلػػهتف دلػػاذا ألأػػ  جػػا هتوف فهػػذا حػػاؿ ادلػػؤماني الصػػادحني ولػػذلك ضلػػن 
  ح  ينذور  ذه األحواؿ العالية.يصاح  الصاحلني ودالما يسارع   رلال  العارفني

 ...  يساؿ هللا
أف غلعػػل اايزػػرة ماػػا ىلػػد ابؿ، وأف يرزحاػػا زيػػينه ومراحبنػػه وأف ينػػوىل سياسػػة وػػل 

 ...أمور  وأف   يكلاا إىل يلوساا و  إىل أ والاا  رفة ىني و  أحلّ 
وأف يقبل باا ىليه، وأف   يرتواا إ   سعداء بني يديه وأف غلعلاا من الػذين يلػوزوف 
ابدلقػػاـ الكػػرمي   جػػوار الػػرءوؼ الػػرحي ، وأف غلعلاػػا   أ ػػل جػػواره   جاػػة الاعػػي  ومػػن 

وأف غلعلاػػا مػػن الػػذين   زػػوؼ ىليػػه و   ػػ  ػلهتيػػوف وأف  مقامػػه الكػػرمي   الػػدار اايزػػرة
 غلعلاا من الذين يسنمعوف القوؿ فينبعوف أحساه

 وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل 

                                                           
 قّى ذٓ قٕرً.جٌُ٘ى أل ٓٗ
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 اجمللس اخلامس

  ْقض اهلل يٓبْٝ٘قض اهلل يٓبٝ٘

  َبعٛث ايعٓا١ٜ اإلهل١َٝبعٛث ايعٓا١ٜ اإلهل١ٝ

  َها١ْ ايقرب املباصننيَها١ْ ايقرب املباصنني

  تبحٌٝ أفراب ايٓيبتبحٌٝ أفراب ايٓيب

  ٠ األْبٝا٤ رتتاّ األْبٝا٠٤ األْبٝا٤ رتتاّ األْبٝا٤ْقضْقض          ْقض اهلل يٓبْٝ٘قض اهلل يٓبٝ٘

  أخالم املغًُني يف اذتضبأخالم املغًُني يف اذتضب

  ايٓٗٞ عٔ تضٜٚع املغًُنيايٓٗٞ عٔ تضٜٚع املغًُني

  ْقض اإلعالّ اآلْٕقض اإلعالّ اآلٕ

  االْتقاص ع٢ً ايٓفػاالْتقاص ع٢ً ايٓفػ
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ْقض اهلل يٓبْٝ٘قض اهلل يٓبٝ٘: : اجملًػ ارتاَػاجملًػ ارتاَػ
ٗٔ

  

احلمػػد  الػػذى مػػنَّ ىلياػػا فخلػػم ىلياػػا ِزلػػم الرضػػواف،  - بسػػمميحرلا نمحرلا هللا 
فػػق أجسػػاد  لل لػػوس ى بيػػ  الػػر ن، وفػػن  ووضػػم ى حلوباػػا يػػور اذلُػػدى واإلؽلػػاف، وو 

آذاف رؤوسػػاا وحلوباػػا لسػػماع ولمػػات القػػرآف. اللهػػ  مػػلِّ وسػػلِّْ  وابرْؾ ىلػػد يػػور البيػػاف 
الذى أيهتلنه ى القػرآف، سػيد  ن الاػا ق ابحلػق، ادلكُسػّو لسػايه بكسػوة الصػدؽ، الػذى  

خللػق هللا، وياسػق لسػايه إبذف مػا يريػد أف يبلِّرػه  واف حلبه دالمػاً مػم مػو ه ينلقػد ىاػه 
 هللا فيُبل األحاديل ىن هللا ى مدور ىباد هللا.

ملَّد هللا ىليه وىلد آله ومابه، وول من ةابعػه ىلػد  ػذا اذلُػدى والاػور، وامجعاػا 
 ىليه  واجعلاا ماه  اي ربَّ العادلني ى الدييا واايزرة أمجعني، آمني. 

الليلػػػػة  ػػػػلاء،  ػػػػلاٌء للصػػػػدور ويػػػػوٌر  الػػػػذى اسػػػػنمعاا إليػػػػه وػػػػاف ى بيػػػػاف هللا 
ومله الذى يسق به، وتكلػ  بػه لاػا، لاقبػل ىليػه بقلوباػا وأرواحاػا  للقلوب، وو ـ هللا 

 ى  أيه: فقاؿ لاا  -وولِّاا 

                                                            

                      ((1313 نس ٌ نس ٌ  

ما الذى ُييلد الصػدور مػن الوسػاوس الػ  تػدور فيهػا، واذلػواج  ادلنرلرلػة فيهػا، 
 واألو اـ ال  تُربك اخللق؟   يوجد غ  يور و ـ هللا جلَّ ى ُى ه.

  َبعٛث ايعٓا١ٜ اإلهل١َٝبعٛث ايعٓا١ٜ اإلهل١ٝ

وؾ أرسػػله ف بػػد مبعػػوث العاايػػة اإلذليػػة، ومػػا داـ ملػػك ادللػػ فسػػيد  رسػػوؿ هللا 
أف يكوف  وع أمره، وػلى  ػ ء ظػا ٌر أو اب ػٌن، سػاون أو  -ظا راُ واب ااً  -للوجود ولِّه 

 منارٌؾ،  بد وأف يكوف    أمر رسوؿ العااية. من الذى حاؿ بذلك؟ وناب هللا:

                                      ((9999. النساء .النساء  

                                                           
 َٕٗٔٓ/ٔٔ/ٙٔ٘  ِٖٙٗٔٓ ِكٍَ  ٕٗجٌّٓؿى جٌؼط١ك ذح٠ٌٍَمحش لرٍٟ جألليٍ  ٔٗ
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 أم ػلدث ذلك؟!!  -للقمر يايق إىل يصلني إذا أ ار 
أراد أف ياػػاـ مػػن  ػػدة العاػػاء والنعػػ  بعػػد مػػ ة العصػػر، ووضػػم رأسػػه ىلػػد حػػدـ 
، وىلػػػد  حيػػػاًء مػػػن حضػػػرة الاػػػب م يػػػذور لػػػه أيػػػه م يصػػػلِّ  اإلمػػػاـ ىلػػػدٍّ واسػػػنررؽ ى الاػػػـو
 العصػػػر، فاسػػػنيقظ حضػػػرة الاػػػبِّ واليػػػم  أو ػػػك  ىلػػػد ادلريػػػ ، فقػػػاؿ مػػػلوات ر 

 : وتسليماته ىليه
َُِػ " ٜقاٜيِت   }} ٘ٔ ايٖؾ ِٝ َٜٚطاَع١ٔ َصُعٛٔيٜو ٜفاِصُرِر َعًٜ َٕ ٔفٞ ٜطاَعٔتٜو  ٝ٘ا ٜنا ٕٖ َعًٔ ِٖ إ٢ ُٗ َُِػ " ٜقاٜيِت اي٤ً ٘ٔ ايٖؾ ِٝ َٜٚطاَع١ٔ َصُعٛٔيٜو ٜفاِصُرِر َعًٜ َٕ ٔفٞ ٜطاَعٔتٜو  ٝ٘ا ٜنا ٕٖ َعًٔ ِٖ إ٢ ُٗ اي٤ً

َُا٤ُ َُا٤ُٜأِع ََا ٜيَضَبِت  بٓت عُٝػبٓت عُٝػٜأِع َٗا ٜطًَٜعِت َبِعَز ُِٜت ََٚصٜأ َٗا ٜيَضَبِت  ُِٜت ََا ٜيَضَبِت: " ٜفَضٜأ َٗا ٜطًَٜعِت َبِعَز ُِٜت ََٚصٜأ َٗا ٜيَضَبِت  ُِٜت {{  : " ٜفَضٜأ
ٕٗ

  

والاػاس أمػباوا يروأػا زلػف الاخيػل  -فردَّ هللا اليم  مرًة أزرى بعدما تػوارت 
إذا هبػا تسػػسم ى وبػػد ووسػػ  السػػماء، دلػػاذا؟ وػػل  ػػٍ  ى الوجػػود ر ػػن إل ػػارته و ػػوع  -

 أمره.
وى اذل ػػػرة وأحػػػد فرسػػػاف حػػػريا حػػػد حلػػػق بػػػه ى السريػػػق  ػػػو والصػػػدِّيق، وسػػػيد  

رض ى ذاؾ وواف جبػاراً مػن جبػابرة األ -أبوبكر ياظر فرآه فقاؿ: إيه ُسراحة اي رسوؿ هللا 
الوح  حبػل أف يهديػه هللا ل ؽلػاف، و  يوجػد أحػد ينلنَّػ  جربوتػه ويايػق ابلر ػة حلبػه إ  
مػػن سػػسم ى حلبػػه يػػور اإلؽلػػاف، لكػػن أى واحػػد .. و اػػاؾ حاىػػدة أبنػػة مػػن حبػػل القبػػل إىل 
بعػػد البعػػد، أى إيسػػاف م يسػػسم ى حلبػػه يػػور اإلؽلػػاف، وإف تيػػّدؽ ابإليسػػايية، وإف تكلػػ  

وؽ اإليسػػاف، وإف تكلػػ  بكرامػػة اإليسػػاف، إ  أيػػه أ ػػدى ىلػػد اإليسػػاف مػػن احليػػوا ت سقػػ
  الال  }}: ادللرتسة لػو مكػن مػن أى إيسػاف!! أ  يػرى  ػذا الكػ ـ أماماػا؟ سػرى حػوؿ الاَّػِبِّ 

١َُٝ إ٢ال َِٓظُع ايٖضِذ ١َُٝ إ٢الُت َِٓظُع ايٖضِذ ٍُٞت ِٔ َؽٔك َٔ  ٍٞ ِٔ َؽٔك َٔ    }}
ٖٗ. 

 ؟أى  قد من أين التيه الر ة؟ وويف تانظر ماه أف ير ك
وضلػػن مانظػػروف مػػن الكػػافرين واجلاحػػدين أف ير ػػو !! وويػػف ير ػػو ؟!! ومػػن أيػػن 
التػػيه  الر ػػة؟!! فالر ػػة مػػن اإلؽلػػاف؛ مػػن الػػر ن الػػرحي ، أو مػػن الػػرءوؼ الػػرحي  الػػذى 

مػػػوزِّع الر ػػػة ىلػػػد ادلػػػؤماني وىلػػػد ادلػػػؤماني فقػػػ  لكػػػن   يوجػػػد أحػػػٌد مػػػن  جعلػػػه هللا 
 .هللا، أو يصيٌ  من الر ة ال  يوزىها رسوؿ هللا اايزرين له يصيٌ  ى ر ة 

                                                           
 ٌٍطرٍجٟٔ ٚجٌكحوُ ٚجٌر١ٙمٟ فٟ جٌىالتً ، ػٓ أّْحء ذٕص ػ١ّّ ٌاٟ هللا ػٕٙح. ٕٗ

 .أذٛ وجٚو ٚجٌطًٍِٞ ٚأقّى ٚجذٓ قرحْ ٚجٌكحوُ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٖٗ



  ((5151)):                                                  :                                                  8888نتاب نتاب                                                                       

 

أف اي أرض زذيػه وحيػػل أأػا فعلػػ  بػػ   ىاػػدما احػرتب الرجػػل مػن حضػػرته فقػاؿ 
! األرض!! فاييػق  وأمسػك  بقدميػه وأرجػل فرسػه أو من تلعػلَمْن يكل ؟! ل  ماه، ف

 -اػك وػل مػن ينبعػك الذى يروبه، فاسنراث سضرة الاَِّبِّ وحاؿ له: أىا ػدؾ أيػر أُمػّد ى
وزلصػػر مػػن  ػػذا  -يعػػر يقػػوؿ ذلػػ : أ  جئػػ  مػػن  ػػذا السريػػق وأس ػػوا ىػػن  ريػػٍق آزػػر 

فرتونػػػه أمر األرض أف تدىػػػه أو أأػػػا اسػػػن اب  لػػػه بػػػ   لػػػ  األمػػػر الػػػذى وحعػػػ  فيػػػه. فػػػ
 .  األرض؟ ابلاَِّبِّ  المراألرض!! إذف مبن 

  َها١ْ ايقرب املباصننيَها١ْ ايقرب املباصنني

 مكايػػة بعػػض الَصػػْا  ادلبػػاروني، ويُبػػني ُىلػػو ماػػهتلنه  أراد أف يبػػني حضػػرة الاػػب 
ىاد سالر ادلسلمني، ألف ادلاازؿ تبنيَُّ ح  يػوحر الكبػ ، ويػرح  الصػر  ويعػرؼ لصػاح  

فكػػاف جالسػػاً مػػم  -ادلقػػاـ حقػػه، و ػػذا  ػػو األدب الػػذى أمػػر  بػػه هللا، وبيَّاػػه رسػػوؿ هللا 
فالكل مسم احلصد و و ُيسػبِّ   لسػاة  أماابه وأمسك سلاة من احلصد ػ الهتل  الصر ػ

ُفصػاد ىربيػػة ى يػػد حضػػرة الاػب، والكػػل مسػػم!! ولػػي  النسػبي  يعػػر علهمػػة أو زمهتمػػة؟ 
، ووضػػعه ى يػػد أ  بكػػر، والكػػل  ولكػػن بلسػػاٍف ىػػرٍ  فصػػي ، سػػبَّ  احلصػػد ى يػػد الاَّػػِبِّ

و ػػو يسػػب ، أيضػػاً مسػػم احلصػػد و ػػو ُيسػػبِّ ، د وضػػعه ى يػػد ىمػػر والكػػل مسػػم احلصػػد 
وضػعه ى ويػروى أيضػاً أيػه ، ٗٗووضعه ى يد ى ماف وأيضاً الكل مسم احلصد و و ُيسبِّ 

بعػػد ذلػػك وضػػعه ى يػػد غػػ   ، فسػػك  احلصػػد وم و يػػد ىلػػّد والكػػل مسعػػه و ػػو ُيسػػبِّ . 
 ُيسّبْ !! 

فكػػأف  ػػػؤ ء فػػػيه  سػػػر  زصومػػػد اسػػػنمدوه مػػػن حضػػػرة الاػػػبِّ بلرػػػوا بػػػه مرتبػػػة ى 
رهػا أحػد ىػػدا  . هبػذا السػّر وػػاف الواحػد مػاه  لػػو أمسػك ابحلصػد ُيسػػّب !! الو يػة م يبل

و  يسب  فق ، ولكن الواحد ماه  واف ينكل  مم الكالاات وما واي  تنكل  مم سػيد  
                                                           

ْقّؼص أذقح يٌ ٠مقٛيس ال أيوقٍ } ٠ُ٠قى جٌٓقٍّٟ لقحيس ػقٓ ْق٠ٛى ذقٓ  لحي جٌكحف  أذقٛ ذىقٍ جٌر١ٙمقٟ ٗٗ
ػػّققحْ ئال ذه١ققٍ ذؼققى ٖققٟء ٌأ٠طققٗ وٕققص ٌؾققع أضرققغ نٍققٛجش ٌْققٛي هللا، فٍأ٠طققٗ ٠ِٛققح ؾحٌٓققح ٚقققىٖ 

، غقُ ػ١ٍٗ، غُ ؾٍّ ػٓ ١ّ٠ٓ ٌْٛي هللا فح طّٕص نٍٛضٗ فؿثص قطٝ ؾٍٓص ئ١ٌٗ فؿحء أذٛ ذىٍ فٍُٓ
ّقٍ ٚذق١ٓ ٠قىٞ ػػّحْ فٍُٓ غُ ؾٍّ ػٓ ٠ّق١ٓ ػؾحء ػٍّ فٍُٓ ٚؾٍّ ػٓ ١ّ٠ٓ أذٟ ذىٍ، غُ ؾحء 

فأنقً٘ٓ فقٟ وفقٗ فٓقركٓ قطقٝ ْقّؼص ٌٙقٓ ق١ٕٕقح  -أٚ لحيس ضٓغ قي١حش -ٌْٛي هللا ْرغ قي١حش
وك١ٕٓ جٌٕهً، غُ ٚاؼٙٓ فهٍْٓ، غُ أنً٘ٓ فٛاؼٙٓ فٟ وف أذٟ ذىٍ فٓركٓ قطقٝ ْقّؼص ٌٙقٓ 

ّقٍ فٓقركٓ قطقٝ ْقّؼص ق١ٕٕح وك١ٕٓ جٌٕهً، غُ ٚاؼٙٓ فهٍْقٓ، غقُ ضٕقحٌٚٙٓ فٛاقؼٙٓ فقٟ ٠قى ػ
ٌٙٓ ق١ٕٕح وك١ٕٓ جٌٕهً، غقُ ٚاقؼٙٓ فهٍْقٓ، غقُ ضٕقحٌٚٙٓ فٛاقؼٙٓ فقٟ ٠قى ػػّقحْ فٓقركٓ قطقٝ 

 .{ ًٖ٘ نعفس جٌٕرٛز :ّْؼص ٌٙٓ ق١ٕٕح وك١ٕٓ جٌٕهً، غُ ٚاؼٙٓ فهٍْٓ فمحي جٌٕرٟ 
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 .رسوؿ هللا 
واف واحلػاً ىلػد جبػل ُأحػد، وأحػد  ػار مػن اللرحػة ألف الػذي   سيد  رسوؿ هللا 

 أبو بكر وسيد  ىمر وسيد  ى ماف، ومػن  ػدة فػرح يقف ىليه حضرة الاب ومعه سيد 
ُْٔرٗبـُ٘  }}اجلبل ػ و و جبل ولكن حضرة الاب حاؿ ى  ذا اجلبل:  َٚ َٓـا  ُٜٔرٗب  ٌْ ُْٔرٗبـُ٘  ٝأُذْز َجَب َٚ َٓـا  ُٜٔرٗب  ٌْ {{ٝأُذْز َجَب

ػ  ٘ٗ
؟ الابى  ُ٘}}حاؿ ذلك:  و ل اجلبل ػُل ى ُْٔرٗب َٚ َٓا  ُٜٔرٗب  ٌْ ُ٘ٝأُذْز َجَب ُْٔرٗب َٚ َٓا  ُٜٔرٗب  ٌْ ػ فاجلبل من  دة حبِّػه  {{ٝأُذْز َجَب
احلبي  ومابه ىليه ا نهّت، ومن يرحىف من  ػدة اللػرح، فرحػاف!! و ربه وسروره بوحوؼ 

٢َٗٝزإ  ،،ُُِبِت ٝأُذُزُُِبِت ٝأُذُزاا}} :فقاؿ له  ََٚؽ َٚٔفٚزْٜل   ٙٞ َْٔب ِٜٝو  َُا َعًٜ ْٖ ٢َٗٝزإف٢ِٜ ََٚؽ َٚٔفٚزْٜل   ٙٞ َْٔب ِٜٝو  َُا َعًٜ ْٖ {{ف٢ِٜ
ٗٙ 

 فسك  اجلبل ىلد اللور، حضرة الاب يقوؿ له: أُعب ، ومعاا ا: أي   تناّرؾ. 
أف يناروػػػػػوا إبذف حبيبػػػػػه فكػػػػػل  ػػػػػ ء ى الوجػػػػػود  مػػػػػر هللا، لكػػػػػن هللا أذف ذلػػػػػ  

ومصػسلاه، حػ    ػليػك ى مػدر أحػٍد مػن احلاضػرين  ػ ٌء ويقػوؿ أف  ػذا الكػ ـ  ػ 
ف ف ول   ٍء ينارؾ  مر هللا و و وػذلك، لكػن  اػا وػل  ػٍ  يناػرؾ إبذٍف ِمػْن هللا ِلَمػْن؟ 

هللا،  حلبيػ  هللا ومصػسلاه، فلػ  ين ػاوز حػدر ، ألف مػن الػذى أذف؟ هللا ػ ومػاداـ حػد أذف
 فكل   ء يكوف من هللا واب و جلَّ ى ُى ه.

 :ح  تعرفوا السرَّ الذى أىساه ذل  رسوؿ هللا -فسيد  ىمر وى مدة ز فنه 
حػػػدث زلػػػهتاؿ ى ىصػػػره ى ادلدياػػػة، ووػػػاف ؽلسػػػك معػػػه دالمػػػاً الػػػدىرّة؛ و ػػػد ىصػػػا 

ولكاهػػا وايػػ  مػػر ة، ووػػاف ؽلسػػكها للهيبػػة و ػػد   تػػؤدب، والػػذى يػػؤدب  ػػو السػػوط، 
فعاػدما حػدث الهتلػهتاؿ ضػرب األرض ابلػدىرَّة وحػاؿ ذلػا: )ِحػّرى  -للهيبة ليخيف هبػا الاػاس 

 !!واسكر، ف ين أىدؿ ىلد ظهرؾ(
  ﴿﴿و ل يضرب األرض أحٌد؟ أو يعسيها أمػر؟ القػـو الػذين يقػوؿ رباػا فػيه :        

                 ﴾﴾ ((3939. ر ا مػػن حضػػرة الاػػب فهػػؤ ء  لػػوا سػػ الزمففر .الزمففر ولػػذلك وػػايوا ،
 ووػػػػػايوا مكػػػػػّرمني مػػػػػن أايـ حضػػػػػرة الاػػػػػب وإىل يوماػػػػػا  ػػػػػذا..... مب لػػػػػني بػػػػػني أمػػػػػاابه، 

 وإىل يـو الدين.

  تبحٌٝ أفراب ايٓيبتبحٌٝ أفراب ايٓيب

                                                           
 ٌٚجٖ ٍُِٓ ٚجٌر١ٙمٟ فٟ ْٕٕٗ جٌىرٍٜ ػٓ ًٌِٕ ذٓ ْؼى. ٘ٗ
ٗٙ  َٓ َّ ْذ ُْٕٗ ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ ػٓ أََٔ ُ َػ َٟ هَّ ِا ٌَ ٌٍِه  ح َِ. 
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 -وول من ػلاوؿ أف يانقىف  ؤ ء ال ُلة ادلباروة فاان مجيعًا يعلن ىليه العداوة 
إليه .  بيَّر أو تس ءؾ أف تقرتب ماه  إ  أمااب رسوؿ هللا األوابر  ؤ ء، إاي

، ويقرأوف وناب هللا، ولكن ادليكلة اجلماىة الييعة مسلمني ومؤماني اب وبابّياا 
اايف، ف ذا  يلعل بعضك بيااا وبياه  أياا يقوؿ ذل : إايو  أف تسبىوا أاب بكر أو ىمر وما 

ف  ؤ ء    أمااب رسوؿ هللا، فعلن  ذلك فهذا فراٌؽ بيااا وبياك  إىل يـو القيامة، أل
ف ذا امناعن  ىن س ِّ أ  بكر وىالية وغ    فاكوف أزوًة ويكوف أماااًب، لكن  ل 

يق الذ !! وو  مرة ى ذوره هللا مم احلبي  ى اايية؟يالم أف أماح  أحدًا يُس ى الصدِّ
  ذوره هللا ى  ذه اايية؟ أ  مرات!!! ذوره هللا ى آية واحدة:

                                                            ((9191 الت بة الت بة 
 و  مرة ذوره مم رسوؿ هللا وأدزله معه ى الضم ؟

أو يظػػن ى يلسػػه أيػػه مػػن وبػػار  -الػػة األمػػة  أػػ  مػػرات، فهػػل يالػػم أحػػٌد مػػن ح
آىل ىلػد الصػديق!! ويػنكل  فيػه مبػا   يليػق؟  ػل يعندى ىلد ورامة الصديق، وين -األمة 

 يقبل  ذا الك ـ؟  .
وػػاف ذلػػ    فهػػؤ ء الصػػاابة الكػػراـ الػػذين ذلػػ  زصومػػية مػػن حضػػرة ادلصػػسلد 

 ػػػوع  -ُىلػػػواً وُسػػػل ً  -وػػػاف وػػػل  ػػػ ء ى الوجػػػود   يلػػػ  األمػػػر. فسػػػيد  رسػػػوؿ هللا 
 أمره، ف    ٌء ينخلف ىاه أبداً.
رب، ٍتيػػه ويقػػوؿ لػػه: اي رسػػوؿ هللا ُوسػػر سػػيل ، فمػػاذا وحػػ  احلػػرب وأحػػد   ػلػػا

أفعل؟ و  يوجد إحنيا   ى اجلػيا!! ؽلسػك بعصػا ويقػوؿ لػه: زػذ حػارب هبػذه، فيأزػذ 
، مػا  ػذا؟  ػذا  ػو الع ػ  الع ػاب الػذى أجػراه 7ٗالرجل العصػا في ػد ا سػيلاً مسػلو ً 

 ربىاا للاَِّبِّ الكرمي وفن  له ول األبواب.

  ْ٘٘قض اهلل يٓبْٝقض اهلل يٓبٝ

                                                           
ٌٜٚ جذٓ ْؼى ػٓ ٠َى ذقٓ أْقٍُ ٠ُ٠ٚقى ذقٓ ٌِٚقحْ ٚ ١ٍّ٘قح ٚجٌر١ٙمقٟ ػقٓ جذقٓ جْقكحقس )أْ  7ٗ

ػىحٖس ذٓ ِكيٓ جٔمطغ ١ْفٗ فٟ ٠قَٛ ذقىٌ فأػطقحٖ ٌْقٛي هللا ال ؾقًال ِقٓ ٖقؿٍز فيقحٌ فقٟ ٠قىٖ 
فقطف هللا ػقُ ٚؾقً ػٍقٝ ٌْقٛي هللا ال غقُ ٌقُ  ١ْفح صحٌِحل صحفٟ جٌكى٠ى ٖى٠ى جٌّطٓ، فمحضً ذٙح قطٝ

قطققٝ لطققً فققٟ جٌققٍوز ٚ٘ققٛ ػٕققىٖ ٚوققحْ يٌققه ٠ٓققّٝ  ٠ققُي ػٕققىٖ ٠ٗققٙى ذققٗ جٌّٗققح٘ى ِققغ ٌْققٛي هللا 
  .جٌمٛٞ(
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وحاؿ لاا وللمعامرين لابيِّاا، ودلن واف حبلاا ودلن ٍتد بعد : إايو  أف يلكِّر أحػٌد ػ 
مهما ىمل، ومهما حّدـ للاَِّبِّ ول س ـ أيه يعمػل  ػيئاً  إ  بنوفيػق مػن هللا، ومعويػة مػن 

  يلنخػر هللا جلَّ ى ُى ه. وماداـ بنوفيق من هللا فلن يهت و بالسه، و  يدَّؿ ىلػد غػ ه، و 
 فػػػ ى ى يلسػػػه  ػػػيئاً. يكليػػػه أف هللا  ػػػرَّفه وورَّمػػػه أدمػػػة  ػػػريعة هللا، ويكليػػػه أف هللا 

أجرى ىلد لسايه ولمات هللا وأىساه موةاً  يباً يسيُِّ  به األمساع ىاد مساع وػ ـ هللا، أو 
 أىساه ىلماُ  فعاً لكد غلذب القلوب إىل رايض حضرة هللا. 

  له و  يرى ىمله، ولذلك رباا يقوؿ لاا:ف ى يلسه وتيريف هللا

                          ((9191 الت بة الت بة  

 مروه ابلسػيوؼ وابلرمػاح وابلسػهاـ وابألمػواؿ وابأليلػ   أمااب رسوؿ هللا 
وبكػػل  ػػ ء، و ػػذه ااييػػة ربىاػػا م يقػػل: إ  تاصػػروه فقػػد )ياصػػره( هللا، ولكػػن الػػاىفَّ حبػػل 

يرة ادلاضد، فم  يصره هللا؟!! يصره من البداية ىادما زلػق أرواح الابيػني زلق اخللق بص
وادلرسػػلني ومجعهػػ  حبػػل زلػػق الهتمػػاف وإغلػػاد ادلكػػاف، وأزػػذ ىلػػيه  احلُّ ػػة والعهػػد واإلمػػر 

  ﴿﴿وادلي ػػػػػاؽ، وذوػػػػػر ى القػػػػػرآف:                       ﴾﴾ -  وم يقػػػػػل: ادلرسػػػػػلني، ألف
وف بعػػد تكليلػػه بنبليػػن اخللػػق، و ػػذه  ػػد الرسػػالة. لكػػن الابػػوة حبػػل اخللػػق، الرسػػوؿ يكػػ

  ﴿﴿ -إجنبػػػػػاٌء وازنيػػػػػاٌر مػػػػػن احلػػػػػق                                       

                ﴾﴾ ! 
  ﴿﴿ما ادلواعيق واليروط ال  أزذ ا ىلػيه ؟                       ﴾﴾ ((4455.  آل عمفرا  .آل عمفرا 

﴿ ﴿  بػػد ذلػػ  ولهػػ  أف يؤماػػوا بسػػيد  رسػػوؿ هللا والػػذى ٍزػػذ العهػػد  ػػو هللا.          

                    ﴾﴾  فماذا تلعلوف؟ تؤماوف هبذا الرسوؿ، أليػه يػب األيبيػاء ورسػوؿ
آدـ إىل يػػػػػـو الػػػػػدِّين. ومػػػػػا حػػػػػاؿ  مػػػػػن أوؿ -ادلرسػػػػػلني، ورسػػػػػوؿ هللا إىل اخللػػػػػق أمجعػػػػػني 

لقوٍمه، لكػن الرسػوؿ الػذى ُأرسػل للكػل َمػْن  ػو؟  ػو  -ادلرسلني؟ ول واحد اُرسل ألمنه 
  ﴿﴿ رسػػػػوؿ هللا:                        ﴾﴾ ((5454 .  جلميػػػػم الاػػػػاس ولهػػػػ  السػػػػػابقني سففففب  . سففففب

 لس ـ إىل يـو الدين.وادلعامرين وال حقني ماذ أوؿ إيساف من ىهد آدـ ىليه ا

  ْقض٠ األْبٝا٤ رتتاّ األْبٝا٤ْقض٠ األْبٝا٤ رتتاّ األْبٝا٤
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  ﴿﴿ومػػا العهػػد ال ػػاى؟          ﴾﴾ ((4455.  وويػػف ياصػػرويه وحػػد جػػاءوا حبػػل  آل عمففرا  .آل عمففرا
زمايه؟ يصر   واف تبياف ملاته ألشلهػ ، وومػف رسػالنه و ػريعنه ألحػوامه  حػ  أأػ  مػن 

بػػل ومػػلوا الاػػب ومػػن معػػه، ألأػػ   دحػػة تاليػػذ   ألمػػر هللا م يكنلػػوا بومػػف حضػػرة الاػػب،
 يريدوف تاليذ األمر بدحة ابلرة:

                               ((5555 الفتح الفتح  

أيػػن  ػػ ؟ ى النػػوراة واإلصليػػل مػػذوورين  ومػػافه  وباعػػو   و حػػواذل  ولهػػا، حػػ  
 أحواذل  ال  سنظهر ى حيا  .

ادلقدس وأرادوا أف يدزلو ا، إجنمػم األحبػار ىادما حامر اجليا اإلس مد بي  
حػػػالوا: لػػػن يسػػػلِّ  البلػػػد وبيػػػ  ادلقػػػدس إ  لعمػػػر بػػػن اخلسػػػاب أمػػػ  ادلػػػؤماني، و  والر بػػػاف

فأرسػػلوا لػػه أف ينسػػل  البلػػد بػػد ً مػػن  ػػذه احلػػروب الػػ  بيااػػا وبيػػاك ، وأيظػػر إىل زليلػػة 
ـٌ واحػد، ولػي  معػ ه حػرس  ػرؼ و  معػه ػ ادلسلمني!! ميد ومعه مجٌل واحد، ومعه زاد

 بودى جارد ػ لي  معه غ  رجٍل واحد، ولي  معه   مباحل و  غ ه و  غ ه.
وميػػد ومعػػه زادمػػه، ف وػػ  مسػػافة واخلػػادـ ؽليػػد، وؽليػػد  ػػو مسػػافة واخلػػادـ 
يرو ،  ؤ ء القـو ىادما تقرأ ملاا   ال معة اد   وأأ  أيبياء ى أحػواذل  وأفعػاذل ، 

، األحػػػواؿ إ  مػػػن األيبيػػػاء أو الػػػذين ىلَّمهػػػ  سػػػيد الرسػػػل واأليبيػػػاء و  تظهػػػر  ػػػذه 
ٌَ  }}: ورد ى األعرولذلك  ٓٔٞ إ٢ِعَضا٥ٔٝ َٝا٤ٔ َب ِْٔب َٖٔتٞ ٜنٜأ َُا٤ُ ٝأ ٌَُعًٜ ٓٔٞ إ٢ِعَضا٥ٔٝ َٝا٤ٔ َب ِْٔب َٖٔتٞ ٜنٜأ َُا٤ُ ٝأ {{  ُعًٜ

، م ل األيبياء ى أحواذل  9ٗ
 وأفعاذل  وأز حه  وول ما يُاس  إليه .

ق وػػاف فيػػه مػػاء، ومػػن وىاػػدما ومػػلوا إىل بيػػ  ادلقػػدس، حبػػل ادلدياػػة بقليػػل السريػػ
ؽليػػػد  بػػػد وأف ؼلػػػوض ى ادليػػػاه، ووػػػاف الػػػدور ى ادليػػػد ىلػػػد أمػػػ  ادلػػػؤماني، فقػػػاؿ لػػػه 
اخلػػادـ: اروػػ  أيػػ  ألياػػا أو ػػكاا ىلػػد الػػدزوؿ ىلػػد ادلدياػػة، و  غلػػ  أف يػػراؾ الاػػاس 
وأيػػ  ميػػد و ػػوض ى ادليػػاه، فػػ اؾ  ػػؤ ء القػػـو وأيػػ  ى  ػػذه احلالػػة، فقػػاؿ لػػه:  . 

ويسػػػا  اجلمػػػل، واجلمػػػل يسػػػ  ىػػػة الر بػػػاف والقساوسػػػة رأوا أمػػػ  ادلػػػؤماني و ػػػو فاجلما
                                                           

يوٍ ً٘ج جألغٍ ٚضقىجٚي وكقى٠ع فقٝ ِيقحوٌ ػى٠قىز، ٌٚىقٓ وطقد ضهق٠ٍؽ جٌكقى٠ع ٌقُ ضقٌٛوٖ، ٚفقٝ  9ٗ
 ٚلرٍقٗ ٌقٗ، أصقً ال جٌّمحصقى أذقٓ قؿقٍ فقٟ ٚلقحي ٌقٗ، أصقً ال ٌجٌقىٌ فٟ ج١ٌٓٛطٟ وٗف جٌهفحء لحي

 جٌمقٍآْ، قٍّقس أوٍِقٛج فٟ ِضٝ ٚلى ِؼطرٍ، وطحخ فٟ ٠ؼٍف ٚال ذؼضُٙ َٚجو ٚجٌٌُوٟٗ، جٌى١ٍِٞ
  ئ١ٌُٙ، ٠ٛقٝ ال أُٔٙ ئال أٔر١حء ٠ىْٛ أْ جٌمٍآْ قٍّس وحو
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يرو  ىليه اخلادـ، فقػالوا: أيػن أمػ  ادلػؤماني؟ حػالوا ذلػ :  ػو ذا، حػالوا: ػ و ػذا مػا أردت 
 أف أمل إليه ػ حالوا:  كذا وجد  ىاد  ى النوراة أيه يدزل بي  ادلقدس هبذه السريقة.

ة لكد أبنيِّ أف األيبياء السػابقني جػاءوا ليالػذوا  ػذه ادلهمػة وحد ُسق   ذه احلكاي
بدحة، ولي  حضرة الاػب وحػده، ولكػن وأمػاابه وحيػا   ولهػا أيضػاً ومػلو ا ى ونػبه  

 ألحوامه . ولذلك رباا ينكل  ىن اليهود ابلاسبة حلضرة الاب، فماذا حاؿ؟

                                                             

        ((599599 البمرة البمرة  

يعرفػػوف  ػػذا الرسػػوؿ ومػػا يعرفػػوف أو د ػػ ، دلػػاذا؟ للومػػف الػػدحيق الػػذى سػػيد  
موسػػد ومػػف بػػه حبيػػ  هللا، ألف  ػػذا  ػػو ادلي ػػاؽ الػػذى أزػػذه ىلػػيه  هللا جػػلَّ ى ىُػػ ه، 

 وأف يالذوا بدحة تعالي  هللا جلَّ ى ُى ه.  ودلا أزذ ىليه  ادلي اؽ  بد
فأمػػػػػااب رسػػػػػوؿ هللا ىػػػػػاويوه ويصػػػػػروه وأىػػػػػايوه ووػػػػػاف رباػػػػػا منػػػػػوىل ذلػػػػػ  الرتبيػػػػػة 

  ﴿﴿والنهذي ، فمػرة يقػوؿ ذلػ :                         ﴾﴾ ((5959، فياػ ُه  ىلػد  الت بفة ،الت بفة
 ؿ ذلػػ :  ، إينبهػػوا وراجعػػوا أيلسػػك :، فقػػانػػاؿ. رأى مجاىػػة مػػاه  أأػػ  أبسػػاؿ مرػػاويرالق
 ﴿﴿                             ﴾﴾ ((5353. وأيػػن  بػػدوف حػػوة هللا وتوفيػػق هللا ومعويػػة  األنفففال .األنفففال

 هللا ماذا تلعلوف؟ لن تسنسيعوا ىمل  يئاً.

  أخالم املغًُني يف اذتضبأخالم املغًُني يف اذتضب

عػه وػاف يػربِّيه  تربيػة إسػ مية اجلماىة ادلقػاتلوف الػذين جهػهّت   رسػوؿ هللا ليقػاتلوا م
٘ٔ   }}ةامة، فيقوؿ ذل :  ِٔ ٜنٜفَض ٔباي٤ً ََ  َٕ ٘ٔ ، ُتٜكأتًٝٛ ٢ٌ اي٤ً َٚٔفٞ َعٔبٝ  ، ٔ٘ َٚٔباي٤ً  ٔ٘ ٢ِ اي٤ً ًٔٝكٛا ٔبِغ ٜٛ ِْ ٘ٔ ا ٤ً ِٔ ٜنٜفَض ٔباي ََ  َٕ ٘ٔ ، ُتٜكأتًٝٛ ٢ٌ اي٤ً َٚٔفٞ َعٔبٝ  ، ٔ٘ َٚٔباي٤ً  ٔ٘ ٢ِ اي٤ً ًٔٝكٛا ٔبِغ ٜٛ ِْ ا

َٚال َٚٔيّٝزا ،  َٚال َتٞكُتًٝٛا  َُٚثًٛا ،  َٚال ُت ُٓٛا ،  َٚال َتِحُب ِٕ ال َتُغ٥ًٛا ،  ِِ َع٢ًٜ ٜأ َٚال، ٜأِبَعُثٝه َٚٔيّٝزا ،  َٚال َتٞكُتًٝٛا  َُٚثًٛا ،  َٚال ُت ُٓٛا ،  َٚال َتِحُب ِٕ ال َتُغ٥ًٛا ،  ِِ َع٢ًٜ ٜأ  َتِرض٢ٝقـٛا   َتِرض٢ٝقـٛا  ، ٜأِبَعُثٝه

َِْدال َٚال َتِعٔكُضٚا  َٓٔٝغ١ٟ ،  َِْدالٜن َٚال َتِعٔكُضٚا  َٓٔٝغ١ٟ ،  {{  ٜن
٘ٔ   }}و  رواية أزػرى:  8ٗ ٢ٌ اي٤ً ٘ٔ ٚٔفٞ َعٔبٝ ٢ِ اي٤ً ًٔٝكٛا ٔبِغ ٜٛ ِْ ٘ٔ ا ٢ٌ اي٤ً ٘ٔ ٚٔفٞ َعٔبٝ ٢ِ اي٤ً ًٔٝكٛا ٔبِغ ٜٛ ِْ ا

ّٝـا ، ٚال ٔطٞفـال َفـٔغّ ا ، ٚال       ْٔ ِّٝدا ٜفا ًٝـٛا َؽـ ٘ٔ ، ال َتٞكُت ٢ٌ اي٤ً ٘ٔ ٔفٞ َعٔبٝ َٕ ٜأِعَزا٤َ اي٤ً ّٝـا ، ٚال ٔطٞفـال َفـٔغّ ا ، ٚال      ، ُتٜكأتًٝٛ ْٔ ِّٝدا ٜفا ًٝـٛا َؽـ ٘ٔ ، ال َتٞكُت ٢ٌ اي٤ً ٘ٔ ٔفٞ َعٔبٝ َٕ ٜأِعَزا٤َ اي٤ً ، ُتٜكأتًٝٛ

ــٛا ــَضٜأ٠ٟ ، ٚال َتٔغًٝ َِ ــٛاا ــَضٜأ٠ٟ ، ٚال َتٔغًٝ َِ {{ا
، يعػػر تقػػاتلوا مػػن أىلػػن ىلػػيك   ٓ٘ ػ لػػي  لكػػ  ى حػػة هبػػؤ ء القػػـو

                                                           
 .ِيٕف ػرىجٌٍَجق ػٓ جذٓ ؾ٠ٍؽ.8ٗ
 ٓ ِحٌه.ْٕٓ أذٛ وجٚو ٚجٌر١ٙمٟ ػٓ أّٔ ذ ٓ٘
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القنػاؿ رلػا راً. ضلػػن ُرسػل سػػ ـ ولسػاا ُرسػل حػػرب، يػدىوا الاػػاس إىل  ػْدى هللا وإىل ديػػن 
هللا، فمن يسن ي  فيا  ااه، ومن يسن ي  ح  ابلقوؿ الظػا ر يكػوف حػد دزػل ى ذمػة 

حلػػرب فقػػاؿ: )  إلػػه إ  هللا زلمػػٌد رسػػوؿ يُا ػػد يلسػػه مػػن ا -هللا، يعػػر حػػ  ولػػو واحػػد 
هللا(، اينهد األمر، ف  مسػل  غلّرمػه، أليػه لػو حنلػه لػدزل ى الوىيػد اليػديد الػذى جعلػه 

 دلن يقنل )أ ل   إله إ  هللا(. هللا 
 من يقنل مؤمااً منعمدًا ى وناب هللا، رباا ماذا حاؿ؟

                                                            

                            ((5353 النساء النساء  

يقػػوؿ: إيػػه حػػاؿ )  إلػػه إ  هللا ن رسػػوؿ هللا( و  يصػػلد؟ ومػػا  ػػأيك أيػػ ؟ و ػػل  
؟ فمػػا ولَّلػك هللا سسػػاب اخللػق؟!! يقػػوؿ: حػاؿ: )  إلػػه إ  هللا ن رسػوؿ  هللا( و  يصػػـو

 ػػأيك؟!! إف ىليػػك إ  الػػب غ!!، فنابهػػه وتاػػذره و ػػذره، ولكػػن   تضػػربه، و  تكلِّػػره، 
و  تعندى ىليه، و  تعامله معاملة الكافر وادليرؾ الػذى امناػم ىػن الػدزوؿ ى ديػن هللا 

. 
بعػػل جييػػاً ووػػاف فػػيه  أسػػامة بػػن زيػػد، فسػػيد  أسػػامة أعاػػاء  سػػيد  رسػػوؿ هللا 

ادلعروػػػة حاتػػػل رجػػػل مػػػن الكػػػافرين وضػػػّيق ىليػػػه اخلاػػػاؽ، فقػػػاؿ الرجػػػل:   إلػػػه إ  هللا ن 
رسوؿ هللا، فسيد  أسامة مم يسقه ابليهادة حنله، فمن واف معػه حػالوا لػه: مػا  ػذا الػذى 

 فعلنه؟ حاؿ: إيه واف زاللاً من السيف، فقالوا له: لكاه يسق هبا، والاب حاؿ لاا:
{{   ِٕ َِٔضُت ٜأ ِٕ ٝأ َِٔضُت ٜأ َ٘ إ٢ٝأٜقأتٝأٜقأتٝأ َٜٝكٛٝيٛا ال إ٢ٜي ٖٓاَؼ َذٖت٢  َ٘ إ٢ٌَ اي َٜٝكٛٝيٛا ال إ٢ٜي ٖٓاَؼ َذٖت٢  َِ يٜٜيٌَ اي َٗا ٜفٜكِز َعَق ِٔ ٜقاٜي َُ ُ٘ ، ٜف َِ ا اي٤ً َٗا ٜفٜكِز َعَق ِٔ ٜقاٜي َُ ُ٘ ، ٜف ُ٘ ، ا اي٤ً ََاٜي  ٞٚٓ َٔ ، ُ٘ ََاٜي  ٞٚٓ َٔ

ُ٘ إ٢ال َْٞفَغ ُ٘ إ٢الَٚ َْٞفَغ َٚٔ٘ ُ٘ َع٢ًٜ اي٤ً َٚٔذَغاُب  ، ٔ٘ ٘ٔ ٔبَركه ُ٘ َع٢ًٜ اي٤ً َٚٔذَغاُب  ، ٔ٘ {{   ٔبَركه
٘ٔ

  

مػا داـ حػاؿ: )  إلػه إ  هللا( فقػػد أمػب  دمػه ى ىصػػمة ادلسػلمني، ومالػه ى  ايػػة 
: عنػدى ىليػه مػن مسػل  أاّيً  وػاف، و  يعػاوف ىلػد حنلػه مسػل ، فقػد حػاؿ ادلؤماني،   يُ 

{{   ٔ٘ َٗٔت ََٞهُتْٛب َع٢ًٜ َجِب  ١ََٔ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ  َ٘ َٞ اي٤ً ١َُٕ ، ٜئك ًٔ ٛٞض٢ ٜن ٣ِ ٔبَؾ َُِغًٔ  ٢ٌ َٕ َع٢ًٜ ٜقِت ِٔ ٜأَعا ََ ٔ٘ َٗٔت ََٞهُتْٛب َع٢ًٜ َجِب  ١ََٔ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ  َ٘ َٞ اي٤ً ١َُٕ ، ٜئك ًٔ ٛٞض٢ ٜن ٣ِ ٔبَؾ َُِغًٔ  ٢ٌ َٕ َع٢ًٜ ٜقِت ِٔ ٜأَعا ََ

ٔ٘ ١َُٔ اي٤ً ِٔ َصِذ َٔ ْٜٔػ  ٘ٔآ ١َُٔ اي٤ً ِٔ َصِذ َٔ ْٜٔػ  {{  آ
ٕ٘ 

                                                           
 فٟ جٌيك١ك١ٓ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٔ٘
 ٌٚجٖ أقّى ٚجذٓ ِحؾس ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز. ٕ٘
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فيػػدزل  -ه ىيػػارين وتسػػرتي  ماػػه ُ خىػػ -يقػػوؿ أحػػد  : دلػػاذا تسػػك  ىػػن فػػ ف؟ 
معػػه هبػػذا القػػوؿ جهػػاَّ !!!، أو يقػػوؿ لػػه: زػػذ  ػػذا السػػ ح واحنلػػه، فيكػػوف  ػػريكاً معػػه 

 ويدزل معه!!، أو رس  له اخلسة فيكوف  ريكاً معه:
{{  ُ٘ َٚٔعِضُم  ُ٘ ََاٝي َٚ  ُ٘ َُ ّْ َر ٢ِ َذَضا ُُِغًٔ ٢ِ َع٢ًٜ اٞي ُُِغًٔ ٌٗ اٞي ُ٘ٝن َٚٔعِضُم  ُ٘ ََاٝي َٚ  ُ٘ َُ ّْ َر ٢ِ َذَضا ُُِغًٔ ٢ِ َع٢ًٜ اٞي ُُِغًٔ ٌٗ اٞي {{  ٝن

ٖ٘
  

الاػػب وحػػالوا لػػه: اي رسػػوؿ هللا حػػدث وػػذا ووػػذا، فػػذ    ػػؤ ء القػػـو إىل حضػػرة 
َُـا      }}حُػْلػُ  : حاؿ: اي أسامة: أحنلنه بعد أف حاؿ:   إله إ  هللا؟ حاؿ:  ْٖ ٘ٔ ، إ٢ ٍَ اي٤ًـ َُـا    َٜا َصُعـٛ ْٖ ٘ٔ ، إ٢ ٍَ اي٤ًـ َٜا َصُعـٛ

َٔ ايٚغالح٢  َٔ ِٟٛفا  َٗا َخ َٔ ايٚغالح٢ ٜقاٜي َٔ ِٟٛفا  َٗا َخ ِّ ال ؟}}، حاؿ: {{ٜقاٜي َٗا ٜأ َِ ٜأٜقاٜي ٘ٔ ، َذٖت٢ َتِعًٜ ًٞٔب ِٔ ٜق ِّ ال ؟ٜأٜفال َؽٜكٞكَت َع َٗا ٜأ َِ ٜأٜقاٜي ٘ٔ ، َذٖت٢ َتِعًٜ ًٞٔب ِٔ ٜق  {{؟!!؟!!  ٜأٜفال َؽٜكٞكَت َع
وما  ػأيك و ػذا ادلوضػوع؟  ػل فناػ  القلػ  ورأيػ  مػا فيػه؟!! سػيد  أسػامة يقػوؿ:  -

١ََٝ ، ٜأ  }}مكل سيد  رسوؿ هللا  هراً، ولما رآى يقوؿ:  ١ََٝ ، ٜأَٜا ٝأَعا ٍَ : الَٜا ٝأَعا ََا ٜقا ُ٘ َبِعَز  ًَٞت ٍَ : الٜقَت ََا ٜقا ُ٘ َبِعَز  ًَٞت َ٘ ٜقَت َ٘  إ٢ٜي  إ٢ٜي

ُ٘ ؟إ٢الإ٢ال ُ٘ ؟ اي٤ً {{   اي٤ً
 .ػ فيقوؿ: ح  ماي  ادلوت زوفاً من لقاء رسوؿ هللا  ٗ٘

  تضٜٚع املغًُنيتضٜٚع املغًُنيايٓٗٞ عٔ ايٓٗٞ عٔ 

. فمػػا ابلاػػا مبػػن يسػػمم ىػػاه  أأػػ  مػػا  ػػذا؟ إيػػه ادلاهػػاج الػػذى وضػػعه رسػػوؿ هللا 
يقنلػػوف وػػل يػػوـٍ ادلسػػلمني ى وػػل وحػػٍ  وحػػني؟!!!، ويػػرى مػػاذا حػػاؿ رسػػوؿ هللا ىػػن  ػػذا 

٢ٕ ، ٜأِذــَزاُث    }}: ووػػل  ػػٍ  تكلػػ  ىاػػه!!، حػػاؿ  -الػػهتمن؟  ــا ََ ّْ ٔفــٞ آٔخــض٢ ايٖظ ِٛ ــ ٢ٕ ، ٜأِذــَزاُث  َِٜدــُضُد ٜق ــا ََ ّْ ٔفــٞ آٔخــض٢ ايٖظ ِٛ ــ َِٜدــُضُد ٜق

٢ٕاأٜلِعاأٜلِع ٢َٕٓا َٗا٤ُ اأٜل  }}، مرار ى السن، ولكن ما  د ملا  ؟ ػ {{  َٓا َٗا٤ُ اأٜلُعٜف ٢ّ ُعٜف ٢ّ ِذال ، يعر: العقوؿ {{ِذال
غػػ  سػػليمة، حػػ  ولػػو معػػه دونػػوراة ولكػػن العقػػل غػػ  سػػلي ، وفكػػُره ظلمػػاى ولىػػه، ولػػي  

ِٔ خـ       }}فكراً يورايياً من ونػاب هللا،  َٔـ  َٕ َٜٝكٛٝيـٛ  ،٢ّ َٗا٤ُ اأٜلِذًٜـا ٢ٕ ُعٜف َٓا ِٔ خـ     ٜأِذَزاُث اأٜلِع َٔـ  َٕ َٜٝكٛٝيـٛ  ،٢ّ َٗا٤ُ اأٜلِذًٜـا ٢ٕ ُعٜف َٓا ٢ٍ    ٜأِذَزاُث اأٜلِع ِٛ ٢ٍ  ٜقـ ِٛ ٜقـ

   ِِ ُٖ ــأجَض َٓـــــ ٢ُٚط َذ ــا َُٜحـــــ َٕ ال  ــِضآ َٕ اٞيٝكـــــ ــَض٤ُٚ َٜٞكـــــ ــ١ٔ ،  ٜٖـــــ ِِ   اٞيَبض٢ ُٖ ــأجَض َٓـــــ ٢ُٚط َذ ــا َُٜحـــــ َٕ ال  ــِضآ َٕ اٞيٝكـــــ ــَض٤ُٚ َٜٞكـــــ ــ١ٔ ،  ٜٖـــــ  ، لػػػػػػػي  مػػػػػػػن القلػػػػػػػ ،{{اٞيَبض٢
{{   ١ٖٔٝ َٔ َٔ ايٖض َٔ  ُِ ِٗ ُُِضُم ايٖغ َٜ َُا  ٢ٔ ٜن َٔ ايٚزٜ َٔ  َٕ ُُِضٝقٛ َٜ ١ٖٔٝ َٔ َٔ ايٖض َٔ  ُِ ِٗ ُُِضُم ايٖغ َٜ َُا  ٢ٔ ٜن َٔ ايٚزٜ َٔ  َٕ ُُِضٝقٛ َٕ    ٜرتنٕٜٛرتنٕٛ، ، َٜ ًٝـٛ َٜٞكُت َٚ  ، ٢ٕ َُا ِٚ ٌَ اأٜل ِٖ َٕ  ٜأ ًٝـٛ َٜٞكُت َٚ  ، ٢ٕ َُا ِٚ ٌَ اأٜل ِٖ ٜأ

٢ّ ٌَ اإل٢ِعال ِٖ ٢ّٜأ ٌَ اإل٢ِعال ِٖ ِٔ ٜي  }}، ألي   ذا ما ػلدث؟!! {{ٜأ َُ ِٔ ٜيٜف َُ ِِ ٜف ُٗ ًٞ َٝٞكُت ًٞ ِِ ٜف ُٗ َٝ ِِ ٔك ُٗ ًٞ َٝٞكُت ًٞ ِِ ٜف ُٗ َٝ ِِ ٜأِجّضا   ،،ٔك ٢ٗ ًٔ ٕٖ ٔفٞ ٜقِت ِِ ٜأِجّضا ف٢ِٜ ٢ٗ ًٔ ٕٖ ٔفٞ ٜقِت ف٢ِٜ

١ََٔ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ  ِِ ُٗ ًٜ ِٔ ٜقَت َُ ١ََٔٔي َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ  ِِ ُٗ ًٜ ِٔ ٜقَت َُ {{ٔي
. فمن يعندى ىلد مسل  ابلقنػل أو مدؽ رسوؿ هللا  - ٘٘

 ابلرتويم أو بر ه ما له وما ل س ـ؟ 
وػػػاف أحػػػد ادلسػػػلمني  لمػػػاً ى ادلسػػػ د وأحػػػد أمػػػاابه ؽلػػػهتح معػػػه فأزػػػذ حػػػذاءه 

                                                           
 ْٕٓ جذٛ وجٚو ٚجذٓ ِحؾس ِٕٚٓى جٌٗٙحخ ػٓ ػرىجٌٍقّٓ ذٓ صهٍ. ٖ٘
 صك١ف جٌرهحٌٜ ٍُِٚٓ ػٓ أْحِس ذٓ ٠َى. ٗ٘
 صك١ف جٌرهحٌٜ ٍُِٚٓ ػٓ ػٍٟ ذٓ أذٟ طحٌد.٘٘
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و و ماػهتىج؟!!، ف ػاء رسػوؿ هللا  -ه، فقاـ الرجل ملهتوىاً وسأؿ: من أزذ حذالد وأزلا
 :وحاؿ 

ُّا   }} َُِغًٔ َٚٚع  َُٜض  ِٕ ٣ِ ٜأ ُُِغًٔ ٌٗ ٔي َٜٔر ُّا ال  َُِغًٔ َٚٚع  َُٜض  ِٕ ٣ِ ٜأ ُُِغًٔ ٌٗ ٔي َٜٔر ٙ٘ٙ٘{{ال 
  

و  يكوف ادلػهتاح ى  ػذه األ ػياء، و  يوجػد مسػل  يػروّع مسػلماً، وشلاػوع أف ييػ  
 :إليه سديدة ى يده، ويقصد ابحلديدة أى اخلا ر اايف

{{   ُٙ َٕ ٜأَخا ِٕ ٜنا َٚإ٢  ، ُ٘ ََٜزَع ُ٘ َذٖت٢  ُٓ ًَٞع َُال٥ٜٔه١ٜ َت ٕٖ اٞي ٘ٔ ٔبَرٔزَٜز٠ٕ ، ف٢ِٜ ِٔ ٜأَؽاَص إ٢ٜي٢ ٜأٔخٝ ََ ُٙ َٕ ٜأَخا ِٕ ٜنا َٚإ٢  ، ُ٘ ََٜزَع ُ٘ َذٖت٢  ُٓ ًَٞع َُال٥ٜٔه١ٜ َت ٕٖ اٞي ٘ٔ ٔبَرٔزَٜز٠ٕ ، ف٢ِٜ ِٔ ٜأَؽاَص إ٢ٜي٢ ٜأٔخٝ ََ

 ٔ٘ َٚ َٚٝأ  ٔ٘ ٘ٔ أٜلٔبٝ َٚ َٚٝأ  ٔ٘ 7٘7٘{{أٜلٔبٝ
..  

  ﴿﴿  يص  أليه أزوؾ:                   ﴾﴾ ((5151. الحجرات .الحجرات 
ا حػػاؿ يػػب اإلسػػ ـ: )  فهػػذا زػػارج يسػػاؽ اإلسػػ ـ، ألف جاػػد اإلسػػ ـ وػػايوا ومػػ

يقػػاتلوف إ  مػػن يبػػادله  ابحلػػرب ويعلػػن ىلػػيه  القنػػاؿ( ػ لػػي  ذلػػ  ى حػػة   ابلاسػػاء و  
ابلصبياف و  ابلييوخ و    ل الكناب، ألأ  ى ذمناا وضلػن مسػئولوف ىػاه  اايف فلهػ  

 .ما لاا وىليه  ما ىلياا، وما حاؿ احلبي  

  ْقض اإلعالّ اآلْٕقض اإلعالّ اآلٕ

 س ـ اايف؟وويف ياصر اإل
ضلػػن حاليػػاً اي أحبػػاب اإلسػػ ـ ى وػػرب، ومػػا الكػػرب الػػذى يعييػػه اإلسػػ ـ اايف؟  

أف مػػورته تيػػو   حاليػػاً، وأمػػب  العػػام اايف يػػرى ادلسػػلمني ىلػػد أأػػ  حنلػػة وإر ػػابيني 
ومػػػػروىني، ألػػػػي  وػػػػذلك؟!! وأى مسػػػػل  يػػػػذ   ألى دولػػػػة مػػػػن دوؿ العػػػػام يػػػػروف أيػػػػه 

  كذا!!، فيو وا مورته.
السماحة، ودين السمأيياة، ودين الرىاية، ودين اخلُلػق العظػي ،  ػو ه مػبياف دين 

 ادلسلمني ابألفعاؿ الصبيايية ال  ارتكبو ا ى  ّ  بقاع األرض!!
ويػػف ياصػػر اإلسػػ ـ حاليػػًا؟ يعػػود أييػػًة دلػػا واػػا فيػػه فااػػ  األزػػ ؽ اإلسػػ مية؛ 

                                                           
٘ٙ  ِٓ ٍٍ جٌطرٍجٔٝ فٟ جألْٚظ َػ ١ ِٗ ِٓ ذَ ِْ ْذ ح َّ  جٌُّْٕؼ
 ٌٚجٖ ٍُِٓ ٚجٌطًٍِٞ ػٓ ػرىجٌٍقّٓ ذٓ صهٍ. 7٘

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1733
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ياػػا ضلػػ  القػػي  اإلسػػ مية الػػ  ىلػػد ابدلػػودة والر ػػة واليػػلقة، والعسػػف واحلاػػاف، وضلػػاوؿ أ
و ك اإليدأر، م ل: إحرتاـ الكب  وتوح ه، والعسػف ىلػد الصػر ، وا  نمػاـ ابلضػعلاء 

 من األ ـ الذين يرزحاا رباا هب ، وحضرة الاب حاؿ لاا ى  أأ :
  

َٗا٥ٔ  }} ََٚب ٍْ ُصٖمْع ،  َٜٚأٞطٜفا ََٚؽَباْب ُخٖؾْع ،  ُْٝٛذ ُصن٤ْع ،  ِٛال ُؽ َٗا٥ٜٔي ََٚب ٍْ ُصٖمْع ،  َٜٚأٞطٜفا ََٚؽَباْب ُخٖؾْع ،  ُْٝٛذ ُصن٤ْع ،  ِٛال ُؽ ُِ ٜي ِٝٝه ُِ ُِ ُصٖتْع ، ٜيَقٖب َعًٜ ِٝٝه ُِ ُصٖتْع ، ٜيَقٖب َعًٜ

9٘9٘{{اٞيَعَشاَب َف٘با اٞيَعَشاَب َف٘با 
  

. ما الػذى ؽلاػم العػذاب؟  ػؤ ء الػذين يعػيا معهػ  ومػاذا يلعػل معهػ ؟ ضلػ   ػذه 
القػػي  اإلسػػ مية، وضلػػ  حػػي  اجلػػوار القػػرآى، وضلػػ  مػػلة الػػرح  الػػ  وعقهػػا زػػ  الربيػػة، 

ة، وى األللػػػػاظ الػػػػ   ػػػػرج مػػػػن وصلعػػػػل أسػػػػواحاا أسػػػػواحاً إسػػػػ مية ى النعػػػػام ت الن اريػػػػ
 األلساة من ادلنعاملني.

 ، فقاؿ: و ل يوجد مسل  يًس  ويين ؟ يسأؿ الاب
َٚال اٞيَبٔش٤ٟٔ   }} َٚال اٞيٜفأذؿ٢ ،   ، ٢ٕ َٚال ايًهَعا  ، ٢ٕ ٤ٖٛعا ُِ ٔباي ُُِغًٔ َِٝػ اٞي َٚال اٞيَبٔش٤ٟٔ ٜي َٚال اٞيٜفأذؿ٢ ،   ، ٢ٕ َٚال ايًهَعا  ، ٢ٕ ٤ٖٛعا ُِ ٔباي ُُِغًٔ َِٝػ اٞي 8٘8٘{{ٜي

  

ذا؟!! فَِلػػَ  يقػػف ادلسػػل  يسػػ ى وييػػن  ويلعػػن، وػللػػف ابلسػػ ؽ و ػػذا الكػػ ـ، دلػػا
يكػػوف إؽلايػػه ى أجػػازة ى  ػػذه اللػػرتة، و ػػرّاؿ ىلػػد حسػػ   ػػواه، لكػػن اإلؽلػػاف إذا وػػاف 

. لػػػو أياػػػا يصػػػر  موجػػػوداً ى مػػػدره ؽلاعػػػه وػل ػػػهته ىمػػػا ؼلػػػالف حبيػػػ  هللا ومصػػػسلاه 
  ﴿﴿اإلسػػػ ـ ى أيلسػػػاا هبػػػذه اليػػػاولة فسياصػػػر  هللا ىلػػػد وػػػل مػػػن ىػػػادا :            

                      ﴾﴾ ((33. دمحم .دمحم 

  االْتقاص ع٢ً ايٓفػاالْتقاص ع٢ً ايٓفػ

 ويف ياصر هللا ى أيلساا؟!!
 :يرّسم ى أيلساا

                                                           
  أذٛ ٠ؼٍٝ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز ٌاٟ هللا ػٕٗ 9٘
جٌكقحوُ ػقٓ ػرقى ِؼؿُ جذٓ جألػٍجذٝ ػٓ ػرىهللا ٌٚٚجٖ جٌرهحٌٞ فٟ جألوخ ٚأقّى ٚئذقٓ قرقحْ ٚ 8٘

ُٓ ذَِطؼّحْ ٚال ٌؼّحْ ٚال فقحِقٕ ٚال  )  :هللا ذٓ ِٓؼٛو ٌاٟ هللا ػٕٗ لحيس لحي ٌْٛي هللا  ِِ َّ جٌّإ ١ٌ
  ذًَٞء(.
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 .الذى جاء  به القرآف  -

 .واألز ؽ ال  واف ىليها الاب العد ف  -

 والصلات الكرؽلة ال  ذور ا هللا لعباد الر ن ى القرآف.  -
 :إذا ميياا ىلد  ذا الاهج اي أحباب

 ويعرفوف أف  ذا  و الصدؽ واليقني.اظر الااس إىل ادلسلمني، فسي -

وإف احلسا ت ال  تظهر ػ وإف اينسب  إىل اإلس ـ إ  أأ  ىلد غػ    -
مػايٍ  مػن  ػذا الػدين ػ ألف القاىػدة العامػة يروأػا، ويػروف معػام    

 وآداهب  وأز حه .

 
 : يسأؿ هللا 

 ... أف ياصر  ىلد أيلساا يصراً ىهتيهتاً 
وأف ؼللقاا آبداب وأز ؽ القرآف، وأف يؤدباػا آبداب الاػب العػد ف، وأف يُعلػد باػا 
حي  اليرع ى ول زماٍف ومكاف، وأف غلعلاا من ىباد الػر ن الػذين لػي  لليػيساف ىلػيه  
سػػلساف، وأف يؤيػػد  ابحلػػق وأف يؤيػػد احلػػق باػػا، وأف يُعلػػد ولمػػة احلػػق ى  ػػذا الػػدين، وأف 

الػػػذين أسػػػاؤوا إىل اإلسػػػ ـ وادلسػػػلمني، وأف غلعلهػػػ  ىػػػربًة للخلػػػق  يقضػػػد ىلػػػد احلسػػػالة
أمجعني، وأف يري  العبػاد مػن  ػر   وويػد   ومكػر   ود ػاله ، وأف غلعػل برػيه  ىلػيه ، 
وغلعلهػػ  يقضػػوف ىلػػد أيلسػػه   يلسػػه ، ويظػػل ادلسػػلمني سػػادلني غػػاظلني آماػػني مسمئاػػني 

 إىل يـو الدين.
  د آله ومابه وسلوملد هللا ىلد سيد  ن وىل
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 اجمللس السادس

  ّٜٛ املٝثام األٍّٜٚٛ املٝثام األٍٚ

  أٍٚ ايعابزٜٔأٍٚ ايعابزٜٔ

  خًل األصٚاحخًل األصٚاح

  َٝثام أيغتَٝثام أيغت

  تشن  ايٓيب تشن  ايٓيب 
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ّٜٛ املٝثام األٍّٜٚٛ املٝثام األٍٚ: : اجملًػ ايغارؼاجملًػ ايغارؼ
ٙٓ

  

والقػال  فيمػا  ،زر ب  أايةوااي ،احلمد  األوؿ ب  بداية - بسمميحرلا نمحرلا هللا 
فمػن  ػدة  ،وبسويػه ىػني ظهػوره ،ظهػوره ىػني بسويػه الػذي ،بياهما خللقه ابلرىايػة والعاايػة

  .لكل أحد ومن  دة بسويه ظهر فأمب  ظا راً  ،ظهوره بسن ف  يسلم ىليه أحد
 الػذي أ ػار إليػه ،هللا ادلصػوف وحامػل سػرِّ  ،والص ة والس ـ ىل  واهت هللا ادلكاػوف

   {{عضفْٛٞعضفْٛٞٞ ٞ بٔٔبنٓت نٓظٟا شتفٟٝا فدًكت ارتًل يٝعضفْٛٞ ٜفنٓت نٓظٟا شتفٟٝا فدًكت ارتًل يٝعضفْٛٞ ٜف}} د:احلديل القدس
ٙٔ 

 ،سػيد  ن وآلػه ومػابه ّد،الاقػ دّ النقػ دّ لالصَّػ ِ ِّ وسل  وابرؾ ىل   ػذا الاَّػ وملِّ 
واضػمماا إلػيه    الػدييا ويػـو الػدين  ،واجعلاػا مػاه  ،يـو الدينإىل  ربهدوالاا  ني ىل  

 .العادلني مني اي ربَّ آ ،أمجعني

ة سػػورة األىػػراؼ الػػا يػػآىلػػ   -ىلػػ  حػدر   -ق  لػ  ماػػا أحػػد األحبػػاب أف يعلِّػػ
 مػر احلاػاف  -الروحػاين والاػوراين  -تنادث ىن بداية ظهور اإليساف بعد تكوياه وزلقه 

 :ادلااف 
   !!وله أجل شلدود ،زلدود إليساف له ىمرٌ اذي بدء ف دئواب

 ؛فلػه دوره وػدورة القمػر ،العمر ادود إذا ظهر    ور اجلسمايية    ذا الوجػود
 ،ويكػوف ذلػك   ريعػاف اليػباب ؛وػام ً    بػدراً صػكنمػل ظهػوره حػ  ييظهر مر اً د ي

وبعػػد ا يبػػدأ   الصػػرر وا ضػػما ؿ   ،األربعػػنيإىل  و ػػذه اللػػرتة مػػن اخلمسػػة والعيػػرين
 ،زلػدودة ولكػن ينوحػف ىليهػا مقامػات ادلػرء ىاػد هللا ة   دور و  ،ودورة القمر ماماً بنماـ

وييلػه مػا يرجػوه مػن مقامػات الهتللػد  ،مػن ىبػاد هللا وسعادته   الدار اايزرة مم الصاحلني
   .والقر  مم أيبياء هللا ورسل هللا

وػػػل  ػػػذا ينوحػػػف ىلػػػ   ػػػذا الػػػهتمن اػػػدود الػػػذي ضلػػػن فيػػػه مجيعػػػاً اايف   دالػػػرة 
زلػدود   وػوف هللا ال يبػدأ مػن بداينػه وبدايػة ظهػوره  اً شلػدود اً لكن ل يسػاف ىمػر  ،الوجود

يسػأؿ هللا أف  - فيكػوف إمػا مػم اللريػق الػذي  ػو   اجلاػة، اخللػود و  يانه  إ  بعػد يػـو
                                                           

 َٕٗٔٓ/ٔٔ/ٙٔ٘  ِٖٙٗٔٓ ِكٍَ ُِٕٕٗي جٌكحؼ ػرى جٌّحؾى  –ج٠ٌٍَمحش لرٍٟ  ٓٙ
 )جألٔٛجٌ ج١ٌٕٓس( ٌٍّٓٙٛوٞٚجٌٗؼٍجٟٔ فٟ جٌطرمحش،  ٔٙ
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يسأؿ هللا احللظ والسػ مة مػن  -اللريق الذي  و   الاار    وإما - يكوف ماه  أمجعني
   .دار البوار أمجعني ؛ ذه الدار

  أٍٚ ايعابزٜٔأٍٚ ايعابزٜٔ

 ألف هللا وػػاف و  - وحبػػل زلػػق الهتمػػاف ،حبػػل زلػػق األوػػواف -اخللػػق  هللا  أبػػد
د زلػػق أرواح األيبيػػاء بعػػد أف  ،و  أفػػ ؾ و  مشػػ  و  حمػػر و  صلػػـو ،زمػػاف و  مكػػاف

 ػػػ   ػػػل  ،يسػػػأؿ هللا؟ أوؿ ىابػػػد  نْ ولػػػذلك َمػػػ ،أيلػػػرد أو ً ألػػػق سػػػيد الرسػػػل واأليبيػػػاء
 :يسأؿ هللا ه؟دـ ومن بعدآ ل  ؟اجلن    ل  ؟ادل لكة

                                       ((4545  الزخر  الزخر  

 :واايية معاا ا تقوؿ
 ػػػػذا  م أرَ  !! ػػػػذا الولػػػػد؟ لمػػػػاذا م أرَ ف ،فػػػػأ  أوؿ ىابػػػػد  إف وػػػػاف للػػػػر ن ولػػػػدٌ  
 !!أليه أوؿ  ا د وأوؿ ميهود !!اليئ

فيػه ومػا ت  ضَ رِ وأوؿ ميػهود أليػه أوؿ مػن ىُػ ،أوؿ  ا د حلضرات هللا الكمالية
فهػو  ا ػة ىػػرض   ،بػني وادلصػػسلني مػن ادل لكػة ومػػن األيبيػاء ومػن الربيػػةهللا العليػة للم ن

 ،زلػػػق هللا ماػػػه أرواح األيبيػػػاء .ومػػػا ت هللا ومجػػػا ت هللا مػػػلوات هللا وتسػػػليماته ىليػػػه
 :الذي أ ر  إليه إ ارة لسيلة زليلة   ادلس د -وأزذ ىليه  العهد وادلي اؽ الذا  

﴿﴿                                                                    

                                                                                   

                             ﴾﴾  ((4545.  آل عمرا  .آل عمرا  

 !و ذه البيعة العامة ل يبياء
  ﴿﴿: زامػػػػة مػػػػر ة ألوىل العػػػػهـت مػػػػن األيبيػػػػاء ةويسػػػػبقها بيعػػػػ                    

            ﴾﴾. 
 !!لرسوؿ هللا ؟نْ مَ لِ ية و األول
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  ﴿﴿، د بعػػد  ػػذا الرتتيػػ  الػػهتمس                                 ﴾﴾،  وبعػػد
  ﴿﴿، ذلك                         ﴾﴾ ((33 (،وأزذ  ماك )م يقل  ،،األحزاب األحزاب ﴿﴿       ﴾﴾  فق، 

 .للابيني ةوبيع ،ألو  العهـت ةفبيع. أما أي   

  خًل األصٚاحخًل األصٚاح

 - يػػػػـو الػػػػدينإىل  دـآمػػػن  -أرواح اخللػػػػق مػػػن بػػػػس أدـ أمجعػػػػني  د زلػػػق هللا 
يػوراين  مٌ وذلػا مَسْػ ،تبصر به احلقػالق اليػلافة الاوراييػة اإلذليػة رٌ صَ ذلا بَ  ، لافة ةيورايي اً أرواح

 ووػػ ـ األرواح السػػاسة   ملكػػوت ربِّ  ،ووػػ ـ ادل لكػػة ادلقػػربني ،يسػػمم الكػػ ـ اإلذلػػ 
:  ػلم ،وتسػمعه ويسػمعها ،يوراين ؼلا    ذه احلقالق ويناػدث معهػا وذلا لسافٌ  ،العادلني

﴿﴿                      ﴾﴾،  ؟!!ماذاد ﴿﴿                                   ﴾﴾  وواف
  ﴿﴿: بيػػاه  حػػوار                                             ﴾﴾ ((3131 . ػػل فصففلت . فصففلت 
  ﴿﴿ مسعػوا أـ  ؟                                                               

                                                   ﴾﴾ . فصلت .)فصلت( 

وىلػ  يبياػا  ه برز ماهػا جسػد أدـ ىليػزلق هللا  ذه األرواح حبل تكوين السياة الا
وػ ـ هللا إىل  مسعػوا معػ  ا ،اػاوالذي حاؿ  ذا الكػ ـ ونػاب ربِّ  ،أفضل الص ة وأمت الس ـ

  ﴿﴿  :و ػػػو ػلكػػػ   ػػػذه اللػػػرتة الهتمايػػػة الػػػا وايػػػ  حبػػػل الهتمػػػاف وادلكػػػاف              ﴾﴾ 
 اً!!أحد م يسن نِ  ،ولك 

  ﴿﴿ ،ولاا واا    ذا اخللق  إذاً           ﴾﴾ ، ِّواحد مورته الا تعػرؼ  أىسد لكل
  ﴿﴿: وبعد اخللق والنصوير للكل ،هبا                             ﴾﴾ ((5555.  األعرا  .األعرا 

﴿﴿و ﴾﴾،  وراء مبعػػػس زمػػػن  ويػػػل ولػػػي   د،للرتازػػػأأػػػا يقػػػوؿ ىلمػػػاء اللرػػػة العربيػػػة
حيػػل    -ومجػػم األرواح  ،وأىسا ػػا مجاذلػػا ،ا مػػور ازلػػق األرواح ولهػػا وأىسا ػػ. بعػػض
حبػػل و ألأػػا وايػػ  حبػػل الهتمػػاف  ؟و  مػػ  ،أليػػه م يكػػن  اػػاؾ مكػػاف ؟  تقػػوؿ أيػػن ،حيػػل

وادلكػػاف الػػذي ضلػػن فيػػه الػػذي ربسػػه ابلػػهتمن اليػػم   ،وحبػػل زلػػق ادلكػػاف ،زلػػق األوػػواف
 ،يكػػن مكػػاف و  زمػػافوم  ،دتلقػػ  و  وُجػػو ػػذه األ ػػياء م تكػػن زُ  ،والقمػػر والا ػػـو
 ،ألف اليػم  والقمػر يلقػد هبػ    جهػا  ،زػره لػي   اػاؾ زمػاف و  مكػافم ل الػدار ااي

ويانهػػ  وػػل  ػػذا و  يبقػػد إ  يػػور الواحػػد ،  واليػػم  تسػػنعر   جهػػاّ  ،والا ػػـو تاكػػدر
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و  غلػػ   !!! ٌ ْيػػغَ  والكيػػفُ  ،بعػػد زلػػق األرواح ولهػػا مجعهػػا - األحػػد اللػػرد الصػػمد 
   .ىي  هف يسأؿ ىن الري  وفيل يساف أ

ىل  ما يسنسيم  ملػه  -و و ىام الري   - ر القل  من العي  أ لعه هللاإذا  هُ 
 !من الري 

 ؟!!لكن الذي فيه ىي  ويف يسلم ىل  الري 
مػػن الػػػذي  !!وضػػياء وهبػػػاء ،ويػػور ومجػػػاؿ ،ومػػلاء ويقػػػاء ،هػػػاولى   رٍ ْهػػو ػػذه ىػػػوام  ُ 

وأىسػػوه مػػن  ، ػػذا الصػػلاء و ػػذا الاقػػاءإىل  ومػػلإ  إذا  ؟!!يسػػم  لػػه أف ييػػرؼ ىليهػػا
مػن يػور  دىسػمبا أُ  -فيدرؾ  ،ومجلوه مبا يسنسيم  مله من الاور والضياء والبهاء ،ىاد  

 .يهده؟ هللاالذي يُ  نْ مَ  اً إذ.  ه  ىُ  من الريوب الا يير ا هللا جلَّ  اً حبس -هللا 

  ٘ققققققُ أٖققققققٙىٟٚٔ ٔققققققٌُٛ٘ ذؼ١ققققققٟٛٔ٘ققققققُ أٖققققققٙىٟٚٔ ٔققققققٌُٛ٘ ذؼ١ققققققٟٛٔ

  

  ِٕكققققققققِٟٕٛٔكققققققققٟٛٔ  ذٕققققققققٌُٛ٘ذٕققققققققٌُٛ٘ٚذفضققققققققٍُٙ ٚٚذفضققققققققٍُٙ ٚ

وػػل الػػذي فيػػك مػػن ىػػام  ؟ دَّ احلػػ كيػػف يػػرى ادليػػ ُ ف !!ف ميػػ لكػػن أيػػ  ااي  
 ،واخللػػا ،وحالػػرى  - لكػػن مػػا فيػػك مػػن ىػػام البقػػاء ،ادلػػوتإىل  يعػػود مػػرة أزػػري ،األمػػوات
وأيػػ   ،إذا مػػل  ووفػػ  -و ػػذه احلقػػالق العلويػػة  ،والػػروح القدسػػية ،والسػػرّ  ،واألزلػػد

ومػػػن  ه،ومػػػن حبيػػػ  هللا ومصػػػسلا ،ن ونػػػاب هللا ػػػا مبػػػا تسػػػنسيم مػػػدنهػػػا وز وامػػػلنها وحويّ 
 :فيكوف وما يقوؿ اإلماـ أبو العهتال   ،مصاحبة الصاحلني اب

  حوًحوً ققققققققققققق  ققققققققققققق ضؿقققققققققققققًخ جٌقققققققققققققٍٚـ ج١ٌٙضؿقققققققققققققًخ جٌقققققققققققققٍٚـ ج١ٌٙ

  

  فح أػٍققققققققققققققٟ جٌّٕققققققققققققققحَيفح أػٍققققققققققققققٟ جٌّٕققققققققققققققحَي قققققققققققققق  قققققققققققققق ٌٍيٌٍي

ل    ل ئْ أوجٌٚج جٌقققققققققققققققققققٍجـ صقققققققققققققققققققٍفح   ئْ أوجٌٚج جٌقققققققققققققققققققٍجـ صقققققققققققققققققققٍفح

  

  ْٚقققققققققققققققحفًْٚقققققققققققققققحفً  ػقققققققققققققققحيٍ ػقققققققققققققققحيٍ   أْقققققققققققققققىٍشْ أْقققققققققققققققىٍشْ 

وؿ ولكػػػن   الزػػذه إ  بعػػػد أف تناػػػ ،الػػروح و ػػػي  الزػػذ اجلسػػػ  معهػػامػػػّد ىاػػدما   
 - واليػيساف والػال  ،مب ا ػدة اذلػوى وإبلػي  -ة ذرات يوراييإىل  ذرات اجلس  الرتابية

تنعلػػق ابحلبيػػ   ةذرات يوراييػػإىل  الاػػ  العػػد ف وحلػػ   ػػذه احلقػػالق باػػور القػػرآف وسػػ ِّ 
ىلػ  ىػام السهػر والاػور   هفييػرؼ بػه ربىػ ،يػور واب اػه يػور هيكوف ظا ر  ،ادلصسلد 

 .والصلاء والبهاء

  َٝثام أيغتَٝثام أيغت
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  ﴿﴿: وأزذ ىليها العهد وادلي اؽ ،زلق هللا  ذه األرواح ومجعها                   

      ﴾﴾ -   ولهػػػ- ﴿﴿                     ﴾﴾ -  ورسػػػوؿ هللا  ،دـآوولهػػػ  وػػػايوا   ظهػػػر
القػػرب وادلااجػػاة  ة  ليلػػ السػػماء األوىل ىاػػدما مػػعد إىل :ػلكػػ  لاػػا  ػػذا ادليػػهد فيقػػوؿ

 :حػاؿ ،جهة اليماؿ ويبكػد وياظر مرة إىل ،جهة اليمني ويضاكإىل  دـ ياظر مرةآوجد 
إىل  اليمػػني يظػػر فػػ ذا يظػػر إىل ،ذرينػػه دـ ياظػػر إىلآ ػػذا  :حػػاؿ ؟اي جربيػػل دمػػا  ػػذا اي أزػػ

أ ػل الاػار مػن إىل  جهػة اليػماؿ يظػرإىل  وإذا يظػر ،أ ل اجلاة من ذرينػه فنبسػ  وضػاك
  ﴿﴿: وولهػػػ  موجػػػودين مػػػن  ػػػذا اليػػػـو   ظهػػػر أدـ ،فبكػػػد والسػػػف ذرينػػػه            

        ﴾﴾ - مػػػن هللا لِّػػػاَ   أل ػػػل النَّ وأوؿ ملِّػػػ د،لِّػػػ َ نَ مػػػن ادلُ  دوػػػاف  ػػػذا أوؿ الِّػػػ   
د  وأىسػا  مػن حوتػه حػ  ردَّ  ،ماػا وولاػا مسعاػاوولَّ  ،للمصسلني واألزيػار مػن ىبػاد هللا 

  ﴿﴿:وفقهاا اجلواب ،اباخلس            ﴾﴾.. 
 ، ما  و؟ذاف روحكآ أوؿ   ء م َّ ف ،زساب هللافهذا  و 
 . ه  ىُ  هللا جلَّ  ةجابما  و؟ إوأوؿ   ء يسق به لسايك  ،و ـ هللا 

  ﴿﴿: مجاؿ هللاما  و؟ ك ىياُ  هإلي تْ رَ ظَ وأوؿ   ء يَ                 ﴾﴾ -  م يقولػوا و
  ﴿﴿:ولكػػػن (،مسعاػػػا دبلػػػ)                ﴾﴾  مجػػػاؿ هللا ،﴿﴿                         

                 ﴾ ﴾((535535.  االعرا  .االعرا 
 هت ػا لاػا ربى ابلقػوى الاوراييػة الػا جهَّ  وولاػا أجباػا هللا  ،وولاػا مسعاػا ،فكلاا رأياػا

أتػػذور يػػـو : وأرضػػاه  ي ػػامػػاـ ىلسػػألوا اإله. و  إلػػه غػػ   ،مسػػهارؾ اوتبػػ ، ػػأيه الربيػػة ىػػهتَّ 
يعلػ   (.ومػن وػاف فيػه ىػن مشػاىل ،واف فيه ىن ؽلير  نْ وأىل  مَ  ،يع ) :حاؿ ؟ماـإاؽ اي ي ادل

   .وله  يذور ،من واف  اا ومن واف  اا
 سم يلوح له ميػهد ٍزػذهنوادلق - سعنينوواف  ااؾ بعض الصاحلني ادلأزوذين ادلق

ويايػرل ابدليػهد  ،ويريػ  ىػن األوػواف ،ه ويلسػه وحواسػه والكػوف الػذي  ػو فيػهىن ولِّػ
لسػػػايه إ  ولمػػػة  د  يوجػػػد ىلػػػ ،دبلػػػ .. دبلػػػ..  دبلػػػ :وػػػاف يسػػػ  ويقػػػوؿ -الػػػذي يػػػراه 

رأى ادليػهد الػػذي  -إيػه يعػيا    ػذا ادليػهد  :فقػاؿ ذلػػ  العػارفني حػدأفسػألوا  (.دبلػ)
بعػػد أف فقػػه  -د اجلػػواب فأزػػذ يػػردِّ  ه؛وأزػػذ، اخلسػػابويػػرد  ،وىػػاش فيػػه ،حضػػر ه ولاػػا

و   ،و  يػرى الػال  ،يػ   يػرى اإل ،زػر غػ   ػذاآ ئاً   يرى  ػي !!هللا دىل - اخلساب
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 .  ء غ   ذا ادليهد و  يرى أيَّ  ،يرى الكالاات

أزذ  الكيوؼ الػا معاػا للن ميػذ الػا يػربيه    مدارسػاا مػن  :فو ويقوؿ الصاحل
  ابألمسػػػػاء وأ  آ - مسػػػػه اليػػػػيم سػػػػهل النسػػػػرتى وا ؛يقػػػػوؿ رجػػػػل مػػػػاه  ؛ ػػػػذا اليػػػػـو

ألياػػا إذا تكلماػػا ىػػن ادلعامػػرين صلػػد أف الكػػل  ،حػػ  يصػػدؽ الاػػاس ،ادلعروفػػة   النػػاريم
إين ألىػرؼ ) :ف يقػوؿ  ػذا الرجػلاوػ  - ألأ    يروف إ  الظا ر ،يعرتض ىل  ادلعامرين

ماػذ ذلػك (!! أابلهػ  -ظهػور  – يه  و     أم بربِّ وأُ  "،ألس  بربك "أباال  من يـو 
!! و  ، ذا اليـو نْ اليـو رأي  أو دي مِ   بعه ينػاأزذ الكيػف و يرى أو ده ماذ ذلك اليـو

   .ٍ  أواأ ح  
 أ ل البص ة ادلكا لني ويقػدـ  لػ إىل  ولذلك واف ٍ  بعض السالكني ويذ  

 .   يخك ف فأي ،أي  لي  ىادي :فيقوؿ له ،يدزل مدرسنهح  
حسبػػه الػػذي  ؛وػػاف يباػػل ىػػن القسػػ   ،وأرضػػاه   ذسػػيدي أبػػو احلسػػن اليػػا

إىل  وذ ػػ  ،بيػػا ومصػػر واليػػاـيتػػوي  ولإىل  ذ ػػ  ،هللا إىل  ليصػػل بػػه -يػػدور حولػػه 
وواف من أوابر أ ل اللن  من ت ميػذ سػيدي  -سس  االعراؽ وحابل الييم أبو اللن  الو 

و ػػذا تلميػػذ  ،جػػوار هللا ينقػػل إىلاأ ػد الرفػػاى   ىيدووػػاف سػػ، وأرضػػاه أ ػد الرفػػاى  
أيػ   ،أ  لسػ   ػيخك :فقػاؿ لػه ،فػذ   إليػه - دحكلي  من أ ل الو من أ ل اللن  

 ةرجػم مػر . و ػو   بػ د ادلرػرب الػا جئػ  ماهػا ، يخك الييم ىبد الس ـ بن بييا
بػػػ د إىل  ذ ػػػ حػػػ   - و  وسػػػيلة موامػػػ ت ة،  توجػػػد رووبػػػو  ووػػػاف ما ػػػياً  -ة أييػػػ

رأى  ؛اجلبػل ذ ػ  إىل ،  أىل  اجلبل من فوؽ ةإيه    ا  :حالوا له ،ادلررب وسأؿ ىاه
اي بػن   ّد،بػك اي ىلػ أ ػ ً  :فقػاؿ لػه ،السػ ـ ىلػيك  :وحػاؿ ،ىني ماء فنوضأ ومعد اجلبػل

جئناػػا اي ىلػػ   :ره وحػاؿ لػػهوبيَّػػ - رسػػوؿ هللا إىل  وذوػػر يسػبه -وػذا بػػن وػػذا بػن وػػذا 
الػػذي ٍتياػػا معػػه البيػػرى مػػن هللا  -!! الػػدييا واايزػػرة فلػػك غػػرعػػ  مػػا معػػك بعػد أف زل

  يلسػه ذفكاف سيدي أبو احلسػن اليػا. الصدؽ :اليرط ،الدييا واايزرة إف مدؽ غر
   بع مػات ءألأػ  يعرفػوف أباػا ،من الصاحلني وايوا ىل   ذا ادلاواؿ وو  ٌ  ،هبذة الكيلية

 .  يـو ادلي اؽ  مها ذل  هللاىلَّ  ةيورايي ةروحايي
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  تشن  ايٓيب تشن  ايٓيب 

ر  مػا ىلماػا هللا    ػذا وإظلػا يػذوِّ  ،أف   يعلماػا أمػره هللا  وىادما جاء الا  
وحػػػاؿ  - الػػػر ن ؟  القػػػرآفمػػػن الػػػذي ىلَّػػػ ،هللا اػػػامالػػػذي ىلَّ و  !!ضلػػػن منعلمػػػوف - اليػػػـو

ـو ىاليػػػة ووأيػػػك ولػػػذلك تسػػػمم ىلػػػ ،والعلػػػـو ،ر   هبػػػذا اليػػػـوذّوػػػ ،رفػػػذوّ  :حلضػػػرة الاػػػ 
وتيػػػرل  ،وتنػػذور اً وأحيػػػا  تػػرى واحػػد !!   ػػذا اليػػـو أيػػػن مسعنهػػا؟ !!مسعنهػػا حبػػل ذلػػك

 ؟وأيػن ولمنػه ؟أيػن حابلنػه :وتقوؿ ،وتقل  ول ملاات الكمبيوتر ،اخلاص بك "وساادل"
 :ف احلبي  حاؿ لااأل !!و  تنذور أيك رأينه  ااؾ

َُا َتاأٜلاأٜل  }} َٖٓز٠٠ ٜف ََُح ُْٓٛر  َٚاُح ُج َُا َتِص َٖٓز٠٠ ٜف ََُح ُْٓٛر  َٚاُح ُج َٗا اِخَتًَٜفِص ِٓ َٔ َٓاٜنَض  ََا َت َٚ َٗا ا٥َِتًَٜف  ِٓ َٔ َٗا اِخَتًَٜفَعاَصَف  ِٓ َٔ َٓاٜنَض  ََا َت َٚ َٗا ا٥َِتًَٜف  ِٓ َٔ {{  َعاَصَف 
ٕٙ
  

 اػػػا  ف اػػػاؾ ٍتػػػو  ه والػػػذين أيكػػػروا بعضػػػ ،الػػػذي تعػػػارؼ  اػػػاؾ ٍ   اػػػا وٍتلػػػف
فقػػد  - فمػػن فضػػل هللا ىلػػيه  -ويػػف جػػاء اإليكػػار والنعػػارؼ؟ أمػػا ادلؤماػػوف   ف،وؼلنللػػو 

 :بساط    ذا احلاؿاب ي، ا مجي ً وا رد  فردى  ،واجهه  هللا ابجلماؿ

                      ((535535.  االعرا  .االعرا  

  ﴿﴿ :أمػػػػا أ ػػػػل الكلػػػػر واليػػػػرؾ والسريػػػػاف فقػػػػد واجههػػػػ  هللا   لػػػػه فقػػػػالوا    ﴾﴾ ، 
فأ ػػل اجلمػػاؿ اػػد بيػػاه  وبػػني بعػػض مػػودة وأيػػ   .بقهػػر القهػػار  ،رين مقهػػورينضػػسم

ووػره وبرػض أل ػل اجلمػاؿ ىلػ  لكػن أ ػل اجلػ ؿ اػد ىاػد   غضاضػة  .وملاء ووماؿ
زنصػػه  هللا ادلػػاذا  ػػؤ ء  :لكػػن السػػب  !!رمبػػا   يعػػرؼ لػػه سػػب  ظػػا ر ،مػػدى الهتمػػاف

وػا أزػذوا ماػا   اب وأ ػل أمو ر و دلاذا أ ل أ ؟ ؤ ء ابإلؽلاف وابلقرآفازنىفَّ هللا دلاذا  ؟بعااينه
واحػد ظهػر  جػد يػ   ف؟   يو و دلاذا يهتؿ   ب د العرب األيبيػاء وادلرسػل :يقولوف !!؟فموح

دلػػاذا  ،كػػا؟  يظهػػر   أمر   ػػل  اػػاؾ يػػ    ،اب؟  و ظهػػر   أور   ػػل  اػػاؾ يػػ    !!ابو   أور 
فكػل  ػذا اي  !!بػه  ػؤ ء األحػواـ زػىفَّ  ،فضػل هللا الواسػم  ؤ ء أزذوا ول  ذا اللضل؟

 ػذا اليػـو يقػوؿ فيػه اإلمػاـ . أحباب ظهػر مػن أجػل الػذي حػدث   يػـو )ألسػ  بػربك (
 :العهتال  هنع هللا يضر أبو

قق ققِِ َّ   ((أٌٓققصُ أٌٓققصُ ))  ْٓ ْٓ ِِ َّ ٌققُ ٔققٕ   ِققح لققى ٖققٙىٔحِققح لققى ٖققٙىٔح  ٌققُ ٔققٕ

  

  ِقققققققٓ ؾّقققققققحي جٌؿ١ّقققققققً ئي نحطرٕقققققققحِقققققققٓ ؾّقققققققحي جٌؿ١ّقققققققً ئي نحطرٕقققققققح

                                                             
 ػٓ ػحتٗس ذٕص ػرىهللا.صك١ف جٌرهحٌٜ  ٕٙ
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  و١ققققققف أٔٓققققققحن ٠ققققققح ؾ١ّققققققً ٚلٍرققققققٝو١ققققققف أٔٓققققققحن ٠ققققققح ؾ١ّققققققً ٚلٍرققققققٝ

  

ٍُّ ٔققققٌٛ ٔققققٌٛ ػققققٍٔ ػققققٍٔ  ٍُّ جألْققققّحء ْقققق   ٝٝجٌّؼٕققققجٌّؼٕقققق  جألْققققّحء ْقققق

َُـا     }}:  وواف من ادعني وما حاؿ فيه الاػ ى  جاء سيد  ىمر    َٕ ٔفٝ ُ٘ ٜقِز ٜنـا ْٖ َُـا   ٜأ َٕ ٔفٝ ُ٘ ٜقِز ٜنـا ْٖ ٜأ

َُ  ٢ِ ََ َٔ اأٝل َٔ  ِِ ًٜٝه ََََُن٢ ٜقِب  ٢ِ ََ َٔ اأٝل َٔ  ِِ ًٜٝه ُٔ َََن٢ ٜقِب َُُض ِب ُ٘ ُع ْٖ ِِ ، ف٢ِٜ ُٗ ِٓ َٔ ٙٔ ٜأَذْز  َٖٔش َٖٔتٞ  ِٔ ٔفٞ ٝأ َٜٝه  ِٕ َٕ ، ف٢ِٜ ُُٛ ُٔ َرٖز َُُض ِب ُ٘ ُع ْٖ ِِ ، ف٢ِٜ ُٗ ِٓ َٔ ٙٔ ٜأَذْز  َٖٔش َٖٔتٞ  ِٔ ٔفٞ ٝأ َٜٝه  ِٕ َٕ ، ف٢ِٜ ُُٛ َرٖز

٤ٛأب  ٤ٛأب اٞيَد {{  اٞيَد
ث األرض ومػا ذوػر  اليػـو   ػلػدِّ  ،ث احلقػالق ولهػاوادث الذي ػلػدِّ  - ٖٙ

 :ر وحػػاؿ لػػهَ ػػفكػػاف ػلػػج فوحػػف أمػػاـ احلَ  -ػلػػدث وػػل احلقػػالق  ،ث احل ػػرػلػػدِّ  ،ادلسػػ د
 أي: –( إيػػك ح ػػر   تضػػر و  تالػػم، )أي أيػػه يسػػمعه !! ػػذا زسػػابو  - (إيػػك ح ػػر)

  فقػػاؿ اإلمػػاـ ىلػػ   (. يقبلػػك مػػا حبلنػػك ولػػو  أى رأيػػ  رسػػوؿ هللا  -يلسػػك  مػػن
 :وا لاً دلن حوله  ذا األمر - ووـر هللا وجهه

أَا عًُت إٔ اهلل ذني أخش ايعٗز أَا عًُت إٔ اهلل ذني أخش ايعٗز   ،،بٌ إْ٘ ٜنض ٜٚٓفع بِسٕ اهلل ٜا أَ  املؤَٓنيبٌ إْ٘ ٜنض ٜٚٓفع بِسٕ اهلل ٜا أَ  املؤَٓني}}

ً٘ ً٘ عتًُ٘ أٚ قٖبعتًُ٘ أٚ قٖباافٗٛ ٜؾٗز يهٌ َٔ فٗٛ ٜؾٗز يهٌ َٔ   ،،عًٞ ايشص١ٜ نتب٘ يف نتاب ُِ أيكُ٘ ٖشا اذتحضعًٞ ايشص١ٜ نتب٘ يف نتاب ُِ أيكُ٘ ٖشا اذتحض

{{بايٛفا٤ ّٜٛ ايكٝا١َبايٛفا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ
ٙٗ

  

ىلياػا  هفيػه وعيقػة العهػد الػذي أزػذ ماذا فيػه؟ .؟ من اجلاةيهتؿ من أين ، ذا احل ر
إىل  دلػػػاذا يػػػذ   اإليسػػػاف .مػػػاـ اإلسػػػ ـ ،ينمػػػاـ الػػػدِّ  ولػػػذالك جعػػػل هللا احلػػػجَّ  ،هللا 

ه بعهػػد هللا ىاػػد بيػػ  هللا ىاػػدما يواجػػه  ػػذا احل ػػر األسػػعد الػػذي فيػػه ءعلن وفػػايُ لػػ ؟ اػػاؾ
 .ىل  ىباده أمجعني الوعيقة الا ونبها هللا 

أما غ  ذلك ف ف اإليسػاف يرتقػد حػ   ،الك ـ ادلباح وادلناح    ذا الباب ذور ه
 :يقرأ حوؿ هللا ىادما  ،أو يسالعه بعني روحه ،يكرمه الكرمي وينذوحه بقلبه

                                                       

                           ٌالمطففٌ  )المطفف(  

  ﴿﴿ : ااحاؿ وإظلا  (يقرأه)م يقل       ﴾﴾. 

وأف يصػػػػسلياا وغلنبياػػػػا  ،وأف يؤ لاػػػػا لػػػػذلك ،ىلياػػػػا بػػػػذلك نَّ أف ؽَلُػػػػ يسػػػػأؿ هللا 
 وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل ، وغلعلاا أ ل لذلك

                                                           
 ٍُِٓ ٚجٌطًٍِٞ ػٓ ػحتٗس ٌاٟ هللا ػٕٙح. ٖٙ

٠قإضٝ ٠قَٛ جٌم١حِقس ذقحٌكؿٍ جٌّٓطىٌن ػٓ أذٟ ْؼ١ى جٌهقىٌٜ ٌاقٟ هللا ػٕقٗ ذٍفق س ) جٌكحوُ فٟ ٗٙ
 (.جألْٛو، ٌٚٗ ٌٓحْ يٌك، ٠ٗٙى ٌّٓ ٠ٓطٍّٗ ذحٌطٛق١ى
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 اجمللس السابع
  ايٛع١ٝٛ اإلعال١َٝايٛع١ٝٛ اإلعال١َٝ

  ايُٓط األٚعطايُٓط األٚعط

  املٓٗخ األٚعط يف ايعبار٠املٓٗخ األٚعط يف ايعبار٠

  ذغٔ اعتغالٍ ايٛقتذغٔ اعتغالٍ ايٛقت

  ايتٛفٝل يف إعٛا٤ اذتكٛمايتٛفٝل يف إعٛا٤ اذتكٛم

  أذٛاٍ ايٓبٗا٤ َٔ أفراب ايٓيبأذٛاٍ ايٓبٗا٤ َٔ أفراب ايٓيب

  ٛطٛطأَٛص ال جتأَٛص ال جت
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ايٛع١ٝٛ اإلعال١َٝايٛع١ٝٛ اإلعال١َٝ: : اجملًػ ايغابعاجملًػ ايغابع
ٙ٘

  

أومػػيك  بومػػية وأومػػ  هبػػا وػػل ادلسػػلمني ى  ػػذا الهتمػػاف، : بسػػمميحرلا نمحرلا هللا 
بػػدين اإلسػػ ـ و ػػريعة هللا، والاػػاس ومػػا يعلػػ  ؼلنللػػوف  يبيػػه ن  ىاػػدما أرسػػل هللا 

فمػػاه  الػػذى ؽليػػل ى األمهتجػػة وؼلنللػػوف ى السبػػاع وؼلنللػػوف ى األىػػراض وى العػػادات، 
إىل النيدد ى ول أموره ويريد ىادما يقوؿ ولمة   ؼلنلف معه و  يرّد ىليػه أحػد ويعنقػد 

 أف ولمنه  د الكلمة الصاياة وفق .
وماه  ادلنسا ل ألحصد درجة فيرتؾ العمل ويل أ إىل الكسػل ويعنقػد أف ر ػة هللا 

 ؾ  والػػػف و ػػػ ة، و ػػػ  سػػػن عله يلػػػوز بػػػدوف ىمػػػل، فهػػػذه  اللػػػة و ػػػذه  اللػػػة و اػػػا
 موجودين ى ول رلنمم إف واف بني الرجاؿ أو بني الاساء أو بني اليباب أو بني غ   .

  ايُٓط األٚعطايُٓط األٚعط

 ذلذه األمة أف ظليد ىلد الوسسية وحاؿ لاا ى القرآف: إزنار هللا 

﴿﴿                          ﴾﴾  ((593593. البمرة .البمرة  
نسػػػا لني ولكػػػن ى الوسػػػسية الػػػ  جػػػاء هبػػػا رسػػػوؿ رب   يكػػػوف منيػػػددين و  م

وػاف ماه ػه دومػاً النوسػ  ى وػل أحوالػه، إف وػاف ى   ولذلك صلد الرسػوؿ  العادلني 
العبادات صلده ينوس  فيها   ييػق ىلػد يلسػه و  يُ قػل ىلػد يلسػه ابلعبػادات و  يػرتؾ 

 ىليه هللا. الساىات والعبادات ولكن ؽليد ىلد ادلاهج الوسسد الذى فرضه
حػ  ى ادلعييػة وػػاف ؼلنػار الػام  األوسػػ  فػ  يسػرؼ ى السعػػاـ و  يػرتؾ السعػػاـ 
مجلػػًة واحػػدة ولكػػن ينوسػػ  حػػ  ى أمػػااؼ السعػػاـ، ووػػاف أيضػػاً ينوسػػ  ى ادل بػػ  وى 

 .اللرش واألأث وى ول أموره واف ؼلنار الام  األوس  
اابً، واليػباب يرلػ  ىلػيه  احلمػػاس ُوجػد مجاىػة ى زمايػه و ػؤ ء دومػاً يكويػوا  ػب

، فػػػاجنمم ع عػػػة والقػػػوة واللنػػػوة واحلميػػػة ويريػػػدوف أف يعملػػػوا وغلنهػػػدوا ى  اىػػػة هللا 
                                                           

ِٓ  ِٕ٘ٛجفك  ٕٗٔٓ/ٔٔ/7ٔجألليٍ   جٌؼٛج١ِس جإلغ١ٕٓ  –ذٍّوُ ٖرحخ ط١رس  –ٔىٚز جٌٕٓحء  ٘ٙ
 ٘  ٖٙٗٔجٌّكٍَ 
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مػػاه ، فأحػػد   حػػاؿ: أ  سأمػػـو الػػد ر ولػػه ولػػن أفسػػر يومػػاً، وال ػػاى حػػاؿ: وأ  سػػأحـو 
حػاؿ: وأ  لػن أتػهتوج  الليل وله ولن أ ـ و  حلظة ى الليل ى أى ليلة من اللياىل، وال الل

 وسأىنهتؿ الاساء.
 ػػػؤ ء ال  عػػػة مػػػاذا ازنػػػاروا؟  ػػػل إزنػػػاروا ادلػػػاهج الوسػػػسد أـ ادلػػػاهج ادلنيػػػدد؟ 

 النيدد و ددوا ىلد أيلسه . 
{{   ٚٞ ٖٓٔب َٚاد٢ اي ُٝٛٔت ٜأِط ِٖٕط إ٢ٜي٢ ُب ١َُٝ َص ًٜا َُ ٞٚ َجا٤َ  ٖٓٔب َٚاد٢ اي ُٝٛٔت ٜأِط ِٖٕط إ٢ٜي٢ ُب ١َُٝ َص ًٜا َُ ٞٚ   َجا٤َ  ٖٓٔب ِٔ ٔعَباَر٠ٔ اي َٕ َع ٞٚ َِٜغٜأٝيٛ ٖٓٔب ِٔ ٔعَباَر٠ٔ اي َٕ َع ، ، َِٜغٜأٝيٛ

ُٖا ٝأِخٔبُضٚ ُٖا ٝأِخٔبُضٜٚفًٜ ٞٚ ٜفًٜ ٖٓٔب َٔ اي َٔ  ُٔ َِْر  َٔ ِٜ َٜٚأ َٖا ، ٜفٜكاٝيٛا :  ِِ َتٜكاي٥ٛ ُٗ ْٖ ٞٚ ا ٜنٜأ ٖٓٔب َٔ اي َٔ  ُٔ َِْر  َٔ ِٜ َٜٚأ َٖا ، ٜفٜكاٝيٛا :  ِِ َتٜكاي٥ٛ ُٗ ْٖ َّ   ا ٜنٜأ ََا َتٜكٖز  ُ٘ َّ ٜقِز ٝئفَض ٜي ََا َتٜكٖز  ُ٘ ٜقِز ٝئفَض ٜي

َْا ٍَ آَخُض : ٜأ َٜٚقا ٌَ ٜأَبّزا ،  ِٝ ْٚٞ ٝأَفًهٞ اي٤ً َْا ، ف٢ِٜ َٖا ٜأ ِِ : ٜأ ُٖ ٍَ ٜأَذُز ََا َتٜأٖخَض ؟ ٜقا َٚ  ٔ٘ ِْٔب ِٔ َس َْأَ ٍَ آَخُض : ٜأ َٜٚقا ٌَ ٜأَبّزا ،  ِٝ ْٚٞ ٝأَفًهٞ اي٤ً َْا ، ف٢ِٜ َٖا ٜأ ِِ : ٜأ ُٖ ٍَ ٜأَذُز ََا َتٜأٖخَض ؟ ٜقا َٚ  ٔ٘ ِْٔب ِٔ َس َٔ  

َٜٚيا  َِٖض  ُّ ايٖز َٜٚيا ٜأُفٛ َِٖض  ُّ ايٖز ٍُ ٜأُفٛ ُٖٚد ٜأَبّزا ، ٜفَحا٤َ َصُعٛ َٓٚغا٤َ ٜفًٜا ٜأَتَظ ٍُ اي َْا ٜأِعَتظ٢ ٍَ آَخُض : ٜأ َٜٚقا ُٛٔض ،  ٍُ ٝأٞف ُٖٚد ٜأَبّزا ، ٜفَحا٤َ َصُعٛ َٓٚغا٤َ ٜفًٜا ٜأَتَظ ٍُ اي َْا ٜأِعَتظ٢ ٍَ آَخُض : ٜأ َٜٚقا ُٛٔض ،  ٝأٞف

 ٔ٘ ٘ٔ اي٤ً ٍَ  اي٤ً ِِ ، ٜفٜكا ٢ٗ ِٝ ٍَإ٢ٜي ِِ ، ٜفٜكا ٢ٗ ِٝ ٘ٔ إ٢ٜي ِِ ٔي٤ً ْٚٞ أٜلِخَؾاٝن ٘ٔ إ٢ َٚاي٤ً ََا  َٜٚنَشا ، ٜأ ِِ ٜنَشا  ًُٞت َٔ ٝق ُِ اي٤ٔشٜ ُِْت ٘ٔ : ٜأ ِِ ٔي٤ً ْٚٞ أٜلِخَؾاٝن ٘ٔ إ٢ َٚاي٤ً ََا  َٜٚنَشا ، ٜأ ِِ ٜنَشا  ًُٞت َٔ ٝق ُِ اي٤ٔشٜ ُِْت : ٜأ

َٚ  ُّ ٓٚٞ ٜأُفٛ ُ٘ ٜئه ِِ ٜي ََٜٚٚأِتٜكاٝن  ُّ ٓٚٞ ٜأُفٛ ُ٘ ٜئه ِِ ٜي ِٔ َٜٚأِتٜكاٝن ِٔ َصٔيَب َع َُ َٓٚغا٤َ ، ٜف ُٖٚد اي َٜٚأَتَظ َٜٚأِصٝقُز ،  َٚٝأَفًهٞ  ُٛٔض ،  ِٔ ٝأٞف ِٔ َصٔيَب َع َُ َٓٚغا٤َ ، ٜف ُٖٚد اي َٜٚأَتَظ َٜٚأِصٝقُز ،  َٚٝأَفًهٞ  ُٛٔض ،  ٝأٞف

ٞٚٓ َٔ َِٝػ  ُٓٚٞعٖٓٔتٞ ٜفًٜ َٔ َِٝػ  ٙٙ{{..ُعٖٓٔتٞ ٜفًٜ
  

من يبعػد ىػن  ريػق رسػوؿ هللا و ػو  ريػق الوسػسية فهػذا بعيػد ىػن  ػدى هللا وىػن 
أف ، ألف اإلسػ ـ جػاء إلسػعاد ادلػرء ى الػدييا واايزػرة ف عػل ادلػاهج ماهج رسوؿ هللا 

اإليساف   يرتؾ الدييا أالياً وينلرغ للعبػادات، و  يػرتؾ ىمػل مػا  ل زػرة ويكػوف علػه  
 وله ى الدييا ومجم األمواؿ والايل من  يبا ا و هوا ا، فهذا   يالم و ذا   يالم.

 اػػاؾ أ ٌس  ػػرالني ى الػػدييا و  يصػػلد و  يػػذور هللا و  يسػػمم أو يقػػرأ ى ونػػاب 
يػػه ميػػروؿ وادليػػاغل و ػػ ة و لبػػات العاللػػة واألسػػرة و ػػ ة، فميػػروؿ مب ػػل هللا وح نػػه أ

يريػػد  أف ظليػػد مػػم اإلعاػػني   ػػذه األمػػور، و بعػػا و ػػذه ح ػػة غػػ  مػػاياة ألف هللا 
 الدييا واايزرة.

فعمػػل الػػدييا يقػػـو بػػه ىلػػد أومػػل وجػػه، وىمػػل اايزػػرة أيضػػاً يقػػـو بػػه ىلػػد أومػػل 
و  يقصػر ى  ػذا وصليػد ى ذلػك ػ   ولكػن اإلعاػني وجػه، و  ينعسَّػل  ػذا بسػب  ذلػك، 
لوا بعض إف  اء هللا.  معاً فاإلعاني يكمِّ

                                                           
 .صك١ف جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ أّٔ ذٓ ِحٌه  ٙٙ
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فهػذا سػيكوف ى الاهػار وسػ  ً ألياػا يصػـو يصػـو الػد ر ولػه و  يلسػر يومػاً  فمن
 هراً واحػداً ى العػاـ ويظػل  ػواؿ اليػـو وسػاىل و  يريػد أف يعمػل وإذا أحػٌد ولماػا يقػوؿ 

وف ومنعبوف وينعلل بػذلك، فمػا ابلكػ  مبػن يصػـو  ػواؿ العػاـ فمػاذا يلعػل؟ له: أياا مالم
فهػػذا لػػن يعمػػل أاليػػاً س ػػة الصػػياـ، و ػػل  ػػذا الوضػػم يرضػػد ىاػػه اليػػرع والػػدين ورب 

 العادلني؟  . 
فهػػل يسػػػنسيم أف يقػػـو ى الصػػػباح  وػػػل ليلػػة  ػػواؿ الليػػػل ى  اىػػة هللامػػن يسػػهر  

سنيقظ فسيقـو ى وح  الظهر ويكػوف االل ر، ف ذا ويذ   للعمل و و لن يااـ إ  بعد 
 بذلك حد ضيَّم وح  العمل.

ومن يرتؾ الهتواج: لو ترواا الهتواج فهذا معااه أياا حرر  أػراب األرض، فمػن الػذى 
ػر األرض اايف؟ الػهتواج ػ التػد الذريػة السيبػة وبعػد ا التػد الذريػة السيبػة فنعمػر األرض  يعمِّ

 زليلة ىن الر ن. ابإليساف الذى جعله هللا 

  املٓٗخ األٚعط يف ايعبار٠املٓٗخ األٚعط يف ايعبار٠

م يوافق ىليه، فمػا ادلػاهج الػذى ازنػاره؟ ادلػاهج الوسػسد،   ذا ادلاهج الرسوؿ 
ي حظ ذلك وػلاوؿ أف يقـو بذلك مم أماابه الكراـ، فكلمػا مسػم ىػن واحػٍد  وواف 

 سية.زالداً ىن احلد، يقوؿ له: إرجم للوس ر  ماه  أيه إييرل ابلعبادات 
واف إباه ىبد هللا بػن ىمػرو ووػاف  ػاابً ووػاف رجػ ً مػن   سيد  ىمرو بن العاص 

: الليػػػل ولػػػه حػػػال  والاهػػػار ولػػػه مػػػال ، فازنػػػار لػػػه أبػػػوه بػػػذلكالصػػػاحلني، فكػػػاف ميػػػرو ً 
ىروساً  يبة وزوجه هبا، وبعد الػهتواج ى وػل يػومني يػذ   فيسػأؿ العػروس ىػن أزبارعلػا، 

دة ويرتوػر، ؽلكػل يومػاف د يػذ   إليهػا ويسػأذلا: ىػن أزبارعلػا فنقوؿ له: ميػروٌؿ ابلعبػا
وحػػاؿ لػػه: إف ىبػػد  فنقػػوؿ لػػه:   يػػهتاؿ مايػػر ً ابلعبػػادة ويرتوػػر فا ػػنكد حلضػػرة الاػػب 

هللا ميػػروٌؿ ابلصػػياـ أػػاراً وابلقيػػاـ لػػي ً ويػػرتؾ حػػق الهتوجػػة ػ والهتوجػػة ذلػػا حػػق، فاسػػندىاه 
 وحاؿ له:  الرسوؿ 

: أحرأ القرآف ػ و ل يسنسيم أحٌد أف ؽلام أحػداً مػن حػراءة القػرآف؟ ماذا تلعل؟ حاؿ
  ػ لكن الاب ماعه وأىاده للوسسية، وحاؿ له: ى و  تقرأ القرآف؟ حاؿ: أحػرأه ى وػل يػـو 
آزػػػره ى يػػػوـٍ وليلػػػة فهػػػػل  ػػػذا ؽللػػػك وحنػػػػاً  وليلػػة مػػرة ػ يقػػرأ القػػرآف ولػػه مػػن أولػػػه إىل 
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 غلد وحناً للسعاـ، فقاؿ له: لي ٍء آزر غ  ذلك؟ ح  رمبا  
ْٚٞ ٝأٔطُٝل ٜأٞنَثَض ، ٜف}} ٍَ : إ٢ ِٗض٣ ، ٜقا ٌٚ َؽ َٕ ٔفٞ ٝن ْٚٞ ٝأٔطُٝل ٜأٞنَثَض ، ٜفاٞقَضإ٢ اٞيٝكِضآ ٍَ : إ٢ ِٗض٣ ، ٜقا ٌٚ َؽ َٕ ٔفٞ ٝن َُالاٞقَضإ٢ اٞيٝكِضآ ٍَ ٔفٞ  ٍَ َذٖت٢ ٜقا َُالَُا َطا ٍَ ٔفٞ  ٍَ َذٖت٢ ٜقا   7ٙ{{ثٕٕثَُا َطا

 ألف  ااؾ مصا  أزرى وحقوؽ ازرى واي  مكلف هبا
َٗاأٜأٜ}}: حاؿ له رسوؿ هللا أيضا و  ٖٓ ٖٔ اي ََ ٍُ : أٜلُفٛ َٗاَِْت اي٤ٔشٟ َتٝكٛ ٖٓ ٖٔ اي ََ ٍُ : أٜلُفٛ ٌَ  َِْت اي٤ٔشٟ َتٝكٛ ِٝـ ٖٔ اي٤ً ََ َٚأٜلٝقٛ ٌَ  َص  ِٝـ ٖٔ اي٤ً ََ َٚأٜلٝقٛ َص 

           ٔ٘ ٍُ اي٤ًـ ٍَ َصُعـٛ ٘ٔ ، ٜفٜكـا ٍَ اي٤ًـ َٜـا َصُعـٛ ًٞـُت َسٔيـٜو  ٍَ : ٜقـِز ٝق ٘ٔ           ََا ٔعِؾُت ؟  ، ٜقـا ٍُ اي٤ًـ ٍَ َصُعـٛ ٘ٔ ، ٜفٜكـا ٍَ اي٤ًـ َٜـا َصُعـٛ ًٞـُت َسٔيـٜو  ٍَ : ٜقـِز ٝق ْٖـٜو ال  ََا ٔعِؾُت ؟  ، ٜقـا ْٖـٜو ال  :  إ٢ :  إ٢

١َٜٓ ٔبَعِؾض٢  ٕٖ اٞيَرَغ ٣ّ ، ف٢ِٜ ٜٖا ١َُٜ ٜأ َُال ِٗض٢  َٔ ايٖؾ َٔ  ِِ َُٚف  ِِ َٚٝق  ِِ َْ َٚ  ِِ َُٚف ِٛٔض  ُٛٔٝع َسٔيٜو ٜفٜأٞف ١َٜٓ ٔبَعِؾض٢ َتِغَت ٕٖ اٞيَرَغ ٣ّ ، ف٢ِٜ ٜٖا ١َُٜ ٜأ َُال ِٗض٢  َٔ ايٖؾ َٔ  ِِ َُٚف  ِِ َٚٝق  ِِ َْ َٚ  ِِ َُٚف ِٛٔض  ُٛٔٝع َسٔيٜو ٜفٜأٞف َتِغَت

َِ َِٜأ ٍَ    ٜأ ِٔ َسٔيـٜو ، ٜفٜكـا َٔـ  ٌَ ْٚٞ ٝأٔطُٝل ٜأٞفَن ًُٞت : إ٢ ٍَ : ٝق ِٖض٢  ، ٜقا ٢ّ ايٖز َٝا ٌُ ٔف َِٔث ََٚسٔيٜو  َٗا ،  ٍَ    َثأي ِٔ َسٔيـٜو ، ٜفٜكـا َٔـ  ٌَ ْٚٞ ٝأٔطُٝل ٜأٞفَن ًُٞت : إ٢ ٍَ : ٝق ِٖض٢  ، ٜقا ٢ّ ايٖز َٝا ٌُ ٔف َِٔث ََٚسٔيٜو  َٗا ،  َثأي

 ٔ٘ ٍُ اي٤ً ٘ٔ َصُعٛ ٍُ اي٤ً ِٛٔض   َصُعٛ َٜٚأٞف َّا ،  ِٛ َٜ  ِِ ِٛٔض : ُف َٜٚأٞف َّا ،  ِٛ َٜ  ِِ َّا: ُف ِٛ َّاَٜ ِٛ َٜ     : ٍَ ِٔ َسٔيٜو ، ٜفٜكا َٔ  ٌَ ْٚٞ ٝأٔطُٝل ٜأٞفَن ٍَ : إ٢ ٍَ : ، ٜقا ِٔ َسٔيٜو ، ٜفٜكا َٔ  ٌَ ْٚٞ ٝأٔطُٝل ٜأٞفَن ٍَ : إ٢ ، ٜقا

ِٔ َسٔيٜو  َٔ  ٌَ ِٔ َسٔيٜو ال ٜأٞفَن َٔ  ٌَ {{ال ٜأٞفَن
ٙ9. 

الرجػػل ػلكػػد أيػػه  الػػ  بػػه احليػػاة ووػػرب ى السػػن وبعػػد الكػػرب اجلسػػ  ضػػُعف،   ػػذا
فػػػهتاره مجاىػػػة وسػػػألوه مػػػا حالػػػك؟ فقػػػاؿ ذلػػػ : أ  حػػػهتين أليػػػر م أحبػػػل ومػػػية رسػػػوؿ هللا، 
فقػػالوا: ومَ؟ فقػػاؿ: وػػربت ى السػػن والرسػػوؿ أومػػاى أف أمػػـو يومػػاً وأفسػػر يومػػاً وأ    

 أسنسيم ذلك اايف.
 أف يوجهػه للعمػل الػذى يسػنسيم أف يػداـو ىليػه و ػذا  ػو ادلػػاهج فػأراد رسػوؿ هللا

 :الذى ازناره الاب لاا أمجعني، ماذا يعمل اي رسوؿ هللا من األىماؿ الصاحلة؟ فقاؿ 
{{  ٌٖ ِٕ ٜق َٚإ٢ َٗا  َُ َٚ ٘ٔ َتَعاٜي٢ ٜأِر ٢ٍ إ٢ٜي٢ اي٤ً َُا ٌٖٜأَذٗب اأٜلِع ِٕ ٜق َٚإ٢ َٗا  َُ َٚ ٘ٔ َتَعاٜي٢ ٜأِر ٢ٍ إ٢ٜي٢ اي٤ً َُا {{  ٜأَذٗب اأٜلِع

ٙ8
  

بياة وأداـو ىلػػػيه  فهػػػذا  ػػػ ٌء ادلهػػػ  أف أداـو ىليهػػػا، أسػػػبِّ  وػػػل يػػػـو مالػػػة تسػػػ
 يػػػ ، لكػػػن أسػػػبِّ  ىيػػػرة آ ؼ ويػػػـو أسػػػب  ويػػػـو   أسػػػب  فهػػػذا أػػػج   يرضػػػد هللا 

 .وؼلالف  دى رسوؿ هللا 
فيخنار ادلسل  لالسه ادلاهج الذى به يسنسيم أف يدمي ىلػد األىمػاؿ الصػاحلة فػ  

 يُ قل ىلد يلسه سيل أيه يوىِّ بكل احلقوؽ.

                                                           
 صك١ف جٌرهحٌٜ ػٓ ػرىهللا ذٓ ػٍّٚ. 7ٙ
 صك١ف جٌرهحٌٜ ٍُِٚٓ ػٓ ػرىهللا ذٓ ػٍّٚ. 9ٙ
 صك١ف ٍُِٓ ػٓ ػحتٗس ٌاٟ هللا ػٕٙح. 8ٙ
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  تتذغٔ اعتغالٍ ايٛقذغٔ اعتغالٍ ايٛق

إذا وايػػػػػ   اػػػػػاؾ باػػػػػٌ  و البػػػػػة فعاػػػػػد ا الوحػػػػػ  األوؿ للدراسػػػػػة والوحػػػػػ  ال ػػػػػاى 
ل سػػػنذوار، والوحػػػ  ال الػػػل لللػػػرالض الػػػ    غػػػر لاػػػا ىاهػػػا و ػػػد الصػػػلوات اخلمػػػ ، 

 والوح  الرابم لبعض األىماؿ ال  تساىد هبا والد ا ى ادلاهتؿ ح  تكوف ابرة  هبا.
 مػػػايم مػػػن ىمػػػل بعػػػض األىمػػػاؿ اخل يػػػة ى األجػػػازة يكػػػوف ىاػػػد ا وحػػػ  زالػػػد فػػػ 

، لكػػن  اػاؾ  البػػة تايػرل ابلعبػػادات فقػ ، فهػػل لللقػراء وادلسػاوني  لبػػاً دلرضػاة هللا 
  ذا ماهج يرضد هللا ورسوله؟

ترتؾ ااضػرات والػ  ى ادلسػ د مػم بعػض األزػوات يػذاورف الػدروس الديايػة، 
 ألوىل ىليها  د  ذا األمر.فهل  ذا يالم ى يظر اإلس ـ؟   ػ ألف اللريضة ا

  ايتٛفٝل يف إعٛا٤ اذتكٛمايتٛفٝل يف إعٛا٤ اذتكٛم

إذا وايػ  إمػراة فيكػوف ىليهػػا حػق  وحػق للػهتوج وحػػق لػ و د وحػق ل بػػوين إف  
، وحٌق ل حارب وذوى األرحاـ، ىليهػا أف توفػق بػني  ػذه احلقػوؽ وتعسػد لكػل  وا  حينيَّ

 .اا ذى حٍق حّقه، و ذا  و ادلاهج اإلس مد الذى ارتضاه لاا يبي
بعد اذل رة ازنػار للمسػلمني أف يكػوف لكػٌل واحػد مػاه  مػاحباً يعياػه  الرسوؿ 

ىلػػػد أمػػػر دياػػػه، واحػػػٌد مػػػاه  غللػػػ  مػػػم رسػػػوؿ هللا يسػػػمم ماػػػه العلػػػ  واحلكمػػػة والقػػػرآف 
واايزػػر يػػذ   لعملػػه، وىاػػدما ٍتػػد  مػػاح  العمػػل لي ػػال  رسػػوؿ هللا واايزػػر يػػذ   

وف فيها معاً، واإلعاني غللساف معاً ووػل واحػٍد ماهمػا للعمل ح  تكوف الدييا واايزرة ؽلي
ػلكػػد ل زػػػر مػػػا مسعػػػه مػػػن رسػػػوؿ هللا، فلػػػ  يلنػػػه  ػػػيئاً مػػػن رسػػػوؿ هللا وى يلػػػ  الوحػػػ  
 ايػػ  العمػػل يػػؤدى مػػا ىليػػه ألو ده وأ ػػل بينػػه تاليػػذاً للمػػاهج اإلذلػػد الػػذى ارتضػػاه لاػػا 

 هللا.
داء ادل ػػػاؿ سػػػيد  أبػػػو الػػػدر  عاػػػني ىلػػػد سػػػبيلاآزػػػد بػػػني وػػػل  سػػػيد  رسػػػوؿ هللا 

معاً، سلماف سافر ورجم من سلره فمرَّ  زيه أف الػدرداء  وسيد  سلماف اللارسد أزواف
فوجػد إمرأتػه    ػن  بالسػها أاليػًا ػ   ابدللػب  و  ابدلظهػر و  ابدلاظػر ػ فسػأذلا: مػا حػاؿ 

الػػػػدرداء وحػػػػدـ لػػػػه  فػػػػاينظر حػػػػ  جػػػػاء أبػػػػو أبو الدرداء؟ حالػ : إييػرل ىاػا بعبػادة هللا، 
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السعاـ وحاؿ له سلماف: ول معد، فقاؿ: أ  مػال ، فقػاؿ لػه: لػن آوػل حػ  الوػل معػد، 
فأوػػػل معػػػػه، د  ـ معػػػػه ى الليػػػػل ى غرفػػػػة واحػػػدة فػػػػأراد أبػػػػو الػػػػدرداء أف يقػػػػـو لينوضػػػػأ 
ويصلد، فقاؿ له سلماف: أينظر حلي ً الوح  بدرى ىلد الل ر، وولما أراد القيػاـ يػؤزره 

لَّ موىد الل ر فقاؿ له:  يا لانوضأ ويصلد مػم رسػوؿ هللا، فػرآه حػهتين فقػاؿ لػه: ح  ح
ىليػك حقػاً )جسػمك( م  هتف؟ إف لربك ىليك حقاً وإف لهتوجك ىليك حقاً وإف لبديك 

 فأىسد ول ذى حٍق حقه.
ذ بػػوا ليصػػلوا مػػم رسػػوؿ هللا فبعػػد الصػػ ة ا ػػنكد أبػػو الػػدرداء سػػلماف إىل رسػػوؿ 

ماف جعلػر أفسػر وواػ  مػالما، وماعػر الصػ ة ابلليػل ػ أى القيػاـ يعػر هللا وحاؿ له: سػل
 ماعر من  اىة هللا ػ فاسنوض  الاب األمر وأوِّد ىلد احلك  وحاؿ له:

{{  ٗٞ ُٕ اٞيٜفاص٢ٔع َُا ًٞ َٞٗفَزَم َع ُٕ اٞيٜفاص٢ٔع َُا ًٞ ًٜٔو ،،  َفَزَم َع ِٖ َٚأٜل ِٜٝو َذك٦ا ،  َٓٞفٔغٜو َعًٜ َٚٔي ِٜٝو َذك٦ا ،  ٕٖ ٔيَضٚبٜو َعًٜ ًٜٔو إ٢ ِٖ َٚأٜل ِٜٝو َذك٦ا ،  َٓٞفٔغٜو َعًٜ َٚٔي ِٜٝو َذك٦ا ،  ٕٖ ٔيَضٚبٜو َعًٜ إ٢

ِٝٔفٜو  ِٝٔفٜو َٚٔيَن ُ٘ َٚٔيَن ٌٖ ٔسٟ َذٍل َذك٤ ِٜٝو َذك٦ا ، ٜفٜأِعٔط ٝن ُ٘ َعًٜ ٌٖ ٔسٟ َذٍل َذك٤ ِٜٝو َذك٦ا ، ٜفٜأِعٔط ٝن {{َعًٜ
7ٓ

  

 بد وأف تعسد ول واحد من  ػؤ ء حقوحػه ألف  ػذا  ػو ادلػاهج الػذى ارتضػاه لاػا 
 .هللا وواف ىليه أمااب رسوؿ هللا 

  أذٛاٍ ايٓبٗا٤ َٔ أفراب ايٓيبأذٛاٍ ايٓبٗا٤ َٔ أفراب ايٓيب

ا اجلماىػػة الُعقػػ ء مػػن أمػػااب حضػػرة الاػػب الػػذين يريػػد أف يكػػوف مػػ له  إزنػػارو 
أىمػػا ً حليلػػة وحضػػرة الاػػب بياهػػا لاػػا حليلػػة ويسػػ ة وى يلػػ  الوحػػ  ذلػػا أجػػور و ػػ ة ىاػػد 

 ح  يقوموف ابحلقوؽ ولها. هللا 
 :م اؿ آزر أايـ حضرة الاب 

 واحدة ىرض  يلسها ىلد حضرة الاب وحال  له: 
ولػه    أريد أف أتهتوج بيػرط أف مػن ينػهتوجر تكػوف فيػه  ػرو اً ع عػة أف يقػرأ القػرآف

ول يـو مرة، و  يااـ الليل وله ويصػـو الػد ر ولػه ػ  ػرو ها  كػذا ػ حضػرة الاػب ىػرض 
األمػػر ىلػػد أمػػاابه وأحػػد   حػػاؿ لػػه: أ  أتهتوجهػػا ومعػػد  ػػذه اليػػروط، فنهتوجهػػا وبعػػد 
مدة وجدت أف الهتوج م يالذ أى  رط من اليروط ى يظر ا، فلد الليل ياػاـ وى الاهػار 

                                                           
 صك١ف جٌرهحٌٜ ػٓ ٚ٘د ذٓ ػرىهللا. 7ٓ
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إ  القليػػل، فلمػػا تعبػػ  مػػن ذلػػك ذ بػػ  حلضػػرة الاػػب وحالػػ  لػػه:  فػػا ر و  يقػػرأ القػػرآف
فػػ ف  ػػذا م يالػػذ  ػػيئاً شلػػا اتلقاػػا ىليػػه، فقػػاؿ ذلػػا: فتػػد بػػه و ػػو أىلػػ  بالسػػه، ويعلماػػا 
 حضرة الاب ى  ذا األمر أف اإليساف   يسمم من واحد فق  ولكن أمسم من السرفني.

معد مػػػن  ػػػرؼ واحػػػد، فكػػػل إايوػػػد أف تنسػػػرىد و كمػػػد ى حضػػػية بعػػػد أف تسػػػ
 رؼ ػلكد ىلػد حسػ   ػواه ليكػوف احلكػ  لصػاحله، ولكػن يسػمم ل عاػني ى وجودعلػا 
معػػاً، أليػػه ىاػػدما يكػػو  بعيػػدين ىػػن بعضػػهما يكػػوف أيضػػاً مػػن اجلػػالهت أف ػلكػػد وػػٍل ماهمػػا 

 ىلد  واه، لكن ى وجودعلا معاَ   يسنسيعا إ  حوؿ احلق.
ليػك أف   تاػاـ الليػل و  تلسػر ابلاهػار وأف ف اء الرجل وحاؿ لػه:  ػذه  ػر   ى

، فقاؿ: اي رسوؿ هللا لقػد وفيػ  ابليػروط   تقرأ القرآف وله ول يـو مرة وتقوؿ أيك م توىِّ
 ولها وحاؿ: مسعنك تقوؿ:

ِٔ َف٢٤ً ايٗقِبَس ٔفٞ   }} ََ َٚ  ، ٢ٌ ِٝ ِْٔقَف اي٤ً  َّ َُا ٜقا ْٖ َُاَع١ٕ ، ٜفٜهٜأ ِٔ َف٢٤ً اٞئعَؾا٤َ ٔفٞ َج ِٔ َف٢٤ً ايٗقِبَس ٔفٞ ََ ََ َٚ  ، ٢ٌ ِٝ ِْٔقَف اي٤ً  َّ َُا ٜقا ْٖ َُاَع١ٕ ، ٜفٜهٜأ ِٔ َف٢٤ً اٞئعَؾا٤َ ٔفٞ َج ََ

ُ٘ ٌَ ٝن٤ً ِٝ َُا َف٢٤ً اي٤ً ْٖ َُاَع١ٕ ، ٜفٜهٜأ َُ٘ج ٌَ ٝن٤ً ِٝ َُا َف٢٤ً اي٤ً ْٖ َُاَع١ٕ ، ٜفٜهٜأ {{  َج
7ٔ
    

 .وا  أحافظ ىلد ذلك، فقاؿ له:  ذا اليرط حد وفينه
 حاؿ: ومسعنك تقوؿ: 

ِٖض٢  }} ٢ّ ايٓز َٝا َٕ ٜنٔق ٣ٍ . ٜنا ٛٓا ِٔ َؽ َٔ ُ٘ ٔع٘تا  َٜٚأِتَبَع  َٕ َََنا َّ َص ِٔ َفا ِٖض٢ََ ٢ّ ايٓز َٝا َٕ ٜنٔق ٣ٍ . ٜنا ٛٓا ِٔ َؽ َٔ ُ٘ ٔع٘تا  َٜٚأِتَبَع  َٕ َََنا َّ َص ِٔ َفا ََ  }}
7ٕ 

 .وحد مم  رمضاف والس  من  واؿ، فقاؿ له: حد وفي 
  حاؿ: ومسعنك تقوؿ:د

{{  َُ ْٖ ٢ٔ ٜفٜهٜأ ِٝ ََٖضَت َٖا  ِٔ ٜقَضٜأ ََ َٚ  ، ٢ٕ ًَُُٝث اٞيٝكِضآ َُا ٜقَضٜأ  ْٖ ََٖض٠ٟ ٜفٜهٜأ ُ٘ ٜأَذْز  َٛ اي٤ً ُٖ  ٌِ ِٔ ٜقَضٜأ ٝق َََُ ْٖ ٢ٔ ٜفٜهٜأ ِٝ ََٖضَت َٖا  ِٔ ٜقَضٜأ ََ َٚ  ، ٢ٕ ًَُُٝث اٞيٝكِضآ َُا ٜقَضٜأ  ْٖ ََٖض٠ٟ ٜفٜهٜأ ُ٘ ٜأَذْز  َٛ اي٤ً ُٖ  ٌِ ِٔ ٜقَضٜأ ٝق ا ٜقَضأ ا ٜقَضأ ََ

َٕ اِص َُا ٜقَضٜأ اٞيٝكِضآ ْٖ َُالُّا ٜفٜهٜأ َٖا  ِٔ ٜقَضٜأ ََ َٚ  ، ٢ٕ ٢ٞ اٞيٝكِضآ ًَٝث َٕ اِصُُ َُا ٜقَضٜأ اٞيٝكِضآ ْٖ َُالُّا ٜفٜهٜأ َٖا  ِٔ ٜقَضٜأ ََ َٚ  ، ٢ٕ ٢ٞ اٞيٝكِضآ ًَٝث {{  جتاالجتاالُُ
7ٖ 

، فالنلػػ  الاػػب وحػػاؿ ذلػػا: ػ واينبهػػوا لعبػػارة وأ  أحػػرأ ا لسػػورة عػػ ث مػػرات وػػل يػػـو
 )ايصرى فقد تهتوج  فقيهاً( ػ رجً  فقيهاً، ومن  و اللقيه؟  الاب:

                                                           
 .فحْ ٌٚجٖ ٍُِٓ ٚجٌطًٍِٞ ػٓ ػػّحْ ذٓ ػ 7ٔ
 صك١ف ٍُِٓ ػٓ نحٌى ذٓ ٠َى. 7ٕ
 .جٌٍجفؼٟ ػٓ ػٍٟ ذٓ أذٟ طحٌد  7ٖ
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لػػذى ياظػػر للعمػػل القليػػل الػػذى ىليػػه األجػػر الك ػػ  حػػ  يسػػنسيم القيػػاـ ابحلقػػوؽ 
 .ال  ولله هبا هللا ضلو ىباد هللا 

  أَٛص ال جتٛطأَٛص ال جتٛط

 د سبيل ادل اؿ:لكن ىل
  ل غلوز إلمراة أف ُ   الليل وله ى الص ة  وترتؾ حق زوجها؟

 !  غلوز و ذا شلاوع 
 و ل غلوز إلمرأة منهتوجة أف تصـو يوماً ى غ  رمضاف بدوف إذف زوجها؟

  بد من إذف الرجل.
ف تاهمػػػك  ػػػواؿ الوحػػػ  ى  ػػػذه اللػػػرتة ى احلػػػديل ى أ ػػػل يبػػػي  اليػػػرع إلمػػػرأة 

ليلػػػو ت مػػػم اجلػػػ اف أو ى ميػػػا دة النليلهتيػػػوف وبعػػػد أف تسػػػمم آذاف الظهػػػر تقػػػوؿ: الن
 !!الظهر أذَّف وم أمام السعاـ بعد وزوجد ىلد وموؿ للبي 

هت السعاـ  !وٍتد الرجل وغلد ا م اهِّ
ولكػػد  ػػػرج مػػػن  ػػػذا ادلسػػػ  مػػػاذا تلعػػػل؟ فعاػػػدما يػػػدزل البيػػػ  تنصػػػام الوضػػػوء 

ا ميرولة بص ة الظهػر، و ػل يالػم  ػذا، ودلػاذا تصػلد ىاػد وتصلد وترتوه ب   عاـ ووأأ
اء معػػػػه موىػػػػد الرػػػػذاء أفػػػػ  تصػػػػلد حبػػػػل ومػػػػوؿ زوجهػػػػا؟ وتن هػػػػهت لل لػػػػوس معػػػػه والرػػػػذ

 .له وما حاؿ هللا  واحلديل معه ح  تكوف سكااً 
فاإلس ـ يريد الدىوة الوسػسية الػ  وػاف ىليهػا الاػب ووػاف ىليهػا أمػااب الاػب، 

 يعسد ألمااب احلقوؽ حقوحه .و و أف اإليساف 
 َمػِاْبااه  : وحػالوا العمػل ىلػد والُقوَّة الِعبادة   اب جنهادِ   الا  ىاد رجلٌ  وذُور

 مػن يُػْلسػر و  مػ ة مػن يَػْالنػل   وػاف ماػه أىَبدَ   هللا رسوؿ اي بعدؾ رأياا فما َسلر  
 . مياـ

  :  الا  حاؿ
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ُُْٛ٘  نإنإ  فُٔفُٔ  }} َُُْٜ٘ٛ َٜٝكّٛ  َٜ َٜٝكّٛٚ {{  ..  ََٓ٘ٓ٘  أعبُزأعبُز  نًٝٓهِنًٝٓهِ    ::  قاٍقاٍ  ن١ًٓان١ًٓا    ::  قايٛاقايٛا  ب٘ب٘  ٚ
7474

  

ََٓض) )  ََٓضٚ     ::  قاٍقاٍ  أتعبزأتعبز    ::  قاٍقاٍ  تقٓعتقٓع  َاَا    ::  فكاٍفكاٍ  ٜتعٓبزٜتعٓبز  إعضا٥ٌٝإعضا٥ٌٝ  بينبين  ََٔٔ  بضجٌبضجٌ  املغُٝساملغُٝس  ٚ

ََٔ ََٚٔ {{    َٓوَٓو  أعبُزأعبُز  أخٛىأخٛى    ::  قاٍقاٍ  أخٞأخٞ    ::  قاٍقاٍ  بوبو  ٜكّٜٛكّٛ  ٚ
7575

  

ألف اإلس ـ لي  فيه  ذا الاظاـ، و ػذا الاظػاـ موجػود ىاػد ادلسػياية ى الر باػة، 
ينلرغوا للعبادة ويرتووا العمل ويذ بوا ل ديرة ويعييوف فيها، والاب حػاؿ  والر باة  د أف

 لاا:
{{  ٢ّ ١َٜٓٝ ٔفٞ اإل٢ِعاٜل ْٔ َِٖبا ٢ّاٜل َص ١َٜٓٝ ٔفٞ اإل٢ِعاٜل ْٔ َِٖبا {{  اٜل َص

7ٙ
  

فاإلسػػ ـ لػػي  فيػػه  ػػ ٌء مػػن ذلػػك ولكػػن فيػػه ىمػػٌل للػػدييا وىمػػٌل ل زػػرة ولكػػن 
ف ادلهػػػ  أف يكػػػوف ىمػػػل الػػػدييا   يلرػػػد ىمػػػل اايزػػػرة، و  ىمػػػل اايزػػػرة ياسػػػد اإليسػػػا

 احلقوؽ ادلكلف هبا ى ديياه.
إذا حػػاـ ادلػػػرء هبػػػذا ادلاهػػػاج يكػػػوف  ػػػو ادلاهػػػاج الكامػػػل الوسػػػس  الػػػذي ازنػػػاره لاػػػا 

 .رسوؿ هللا 
وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسلَّ 

                                                           
 جٌؼمى جٌف٠ٍى 7ٗ
 جٌؼمى جٌف٠ٍى ٚجإلق١حء ٚٔيٛ٘ جألنرحٌ 7٘
ُْ أُْذؼَقققْع  7ٙ ٌَققق َٚ َكِس ،  ّْ ققق َّٓ ٌَْك١ِِٕف١َّقققِس جٌ ٌٚجٖ جٌطرٍجٔقققٟ ػقققٓ صقققىٜ ذقققٓ ػؿقققعْ ذٍفققق  " ئِِّٔقققٟ ذُِؼػْقققُص ذِح

رَح١َِِّٔس" ْ٘ ٍَّ  ذِحٌ
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 اجمللس الثامن

  األْٛاص يف ذٝا٠ األخٝاصاألْٛاص يف ذٝا٠ األخٝاص

  ْع١ُ اإلميإْع١ُ اإلميإ

  ْٛصا١ْٝ ايضعٍْٛٛصا١ْٝ ايضعٍٛ

  ْٛص اإلميإْٛص اإلميإ

  َثٌ ْٛصَٙثٌ ْٛصٙ

  اظ ع٢ً ْٛص اإلميإاظ ع٢ً ْٛص اإلميإاذتفاذتف

  ايؾهض ع٢ً ْع١ُ اإلميإايؾهض ع٢ً ْع١ُ اإلميإ
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األْٛاص يف ذٝا٠ األخٝاصاألْٛاص يف ذٝا٠ األخٝاص: : اجملًػ ايثأَاجملًػ ايثأَ
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احلمػػػد  الػػػذى مػػػنَّ ىلياػػػا  فضػػل ماَّػػػٍة تلضػػػل هبػػػا ىلػػػد  - بسػػمميحرلا نمحرلا هللا 
جعلػه  نْ والص ة والس ـ ىلػد َمػ .العد ف والقرآف اخللق أمجعني، و د ماة اإلؽلاف والا ِّ 

 ومنخلقػػػػاً  ىػػػػام ً  ،ابلقػػػػرآف وى اب اػػػػه حػػػػرآف، فكػػػػاف مناروػػػػاً  ،ظػػػػا ره حػػػػرآفى  هللا 
ك وىلياػػا معهػػ  أمجعػػني مباِّػػ ،  ني ىلػػد سػػبيلهاوالاػػ ،سػػيد  ن وآلػػه ومػػابه ،ابلقػػرآف

 اي أرح  الرا ني. .. وجودؾ وورمك

  ْع١ُ اإلميإْع١ُ اإلميإ

 وحاايػػه  ،ياػػاوىسلػػه ىل ،هللا لاػػا  ِّ لػػو تػػدبر  ى وػػ ـ هللا مليَّػػا لعلماػػا مػػدى ُحػػ
م يوّوِػػل  ػػأف اإلؽلػػاف إىل أيلسػػاا لكػػ  ينلكػػر فيػػه  فػػ ف هللا  ،مجاىػػة ادلػػؤماني -ىلياػػا 
العقػػل   يػػدرؾ إ  األ ػػياء  ،والعقػػل   يػػدرؾ  ػػذه األ ػػوار -أو ييػػرل العقػػل  ،وطلنػػار

 ىلػوى يػوراى اسوسة ادللموسة فياػا وفيمػا حولاػا مػن احليػاة الدييويػة، لكػن اإلؽلػاف معػر
و  يدروه أي إيسػاف إ  إذا أىايػه وحػواه ىلػد اإلحسػاس بػه حضػرة  ،  يسلم ىليه العقل

 وازنار، و  أحد فياا تػرؾ لالسػه لكػ  ؼلنػار ادلػاهج ف  يوجد أحد فياا ُز ِّ  ،الر ن 
وأودع بذاتػػه العليػػة  ،الػػذى يرضػػد العهتيػػهت الرلػػار، لكػػن مػػن فضػػل هللا ىلياػػا زلقاػػا وأ لاػػا

   لماته الاورايية ى حلوباا اإلؽلاف،  دا  ل ؽلاف وحاؿ لاا ى القرآف:وون  مبداد و

                                                        

  اذتحضات(اذتحضات(1717))

مػػػ  ازنػػػار لاػػػا اإلؽلػػػاف؟ ماػػػذ أف زلػػػق األرواح ..  فهػػػو الػػػذى ازنػػػار لاػػػا اإلؽلػػػاف
 ػلػػدعاا ىػػن ويليػػة دزػػوؿ اإلؽلػػاف ى أرواحاػػا الاػػ ى  .ولهػػا ى حضػػرة الكػػرمي اللنػػاح  ومجعػػ 

 منادأ وواملا  ذه اللاظة: ما م يكن يعل ، فيقوؿ  مه هللا الكرمي الذى ىلَّ 
ُ٘ َسٔيٜو  }} ِٔ ٜأَفاَب َُ ٙٔ ، ٜف ُْٛص٢  ِٔ َٔ  ِِ ٢ٗ ِٝ َٜٚأٞيٜك٢ َعًٜ  ١َُٕ ًٞ ُ٘ ٔفٞ ٝظ ًٜٞك َ٘ َخًَٜل َخ ٕٖ اي٤ً ُ٘ َسٔيٜوإ٢ ِٔ ٜأَفاَب َُ ٙٔ ، ٜف ُْٛص٢  ِٔ َٔ  ِِ ٢ٗ ِٝ َٜٚأٞيٜك٢ َعًٜ  ١َُٕ ًٞ ُ٘ ٔفٞ ٝظ ًٜٞك َ٘ َخًَٜل َخ ٕٖ اي٤ً ُٓٗٛص   إ٢ ُٓٗٛص اي اي

                                                           
٘قققق  جٌّٛجفققققك ِٖٙٗٔققققٓ جٌّكققققٍَ  ٕ٘جالغٕقققق١ٓ  –جألليققققٍ  –جٌّٓققققؿى جٌؼط١ققققك  -ج٠ٌٍح٠ٕققققس  77
 َ ذؼى صعز جٌؼٗحءٕٗٔٓ/ٔٔ/7ٔ
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 ٔ٘ ٢ِ اي٤ً ًٞ ُِ َع٢ًٜ ٔع ًٜ ٍُ : َجٖف اٞيٜك ًَٔشٔيٜو ٜأٝقٛ ٌٖ ٜف ُٙ َم ٜٜٛأ ِٔ ٜأِخ ََ َٚ َِٖتَز٣ ،  ٘ٔ ا ٢ِ اي٤ً ًٞ ُِ َع٢ًٜ ٔع ًٜ ٍُ : َجٖف اٞيٜك ًَٔشٔيٜو ٜأٝقٛ ٌٖ ٜف ُٙ َم ٜٜٛأ ِٔ ٜأِخ ََ َٚ َِٖتَز٣ ،  {{  ا
79. 

؟ ل يوجد أحد فياا ُز ِّ   !!  وازنار ى  ذا اليـو
والسػماوات واألفػ ؾ وغػ ه،  ،وآدـ واألجسػاـ ،واا أرواحاً حبل زلػق الػدييا ولهػا

ويػػدرؾ معػػاى  ،إزنػػار هللا لاػػا الاػػور الػػذى بػػه يسػػنقبل اإلؽلػػافلكػػن مػػن سػػاىة اخللػػق األوؿ 
ى وػػل مػػا أمػػر ووػػل مػػا أػػد ى وػػل  ويسػػن ي    ،العػػد ف ؽ ابلاػػ ِّ ويصػػدِّ  ،القػػرآف

   .وح  وآف
الاػػور الػػذى وضػػعه لاػػا ىبػػارة ىػػن جهػػاز اسػػنقباؿ بسػػي  يسػػنقبل األمػػواج الاوراييػػة 

 .ومن احلضرة امدية ،الربية من ربِّ 
أو  مػػػوةاً  يصػػدرلػػذى معػػه جهػػاز تللهتيػػػوف وجهػػاز ا سػػنقباؿ فيػػه ىسػػػ ف،  ػػل وا
 !!! أبداً مورة؟

 دلاذا؟
 ألف جهاز ا سنقباؿ فيه ىس ف.

م ػػػل النللهتيػػػوف  ،وى وػػػل مكػػػاف ،فاإلرسػػػاؿ موجػػػود ى وػػػل زمػػػاف، وى وػػػل فضػػػاء
هللا ىلػد  يسنقبل  ػذا اإلرسػاؿ، فمػنَّ لجهاز اسنقباؿ ناج الذى يوجد معاا اايف، ولكن ػل

 !!ادلؤماني وجعل مم ول مؤمن جهاز اسنقباؿ
 !!هاز ذا اجلولكن اجلماىة اايزرين   يوجد معه  

وياػػادى ىليػػه  ،وياػػادى ىليػػه العلمػػاء ،ياػػادى ىليػػه حضػػرة الاػػب مهمػػا ولػػذلك 
 احلكماء، لن يسمعه  ح  حاؿ هللا له:

                      ((8080)ٌُٓاي)ٌُٓاي  

 ذينولكػػن ادلػػوتد  ػػ  الػػ ،ادلقػػابر ويػػدىو ادلػػوتد؟  إىل ؿ وػػاف يػػذ   و ػػل الرسػػو 
والاػور مػن رسػوؿ  ،  يوجد فيها الاور الذى يسنقبل الاػور مػن حضػرة هللا !! هبمات  حلو 

 .والاور من وناب هللا ،هللا
                                                           

  .جٌؿحِغ جٌيك١ف ػٓ ػرىهللا ذٓ ػٍّٚ ذٓ جٌؼح٘ ٌاٟ هللا ػّٕٙح -ْٕٓ جٌطًٍِٞ 79
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  ْٛصا١ْٝ ايضعٍْٛٛصا١ْٝ ايضعٍٛ

  ﴿﴿ هللا ومػػػا ومػػػف يلسػػػه:                      ﴾﴾ ((3535 )ايٓـــٛص )ومػػػف حبيبػػػه ، ايٓـــٛص
 وحاؿ ى  أيه:

                                  ((1515)املا٥ز٠)املا٥ز٠  

أف الاػػور  :والػػبعض يقػػوؿ ىل .والكنػػاب ادلبػػني  ػػو ونػػاب هللا ،مػػن الاػػور؟ رسػػوؿ هللا
يوجد بياه  حرؼ واو، والواو يعر ما بعد ا غ  ما حبلهػا، ولػو  -    و الكناب ادلبني؟

 ػػل  ػػ  واحػػد؟  ، ولػػو حلاػػا جػػاء ن إبػػرا ي  يبقػػد  ػػذا رجػػل  ،ن وإبػػرا ي  حلاػػا جػػاء
 .الذى حبلها غ  الذى بعد ا :أي ؛واحد، والواو ىاد  ى اللرة تقنضد ادلرايرة

إسا إسا   نإ نإ   }} – و ااؾ أدلة و  ة - والدليل اسوس ادللموس إف رسوؿ هللا يور

ُٜــض٣ يــ٘ ظــٌ ُٜــض٣ يــ٘ ظــٌَؾــ٢ ال  {{  َؾــ٢ ال 
يػػد ى اليػػم  أو األضػػواء  بػػد أف ، فػػأى  ػػخىف فياػػا ؽل78

إذا ميػد   يوجػد لػه  يكوف له ظل، أما الذى   يوجد له ظل ادلصػابي  فقػ ، فكػاف 
٢ٔ         }} :وما يقاؿ ى  أف حضػرته - ظل، وواف  ِٝ ِٔ َبـ َٔـ َِٜدـُضُد  ٓٗٛص٢  َٞ ٜنـاي َِ ُص٥ٔـ ٢ٔ       إ٢َسا َتٜه٤ًـ ِٝ ِٔ َبـ َٔـ َِٜدـُضُد  ٓٗٛص٢  َٞ ٜنـاي َِ ُص٥ٔـ إ٢َسا َتٜه٤ًـ

ُٙ َٜا َٓا َُُٙ َٜا َٓا َُ}}
مػن أحبابػه، ولكػن اجلماىػة اايزػرين   يػراه إ  ادلقػربني  اً واف ؼلرج و مػه يػور . 9ٓ

 ا حلاا لي  معه  جهاز اسنقباؿ، ولذلك حاؿ هللا له فيه :ومدلاذا   يروه؟  

                                ((198198)األعضاف)األعضاف  

 .و  يروف الاور اإلذلد الرابى الذى يوجد دازل  ذا الظا ر ،لكن الظا ر يروه
، فمػا دىػػا هللا ى أمػٍر إ  وأجابػػه مػو ه، ويوجػػد ه رلػػاابً ؤ وػػاف دىػا  اػب وحضػرة ال

 ه، ووػػاف دالمػػاً ءتبػػني ويػػف اسػػن اب هللا لػػه دىػػا امعاػػا آ ؼ الػػرواايت ى  ػػذا انػػاؿ الػػ
وأحيػػا  بعػػد النيػػهد ى  ،بػػني روعػػا السػػاة واللريضػػة أحيػػا ً  -مػػم مػػ ة الصػػب   اً ملنهتمػػ

 ما يقوؿ:واف دال -الساة أو اللريضة 
ُّْٛصا  }} ًٞٔبٞ  ٌِ ٔفٞ ٜق ِٖ اِجَع ُٗ ُّْٛصااي٤ً ًٞٔبٞ  ٌِ ٔفٞ ٜق ِٖ اِجَع ُٗ ُّْٛصا  ،،اي٤ً ُّْٛصاَٚٔفٞ َبَقض٢ٟ  ُّْٛصا، ، َٚٔفٞ َبَقض٢ٟ  ُِٔعٞ  ُّْٛصاَٚٔفٞ َع ُِٔعٞ  ْٔٞ   ،،َٚٔفٞ َع ْٔٞ َٚٔفٞ ٔيَغا َٚٔفٞ ٔيَغا

ُّْٛصا  ،،ُّْٛصاُّْٛصا  ُٞٔٓٝٔ َٜ  ِٔ ُّْٛصاََٚع  ُٞٔٓٝٔ َٜ  ِٔ ُّْٛصا  ،،ََٚع ََٜغاص٢ٟ   ِٔ ُّْٛصاََٚع ََٜغاص٢ٟ   ِٔ ُّْٛصا  ،،ََٚع ِٛٔقٞ  ِٔ ٜف َٔ  ٌِ َٚاِجَع  ِٖ ُٗ ُّْٛصااي٤ً ِٛٔقٞ  ِٔ ٜف َٔ  ٌِ َٚاِجَع  ِٖ ُٗ ِٔ   ،،اي٤ً َٔ َٚ ِٔ َٔ َٚ

                                                           
 أنٍؾٗ جذٓ جٌؿَٛٞ فٟ جٌٛفح ذطؼ٠ٍف فضحتً جٌّيطفٝ  78
ِٓ ٌٚجٖ جٌىجٌِٟ ٚجٌطرٍجٟٔ ٚجٌطًٍِٞ فٟ جٌّٗ 9ٓ ٍِ حتً ٚجٌر١ٙمٟ فٟ ٖؼد جإل٠ّحْ َػ ِٓ َػرَّح  جْذ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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ُّْٛصا ُّْٛصاَتِرٔتٞ  ُّْٛصا  ،،َتِرٔتٞ   َٞٔ ََا ٌِ ٜأ ُّْٛصاَٚاِجَع  َٞٔ ََا ٌِ ٜأ ُّْٛصا  ،،َٚاِجَع ًٞٔفٞ  ِٔ َخ َٔ ُّْٛصاَٚ ًٞٔفٞ  ِٔ َخ َٔ ُّْٛصا  ،،َٚ ِِ ٔيٞ  َٜٚأِعٔع  ِٖ ُٗ ُّْٛصااي٤ً ِِ ٔيٞ  َٜٚأِعٔع  ِٖ ُٗ {{  اي٤ً
9ٔ 

 ،يػػػور ، فػػػا يػػػور هللا  ولػػػذلك وػػػاف  ،يسلػػػ  مػػػن هللا أف غلعلػػػه ولػػػه يػػػور
 والقرآف الذى أيهتله هللا لاا يور: ،يور والا  

                                                  

                                                  ((5252)ايؾٛص٣)ايؾٛص٣  

  ﴿﴿ أف اذلدايػػػػة بيػػػػد هللا: ؛آزػػػػر يئاً اايايت  ػػػػ  زود هللا لاػػػػا                 

        ﴾﴾ ((120120)ايبكض٠)أيضا  دايػة:  ولكن جعل ى القرآف  داية، وجعل حلضرة الا  .ايبكض٠﴿﴿       

                       ﴾﴾ ((5252)ايؾٛص٣)ايؾٛص٣. 

  ْٛص اإلميإْٛص اإلميإ

والقرآف يور، من الػذى يانلػم هبػذا الاػور؟ مػن و بػه  ،يور والرسوؿ  ،هللا يور اً ذإ
مػػػن ىاػػػده ى حلبػػػه يػػػور، فيُػػػدرؾ  ػػػذه األيػػػوار وينلقػػػه ى  ػػػذه ادلعػػػاى واألسػػػرار،  هللا 

 ؼ الليل والاهار، وىلد ازن ؼ األوامػر ى وػل نأمر ىلد إز ى ولِّ   ويسن ي  
ادلصػسلد ولكنػاب  لاػ ِّ لهته بذلك ف عله من ادلؤ لني حلسػن اإلتبػاع ألف هللا جهَّ  ،األدوار

 .  العادلني  ربِّ 
د زاد هللا  ....  ،جعػل لاػا يػور اإلؽلػاف ى حلوباػا من فضل هللا ىلياا أف هللا  اً إذ
 ؽلاػوه لكػ    ....   اتػهاإلؽلػاف بذ  َ نَػوَ ...... فضله وجوده بعػدما وضػم الاػور  من

 له:أو ير ه أو يبدِّ .... أحد 

                             ((2222)اجملاري١)اجملاري١  

 اػا اإلؽلػافو ػل بعػد أف ونػ  ربى  !!من الػذى ونػ  ى حلػب وحلبػك اإلؽلػاف؟ هللا 
﴿ ﴿  ، لاا اإلؽلػاف؟  لييساف أف ير ِّ  ل يسنسيم ا -                          ﴾﴾ 

ــضا6565٤)) ــضا٤االعـ مػػػن جهػػػة اإلؽلػػػاف، أمػػػا سػػػلسايه أف يوسػػػوس لاػػػا ى حلظػػػات السػػػهو والرللػػػة  - ((االعـ
 .أو ينكاسل ىن أداء ما ونبه هللا لاا  ،أو يبنعد ،والاسياف لك  يعصد

                                                           
 .ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ٚ ١ٍّ٘ح ػٓ ػرى هللا ذٓ ػرحِ 9ٔ
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لاا ىلػد الػدواـ العبػادات والقػرابت لكػ  ؽلاػو فن   -من أجل ذلك  - وهللا 
والػ  فعلهػػا  ،ووػل السػهو والرلػ ت الػػ  فعلهػا اإليسػاف ،وػل اإلسػاءات ووػل السػػيئات

أو ىن حرين السػوء الػذى زيػن لػه أمػر مػن  ،أو ىن دسال  الال  ،ىن وسوسة الييساف
   األمور، فدىا  هللا وحاؿ لاا:

                                              ((1010)ِٖٝإبضا)ِٖٝإبضا  

 ، ونبها هللا لك  ادوا مرلػرة الرلػور ولكن تعالوا بني يدى هللا للخم  فرالض ال
 وحاؿ لاا فيها: اها لاا حضرة الابى ، ولكن بيَّ وىلو العلو  ،وتوبة النواب

ِّٗضا ٔبَبأب ٜأ  }} َْ  ٖٕ ِٛ ٜأ ِِ ٜي ُِٜت ِّٗضا ٔبَبأب ٜأٜأَصٜأ َْ  ٖٕ ِٛ ٜأ ِِ ٜي ُِٜت َِٜبٜك٢ ٜأَصٜأ  ٌِ َٖ ََٖضإت،  َُِػ  ٣ّ َخ ِٛ َٜ  ٌٖ ُ٘ ٝن ِٓ َٔ  ٌُ َِٜغَتٔغ  ِِ َِٜبٜك٢ َذٔزٝن  ٌِ َٖ ََٖضإت،  َُِػ  ٣ّ َخ ِٛ َٜ  ٌٖ ُ٘ ٝن ِٓ َٔ  ٌُ َِٜغَتٔغ  ِِ َذٔزٝن

َٛأت  ٌُ ايٖقًٜ َََث ٍَ: ٜفَشٔيٜو  ٤ِْٞ، ٜقا ٘ٔ َؽ ْٔ ِٔ َرَص َٔ َِٜبٜك٢  ٤ِْٞ؟ ٜقاٝيٛا: ال  ٘ٔ َؽ ْٔ ِٔ َرَص َٛأت َٔ ٌُ ايٖقًٜ َََث ٍَ: ٜفَشٔيٜو  ٤ِْٞ، ٜقا ٘ٔ َؽ ْٔ ِٔ َرَص َٔ َِٜبٜك٢  ٤ِْٞ؟ ٜقاٝيٛا: ال  ٘ٔ َؽ ْٔ ِٔ َرَص َٔ

َٜا ٜٛا ٖٔ اٞيَد ٢ٗ ُ٘ ٔب ُُِرٛ اي٤ً َٜ ُِػ٢،  َٜااٞيَد ٜٛا ٖٔ اٞيَد ٢ٗ ُ٘ ٔب ُُِرٛ اي٤ً َٜ ُِػ٢،  {{  اٞيَد
9ٕ

  

دلػػاذا؟ ألف أمػػل اإلؽلػػاف !!  اػػا يرلػػر هللا لإذا أتياػػا للقػػاء هللا اسػػن ابة لاػػداء هللا
 .ألف الذى ونبه  و مقل  القلوب  ،أب  وم ينر  وم يناوؿ

  َثٌ ْٛصَٙثٌ ْٛصٙ

  يسػػنسيم أف ين اوز ػػا إىل اإل ػػار الػػذى وضػػعه  اً لليػػيساف حػػدود وجعػػل هللا 
أى   يقػدر اليػيساف أف يػدزل إىل حلػ   ؛أليػه زللػوظ سلػظ الػر ن - ى حلبك ل ؽلاف

 ؟له وأين يوسوس .ولكن يوسوس له فق  ،مؤمن
﴿﴿                          ﴾﴾ ((55)ايٓاؼ)ايٓاؼ. 

الوسوسػػػة  اػػػا ى الصػػػػدور، ولكػػػن القلػػػ    يسػػػػنسيم اليػػػيساف أو أى جػػػػاف أف 
أليػػه مػػن يػػور حضػػرة الػػر ن  ؛يقػػرتب مػػن حلػػ  أ ػػل اإلؽلػػاف، ألف يػػور اإلؽلػػاف ػلرحػػه فػػوراً 

. ور الػػذى يوجػػد ى حلوباػػا؟ رباػػا ومػػا ومػػف الاػػ  لكػػ  يعنػػهت  -اليػػـو  -ومػػله لاػػا
 :ويعرؼ حدر  وحيمناا ىاد ملك ادللوؾ  ،وأن  به ،به

                      ((3535)ايٓٛص)ايٓٛص  

                                                           
 .ِطفك ػ١ٍٗ ِٓ قى٠ع أذٟ ٠ٍٍ٘ز   9ٕ
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أو  ػػػ ء  ،أو روحاييػػػة ،أو يوراييػػػة ،أى وػػػالن ى ملػػػك هللا أو ملكوتػػػه فيػػػه  ػػػلافية
ذلػػك يني ػة حػب  الاػػور الػذى يػػهتؿ ىليػه مػن ىاػػد ادللػك العػػ ـ يكػوف  ،يػدؿ ىلػد اإلذلػػاـ

، ؟!! لكن ما  كل يوره ى مدور  أو ى حلوباا ﴿ ﴿         ﴾﴾ ى حل  العبػد ادلػؤمن 
  ﴿﴿ق، للك  يله   ذه احلقا هُ رَ وَ اا ذَ ربى  م لٌ  -                                      

       ﴾﴾ ((4343)ايعٓهبٛت)وادلصػباح مػن زجػاج والا لػة  ،م ل صللة وب ة فيهػا مصػباح واحػد - ايعٓهبٛت
و ػػذا زجػػاج  ػػلاؼ لكػػن فيػػه مصػػباح يسػػنمد الكهػػرابء وإذا اسػػنمد ا  ،  يوجػػد هبػػا يػػور

 ها. ه وادليكاة ولى ر ادلصباح ولى فياوِّ  ،رياوِّ 
اليػلافة الروحاييػػة الػػ  وحلبػك  ػػو الهتجاجػة الرحيقػػة  ،ف سػمك أيػػ   ػو ادليػػكاة

و ػػػو اإلؽلػػػاف  -اً أوجػػػد ا فيػػػك هللا جػػػلَّ ى ىُػػػ ه، وجعػػػل ى وسػػػ   ػػػذا القلػػػ  مصػػػباح
وياػػ  السريػػق ل يسػػاف ى احليػػاة الػػدييا لياػػاؿ فيهػػا رضػػا الػػر ن،  ،الػػذى ياػػ   ػػذا الكيػػاف

 ،وإذا ا ندى هبذا اإلؽلػاف سيسػ  ويعػرؼ احلػ ؿ مػن احلػراـ، ويعػرؼ السيػ  مػن اخلبيػل
وومػػا حػػاؿ  ،ؽليػػهت بػػه بػػني الاػػاس ؛ويعػػرؼ احلسػػن مػػن األحسػػن ،مػػن األسػػوأ  ءويعػػرؼ السػػ
٘ٔ  }}: رسوؿ هللا  ُٓٛص٢ اي٤ً ِٓٝعُض ٔب َٜ  ُ٘ ْٖ ٢ٔ ف٢ِٜ َٔ ُُِؤ ٘ٔاٖتٝكٛا ٔفَضاَع١ٜ اٞي ُٓٛص٢ اي٤ً ِٓٝعُض ٔب َٜ  ُ٘ ْٖ ٢ٔ ف٢ِٜ َٔ ُُِؤ {{  اٖتٝكٛا ٔفَضاَع١ٜ اٞي

9ٖ. 
  ﴿﴿ ىػػػػػن ادلػػػػػؤماني: وحػػػػػاؿ هللا                                              

         ﴾﴾ ((122122)ّاالْعـــا)ّو ػػػذا  ػػػو يػػػور اإلؽلػػػاف اي أحبػػػاب، وهللا يعلػػػ  أياػػػا ى الػػػدييا ى  .االْعـــا
 ضلػػن فيهػػا اايف ظلمػػة الليػػل، فهاػػاؾ ظلمػػة الكلػػر  ذلػػا، غػػ  الظلمػػات الػػ ظلمػػات   ىػػدَّ 

 ااينيػػػر ى وػػػل مكػػػاف، وظلمػػػات البا ػػػل الػػػ ذيموجػػػودة ى األوػػػواف، وظلمػػػة الػػػهتور الػػػ
تعمػػد اإليسػاف ىػػن  ريػػق  اها و ػػ  مػن بػػر اإليسػػاف، و اػاؾ ظلمػػة اليػهوات الػػيسػنهوي

احلق القومي وادلاهج ادلسنقي  إذا غلبنه اليهوة يضرب ابليريعة ىػرض احلػال  لكػ  ياػاؿ 
   .أو ػلصل ىلد لذته ، هوته

ومػػا الػػذى غلعػػل اإليسػػاف ينرلػػ  ىلػػد وػػل ذلػػك؟ يػػور اإلؽلػػاف الػػذى جعلػػه ى حلبػػه 
 ،﴿﴿   حضػػرة الػػر ن         ﴾﴾  ى حلػػ  ىبػػده ادلػػؤمن ﴿ ﴿       ﴾﴾ - و ػػد جسػػمه 

-  ﴿ ﴿           ﴾﴾ - و و اإلؽلاف، وأين ادلصباح؟ 
 ﴿ ﴿               ﴾﴾، ،و ػػػػػػػػو القلػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػػلاؼ الاػػػػػػػػوراى الاقػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػاى 

                                                           
 .ٔؼ١ُ ػٓ أذٟ أِحِس  أنٍؾٗ جٌطرٍجٟٔ ٚأذٛ  9ٖ
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﴿﴿                        ﴾﴾،  من أين التد؟ ﴿ ﴿                                

           ﴾﴾ ((3535)ايٓٛص)(  إله إ  هللا ن رسوؿ هللا، و د   رة )ايٓٛص  ،﴿﴿                   

  ﴿﴿رباػػا رمػػهت لػػه ى القػػرآف، والرػػرب رمػػهت لػػه ى القػػرآف:  - ألف اليػػرؽ ﴾﴾            

                             َ  َ   ﴾﴾ ((4444)ايكقك)فالرربية يعر يهودية أو موسوية، واليرؽ:ايكقك ،  ﴿ ﴿  

                          ﴾﴾ ((1616)َِٜــض)ِٜومػػاذا يعػػر الرػػرب؟ يعػػر أف مشػػ  الػػروح ليسػػ   .َــض
ػػ ؛ميػػرحة ىليػػه  ػػهوا ا وماامػػبها وحظوظهػػا  واحلصػػوؿ ىلػػد ،ه ى الػػدييا ومجعهػػافكػػل علِّ

ليػػػػػرؽ أى أيػػػػػه مهػػػػػن  ابإل ػػػػػراحات وينوجػػػػػه إىل هللا ابلكليػػػػػة وا م ػػػػػل اليهػػػػػود. ،وأ والهػػػػػا
٢ّ   }}: وحػد حػاؿ  ،ابلعبػادات م ػل الر بػاف واألحبػار َٝٓـ١ٜ ٔفـٞ اإل٢ِعـاٜل ْٔ َِٖبا ٢ّ   اٜل َص َٝٓـ١ٜ ٔفـٞ اإل٢ِعـاٜل ْٔ َِٖبا {{اٜل َص

ػ ولكػن  9ٗ
معػػه ادلػػاهج ألف  ة؛ى دياػػه وى سػػلووه حػػواـ الػػدييا ومػػ ح اايزػػر  ادلسػػل  جعػػل هللا 

 .  األومل الذى يهتؿ به السيد األومل سيد  رسوؿ هللا 

  اذتفاظ ع٢ً ْٛص اإلميإاذتفاظ ع٢ً ْٛص اإلميإ

أف  ؟مػػا  ػػو -ووػػل ادلسلػػوب مػػن ادلػػؤمن لكػػ  يسػػ  ىلػػد  ػػذا الاػػور ىلػػد الػػدواـ 
و  غلعػل دزػاف الػذيوب وادلعامػد يسػرت ا ويرسيهػا وػل ػ  الاػور  ،غلعل زجاجنػه  ػلافة

فعليػه ىلػد الػدواـ  .ىمد   يرى و  يعرؼ احلػق و  احلقيقػةويس  م ل األ ؛ادلوجود فيها
 حوؿ هللا تعاىل ى سورة ادلسللني:  رأأف ػلافظ ىلد  ذه الهتجاجة، وح

﴿﴿                                                              

          ﴾ ﴾(.(.)املٛففني)املٛففني  

يكنسػػػبوه مػػػن  مػػػاوالػػػذى يرسػػػد ىلػػػد القلػػػوب  ،أى غسّػػػد :راف !!وااييػػػة واضػػػاة
وى  ػػػػذا الوحػػػػ  تضػػػػعف  - فنبػػػػدأ ترسػػػػد ،الػػػػذيوب وادلعامػػػػد والسػػػػيئات والرلػػػػ ت

يصػػػدر ا القلػػػ   االػػػ -وتقػػل اإل ػػػارات الاوراييػػػة  ،التػػػد للقلػػػ  االرسػػا ت اإلذليػػػة الػػػ
﴿ ﴿  ؛سػػ  و ػػو حػػ اف ى الػػديياو  ي، ويسػػ  اإليسػػاف ومػػا أمػػر رباػػا ؛ل ىضػاء           

                   ﴾﴾ ،و  تعضػػيد  ،و  توفيػػق و  الييػػد ،  ٍتػػد ذلػػ  إذلػػاـ و  يوراييػػة
ألف اخلػػ  مقسػػوع بياػػه  ؛إذا اسػػنراث أو دىػػا هللا  و  فيػػه إجابػػة و  إغاعػػة ،و  تعهتيػػهت

                                                           
ُْ أُْذؼَقققْع  9ٗ ٌَققق َٚ َكِس ،  ّْ ققق َّٓ ٌَْك١ِِٕف١َّقققِس جٌ ٌٚجٖ جٌطرٍجٔقققٟ ػقققٓ صقققىٜ ذقققٓ ػؿقققعْ ذٍفققق  " ئِِّٔقققٟ ذُِؼػْقققُص ذِح

رَح١َِِّٔس" ْ٘ ٍَّ  ذِحٌ
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 أ اايية حاؿ:فاضرة الاب دلا حر  .وبني هللا
َٚاِعَتِغٜفَض   }} ََْظَع   َٛ ُٖ َِٛرا٤ُ ، ف٢َِٜسا  ُْٞهَت٠١ َع  ٔ٘ ًٞٔب ُْٔهَتِت ٔفٞ ٜق  ١ٟ٦َٝٔٛ ٜٜٛأ َخ ٕٖ اٞيَعِبَز إ٢َسا ٜأِخ َٚاِعَتِغٜفَض إ٢ ََْظَع   َٛ ُٖ َِٛرا٤ُ ، ف٢َِٜسا  ُْٞهَت٠١ َع  ٔ٘ ًٞٔب ُْٔهَتِت ٔفٞ ٜق  ١ٟ٦َٝٔٛ ٜٜٛأ َخ ٕٖ اٞيَعِبَز إ٢َسا ٜأِخ إ٢

ُ٘ ُٕ اي٤ٔشٟ َسٜنَض اي٤ً َٛ ايٖضا ُٖ َٚ  ُ٘ ًَٞب َٛ ٜق َٗا َذٖت٢ َتِعًٝ ِٕ َعاَر ط٢َٜز ٔفٝ َٚإ٢  ، ُ٘ ًُٞب ٌَ ٜق ََُ٘ٚتاَب ُعٔك ُٕ اي٤ٔشٟ َسٜنَض اي٤ً َٛ ايٖضا ُٖ َٚ  ُ٘ ًَٞب َٛ ٜق َٗا َذٖت٢ َتِعًٝ ِٕ َعاَر ط٢َٜز ٔفٝ َٚإ٢  ، ُ٘ ًُٞب ٌَ ٜق   ::ََٚتاَب ُعٔك

                            }}9٘9٘
  

 !!د الهتجاجة اليلافةسوَّ نف
 لو جئاا  ى مصباح و لو ه   ًءا أسوداً،  ل يرى يور ا؟

إذا أذي  العبد ذيبا واف يكنة ػ ليس  يقسة ولكاه حػاؿ: يكنػة  !!يل  احلكاية ، 
 د الرساء. اؾ الراف أى يهتداذويكنه أى أعر يرتؾ أعرا ػ ف ذا توال  الذيوب ف

فػػ ذا سػػار اإليسػػاف ى دييػػاه ى ىمػػد ىػػن حضػػرة هللا وىػػن ادلػػاهج الصػػاي  الػػذى 
 !!!ارتضاه له هللا، وىن السريق القومي الذى سار ىليه سيد  رسوؿ هللا

 !!ينخب  فمرة ُيصي  وع ث مرات ؼُلسئ، فينخب   اا و ااؾ يه ف
 دلاذا؟

لكػ  تاػ  لاػا وػل  ، -حلبػه علها ى  ج أليه م يسنخدـ بكلاءة اايلة الرابيية ال
اليػػم  تاػػ  األرض  !!لكػػن اإلؽلػػاف ياػػ  القلػػوب ،اليػػم  تاػػور األرض حياتاػػا الكوييػػة،

واإلؽلػػػاف يضػػػدء القلػػػوب ويوضػػػ  لاػػػا ويليػػػة ادلسػػػ  إىل  ،ويعػػػرؼ يسػػػ  ويعػػػرؼ السريػػػق
 ،اػػػا  دثعػػػرؼ مػػػا الػػػذى ػلػػػيو  ،باػػػور هللا  دالمػػػاً  سػػػياإليسػػػاف فن عػػػل  ،اللسيػػػف اخلبػػػ 

 فيه :هللا يقوؿ  ينم ل اجلماىة الذ كوفوسي

  ﴿﴿                                               ﴾﴾  ((88)ّٔٛ٠)ّٔٛ٠  

 .يهديه  ىن  ريق اإلؽلاف
 ؛و ػػو الكيػاؼ الػذى يكيػػف بػه وػل األمػػور ،فاإلؽلػاف  ػو ادليػهتاف الػػذى يسػ  بػه

 رأى فُيلهمػػػه هللا ابلصػػػواب، وأى  ػػػخىف ػلػػػاوؿ أف ٍزػػػذه إىل وأي  ػػػخىف ُييػػػاوره ى

                                                           
كٗ، ٚجٌٕٓققحتٟ ٚجذققٓ ِحؾققٗ ٚجذققٓ قرققحْ فققٟ صققك١كٗ، ٚجٌكققحوُ ػققٓ أذققٟ  9٘ ٌٜٚ جٌطٍِققًٞ، ٚصققكَّ

  ٠ٍٍ٘ز 
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 !  ـؽليد معه أ  ل ريق فسيكنيف باور هللا فيعرؼ 
 ػكله  كوفسػي ؟!!ى الدييا مػا  ػكله كوفوالذى يس  هبذه الكيلية اي أحباب سي

 يقوؿ فيه  هللا: ينم ل اجلماىة الذ

                                                        

                                            ((3030)فقًت)فقًت  

 ، ػػوع أمػػره فويكويػػو  ،تد لػػه معويػػة مػػن ادل لكػػةأمػػن اإليػػ  سػػن إذا م غلػػد أىػػوا ً 
  !!حاؿ ولَّ له   ر هللا ويُيسِّ  ،هللا له ول أمر ويسهل !!ويقولوف له: ضلن ر ن إ ارتك

و ػػػو  ؛و ػػػذا السػػػ ح اللعػػػاؿ الػػػذى فعلػػػه سػػػيد  رسػػػوؿ هللا ى أمػػػاابه ادلبػػػاروني
 !الس ح اللعاؿ الذى سار به الصاحلوف إىل يـو الدين

ف األحباب من األتقيػاء وأ ػل اخليػية و ب به الصاحلو و الس ح اللعاؿ الذى غلرِّ 
فياهض اإليساف   ؼُليد ىليػه  ادلػا يسػ   ،ى الدييا باور هللا  وا دالماً لك  يس ؛أمجعني
وى  ،وى واػف هللا ،وى رىايػة هللا ،أليػه ى حلػظ هللا ،ا حػ ّ فػ   يػد ىليػه  ػر   ،باور هللا
 .ومعه إمداد هللا ،ومعه معوية هللا ،سرت هللا

 حاؿ هللا تعاىل ى وناب هللا:

                         ((ً9ٕٔ9ٕٔجٌٕكًجٌٕك.).)  

 ... وإذلامه وىلمه وحلمه ،معه  بلسله وتوفيقه والييده
 .... هللا وبرّ  ،وز  هللا ،ومعه  بكل واوز فضل هللا

  يقوؿ له هللا:!!  ااه ى  ذه احلياة والذى معه هللا اي

﴿﴿                                                             ﴾﴾    

  تد له و  ياقىف من أجره ى اايزرة   ء:أول الذى يريده ى الدييا سي

﴿﴿                                      ﴾ ﴾((8787 .)ًجٌٕك .)ًجٌٕك  
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  ايؾهض ع٢ً ْع١ُ اإلميإايؾهض ع٢ً ْع١ُ اإلميإ

ىلػػد  ى يسػػ  بػػه  ػػكراً وبقػػ  معػػه  ػػذا الاػػور الػػذ ،هبػػذه الكرامػػة إذا أورمػػه هللا 
 م له ومعه: كويواف بد أف ػلاوؿ أف ٍزذ  يدى ىباد هللا لك  ي ، ذه الاعمة

                            ((3355)ايٓٛص)ايٓٛص  

 : ىلد ىساء هللا  اً فلرض ىليه  كر 
 ،يػػػػدذل  ىلػػػػد السريػػػػق القػػػػومي، وأف أف ػلػػػػاوؿ أف ٍزػػػػذ  يػػػػدى اايزػػػػرين -

و ػو مػاهج رسػوؿ هللا ومػابه الكػراـ  ؛ي  الػذى سػار ىليػهوادلاهج ادلسػنق
  والنابعني والصاحلني من أ ل هللا أمجعني ى الدييا إىل يـو الدين.

 .إذا  و اونلد بالسه فقد حصَّر ى اليكر
 ألف اإليساف مسال  ابليكر، واليكر  و ابب ادلهتيد:

  ﴿﴿                     ﴾﴾  ((77ُئذٍج١ُ٘ئذٍج١٘))  

ػػػأف بػػػد أف ػلػػػاوؿ ف  . ه  ولكػػػن ابللسػػػف وادلػػػودة ييػػػديأزػػػذ  ف ؛حولػػػه نْ ر َمػػػيبصِّ
 واحلكمة:

                                               ((125125ٌايٓرٌايٓر))  

 : أسأؿ هللا 
 فيهػا أف يرزحاا وإزواياا البصػ ة الاوراييػة، وأف غلعػل حلوباػا تقيػة يقيػة، وأف ينريػا 

 ا ويػػوراً إذلامي ػػ ة، وأف يرزحاػػا فيػػه ىلمػػاً الاوراييَّػػ  ة، ووجػػه  لعػػة حضػػرة الاػػبِّ  يػػواره البهيَّػػ
ا، وأف ٍزػػذ  يػػدياا ىلػػد الػػدواـ، و  يرتواػػا إىل أيلسػػاا و  إىل غػػ ه ا رابيي ػػوالي ػػ ،احدسػػي  

 ،أحسػػاوا اسنبيػػروا وإذا ،وأف غلعلاػػا مػػن الػػذين إذا أذيبػػوا اسػػنرلروا ، رفػػة ىػػني و  أحػػل
 ىلد ىساايه.   كروا هللا  وإذا ىملوا ماحلاً 

 وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل 



  :                                              :                                              8888(                                       نتاب (                                       نتاب 9292))

 

 

 
 
 
 

 اجمللس التاسع
  َٓاطٍ ايٓاؼ يف اآلخض٠َٓاطٍ ايٓاؼ يف اآلخض٠
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َٓاطٍ ايٓاؼ يف اآلخض٠َٓاطٍ ايٓاؼ يف اآلخض٠: : اجملًػ ايتاععاجملًػ ايتاعع
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، و  يػدزلوف ياً سياسػ اً ف معػه مػذ بف،   يدزلو ه للدايَّ يين ويايرو سوف الدِّ من يدرِّ 
، و ػذا  ػو ادلػاهج ف ايَّ للػدَّ  ينُ و  ميػيخة و  ُ ػهرة ورايء، الػدِّ  ،معه حكاية إحنصػادية

 .الكرمي الذى واف ىليه السلف الصا  إف  اء هللا
َٜٚقَبَض ٜقِبَن١ٟ ، ٜف  }} َُٔتٞ ،  ١ٖٔٓ ٔبَضِذ ًَٞح ٍَ : ٔي َ٘ ٜقَبَض ٜقِبَن١ٟ ، ٜفٜكا ٕٖ اي٤ً َٜٚقَبَض ٜقِبَن١ٟ ، ٜفإ٢ َُٔتٞ ،  ١ٖٔٓ ٔبَضِذ ًَٞح ٍَ : ٔي َ٘ ٜقَبَض ٜقِبَن١ٟ ، ٜفٜكا ٕٖ اي٤ً ٖٓاص٢ ، إ٢ ٍَ : ٔيً ٖٓاص٢ ، ٜكا ٍَ : ٔيً ٜكا

{{  َٚال ٝأَبأيَٞٚال ٝأَبأيٞ
ُٔنْي  }}: مم حوؿ احلبيػ   ،97 َٜ  ٔ٘ ِٜ ََٜز ًَٞتا  ُٔنْيَٚٔن َٜ  ٔ٘ ِٜ ََٜز ًَٞتا  {{  َٚٔن

لػي  لػه ؽلػني و  مشػاؿ  - 99
 م لاا.

وتكوف من ذرية آدـ وحاؿ:  ،ية ال  زلقهايحبض حبضة من الكالاات اإليسا
  د من أ ل ا؟ مم القبضة ال فأين واَّا ضلن ولاا؟ وى أى حبضة واَّ  - ؤ ء إىل اجلاة 

 ، وماذا ىملاا لاسناق  ذه ادلكاية؟اجلاة، فهذه  د أوؿ ُحسر لاا من هللا 
﴿﴿                                                 ﴾﴾((2121)اذتزٜـــــز)ف مػػػػػاذا و والبػػػػػاح اذتزٜـــــز
  ﴿﴿!! فعلػػوا؟                    ﴾﴾ ((4646)فقــًت)ىل  ػػأٌف هبػػذا ادلوضػػوع، ف أػػا غيػػوٌب ولػػي   ،فقــًت

 الربية.  إذلية و  يعلمها إ  ربى 
حػ  اايزػر، فينػػدزل واحػد فيمػػا وتُعسػد أحػدعلا مااػػاً وتعا ين؛ىاػدؾ ولػػدأف فلػو 

دلػػػاذا تُعسػػػد  ػػػذا وماػػػم ذاؾ؟ مػػػا دزلػػػك ى  :فيقػػػوؿ - و  يعلػػػ  مػػػاذا أفعػػػل - فعلػػػ 
ينػػدزل   َ ػِلػػفَ  ىسػد  ػػذا وأحػػـر اايزػػر.فهػػ  أو دى وأ  أىػػرفه ، وأىػػرؼ دلػػاذا أ ؟!!ذلػك

    ﴿﴿ و  تعسػد  ػؤ ء وػذا؟ ،ويقوؿ له: دلاذا تعسػد  ػؤ ء وػذا مم ملك ادللوؾ      

                   ﴾﴾ ((2323.)األْبٝا٤.)األْبٝا٤ 
 ،ىاد ومجعاػا ى ادلي ػاؽ، فاجلماىػة الػذين وػايوا ى القبضػة الُيمػر واجههػ  ابجلمػاؿ

وأمسعهػ  لذيػذ زسابػه، وأىسػا    ،احوا لّذة ومالهذو  ،ه وومالهوا ى حبِّ  ُ وةاَ  ،هفرأوه  مال
 حوًة هبا ردىوا ىلد جواب زسابه:

                                                           
 َٕٗٔٓ/ٔٔ/7ٔ٘  ِٖٙٗٔٓ ِكٍَ  ٕ٘ –ج٠ٌٍح٠ٕس جألليٍ  9ٙ
 .ٌٜٚ أذٛ ٠ؼٍٝ ٚجٌؼم١ٍٝ ٚجذٓ ػىٜ ػٓ أّٔ  97
 .ٌٚجٖ جإلِحَ ٍُِٓ ػٓ ػرى هللا ذٓ ػٍّٚ  99
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                                  ((172172)األعضاف)األعضاف  

ظروا إىل ج ؿ هللا وحهر هللا، فاسقوا رغمػاً اف ،ف واجهه  ابلقهر واجلربوتو واايزر 
  اه  وحػػالوا: ىػػ       ة   يعلمهػػا إ  أحكػػ  احلػػاومني و ػػذه أسػػرار ىليَّػػ .مقهػػوروفو ػػ
. 

  خ ١ٜ األ١َ احملُز١ٜخ ١ٜ األ١َ احملُز١ٜ

، فلػػ  غلعلاػػا مػػن أ ػػل اليمػػني فقػػ ،  نْ سػػبق  ذلػػ  احلُسػػر ِمػػ نْ فػػاان َمػػ ذلػػك اليػػـو
  ﴿﴿ ولكن جعلاا أحسػن  اللػة ى أ ػل اليمػني مػن أوؿ الػدييا إىل يػـو الػدين:            

          ﴾﴾ - مػػن  اػػاؾ وأ  إزػػرتتك  - ، ولكػػن حػػاؿ(سػػنكويوف)يقػػل:   ْ ػولَػػ : ﴿﴿  
                      ﴾﴾ ولكػن  ػػذه اخل يػة سػػندـو ىلػيك  ى الػػدييا واايزػػرة إذا ،

  ﴿﴿ يلذمت حوىل:                              ﴾ ِ﴾ ِ ((110110)ٕآٍ عُضا)ٕف ذا تػرون   .آٍ عُضا
  }}  ؤ ء فسنضيم اخل ية وتكويوف حسالة األم ، واألم  انمم ىليك  وما حاؿ احلبيػ :

َُا ، َتتتتََت ُٖٕز ٜن ََُر  ١َٖٔ ُِ َع٢ًٜ ٝأ ََ َُا ، َتَزاَع٢ اأٝل ُٖٕز ٜن ََُر  ١َٖٔ ُِ َع٢ًٜ ٝأ ََ َٗاتتَزاَع٢ اأٝل ١ًٜٝ َع٢ًٜ ٜقِقَعٔت َٗاَزاَع٢ اأٜلٜن ١ًٜٝ َع٢ًٜ ٜقِقَعٔت {{  َزاَع٢ اأٜلٜن
ػ دلاذا؟ أليك   98

 ه و د سرى اخل ية ذلذه األمة اننباة. اوين  بنعليمات هللا جلَّ ى ُى 
ى تيػػريلاا وجعػػل الاػػب  ػػهيد ىلػػد مجيػػم األ ـ مػػن بػػدء البػػدء إىل  وزاد رباػػا 

يػـو الهتحػػاـ، واأليبيػػاء  ػػهداء ىلػد أشلهػػ  وضلػػن الضػػعلاء الرػرابء األذلػػة اجلُهػػ ء ادلسػػاوني 
 يكوف  هوداً ىلد الابيني وادلرسلني:

                                                  

                  ((143143)ايبكض٠)ايبكض٠  

أرأيػػن  اي أحبػػػاب  ػػػذه ادلاػػازؿ الػػػ  يرلػػػل ىاهػػا، درجػػػات اعػػػل اإليسػػاف ينيػػػه مػػػن 
ذه ضلػػن لاػػا  ػػ فيسػػ  حػػ  تبلػػن رأسػػه ىاػػاف السػػماء ىاػػدما يسػػمم  ػػذه األيبػػاء. ،اللػػرح

 ؟ما فيه ايظراألوماؼ العظيمة بل أو ر، فاحرأ وناب هللا ومعَّن و 
فأمػػااب رسػػوؿ هللا ميػػوا ىلػػد  ػػذا ادلاػػواؿ، فواحػػد يسػػأؿ أحػػد   ويقػػوؿ لػػه: 

                                                           
 ٌٚجٖ جإلِحَ أقّى ػٓ غٛذحْ ٌِٛٝ ٌْٛي هللا  98
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بػن ا؟ أ  تعػرؼ مَِ  تعػرؼ !!!؟ حاؿ له: أ  ابن من س دت له اخل لق أمجعػنينْ بن مَ أي  ا
ل سػػ دت لػػه؟ وأيػػن واػػَ  أيػػ  يومئػػذ؟  و ػػ .  مػػن سػػ دت لػػه اخل لػػق أمجعػػنيأمػػن أ ؟ 

ف ى ظهػػره األيسػػر، فكػػاف السػػ ود لػػك ى ظهػػر أبيػػك و واػػ  ى ظهػػره األؽلػػن، واايزػػر 
 ىليه وىلد يبياا أفضل الص ة وأمت الس ـ. ،آدـ

 ،غايػػػة النكػػػرمي، واحلبيػػػ  أ ػػػار إىل بعػػػض ذلػػػك لاسػػػناد مػػػن هللا ورَّماػػػا رباػػػا 
ومػػػا ورد     – فقػػػاؿ لػػػه ،و وىصػػػياف هللا ويرىػػػد يلوسػػػاا وظلاعهػػػا مػػػن الرللػػػة والسػػػه

ٓٔٞ َصٚبٞ   }} :حاؿ رسوؿ هللا  احلديل اليريف َُا٤ٔ ٜقٖضَب َٟ ٔبٞ إ٢ٜي٢ ايٖغ ُٖا ٝأِعض٢ ٓٔٞ َصٚبٞ ٜي َُا٤ٔ ٜقٖضَب َٟ ٔبٞ إ٢ٜي٢ ايٖغ ُٖا ٝأِعض٢ َذٖت٢ َذٖت٢   ٜي

َٜـا       : ٍَ َُأت ، ٜقـا ٓٔـٞ ايٚغـ َُ ََٚع٤ً  ، ٢َْ ٌِ ٜأِر ٢َْ ، ال َب ِٚ ٜأِر ٢ٔ ٜأ ِٝ َِٛع ُ٘ ٜنٜكأب ٜق َٓ ِٝ ََٚب  ٞٔٓ ِٝ َٕ َب َٜـا     ٜنا  : ٍَ َُأت ، ٜقـا ٓٔـٞ ايٚغـ َُ ََٚع٤ً  ، ٢َْ ٌِ ٜأِر ٢َْ ، ال َب ِٚ ٜأِر ٢ٔ ٜأ ِٝ َِٛع ُ٘ ٜنٜكأب ٜق َٓ ِٝ ََٚب  ٞٔٓ ِٝ َٕ َب ٜنا

ٝٚنَي ،     َذٔبٝٔبَذٔبٝٔب ٖٓٔبـ ًُٞتـٜو آٔخـَض اي ِٕ َجَع ُٖـٜو ٜأ ٌِ ٜي َٖ  : ٍَ َٜا َصٚب ، ٜقا ِٜٝو  ًُٞت : ٜيٖب ُُٖز ، ٝق ََُر َٜا  ٝٚنَي ،     ٞ  ٖٓٔبـ ًُٞتـٜو آٔخـَض اي ِٕ َجَع ُٖـٜو ٜأ ٌِ ٜي َٖ  : ٍَ َٜا َصٚب ، ٜقا ِٜٝو  ًُٞت : ٜيٖب ُُٖز ، ٝق ََُر َٜا   ٞ

َٜا  ًُٞت :  ٢ِ ، ٝق ََ ِِ آٔخَض اأٝل ُٗ ًُٞت ِٕ َجَع ََٖتٜو ٜأ ِٖ ٝأ ٌِ ٜي َٗ َٜا َذٔبٝٔبٞ ، ٜف  : ٍَ َٜا َصٚب ال ، ٜقا ًُٞت :  َٜا ٝق ًُٞت :  ٢ِ ، ٝق ََ ِِ آٔخَض اأٝل ُٗ ًُٞت ِٕ َجَع ََٖتٜو ٜأ ِٖ ٝأ ٌِ ٜي َٗ َٜا َذٔبٝٔبٞ ، ٜف  : ٍَ َٜا َصٚب ال ، ٜقا ًُٞت :  ٝق

ًِٔغ ٝأ ٍَ : ٜأِب ًِٔغ ٝأَصٚب ال ، ٜقا ٍَ : ٜأِب ٢ِ أٜلٞفَنـَس        َصٚب ال ، ٜقا ََـ ِِ آٔخـَض اأٝل ُٗ ًٞـُت ِٕ َجَع ِِ ٜأ ُٖ َٜٚأِخٔبـِض  ، َّ ٓٚـٞ ايٖغـال ٢ِ أٜلٞفَنـَس        ََٖتٜو َع ََـ ِِ آٔخـَض اأٝل ُٗ ًٞـُت ِٕ َجَع ِِ ٜأ ُٖ َٜٚأِخٔبـِض  ، َّ ٓٚـٞ ايٖغـال ََٖتٜو َع

   ٢ِ ََـ ِٓـَز اأٝل ِِ ٔع ُٗ َٚال ٜأٞفَنُر  ، ِِ ُٖ َِٓز َِ ٔع ََ ٢ِ   اأٝل ََـ ِٓـَز اأٝل ِِ ٔع ُٗ َٚال ٜأٞفَنُر  ، ِِ ُٖ َِٓز َِ ٔع ََ {{اأٝل
ػ فاقػرأ اايف ويعػرؼ مػا فعلػه حػـو لػوط،  8ٓ

 وولهػػ ، ولكػػن   ٍتػػد ،ومػػا فعلػػه حػػـو ىيسػػد ،ومػػا فعلػػه حػػـو موسػػد ،ومػػا فعلػػه حػػـو  ػػود
 .أحٌد بعد  ويرى ما فعلااه إ  الكرمي 

٢ِ }}فقاؿ له:  ََ َِٓز اأٝل ِِ ٔع ُٗ َٚال ٜأٞفَنُر  ، ِِ ُٖ َِٓز َِ ٔع ََ ٢ِ أٜلٞفَنَس اأٝل ََ ِِ آٔخَض اأٝل ُٗ ًُٞت ٢ِ َجَع ََ َِٓز اأٝل ِِ ٔع ُٗ َٚال ٜأٞفَنُر  ، ِِ ُٖ َِٓز َِ ٔع ََ ٢ِ أٜلٞفَنَس اأٝل ََ ِِ آٔخَض اأٝل ُٗ ًُٞت َجَع

ػ يعػر مػدة القبػور تكػوف يسػ ة وسػهلة، بيػاه   {{، ٚذت٢ ال ٜٛـٍٛ َهـثِٗ فـ٢ ايكبـٛص    ، ٚذت٢ ال ٜٛـٍٛ َهـثِٗ فـ٢ ايكبـٛص    
  ويلة والسابقني الذين وايوا حبلاا. معدودة وليس  أوحاتوبني الساىة أيلاٌس 
وجػػػػد أف هللا حػػػػد غمػػػػره بلضػػػػله و  ،حالػػػػة د ؿ مػػػػم حضػػػػرة هللا  ومػػػػرة وػػػػاف  

 وىساايه، فلما وجد األمر وذلك حاؿ:
ٌِ  ََٚعٝٔزََٟٚعٝٔزٟ  إ٢هٔلٞإ٢هٔلٞ  }} ٌِٔاِجَع ََٓٔتٞ  َذَغاَبَذَغاَب  ٔاِجَع ََٓٔتٞٝأ ًَٔع  ٔي٦َالٜٓٔي٦َالٜٓ  َٜٔزٟ،َٜٔزٟ،  َع٢ًَع٢ً  ٝأ ٜٓٛ ًَٔعَٜ ٜٓٛ ِِ  َع٢ًَع٢ً  َٜ ٢ٗ ُٝٛٔب ُِِع ٢ٗ ُٝٛٔب ِٝض٢ٟ،  ٜأَذْزٜأَذْز  ُع ِٝض٢ٟ،ٜي   ٜي

َٔ  ا٤ُا٤ُايَٓزايَٓز  ف٢َِٜساف٢َِٜسا ََٔٔ َُُز  َٜاَٜا: : اٞيُع٢ًاٞيُع٢ً  َٔ َُُزٜأِذ ِِ  ٜأِذ ُٗ َْٓ ِِإ٢ ُٗ َْٓ ِٕ  ٝأٔذبُٓٝأٔذبُٓ  الاٜٜل  ٔعَبأرٟٔعَبأرٟ  إ٢ ِٕٜأ ِِ،  َع٢ًَع٢ً  ٝأٞطًَٔعٜوٝأٞطًَٔعٜو  ٜأ ٢ٗ ُٝٛٔب ِِ،ُع ٢ٗ ُٝٛٔب ًُٞت  ُع ًُٞتٜفٝك : : ٜفٝك

َٟ  ََٚعٝٔزََٟٚعٝٔزٟ  إ٢هٔلٞإ٢هٔلٞ ِٛاٜل ََ ََٟٚ ِٛاٜل ََ َٚ  َٕ ُْٔبٛ َٕامٝلِش ُْٔبٛ ِٔ  امٝلِش َِٔٔ ََٓٔتٞ؟  َٔ ََٓٔتٞ؟ٝأ َٔ  ايَٓزا٤ُايَٓزا٤ُ  ف٢َِٜساف٢َِٜسا  ٝأ ََٔٔ َُُز  َٜاَٜا: : اٞيُع٢ًاٞيُع٢ً  َٔ َُُزٜأِذ ُِٓت  إ٢َساإ٢َسا  ٜأِذ ُِٓتٝن َْا  ٝن َْاٜأ   ٜأ

،ُِ ُِ،ايضَٓٔذٝ َِٓت  ايضَٓٔذٝ َِٓتَٚٝن َِْت  َٚٝن َِْتٜأ َٔ  ؾَٓٔفُٝع،ؾَٓٔفُٝع،اياي  ٜأ ِٜ َٜٔفٜأ ِٜ َٕ  ٜفٜأ ُْٔبٛ َٕامٝلِش ُْٔبٛ َٓا  امٝلِش َٓ ِٝ َٓاَب َٓ ِٝ ًُٞت  ؟؟  َب ًُٞتٜفٝك {{  َذِغٔبَٞذِغٔبٞ  َذِغٔبٞ،َذِغٔبٞ،: : ٜفٝك
9191

  

                                                           
 جذٓ ػٓحوٍ فٟ ضح٠ٌم وِٗك ػٓ أّٔ ذٓ ِحٌه. 8ٓ
ٍّ   ػٓػٓ  ٚجٌٍّج١ًْٚجٌٍّج١ًْ  جٌّٓح١ٔىجٌّٓح١ٔى  ؾحِغؾحِغ  8ٔ8ٔ ٍّ أَٔ ُْٛيُ   لَحيَ لَحيَ   ٚأٌٚٗ } أَٔ ُْٛيُ ٌَ ٌَ   ِ ِ هَّ َٞ   ١ٌٍََْسَ ١ٌٍََْسَ س س هَّ ٍِ ْْ ُ َٞ أ ٍِ ْْ ُ حِء،  ئٌِٝئٌِٝ  ذِٟذِٟ  أ َّ َّٓ حِء،جٌ َّ َّٓ ٌْصُ   جٌ َ قأ ٌْصُ َْ َ قأ َْ  
ذٟ ذٌَٟ ٌَ  ،،   ٍُْص ٍْصُ فَمُ   {.فَمُ
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أتياػا ى اايزػر ولكػن ضُلاسػ  أوً ، فػاان اايزػروف األولػوف، مػم أياػا ويـو القيامػة 
ومػن الػذى  ؛هػ  ابلعػدؿدلاذا؟ رباا ىاده زصومية، ف ماىة ػلاسبه  ابللضػل والبػاحد ولى 

 ؟يعػػرمػػاذا إذا واػػن  سنااسػػبوف، واحلسػػاب ابللضػػل  -سيااسػػ  ابللضػػل؟ أيػػن  فقػػ  
 وفضياة والكل يرى: ،لكن اايزرين ابلعدؿ !!كيعر   يراؾ أحٌد غ  ربِّ 

                                   ((4949.)ايهٗف.)ايهٗف  

:  و د  اللة  يسػأؿ هللا - الساللة األوىل ى  ذا اليـو سيكوف الااس  والف   َّ
فمػػػن  - و ػػػؤ ء ؼلرجػػػوف مػػػن القبػػػور إىل القصػػػور، فنقػػػابله  ادل لكػػػة -أف يكػػػوف مػػػاه  

ووجػػدوا وػػل  ،يػػدزل مػػن البػػاب يسػػ ل إمسػػه، و ػػؤ ء دزلػػوا مػػن البػػاب دوف معػػرفنه 
ََٓٔتـٞ        }}ى يعيمػه،  ،واحٍد ى حصره ِٔ ٝأ َٔـ ٜٛا٥ٜٔفـ١ٕ  َِْبَت ايًٜٓـ٘ َتَعـاٜي٢ ٔي ١ََٔ ٜأ َٝا ُّ ائك ِٛ َٜ  َٕ ََٓٔتـٞ      إسا ٜنا ِٔ ٝأ َٔـ ٜٛا٥ٜٔفـ١ٕ  َِْبَت ايًٜٓـ٘ َتَعـاٜي٢ ٔي ١ََٔ ٜأ َٝا ُّ ائك ِٛ َٜ  َٕ إسا ٜنا

َِٝف َؽاُؤٚا،  َٕ ٔفٝٗا ٜن ُُٛ ََٓع ََٜت َٚ َٕ ٔفٝٗا  َِٜغَضُذٛ  ٢ٕ َٓا ِِ إٜي٢ ادٔت ٖٔ ِٔ ٝقُبٛص٢ َٔ  َٕ ٚ ُٔٛ َٝ َٓٔر١ٟ ٜف َِٝف َؽاُؤٚا، ٜأِج َٕ ٔفٝٗا ٜن ُُٛ ََٓع ََٜت َٚ َٕ ٔفٝٗا  َِٜغَضُذٛ  ٢ٕ َٓا ِِ إٜي٢ ادٔت ٖٔ ِٔ ٝقُبٛص٢ َٔ  َٕ ٚ ُٔٛ َٝ َٓٔر١ٟ ٜف ٜأِج

  ٌِ َٖـ  :ِِ ُٗ ٍُ ٜي َٓا ٔذَغابٟا، ٜفَتٝكٛ ِٜ َٝٝكٛٝيٕٛ: َا َصٜأ ُِ اذٔتَغاَب؟ ٜف ُِٜت ٌِ َصٜأ َٖ ُِ امٜلال٥ٜٔه١ٜ:  ُٗ ٍُ ٜي ٌِ  ٜفَتٝكٛ َٖـ  :ِِ ُٗ ٍُ ٜي َٓا ٔذَغابٟا، ٜفَتٝكٛ ِٜ َٝٝكٛٝيٕٛ: َا َصٜأ ُِ اذٔتَغاَب؟ ٜف ُِٜت ٌِ َصٜأ َٖ ُِ امٜلال٥ٜٔه١ٜ:  ُٗ ٍُ ٜي ٜفَتٝكٛ

َٝٝك ُِ ايقَٔٓضاٜط؟ ٜف َٝٝكُجِظُت ُِ ايقَٔٓضاٜط؟ ٜف َٕ: َا ُجِظُت َٝٝكٛٝيٛ َِ؟ ٜف َٓٓ َٗ ِِ َج ُِٜت ٌِ َصٜأ َٖ  :ِِ ُٗ ٍُ ٜي َٓا ٔفَضاطٟا، ٜفَتٝكٛ ِٜ َٕ: َا َصٜأ َٕ: َا ٛٝيٛ َٝٝكٛٝيٛ َِ؟ ٜف َٓٓ َٗ ِِ َج ُِٜت ٌِ َصٜأ َٖ  :ِِ ُٗ ٍُ ٜي َٓا ٔفَضاطٟا، ٜفَتٝكٛ ِٜ َٕ: َا َصٜأ ٛٝيٛ

َُٕٓز ََُر  ١ََٔٓ ِٔ ٝأ َٔ  :َٕ َٝٝكٛٝيٛ ِِ؟ ٜف ُِْت ِٔ ٜأ ََ  ١ََٔٓ ِٔ ٝأ َٔ ٍُ امٜلال٥ٜٔه١:  َٓا ٜفَتٝكٛ ِٜ َُٕٓزَصٜأ ََُر  ١ََٔٓ ِٔ ٝأ َٔ  :َٕ َٝٝكٛٝيٛ ِِ؟ ٜف ُِْت ِٔ ٜأ ََ  ١ََٔٓ ِٔ ٝأ َٔ ٍُ امٜلال٥ٜٔه١:  َٓا ٜفَتٝكٛ ِٜ ِِ    ،،  َصٜأ ُٗـ ُ٘ ٜي ٌُ ايًٜٓ َِٝحَع ِِ  ٜف ُٗـ ُ٘ ٜي ٌُ ايًٜٓ َِٝحَع ٜف

ََٛٓف١ٟ ٔبا ََُد َٖٕب  ِٔ َس َٔ ََٛٓف١ٟ ٔباٜأجَٓٔر١ٟ  ََُد َٖٕب  ِٔ َس َٔ ِِ ٔفٞ ٜأجَٓٔر١ٟ  ٢ٗ َٓاط٢ٔي َُ ِِ ٔب ُٗ ١َٔٓٓ، ٜف َٕ إ٢ٜي٢ اٞيَح ٚ ُٔٛ َٝ َٝاٝقٛٔت ٜف َٚاٞي ِِ ٔفٞ يظََٓبِضَجٔز  ٢ٗ َٓاط٢ٔي َُ ِِ ٔب ُٗ ١َٔٓٓ، ٜف َٕ إ٢ٜي٢ اٞيَح ٚ ُٔٛ َٝ َٝاٝقٛٔت ٜف َٚاٞي يظََٓبِضَجٔز 

َٝا ِْ ِِ ٔفٞ ايزُٓ ٢ٗ َٓاط٢ٔي َُ ِِ ٔب ُٗ ِٓ َٔ ١َٔٓٓ ٜأِعَضُف  َٝااٞيَح ِْ ِِ ٔفٞ ايزُٓ ٢ٗ َٓاط٢ٔي َُ ِِ ٔب ُٗ ِٓ َٔ ١َٔٓٓ ٜأِعَضُف  {{  اٞيَح
8ٕ. 

و  تسػاير الصػاف و   ،و  السػؤاؿ ،و ؤ ء سيخرجوف ولي  ذل   أٌف ابأل واؿ
 و ؤ ء اي أحباب أغل  األمة، دلاذا؟ و   ذه األ ياء، ،ادليهتاف و  الصراط

                                   ((1010.)ايظَض.)ايظَض  

عَّػػ  فيهػػا اجلماىػػة اػػا ىلياػػا الػػدييا وجعػػل فيهػػا ىاػػاء لاػػا وتعػػ  لاػػا، ويػَ ربى وػػدَّر دلػػاذا  
 فػوراً ىلػد اجلاػةويسلػم  ،ح  ؼلرجاا من  اا من الصػابرين الكافرين وادليروني؟ ؛اايزرين

﴿﴿                    ﴾﴾ ((136136)ٕــضا ــضإ(آٍ عُـ ــ}} يقولػػػوف ذلػػػ :مبا ػػػرة!!!  آٍ عُـ ــٔبـ ــ١؟    ََِِٔبـ ــشٙ املٓظيـ ــتِ ٖـ ــ١؟  ًْـ ــشٙ املٓظيـ ــتِ ٖـ ًْـ

َُا؟ فٝكٛيٕٛ: فٝكٛيٕٛ:  ُٖ ََٚا   :َٕ َٝٝكٛٝيٛ ٘ٔ ٜف ١َُٔ ايًٜٓ ٢ٌ َصِذ ِٓظ٢ٜي١ٜ ٔبٜفِن ٙٔ امٜل َٓا ٖٔش ًِٜغ ََْتا ٔفٝٓا ٜفَب ٢ٕ ٜنا َُا؟ َخِقًَٜتا ُٖ ََٚا   :َٕ َٝٝكٛٝيٛ ٘ٔ ٜف ١َُٔ ايًٜٓ ٢ٌ َصِذ ِٓظ٢ٜي١ٜ ٔبٜفِن ٙٔ امٜل َٓا ٖٔش ًِٜغ ََْتا ٔفٝٓا ٜفَب ٢ٕ ٜنا َخِقًَٜتا

َٓٓا إسا  َٕ: ٝن َٝٝكٛٝيٛ َٓٓا إسا ٜف َٕ: ٝن َٝٝكٛٝيٛ ٍَ      ٜف َٓـا، ٜفَتٝكـٛ َِ ٜي َُٓـا ٝقٔغـ َٔ َٝٔغـ ٢  َِْضَم٢ ٔباي َٚ َِْعٔقٝ٘   ِٕ َِْغَتٔرٞ ٜأ َْا  ِٛ ٍَ      َخًٜ َٓـا، ٜفَتٝكـٛ َِ ٜي َُٓـا ٝقٔغـ َٔ َٝٔغـ ٢  َِْضَم٢ ٔباي َٚ َِْعٔقٝ٘   ِٕ َِْغَتٔرٞ ٜأ َْا  ِٛ َخًٜ

                                                           
جإلق١حء، ٚفٝ ضه٠ٍؽ جإلق١حء ٌٍكحف  جٌؼٍجلٝس ٌٚجٖ جذقٓ قرقحْ فقٟ جٌضقؼفحء ٚأذقٛ ػرقى جٌقٍقّٓ  8ٕ

 جٌٍّٟٓ ِٓ قى٠ع أّٔ.



  ((9797))                :                                          :                                          8888نتاب نتاب                                                                       

 

ِِ ٖشا َٜٔرلُٓ ٜيٝه ِِ ٖشاامٜلال٥ٜٔه١ٝ:  َٜٔرلُٓ ٜيٝه  و ذه  اللة.  .. {{امٜلال٥ٜٔه١ٝ: 
 والساللة ال ايية:
 ، حاؿ فيه  رباا:ن اب يواجلاحدجها  وبئ  القرار، من القبور إىل 

                                                 

                                                   

         ((110110.)ٕآٍ عُضا.)ٕآٍ عُضا  

  ﴿﴿ أما البػاح :                           ﴾﴾ ((105105)ايهٗف)يػا لػي  ذلػ  وزٌف ىاػد رباػا ػ  ،ايهٗف 
ىل سػػ اه،  ػػؤ ء سػػيااوموف زلكمػػة ىسػػكرية، إوػػل واحػػد  - مبا ػػرةىل الاػػار زػػذو   إ

واكمة العسػكرية  كػ  ى احلػاؿ وتُالػذ ىلػد اللػور، و  يوجػد إسػنئااؼ و  مرافعػة و  
 أ ياء من  ذا القبيل.

ػ ،أيلسػه  والبعض اايزر مػن ادلػؤماني الػذين أعللػوا ى حػقِّ    ى احليػاة وى حػق رهبِّ
ومػن وػاف  الػدييا، فبعضػه  سيااسػ  حسػاابً يسػ اً، وبعضػه  سيااسػ  حسػاابً ىسػ اً.

يقم ى الصرالر ولكاه ػلافظ ىلد يلسه من الكبالر، وزلافظ ىلد الساىات ال  أمره هبػا 
 )اإلْؾكام()اإلْؾكام(  فهذا: ،هللا ىلد حدر اسنساىنه

                                                  

 ح  يكوف  ااؾ فارٌؽ بياه وبني من دزل بر  حساب.
 فلػو مػن يقنِّ  -ووحم والعياذ اب ى حنل الال  ال  حػرَّـ هللا  ،ومن وحم ى الكبالر

 ، ػهادة الػهتور أو وحم ى ،ى زلاـر هللا ،ى الهت وحم و والعياذ اب أ -ى ادلسلمني حالياً 
 وػل  ػذه الكبػالر  - أو يسػرؽ ،ى الكيل أو ى ادليهتاف أو يراى  ،أو أول ماؿ اليني  ظلماً 

أليػػه اسػػػنهرت  ،ػلاسػػ  حسػػاابً ىسػػ اً  ت، فهػػل ػلاسػػ  أـ  ؟مػػاوم ينُػػ  ماهػػا إىل ادل -
جػػم ويػػراه، ولػػذلك م ير  ىليػػه أف هللا مسلػػم رَ وم يَػػػ ،هبربِّػػ -حا ػػا   -واسػػنههتأ  ،بالسػػه

ةالبػػاً  دمػػاً ىلػػد فعلػػه وىلػػد مػػا جاػػ  يػػداه، فهػػذا  بػػد وأف ػلاسػػ  حسػػاابً ىسػػ اً يػػـو 
 .يلقد هللا 
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 نػػػاج سػػػاىات  ػػػواؿ  ؛ بعػػػاً احلسػػػاب اليسػػػ  واحلسػػػاب العسػػػ  و ػػػذه األ ػػػياء
 يضيق الوح  ىن تلصيلها ولكااا يوجهت فيها. - لنوضياها

تضػيئ ء أحد   أل ل ادلوحف ومػا و اللة يُبع وف   ادلوحف العظي  للنكرمي فيض 
اليم  أل ل الدييا مػن اجلمػاؿ اإلذلػد الػذى وسػاه بػه مػو ه، ومػن الاػور ادلكاػوف الػذى 
ف رَّه ى حااايه وعااايه حضرة هللا جلَّ ى ُى ه، و ؤ ء    الذين ميوا ىلػد حػدـ رسػوؿ 

 :اػػػػػػاربى حػػػػػػاؿ فػػػػػػيه  والاعػػػػػػل ىلػػػػػػد الاعػػػػػػل، و ػػػػػػؤ ء الػػػػػػذين  ،هللا، القػػػػػػدـ ىلػػػػػػد القػػػػػػدـ
                             ((ٕٕ) يوي) يوي..  

 ،أيامػػا سػػار سػػاروا ، حػػدـ مػػدؽ؟ ألأػػ  وضػػعوا أحػػدامه  زلػػف رسػػوؿ هللا دلػػاذا
 فينبعويػػه  ،وى سػػلووه ،وى أز حػػه ،ولكػػاه  يػػروه ى  ػػرىه !!!اايف يرويػػهمػػم أأػػ    

 ،  يريػ  ىػاه  ى أى ىمػلٍ  ،ى العػنيرأ اى حلػوهب  يروأػ اً فيكػوف معادلػ ،ى مجيم أحوالػه
 ني يـو الدين.بر قلة ادلباروة من ادل ى و ؤ ء سيكويوف ال،  رفة ىنٍي و  أحل
فبعػػػد أف أىسػػػا   اليػػػػلاىة الُعظمػػػد حلبيػػػػ  هللا  ،ى تكػػػرمي  ػػػػؤ ء ويهتيػػػد هللا 

فمػػػػاه  مػػػػن ييػػػػلم ى  ؛ومصػػػسلاه، ٍذف ذلػػػػ  أف يوزّىػػػػوا بعػػػض اليػػػػلاىات ىلػػػػد  ػػػؤ ء
 ،وماه  من ييلم ى ىيرة، وماه  مػن ييػلم ى حبيلػة، ومػاه  مػن ييػلم ى أمػة ،سبعني

ومػا حػاؿ  - ويقػوؿ ذلػ  هللا ، رسػوؿ هللا وماهتلنػه ىاػد ، ىلد حس  جا ػه ىاػد هللا
 : حبي  هللا ومصسلاه

      فِْٞفِْٞ  ؽ٦تِ،ؽ٦تِ،  ملٔملٔ  ٚاؽفعٛاٚاؽفعٛا  َٓابضنَِٓابضنِ  افعزٚاافعزٚا  ::  ايكٝا١َايكٝا١َ  ّّٜٜٛٛ  يًعًُا٤يًعًُا٤  اهللاهلل  ٜكٍٜٛكٍٛ  }}

..{{أعشبهِ أعشبهِ   إٔإٔ  أصٜزأصٜز  ٚأْاٚأْا  ٛبهِٛبهِقًقً  يفيف  ذهُيتذهُيت  أتضىأتضى
9393

  

، وأف يلػوز بلػواء  أف يكػوف مػن أ ػل  ػذه ادلاهتلػة يسأؿ هللا  الُعليػا ى  ػذا اليػـو
 وأف يكوف من أ ل األماف الذين حاؿ فيه  حضرة الر ن: ،األماف

                              ((8282)ّاألْعا)ّاألْعا  

 ،ىلػػػد ىسالػػػه الػػػدال  مػػػن حبػػػل القبػػػل كره وييػػػ ،مسعاػػػاه وييػػػكر هللا ىلػػػد مػػػا
 ويسنهتيده من  ذا العساء.وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسلَّ 

                                                           
 (ٖح١٘ٓ جذٓ) يٌه ٚغٛجخ جألػّحي فضحتً فٟ جٌطٍ ١دس ػرحِ جذٓ ػٓ 8ٖ
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 اجمللس العاشر

  ايكضإٓ ٚع١ًٝ إفالح اجملتُعاتايكضإٓ ٚع١ًٝ إفالح اجملتُعات

  تزبض ايكضإٓتزبض ايكضإٓ

  عال١َ ايكًب ٚاألخ٠ٛ اإلميا١ْٝعال١َ ايكًب ٚاألخ٠ٛ اإلميا١ْٝ

  تضب١ٝ األبٓا٤ ع٢ً ايقفا٤تضب١ٝ األبٓا٤ ع٢ً ايقفا٤

  بضن١ عال١َ ايكًٛببضن١ عال١َ ايكًٛب

  اصنني يًكضإٓاصنني يًكضإٓقضا٠٤ ايقراب١ املبقضا٠٤ ايقراب١ املب
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ايكضإٓ ٚع١ًٝ إفالح ايكضإٓ ٚع١ًٝ إفالح : : اجملًػ ايعاؽضاجملًػ ايعاؽض

اجملتُعاتاجملتُعات
8ٗ8ٗ

  

وفػن  واػوز  ،احلمد  الذى أعلج مدور  بسماع القػرآف - بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ى  ػػذا  وجعػل ى حلوباػػا يػػوراً يسػناهتؿ بػػه فػيض فضػػل هللا ، ىقولاػا للهػػ  معػاى القػػرآف

اف مػػورة القػػرآف ى أفعالػػه وأز حػػه وسػػلووه ىلػػد مػػن وػػ وابرؾْ   ْ وسػػلِّ  اللهػػ  مػػلِّ . البيػػاف
 :ى  أيه حلسن أدبه مم وناب ربه سيد  ن الذى حاؿ هللا  ،وأحواله

                      ((44)ًِايك)ًِايك  

 :حالػػ  - ل  ىػػن أز حػػهئىاػػدما سػػ - زوجػػه ةالسػػيدة النقيػػة ادلباروػػ هوحالػػ  فيػػ
{{  َٕ ُ٘ اٞيٝكــِضا َٕ ُخًٝٝكــ َٕ  ٜنــا ُ٘ اٞيٝكــِضا َٕ ُخًٝٝكــ {{ٜنــا

وىلػػد  ،ىلػػد ماوالػػه اد هللا ىليػػه وىلػػد آلػػه الػػذين ميػػو مػػلَّ  .8٘
إىل  هوا م الػذوىلد األتقياء األيقياء من أتباىه الذين ح، الذين  ارووه ى أحواله هماابن

 .أرح  الرا ني جعلاا ماه  بلضلك وجودؾ اياو  ،يـو الدين
ما أنػدى داػوى ،لياػا ادلػوىل إلاػا و  هلػالػذى يهتَّ  ذلػدّ القرآف الكرمي  ػو الدسػنور اإل

ورضػد هللا تبػارؾ  ،وما واف يلعل السلف الصػا  مػن أمػااب حضػرة الاػب  - ههبدي
   .للٍة لي  ذلا زواؿأُ وساص  ى يع  و  ،حسن حاؿأ هللا حالاا إىل سير ِّ  -وتعاىل ىاه  

ألياػػا  ،وايسػػا  ىلػػد أفعالاػػا وسػػلووياتاا ،ضلػػن وػػل النرػػ  الػػذى حصػػل ى حياتاػػا
اسػػاوف ماػػا  !!!أمػػااب الاػػب العػػد فبػػه   الكيليػػة الػػ  وػػاف ينااوذلػػا تااولاػػا القػػرآف برػػ
 :احلديل الذى ورد ىن احلبي   ذيع   و يال ،للنعبد ةجعلوه وناب ت و 

{{   ٍُ َٗا ، ال ٜأٝقٛ ََِثأي ١َٝٓ ٔبَعِؾض٢ ٜأ َٚاٞيَرَغ ٘ٔ َذَغ٠١َٓ ،  ُ٘ ٔب ٘ٔ ٜفًٜ ِٔ ٔنَتأب اي٤ً َٔ ِٔ ٜقَضٜأ َذِضٟفا  ََ ٍُ َٗا ، ال ٜأٝقٛ ََِثأي ١َٝٓ ٔبَعِؾض٢ ٜأ َٚاٞيَرَغ ٘ٔ َذَغ٠١َٓ ،  ُ٘ ٔب ٘ٔ ٜفًٜ ِٔ ٔنَتأب اي٤ً َٔ ِٔ ٜقَضٜأ َذِضٟفا      آآََ

ِْ َذِضْفَذِضَذِض َٝٔ َٚ ّْ َذِضْف  َٚال ِٔ ٜأٔيْف َذِضْف  َٜٚئه ِْ َذِضْفْف ،  َٝٔ َٚ ّْ َذِضْف  َٚال ِٔ ٜأٔيْف َذِضْف  َٜٚئه {{  ْف ، 
8ٙ
  

مػاذا تريػد ماػا  !!لكن  ل  ذه  د الراية العظمد للمؤمن مم وناب هللا؟ يسأؿ هللا
                                                           

 ٕٗٔٓ/ٔٔ/9ٔ٘   ِٖٙٗٔٓ ِكٍَ  ٕٙرٍٟ جٌّكح١ِى ل 8ٗ
 ٌٚجٖ جإلِحَ ٍُِٓ ٚأقّى ٚجٌٕٓحتٟ ػٓ ج١ٌٓىز ػحتٗس ٌاٟ هللا ػٕٙح 8٘
  أنٍؾٗ ػرى جٌٍَجق فٟ )جٌّيٕف(، ِٚٓ جٌطرٍجٟٔ فٟ )جٌىر١ٍ( ػٓ ػرى هللا ذٓ ِٓؼٛو  8ٙ
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 !!اي رباا مم ونابك الذى أيهتلنُه مم حبيبك ومصسلاؾ؟

                                      ((2929)ل)ل..  

! ى ةيضػػػعه ى السػػيارة بروػػػ، لكػػن   ينوحػػػف ىاػػد الربوػػه ، ػػذا الكنػػاب ولػػػه بروػػة
 و ػػو العلػػدى  - وهللا ، ربوػػة ى النػػدبرفال !!غرفػػة الصػػالوف بروػػة! و ػػو مرلػػق   يلناػػه

ر تػ وة القػرآف وفهػ  القػرآف جلميػم مػن فضػلِه وجػودِه وورمػِه ىلػد ادلػؤماني يسَّػ - العظي 
 حػػػ  الػػػذين   يسػػػنسيعوف أف ياسقػػػوا بلصػػػي  ،حػػػ  األميػػػني مػػػاه  ،فأمػػػة الاػػػب العػػػد 

 !!عر ال اللساف

                                        ((1717)ايكُض)ايكُض  

 ػػد النػػدبر والػػنمعن وحسػػن  ة! ألف الرايػػ(! ػػل مػػن حػػارئ) (!! ػػل مػػن ةاىل)م يقػػل 
لقلػ  واللػؤاد يكػوف ومػل للمعػاى بػدوف  ػوي ى ومػم مػلاء ا ؛ نذاء الػلالله  مػم مػ

ولكن لػيله  القػرآف مػن  ،و  أعر لللكر ادلوجود ى ىقله ه،و  رغبه واماة ى فؤاد ،يلسه
 .ماهتؿ القرآف 

  تزبض ايكضإٓتزبض ايكضإٓ

وإف   ة،ف العربيػػة و  يلهمػػوف العربيػػو يقػػرأ حػػ  دلػن   اً ر القػػرآف ميسَّػػ ف عػل هللا 
 هىليػػلقػد وت ،ىػػرب ري اجلماىػه األفارحػػة والرػ تػػو  احلػراـ وػاف فػيك  مػػن ذ ػ  لبيػػ  هللا

وؽلسػػك الكنػػاب ادلكاػػوف الػػذى  -لكػػن   يسػػنسيم الكػػ ـ معػػك  ،السػػ ـ ويػػرده ىليػػك
  يعلػػ   ة!!ويقػػرأه بلرػػة ىربيػػة فصػػيا كهؽلسػػ ،ادلخػػهتوف ه ُمػػلْ وىِ  ،هللا ادلصػػوف فيػػه يػػورُ 

 ،فهػ  القػرأفه و ذا دليل ىلد أي ،ىلد ساانيه هتاهتؿ من ىياي هواد دموى ،العربية ويقرأ
 :حوله تعاىل رَّ سِ  ،والعر ابلقرآف

                                          ((1717)ايكُض)ايكُض  

القػػرآف  اءةقػػر ل الػػذين ٍتػػوف ى رمضػػاف وغلعلػػوه مومسػػاً  ،ف ىاػػد و اجلماىػػة ادلوجػػود
، لقػػد أأيػػ  ىيػػر زنمػػات :زػػروااي ،تلقػػد أأيػػ  أػػ  زنمػػا :مػػم بعضػػه  فوينبػػارو 

 !!  مػػن يقػػرأ القػػرأف بػػدوف تػػدبرتػػرباػػا يعا !!لكػػن مػػاذا فهمػػ  شلػػا يسقنػػه مػػن ونػػاب هللا؟
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  ؿ: فيقػػػػو                    ((2424)ستُـــــز)وايظػػػػػر إىل  ؟!!!دلػػػػػاذا   ينػػػػػدبروف القػػػػػرآف .ستُـــــز
  : الكلمػة الصػػعبة القادمػة                   ((2424)ستُــز)حلػػوهب  مرلقػة   تسػػنسيم فهػػ   .ستُــز

   .يع  !!ؿ؟احلأذلا  -اي أحباب  -و ل القلوب  !!!معاى و ـ حضرة الر ن 
 لَ واَمػ ،العظػاـ ى ونػاب هللا ةوواف من األلم  - لذلك سيد  ى ماف بن ىلاف 

و ػوى لػه الهتمػاف  ،وةر هللا لػه الػن وىػ  حػ  يسَّػ الندبر والنمعن ى تػ وة ونػاب هللا جػلَّ 
ه مػن أولػه إىل آزػره ى روعنػني بعػد مػ ة ادلرػرب وحبػل واف يقػرأ القػرآف ولَّػ  ،أعااء الن وة

ألف  ػػؤ ء القػػـو ذلػػ  مػػا  ،لكػػن ومػػا ذلػػك ىلػػد هللا بعهتيػػهت ؟!!!فكيػػف  ػػذا ،مػػ ة العيػػاء
ا مػ (. بع  من و ـ ى ـ الريوب لو  هرت القلوب ما: )واف يقوؿ  .وف ىاد رهب ؤ ييا

  لػك الػذى ضلػن فيػهمن ىػام ادلُ  -الذى ؽلام الندبر؟ اللناات واألىضاء ال  تورد للقل  
   !!!وابريه هىن زالق هما ييرل -

  عال١َ ايكًب ٚاألخ٠ٛ اإلميا١ْٝعال١َ ايكًب ٚاألخ٠ٛ اإلميا١ْٝ

 ،ولعلمِه اإلذلػامد ولليوضػاتهِ  ،لن لياتِه ولناهت تهِ  ،لذاتهِ  هوجعل  القل  زلقه هللا
غلػػوز للمػػؤمن    !!ذلػػذا األمػػر  ػػو معػػد   ه.وأحبابػػ هوأمػػااب ه يبيِّػػِر اوأليػػو  هوألسػػرار ونابػػ
 وػل  ػذا    ،واحليػل وادلكػر والػد اء ،وادليػاغل واأل ػواء ،الدييا وادليػاول هأف يدزل في

مػم أمػاابه سػ مة  ػلرص ىليػه رسػوؿ هللا  غلوز ى حل  ادلؤمن أبداً، وواف أحرص ما
فيقبػل ىلػيه  هللا ويػواليه   ،ين يقبلػوف ىلػد هللا ى حرآيػه أف الػذبنيَّ  ألف هللا  ،القلوب

 :   الذين يقوؿ فيه  هللا ، لسافة وفناهِ 

                          ((8181اا)يؾعضا٤)يؾعضا٤  

بػػل  ة،ى حضػػرة األلو يػػ ةيعػػر حلػػ  لػػي  فيػػه  ػػك و   ػػرٌؾ و  ماازىػػه للربوبيػػ
ألحػد  ،و  حسػد ٌ و  برػٌض و  وػره ،ولي  فيِه غٌل و  حقد .تسلي  مسلق حلضرة احلق

!!! رب ؟ من ذل  مكايه وماهتلة ىاد هللا ايىادؾ ف و ادلؤما نْ مَ  .من زلق هللا               

                   يصػػػػػػػػػػباوف ،لى ع مػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػدور   الِرػػػػػػػػػػهت ىاػػػػػػػػػػدما ياػػػػػػػػػػ 
                         ((2727اذتخاذتخ)).  و حسػدأ هٌ رْ و ُوػأ ،و حقػدأ ده غػل  وأف مػن ىاػ، 

   ة.ؽلايية القرآيياإل ةم يصل إىل درجة األزو 
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ال  وضعها زػ  الربيػة ى تلسػ   ةورة النلس يذ يرجم للم ؛من النلس  اً يريد مهتيد
َٛٞبـ١ٔ     }}ة، ايت اإلذليػااي ِِ َعًٜـ٢ ٔخ ِٛٝب َبِعُنـٝه َِٜد َٚال  ِٝع٢ َبِعض٣ ،  ِِ َع٢ًٜ َب َٜٔبِع َبِعُنٝه َٛٞبـ١ٔ   ال  ِِ َعًٜـ٢ ٔخ ِٛٝب َبِعُنـٝه َِٜد َٚال  ِٝع٢ َبِعض٣ ،  ِِ َع٢ًٜ َب َٜٔبِع َبِعُنٝه   ال 

{{  َبِعض٣َبِعض٣
َٚالَٚالَٚال  ال َتَباٜيُنٛاال َتَباٜيُنٛا}} و ،87 َٓاَجُؾٛا ،  َٚال َت َٚال َتَراَعُزٚا ،  َٓاَجُؾٛا ،  َٚال َت وبعػد ذلػك  ، {{   َتَزاَبُضٚا َتَزاَبُضٚا َتَراَعُزٚا ، 

ّْا   }} َٛا ٘ٔ إ٢ِخ ّْا َٚٝنُْٛٛا ٔعَباَر اي٤ً َٛا ٘ٔ إ٢ِخ {{َٚٝنُْٛٛا ٔعَباَر اي٤ً
 ،اذا ترون  ماسبق تكويوا إزوا  و ذا يعر  بوا بعػض  ،89

 ،ض ويعسػف ىلػد بعػػض وينعػاوف مػم بعػػ ،وييػلق ىلػد بعػػض ،ويسػعد ى مصػا  بعػػض 
 ةألف األزػػو  ،فهػػ  م يصػػلوا ل زػػوه اإلؽلاييػػه  ،ولػػذلك ىاػػدما تػػرى اخل فػػات وادليػػاول

ى درجػػة ىليػػة وأ ػػرتط فيهػػا زلػػو القلػػ  مػػن مجيػػم مايضػػ  ومػػا  اإلؽلاييػػة جعلهػػا هللا 
بػد أف  يعمػل اب   ذيألف الػ ،د زلو القل  من اليوال  الكوييه ،يسئ جلميم الربية 
إذا وػػاف يقػػوؿ ى  ،أف هللا سػػينو ه و ػػو ينػػوىل الصػػاحلني . فممػػن ؼلػػاؼ يعلػػ  ىلػػ  اليقػػني 
 :حدي ه القدسد

88{{  َٔ يفٌ عين ٚعقاْٞ فهٝف ال أصطم َٔ أطاعين ٚرعاَْٞٔ يفٌ عين ٚعقاْٞ فهٝف ال أصطم َٔ أطاعين ٚرعاْٞ  تتصطقصطققز قز   }}
  

 إذف من أين ادلصيبة ؟
حسػػن النووػػل . أى هللا  ػػك ؟ اليػػك ى الػػرزؽ  ػػك ى الػػرزاؽ  !مػػن اليػػك

اإليسػػاف ى رىايػػة هللا وىاايػػة هللا ىلػػد الػػدواـ . فػػ ذا  ىلػػد هللا مػػم األزػػذ ابألسػػباب غلعػػل
ٍتػػػد للصػػػ ة يلبسػػػه القلػػػ  حلػػػة اخليػػػوع  ، هػػػر القلػػػ  وجػػػدت فيػػػه بضػػػاىة اإلؽلػػػاف 

 ،وؿ سػػػورة ادلؤماػػػوف أى  الػػػ  امنػػػدحها هللا الصػػػ ةواحلضػػػور، ويصػػػلد زا ػػػعاً  و ػػػد 
؟    اءةيسيلػوف ى القػر  أويسيلػوف ى الروػوع والسػ ود؟   ػل حػاؿ:الذين    ى مػ    

   ذا لي  له زامة ولكن:

                   . .                        ((1،21،2)َٕٛٓاملؤ)َٕٛٓاملؤ  

   رباػػػا: لػػػذلك يقػػػوؿ                                ((3131)األعـــضاف)فكيػػػف؟  ،األعـــضاف

                                                           
 جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ِٚحٌه ػٓ ٔحفغ ػٓ ذٓ ػٍّ ٌاٟ هللا ػّٕٙح. 87
 ىجٌٍقّٓ ذٓ صهٍ.جٌرهحٌٜ ٍُِٚٓ ػٓ ػر 89
أ٠ٙققح جٌؼرققىس } ذققٓ ػطققحء هللا جٌٓققىٕىٌٞ فققٟ "ضققحؼ جٌؼققٍِٚ جٌكققحٚٞ ٌطٙقق٠ًد جٌٕفققِٛ"س جيوققٍٖ  88

أٍِضُه ذهىِطٟ، ٚإُّص ٌه ذمّٓطٟ، فأٍَّ٘ص ِح أٍُِش، ّٖٚىىَص ف١ّح اقُّٕص، ٌٚقُ أوطقف ذمٓقّطٟ 
ٚفقٟ جٌٓقّحء   فمٍقصػٍّص، فهحطرقص ػرقحوجل ٠فّٙقْٛ ٌه ذحٌضّحْ قطٝ ألُّٓص، ٌُٚ أوطف ذحٌمُٓ قطٝ ِ

، ٚلى ٌَلقُص ِقٓ  فقً ػٕقٟ جٌقًج٠ٌحش(ٖٕ،ٕٕ)  ٌَلىُ ِٚح ضٛػىْٚ. فٌّٛخ جٌّٓحء ٚجألٌض ئٔٗ ٌكك ِػً ِح أٔىُ ضٕطمْٛ
 {.فى١ف ال أٌَق ِٓ أطحػٕٟ ٚوػحٟٔ؟ ٚػيحٟٔ،
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إىل بػل إف هللا   ياظػر إىل مػورو  و  أمػوالك  ، لكػن  ،  !!ر؟يلب  اجلديد ويضم العسػ
واخليػوع واحلػ   ة و يريػد اخليػي ؛ال  سنقابل هبا هللا يئةالقل  ابذلياظر إىل ياظر؟ ماذا 

 .والنسػلي  ى مجيػم األمػور  ، ريك لُه معُه سواه ، وحسن النووػل ىلػد هللا  الذى  
غلػد ى األايت  ،مػن هللااً ذا اخليػوع غلػد ى الصػ ة فناػىادما يصلد اإليساف الصػ ة هبػ

  يِّ ىل مػن أؿ يقػو  اً أريػد أحػد !!ال  يقرأ ا تاهت ت دلعػاى م يسػمعها مػن أحػد مػن زلػق هللا
ة مكنبػ :زػرويقػوؿ ااي !!؟مكنػوب  ػل وػاف موجػود تلسػ  !!؟ةوناب تلسػ  حػرأ الصػااب

 .  وناب هللا   !!واحد كن ؟  و ونابمن الالصاابة األج ء واف فيها و  
وويػف ومػلوا  ؟!!وا هبذة العلـوءمن أين جا ،لكن ىادما يسمم أزبار   وأحواذل 

 – سػيد  ىبػد هللا بػن مسػعود مػ  ً  -ٍتد سيد  ىلد يقوؿ ى واحػد مػاه  ؟!! للاقالق 
؟ مػن  ىبػد هللا  ػرج مػن أى وليػة (.حدميػه ىفأػأىبد هللا ملئ ىلماً مػن رأسػه إىل ) :يقوؿ
   :ةوليػػػ                          ((2929)ــتس ــتس(ايفـ ملنوحػػػة و  مرلقػػػة مػػػن  ةزل جامعػػػم يػػػد .ايفـ

لو فسرت فا ػة )يلسه يقوؿ:  واإلماـ ىلد   !!!يةذللكن ى اجلامعة اإل ،اجلامعات الدييوية
 اً ونػ   ملػوف سػبعني بعػ (،لػوحرمت سػبعني بعػ ًا؟ - ىل ر  هشلػا ىلمػ -الكنػاب مبػا أىلػ  

   ى؟ مػػن:ازػػو إة. مػػن أيػػن ذلػػك اي ا ػػى تلسػػ  الل                        ((282282  )ايبكــض٠)ــض٠  .ايبك

 .ادلكاوف هويعلمه  هللا من ىلم ،تقوى هللا

  تضب١ٝ األبٓا٤ ع٢ً ايقفا٤تضب١ٝ األبٓا٤ ع٢ً ايقفا٤

رص  ذا  و األ ػ . ووػاف ػلػ ،ىلد ملاء القلوب لكاه  حافظوا وحافظ ذل  الابى 
سػػػيد  أيػػ  بػػػن مالػػػك دزػػػل ىلػػػد  ،اجلػػدد الصػػػرار ى السػػػن ةللن مػػػذ ك حػػػ ىلػػد ذلػػػ

ـ سػلي  أالسػيدة  - وأمػة وايػ  مػن وبػار الصػاحلات ،حضرة الاب وواف ىاده ىير ساني
و ػذا  ،للكعبة زادماً  ه ب اً ف أىسا ا هللا ولدحد يذرت إ  واي  - رضا اأرضد هللا ىاها و 

أتػ  ؛ ما  اجر الاب و رح هللا مػدر ا ل سػ ـوىاد ،حبل اإلس ـ وحبل   رة الاب 
 ،للكعبػػة زادمػػاً  هأجعلػػ اً راً إف و بػػر هللا غ مػػذرت يػػذيػػ إى ،ايرسػػوؿ هللا : يػػ  وحالػػ 

ريػد أف أ :. وحال  لػهلرسوؿ هللا  جعلنه زادماً  (،رى وأجعلة زادما لكذوى باأواليـو 
 :وحاؿ  له الابى  افدى ، مئن ىليهأ
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ِٖ ٜأ  }} ُٗ ِٖ ٜأاي٤ً ُٗ ُ٘اي٤ً َِٝت ٜٛ َُا ٜأِع ُ٘ ٔفٝ ََٚباص٢ٞى ٜي  ، ُٙ َٜٚيَز َٚ  ُ٘ ََاٜي ُ٘ٞنٔثِض  َِٝت ٜٛ َُا ٜأِع ُ٘ ٔفٝ ََٚباص٢ٞى ٜي  ، ُٙ َٜٚيَز َٚ  ُ٘ ََاٜي {{  ٞنٔثِض 
ٔٓٓ

  

ُة غػ  أحلػاده، ووػاف مالُػ اً  ولػدنيوسػن ةولػه او ػر مػن ع عػ ،لة ىاـاعاش أورت من مف
دلػاذا؟  ،حيػدة الػ  تاػنج ى العػاـ مػرتنيو اللريػدة ال   ػ يقنػهحد  وايػ  ،من فضل هللا ىليه

 .دىا له ف الرسوؿ أل
 :حاؿ له رسوؿ هللا  هسنلماىادما   ذا الرجل

ٍَ   ،،ٜا أْػٜا أْػ  }} ِٖ ٜقا ُُ  ، ٌِ ًٞٔبٜو ٔيٙؿ أٜلَذٕز ٜفاٞفَع َِٝػ ٔفٞ ٜق َٞ ٜي ُِٔغ َُٚت ِٕ ُتِقٔبَس  ِٕ ٜقَزِصَت ٜأ ٍَ إ٢ ِٖ ٜقا ُُ  ، ٌِ ًٞٔبٜو ٔيٙؿ أٜلَذٕز ٜفاٞفَع َِٝػ ٔفٞ ٜق َٞ ٜي ُِٔغ َُٚت ِٕ ُتِقٔبَس  ِٕ ٜقَزِصَت ٜأ إ٢

ََٔع  َٕ ٓٔٞ ٜنا ِٔ ٜأَذٖب ََ َٚ  ، ٞٔٓ َٝا ُعٖٓٔتٞ ٜفٜكِز ٜأَذٖب ِٔ ٜأِذ ََ َٚ ِٔ ُعٖٓٔتٞ ،  َٔ ََٚسٔيٜو   ٖٞ َٓ َٜا ُب ََٔعٔيٞ :   َٕ ٓٔٞ ٜنا ِٔ ٜأَذٖب ََ َٚ  ، ٞٔٓ َٝا ُعٖٓٔتٞ ٜفٜكِز ٜأَذٖب ِٔ ٜأِذ ََ َٚ ِٔ ُعٖٓٔتٞ ،  َٔ ََٚسٔيٜو   ٖٞ َٓ َٜا ُب ٞ ٞ ٔيٞ : 

١ٖٔٓ ١ٖٔٓٔفٞ اٞيَح {{ٔفٞ اٞيَح
ٔٓٔ

  

 .بدايػة الاػب مػم مػن؟ مػم ادلبنػدلني ى  ريػق رب العػادلني !!اي أحبػاب ةو د البدايػ
الولػػد أف ىمػػك فػػ ف ىمػػل وػػذا  افالرجػػل وادلػػرأه يلقاػػ إف !!؟اايف ضلػػنمػػاذا يلعػػل وايظػػر 
 ،هىمػػد يػػرد السػػ ـ ىلػػ  يريػػد أف يكػػرب الولػػد و  ؛ىملػػ  وػػذا ووػػذا ةوىمنػػك ف يػػ ،ووػػذا

ب واألـ ف األدلػػاذا؟ أل ،و  ويػػوحره هو  ػلرتمػػ ة،ى مصػػلاأف يلعػػل لػػه أد يػػير    وابلسبػػم
   !!مبدأ اإلس ـ لي  وذلك ،  !!؟ ل  ذا مبدأ اإلس ـ اي إزواين !!!لقاوه

  بضن١ عال١َ ايكًٛببضن١ عال١َ ايكًٛب

د بعػد ذلػك حلظاػا  ،مػن العيػوب حلظاػا هللا  ،لو حافظاا ىلد س مة القلػوب
وأغاػا  ىػن  ،ادلبػارؾ مػن السػماوات ومػن األرض هؿ لاػا زػ  هتَّ د بعد ذلػك يػ ،من الذيوب
 !! ذا و ـ هللا ولي  و مد؛ مجيم زلقه

                                                           

        ((9696)األعضاف)األعضاف  

واخلػػ ات  ةواألرزاؽ  ػػايا هعلػػليا الػػذي مػػو  ؟ف ولاػػا ويػػف سػػاعياو وضلػػن زلنػػار 
 :بػل حػاؿ ،م يقػل سػيلن  لكػ  زػ ات ( ..تقػواالو آماػوا و ) .. وو ـ هللا واض  ؟!!حليلة

الرسوؿ للصػاابة  همو ذا ما ىلَّ ، يهتل  ى القليل سيناوؿ إىل و   اوالربوة إذ ،(بروات)
                                                           

 أّٔ جٌرهحٌٞ ػٓ  ٓٓٔ
 .جٌطًٍِٞ ٚجٌطرٍجٟٔ ػٓ ْؼ١ى ذٓ ج١ٌّٓد ِٓ قى٠ع أّٔ  ٔٓٔ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
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ث و  اػػدِّ فف الربوػػة إذا أتػػ  أل (،الربوػػة)بػػل  ،يبا ػػوا ىلػػد الك ػػرةأف م يعلمهػػ   .الكػػراـ
   ى  ذا ادلقاـ إذا مك اا  اا لقياـ الساىه  يسنسيم أف ياهيهػا أو يانهػد وحكااي ،حرج
 !!!ماها

 ،النمػر هوبدازلػ جراب جلػدٍ  هىساأسيد  رسوؿ هللا  ،وأرضاه سيد  أبو  ريرة 
؛ دى الرػػهتواتوزػػرج مػػم مجاىػػة ى إحػػ ،فيػػه ولكػػن   تلناػػه وتاظػػر مػػا هوػػل ماػػ  :وحػػاؿ لػػه

و  يوجػد غػ  اجلػراب  ،الػهتاديلػد ودلػا ميػوا . مااب الرسوؿ بع ه  ى بعػلمن أ ةمجاى
يػوف يعي اً فػرد ةلاوواف اجليا حواىل ع ة يوماً  ةىير   ريره، واسنمروا أ  فأى مم ذال

هللا و  ػلػ  ابجلػوع  هوػاف يعسػد وػل واحػد ى اليػـو مػره ٍولهػا فييػبع  ،ىلد مر اجلراب
و  أحػػػد يقػػػوؿ إف  ػػػذة  . و ػػػذا م ػػػل مػػػن األم لػػػة لكػػػن  ػػػذا البػػػاب لػػػي  لػػػه حػػػد.ابػػػداً 

عػػػيا هبػػػا؟ يلكػػػن مػػػن الػػػذى ، واحلمػػػد  ة ػػػد موجػػػود وػػػ َّ   ،الػػػدييا الامػػػاذج إينهػػػ  مػػػن
 .ألف  ذا حرار هللا للمؤماني ،ف من الصاحلنيو الصادح

دىػػػ  مػػػن  لرػػػ  ادلػػػؤماني أف ٍولػػػوا مػػػن األسػػػباب برػػػ  -و ػػػو حػػػدير  - ر هللاحػػػدَّ 
مػػن   ر هللا للمػػؤماني أف يػػرزحه  مػػن األسػػباب د يضػػيف ذلػػ  دىمػػاً وحػػدَّ  ،حضػػرة الو ػػاب
 :واوز الو اب

                                                              

           ((3838)ايٓٛص)ايٓٛص  

  ا ضلػن مبػن ؟ مبػن ينقػد هللا بياة، لاا ضلن زام ؟دلن  ذه                        

                   )وأف هللا  ،لػػيعل  أف هللا ينػػو ه ،يعلمػػه و  ينقاػه   ريػق مػػن  ،)ايٛـالم( )ايٛـالم
 وأف هللا  ،ويرىاه هينكلل ب فييػكر هللا فيهتيػد ى تقػواه  ،دومػاً أليػه ينقػد هللا هيوالي
 .   

  قضا٠٤ ايقراب١ املباصنني يًكضإٓقضا٠٤ ايقراب١ املباصنني يًكضإٓ

وسػيد  ىبػد هللا بػن  ف القػرآف؛ويف يقرأو    اجلماىه سيد  رسوؿ هللا ىلمه ؤ ء و 
جعلاػا القػرآف الكػرمي رسػالل ) :مسعود يقوؿ ىػن السريقػة الػ  سػاروا ىليهػا لكػد ينعلمهػا

يقػرأ    (،ه ابلاهػارذ يالػفكاا يقرأه ويندبرة ابلليل د) - رسلها هللا لااأ ةرسال -( رباا إلياا
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ايت أو آيػػػة واحػػػدة و  يانقػػػل ماهػػػا إ  ىاػػػدما آلكػػػن يقػػػرأ ، و ػػػرأأو ًء الرجػػػل مػػػاه  جػػػهت 
يصػدحها ى  ... بػني ج ايػهو بػني أحبابػه  ،وى بينػه هوى ىملػ ،وى سلووه هيسبقها ى حيات
 .ورة من وناب هللا ماننمم ليكوف 
و ػػو أحػػد  ،مػػم سػػيد  داوود ةمػػر   هالة تابيػػرسػػل لاػػا رسػػأادلػػؤماني و  هيبَّػػ وهللا 

والعبػادة اخلامػة بػة وحػ  مػا ياػاجد هللا   ة،ابلعبػاد أيبياء هللا السابقني والذى وػاف ميػرو ً 
َِٝػ  }} :حػاؿ  والابى  ة،ابلعباد ذذواف ينرر وينل َِٝػٜي ٖٓا  ٜي ٖٓأَ َٔ   ِٔ ِٔ ََـ ِِ   ََـ ِِ ٜيـ ٖٔ   ٜيـ ٖٔ َٜـَتَغ ٢ٕ   َٜـَتَغ ٢ٕ ٔبـاٞيٝكِضآ {{  ٔبـاٞيٝكِضآ

ٕٔٓ، 
ىاػػدما مسػػم ذلػػك وػػاف ؽلػػر ىلػػيه  الرسػػوؿ ى الليػػل  ة،جافػػ اءة  تقػػرأ حػػر  رتمنبػػوأف تقػػرأ 

 :ويرا   و   يقرأوف القرآف ويقوؿ
ْٚٞ أٜل  }} ْٚٞ أٜلإ٢ َٜٚأِعض٢ُف إ٢  ، ٢ٌ ِٝ َٕ ٔباي٤ً َِٜزُخًٝٛ ٢ٕ ٔذنَي  ٜٚنَي ٔباٞيٝكِضآ َٛاَت ُصٞفٜك١ٔ اأٜلِؽَعض٢ َٜٚأِعض٢ُف ِعض٢ُف ٜأِف  ، ٢ٌ ِٝ َٕ ٔباي٤ً َِٜزُخًٝٛ ٢ٕ ٔذنَي  ٜٚنَي ٔباٞيٝكِضآ َٛاَت ُصٞفٜك١ٔ اأٜلِؽَعض٢ ِعض٢ُف ٜأِف

ِٕ ٝن َٚإ٢  ، ٢ٌ ِٝ ٢ٕ ٔباي٤ً ِِ ٔباٞيٝكِضآ ٢ٗ َٛأت ِٔ ٜأِف َٔ  ِِ ُٗ َٓاط٢ٜي ِٕ ٝنََ َٚإ٢  ، ٢ٌ ِٝ ٢ٕ ٔباي٤ً ِِ ٔباٞيٝكِضآ ٢ٗ َٛأت ِٔ ٜأِف َٔ  ِِ ُٗ َٓاط٢ٜي ََْظٝيٛا ََ ِِ ٔذنَي  ُٗ َٓاط٢ٜي ََ ِِ ٜأَص  ََْظٝيٛا ُِٓت ٜي ِِ ٔذنَي  ُٗ َٓاط٢ٜي ََ ِِ ٜأَص  ُِٓت ٜي

َٗاص٢  ٖٓ َٗاص٢ ٔباي ٖٓ   103103{{ٔباي

وواف يسػمم سػيد  أبػو موسػد األ ػعرى فقػاؿ  ه،تاءيسمم  ذا يعرفه من  ريقة حر 
 له: 
{{   ٢ٍ َٔ ٢ آ َََظا  ِٔ َٔ ََاّصا  َِٔظ َٛٔٝت  ُُٔع ٔقَضا٤ََتٜو اٞيَباص٢َذ١ٜ ، ٜيٜكِز ٝأِع َْا ٜأِعَت َٜٚأ  ٞٔٓ ُِٜت ِٛ َصٜأ ٢ٍ ٜي َٔ ٢ آ َََظا  ِٔ َٔ ََاّصا  َِٔظ َٛٔٝت  ُُٔع ٔقَضا٤ََتٜو اٞيَباص٢َذ١ٜ ، ٜيٜكِز ٝأِع َْا ٜأِعَت َٜٚأ  ٞٔٓ ُِٜت ِٛ َصٜأ ٜي

َُٚر َُٚرَرا ُ٘   َرا َُُع ٔقَضا٤َٔتٞ ٜيَرٖبِضُت ْٖٜو َتِغ ِِ ٜأ ِٕ ٜأِعًٜ ٘ٔ ، إ٢ ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ  ٔ٘ َٚاي٤ً ََا  ًُٞت : ٜأ ُ٘ " . ٝق َُُع ٔقَضا٤َٔتٞ ٜيَرٖبِضُت ْٖٜو َتِغ ِِ ٜأ ِٕ ٜأِعًٜ ٘ٔ ، إ٢ ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ  ٔ٘ َٚاي٤ً ََا  ًُٞت : ٜأ " . ٝق

  104104{{  ٜيٜو َتِرٔبّ اٜيٜو َتِرٔبّ ا

وسػػيد  داوود ىاػػدما ياػػاجد  ،سػػيد  داوود و ػػو ياػػاجد هللا هأليرامػػك الػػ  تيػػاب 
 :بك ـ هللا  اً العر  ههت معنواحليوا ت واجلباؿ تنارؾ و  رالسيو   هللا واي

                          ((1010)عبأ)عبأ  

   !!ولها تكوف من ح وة الصوت
ى  ةمػػام لالسػػه غرفػػ ةى مكػػ بػػو بكػػر أسػػيد   ؛ووػػذلك أمػػااب رسػػوؿ هللا

                                                           
 ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ فٟ صك١كٗ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز ٌاٟ هللا ػٕٗ َٚجو  ١ٍٖس )٠ؿٍٙ ذٗ(. ٕٓٔ
 جٌرهحٌٜ ٍُِٚٓ ػٓ أذٟ ِْٛٝ ٌاٟ هللا ػٕٗ ٖٓٔ
 ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ِٓ ط٠ٍك أذٟ ذٍوز ػٓ أذٟ ِْٛٝ ٌاٟ هللا ػٕٗ  ٗٓٔ
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ف والاساء والصبياف والعبيد وحػ  مػا سػيد  أبػو و الكافر  ؛لقرآفابفيها  مدزل البي  يرتمن
 ،قػرآفلل هى ت وت ويرتووا ما معه  ليسمعوا سيد  أبو بكر  اوة ين معو بكر يبدأ الن 

 .من ىاد هللا ةأا ت و أل
    تعاىل له: حاؿ هللا، فسيد  داوود

عبز٣ ٜأتٝو نتاب َٔ قضٜب يو ٚأْت ف٢ ايٛضٜـل شؾـ٢ فـتحًػ    عبز٣ ٜأتٝو نتاب َٔ قضٜب يو ٚأْت ف٢ ايٛضٜـل شؾـ٢ فـتحًػ    }}

أفهٓت أٖٕٛ عٓـزى َـٔ   أفهٓت أٖٕٛ عٓـزى َـٔ     ....  ٖٚشا نتاب٢ إيٝوٖٚشا نتاب٢ إيٝو  ،،ذضفٟا ذضفٟاذضفٟا ذضفٟا  ٙٙٚتتزبضٚتتزبض  ٙٙٚتكضأٚتكضأ  إيٝ٘إيٝ٘

عبز٣ ٜأتٝو فـزٜل يـو ٜترـزث َعـو فتكبـٌ      عبز٣ ٜأتٝو فـزٜل يـو ٜترـزث َعـو فتكبـٌ        ؟!!؟!!ض أقاصبو ٚأفزقا٥وض أقاصبو ٚأفزقا٥وبعبع

ٝـ    ،،عًٝ٘ بهٌ ٚجٗـو عًٝ٘ بهٌ ٚجٗـو  ٝـ  ٚتقـغ٢ إي .. ..   ٖٚـا أْـا سا َترـزث َعـو    ٖٚـا أْـا سا َترـزث َعـو      ،،بهـٌ أسْـو  بهـٌ أسْـو    ٘٘ٚتقـغ٢ إي

  ..105105{{؟!!؟!!عٓزى َٔ بعض أفزقا٥وعٓزى َٔ بعض أفزقا٥و  أفهٓت أٖٕٛأفهٓت أٖٕٛ

 :حاؿ  !!من يقرأ القرأف يااجد الر ن
َٝٞك  }} ًٞ ُ٘ َتَعاٜي٢ ٜف َُٜرٚزَث َصٖب  ِٕ ِِ ٜأ َٝٞكإ٢َسا ٜأَذٖب ٜأَذُزٝن ًٞ ُ٘ َتَعاٜي٢ ٜف َُٜرٚزَث َصٖب  ِٕ ِِ ٜأ   106106{{  ايكضإٓايكضإٓ  َضٞأَضٞأإ٢َسا ٜأَذٖب ٜأَذُزٝن

  دوسػػي ىء،ؽلػػر فوجػد سػيد  أبػو بكػػر يقػرأ بصػوت  ػاد  وومػا حلػ  وػاف الاػبى 
آينػػني مػػن  اػػا  - يقػػرأ ابلرتتيػػ    -وسػػيد  بػػ ؿ ؼلنػػار آايت  ،ىمػػر يقػػرأ بصػػوت ىػػاىل

ولنهتيػػد  ،ه  لييػػنرلوا أػػالقه  وابريهػػ نػػابع ػػو ي، ي ً ادلػػرور لػػ ػػذا وػػاف و  ؛زػػرى مػػن  اػػاأو 
 .الربية  ول أحواذل  العلية من ربِّ و وتهتيد ىلومه   ،ار  أسر و أيوار   

اذا مػػ ه،وػلكػػد لػػ  ابألمػػ رؤاي رأىمػػن  مػػ  ً  ،فػػأتد الصػػب  ل اجػػم مػػا حصػػل لػػي ً 
تقػرأ القػرآف   َ ػلِػ :بكػر فقػاؿ أل  .إماـ ير   ؤ ء ىلػد الرتبيػة اإلذليػه  ؟فعل  ذا و ذا

. هأحػػػرأ أمسػػػم هللا و ػػػو يقػػػرأ و مػػػ أ  ىاػػػدما !!دجػػػألمسػػػم مػػػن أ  :بصػػػوت زافػػػ ؟ حػػػاؿ
  وىادما  يخاا ابرؾ هللا فيه يقرأ لاا: !!الع   هوىادما يقرأ و ـ هللا صلد في

                                     ((1414)٘ط)٘ط  

 !!من يقوؿ  ذا الك ـ
 ؟! ذا فما ابؿ القارىء .. و أـ هللا؟ هللا 

                                                           
 ئق١حء ػٍَٛ جٌى٠ٓ ٘ٓٔ
 ٗ جإلِحَ ج١ٌٓٛطٟ ػٓ أّٔ ٌاٟ هللا ػٕٗأنٍؾ ٙٓٔ
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لكػن ادلناػدث والاػا ق  ػو هللا  ،ابلايابة ىن حضرة هللا هلسايياسق ب هللا  هجعل
سػػػمعه  دازػػػل و ػػػ  ىلػػػد يقػػػني أف الػػػذى يُ  هللا ف يقػػػرأوف وػػػ ـو والصػػػاحل. ى ىػػػ ه جػػػلَّ 

 .حلوهب  أعااء الن وة  و هللا 
؛ ااف وأ ػػرد اليػػيسافسػػوحػػظ الو أ :اهػػر ابلػػن وة؟ حػػاؿ لِػػػ َ وأيػػ  اي ىمػػر ِ : حػػاؿ 

    يوسوس ىل... ساف يوالي ،أل رد الاـو القادـ
سػػيد  بػػ ؿ    !!ألزلػػ  السيػػ  ابلسيػػ  :ايت؟ حػػاؿتانقػػد ااي اذامػػوأيػػ  اي بػػ ؿ لِ 
 ػػل  اػػاؾ ، وػػاف   ػلػػ  آايت جهػػا  ووػػذا  ،ويضػػعها مػػم بعضػػها اػػةوػػاف ؼلنػػار آايت اجل

وم  ،بن وة آايت مم الندبر ومم النػأى ففكايوا يكنلو  .فأحر اجلميم ىلد ذلك  . ؟مايم
أزػذ ليلػة    ِبَّ ألأػ  ىلمػوا أف الاَّػ !!قرأ اللرد ماه  الليلة ولها آبيػةيف أيكن  ااؾ مايم 

  :من وناب هللا ةواملة يرتل آية واحد

                                                          ((4141)ايٓغا٤)ايٓغا٤  

 دلاذا؟ ،و  حبلها و  بعد ا ة!!ليلة واملة مم آية واحد
 !!!أليه ىاش فيها

دىد يُػ ِبِّ وػاف مػن ػللػظ البقػرة مػن أمػااب الاَّػ  :ح  سيد  ىبد هللا بن ىمر حػاؿ
 !ٍزذ لق  ىظي  .ىظيماً 

 ،ولمػة ترويػة تعػادؿ ىظػي  ى اللرػة العربيػةو ػ    ،ـايألقػاب  ػذه األ من لق  اب ا
 ،وىمػػ ً  وىل ىلمػػاً يػػة إ  إذا اتقػػن ااييػػة األايأليػػه   يانقػػل مػػن آيػػة  لقػػ  ىظػػي وأىسػػوه 

 واب اػػاً  اً ر  ظػػا وأحا ػػه ىلمػاً  ،وأفػػاض ىليػػه ىلومهػا وأسػػرار ا ،ىليػػه أيوار ػا يػهتؿ هللا أو 
ىلػػد  ػػذة الكيليػػة إينيػػر القػػرآف ى مدياػػة الاػػب  .د يانقػػل إىل ااييػػة األزػػرى ، زبار ػػا

 .العد ف والدولة اإلس مية
  ػلبهػا هللا مػن ىبػادة الػا الصػلات السػيئة  ذوػرسلمني فيه للم هللا والقرآف جعل

فعػػل  ػػذة السػػيئات أو  هيلسػػ هاايايت لػػو سػػول  لػػ ػػذه ىاػػدما يهضػػ  ادلػػؤمن  ،ادلػػؤماني
 و ـ هللا؟   فويف سيخال،  واحدة ماها سوؼ يانلض ويرتعد

  ؟أيه هبذا العمل سيكوف بعيدا ىن هللا ويف سيميد و و يعل  ومنأود ماماً 
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 ه!!د رىاية هللا وىااينسيلق
 :ل اإليساف يدزل ى حوؿ هللا عول  ذا غل

                                                      

        ((201201)االعضاف)االعضاف..  

 :هيعرف ضلن مجيعاً  - لذلك جعل اليرع لاا ميهتا ً 
 ،ىلد فعلها هوم يوبم يلس ه،يل  يلس وم يادـ وم ،ة هللاإذا اسنهاف ادلؤمن مبعصي

 !!!جودوغ  مو  ةإجاز    ةى  ذه اللاظإؽلايه يكوف 
 ك:ذلالذى حاؿ  و حضرة الاب 

ْٔٞ ٔذنَي  }} ْٔٞ ايٖظا َِٜظ ْٔٞ ٔذنَيال  ْٔٞ ايٖظا َِٜظ َٚال  ال   ، ْٔ َٔ َُِؤ  َٛ ُٖ َٚ  ْٞٔ َٚالَِٜظ  ، ْٔ َٔ َُِؤ  َٛ ُٖ َٚ  ْٞٔ َِٜؾَضُب َِٜظ َُِض ٔذنَي  َِٜؾَضُب اٞيَد َِٜؾَضُب   َُِض ٔذنَي  َِٜؾَضُب اٞيَد  

َِٜغض٢ َٚال   ، ْٔ َٔ َُِؤ  َٛ ُٖ َِٜغض٢َٚ َٚال   ، ْٔ َٔ َُِؤ  َٛ ُٖ ٖٓاُؼ َٚ َِٜضٜفُع اي َِٗب١ٟ  ُْ ٢ُٗب  َِٓت َٜ َٚال   ، ْٔ َٔ َُِؤ  َٛ ُٖ َٚ َِٜغض٢ُم  ٖٓاُؼ ُم ٔذنَي  َِٜضٜفُع اي َِٗب١ٟ  ُْ ٢ُٗب  َِٓت َٜ َٚال   ، ْٔ َٔ َُِؤ  َٛ ُٖ َٚ َِٜغض٢ُم  ُم ٔذنَي 

ْٔ َٔ َُِؤ  َٛ ُٖ َٚ َٗا  ٢ُٗب َِٓت َٜ ِِ ٔذنَي  ُٖ َٗا ٜأِبَقاَص ٘ٔ ٔفٝ ِٝ ْٔإ٢ٜي َٔ َُِؤ  َٛ ُٖ َٚ َٗا  ٢ُٗب َِٓت َٜ ِِ ٔذنَي  ُٖ َٗا ٜأِبَقاَص ٘ٔ ٔفٝ ِٝ ْٔ، ، إ٢ٜي َٔ َُِؤ  َٛ ُٖ َٚ  ٌُ َٜٞكُت َْٔٚال  َٔ َُِؤ  َٛ ُٖ َٚ  ٌُ َٜٞكُت 7ٓٔ{{  َٚال 
  

ويسلػػم ىلػػد  ،وسػػكااته هويػػرى حرواتػػ ه،علػػ  أف هللا مسلػػم ىليػػي اً مؤماػػوػػاف أليػػه لػػو  
يػرى أف هللا مسلػم م ػل  ػذا؟!!  يئاً فكيف يلعػل  ػ ،ويعل  زلااي القلوب ه،ات مدر  زل
 .ناد من هللا أف يعصد هللا سسي !!ويراه ىليه هىلي

ومػػن يصػػلد  ،ورذ لعػػل هبػػا إ  مػػن ينػػدبر ومػػن ينػػاو  ي ،ايت ولاػػا يسػػمعهاااي ه ػػذ
  ى  ػذه اللاظػات ويبػدأ القلػ ،ابأليػوار  ػا هللا ؤ غيػار وؽللورات واألذالقا من القل 

اللػػوف  .. ىاػػدما يقػػرتب مػػن معصػػية - الػػ  يرا ػػا ى الكػػوف - م ػػل إ ػػارة ادلػػرور اإلذليػػة
اللػوف األزضػر  ؟ى  ريػق ديريد أف ؽلي ، جم ىاهفيعل  أيه سيقم ى ذي   ،األ ر يا 

اً ى ف هللا جعػل لػه يػور أل، و األ ػر ياػ  يعلػ  أيػه غػ  سػلي أ ،تا  ويعل  أف السريق سلي 
 ه:حلب

                                                ((2929)ٍاألْفا)ٍاألْفا  

                                                           
 جٌيك١كحْ ِٓ قى٠ع أذٝ ٠ٍٍ٘ز ٌاٟ هللا ػٕٗ. 7ٓٔ
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اٖتٝكٛا ٔفَضاَعـ١ٜ  اٖتٝكٛا ٔفَضاَعـ١ٜ    }} :  الاب العػد ف فيهويقوؿ ، مبعر ميهتاف واللرحاف  اا اي إزواين

ٔ٘ ُٓٛص٢ اي٤ً ِٓٝعُض ٔب َٜ  ُ٘ ْٖ ٢ٔ ف٢ِٜ َٔ ُُِؤ ٘ٔاٞي ُٓٛص٢ اي٤ً ِٓٝعُض ٔب َٜ  ُ٘ ْٖ ٢ٔ ف٢ِٜ َٔ ُُِؤ {{  اٞي
 :وى رواية – 9ٓٔ

{{  ٔ٘ ِٛٔفٝل٢ اي٤ً ُٛٔل ٔبَت ِٓ َٜ َٚ  ، ٔ٘ ُٓٛص٢ اي٤ً ِٓٝعُض ٔب َٜ  ُ٘ ْٖ ٢ٔ ; ف٢ِٜ َٔ ُُِؤ ٘ٔاِذَشُصٚا ٔفَضاَع١ٜ اٞي ِٛٔفٝل٢ اي٤ً ُٛٔل ٔبَت ِٓ َٜ َٚ  ، ٔ٘ ُٓٛص٢ اي٤ً ِٓٝعُض ٔب َٜ  ُ٘ ْٖ ٢ٔ ; ف٢ِٜ َٔ ُُِؤ  ،،109109{{  اِذَشُصٚا ٔفَضاَع١ٜ اٞي
 .ىلد الدواـ هألف هللا يؤيد

  : يػػةايت الػػ  مسعاا ػػا اليػػـو غلػػد ى اايالاػػور مػػن ااي.. ىاػػدما يقػػرأ           

       ، سػػػيالظه  !!وويػػػف يقػػػم ى السػػػيئات؟ !!ئاتسػػػي اووػػػل  ػػػذ ،وحػػػف يػػػهو اػػػا ف
   .احلليظ 

ياظر ى مػلاا   ى ونػاب  ،يريد أف يكوف من اجلماىة األزيار واألبرار واأل هار
 إىل: ومرة ياظر ،ىباد الر ن مرة ياظر إىل؛ فعاذل أويعمل  ،هللا

                        ((ٖٖ٘٘)جألقُجخ)جألقُجخ  

 :ياظرومرة ي ،حهتابمة ى سورة األوالعير ملات العظي

                           ((ٕٕٕٕٔٔجٌطٛذسجٌطٛذس))  

 هوسينخلد ىن ادلعامد وين مل مبػا ػلبػ ،الصلات العظيمة وين مل هبا سياظر إىل
ألى مػػؤمن يريػػد أف ؼلػػرج مػػن الػػدييا وحػػد فػػاز   و ػػذا ادلقصػػد األىظػػ ه،مػػن ىبػػاد هللا 

 اف هللا وإوراـ هللا.بلضل هللا ورضو 
 وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل 

                                                           
 .أنٍؾٗ جٌطرٍجٟٔ ٚأذٛ ٔؼ١ُ ػٓ أذٟ أِحِس  9ٓٔ
 ، ٚجٌطرٍجٟٔأنٍؾٗ جذٓ ؾ٠ٍٍ ػٓ غٛذحْ  8ٓٔ
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 اجمللس احلادي عصر
  َؾاٜخ ايرتب١ٝ ٚأٚفافَِٗؾاٜخ ايرتب١ٝ ٚأٚفافِٗ

  اذتٞ ايكا٥ِاذتٞ ايكا٥ِ

  أٚفاف ايؾٝخ املضبٞأٚفاف ايؾٝخ املضبٞ

  بني اجملشٚب ٚاملعتٛٙبني اجملشٚب ٚاملعتٛٙ

  أٜٔ اهلل؟أٜٔ اهلل؟

  ايكًب ٚايفؤار ٚايًبايكًب ٚايفؤار ٚايًب

  ذٍٛ بٓا٤ األمضذ١ذٍٛ بٓا٤ األمضذ١

  قضا٠٤ عٛص٠ املغز يف ايقال٠قضا٠٤ عٛص٠ املغز يف ايقال٠

  تأٜٝز اهلل يضعٛي٘تأٜٝز اهلل يضعٛي٘

  م ايغنبإم ايغنبإطالطال

  تغغٌٝ األّ البٓٗا ٚايظٚج١ يظٚجٗاتغغٌٝ األّ البٓٗا ٚايظٚج١ يظٚجٗا

ايبال٤ ٚرعا٤ ايقاذتنيايبال٤ ٚرعا٤ ايقاذتني
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أع١ً٦أع١ً٦: : اجملًػ اذتارٟ عؾضاجملًػ اذتارٟ عؾض
110 

َا تظايـٕٛ ريـ ٣ َـا    َا تظايـٕٛ ريـ ٣ َـا    : ))حاؿ سيد  ىبد هللا بن مسعود ، بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ُٜدربٙ عٓ٘ ُٚجز ف٢ فزص أذزنِ ؽ٦ٟٝا ٚجز َٔ  ُٜدربٙ عٓ٘إٕ  ُٚجز ف٢ فزص أذزنِ ؽ٦ٟٝا ٚجز َٔ  (( إذا ُوجد من ؼُلرب الااس مبا ػليك إٕ 
 اخلػ  مػازاؿ موجػوداّ واحلمػد ، و السريػق إىل هللا فيكػوف أمن مسالل الدين  ى مدور  

١ََٔ   }} :وى األعر ادلؤيد ابحلديل َٝا ٢ّ اٞئك ِٛ َٜ َٖٔتٞ إ٢ٜي٢  َٚٔفٞ ٝأ  ٖٞ ُِٝض ٔف ١ََٔ اٞيَد َٝا ٢ّ اٞئك ِٛ َٜ َٖٔتٞ إ٢ٜي٢  َٚٔفٞ ٝأ  ٖٞ ُِٝض ٔف {{اٞيَد
ٔٔٔٔٔٔ 

  َؾاٜخ ايرتب١ٝ ٚأٚفافَِٗؾاٜخ ايرتب١ٝ ٚأٚفافِٗ

ٌر ٚؾٛوُ٘ فٝ ً٘ج جٌُِحْ؟ ٌر ٚؾٛوُ٘ فٝ ً٘ج جٌُِحْ؟ٚٔرىأ ذحٌٓإجي جألٚيس ً٘ ِٗح٠م جٌطٍذ١س ٔحو   ٚٔرىأ ذحٌٓإجي جألٚيس ً٘ ِٗح٠م جٌطٍذ١س ٔحو

الرتبيػػػة   ؼللػػػو مػػاه  زمػػػاٌف و  مكػػػاٌف، لكػػن الاػػػاس ُ يػػػئ إلػػيه  أأػػػ  غػػػ  ميػػايم 
موجػػودوف، فمػػا احلقيقػػة؟ إذا وػػاف أ ػػل الهتمػػاف مهنمػػني  مػػر الػػدين والعمػػل ابايزػػرة ظهػػر 

ومػػا   - ػػؤ ء األفػػراد، ألف بضػػاىنه  مسلوبػػة، وإذا اييػػرل الاػػاس ىػػن  ريػػق هللا ابلػػدييا 
يُعلػن  األفػراد، و مػا احلكمػة ى ذلػك؟ ألف هللا  تػوارى  ػؤ ء -حدث ى  ذا الهتمػاف 

 احلرب ىلد ول من يسنههتئ هب  أو يسخر من سلووه :
{{  ِٔ ََِٔ ٝ٘ا  ٔيٞٔيٞ  َعاَر٣َعاَر٣  ََ ٝ٘اَٚٔي ُ٘  ٜفٜكِزٜفٜكِز  َٚٔي ُِْت ُ٘آَس ُِْت {{ٔباٞيَرِضٔب ٔباٞيَرِضٔب   آَس

ٕٔٔ
  

والااس إذا وايوا منوجهني إىل الدييا واليهوات ابلكلية اد   إما أف يُاكػروا ىلػد 
الصػػاحلني وىلػػد أحػػواذل ، أو والعيػػاذ اب يسػػخروا مػػاه   أ ػػل اايزػػرة، أو يعرتضػػوا ىلػػد

ويسػػػنههتلوا هبػػػ ، فمػػػاه  مػػػن يػػػنهمه  ابخلبػػػل، ومػػػاه  مػػػن يػػػنهمه  ابجلاػػػوف، دلػػػاذا؟ ألأػػػ  
يظاػػوف أف مػػا  ػػ  فيػػه مػػن الكػػدح ى الػػدييا والسػػعد ى مجعهػػا مػػن العقػػل بػػل ومػػن مػػاـ 

لكػن الصػاحلني   ؼلػُل مػاه  زمػاٌف العقل، فكيف يهت د الااس ى الدييا ويقبلوف ىلد هللا؟ 
 ، وامسعوا احلديل وُىوه:و  مكاٌف، وفزذ ماه  مالاً واحداً، يقوؿ فيه  

{{   ِٔ ِِ َع ٢ٗ ُ٘ ٔب َِٜزٜفُع اي٤ً  ، َِ ٖٝٔ ًٞٔب إ٢ِبَضا ِِ َع٢ًٜ ٜق ُٗ َٖٔتٞ ٝقًُٝٛب ِٔ ٝأ َٔ َٕ َصُجال  ٍُ ٜأِصَبُعٛ ََٜظا ِٔ ال  ِِ َع ٢ٗ ُ٘ ٔب َِٜزٜفُع اي٤ً  ، َِ ٖٝٔ ًٞٔب إ٢ِبَضا ِِ َع٢ًٜ ٜق ُٗ َٖٔتٞ ٝقًُٝٛب ِٔ ٝأ َٔ َٕ َصُجال  ٍُ ٜأِصَبُعٛ ََٜظا ال 

٢ٌ اأٜلِص ِٖ ٢ٌ اأٜلِصٜأ ِٖ ُِ اأٜلِبٜأ ُٗ ٍُ ٜي ُٜٜكا ُِ اأٜلِبض٢ ،  ُٗ ٍُ ٜي ُٜٜكا ٍُض٢ ،  ٍَُزا ٘ٔ   َزا ٍُ اي٤ً ٍَ َصُعٛ ٘ٔ ، ٜقا ٍُ اي٤ً ٍَ َصُعٛ َٚال   ، ٜقا َٖا ٔبَقال٠ٕ  ُِٜزص٢ٝنٛ  ِِ ِِ ٜي ُٗ ْٖ َٚال : إ٢ َٖا ٔبَقال٠ٕ  ُِٜزص٢ٝنٛ  ِِ ِِ ٜي ُٗ ْٖ : إ٢

                                                           
 َٕٗٔٓ/ٔٔ/9ٔ٘   ِٖٙٗٔٓ ِكٍَ  ٍِٕٙوُ ٖرحخ قحؾٍ جٌّكح١ِى لرٍٟ   -جألليٍ ٓٔٔ
ح ١ٌّ ذكى٠ع ٌٍؼحٍِٜ، لحي جذٓ قؿقٍ ال أػٍفقٗ ِٚؼٕقحٖ صقك١ف، ٚوقًج جٌؿى جٌكػ١ع فٝ ذ١حْ ِ ٔٔٔ

فٝ جٌىٌٌ جٌّٕطػٍز فقٝ جألقحو٠قع جٌّٗقطٍٙز، ٚفقٝ جٌّمحصقى جٌكٓقٕس ٌٍٓقهحٜٚ، لقحي ال أػٍفقٗ ٌٚىقٓ 
 .(جٌٓحػس ضمَٛ أْ ئٌٝ جٌكك ػٍٝ ْح٠ٍ٘ٓ أِطٟ ِٓ طحتفس ضُجي ال) قى٠ع فٟ ٠ؼٕٟ ِؼٕحٖ صك١ف

 ز صك١ف جٌرهحٌٞ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ ٕٔٔ
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، ٔ٘ ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ َٚال َفَزٜق١ٕ  ، ٜقاٝيٛا :   ٣ّ ِٛ ٘ٔ ،ٔبَق ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ َٚال َفَزٜق١ٕ  ، ٜقاٝيٛا :   ٣ّ ِٛ ٍَ :  ٔبَق َٖا ؟ ٜقا َِ ٜأِرَصٝنٛ ٍَ :ٜفٔب َٖا ؟ ٜقا َِ ٜأِرَصٝنٛ ٖٓٔقَٝر١ٔ  ٔبايٖغَدا٤ٔٔبايٖغَدا٤ٔ  ٜفٔب ٖٓٔقَٝر١َٔٚاي   َٚاي

ُٔنَي ُُِغًٔ ًٞ ُٔنَئي ُُِغًٔ ًٞ   ٖٔٔ{{  ٔي
مػػن أربعػػني ىلػػد حػػدـ إبػػرا ي   و ػػذا ِمػػاٌف واحػػٌد مػػن الصػػاحلني، فػػاألرض    لػػو

فق ، فكيف مبن واف ىلد حدـ ىيسد؟ ومن واف ىلد حدـ موسد؟ وويف مبن وػاف ىلػد 
 ؟ حدـ ن 

حػ  مػن الػب د اإلسػ مية الػ     -فاألرض مليئة هب  و   لو بلدًة مػن بػ د هللا 
الو يػػة ى  مػػن أوليػػاء، وأ ػػل ويػػف، وأ ػػل  ػػهود، وإايوػػ  أف تظاػػوا أف -تػػنكل  العربيػػة 

مصػػر فقػػ ، بػػل ى وػػل الػػدوؿ اإلسػػ مية حػػ  الػػا   تاسػػق العربيػػة فليهػػا أوليػػاء وأ ػػل 
 مكا لات.

و ػػػل الكيػػػف ػلنػػػاج إىل مصػػػرى أو سػػػوداى أو أمريكػػػاى أو روسػػػد؟  ، فصػػػلاء 
القل  تُلن  به ىني السريرة فػ ى األيػوار ادلاػ ة ى ملكػوت هللا وُملكػه، فلػي  لػه ى حػة 

ذا الرجػػػل يػػػنكل  ىػػػر  أو يػػػنكل  فريسػػػد، ولكػػػن ادلهػػػ  أيػػػه ومػػػل إىل درجػػػة إف وػػػاف  ػػػ
وتلضػػل ىليػػه بعظػػي  اجلمػػاؿ والبهػػاء،  الصػػلاء فاظػػَد ابلاػػور والعسػػاء، أىسػػاه لػػه هللا 

 فاألرض    لو ماه  أبداً.
 :ول ما أريد أيبِّه إزواى ىليه أليك  سألن  الاصياة، فقد حاؿ 

ُُِغَتَؾاُص  }} ُُِغَتَؾاُصاٞي َُ  اٞي ََُُِؤَت {{  َُِْْٔٔؤَت
ٔٔٗ

  

فهػػذه أمايػػة، فمػػن يباػػل ىػػاه  ػلنػػاج إىل  ػػيئني، ػلنػػاج أو ً إىل الصػػدؽ مػػم هللا، 
 {{  إٕ اهلل ال ميهض بٛايب٘إٕ اهلل ال ميهض بٛايب٘  }} :ورد ى األعر ادليهور حوذل فقد 

  اذتٞ ايكا٥ِاذتٞ ايكا٥ِ

فسادلػػا يصػػدؽ مػػم هللا فػػ  بػػد أف يكيػػف لػػه هللا ىػػن الرجػػل الػػذى يرحيػػه ى  ػػذه 
يكػػػوف حيَّػػػاً يُػػػرزؽ بيااػػػا، أمػػػا الصػػػاحلوف الػػػذين  ػػػ  احليػػػاة، ويابّػػػه ادلابهػػػني أف  ػػػر ه أف 

ابألضػػػػػرحة وولهػػػػػ  سػػػػػادتاا وأحساباػػػػػا ويػػػػػهتور   لانػػػػػربَّؾ هبػػػػػ ، ويػػػػػدىوا هللا ى أضػػػػػرحنه  

                                                           
 جٌّؼؿُ جٌىر١ٍ ٌٍطرٍجٟٔ ٚقٍس جأل١ٌٚحء ألذٟ ٔؼ١ُ ػٓ ػرىهللا ذٓ ِٓؼٛو. ٖٔٔ
 ْٕٓ جٌطًٍِٞ ٚأذٟ وجٚوػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٗٔٔ
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ويسػػن ي  هللا لاػػا بربوػػا  ، لكػػن أ  أحنػػاج إىل واحػػد يُػػؤدبس وير ػػدين، وياظػػر إىلَّ بعػػني 
، و  يصل إليه وامػل اليقني يظرًة ترفعس، و ذا  بد وأف يكوف وما حالوا : )هللا ح   حيـو

 إ  س ٍّ حال (.
مػػػن الػػػذى يسػػػنسيم أف يػػػرت َّ ىلػػػد أيػػػدي مػػػن ابلػػػربزخ اايف؟ مػػػن ومػػػل إىل درجػػػة 
الكيػػف، فعاػػػدما يػػػدزل ىلػػػد رجػػػٍل مػػن الصػػػاحلني ى الضػػػري  فُيكلمػػػه ويسػػػمعه، فهػػػذا 

لكػػن مػػن وػػاف م لاػػا ؽلكػػن أف يػػرت َّ أو يُكمػػل تربينػػه ىلػػد يػػد  ػػذا الرجػػل و ػػو ى برززػػه، 
ويػػدزل الضػػري  و  يػػرى  ػػيئاً، فكيػػف يػػنعل ؟ وويػػف ينابػػه؟ وويػػف ينوجػػه؟  بػػد لػػه مػػن 

 رجٍل ح ٍّ يُرزؽ ل بيه.
والعلِّة ى احلّد القال  أيضاً أف تُقاـ احلُ َّػة ىلػد الػال ، ألف اإليسػاف يػدىو يلسػه 

حاليػاً أف أمػااب رسػوؿ إىل العمل، فالرو نة ال  يُعسيها لػه الرجػل الصػا  ومػا يسػمم 
هللا وػػػايوا منلػػػرغني وليسػػػوا ميػػػرولوف بيػػػ ء، لكااػػػا ىاػػػد  ميػػػاول وىاػػػد  ميػػػاغل و  
يسنسيم ىمل   ء م له ، أليس   ػذه ح ناػا والػا التياػا هبػا الػال ؟ فقػاؿ لاػا:   بػد 
  احل ػػة البالرػػة، فمػػا ح نػػه البالرػػة ى الػػدييا؟ أ ٌس معاػػا ويعملػػوف م لاػػا وميػػرولوف ى
 أىمػػػػاؿ ومنهتوجػػػػوف ويربػػػػػوف األو د ويكػػػػدحوف ى السػػػػػعد ىلػػػػد ادلعػػػػػاش، ومػػػػم ذلػػػػػك:

﴿﴿                                      ﴾﴾ ((3737)ايٓــٛص)و ػػذا  ػػو اللضػػل حػػ  إذا حلػػُ : اي  ايٓــٛص
رب أي  تعل  أف ىادى أو د وأ  ميروٌؿ بكذا ووذا، فيقوؿ ىل: واف أمامك  ذا ووػاف 

األيبيػػػاء ليكويػػػوا ح  ػػػاً ىلػػػد  يػػػرو ً أو ػػػر ماػػػك مػػػراٍت ىديػػػدة، ولػػػذلك يػػػوَّع هللا م
الااس، فمن الااس من يايػرل ابدللػك ويقػوؿ: اي رب ادللػك  ػرلس، فيقػوؿ لػه هللا: و ػل 
ىاػػػػدؾ ملػػػػك وملػػػػك سػػػػليماف؟ و ػػػػذه  ػػػػد احل ػػػػة، فقػػػػد وػػػػاف ملكػػػػاً لل ػػػػن ول يػػػػ  

 يرله ذلك ىن  اىة هللا  رفة ىني.وللايوا ت والوحوش وللسيور، ومم ذلك م ي
يقػػوؿ: اي رب أ  ميػػروٌؿ ابحلػػروب، فيقػػوؿ لػػه هللا: و ػػل ىاػػدؾ حػػروٌب واػػروب 
داود ىليه الس ـ؟ ومم ذلك واف ؼُلصِّىف وحناً للمااجاة الصافية اخلالصة ال  تسػن ي  

 وحناً أل له، ووحناً لرىينه.و فيها معه ول احلقالق الكويية، ح  يبني احل ة، 
قػػوؿ العبػػد: اي رب أ  واػػ  مبنليػػاً ابألمػػراض، فأ ػػلد مػػن مػػرٍض وُأمػػاب مبػػرٍض ي

له: و ل ُأمب   مراٍض م ل أيوب؟ فكٌل ماه  لػه ح ػٌة حالمػة مػن  آزر، فيقوؿ هللا 
 ح ج هللا ىلد ىباد هللا.
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يقػػوؿ: اي رب فنانػػر بكػػذا ووػػذا ووػػذا، فيقػػوؿ لػػه هللا: و ػػل تعرَّضػػ  للناػػة ولناػػة 
 اة الاساء وفناة ادللك وفناة العبودية، فنٌت   تُعد و  ُ د. يوسف؟ ى فن

ُحّ ػػة ذلػػػ  ىلػػد ىبػػاد هللا الصػػػاحلني، ومجػػم  ػػػذه  فكػػل واحػػٍد مػػػاه  جعلػػه هللا 
 احل ج ى أمة ز  األولني واايزرين، فلد ول زماف اد ُأ ساً ح  ًا  ىلد زلقه.

فػػوراً يكيػػف  هللا اػػد هللا فػػ ذا مػػدؽ اإليسػػاف فػػ  بػػد  أف يومػػله، ُأُمػػدؽ 
لػػك ىػػن ماػػاؾ، ولكػػن فقػػ  تسلػػ  الصػػدؽ، تسلػػ  وأيػػ  تػػرتدَّد وأيػػ  ُمناػػ ، وادلناػػ  

 وادلرتدد   يلوز  مر و  يظلر بسل ، فادله    بد من العهتؽلة وتبال ىما تريد.
وأ  ى مػػػرري لكػػػد أسػػػل ىػػػن الرجػػػل ُجبػػػ  وػػػل الصػػػاحلني ى سػػػري وى حبلػػػ  

ىػػن الرجػػل الػػذى أتػػر َّ ىلػػد يديػػه، وواػػػ  أرى  معهػػ  وأسػػأؿ هللا وأزور ػػ  وأجلػػ  
فػ  تباػل ىػن مػرادؾ،  ، وبعض القـو يقولوف  :  ادلػا تػرى رسػوؿ هللا رسوؿ هللا 

لكن الصادحني من الصػاحلني حػالوا  :   بػد وأف تباػل ىػن الرجػل، إىل أف جا ػدت ى 
اؿ:  ػػذا  ػػيخك، فػػ  بُػػد وأف وويػػف   ىػػن مػػورة الرجػػل وحػػ  ػػذا األمػػر ووػػأين بػػه 

 تظهر لك آية ما دم  أي  مصمِّ  ىلد ذلك.
لكن أي  ومن يريد أف ُيصػل  ويقػوؿ: لينػس أجػد اجلػامم ُمرلػق، حػ  أحػوؿ: بروػة 
اي جػػػامم، لكػػػن   بػػػد أف يكػػػوف السلػػػ  بصػػػدؽ:  ػػػروؿ بصػػػدؽ وإزػػػ ص يُلبيػػػك ىلػػػد 

 اللور.

  أٚفاف ايؾٝخ املضبٞأٚفاف ايؾٝخ املضبٞ

يلسػػػ  ابدلػػػوازين اإلذليػػػة الػػػ  زػػػىفَّ هللا هبػػػا  -حػػػدري ىلػػػد  -أييػػػاً:  بػػػد أف أزف 
الرجاؿ وأومافه  ى اايايت القرآيية، من  ؤ ء ادلربني؟  ل يالػم أف يػرت َّ  ػخىف ىلػد 

 يد رلذوب؟ حاؿ:

                                    ((1717)ايهٗف)ايهٗف  

ر ػاد غػ ه و ػذا مػا يريػده، لكػن  ااؾ و  رلذوب، و ااؾ و  ولله هللا ورسػوله إب
 من واف ولياً لالسه   .
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ذ بػػ  لػػوىل مػػن وبػػار األوليػػاء ى يظػػري ووػػاف  ػػو اليػػيم أ ػػد ح ػػاب و ػػو ى 
جػػوار سػػيدي أ ػػد البػػدوي، ووػػاف حػػد  ػػرَّج مػػن األز ػػر وتلػػرغ ى مسػػ د سػػيدي أ ػػد 

أ ػػل غػػ ي؟ البػػدوي للعبػػادة، وذ بػػ  إليػػه فقػػاؿ  : اي بػػر و ػػل أ   لػػ  يلسػػ  حػػ  
، وايظػر اي بػر آزػر مكلػف هبػذا األمػر، بػذلك فل  أينبه ذلذه العبػارة، أليػه م يكػن مكللػاً 

والااس ُ   أف تسلم ىلد انذوب، ولكاه لي  لػه ى حػة بػذلك فلػه  ريػٌق آزػر، فهػذا 
 له وظيلنه، واايزر له وظيلنه.

مػن السػماء فيقػوؿ:  اناذي  حد يناملوف األ اؿ ىن اخللق، فيكػوف الػب ء  زؿٌ 
 اي رب ارفم  ذا الب ء ىن  ذا البلد وضعه  اا، ف  مايم و ذه وظيلة.

وآزر ينامَّل األمراض ىن الااس فيذ   إليػه مػريض فيامػل ىاػه مرضػه ووػذلك 
ادلصػػال ، و كػػذا، لكػػن وظيلػػة ادلػػرف مػػا  ػػر ه؟ أوؿ  ػػرط ذوػػره هللا لكلػػي  هللا سػػيد  

ف مػػن وػػاف يسػػنرس ىػػن ادلػػرف لكػػاف مػػن ومػػل لدرجػػة موسػد ىليػػه السػػ ـ، حػػ  يعػػرؼ أ
الكلػي ، لكػن  ػو ومػل إىل درجػة الكػ ـ واادعػة مػم هللا ومػم ذلػك ردَّه هللا للعبػد، ومػػا 

 ملنه اي رب؟

                                            ((6565)ايهٗف)ايهٗف  

، ف بػد مػن ادلػ اث ى ٌث للػرءوؼ الػرحي  أف يكوف ىاده ر ة و لقة أليػه وار 
الر ػػة، فهػػل مػػن ىاػػده  ػػدة وغلظػػة يصػػل  أف يكػػوف مربيػػًا؟  يصػػل  للرتبيػػة؟ حػػ  أف 
اليدة والرلظة   تصل  ى األمور الدييوية وادلػدارس واألسػر وغ  ػا، و ػذه مػا أوجػدت 

ليػلقة والعسػف واحلاػاف ادلياول الالسية واألسرية ى زماياا، ف  بد من الرأفػة والر ػة وا
 .الا  العد ف  اال  واف ىليه

الصػػلة ال اييػػة: أف يكػػوف معػػه ىلػػٌ  مػػن هللا،   مػػن الكنػػ  و  مػػن ادلراجػػم و  مػػن 
 .السماع من العلماء فق ، وإظلا حصَّل ابللؤاد ى حالة القرب والوداد من هللا 

رفػػػه ىاػػدما أحابلػػػه أو و ػػذا  ػػو العلػػػ  اإلذلػػام ، وويػػف أىػػػرؼ العلػػ  اإلذلػػام ؟ أى
أذ   إليه فأ عر أوا ر وتساؤ ت ى حل ، وحبل أف أتكل  أجػده غلػاوبس ىليهػا بػدوف 
سؤاؿ، و ذا  و حاؿ الصادحني من الصػاحلني، فهػل  اػاؾ ورامػة أوػرب مػن  ػذا؟ أـ يريػد 
د ورامات السارة؟ ومن يس  ى اذلواء أو يلعل وذا ووذا، فما لاا وما ذلذه األ ػياء؟ يريػ
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 الكرامات ادلعاوية القرآيية.
و ذا الرجل أين ساحنه؟ سيد  موسد يسأؿ هللا فقاؿ لػه لػي  لػه سػاحة و  أحػد 
يعرفػػه، أيػػ  ميػػ  والزػػذ تلميػػذؾ الصػػر   ػػذا معػػك والزػػذوف مسكػػة ميػػوية حػػ  إذا 
ُجعػن  أولنمو ػػا، فعاػدما ميػػ  لػن تيػػعر بنعػػ  أليػك ذا ػػٌ  ، وىاػدما تيػػعر ابلنعػػ  

 الرجل ى  ذا ادلكاف.تعرؼ أف 
سيد  موسد ميػد ومعػه غ مػه، ووػاف غ مػه وفنػاه سػيد  يُو ػم بػن يػوف، فقػاؿ: 
ايرب سوؼ أميػ  حػ  ولػو بلرػُ  ةػايني سػاة حػ  يصػل إىل اليػيم الػذى سػيرت َّ ىلػد 
يديػػػه، وومػػػل ىاػػػد  ػػػا  ء دميػػػاط، و ػػػو رلمػػػم الباػػػرين: سػػػر الايػػػل والباػػػر األبػػػيض، 

الكنػػ  غػػ  سػػلي  والػػذى يقولػػوف فيػػه: أف رلمػػم الباػػرين ى اخللػػيج والكػػ ـ ادلوجػػود ى 
العػػرف، ومػػا ذلػػ  واخللػػيج العػػرف؟! فهػػل موسػػد ذ ػػ  إىل اخللػػيج العػػرف؟! موسػػد وػػاف ى 
مصػػػر، ومػػػاه  مػػػن يقػػػوؿ: إيػػػه زلػػػيج السػػػوي ، و ػػػل  اػػػاؾ سػػػر مػػػاء ىػػػذب ى زلػػػيج 

 لبار األبيض ىاد دمياط.السوي ؟   يوجد، لكن البار العذب ى إلنقاء الايل مم ا
 فميد موسد وىادما  عر ابلنع  حاؿ لر مه:

                                           ((6262)ايهٗف)ايهٗف  

 ػػات اي بػػرَّ السػػمكة لاأولهػػا، فقػػاؿ لػػه السػػمكة يهتلػػ  الباػػر، فقػػاؿ لػػه: ويػػف 
، وحػاـ يهتل  البار؟ حاؿ له: ىادما واا ى ادلكاف الل  ين واف  اػاؾ رجػ ً  لمػاً ىلػد وػـو

ينوضػػأ فنسػػايرت ماػػه حسػػرات مػػاء، فاهتلػػ  القسػػرات ىلػػد السػػمكة فاحنيػػ  ويهتلػػ  إىل 
الباػػر، فقػػاؿ لػػه:  ػػذا  ػػو الرجػػل الػػذى يباػػل ىاػػه،جاء سػػيد  موسػػد وػػل  ػػذا ادليػػوار 

 .ليبال ىن العبد الصا  الذى يومله إىل هللا 
ر اً ى العبد الصا  أف يكوف ميػهوراً، ولػي   ػر اً أ  أريد أف أحوؿ: أيه لي   

أف يكػػوف العبػػد الصػػا  ىلػػد  ا ػػات اللضػػاليات، فلػػي  لػػه ى حػػة بػػذلك   مػػن حريػػ  
و  مػػن بعيػػد، ولػػي   ػػر اً أف يكػػوف ىاػػده سػػاحة للػػذا بني وااييبػػني، والسعػػاـ واليػػراب 

ؤ ء ليسػوا و ػ ين، ، و ػفهذه ولها لقضاء ادلصا ، و و مم الصا  لكد يصلاه  
  ﴿﴿و ػػػػ  ومػػػػا حػػػػاؿ هللا تعػػػػاىل:                                    ﴾﴾ ((2424)ل)ل، ﴿﴿  

 ى  أأ :  ر اً أف يكوف ميهوراً، حاؿ                      ﴾﴾ ((1313)عــــــبأ)فلػػػػػػي   عــــــبأ
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{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ َ٘اي٤ً ٖٞايٖتايٖت: : اٞيَعِبَزاٞيَعِبَز  ُٜٔرٗبُٜٔرٗب    اي٤ً ٖٞٔك ٖٞ  ٔك ٔٓ ٖٞاٞيَغ ٔٓ ٖٞ  اٞيَغ ٖٞاٞيَدٔف {{  اٞيَدٔف
ٔٔ٘

  

مػػن الػػذى يعرفػػه؟ ابػػني فقػػ ، والػػذين يريػػد   هللا و ػػ  أ لػػه وذويػػه، أ ػػل الصػػلا 
ىن أىني اخللق حد ُسرتوا،  ػ    يريػدوف اخللػق، ومػاذا يلعلػوف هبػ ؟ فمػاه  مػن وػاف يػُردى 

ن واف مػادحاً ادللوؾ واألوابر ألأ  ميرولوف ىاه ، و و ميروؿ اب ويريد من الااس م
 ى علنه لسلبه ، و ذا أحل من القليل.

الصػػلة ال ال ػػة:   بػػد وأف يكػػوف معػػه البصػػ ة الاوراييػػة الػػ  أزػػرب هبػػا سػػيد  رسػػوؿ 
  ﴿﴿هللا أيػػه سػػيورعها دلػػن وػػاف ىلػػد  ػػاولنه إىل أايػػة الهتمػػاف:                             

                          ﴾﴾ ((108108)ٜٛعف)فهو ماح  بص ة.ٜٛعف. 
  ﴿﴿الصػػػلة الرابعػػػة:   بػػػػد ومػػػا بػػػني رباػػػػا وحػػػاؿ ى القػػػػرآف:                     ﴾﴾ 

فيكػػوف معػػه تصػػرػلاً مػػن سػػيد  رسػػوؿ هللا، فالسبيػػ  الػػذى يلػػن  ىيػػادة بػػدوف  األذــظاب(األذــظاب(4646))
 تصري  من يقابة األ باء   يعاجل الااس.

ذلك   غلػػوز إليسػػاف أف يلػػن  ىيػػادة لعػػ ج أمػػراض الالػػوس وتسبيػػ  القلػػوب وػػ
 !!بدوف إذٍف مريٍ  من احلبي  ابوب 

 .بل   بد وأف يكوف معه إذٌف من رسوؿ هللا 
الصػػلة اخلامسػػة: مػػا الع مػػة الػػ  أويػػػلها ىلػػد حػػدري مهمػػا وػػاف ىلمػػ  ومهمػػػا  

 واي  حدرا ؟ وأى إيساف يعرفها؟ 

                                       ((2121)ٜػ)ٜػ    

  يريد أجراً مػن أحػد،   يريػد مػس  ػيئاً، وإذا  لػ  أو أدلػ  ابلسلػ  ألمػوٍر دييػة 
، ألف  ػؤ ء القػـو ىاػدما يقػيمه  هللا ينػوىلَّ إىػاينه :  أو دييوية ف  يكوف من  ؤ ء القػـو

ن  ػػذا و  مػػن ذاؾ، يقولػػوف: يريػػد العػػادة مػػن اليػػيم ))إذا أحػػاموؾ أىػػايوؾ(( فػػ  يريػػد مػػ
ف ف ومػن اليػيم فػ ف، ومػا  ػذه العػادة؟ يريػد العبػادة و  يريػد العػادة، ويريػد أف يسهػر 

 من العادات ويدزل ى العبادات، فلماذا يرجم للعادة؟!.
الصػػػلة السادسػػػة: و ػػػو اليػػػرط ادلهػػػ  واذلػػػاـ، أف يكػػػوف ىادلػػػاً ابلظػػػا ر وابلبػػػا ن، 

                                                           
 صك١ف ٍُِٓ ِٕٚٓى أقّى ػٓ ْؼى ذٓ أذٟ ٚلح٘  ٘ٔٔ



  :                                              :                                              8888(                                      نتاب (                                      نتاب 120120))

 

 

ف ىادلػػاً بيػػرع هللا و  ينخلػػف ىػػن أداء مػػا فرضػػه هللا  رفػػة ىػػني و  أحػػل، ووػػذلك فيكػػو 
 ىادلاً ابلبا ن.

رجػػٌل ةارٌؾ للصػػ ة  ػػل غلػػوز أف فمت بػػه ى السريػػق إىل هللا؟! يقػػوؿ مػػن حولػػه: إيػػه 
يصػل  ى بيػ  ادلقػدس أو ُيصػل  ى الكعبػة، مػػا   أ  ومػا ذلػذه األمػور؟! غلػ  أف يكػػوف 

ومػػا داـ  ػػو حػػدوة فػػ  بػػد وأف يػػريس حػػ  أمػػل  م لػػه، فاضػػرة الاػػ  وػػاف  الرجػػل حػػدوة،
 يقوؿ ذل :

َُا  َف٥ًٛاَف٥ًٛا  }} َُاٜن ُُْٛٔٞ  ٜن ُِٜت َُُْٛٔٞصٜأ ُِٜت {{  ٝأَفًهٞٝأَفًهٞ  َصٜأ
ٔٔٙ
  

وذلك لكد يُعل  من واف زلله، ف ذا واف اإلماـ ةارواً للص ة فهػل مػن وػاف زللػه 
ب؟ اجلػػذب سُيصػػل ؟! وإذا وػػاف اإلمػػاـ س ػػة اجلػػذب يُلسػػر ى رمضػػاف، فمػػا  ػػذا اجلػػذ

الصػػػادؽ وانػػػذوب احلقيقػػػ  ولاعػػػرؼ أيػػػه رلػػػذوابً حقيقيػػػاً  ػػػر ه أف   يػػػرتؾ فريضػػػة مػػػن 
يها ، ويػُردىه هللا  فرالض هللا ح  ى أ د أوحات اجلذب، يرده هللا ى أوحات الص ة ليؤدِّ
ى حالػه ى رمضػػاف حػػ    ؼلػػرج مػن ُحرمػػة اليػػهر أمػػاـ ادلسػلمني ويصػػـو مػػم ادلسػػلمني، 

  و انذوب احلقيق . و ذا
و ػد  -ومن ٍوػل ى رمضػاف أمػاـ الاػاس، فهػذا غػ  رلػذوب، فقػد جػرى العُػرؼ 

أأػػ   أف و ػػ اً مػػن الاػػاس يظػػنى أف مػػن ىاػػد   بعػػض  لػػف ىقلػػ  -ميػػكلة ىاػػد  ولاػػا 
بل ىاػده  لػف ىقلػ  فيميػد ىػراي ً، ))إذا أزػذ مػا و ػ   رلذوبني،   لي   و رلذوب

   أجعله ولياً و  أمام له ضرػلاً،   يصِّ   ذا.أسق  ما وج (( لكن 
 لػػٌل حػػديل الػػو دة  ػػل غلػػوز أف أمػػام لػػه ضػػرػلاً والاػػاس يسوفػػوف حولػػه؟ مػػا لػػه 
وما للو ية؟! فالو  غل  أف يكوف ىادلاً ىامً ، ىل  بيرع هللا د ىمل به وما واف يعمػل 

 ، والا حاؿ فيها:لاه رسوؿ هللا، فورَّعه هللا األحواؿ العلية من حبيبه ومصس
َٛص}} ُْ  َٚ َُٟا  ًٞ َٛص٢ُٓث ٔع ُْ َٓاصٟا ، ٚإمٜنا  َٚ ال ٔرٜ َُٟا  َٖ َٛص٢ُٓث ٔرِص ُْ َٝا٤ ، ال  َََعأؽُض األَْٔب  ُٔ َٛصَِْر ُْ  َٚ َُٟا  ًٞ َٛص٢ُٓث ٔع ُْ َٓاصٟا ، ٚإمٜنا  َٚ ال ٔرٜ َُٟا  َٖ َٛص٢ُٓث ٔرِص ُْ َٝا٤ ، ال  َََعأؽُض األَْٔب  ُٔ {{َِْر

ٔٔ7
  

 ذه األوماؼ غلػ  أف أ قػق ماهػا أليػك  نػار إيسػا ً سنسػلمه روحػك ليومػلك 
كنيػػػف أيػػػه لػػػي   ػػػو إىل هللا، أو أيػػػ  ى غػػػر ىػػػن أيػػػك مكػػػل سػػػاني مػػػم إيسػػػاف د ت

                                                           
 صك١ف جٌرهحٌٞ ْٕٚٓ جٌىجٌلطٕٟ ػٓ ِحٌه ذٓ جٌك٠ٍٛظ  ٙٔٔ
 ٌٚجٖ جٌطرٍجٟٔ فٟ ِؿّؼٗ جألْٚظ ذإْحو قٓٓ 7ٔٔ
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فنباػػػل ىػػػن غػػػ ه، والعمػػػر   يكلػػػ  لػػػذلك ولػػػه، أ  أريػػػد مػػػن ٍزػػػذين و  دلػػػ  البصػػػر 
، لػػػذلك   بػػػد وأف أد حػػػق ى الباػػػل أو ً وأالمػػػل يومػػػلس إىل ادلػػػراد ويقػػػربس مػػػن هللا 

وأسػػأؿ هللا، وأدمي حػػرع ابب هللا حػػ  يومػػلس إىل رجػػٍل مػػادؽ ٍزػػذ بيػػدي إىل  ريػػق هللا 
  ُى ه، واحلمد  فالصاحلني   ؼللو ماه  زماٌف و  مكاف.جلَّ ى

  بني اجملشٚب ٚاملعتٛٙبني اجملشٚب ٚاملعتٛٙ

ل أٔٗ ٠هطة فٝ  ل أٔٗ ٠هطة فٝ جٌٓإجي جٌػحٟٔس ٌأ٠ص فٝ ذؼض جٌطٍق ِٓ ذؼض جٌّؿحي٠د أق١حٔح جٌٓإجي جٌػحٟٔس ٌأ٠ص فٝ ذؼض جٌطٍق ِٓ ذؼض جٌّؿحي٠د أق١حٔح

ؾٕد هللا ضرحٌن ٚضؼحٌٝ ف١مٛيس أٔح ي٘رص ػٕى ٌذٕح ٚلٍص ٌٗس ٌّحيج أٔص ِطىرٍ، ؾٕد هللا ضرحٌن ٚضؼحٌٝ ف١مٛيس أٔح ي٘رص ػٕى ٌذٕح ٚلٍص ٌٗس ٌّحيج أٔص ِطىرٍ، 

ٌٝ جؾٍّ ِىحٟٔ، فمحي ٌٗ أٞ جٌّؿًٚخس ٌٝ جؾٍّ ِىحٟٔ، فمحي ٌٗ أٞ جٌّؿًٚخس فمحي ٌٟس أٔح ٠ؿد أْ أوْٛ وًٌه ٚضؼحفمحي ٌٟس أٔح ٠ؿد أْ أوْٛ وًٌه ٚضؼح

ال، أٔح ال أْطط١غ يٌه، ٚضؿى ِعذٓٗ ِطٓهس ٍٍِٚٙٙس ٚال ٠طٛاأ ٚال ٠ طًٓ ٚال ال، أٔح ال أْطط١غ يٌه، ٚضؿى ِعذٓٗ ِطٓهس ٍٍِٚٙٙس ٚال ٠طٛاأ ٚال ٠ طًٓ ٚال 

  أٞ ٖٟء ِٓ ً٘ج جٌمر١ً، فّح ٌأٜ فض١ٍطىُ فٝ ِػً ًٖ٘ جألٌِٛ؟أٞ ٖٟء ِٓ ً٘ج جٌمر١ً، فّح ٌأٜ فض١ٍطىُ فٝ ِػً ًٖ٘ جألٌِٛ؟

 !! ذا لي  إمسه رلذوب، لكن إمسه معنوه أو سلبوؿ، أليه ىاده يقىف
للػرالض وإجناػاب العيػوب الػا أػد ىاهػا ىػ ـ لكن  رط انذوب اافظه ىلػد ا

،  ػل يوجػد رلػذوب يَقبِّػل فنػػاة أو امػرأه أو ػلنضػاها ويقػوؿ أ  رلػذوب، مػػاؿ الريػوب 
 -ومػػا ذوػػرت   - ػػذا ومػػاؿ اجلػػذب؟!!  ػػذا رجػػل بعيػػد ىػػن هللا ابلكليػػة،  ػػرط انػػذوب 
ا ولكػػ    سػػ ة أف ػلػػافظ ىلػػد فػػرالض هللا   وحنهػػا، وأ  يقػػم   معامػػ  هللا ، وفنيػػو 

وايػػػ    ،  ػػػل مسعػػػن  أف  اػػػاؾ رجػػػل مػػػن أمػػػااب رسػػػوؿ هللا أمػػػااب رسػػػوؿ هللا 
 يئنه م ل  يئة  ؤ ء؟ م ػلصل ذلك بل وايوا مجيعه  ىلد حػدـ وسػاؽ ىلػد حػدـ رسػوؿ 

 .هللا 

  أٜٔ اهلل؟أٜٔ اهلل؟

  جٌٓإجي جٌػحٌعس أ٠ٓ هللا؟جٌٓإجي جٌػحٌعس أ٠ٓ هللا؟

لعقػػل؟ الكػػل يػػؤمن الػػذي يقػػوؿ أيػػن هللا؟ أسػػأله سػػؤا ً واحػػداً وأحػػوؿ لػػه أتػػؤمن اب
ابلعقل، فأين العقل؟! ولاا يؤمن بوجود الروح، فأين الروح؟! ولاا يعل  ىل  اليقني بوجػود 



  :                                              :                                              8888(                                      نتاب (                                      نتاب 122122))

 

 

الػال ، فػأين الػال ؟! فػػ ذا وػاف العقػل   يعقػػل العقػل! و  يعلػ  أيػػن  ػو، فكيػف يعقػػل 
 من زلق العقل؟!.

أف ادلكػاف الػذي  أ  لي  مع  األجههته الا أسنسيم هبا إدراؾ هللا، ولاػا  اػا ويعلػ 
ضلن فيه وأي مكاف آزر به ىوام أزرى من ىوام هللا، ويوحن هبػا، م ػل ىػام اجلػن، مػن ماػا 

  يرى ىػام اجلػن؟ حػاؿ تعػاىل:                                      ((2727 )األعـضاف )ضلػن    األعـضاف
 جههتة الا أرى هبا ىام اجلن.يرا   لكن    يروياا، دلاذا؟ أليه لي  معاا األ

إذاً إذا واػػػػ    أسػػػػنسيم أف أرى اجلػػػػن و  أرى ادل لكػػػػة الػػػػا معػػػػ  مػػػػن الكػػػػراـ 
الكػاتبني، فكيػػف أرى زػالق وػػل الكالاػػات ادلاػهتة ىػػن ادلكػػاف والهتمػاف واحليسػػات و ػػو هللا 

.!!؟ 
 ضلن ضل  بعػض، أ  أحػبك  وأيػن   بػوين، مػن مػاك  يسػنسيم أف يُػرين  ػذا احلػ ؟
أين  و؟   يُرى لكػن تُػرى أأره، واألأر  ػ  أف يػرى بعضػاا وصلػال  بعضػاا ويسػل  ىلػد 

 بعضاا ويسأؿ ىن بعضاا البعض، ووذلك الكره.
مػػن ماػػا يػػرى النيػػار الكهرابلػػ ؟  ػػل أحػػد يسػػنسيم أف يػػرى  ػػكل الكهػػرابء ؟  ، 

  ذاتػػه لكػػن  يُػػرى  لكػػن يػػرى أأره   دلبػػة، أو   مروحػػة أو   مكػػرب مػػوت، فػػا 
 يُرى   مظا ر حدرته ود لل إبداىه   مجيم الكالاات.

  ايكًب ٚايفؤار ٚايًبايكًب ٚايفؤار ٚايًب

  جٌٓإجي جٌٍجذغس ْإجيس ِح قم١مس جٌمٍد ٚجٌفإجو ٚجٌٍد؟جٌٓإجي جٌٍجذغس ْإجيس ِح قم١مس جٌمٍد ٚجٌفإجو ٚجٌٍد؟

الاػػور واذلدايػػة،  هفيػػ يفيػػه اإلؽلػػاف والػػذ ي، القلػػ  الػػذهحقيقنػػ يعػػس  ءحلػػ  اليػػ
يضػػم الػػدـ،  ػػذا  يالػػذ مايناليػػلقة والعسػػف واحلاػػاف لػػي   ػػو القلػػ  اجلسػػ هفيػػ يوالػػذ

ويضػخه  هالقل  موجود مػم الكػافر وموجػود مػم احليػوا ت، ووظيلنػة يسػنقبل الػدـ وياقيػ
جهاز اإلتصػاؿ و ػو الػدـ الػذى  س يُ  يالذ  الرليس ادلروهت  األىضاء، مبعر  و  س لي

 ػل  ػو حقيقػة غيبيػة إذليػة، م لهػا م يومل ول  ئ إىل حقالق اإليساف، لكن القل  ال اين
ابخل فػة؟ ألف اإليسػاف ادلخلػوؽ الوحيػد اإليسػاف  هللا  زىف الروح والعقل والال ، مَِ 

ادللػػك وادللكػػوت، اجلسػػ  مػػن ىػػام ادللػػك،  هبػػ ،الكػػويني هبػػ يالػػذ هوداييػػ ه  الكػػوف ىاليػػ
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 ػػو الػػروح  يو العػػام البػػا ن الػػذأالعػػام غػػ  الظػػا ر،  ادللكػػوت يعػػسو العػػام الظػػا ر، و ػو 
لد واألزلد والسر والال ، وول  ذه حقالق غيبية   الاسخة البا ايػة لػك والقل  واخل

لػك  هللا األفضلية بياه ، ابلاسػبة للمُ أيها اإليساف، لك يسخة ظا رة ويسخة اب اة، وبنيَّ 
  : قاؿفاخلاص ابلدييا ولها                       ((11)املًو)و و وابلاسبة للملكوت  املًو

   العلوي حاؿ:العام                     ((8888)َٕٛٓاملؤ)َٕٛٓحاؿ  ذا بيد و ذا بيد،  املؤ
  تعػػػػاىل:                                ((7575)ل)اإلعاػػػػاف، يوجػػػػد فيػػػػك ادللػػػػك  ل

 :  وادللكوت ؟ فيك ول ما   ىام ادللك وىام ادللكوت، وحاؿ فيه سيد  ىل
  ِٚقققققققققققققح ضريقققققققققققققٍِٚقققققققققققققح ضريقققققققققققققٍ  وٚجؤن ف١قققققققققققققهوٚجؤن ف١قققققققققققققه

  

  ٗقققققققققققققؼٍٗقققققققققققققؼٍٚوجؤن ِٕقققققققققققققه ِٚقققققققققققققح ضٚوجؤن ِٕقققققققققققققه ِٚقققققققققققققح ض

  أضققققققققققُػُ أٔققققققققققه ؾققققققققققٍَ صقققققققققق ١ٍأضققققققققققُػُ أٔققققققققققه ؾققققققققققٍَ صقققققققققق ١ٍ  

  

  ٚف١ققققققققه جٔطققققققققٜٛ جٌؼققققققققحٌُ جألورققققققققٍٚف١ققققققققه جٔطققققققققٜٛ جٌؼققققققققحٌُ جألورققققققققٍ

 .يدروة اإليساف   اإليساف لكن   يالعام ولة ماسو   

 هحقػػالق اإلؽلػػاف وفيػػ هىػػام مػػن الاسػػخة البا اػػة ل يسػػاف، فيػػ  القلػػ  احلقيقػػ اً إذ
يػػدير هبػػا اإليسػػاف حياتػػة  الػػا وػػل احلقػػالق اإلذليػػة  هاحلػػ  والػػبرض وفيػػ هالاػػور واذلػػدى وفيػػ

 .احلق  و مم  ريعة ادللكأق لف واي  مم اخلإالكويية، 
الػػ  ماهػػا و ور  ػػا ذ    اإليسػػاف وػػل احلقػػالق البا اػػة الػػالُػػو ،  ء  اب ػػن اليػػاللىػو 

  تػػرى الريػػوب العليػػة اإلذليػػة، ىػػني اللػػؤاد  ػػ العػػني القلبيػػة الػػا ود فهػػاالقلػػ ، أمػػا اللػػؤ 
 .  ؽلوت  ي ظد برؤية ىام ادللكوت وأيوار احل  الذ ل  الا  الق العني الا

  ذٍٛ بٓا٤ األمضذ١ذٍٛ بٓا٤ األمضذ١

جٌٓإجي جٌهحِّس ذؼض جٌٕحِ ػٕىٔح ٚفٝ جٌمٍُٜ ذحًٌجش، ٠ّٛش ج١ٌّص جٌٓإجي جٌهحِّس ذؼض جٌٕحِ ػٕىٔح ٚفٝ جٌمٍُٜ ذحًٌجش، ٠ّٛش ج١ٌّص 

ٌ فحذٕٛج ٌٗ ِمحَ، ف١رْٕٛ ٌٗ ِمحَ ٚال ٠ٌُٖٚ أقى ٚال ٠ً٘د  َّٛ ٌ فحذٕٛج ٌٗ ِمحَ، ف١رْٕٛ ٌٗ ِمحَ ٚال ٠ٌُٖٚ أقى ٚال ٠ً٘د ف١مٌْٛٛس لرٍٖ ٔ َّٛ ف١مٌْٛٛس لرٍٖ ٔ

  ئ١ٌٗ أقى،فّح ٌأٜ فض١ٍطىُ؟ئ١ٌٗ أقى،فّح ٌأٜ فض١ٍطىُ؟

وبعػػػض الػػػب د  ،يسػػػميها مقامػػػات الرؤيػػػة   مػػػن ادلقامػػػات الػػػاىاػػػد    بػػػ د  و ػػػ
، ى مػة من الصاحلني   ادلاػاـ ألحػد ويقػوؿ لػه ىلػ    رجل ٍ  ،الصر ة تسميها ى مة

 اً أو يبػػػػس لػػػػه مسػػػػ د اً فػػػػُيعل  لػػػػه ى مػػػػة مػػػػر ة ىلػػػػد وسػػػػم  احنػػػػة أو يبػػػػر لػػػػه ضػػػػرػل
 !!به ضري ، ولذلك اد األضرحة منعددة
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ة زياػػ ؟ و ػػ  جػػداً، و ػػذه ماامػػات الرؤيػػة، لكػػن  ػػرط الصػػا  وػػ  ضػػري  للسػػيد
الذى يبس لػه ضػري  أف يكػوف جسػمه موجػود وم ينرػ  وم يبلػد، فػ ذا وجػد  جسػمه حػد 

 .ادلسلمنيمقابر تر  فهذا يكوف من أ ل اليمني ولي  من أ ل ادلقربني ويدفن   
 :لكن  رط أ ل اخلصومية حدر من م اث الابوة وحاؿ 

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ َ٘اي٤ً َّ  ٜقِزٜقِز    اي٤ً ََّذٖض ِٕ  اأٜلِصض٢اأٜلِصض٢  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َذٖض ِٕٜأ ٌَ  ٜأ ٌََتٞأٝن َٝا٤ٔ  ٜأِجَغاَرٜأِجَغاَر  َتٞأٝن ِْٔب َٝا٤ٔاأٜل ِْٔب ُِ  اأٜل ٢ٗ ِٝ َُِعًٜ ٢ٗ ِٝ {{  ايٖغالّايٖغالّ  َعًٜ
ٔٔ9

  

 وورعة األيبياء     ذا احلك .
 : هداء غهتوة ُأحد بعدما مت دفاه  إبعاني وأربعني ىاماً 

 حػػاـ معاويػػة بػػن أ  سػػلياف سلػػر ىػػني مػػاء حريبػػة مػػاه ، ف ػػاء وػػل رجػػل مػػاه  إىل
حري  له   ادلاػاـ، وحػاؿ لػه أغي ػو  مػن ادلػاء، فالػروا ذلػ ، سػيد  جػابر بػن ىبػد هللا وػاف 

 !!!أبوه من ضماه  فوجد أبوه وما  و واللاية وما    واليعر وما  و
ووػػػاف مصػػػاابً   بساػػػه فعاػػػدما دفاػػػوه وضػػػعوا يػػػده ىلػػػد بساػػػه حػػػ    ياػػػهتؿ الػػػدـ، 

عوا القسػن فلػ  ينوحػف الػدـ فوضػعوا يػده مػرة فرفعوا يده من ىلد بساه فاػهتؿ الػدـ، فوضػ
  ىاماً!ني وأربعنيأزرى فنوحف الدـ، و ذا بعد إعا

 وأعااء احللر جاءت اللأس   رجل سيد   هتة فاهتؼ الدـ ماها، دلاذا؟
 ألأ  أحياء ىاد رهب  يرزحوف، فهذا  و  رط الو  الذي يصام له ضري .

، لكػػن تػػذو  ويصػػياة للقػػادـ أف   و ػػذا لػػي  معاػػاه أف أػػدـ األضػػرحة القدؽلػػة
 !!يصام ضري  إ  من به  ذه ادلواملات

لكػػن إف وػػاف جػػاءه ويريػػد أف يصػػام ػللػػر مكػػاف الع مػػة وإف وجػػد اجلسػػد يصػػام 
 الضري  وإف م غلد اجلسد يقـو ببااء مصلد مر  إبمسه و  يصام ضري .

 

  قضا٠٤ عٛص٠ املغز يف ايقال٠قضا٠٤ عٛص٠ املغز يف ايقال٠

                                                           
 جٌٕٓحتٟ ٚأذٟ وجٚو ػٓ أِٚ ذٓ أِٚ جٌػمفٟ ْٕٓ  9ٔٔ
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ػٍّحء ج١ٌٍّّٓٓ ٠مٛيس أْ ٌْٛز جٌّٓى ػٍّحء ج١ٌٍّّٓٓ ٠مٛيس أْ ٌْٛز جٌّٓى جٌٓإجي جٌٓحوِس ّْؼص ِٓ ذؼض جٌٓإجي جٌٓحوِس ّْؼص ِٓ ذؼض 

  ٠ُىٍٖ لٍجءضٙح فٝ جٌيعز، فّح جٌكىُ فٝ يٌه؟٠ُىٍٖ لٍجءضٙح فٝ جٌيعز، فّح جٌكىُ فٝ يٌه؟

 دلاذا حاؿ العلماء ذلك؟
وم يكػػن مػػن الصػػادحني، فكػػاف ينعمَّػػد أف يقػػرأ  رجػػل ى ىهػػد سػػيد  رسػػوؿ هللا 

 !!. ذه السورة ى ول م ة جهرية لُيس ء إىل رسوؿ هللا
 ػػػا ىامػػػداً منعمػػػداً اإلسػػػاءة إىل رسػػػوؿ هللا فأزػػػذوا  ػػػذا احلكػػػ  مػػػن  اػػػا: مػػػن يقرأ

    أػػد فقػػاؿ:  فيكػػوف  ػػذا احلكػػ ، ألف هللا                                  

                    ((ٜٜٙٙ)األحهتاب)األحهتاب. 
فهػػل يرتوهػػا؟ أو لكػػن إذا وػػاف مػػن يقػػرأ القػػرآف ابلرتتيػػ  د جػػاء دور سػػورة ادلسػػد 

 ! ل يرفعها من القرآف؟
أو منعوَّد حراءة القػرآف ويقػرأ مبػا يلػن  ىليػه هللا، وو ػ  مػن ادلسػلمني وػذلك ىاػدما 
يقػػرأ القػػرآف غػػ  مرتػػ  فُيلهمػػه هللا بقػػراءة سػػورة ادلسػػد فمػػا ادلػػايم أف يقرأ ػػا؟! لكػػن مػػن 

 ينعمَّد اإلساءة فهذا الذي  و ادلكروه.
 أحد احلاضرين:فسأؿ 

ألػػي  غلػػ  أف ..... يػػف يُكػػره دلػػن أراد اإلسػػاءة لرسػػوؿ هللا ى حراءتػػه منعمػػداً، و
 يكوف زلرمًا؟

 !ػُلـر من ال واب وػُلـر من األجر ى القراءة لنعُمده ذلك
 ولكن  ل  ااؾ  رمي لقراءة آايٍت من وناب هللا؟

كره له  ػذا  ، و ذا ُحّ ة العلماء األج ء، ألف العلماء ىاد   دحّة ى الك ـ فيُ 
اللعػػل، ولكػػػن حرمايػػػه مػػػن األجػػػر وال ػػواب وىقابػػػه ىلػػػد هللا، لكااػػػا   يسػػػنسيم أف ضلػػػّرِـ 

 .حراءة آية من وناب هللا 

    ٜٝز اهلل يضعٛيٜ٘ٝز اهلل يضعٛي٘أأتت
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  جٌٓققإجي جٌػققحِٓس ٠مققٛي ضؼققحٌٝس جٌٓققإجي جٌػققحِٓس ٠مققٛي ضؼققحٌٝس                                 

                                                    

                  )و١ف ٠ىْٛ ً٘ج ٌٍْٛي هللا و١ف ٠ىْٛ ً٘ج ٌٍْٛي هللا   )اإلعضا٤()اإلعضا٤؟؟  

لكاه َىػ  وارتلػم .... واف بيراً   ى  ذه اايايت يبني لاا أف الاب  و ـ هللا 
د ، لكػن هللا مػا  لَّػػ....  اف شلكاػاً ، فلػو تُػرؾ لبيػػرينه وػ... ! لػه بػوحد هللا والييػد هللا 

 ىاه  رفة ىني و  أحل.

  طعق جٌ ضرحْطعق جٌ ضرحْ

  جٌٓإجي جٌطحْغس ً٘ ٠مغ طعق جٌ ضرحْ؟جٌٓإجي جٌطحْغس ً٘ ٠مغ طعق جٌ ضرحْ؟

{{  إ٢ٞيالمإ٢ٞيالم  ٔفٞٔفٞ  ٜطالَمٜطالَم  الال  }} :حاؿ 
ٔٔ8 

 ه،  يسػػػمم يلسػػػفػػػيقػػػوؿ،  مػػػا ييػػػدر  و  هالرضػػػباف   اليػػػرع مػػػن أغلقػػػ  حواسػػػ
لكػن الاػاس ، دِر مػاذا فعػل!!يػ أليػه م ،م ػلصػل :يقػوؿ  ػ ؽي  حل  أوىادما تقوؿ له 

ويقوؿ لقد وا    ساىة غض ، لكن ساىة الرضػ    احلػديل ، أو ىذراً  أةأزذ ا تك
 .ما حاؿ هبا يما أغلق  فيها احلواس و  يدر 

يكػػوف زػػرج مػػن دالػػرة ف، مػػا أحػػوؿ وىرفػػ  مػػايسق بػػة لسػػاين يلكػػن إف واػػ  أدر 
 وإغػ ؽ ،{{  إ٢ٞيـالم٣ إ٢ٞيـالم٣   ٔفٞٔفٞ  ٜطالَمٜطالَم  الال} : ، واحلديل يقوؿيوورة   احلديل الابو ذ الرض  ادل
مػا  إذا وػاف يػذورلكػن ، إغػ ؽى يكػوف السػ ؽ    اػا و  مػايقوؿ يمبعر   يدر  )العقل(

 . ياسبق ىليها حديل رسوؿ هللا ليس  احلالة الاهذه ف هوؽليهت ما حال هحال
سنسػػهل   يو   ،  بػػد أف يكػػوف أحػػرص الاػػاس ىلػػد الدحػػة   السػػ ؽ ابألزػػىف

، و   نػػػػهت رسػػػػوؿ هللا  هد فيػػػػو ػػػػدَّ  ، هللا هد فيػػػػمػػػػر، ألف  ػػػػذا األمػػػػر  ػػػػدَّ األ ػػػػذا 
 .  ماه ماماً بد أف تن بَّ  السموات السبم إ    للظ الس ؽ، وأي   

  تغغٌٝ األّ البٓٗا ٚايظٚج١ يظٚجٗاتغغٌٝ األّ البٓٗا ٚايظٚج١ يظٚجٗا

                                                           
 ْٕٓ جٌىجٌلطٕٟ ػٓ ػحتٗس ٌاٟ هللا ػٕٙح 8ٔٔ
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  جٌٓإجي جٌؼحٍٖس ً٘ ٠ؿَٛ أْ ض ًٓ جألَ ئذٕٙح ج١ٌّص أٚ جٌُٚؾس َٚؾٙح؟جٌٓإجي جٌؼحٍٖس ً٘ ٠ؿَٛ أْ ض ًٓ جألَ ئذٕٙح ج١ٌّص أٚ جٌُٚؾس َٚؾٙح؟

ينهػ  ا حػةوغلوز غسل الهتوجة لهتوجها، ومن يقػوؿ أف الع ، اباهـ إلغلوز غسل األ
ويقػػوؿ لػػه أف السػػيدة فا مػػة الابويػػة أومػػ  أف يرسػػلها زوجهػػا اإلمػػاـ  هابدلػػوت يػػرد ىليػػ

غنسػل  ولبسػ  اـ هللا وجهه، مػم أأػا حبػل مو ػا ورَّ و    ، وغسلها اإلماـ ىل  ىل
، ها زوجهػالذلػك أومػ   ف يرسػ، ومػم اه  إىل القبلة ومات  ولقيػ  رهبػا اعياهبا و 
 :لعالية وحاؿ 
ِٛ  َمٖضٔىَمٖضٔى  ََاََا  }} ِٜٛي ُُِت  ٜقِبًٔٞ،ٜقِبًٔٞ،  َٔٚتَٔٚت  ٜي ُُِتٜفٝك ِٝٔو  ٜفٝك ِٝٔوَعًٜ ًُٞتٔو،  َعًٜ ًُٞتٔو،ٜفَغٖغ ُِٓتٔو،  ٜفَغٖغ ُِٓتٔو،َٜٚنف٤ ُِٝت  َٜٚنف٤ ُِٝتََٚف٤ً   ََٚف٤ً

ِٝٔو، ِٝٔو،َعًٜ ُِٓتٔو  َعًٜ ُِٓتٔوََٚرٜف   120120{{ََٚرٜف

 .جواز األمر ليعلماا 

  ايبال٤ ٚرعا٤ ايقاذتنيايبال٤ ٚرعا٤ ايقاذتني

فٟ ًٖ٘ جأل٠حَ، جذطعء فٝ فٟ ًٖ٘ جأل٠حَ، جذطعء فٝ جٌٓإجي جٌكحوٞ ػٍٗس جذطٍُٝ جٌٍّّْٓٛ جذطعءجل ٖى٠ىجل جٌٓإجي جٌكحوٞ ػٍٗس جذطٍُٝ جٌٍّّْٓٛ جذطعءجل ٖى٠ىجل 

ِيٍ ٚئذطعء فٝ ٠ٌْٛح ٚئذطعء فٝ جٌؼٍجق، ٚجٌيحٌكْٛ وّح لٍص فض١ٍطىُ ِيٍ ٚئذطعء فٝ ٠ٌْٛح ٚئذطعء فٝ جٌؼٍجق، ٚجٌيحٌكْٛ وّح لٍص فض١ٍطىُ 

ِألٜ ُِٕٙ جألٌض، فأ٠ٓ وػٛجش جٌيحٌك١ٓ ِٓ ً٘ج جٌرعء؟ أ١ٌّ ف١ٙح وػحءر ِألٜ ُِٕٙ جألٌض، فأ٠ٓ وػٛجش جٌيحٌك١ٓ ِٓ ً٘ج جٌرعء؟ أ١ٌّ ف١ٙح وػحءر 

  ُِٓطؿحخ؟ُِٓطؿحخ؟

الػػدىاء رُلػػاب وُيسػػن اب واحلمػػد ، وضلػػن ى مصػػر لػػو  دىػػاء الصػػاحلني  ػػل واػػا 
اؿ؟ فلػػػو ه لومػػػلاا إىل مػػػا ومػػػلوا إليػػػه ى ليبيػػػا والصػػػوماؿ والعػػػراؽ، ومػػػلاا إىل  ػػػذا احلػػػ

 فالذي حلظ مصر وأ ل مصر دىاء الصاحلني.
يهٔ ٖشٙ ايفنت امسٗا فنت ايكٝا١َ، عٝزْا صعٍٛ اهلل سنضٖا بايتفقٌٝ ٚأنتف٢ يهٔ ٖشٙ ايفنت امسٗا فنت ايكٝا١َ، عٝزْا صعٍٛ اهلل سنضٖا بايتفقٌٝ ٚأنتف٢ 

  ::حبزٜث ٚاذز َٓٗا ٖٚٛ ذزْٜث فرٝس، قاٍ فٝ٘ حبزٜث ٚاذز َٓٗا ٖٚٛ ذزْٜث فرٝس، قاٍ فٝ٘ 

َِٝدُضُد  }} َِٝدُضُدَع ّْ  َع ِٛ ّْٜق ِٛ ٢ٕ  آٔخض٢آٔخض٢  ٔفٞٔفٞ  ٜق ََا ٢ٕايٖظ ََا ٢ٕ،  ٜأِذَزاُثٜأِذَزاُث  ايٖظ َٓا ٢ٕ،اأٜلِع َٓا َٗا٤ُ  اأٜلِع َٗا٤ُُعٜف َٕ  ٢ّ،٢ّ،اأٜلِذالاأٜلِذال  ُعٜف ََٕٜٝكٛٝيٛ ِٔ: : َٜٝكٛٝيٛ َِٔٔ َٔ  

ِٝض٢ ِٝض٢َخ ٢ٍ  َخ ِٛ ٢ٍٜق ِٛ ١ٖٜٔ،  ٜق ١ٖٜٔ،اٞيَبض٢ ٢ُٚط  الال  اٞيَبض٢ ٢ُٚطَُٜحا ِِ  َُٜحا ُٗ ُْ ِِإ٢مَيا ُٗ ُْ ِِ،  إ٢مَيا ُٖ َٓأجَض ِِ،َذ ُٖ َٓأجَض َٕ  َذ ُُِضٝقٛ ََٜٕ ُُِضٝقٛ َٜ  َٔ ََٔٔ َٔ  ٢ٔ ٢ٔايٚزٜ َُا  ايٚزٜ َُاٜن ُُِضُم  ٜن ُُِضُمَٜ َٜ  

                                                           
 ْٕٓ جذٓ ِحؾس ٚجٌىجٌِٟ ػٓ ػحتٗس ٌاٟ هللا ػٕٙح ٕٓٔ
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ُِ ِٗ ُِايٖغ ِٗ َٔ  ايٖغ ََٔٔ َٔ  ،١ٖٔٝ َٔ ١ٖٔٝ،ايٖض َٔ َُا  ايٖض َٓ ِٜ َُاٜفٜأ َٓ ِٜ ِِ  ٜفٜأ ُٖ ُُٛ ِِٜئكُٝت ُٖ ُُٛ ِِ،  ٜئكُٝت ُٖ ِِ،ٜفاٞقُتًٝٛ ُٖ ٕٖ  ٜفاٞقُتًٝٛ ٕٖف٢ِٜ ِِ  ٔفٞٔفٞ  ف٢ِٜ ٢ٗ ًٔ ِِٜقِت ٢ٗ ًٔ ِٔ  ٜأِجّضاٜأِجّضا  ٜقِت َُ ِٔٔي َُ   ٔي

ِِ ُٗ ًٜ ِِٜقَت ُٗ ًٜ َّ  ٜقَت ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا   ٕٔٔ{{  اٞئك

ولهػ  ىقػوذل  غػ  سػوية   -ومػا تػروأ  اايف   -يكوف ى آزر الهتماف  باٌب مرار 
يقولػػػوف بقػػػوؿ زػػػ  الربيػػػة، يقػػػرأوف القػػػرآف   ين ػػػاوز حاػػػاجر  ، يقنلػػػوف أ ػػػل اإلسػػػ ـ 

 ويرتووف أ ل األوأف، و ذا ما ػلدث اايف.
هر اليذوذ اللكري وبعػد  ىػن الوسػسية ظهػرت وػل ادليػاول الػ  يعػاين فعادما ظ

ماها اايف، فلو ُىد  للسنيايات واف ول ادلانير ى ب د   ػ  رجػاؿ األز ػر، ووػل الاػاس 
يػذ بوف إلػػيه  ليسػػنلنوأ  ويسػألوأ ، فرجػػاؿ األز ػػر لػػي  ذلػ   ػػأٌف ابلسياسػػة و  سػػهتب 

 ورس  و  ماام ، فكاي  الب د ولها مسرتػلة.  سياس  و  يريدوف زىامة و  يريدوف
فلمػػا ظهػػر اللكػػر اليػػاذ، و ػػذا اللكػػر  ػػاٌذ ألأػػ  أ ػػذوا اإلسػػ ـ  ػػعاراً دلػػػآرب 
أزرى، فماه  من جعل اإلس ـ  عاراً ليا   ى إينخاابت وىمل حهتب سياسػ ، ومػاه  

مني  ػ  زىػ  من جعل اإلس ـ  عاراً ألف ىاد    موحاً  ػديداً ى أأػ  ػلكمػوف ادلسػل
اخل فة اإلس مية، ألي   ذا ما ػلدث اايف؟ ماذا يلعلوف؟ جاءوا  فكار   ووّلروا ابحػ  

 ادلسلمني، و ذه    ادلصيبة ال  يهتل  باا حالياً. 
ذ ػػػػػ  فريػػػػػق للعػػػػػراؽ وسػػػػػوراي ليصػػػػػلاوا بيػػػػػاه  وحػػػػػالوا ذلػػػػػ : إف أمريكػػػػػا وحهتهبػػػػػا 

ضػك ، فػداىا  ػارب الُاصػرة و ػارب ػلاربويك ، فا دوا مم بعضك  بدً  من زلاربػة بع
أيصػػار اليػػريعة وغػػ    وولهػػ  يضػػربوف بعضػػه ، ف لسػػوا  اػػاؾ ىيػػرة أايـ، وبعػػد ذلػػك 
حػػػالوا: فيػػػلاا، فسػػػألو   دلػػػاذا فيػػػلن ؟ فقػػػالوا: ولمػػػا أرد  أف صللػػػ  مػػػم مجاىػػػة مػػػاه  
 يقولػػوف: ويػػف صللػػ  مػػن  ػػؤ ء الكلػػرة؟! فهػػؤ ء يكلػػروف ادلسػػلمني حاليػػاً، و ػػؤ ء  ػػ 

 .أتباع اخلوارج الذين زرجوا ىلد اإلماـ ىل  
بػنيَّ أحػواذل ، واللناػة لكػد تيػيم ملَّكهػ  هللا بعػض األمػواؿ،  وسيد  رسوؿ هللا 

 :وأمسكوا ببعض الس ح فيُرروف اليباب
  ابجلػػػا  ويقولػػػوف ذلػػػ : تعػػػاىل إىل سػػػوراي أ  ابدلػػػاؿ، ومػػػن يرػػػرو أفمػػػاه  مػػػن يرػػػرو 

وروبيػػػات وباػػػا   اجلمػػػي ت لننػػػهتوج مػػػاهن، أو أ ػػػل اليػػػاـ الاسػػػاء األ  اػػػا والعػػػراؽ و ػػػا
 الدو رات. الك   من اجلمي ت ويعسيك ى اليـو 

                                                           
 جٌيك١ك١ٓ جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ ػٍٟ ذٓ أذٟ طحٌد  ٕٔٔ



  ((129129)):                                                :                                                8888نتاب نتاب                                                                       

 

و ػػ  يسلبػػوف مهادسػػني بػػرتوؿ، دلػػاذا؟ ألف ىاػػد   بػػرتوؿ، وىاػػدما حػػدع  ادلعػػارؾ 
ف ى  ػػػروات البػػػرتوؿ  ربػػػوا وتروػػػو  ، فاحنػػػاجوا لنيػػػريل الاػػػاس و ف ادلنعاحػػػدو فادلهادسػػػ

 ت  أػػ  زلنػػاجني دلهادسػػني وسػػيعسوأ  ى اليػػهر مالػػة ألػػف دو راً، أيظػػر فعملػػوا إىػػ 
إىل الرات  وحدره؟! وأ    أحوؿ  ذا الك ـ فيكوف أحد احلاضرين منخصىف ى البػرتوؿ 
فيذ   إىل  ااؾ؟  ، فه  زلناجني دلهادسني برتوؿ و ذه  د ادلصػيبة، حػ  لػو أف أحػٌد 

 قنلوه.أراد أف يرجم ف  يرتووه ح  ي
 فهذه    اللناة ال  ىمَّ  األمة اإلس مية، فكيف الا اة ماها؟

 زرى إىل الوسسية:أيرجم مرًة 

                            ((ٖٖٔٗٔٗ)جٌرمٍز)جٌرمٍز    

يعود للوسسية اإلس مية ويرتؾ  ذه األفكار اليػاذة ولهػا، وأ  أحػوؿ أأػا األفكػار 
ا يسػمم وػل يػـو فنػاوي  ػاذة ى الػدين م ػل: أف ادلػرأة الػ  تاػهتؿ الياذة ى دين هللا، أليا

 البار تكوف زايية، ألف ولمة البار ذور و   أي د فنكوف زايية!!.
في ػػ  أف يرجػػم للوسػػسية ى اللنػػاوى الديايػػة، ومػػا وايػػ  دولػػة اخلللػػاء الرا ػػدين 

 .وما وايوا ىليه من  ريعة سيد األولني واايزرين 
 د  ن وىلد آله ومابه وسلَّ وملد هللا ىلد سي
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 اجمللس الثاني عصر
  يف صذاب ايٓٛصيف صذاب ايٓٛص

  ايكضإٓ ايهضِٜ َأرب١ اهللايكضإٓ ايهضِٜ َأرب١ اهلل

  أْٛاص ايها٥ٓاتأْٛاص ايها٥ٓات

  َٓٗخ ايقاذتني يف تظن١ٝ ايٓفػَٓٗخ ايقاذتني يف تظن١ٝ ايٓفػ

  ايغٝاذ١ يف املًهٛتايغٝاذ١ يف املًهٛت

  ايٛضٜل إىل اهللايٛضٜل إىل اهلل

  َكاّ ايهُاٍَكاّ ايهُاٍ

  ْٛص اهلل املهْٕٓٛٛص اهلل املهٕٓٛ

  ايٓٛص ايشاتٞ ٚايٓٛص ايقفاتٞايٓٛص ايشاتٞ ٚايٓٛص ايقفاتٞ

  فنا٥ٌ ايٓٛصفنا٥ٌ ايٓٛص

  َؾاٖز ايشات ايع١ًَٝؾاٖز ايشات ايع١ًٝ

  ايٓٛص يف َؾاٖز ايقاذتنيايٓٛص يف َؾاٖز ايقاذتني
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يف صذاب ايٓٛصيف صذاب ايٓٛص: : اجملًػ ايثاْٞ عؾضاجملًػ ايثاْٞ عؾض
ٕٕٔ

  

احلمػػد  الػػذي أ لاػػا بلضػػله وماّػػه وجػػوده وورمػػه مػػن حبػػل القبػػل لنلقػػد وػػ ـ هللا 
،  وجعلاا من الذين  يم حلوهب  وترتّج مدور   و نػهّت أىضػاؤ   ىاػد مسػاع وػ ـ هللا

وىػػػاء ذلػػػذا   و مػػػه، وجعػػػل حلبػػػهلنلقػػػد    والصػػػ ة والسػػػ ـ ىلػػػد مػػػن ازنػػػاره هللا
الكماؿ ،وأيده وعبنه؛ لينخلق   ظػا ره واب اػه   يػ   ػذه اخلصػاؿ، د بػنّي للخلػق ىػن 
إذف من الواحد ادلنعاؿ؛ سيد  ن إماماا   الػدييا وسػيد  و ػليعاا   اايزػرة، ىليػه مػن 

الاػػػػ ات أذوػػػػد الصػػػػلوات وأظلػػػػد الربوػػػػات و ا ػػػػل الليوضػػػػات وىمػػػػي  األيػػػػوار   هللا
يػـو الػدين إىل  اإلذليات ،ومابه الكراـ وآؿ بينه األ هار وول من تبعػه ىلػد  ػذا اذلػدى

 وىلياا معه  أمجعني آمني اي رب العادلني .

  ايكضإٓ ايهضِٜ َأرب١ اهللايكضإٓ ايهضِٜ َأرب١ اهلل

لاػػا ىلػػد لسػػاف أحػػد   احلمػػد  اي أحبػػاب هللا جلسػػاا   ضػػيافة هللا وحػػدـ هللا
ببًػا لػ رواح؛ تيػرب ماػه وػ ـ ادلػاع  اللنػاح فناسػد الػدييا األحبة   عاًما  هًيا للقلوب زل

 . وعلومها ومياولها وتن ه إىل هللا
 :أ ِعَمًة منعددةً   والقرآف جعله هللا

ة الػػػا فماػػػه )اللرحػػػاف( و ػػػ  اايايت الػػػا تناػػػدث ىػػػن األحكػػػاـ اليػػػرىي -
 تلرؽ بني احلق والبا ل.

لسػػػهو وادلوىظػػػة لكػػػ  يانبػػػه وماػػػه )الػػػذور( للنػػػذورة والنابيػػػه  مػػػن الرللػػػة وا -
رلنهػػػًدا وسػػػاىًيا أليػػػه يعلػػػ  ىلػػػ   اإليسػػػاف إف وػػػاف سػػػا ًيا ويقػػػـو دلػػػو ه

 .زواؿ وأف اايزرة    دار ادلآؿ إىلاليقني أف الدييا 

وماػػه )الاػػور( و ػػذه اايايت الػػا اسػػنمعاا إليهػػا    ػػذه الليلػػة فيهػػا اايايت  -
رضػػاه وويليػػة النعلػػػق الػػا تناػػدث ىػػن القػػرب مػػن هللا وويليػػػة ييػػل حربػػه و 
حاتػػػه والياتػػػه الػػػا   سضػػػرته وويليػػػة اسػػػنمسار واسػػػنمداد فيوضػػػاته وفنو 
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 مانهد ذلا.

 .ول  ذا وأو ر   وناب هللا
 :حاؿ رسوؿ هللا

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َٕ   إ٢ ََٖشا اٞيٝكِضآ  ٖٕ ِِ ، إ٢ ِٜٛعُت ََا اِعَت  ٔ٘ ََٞأُرَبٔت  ِٔ َٔ ٘ٔ ٜفاٞقَبًٝٛا  ََٞأُرَب١ٝ اي٤ً  َٕ َٕ ََٖشا اٞيٝكِضآ ََٖشا اٞيٝكِضآ  ٖٕ ِِ ، إ٢ ِٜٛعُت ََا اِعَت  ٔ٘ ََٞأُرَبٔت  ِٔ َٔ ٘ٔ ٜفاٞقَبًٝٛا  ََٞأُرَب١ٝ اي٤ً  َٕ ََٖشا اٞيٝكِضآ

ٖٓأفُع َٚايٚؾٜفا٤ُ اي ُُٔبنُي ،  ُٓٗٛص اٞي َٚاي  ، ٔ٘ ٌُ اي٤ً ٖٓأفُعَذِب َٚايٚؾٜفا٤ُ اي ُُٔبنُي ،  ُٓٗٛص اٞي َٚاي  ، ٔ٘ ٌُ اي٤ً َُٖغٜو ٔب٘  َذِب ِٔ َت َُ ٠١َُ ٔي َُٖغٜو ٔب٘ٔعِق ِٔ َت َُ ٠١َُ ٔي ََْحا٠٠   ٔعِق َٚ ََْحا٠٠ ،  َٚ  ،

 ، ُ٘ ِٜٓكٔنٞ َعَحا٥ُٔب َٚال َت  ، ُّ ٖٛ ُٜٝك َٛٗد ٜف َِٜع َٚال  ُِٝغَتِعَتَب ،  َٜظ٢ُٜغ ٜف ُ٘ ، ال  ِٔ َتٔبَع َُ ُ٘ ، ٔي ِٜٓكٔنٞ َعَحا٥ُٔب َٚال َت  ، ُّ ٖٛ ُٜٝك َٛٗد ٜف َِٜع َٚال  ُِٝغَتِعَتَب ،  َٜظ٢ُٜغ ٜف ُ٘ ، ال  ِٔ َتٔبَع َُ ٔي

ِٔ ٜنِثَض٠ٔ ايٖضٚر ، اِتًٝٛ َٔ َِٜدًُٜل  ِٔ ٜنِثَض٠ٔ ايٖضٚر ، اِتًَٝٛٚال  َٔ َِٜدًُٜل  ٌٖ َذِضٕف َعِؾَض َٚال  ٘ٔ ٝن َٚٔت ِِ َع٢ًٜ ٔتال َٜٞأُجُضٝن  َ٘ ٕٖ اي٤ً ٌٖ َذِضٕف َعِؾَض ُٙ ف٢ِٜ ٘ٔ ٝن َٚٔت ِِ َع٢ًٜ ٔتال َٜٞأُجُضٝن  َ٘ ٕٖ اي٤ً ُٙ ف٢ِٜ

ِْ َٝٔ َٚ  ّْ َٚال ِٔ ٜأٔيْف  َٜٚئه ٍُ ا  َذِضْف ،  ْٚٞ ال ٜأٝقٛ ََا إ٢ َٓإت ، ٜأ َِْذَغ َٝٔ َٚ  ّْ َٚال ِٔ ٜأٔيْف  َٜٚئه ٍُ ا  َذِضْف ،  ْٚٞ ال ٜأٝقٛ ََا إ٢ َٓإت ، ٜأ   123123{{  َذَغ

 .ادلأدبة معاا ا الوليمة الكب ة الا ىليها مجيم األمااؼ الول د  ل 
.والنالية بكلمات الاور   اايايت الق  رآيية الا مسعاا ا اليـو

  أْٛاص ايها٥ٓاتأْٛاص ايها٥ٓات

                          ((3535) ايٓٛص) ايٓٛص  

 :  والعل  احلديل يقوؿ وما حاؿ هللا
 .ول   ء تدزل بدازله اده يورًا 

كهرابء والكهرابء ىبػارة ىػن فيها أمل الول الكالاات تنكوف من ذرات والذرات 
. وػل  ـ أعبنػه العلػ ؛ لكػ  يػهتداد يقياًػا   وػ ـ العهتيػهت العلػي اور و ػذا الكػ سرايف وال

   ء   الكوف يور،.
 :ضلن يرى الظا ر ايف  ذه العني ىني ادلظا ر

لكن لو  هر  البا ن مبا أ ار ىلياػا هللا وميػياا ىلػد ادلػاهج الػذي بياػه لاػا رسػوؿ 
تػػػرى يػػػور مكػػػوف  تظهػػػر ىػػػني القلػػػ ،ىني الظػػػا ر تػػػري الكالاػػػات وىػػػني البػػػا ن  هللا
 يرى الكوف وله يورًا . ،لكالاات ادلابّل    ذه الكالااتا

                                                           
 جٌّٓطىٌن ْٕٚٓ جٌر١ٙمٟ ٖٕٔ
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  َٓٗخ ايقاذتني يف تظن١ٝ ايٓفػَٓٗخ ايقاذتني يف تظن١ٝ ايٓفػ

وأرضػػاه و ػػو   بداينػػه ومعظػػ  الصػػاحلني؛ ٍزػػذ   سػػيدي أبػػو احلسػػن اليػػاذ 
اللرد مػاه  ىلػد حسػ  مػا يقػدره العهتيػهت العلػي  سػاني   رلا ػدة يلسػه وتصػلية حلبػه مػن  

النصػػػلية مػػػن األغيار(وػػػل  ػػػ ء غػػػ  هللا  بػػػد أف ؼلرجػػػه مػػػن  ػػػذا القلػػػ  وػػػل غػػػ  هللا )
يصػػليه مػػن األغيػػار لكػػ  ؽلػػ ه هللا مػػن األيػػوار ويناػػػهتؿ لػػه ابألسػػرار وييػػرؽ فيػػه يػػور الاػػ  

 . ادلخنار
وػػل فػػرد مػػاه  وػػاف ما ػػًيا ىلػػد  ػػذه اليػػاولة   البدايػػة ػلّصػػل وػػ ـ هللا وػللظػػه 

ع هللا مػػن العلمػػاء العػػاملني، د ويػػدرس سػػ ة سػػيد األولػػني وغلػػّوده، د وػلّصػػل أحكػػاـ  ػػر 
واايزرين وأماابه ادلباروني وما تيسر من رجاؿ هللا الصػاحلني ،وبعػد  ػذا غلعػل لػه  ػيًخا 

يسػل  ، إذً ؛ ليبػني ادلاهػاج والسريػق لرػ ه فيسػّل  يلسػه إليػه  ومل واتصل وأىساه هللا
ومػابه   وىرؼ س ة سيد األولني واايزػرينيلسه بعد أف ينعل  القرآف وينعل  اليرع 

 وما تيسر من س  الصاحلني .  ادلباروني
إذا ذ ػػ  لليػػيم وم ػلصػػل  ػػذه العلػػـو فيقػػوؿ لػػه ادزػػل أو  أومػػل  ػػذه العلػػـو 

 . أيوار احل  القيـوإىل  وبعد ذلك أىسيك الورد والعمل وادلاهج الذي يوملك
 إ   ذا.احلني وله  وضلن   يعرؼ و ذا ماهج الص

فالييم أبو احلسن الياذ  ىلد سػبيل ادل ػاؿ حلػظ القػرآف ووػاف   بػ د ادلرػرب 
ودرس أحكاـ الّيرع م ل اللقه والنلس  والس ة ،ومسػم أف  ػذه الدراسػة ذلػذه العلػـو   

تػوي  لينلقػ   ػذه العلػـو وبعػد أف أومػل  ػذه إىل  توي  أىلد وأرحد فسافر من ادلرػرب
؛ فميد ومعػه الع مػات مػن ونػاب هللا  الييم الذي يومله  العلـو بدأ يبال ىن

 وأف حابػػل أحػػد الصػػاحلني و ػػو سػػيدي أبػػإىل  فباػػل ىاػػه   ليبيػػا ومصػػر واليػػاـ والعػػراؽ
فقػاؿ لػه  ػيخك   بػ د  اللن  الواسس  وواف من وبػار ت ميػذ سػيدي أ ػد الرفػاى 

لقػػد ماػػه ىلػػـو ادلعرفػػة فن  ػػيخه سػػيدي ىبػػد السػػ ـ بػػن ميػػيا إىل  ادلرػػرب فػػذ  
مقامػات زيػية هللا إىل  وأسالي  رلا ػدة الػال  وويليػة مراحبػة هللا ادلراحبػة الػا ترفػم ادلػرء

 ؿ هللا ووربايء هللا جل   ى ه.واخلوؼ من ج 
وبعػػػد ذلػػػك حػػػاؿ لػػػه: اجعػػػل لالسػػػك مكػػػاً  اا ػػػد فيػػػه يلسػػػك وتصػػػليها حلضػػػرة 
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 ً  نه ىػني مػاء و بػه مرػارة فقػاؿ  ػذه توي  فوجد جبإىل  فبدأ يبال فرجم  الر ن
ىني ادلاء أ رُب وأغنسُل و أتوضػأُ ماهػا و ػذا الرػار أتعبّػُد فيػه، ووػاف ٍوػل مػن حيػالا 

 اسنمر سبم ساوات ىلد  ذا ادلاواؿ.األرض و 
و  ذات يػػـو وػػاف ذا بًػػا لل بػػل فنعلػػق بػػه رجػػٌل مػػن أ ػػل البلػػد ووػػاف معػػه ىلػػػد 

ي إف  ػػلناي مهتحػػ  مػػن أوػػل احليػػالا فرفػػم يػػده   الػػدواـ فقػػاؿ لػػه ذات يػػـو اي سػػيد
احلاؿ وجاء بنلاحة فقاؿ زذ  ذه النلاحة وفارحس أي    تصػل  معػ  فقػاؿ لػه إين تبػُ  

 إىل هللا، أ  أريد أف أمل.
وم لػػه سػػيدي أ ػػد البػػدوي، وم لػػه سػػيدي أ ػػد الرفػػاى ، ووػػل األحسػػاب الػػذين 

 تسمم ىاه  هبذه الكيلية.
ي حلػػظ القػػرآف ابلػػرواايت السػػبم ) القػػراءات( د تعلػػ  ىلػػـو سػػيدي أ ػػد البػػدو 

الػػدين؛ وماهػػا اللقػػه ىلػػد مػػذ   اإلمػػاـ اليػػافع  ؛ حػػ  أيػػه مػػن إتقايػػه لللقػػه ألػػف ونػػااًب 
و ػو غػار   فيه، د ذ   إىل مكة، وذ   إىل ادلكاف الذي واف ينعبد فيه حضرة الاػ 

   ػػذه اللػػرتة وايػػ    تلوتػػه مػػ ة حػػراء، ومكػػل يعبػػد هللا    ػػذا الرػػار سػػبم سػػاني، و 
مجاىػػػة   بيػػػ  هللا احلػػػراـ، ولػػػي  معػػػر أيػػػه   زلػػػوة يػػػرتؾ الصػػػ ة   مجاىػػػة ،  أليػػػه 
سيكوف إماًما يُقندى به، ف ذا ترؾ اجلماىة تػرؾ مػن زللػه اجلماىػة وإذا حػاؿ أيػس مػلي  

   اخللوة ؛ فرمبا ترؾ من وراءه الص ة وحاؿ: أيس ملي    اخللوة.

  ايغٝاذ١ يف املًهٛتايغٝاذ١ يف املًهٛت

   لػػ  العلػػ  ورؤيػػة األحبػػاب، و ػػذه أجر ػػا ىػػاؿ هػػا ضلػػن حاليػػا   سػػياحة ولكا
لكػػن  اػػاؾ سػػياحة   ىػػام العلػػو، و ػػذه   .وحػػدر ا وبػػ ، و ػػذه ولهػػا سػػياحة   األرض

 ناج سلًرا أو  رًّوا من  اا و ااؾ، فيكوف العبػد   مكايػه وروحػه تسػرح   ملكػوت هللا 
ف ذا سأؿ سالل من أين  ذا الك ـ؟ أو ما مصدره؟ يقػوؿ لػه: إف أمػااب  و و جال ،

وػػاف أغلػػبه  إذا  ـ   يبيػػ    بينػػه أو   ادلدياػػة، ولكػػن يبيػػ       سػػيد  رسػػوؿ هللا
 :ادللكوت األىلد، أرواحه  سارحة   ادللكوت األىلد

                                 ((6464)ٕايفضقا)ٕايفضقا  
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ولػػػذلك ىاػػػدما اسنيػػػار   الاػػػ     ػػػ ء ياػػػادي بػػػه ىلػػػد الصػػػ ة، وحػػػاؿ ذلػػػ  مػػػا 
العمل؟ وواف ىادما يصل  الل ر يلنل  ذل  ويقوؿ: من مػاك  الليلػة رأى رؤاي؟ ليلسػر ا 

 وحاؿ:أحد   سيد  ىبد هللا بن زيدو ذا شلا رأوه   ادللكوت، ف اء  ؟ذل 
َْا  ٔبٞٔبٞ  ٜطاَفٜطاَف  }} َْاَٜٚأ ِْ  َٜٚأ َِْْا٥ٔ ٌُ  ٌٌَْْصُجَصُج  َْا٥ٔ ُٔ ٌَُِٜر ُٔ ٙٔ  ٔفٞٔفٞ  َْاٝقّٛعاَْاٝقّٛعا  َِٜر َٜٙٔٔز ًٞت  َٜٔز ًٞتٜفٝك ٘ٔ  َعِبَزَعِبَز  َٜاَٜا  ٜفٝك ٘ٔايًٜٓ   ٜأَتٔبُٝعٜأَتٔبُٝع  ايًٜٓ

َٓٓاٝقَٛؼ َٓٓاٝقَٛؼاي ٍَ  اي ٍَٜفٜكا ََا  ٜفٜكا ََاَٚ َُٓع  َٚ َُٓعَتِق ٘ٔ  َتِق ٘ٔٔب ًٞت  ٔب ًٞتٜفٝك ٘ٔ  َِْزُعَِْٛزُعٛ  ٜفٝك ٘ٔٔب ٍَ  ايقَٓال٠ٔايقَٓال٠ٔ  إٜي٢إٜي٢  ٔب ٍَٜقا َٚال  ٜقا َٚالٜأ َٛ  ََاََا  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأُريٝٓوٜأُريٝٓو  ٜأ َُٖٛ ُٖ  

ِْٝض ِْٝضَخ ِٔ  َخ َِٔٔ ًٞت  َسٔيٜوَسٔيٜو  َٔ ًٞتٜفٝك ٍَ  َب٢ًَٜب٢ًٜ  ٜفٝك ٍَٜفٜكا ٍُ  ٜفٜكا ٍَُتٝكٛ ُ٘  َتٝكٛ ُ٘ايًٜٓ ُ٘  ٜأٞنَبُضٜأٞنَبُض  ايًٜٓ ُ٘ايًٜٓ ٢ٕ  آٔخض٢آٔخض٢  إٜي٢إٜي٢  ٜأٞنَبُضٜأٞنَبُض  ايًٜٓ ٢ٕاأٜلَسا َِٓ  اأٜلَسا َُُِٓ   اِعَتٞأَخَضاِعَتٞأَخَض  ُُ

َِٝض  َعَٓٔٓٞعٓٔٓٞ َِٝضٜي َِٓ  َبٔعٕٝزَبٔعٕٝز  ٜي َُُِٓ ُُ  ٍَ ٍَٜقا ٍُ  ٜقا ٍََُٚتٝكٛ ُِت  إَساإَسا  ََٚتٝكٛ ُِتٝق ُ٘  ايقَٓال٠ٔايقَٓال٠ٔ  إٜي٢إٜي٢  ٝق ُ٘ايًٜٓ ُ٘  ٜأٞنَبُضٜأٞنَبُض  ايًٜٓ ُ٘ايًٜٓ   آٔخض٢آٔخض٢  إٜي٢إٜي٢  ٜأٞنَبُضٜأٞنَبُض  ايًٜٓ

١ََٔ ١ََٔاإل٢ٜقا َُٓا  اإل٢ٜقا َُٓاٜفًٜ ًٜ ِٝت  ٜأِفَبِرتٜأِفَبِرت  ٜف ِٝتٜأَت َٞٓ  ٜأَت َٓٓٔب َٞٓاي َٓٓٔب ُ٘    اي ُٜ٘فٜأِخَبِضُت َُا  ٜفٜأِخَبِضُت َُأب ِٜت  ٔب ِٜتَصٜأ ٍَ  َصٜأ ٍَٜفٜكا َْٓ  ٜفٜكا َْٓإ َٜا  َٗاَٗاإ َٜاُصِؤ ِٕ  َذل٣َٓذل٣ٓ  ُصِؤ ِٕإ   َؽا٤ََؽا٤َ  إ

ُ٘ ُ٘ايًٜٓ ِِ  ايًٜٓ ِِٝق ٣ٍ  َََعَََع  ٝق ٣ٍٔبال ٘ٔ  ٜفٜأٞيل٢ٜفٜأٞيل٢  ٔبال ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ ِٜت  ََاََا  َعًٜ ِٜتَصٜأ ِٕ  َصٜأ َُٝؤسٔٓ ًٞ ِٕٜف َُٝؤسٔٓ ًٞ ٘ٔ  ٜف ٘ٔٔب ُ٘  ٔب َْٓ ُ٘ف٢ِٜ َْٓ َِْز٣  ف٢ِٜ َِْز٣ٜأ ِّٛتا  ٜأ ِّٛتاَف ِٓو  َف ِٓؤَ ُِت  َٔ ُِتٜفٝك   َََعَََع  ٜفٝك

٣ٍ ٣ٍٔبال ًُٞت  ٔبال ًُٞتٜفَحَع ٘ٔ  ٜفَحَع ٘ٔٝأٞئكٝ ٘ٔ  ٝأٞئكٝ ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ ُٕ  َعًٜ َُٝؤسٔٓ ُٕٜف َُٝؤسٔٓ ٘ٔ  ٜف ٘ٔٔب َُٔع  ٔب َُٔعٜفَغ َُُض  َسٔيٜوَسٔيٜو  ٜفَغ َُُضُع ُٔ  ُع ُِٔب ٜٛٓأب  ِب ٜٛٓأباٞيَد َٛ  اٞيَد ُٖ ََٚٛ ُٖ ِٝ  ٔفٞٔفٞ  َٚ َِٝب َ٘ٔب ٘ٔٔت   ٔت

ُٙ  َُٜحضَُُٜٓحضُٓ  ٜفَدَضَدٜفَدَضَد ُٙص٢َرا٤َ ٍُ  ص٢َرا٤َ ٍَُٜٝكٛ ٍَ  َٜاَٜا  ٔباٞيَرل٢ٓٔباٞيَرل٢ٓ  َبَعَثوَبَعَثو  َٜٚايٜٓٔشَٟٜٚايٜٓٔشٟ  َٜٝكٛ ٍََصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايًٜٓ ِٜت  ٜيٜكِزٜيٜكِز  ايًٜٓ ِٜتَصٜأ ٌَ  َصٜأ ٌََِٔث   َصٜأ٣َصٜأ٣  ََاََا  َِٔث

ٍَ ٍَٜفٜكا ٘ٔ    ٜفٜكا ًٜٓ ٜ٘ٔفًٔ ًٜٓ ُُِز   ٜفًٔ ُُِز اٞيَر {{اٞيَر
124124

    

دلػا م   ادللكػوت األىلػد، و اه األمػااب ، تلقػمػ ةاألذاف الذي يسمعه   وػل ف
، يعلماػػا أف أمر بػ  ً أف يػػؤذف أليػه أيػدى مػوةاً!املػة فػرل  رسػػوؿ هللايكػن ىاػد سػيد  

لػػو وػػاف  اػػاؾ رلموىػػة يريػػدوف أف يؤذيػػوا؛ طلنػػار األفضػػل لكػػ   األمايػػة تقنضػػد  كػػذا ،
، وم يكػػن  غلمػػل األذاف بصػػوته الػػذي حبػػاه بػػه هللا  ػػذا الػػذي أوجبػػه ىلياػػا رسػػوؿ هللا

واحػد مػاه : وهللا اي رسػوؿ  فقاؿ ولفق  من رأى يل  الرؤاي، بل أتد آزروف  ىمر 
إذاً مػػن الػػذي ؟ رأى األذاف   ادللكػػوت األىلػػده  هللا لقػػد رأيػػ  م ػػل مػػا رأى، فكػػّ  مػػا

 . ، وأحر   ىلد ذلك الا الصاابةتلقد الوح  ابألذاف؟ 

  ايٛضٜل إىل اهللايٛضٜل إىل اهلل

ذات يػػػـو   يسػػػأؿ أمػػػاابه وػػػل يػػػـو ويػػػف أمػػػبا  ،فسػػػأؿ حارعػػػه  فكػػػاف
َِٝف ٜأِفَبِرَت؟َٜا َذاَٜا َذا  }}فَػَقاَؿ َلُه :  َِٝف ٜأِفَبِرَت؟ص٢ُث ٜن ٍَ   ص٢ُث ٜن ٍَ ٜقا ّٓا َذك٦اٜقا َٔ َُِؤ ّٓا َذك٦ا: ٜأِفَبِرُت  َٔ َُِؤ ٍَ ، ، : ٜأِفَبِرُت  ٍَ ٜقا ِْٝعِض ٜقا ِْٝعِض : ا : ا

ٍُ ٍََُا َتٝكٛ ٍَ  ،،ََا َتٝكٛ َُا َذٔكٜٝكُتٜو؟ ٜقا ٤ِٕٞ َذٔكٜٝك١ٟ، ٜف ٌٚ َؽ ٕٖ ٔيٝه ٍَإ٢ َُا َذٔكٜٝكُتٜو؟ ٜقا ٤ِٕٞ َذٔكٜٝك١ٟ، ٜف ٌٚ َؽ ٕٖ ٔيٝه َٝا   عََع  : ٜأٜيِغُت ٜقـزِ : ٜأٜيِغُت ٜقـزِ إ٢ ِْ َٝا   َظٜفـٔت ايـٗز ِْ َظٜفـٔت ايـٗز

                                                           
و ٛأَذِ  ٌٚجٖ ٕٗٔ ُٚ َٕحوٍ  َوج ْْ ْٓ  َصِك١فٍ  ذِِا ِ  َػْرىِ  َػ ِٓ  هَّ ٠ْىِ  ْذ ََ  ِٓ ِٗ  َػْرىِ  ْذ ذِّ ٌَ 



  :                                              :                                              8888(                                      نتاب (                                      نتاب 136136))

 

 

ًِٞٔٝ َِٗضُت ٜي َٜٚأِع َٗاص٢ٟ،  َْ َُٞأُت  َٜٚأٞظ َْٞفٔغٞ،   ِٔ ًَٔٞع ِٝ َِٗضُت ٜي َٜٚأِع َٗاص٢ٟ،  َْ َُٞأُت  َٜٚأٞظ َْٞفٔغٞ،   ِٔ ِْٝعَع ْٚٞ ٜأ ِْٝع، ٜنٜأ ْٚٞ ٜأ ـ٢ َصٚبٞ َباص٢ّطا، ٜنٜأ ـ٢ َصٚبٞ َباص٢ّطاُض إ٢ٜي٢ َعِض ، ، ُض إ٢ٜي٢ َعِض

٢ٌ ا  ــ ِٖ ِْٝعــُض إ٢ٜيــ٢ ٜأ ْٚٞ ٜأ ٢ٌ ا َٜٚنــٜأ ــ ِٖ ِْٝعــُض إ٢ٜيــ٢ ٜأ ْٚٞ ٜأ ــاَٜٚنــٜأ َٗ َٕ ٔفٝ َُٚصٚ ــَظا ََٜت ــ١ٔ  ٖٓ ــاٞيَح َٗ َٕ ٔفٝ َُٚصٚ ــَظا ََٜت ــ١ٔ  ٖٓ ٢ٌ ٞيَح ــ ِٖ ِْٝعــُض إ٢ٜيــ٢ ٜأ ْٚٞ ٜأ ــٜأ َٜٚن  ، ٢ٌ ــ ِٖ ِْٝعــُض إ٢ٜيــ٢ ٜأ ْٚٞ ٜأ ــٜأ َٜٚن ــاص٢   ،  ٖٓ ــاص٢ اي ٖٓ اي

َٗا َٕ ٔفٝ ِٛ َٗاََٜتَناٜي َٕ ٔفٝ ِٛ ٍَ ((َيِصػيُاوفَ َيِصػيُاوفَ ))  ََٜتَناٜي ٍَ ، ٜقا َٜا َذاص٢ُث  ، ٜقا َٜا َذاص٢ُث:   :!!  ِّ َِّعَضٞفَت ، ٜفاٞيَظ ََـٖضاتٕ   --َعَضٞفَت ، ٜفاٞيَظ ََـٖضاتٕ َُالَث    --َُالَث 

ٛٓص اهلل باإلميإ قًبُِ٘ أيتفت إىل أفرُِ أيتفت إىل أفر ٛٓص اهلل باإلميإ قًب٘اب٘ ٚقاٍ عبز ْ  .125{{  اب٘ ٚقاٍ عبز ْ
 سألس البارحة أحد األحباب ما السريق إىل هللا؟ واجلواب   احلديل

أوؿ  ػػ ء ىهتفػػ  يلسػػ  ىػػن الػػدييا )الهت ػػد(   يسػػنسيم رجػػل أف يضػػم حدمػػه   
 ريق هللا و و م يهت د   الدييا ىلد ماهج حبي  هللا ومصسلاه،  ذا  و األسػاس ،وبعػد 

،  يبػػدأ العمػػل؛ ألف العمػػل معػػه اخليػػوع واخلضػػوع ومعػػه دواـ اإلحبػػاؿ ىلػػد هللاالهت ػػد 
ىليػػه مبقػػاـ اليقػػني ومقػػاـ   فيبػدأ أسػػهرت ليلػػد وأظمػػأت أػػاري، مػػم العمػػل ينلضػػل هللا

ويعبػد هللا وأيػه يػراه د تاكيػف احل ػ  فيسلػم ىلػد    اإلحساف ومقػاـ القػرب مػن هللا
   ى ه .   ول   ء بعني حلبه إبذف من هللا جل

  َكاّ ايهُاٍَكاّ ايهُاٍ

سيدي أبو احلسن الياذ  و ػو   البدايػة يقػوؿ واػ  سػالًرا   الصػاراء فأزػذين 
حصر البوؿ فاظرت ف ذا ول ذرات الرماؿ حػو  يػور، فػاحرتت أينبػوؿ ىلػد يػور؟ فقلػ  
اي رب اح بػس ىػن  ػػذا ادليػهد فاوديػ : لػػو سػألناا بكػل أيبيػػاء  ورسػلاا أف ضل بػك مػػا 

ولكػػن سػػلاا أف يعياػػك ويقويػػك، حػػاؿ: فقػػواين هللا فرأيػػ  ابلعياػػني فهػػذا ادلقػػاـ ح باػػاؾ، 
األىظ  ،ىني الرأس ترى الرماؿ وىني القل  ترى الاور    ذه الرمػاؿ، ىػني الػرأس تػري 
اخللػػق وىػػني القلػػ  تػػرى األرواح السػػاواة دازػػل اخللػػق ىػػني الػػرأس تػػري الظػػا ر وىػػني 

هللا    ػػذه األ ػػياء،و ذا الػػذي يقػػوؿ اإلمػػاـ أبػػو  القلػػ  تػػرى الاػػور البػػا ن الػػذي جعلػػه
 فيه: العهتال  

  فٕققققققققققٟ ِققققققققققٓ ٖققققققققققح٘ى جٌّؿٍققققققققققٝفٕققققققققققٟ ِققققققققققٓ ٖققققققققققح٘ى جٌّؿٍققققققققققٝ

  

ٍّ ٚجٌضققققققققققققققققحـ ٍّ ٚجٌضققققققققققققققققحـٚٔققققققققققققققققحي جٌٓقققققققققققققققق   ٚٔققققققققققققققققحي جٌٓقققققققققققققققق

  ٚ ٕقققققققققققققققٝ ذحٌكمقققققققققققققققحتك ِقققققققققققققققٓٚ ٕقققققققققققققققٝ ذحٌكمقققققققققققققققحتك ِقققققققققققققققٓ  

  

قققققققققققققققققققققح قققققققققققققققققققققحٌأٜ جألٖقققققققققققققققققققققرحـ أٌٚجقل   ٌأٜ جألٖقققققققققققققققققققققرحـ أٌٚجقل

   يرى األ باح  إيه يرى األيوار الا   األ باح.  
                                                           

 ٌٚجٖ جٌطرٍجٟٔ ٚجٌر١ٙمٟ ٕ٘ٔ
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    ذه احلقيقة   ميا ده   يقوؿ األماـ أبو العهتال  
  ٟ ئٌقققققٝ أٞ وقققققحتٟٓ ئٌقققققٝ أٞ وقققققحتٓٚئْ ٔظقققققٍش ػ١ٕقققققٚئْ ٔظقققققٍش ػ١ٕققققق

  

  ض ١ققققد جٌّرققققحٟٔ ٚجٌّؼققققحٟٔ ْققققٛجطغض ١ققققد جٌّرققققحٟٔ ٚجٌّؼققققحٟٔ ْققققٛجطغ

 ادلعاين الا دازل  ذه ادلباين . ىادلباين ولكن ير  ى  ير   

  ْٛص اهلل املهْٕٓٛٛص اهلل املهٕٓٛ

                          ((3535)ايٓٛص)ايٓٛص  

ويػػػور هللا اي أحبػػػاب   يسػػػنسيم أف يبػػػي  فيػػػه إ  بقػػػدر زلػػػدود سسػػػ  مػػػا تناملػػػه 
يػور وػوين وضلػن ولاػا يػراه؛ يػور اليػم  ويػور ...يوجػد  اضرين والسػامعنيأوىية حلوب احل

لكػن  !!!القمر ويور ادلصابي ، و ذا يراه الكافر وادليرؾ واحليوا ت واحليػرات والسيػور
  يوجػػد يػػور أزػػر زصػػك  بػػه هللا و ػػو يػػور اذلدايػػة ويػػور اإلؽلػػاف ويػػور النقػػد وَحػػَرـَ هللا

  ؤ ء ماه وحاؿ لاا: 

                                         ((4040)ايٓٛص)ايٓٛص  

أي  وأ  وول العلمػاء واحلكمػاء والل سػلة لػو اجنمعػوا ىلػد أف يرػ ِّوا  ػذا الاػور 
 :  يسنسيعوف

                                                          

           ((5656)ايكقك)ايكقك    

 اخللق مجيًعا حبل زلق آدـ .  م  أزذ   ذا الاور ؟ ىادما زلق هللا
 :  ىن  ذا اللضل لاا لايكر هللا ىلد ىساايه فيقوؿ  ؼلرب  احلبي 

ُ٘ َسٔيٜو  }} ِٔ ٜأَفاَب َُ ٙٔ ، ٜف ُْٛص٢  ِٔ َٔ  ِِ ٢ٗ ِٝ َٜٚأٞيٜك٢ َعًٜ  ١َُٕ ًٞ ُ٘ ٔفٞ ٝظ ًٜٞك َ٘ َخًَٜل َخ ٕٖ اي٤ً ُ٘ َسٔيٜوإ٢ ِٔ ٜأَفاَب َُ ٙٔ ، ٜف ُْٛص٢  ِٔ َٔ  ِِ ٢ٗ ِٝ َٜٚأٞيٜك٢ َعًٜ  ١َُٕ ًٞ ُ٘ ٔفٞ ٝظ ًٜٞك َ٘ َخًَٜل َخ ٕٖ اي٤ً ُٓٗٛص   إ٢ ُٓٗٛص اي اي

 ٔ٘ ٢ِ اي٤ً ًٞ ُِ َع٢ًٜ ٔع ٍُ : َجٖف اٞيٜكًٜ ٌٖ ٜفًَٔشٔيٜو ٜأٝقٛ ُٙ َم ٜٜٛأ ِٔ ٜأِخ ََ َٚ َِٖتَز٣ ،  ٘ٔ ا ٢ِ اي٤ً ًٞ ُِ َع٢ًٜ ٔع ٍُ : َجٖف اٞيٜكًٜ ٌٖ ٜفًَٔشٔيٜو ٜأٝقٛ ُٙ َم ٜٜٛأ ِٔ ٜأِخ ََ َٚ َِٖتَز٣ ،      }}126126ا

أورماػػا بػػه هللا حبػػل اخللػػق؛ حبػػل زلػػق الػػدييا،   أي أف  ػػذا الاػػور فضػػل مػػن هللا

                                                           
  .جٌؿحِغ جٌيك١ف ػٓ ػرىهللا ذٓ ػٍّٚ ذٓ جٌؼح٘ ٌاٟ هللا ػّٕٙح -ْٕٓ جٌطًٍِٞ ٕٙٔ
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 حبل إغلاد األرض والسماوات، حبل إغلاد ول الكالاات.

  تٞتٞايٓٛص ايشاتٞ ٚايٓٛص ايقفاايٓٛص ايشاتٞ ٚايٓٛص ايقفا

ماػػه يػػور ذاتػػه ويػػور   يػػور هللا  فخلقاػػا د رش ىلياػػا مػػن يػػوره  أورماػػا هللا
مػػلاته؛ يػػور أومػػاؼ هللا الرلػػار يػػور الباسػػ  يػػور اللسيػػف،  ػػذه تسػػم  يػػور األومػػاؼ 

 اإلذلية .
وزلػػػػق ادل لكػػػػة مػػػػم ىلػػػػو مقػػػػدار   !!! مػػػػن يػػػػوره الػػػػذا   حبيبػػػػه  زلػػػػق هللا

 ...!!! ذلية )يور ادللكوت(وارتلاع درجا   من يور الصلات اإل
  ىام ادللكػوت الػذي  ػو ماػه ىاػد سػدرة   لذلك ىادما ذ   أمني ادل لكة

حػاؿ أ   دلػاذا؟ (إمبمحيد أظللة )  أسنسيم أف أتقدـ ولو : ادلانهد مم رسوؿ هللا فقاؿ له 
 وأي  لو تقدم  ازرتح ! -اور الذا   ينامل ال -احرتح  حيد أظللة لو تقدم 
  ضه جٌٕقققققٌٛ ٔحٌقققققص ِقققققٓ ٌطحفطٙقققققحضه جٌٕقققققٌٛ ٔحٌقققققص ِقققققٓ ٌطحفطٙقققققحفقققققًجفقققققًج

  

  ِققققققح وٚٔققققققٗ ٚلفققققققص يجش جٌّعتىققققققسِققققققح وٚٔققققققٗ ٚلفققققققص يجش جٌّعتىققققققس

 !!!!وحف ىاد  ذا ادلقاـ لو ميد أحرتؽ   سيد  جربيل  
بربونػػه مػػن يػػوره مػػػلوات رف   وجعلاػػا هللا .يػػوره ذا  أمػػا سػػيد  رسػػوؿ هللا 

 ولذلك هللا يذور  دالما   القرآف   وتسليماته ىليه ضلن ِمن يور رسوؿ هللا

                          ((77)اذتحضات)اذتحضات  

 فيك  احلقالق البا اية الا    من يور رسوؿ هللا

                   ((1010)ٕآٍ عُضا)ٕآٍ عُضا  

  فنا٥ٌ ايٓٛصفنا٥ٌ ايٓٛص

فػػالاور الػػذي رش ىلياػػا رباػػا مػػن يػػور حبيػػ  هللا ومصػػسلاه وجعلػػه   اب ااػػا و ػػو 
تلبيػة مػا يسالباػا إىل  وبػه يسػارع هن ي  لسػماع و مػالاور الذي يقبل به ىلػد هللا وبػه يسػ

وبه يلرح ابلعمل الصا  إذا ىملااه وبػه ضلػهتف إذا حصػر     اىػة   به سيد  رسوؿ هللا
هللا ويلػػػػػػػـو أيلسػػػػػػػاا ويوأهػػػػػػػا إذا وحعاػػػػػػػا    معصية ترض  هللا دلاذا؟
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 :ألف  ذا الاور فياا  

                                                      

          ((201201)األعضاف)األعضاف    

 ذا الاور اي أحباب  و الذي ياهتؿ لاا من ىاد حضرة هللا مػا ضلناجػه إليػه   الػدييا 
 !واايزرة لاكوف   الدييا من ادلللاني و  اايزرة من السعداء واللالهتين

 ويف؟
  و الذي يلهماا.

ي غلعل اللرد ماػا إف وػاف  لًمػا أو جالًسػا أو ما ػًيا ينػذور أيػه ىليػه الصػ ة ما الذ
وم يؤد ا ؟ إيه ذلك الاور الذي بدازله ينلقد إذلاًما من هللا لكػ    يقػم   معصػية هللا 

 ألف هللا ػل  ىباده النوابني وادلنسهرين فيذّورؾ.
ة؛ فػػػالاور الػػػذي بدازلػػػه لػػػو أف أحػػػًدا وحػػػم   ذيػػػ  وغلػػػل ىػػػن هللا واسػػػنررؽ فػػػرت 

 يابهه: إىل م  سنظل ىلد  ذه احلالة؟ ف ذا أ  ادلوت فماذا تقوؿ ؟

                          ((ٕٕٓٓ)ُئذٍج١٘)ُئذٍج١٘  

 جم وت  إىل هللا وايدـ إىل هللا. يا ار 
  أحػػد اجلالسػػني مػػم السػػيدة رابعػػة العدويػػة ل حػػاؿ ذلػػا  ػػل لػػو تبػػ  لنػػاب هللا

 !!ىل ؟ فقال  له بل لو ةاب هللا ىليك لنب 
    أم تقرأ حوؿ هللا                                          ((118118)ايتٛب١)ايتٛب١ 

من الذي أذلمه  ابلنوبة؟ ومن الذي وفقه  ذلا؟ ومػن الػذي حبػبه  للػدزوؿ فيهػا؟ 
مػن  ػذا الاػور مػا الػذي غلعلػك  ػن إىل بيػ  هللا احلػراـ  فكل  ذه اإلذلامػات ال   هللا

    وتريػػد أف تػػهتوره؟ إيػػه ذلػػك الاػػور الػػذي بػػدازلك  ػػو الػػذي ينلقػػ  اإلذلػػاـ مػػن هللا
                                          )ايؾُػ()ايؾُػ( 

  سعداء هللافمن الذي يلهمك ابلنقوى وىمل األتقياء والصاحلني وال
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  َؾاٖز ايشات ايع١ًَٝؾاٖز ايشات ايع١ًٝ

                        ((3535) ايٓٛص) ايٓٛص  

يػػور هللا اي أحبػػاب هللا ورسػػوله الػػذي يسػػنسيم أف ياظػػر إليػػه  يسػػنسيم أف ينملػػد بػػه 
 ،،،،!!  يسنسيم أف ييا د ضياء سيد  رسوؿ هللا

ن مجيػم والااتػه لػي  ىػ    ذاته   يسنسيم أف يػراه أحػد ولػو ىػ  لكن يور هللا
 !!  معاا اايلة الا يسنسيم أف يرى هبا الاور الذا  

. م ػاؿ مػن يسػنسيم  لكن يػرى الاػور الػذي أظهػره هللا   ذات سػيد  رسػوؿ هللا
أف يػػػػرى إرسػػػػاؿ النللهتيػػػػوف بػػػػدوف  ا ػػػػة، اإلرسػػػػاؿ موجػػػػود   اللضػػػػاء لكػػػػن  ػػػػل أحػػػػد 

وهللا أىلػد وأجػل   جهاز اسػنقباؿ فاػور هللا يسنسيم أف يراه بدوف  ا ة، واليا ة هبا
  يرى   ذاته ألف أيوار هللا   ترا ا العيوف إ  يـو الدين و   ذه احلالة غلعػل لاػا ويليػه 

، الػذي رأي    ػذه الػدييا حبًسػا  زامة من ىاده وفضله وجػوده فاػرى بػه أيػوار ذاتػه
 . اءمن  ذا الضياء  و واحد فق  و و إماـ الرسل واأليبي

  سػػػألوه )ويػػػف رأى ن  ولػػذلك سػػػيد  مالػػػك أبػػػن أيػػ  مػػػاح  ادلػػػذ  
وُأِزَذ ىن حسه ويلسه وبقد مبػا فيػه مػن يػور ربػه فػرأى مػا فيػه   ربه؟  حاؿ: " مات ن

 من هللا  حضرة هللا   غيبِة زلمٍد رسوؿ هللا "
   لكن أي  ماذا معك لك  تري  ذا الاور أي  مي   ل مي  يرى حًيا؟  

 يقوؿ أحد الصاحلني 
  ئيج ضؿٍقققققققققققققققققققققٝ قر١رقققققققققققققققققققققٟئيج ضؿٍقققققققققققققققققققققٝ قر١رقققققققققققققققققققققٟ

  

  ذققققققققققققققققققققأٞ ػقققققققققققققققققققق١ٓ أٌجٖذققققققققققققققققققققأٞ ػقققققققققققققققققققق١ٓ أٌجٖ

  ذؼ١ٕقققققققققققققققققققققققٗ ال ذؼ١ٕقققققققققققققققققققققققٟذؼ١ٕقققققققققققققققققققققققٗ ال ذؼ١ٕقققققققققققققققققققققققٟ  

  

  فّقققققققققققققح ٠قققققققققققققٍجٖ ْقققققققققققققٛجٖفّقققققققققققققح ٠قققققققققققققٍجٖ ْقققققققققققققٛجٖ

 :م  يرى اإليساف؟ إذا دزل    
{{  ٔ٘ ُِٜبٔقُض ٔب ُٙ اي٤ٔشٟ  ََٚبَقَض  ، ٔ٘ َُُع ٔب َِٜغ ُ٘ اي٤ٔشٟ  َُِع ُِٓت َع ٘ٔٝن ُِٜبٔقُض ٔب ُٙ اي٤ٔشٟ  ََٚبَقَض  ، ٔ٘ َُُع ٔب َِٜغ ُ٘ اي٤ٔشٟ  َُِع ُِٓت َع   127127{{  ٝن

                                                           
 ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ. 7ٕٔ
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تلضػل بػه ىليػه  بّدؿ هللا أومافه وملاته وأىساه هللا ماًاا ىليا من ىاده فيبصر مبا
، لكػن ضلػن يريػد أف يػرى يػور هللا فػأين يػراه؟  ربه مػا اسػنساع أف يناملػه مػن مجػاؿ هللا

 ولذلك حاؿ هللا   اايية     اليا ة الا أظهر ا رباا لاا؛    ا ة رسوؿ هللا

               ((3535)ايٓٛص)ايٓٛص  

نقريػ  احلقيقػة لكػن لي  حقيقة  ذا الاػور ألف الاػور لػي  وم لػه  ػبيه  ػذا م ػل ل
 حقيقة أيوار هللا

ٍُّ ٚال و١ققققققققققف ٌٚىققققققققققٓ ٍُّ ٚال و١ققققققققققف ٌٚىققققققققققٓذققققققققققع وقققققققققق   ذققققققققققع وقققققققققق

  

  ذققققققققققققققأٔٛجٌ ضؼحٌققققققققققققققص ِؼ٠ٕٛققققققققققققققسذققققققققققققققأٔٛجٌ ضؼحٌققققققققققققققص ِؼ٠ٕٛققققققققققققققس

أيوار ذاتية إذلية   يدروها أحد من الربية ح  ولو واف من أ ػل اخلصومػية إ  إذا   
 ! اجنباه مو ه وأىساه من ىاده ما به ين لد له ف اه فاور هللا

 أين يراه؟
 ؛ أليه اليا ة الا أىسا ا لاػا هللا لكػ  يػرى مجػاؿ ىلد حدر     يور رسوؿ هللا

 هللا ووماؿ هللا واألز ؽ الا ػلبها هللا واألىماؿ الا تسنوج  رضا هللا .
فاان مسالبوف أف يقف ىاد  ذا الرجل وينملد فيه د يعمػل ومػا وػاف يعمػل ىلػد 

 :حدر  لادزل   حوؿ هللا

                                                          

                      ((2121)األذظاب)األذظاب  

م يقػػػل   ن ألف زلمػػػًدا اينقػػػل إىل جػػػوار هللا لكػػػن رسػػػوؿ هللا  ومػػػافه الاوراييػػػة 
 .ورسالنه البهية موجود   ول الوجود إىل يـو الدين

يػػه السػػ ـ   الصػػ ة يقػػوؿ: السػػ ـ ىليػػك أيهػػا الاػػ ، ولاػػا اي أحبػػاب يلقػػ  ىل
أيوجد أحػد يقػوؿ السػ ـ ىلػد الاػ ؟  ، يقػوؿ السػ ـ ىليػك  بػد أف  يكػوف  ػو يػراين 

 : ويسمعس ويرد ىل  الس ـ، ولذلك يقوؿ
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ٖٞ ُصٚٔذٞ َذٖت٢ ٜأُصٖر َعًٜ  }} ُ٘ َعًٜ ٖٞ ، إ٢ال َصٖر اي٤ً ُِ َعًٜ َُٜغًه ِٔ ٜأَذٕز  َٔ ٖٞ ُصٚٔذٞ َذٖت٢ ٜأُصٖر َعًََٜا  ُ٘ َعًٜ ٖٞ ، إ٢ال َصٖر اي٤ً ُِ َعًٜ َُٜغًه ِٔ ٜأَذٕز  َٔ َََّا  ٘ٔ ايٖغال َِّٝ ٘ٔ ايٖغال ِٝ  }}128128  

 وأين    روحه؟
روحه منعلقة  ماؿ هللا وومػاؿ هللا فػا ٍذف لػه بػرد السػ ـ فهػو يػرد  ػواؿ الليػل 
والاهػػار فهػػذا مػػا يسػػمد  مػػم اجلمػػم وفػػرؽ اللػػرؽ   مجػػِم مجػػٍم دالػػ  مػػم حضػػرة هللا و  

خلصومػية ىاػػدما ، وأ ػػل ا فػرِؽ فػػرٍؽ أليػه يػػرد النايػة ىلػػد مجيػم ىبػػاد هللا   دييػا هللا
 يلقوا الس ـ تاكيف احل   ف ويه ويسمعويه.

ونػػػػ  ونػػػػااًب يبػػػػني فيػػػه ادلػػػػا ، الػػػػا تناملهػػػػا    سػػػيدي ىبػػػػد الو ػػػػاب اليػػػعراين
 العقوؿ، من الا أىسا ا له هللا مساه ) ادلان الكربى (، مان من هللا فيقوؿ:
ٖٞ أ٢ْ َا جًغت َض٠ يف ايقال٠ ٚقًت ايغال ٔٓ اهلل ب٘ عً ٖٞ أ٢ْ َا جًغت َض٠ يف ايقال٠ ٚقًت ايغال" ٚمما َ ٔٓ اهلل ب٘ عً ّ عًٝو ّ عًٝو " ٚمما َ

أٜٗا ايٓيب ٚصمح١ اهلل ٚبضنات٘ إال ٚصأٜت٘ أَاَٞ ٚمسعت٘ ٖٚٛ ٜكٍٛ أٜٗا ايٓيب ٚصمح١ اهلل ٚبضنات٘ إال ٚصأٜت٘ أَاَٞ ٚمسعت٘ ٖٚٛ ٜكٍٛ 

  ٚعًٝو ايغالّ ٜا عبز ايٖٛاب " .ٚعًٝو ايغالّ ٜا عبز ايٖٛاب " .

فمػػاذا حػػدث لاػػا حػػ    يسػػمم؟ لػػو أف  اخلػػ  مومػػوؿ؛ يػػرى ويسػػمم الػػرد مػػن 
وجعلهػػا لػػه    ػػذه الػػدييا؛   ؛ ألف  ػػذه وظيلػػة ووييػػة أمػػره هبػػا هللا حضػػرة الرسػػوؿ
  و الس ـ ملوات ر  وتسليماته ىليه . يسل  ىليه ويرد

  ايٓٛص يف َؾاٖز ايقاذتنيايٓٛص يف َؾاٖز ايقاذتني

إذاً يػػور هللا اي أحبػػاب الػػذي ضلػػن مػػدىووف للنعلػػق بػػه   الػػدييا  ػػو يػػور رسػػوؿ هللا 
 ويور وناب هللا ألف وناب هللا يور 

                                             ((5252ايؾٛصايؾٛص)٣)٣  

وناب هللا يور ووناب هللا احل  فيمػا بػني الاػاس الػذي يالػذ ونػاب هللا ادلسػسور مػن 
، القػػرآف ونػػاب هللا ادلسػػسور واحلبيػػ  ونػػاب هللا   ػػو اي أحبػػاب ؟ ػػو سػػيد  رسػػوؿ هللا

 ادلاظور ألف وناب هللا ادلسسور  زؿ رسالل 

                                                           
 ِٕٓى جقّى ذٓ قٕرً ْٕٚٓ جٌر١ٙمٟ 9ٕٔ
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                           ((4343اياي)بكض٠)بكض٠  

  يقوؿ:  ويف يصلد؟ ياظر وناب هللا ادلاظور
ُُْٛٔٞ ٝأَفًهٞ  }} ُِٜت َُا َصٜأ ُُْٛٔٞ ٝأَفًهََٞٚف٥ًٛا ٜن ُِٜت َُا َصٜأ   129129{{  ََٚف٥ًٛا ٜن

 :وناب هللا ادلسسور يقوؿ

                                            ((9797)ٕآٍ عُضا)ٕآٍ عُضا  

 ويف ضلّج ياظر  وناب هللا ادلاظور يقوؿ:
ٙٔٔيَتٞأُخُشٔيَتٞأُخُش  }} َٖٔش ْٚٞ ال ٜأِرص٢ٟ ٜيَعًهٞ ال ٜأُذٗخ َبِعَز َذٖحٔتٞ  ِِ ، ف٢ِٜ َٓأعٜهٝه ََ  ٞٚٓ ٙٔٚا َع َٖٔش ْٚٞ ال ٜأِرص٢ٟ ٜيَعًهٞ ال ٜأُذٗخ َبِعَز َذٖحٔتٞ  ِِ ، ف٢ِٜ َٓأعٜهٝه ََ  ٞٚٓ   130130{{  ٚا َع

ونػػاب هللا ادلسػػسور  ػػو القػػرآف وترمجػػة القػػرآف العمليػػة الػػا يانلػػم هبػػا اخللػػق  ػػ  
 ،  ذا يور و ذا يور . أفعاؿ وسلوويات وأحواؿ الا  العد ف

 : ولذلك حاؿ فيهما هللا

                                      ((3535)ايٓٛص)ايٓٛص  

 : يسأؿ هللا
 ... أف ياّور حلوباا وأف ياور أبصار  وأف ياور أمساىاا

وأف غلعل لاا يػورًا مػن بػني أيػدياا ويػور مػن زللاػا ويػورًا ىػن أؽلاياػا ويػور ىػن مشاللاػا 
ولاا يورًا وأف غلعل لاا يورًا   القبػور وغلعلاػا ضلػن ويورًا من فوحاا ويورًا من  ناا وأف غلعلاا  

 يورًا   الايور وغلمعاا مم أ ل الاور حوؿ احلبي  ادلصسلد
 وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل .

                                                           
 ّ٘حجٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ٚ ١ٍ 8ٕٔ
 ٌٚجٖ ٍُِٓ ٚجٌطًٍِٞ ٖٓٔ
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 اجمللس الثالث عصر

  ايكضإٓ ٚايٛضٜل إىل اهللايكضإٓ ٚايٛضٜل إىل اهلل

  زتايغ١ األخٝاص َٚفاصق١ األؽضاصزتايغ١ األخٝاص َٚفاصق١ األؽضاص

  االؽتغاٍ باهلل عُا عٛاٙاالؽتغاٍ باهلل عُا عٛاٙ

  فغ َٔ ٚعاٚؼ ادتٔفغ َٔ ٚعاٚؼ ادتٔاذتاذت

  َعضف١ املضٜز يؾٝدـَ٘عضف١ املضٜز يؾٝدـ٘

  ايٛىٓل اجملشٚب ٚايٛىٓل ايهاٌَ ٚايٛىٓل املضؽزايٛىٓل اجملشٚب ٚايٛىٓل ايهاٌَ ٚايٛىٓل املضؽز

  ادتشب ٚاألٚيٝا٤ادتشب ٚاألٚيٝا٤

  صؤ١ٜ صعٍٛ اهلل صؤ١ٜ صعٍٛ اهلل 
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ايكضإٓ ٚايٛضٜل إىل اهللايكضإٓ ٚايٛضٜل إىل اهلل  ::اجملًػ ايثايث عؾضاجملًػ ايثايث عؾض
ٖٖٔٔٔٔ

  

ػػل   القػػرآف غلػػد فيػػػه  رحػػاً تومػػل إىل هللا  وفػػن  هللا ورضػػػواف هللا    مػػن يُلصِّ
الذي يريد أف يرضػد ىاػه هللا ويرضػيه هللا  فيعسيػه وػل ماػاه؟ ولاػا، مػا تُعد و  ُ صد، من 

 السريق لذلك؟ وحد ومله هللا حلبيبه ومصسلاه:

                    ((130130)٘ط)٘ط  

  زتايغ١ األخٝاص َٚفاصق١ األؽضاصزتايغ١ األخٝاص َٚفاصق١ األؽضاص

فيػػػدير ظهػػػره للخلػػػق فػػػ  يسػػػمم مػػػاذا يقولػػػوف ىليػػػه، و  يرػػػرت مبػػػدحه  و  يهػػػن  
 ، ألف مدحه  لن يهتيده  يئاً، و  ذمه  سػيانقىف ماػه  ػ ٌء، واجللػوس معهػ  إف م بذمه

يكػػن ىلػػد ونػػاب هللا ومالدتػػه وسػػاة رسػػوؿ هللا وسػػ ته، فسػػنكوف ُح بػػاً   ػػ  اإليسػػاف 
 .ىن ىسااي حضرة الر ن 

ادل لكػػة الػػذين وللهػػ  رباػػا   الػػدييا بنسػػ يل  ػػذه انػػال  اإلذليػػة،  اػػاؾ رلػػال  
 ىادما يروأا ياادوف ىلد بعضه ، فل  احلديل: م ل  ذه
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ٘ٔ  إ٢ ٘ٔٔي٤ً ٤ً َٕ  ََال٥ٜٔه١ََٟال٥ٜٔه١ٟ  ٔي ٛٝٛٝفٛ ََٜٕ ٛٝٛٝفٛ ٥ُٛضم٢  يفيف    َٜ ٥ُٛضم٢اي َٕ  اي ُُٔغٛ ًَٞت ََٜٕ ُُٔغٛ ًَٞت َٜ  ٌَ ِٖ ٌَٜأ ِٖ   ََٚجُزٚاََٚجُزٚا  ف٢َِٜساف٢َِٜسا  ايٚشٞنض٢،ايٚشٞنض٢،  ٜأ

َّا ِٛ َّاٜق ِٛ َٕ  ٜق ََِٕٜشٝنُضٚ َ٘  َِٜشٝنُضٚ َ٘اي٤ً ِٚا  اي٤ً َٓاَر ِٚاَت َٓاَر ُٗٛا: : َت ًٝ ُٗٛاَٖ ًٝ ِِ،  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َٖ ِِ،َذاَجٔتٝه ٍَ  َذاَجٔتٝه ٍَٜقا ِِ  : : ٜقا ُٗ َْ ِِفُٝرف٥ٛ ُٗ َْ ِِ  فُٝرف٥ٛ ٢ٗ َٓٔرٔت ِِٔبٜأِج ٢ٗ َٓٔرٔت   ٜي٢ٜي٢إ٢إ٢  ٔبٜأِج

َُا٤ٔ َُا٤ٔايٖغ َٝا،  ايٖغ ِْ َٝا،ايٗز ِْ ٍَ  ايٗز ٍَٜقا ِِ  : : ٜقا ُٗ ِِفِٝغٜأٝي ُٗ ِِ  فِٝغٜأٝي ُٗ َِِصٗب ُٗ َٛ  َصٗب ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ُِ ُِٜأِعًٜ ِِ  ٜأِعًٜ ُٗ ِٓ َِِٔ ُٗ ِٓ ٍُ  ََاََا  َٔ ٍَُٜٝكٛ : : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  ٔعَبأرٟ؟ٔعَبأرٟ؟  َٜٝكٛ

َٕ ََٕٜٝكٛٝيٛ َْٜو،  َٜٝكٛٝيٛ َْٜو،َُٜغٚبُرٛ ُٜٜهٚبُضَْٜٚو،  َُٜغٚبُرٛ ُٜٜهٚبُضَْٜٚو،َٚ َُُزَْٜٚو،  َٚ َِٜر َُُزَْٜٚو،َٚ َِٜر َُٚحُزَْٜٚو،  َٚ ُٜ َُٚحُزَْٜٚو،َٚ ُٜ َٚ  ٍَ ٍَٜقا ٍُ  : : ٜقا ٍُفٝٝكٛ ٌِ: : فٝٝكٛ ٌَِٖ َٖ  

ْٔٞ؟ ِٚ ْٔٞ؟َصٜأ ِٚ ٍَ  َصٜأ ٍَٜقا َٕ  : : ٜقا َٕفٝٝكٛٝيٛ ِٜٚى،  ََاََا  َ٘ٔ٘ٔٚاي٤ًَٚاي٤ً  الال: : فٝٝكٛٝيٛ ِٜٚى،َصٜأ ٍَ  َصٜأ ٍَٜقا ٍُ  : : ٜقا ٍُفٝٝكٛ َِٝف: : فٝٝكٛ َِٝفَٜٚن ِٛ  َٜٚن ِٜٛي ْٔٞ؟  ٜي ِٚ ْٔٞ؟َصٜأ ِٚ ٍَ  َصٜأ ٍَٜقا : : ٜقا

َٕ ََٕٜٝكٛٝيٛ ِٛ: : َٜٝكٛٝيٛ ِٜٛي ِٜٚى  ٜي ِٜٚىَصٜأ ُْٛا  َصٜأ ُْٛاٜنا ُِٔحّٝزا،  ٜيٜوٜيٜو  َٜٚأَؽٖزَٜٚأَؽٖز  ٔعَباَر٠ٟ،ٔعَباَر٠ٟ،  ٜيٜوٜيٜو  ٜأَؽٖزٜأَؽٖز  ٜنا ُِٔحّٝزا،َت ُّٔٝزا،  َت ُّٔٝزا،ََٚتِر   ٜيٜوٜيٜو  َٜٚأٞنَثَضَٜٚأٞنَثَض  ََٚتِر

ٍَ  َتِغٔبّٝرا،َتِغٔبّٝرا، ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا ٍَُٜٝكٛ َُا: : َٜٝكٛ َُاٜف ٍَ  َِٜغٜأٝيْٛٔٞ؟َِٜغٜأٝيْٛٔٞ؟  ٜف ٍَٜقا َْٜوَِٜغٜأٝيَْٜٛو: : ٜقا ٍَ  ١ٜٖٓ،١ٜٖٓ،اٞيَحاٞيَح  َِٜغٜأٝيٛ ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا ٍَُٜٝكٛ ٌِ: : َٜٝكٛ َٖ ٌَِٚ َٖ َٖا؟  َٚ ِٚ َٖا؟َصٜأ ِٚ   َصٜأ

ٍَ ٍَٜقا َٕ: : ٜقا ََٕٜٝكٛٝيٛ ٘ٔ  ال،ال،: : َٜٝكٛٝيٛ َ٘ٔٚاي٤ً َٖا،  ََاََا  َصٚبَصٚب  َٜاَٜا  َٚاي٤ً ِٚ َٖا،َصٜأ ِٚ ٍَ  َصٜأ ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا ٍَُٜٝكٛ َِٝف: : َٜٝكٛ َِٝفٜفٜه ِٛ  ٜفٜه ِٜٛي ِِ  ٜي ُٗ ْٖ ِِٜأ ُٗ ْٖ َٖا؟  ٜأ ِٚ َٖا؟َصٜأ ِٚ ٍَ  َصٜأ ٍَٜقا : : ٜقا

َٕ ََٕٜٝكٛٝيٛ ِٛ: : َٜٝكٛٝيٛ ِٜٛي ِِ  ٜي ُٗ ْٖ ِِٜأ ُٗ ْٖ َٖا  ٜأ ِٚ َٖاَصٜأ ِٚ ُْٛا  َصٜأ ُْٛاٜنا َٗا  ٜأَؽٖزٜأَؽٖز  ٜنا ِٝ َٗاَعًٜ ِٝ َٗا  َٜٚأَؽٖزَٜٚأَؽٖز  ٔذِضّفا،ٔذِضّفا،  َعًٜ َٗاٜي َََِٚٚ  ٜطًّٜبا،ٜطًّٜبا،  ٜي َِٜأِعٜع َٗا    ٜأِعٜع َٗافٝ   فٝ

ٍَ  َصٞيَب١ٟ،َصٞيَب١ٟ، ٍَٜقا ِٖ: : ٜقا ُٔ ِٖٜف ُٔ َٕ؟  ٜف ُٖٛسٚ َٕ؟ََٜتَع ُٖٛسٚ ٍَ  ََٜتَع ٍَٜقا َٕ: : ٜقا ََٕٜٝكٛٝيٛ َٔ: : َٜٝكٛٝيٛ ََٔٔ ٖٓاص٢،  َٔ ٖٓاص٢،اي ٍَ  اي ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا ٍَُٜٝكٛ ٌِ: : َٜٝكٛ َٖ ٌَِٚ َٖ َٖا؟  َٚ ِٚ َٖا؟َصٜأ ِٚ ٍَ  َصٜأ ٍَٜقا : : ٜقا

                                                           
 ٘  ِٖ٘ٗٔكٍَ  7ٕ - ٕٗٔٓ/ٔٔ/8ٔجألقى  ،أٚالو ج١ٌٗم، ج٠ٌٍَمحش لرٍٝ، جألليٍ ٖٔٔ
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َٕ ََٕٜٝكٛٝيٛ ٘ٔ  ال،ال،: : َٜٝكٛٝيٛ َ٘ٔٚاي٤ً َٖا،  ََاََا  َصٚبَصٚب  َٜاَٜا  َٚاي٤ً ِٚ َٖا،َصٜأ ِٚ ٍَ  َصٜأ ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا ٍَُٜٝكٛ َِٝف: : َٜٝكٛ َِٝفٜفٜه ِٛ  ٜفٜه ِٜٛي َٖا؟  ٜي ِٚ َٖا؟َصٜأ ِٚ ٍَ  َصٜأ ٍَٜقا َٕ: : ٜقا ََٕٜٝكٛٝيٛ ِٛ: : َٜٝكٛٝيٛ ِٜٛي   ٜي

َٖ ِٚ ََٖصٜأ ِٚ ُْٛا  ااَصٜأ ُْٛاٜنا َٗا  ٜأَؽٖزٜأَؽٖز  ٜنا ِٓ َٗأَ ِٓ َٗا  َٜٚأَؽٖزَٜٚأَؽٖز  ٔفَضاّصا،ٔفَضاّصا،  َٔ َٗاٜي ٍَ  َََداٜف١ٟ،َََداٜف١ٟ،  ٜي ٍَٜقا ٍُ  : : ٜقا ٍُفٝٝكٛ ِِ: : فٝٝكٛ ٢ُٗزٝن ِِٜفٝأِؽ ٢ُٗزٝن ْٚٞ  ٜفٝأِؽ ْٜٚٞأ   ٜقِزٜقِز  ٜأ

ِِ،  ٜيٜفِضُتٜيٜفِضُت ُٗ ِِ،ٜي ُٗ ٍَ  ٜي ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا ٍَُٜٝكٛ َٔ  ًََٜو٠ًََٜو٠: : َٜٝكٛ ََٔٔ َُال٥ٜٔه١ٔ  َٔ َُال٥ٜٔه١ٔاٞي ِِ  : : اٞي ٢ٗ ِِفٝ ٢ٗ ْٕ  فٝ ْٕٝفال َِٝػ  ٝفال َِٝػٜي ِِ  ٜي ُٗ ِٓ َِِٔ ُٗ ِٓ َُا  َٔ ْٖ َُاإ٢ ْٖ   َجا٤ََجا٤َ  إ٢

ٍَ  ٔيَراَج١ٕ،ٔيَراَج١ٕ، ٍَٜقا ُِ: : ٜقا ُُِٖ ِِ  ٜك٢ٜك٢َِٜؾَِٜؾ  الال  اٞيُحًَٜغا٤ُاٞيُحًَٜغا٤ُ  ُٖ ٢ٗ ِِٔب ٢ٗ ِِ  ٔب ُٗ َِِجًُٔٝغ ُٗ ٕٖٔ{{  َجًُٔٝغ
  

ادل لكة ينمنعػوف ابلعلػ  وينمنعػوف بػن وة القػرآف وينمنعػوف ابلػذور وينمنعػوف بكػل 
 ما يُدار ألف  ذا  و ىمل األزيار واأل هار.

 أما انال  األزرى والا أمر  رباا أف يبنعد ىاها:

                                    ((6868)ّاألْعا)ّاألْعا  

و ػذا  ػرط جػو ري، فمػن يريػد فػن  هللا وىسػااي هللا فكػل مػن ظلػ  يلسػه إف وػػاف 
ابلُبعػػد ىػػن هللا أو ابلرللػػة ىػػن هللا، أو مبخاللػػة هللا ومعصػػية هللا، إف وايػػ  مػػلة رحػػ  فػػأ  
أذ ػػ  ولكػػن الضػػرورة تقػػّدر بقػػدر ا، أذ ػػ  ألزور ػػ  وأجلػػ  حلظػػات ألؤدى مػػا ىلػػدَّ 

  رلػاؿ حػديل  فيمػا يُرضػد هللا، فػ ذا بػدأوا   اخلػوض أسػنأذف وأحػوؿ ذلػ : وأتكل  وأفػن
بعد إذيك  ألى معد مصػلاة ضػرورية وأ  وػاف بػودِّى أف أجلػ  معكػ  و ػ اً ولكػن معػد 
مصلاة ػ و د   احلقيقة مصلاة مم هللا وم أوذب و    ء ألف ادلصػلاة مػم هللا، ألف 

 .ادلق ، ويكوف مم ذور هللا و اىة هللا رباا أمرى أف الوح  يكوف   غ  
 :ألير إذا جلسُ  معه  ودار حدي اً   القيل والقاؿ والريبة والاميمة حاؿ 

ِٔ  ََاََا  }} َِٔٔ َٔ  ٣ّ ِٛ ٣ّٜق ِٛ َٕ  ٜق َُٛ ََٕٜٝكٛ َُٛ ِٔ  َٜٝكٛ َِٔٔ َٕ  الال  ََِحًٔػ٣ََِحًٔػ٣  َٔ ََِٕٜشٝنُضٚ َ٘  َِٜشٝنُضٚ َ٘اي٤ً ٘ٔ    اي٤ً ٘ٔفٝ َُٛا  إ٢الإ٢ال  فٝ َُٛاٜقا ِٔ  ٜقا َِٔع ٢ٌ  َع ٢ٌَِٔث   ٔجٜٝف١ٔٔجٜٝف١ٔ  َِٔث

َُاص٣ َُاص٣ٔذ َٕ  ٔذ ََٕٜٚنا ِِ  َٜٚنا ُٗ ِِٜي ُٗ ٖٖٔ{{َذِغَض٠ٟ َذِغَض٠ٟ   ٜي
  

مػػاه  رالاػػة جيلػػة تيػػمها ادل لكػػة الكػػراـ فننباىػػد ىػػاه ، ألأػػ    يريػػدوف   ػػرج
 ػذه الرالاػػة، وإذا وايػ  ادل لكػػة حضػرة الاػػ  يقػػوؿ فػيه  ويػػف يعرفػوف أف  ػػذا الرجػػل  
وػػػاذب    ػػػذا احلػػػديل؟ فعاػػػدما يكػػػذب  ػػػرج ماػػػه رالاػػػة ماناػػػة دلسػػػافة ميػػػل فنعػػػرؼ 

 :ادل لكة أف  ذا حديل وذب، حاؿ 

                                                           
 ٚجٌطًٍِٞ ػٓ أذٟ ْؼ١ى جٌهىٌٞ  صك١ف جٌرهحٌٞ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٕٖٔ
 ْٕٓ أذٟ وجٚو ِٕٚٓى أقّى ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٖٖٔ
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٘ٔ  إ٢َساإ٢َسا  }} ََا َجا٤َ ٔب  ٢ٔ َِْت  ِٔ َٔ َٔٝال  ًٜٝو  َُ ُ٘ اٞي ِٓ ٜ٘ٔنَشَب اٞيَعِبُز َتَباَعَز َع ََا َجا٤َ ٔب  ٢ٔ َِْت  ِٔ َٔ َٔٝال  ًٜٝو  َُ ُ٘ اٞي ِٓ   134134{{  ٜنَشَب اٞيَعِبُز َتَباَعَز َع
ألأ    يسنسيعوف    الرالاة الا زرج  ماه لكذبه، وإذا اغنػاب ييػموف مػن  

   فمه رالاة اللا  ادلي  واجلَيف:                                   
    مػػن أدب رباػػا أيػػه حػػاؿ:ومػا  ػػكله؟ ف         ((1212)اذتحــضات)يعػػس رالاػػة جيلػػة وم اذتحــضات.

 يذور ا ألف القرآف حسن احلديل.
فلكد يُرضد اإليساف هللا ويرضد ىاه هللا ويعسيه مااه، ف بد مػن البدايػة أف يبنعػد 
 ىن و ـ الااس ولي  له ى حة به، وأف يبنعػد ىػن أ ػل اللرػو وأ ػل السػهو وأ ػل الرللػة

   ادلعصية؟ رباا ذور  يئني إعاني: ، ألف آدـ ما سب  وحوىهىن هللا 

                                                    ((115115)٘ط)٘ط  

سػب  الوحػػوع    ادلعصػية الاسػػياف و  توجػػد العهتؽلػة، ومػػا العػ ج؟ الاسػػياف ػلنػػاج 
   إىل ادلذاورة:                      ((2121)ايغاؽ١ٝ)والعهتؽلة  ناج إىل من يّقويها: ايغاؽ١ٝ 

                                                                         

    دلاذا؟                               )٘ط٘()ط(..  

 :، ومجَّم اإلعاني فقاؿ لاا هللا وأف أزوه  و الذي يعياه، ىلد و رة ذور 
َْٔغَٝت َسنَٜٓضٜى  }} َٚإ٢َسا  َْٜو،  َ٘ ٜأَعا ُِٝض اأٜلِفَرأب َفأذْب إ٢َسا َسٜنِضَت ايًٜٓ َْٔغَٝت َسنَٜٓضٜىَخ َٚإ٢َسا  َْٜو،  َ٘ ٜأَعا ُِٝض اأٜلِفَرأب َفأذْب إ٢َسا َسٜنِضَت ايًٜٓ {{  َخ

135135

  

 .زيهؤاد معه وتو ذه مواملات األخ الذي تصاحبه ومي -
 :ؾ ىن اللاوؽ برو  الصاحلني لكن مديقك الذي إذا جلس  أزَّر  -

ػػاً، فػػأتربأ ماػػه وأبنعػػد ىاػػه ولكػػن ابللسػػف  - فػػ  يكػػوف أزػػاً ولكاػػه يكػػوف فخَّ
 ير وينعبر و  غلل  ىل ادلياول:واللني ح    يعاد

                      ((130130)٘ط)٘ط..  

                                                           
 ٌٚجٖ جٌطًٍِٞ ٚجٌطرٍجٟٔ فٟ جٌي ١ٍ ػٓ ػرىهللا ذٓ ػٍّ. ٖٗٔ
َْعل .ج ٖ٘ٔ ٍْ ُِ ٌْكٓٓ  ١ْٔح فٟ وطحخ جإِلْنٛجْ ػٓ ج ُٓ أَذِٟ جٌىُّ  ذ
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  االؽتغاٍ باهلل عُا عٛاٙاالؽتغاٍ باهلل عُا عٛاٙ

   وبعػػد ذلػػك يايػػرل بػػذور هللا وتسػػبي  هللا:                             

                                                        ((ٖٖٔٓٔٓ)ه )ه   

ُر الرضا  و النسبي  الدال  من حلٍ   الٍ     ػذا ، ح  تااؿ مقاـ الرضا، فسِّ
  : :  ػػ ٍء؟ ياظػػر للابيػػ  ػ ميػػد ىليػػه دالمػػاً ادلػػاهج يصػػل إىل أى                

        ((٘٘)الضاد)الضاد 
  الػدييا   أزذ القرار اإلذلد  يه سيأزذ ما يريػده سػواء لػديياه أو أل لػه أو لالسػه

و ػػػذا مػػػاهج هللا   ونػػػاب هللا ومػػػن يريػػػد  ػػػذا ادلػػػاهج فهػػػا  ػػػو ذا،  واايزػػػرة إف  ػػػاء هللا، 
   ظ ىلد  ذا ادلاهػاج ويظػل    ػذا اللػن ؟ويف ػلاف                               

                                            ((ٖٖٔٔٔٔ)ه )ه  
فن  ىليك هللا وأىساؾ ىلـو إذلامية وأىساؾ أسراراً رابييػة وأىسػاؾ مو بػة ويػلية، 

ىسػػاؾ مػػا تريػػد مػػن أمػػور الػػدييا الدييػػة أو مػػن أمػػور احلضػػرة العليػػة أو مػػن أمػػور اايزػػرة وأ
 .الباحية، إايؾ أف تاظر للااس مرًة أيية

أتريػػد الرةسػػة أـ تريػػد اللخػػر أـ تريػػد اليػػرؼ أـ تريػػد السػػيادة أـ تريػػد النعظػػي  أـ 
 تريد ما يسلبه الرافلوف من الااس، وماذا يلعل لك الااس؟ 

؟  ػل   سيَّدوؾ ىلد الكل فماذا سيصاعوف معػك إذا أحبلػ  ىلػد هللا    أأ
 سيهنلوف لك  ااؾ؟ أو  ل يذ بوف ذلااؾ ويكوف ذل  دورًا؟ ول واحد ميروؿ بالسه.

إذاً العاحػػل   يهػػن  إ  بربػػه، و  يُقبػػل إ  ىلػػد ربػػه، و  يانظػػر أجػػراً و  جػػهتاًء إ  
مػػا وػػاف معروفػػاً أو مجػػي ً أو زػػ اً أو بػػراً فػػ   ، وإذا أسػػدى ألى إيسػػاٍف والاػػاً مػػن هللا 

    يانظر ماػه جػهتاًء، ومػاذا معػه حػ  يعسيػس جػهتاءاً، يانظػر اجلػهتاء شلػن يقػوؿ:          

                ((ٖٖٓٓ.)الكهف.)الكهف                      ((ٕٜٕٜ)ود )من هللا .من هللا  ود...  
ه وهبػػذه الكيليػػة  فيػػدـو لػػه العسػػاء وسػػُ فم ىاػػه و ػػذا  ػػو ادلػػاهج ومػػن ؽليػػد ىليػػ

الرساء وس ى ما   يراه الاػاظروف   ىػام ادللكػوت األىلػد مػم ُومَّػل األوليػاء والصػاحلني 
والصػػػػػديقني بػػػػػل ورمبػػػػػا غلنمػػػػػم ىلػػػػػد أرواح  السادة الرسل واأليبياء.
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مػن يسػّيده لكن لو  و حصَّل  ذا ادلقاـ ويريد أف يييِّخه الااس فمػن يقبِّػل يديػه و 
ومن يعسيه لػيم  السػاحة ابخلػ ات والسعػاـ والربوػات  فيكػوف حػد دزػل   أمػٍر أػد ىاػه 

، و ػػػذا  ػػػو السػػػبيل الوحيػػػد الػػػذي ازنػػػاره هللا للا ػػػاح مػػػم هللا وجبيػػ  هللا ومصػػػسلاه 
 .حبي  هللا ومصسلاه 

  األع١ً٦األع١ً٦

  اذتفغ َٔ ٚعاٚؼ ادتٔاذتفغ َٔ ٚعاٚؼ ادتٔ

  جٌٓإجي جألٚيس ِح جًٌٞ ٠كف  ِٓ ْٚحِٚ جٌؿٓ؟جٌٓإجي جألٚيس ِح جًٌٞ ٠كف  ِٓ ْٚحِٚ جٌؿٓ؟

ما ػللظ اإليساف من وساوس اجلن و ييله ل يساف  و ادلر د الػرابين ادلػأذوف مػن 
، لكػن اجلػػن عبػ  أأػ  ذ بػػوا إىل سػيدي ىبػد القػػادر اجلػي ين ػ و ػػو   الاػ  العػد ف 

 بداينه وواف جالساً   اخللوة يذور هللا ورأى يوراً من السماء إىل األرض وحاؿ له:
لبيػك سػيدي، فقػاؿ لػه: إين أسػ  لػك ارمػات، فقػاؿ  ىبدي ىبد القادر ػ فقاؿ:

له: إزسأ اي ملعػوف، فلػوجئ ابلاػور وحػد  ػوؿ إىل دزػاف، فقػاؿ لػه: ويػف ىػرفنس اي ىبػد 
القادر؟ حاؿ: إف هللا   ػلـر  يئاً ىلد لساف يػ  د يبياػه لػو ، حػاؿ: صلػوت مػس اي ىبػد 

 لصاحلني هبذه السريقة.القادر بعلمك وفقهك، ولقد أزرج  حبلك سبعني من ا
يقػػوؿ لػػه: أسػػ  لػػك ارمػػات، فيقػػوؿ: أ  أزػػذت تصػػرػلاً  اً فػػ ذا رأى أحػػد   يػػور 

!! ويػػف اي أزػػ ؟ تصػػري  ؼلػػالف  ػػدى رسػػوؿ هللا وؼلػػالف وػػ ـ هللا   اً بػػذلك، تصػػرػل
 بعػاً يػػرتؾ الصػػ ة ويػرتؾ الصػػياـ وغللػػ  مػم الاسػػاء ويػػذ    اػا و اػػاؾ، وبػػذلك يكػػوف 

 وية والعياذ اب.حد دزل   اذلا
يػنعل  فالذى أصلاه  اا  و العل ،  بد حبل أف يدزل أحد    السريق وينعمػق فيػه 

  ريػػػق   تعرفػػػه، و  تريػػػد أف تضػػػلَّ  أيػػػ  تريػػػد أف ميػػػ   العلػػػ  وينلقػػػاه مػػػن العػػػارفني، 
فيقوؿ لك:  اػاؾ دوراف   مكػاف  اً ميد    ذا السريق ويعرفه ورجم، زب   فنسأؿ رج ً 

، فنميػػ   ػػذا ادلكػػاف، و اػػاؾ ذلػػ  يظهػػر   ىاػػد وػػذا، و اػػاؾ بئػػٌر تيػػرب ماػػه   اوػػذ
لكػػػن لػػػو زػػػرج واحػػػد ماػػػا اايف إىل الػػػوادى اجلديػػػد وم يسػػػمم ىػػػن  ػػػذا وأيػػػ  مسمػػػئن، 

ىمػػا فيػه، فهػل يعػػرؼ ادليػد فيػه؟ ويػػف ؽليػد؟ فػ  بػػد أو ً مػن سػػؤاؿ عػرؼ السريػق وم ي
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  زب  هبذا السريق:                      ((5959)ٕايفضقا)ٕايفضقا. 
وػاف واحػد مػن ت ميػذه مػ ـز احلضػور معػه د غػاب ف ػأة و ػاؿ   اإلماـ اجلايد 

غيابػػه، فقػػاؿ إلزوايػػه: إذ بػػوا إليػػه وإ مئاػػوا ىليػػه، فػػذ بوا إليػػه وسػػألوه: اليػػيم يسػػأؿ 
 ىاػػك فلػػ  م تعػػد  ضػػر انلػػ ؟ حػػاؿ ذلػػ : ومػػا حػػاج  لليػػيم؟ فػػأ  وػػل ليلػػة أبيػػ   
اجلاة، فقالوا: ويف؟ حاؿ: مجاىة ول ليلة ٍتوى وٍزذوى ويُدزلوى اجلاة وأحضػر معهػ  
أيضاً  ااؾ حلقة ذور، فذ بوا إىل الييم، فقاؿ ذل  الييم: حولوا له ىادما تػدزل حلقػة 

فكػػػايوا مجاىػػػػة مػػػن اجلػػػن وٍتػػػػوه  و  حػػػػوة إ  اب العلػػػد العظػػػي ،  الػػػذور حػػػل:   حػػػوؿ
ه ويضػػاكوا ىليػػه ويعملػػوا لػػه حلقػػة ذوػػر، فقػػاؿ:   حػػوؿ و  حػػوة إ  فياملػػوه وٍزػػذو 

اب العلػػد العظػػي  فلػػوجئ ابلضػػرب ىليػػه مػػن وػػل مكػػاف حػػ  فقػػد الػػوىد، اسػػنيقظ بعػػد 
فيهػػػا  لسػػػعة اليػػػم    الصػػػباح، فػػػأين وجػػػد يلسػػػه؟   مهتبلػػػة مدياػػػة برػػػداد والػػػ  يرمػػػد

 !!فعرؼ أف  ؤ ء جن يضاكوف ىليهالااس مهتابله ، 
 .ويعرفوأا  ذه األمور وفف    من ػللظو كن العار فل

، ووػػػاف أحػػػد أحبابػػػه انػػػدين حػػػاؿ لػػػه:  يلػػػ  اإلمػػػاـ اجلايػػػد دزػػػل ادلسػػػ د   يػػػـو
ايسػيد  اليػيم إى رأيػ  أى وأيػ    اجلاػة ػ فاػ    يسمػئن ذلػذا ػ فقػاؿ لػه:  ػو يعػر 

فالرجػػل ذلػػذه األمػػور،  وأيػػ ؟ يعػػر   تسمػػئناليػػيساف م غلػػد أحػػداً يسػػخر ماػػه غػػ ى أ  
، : وهللا   آمػن مكػر هللا ولػو وايػ  إحػدى حػدمدَّ   اجلاػةالذي بيػره الرسػوؿ: حػاؿ 

ل؟  فأي  لو أروؾ رؤاي أيك حد دزل  اجلاة ترتؾ العبادة والساىة وتااـ وتكسِّ
  : يقوؿ سره حدس اجلبيل  القادر ىبد الييم وواف

  آَٓتآَٓت  فٌٗفٌٗ: : ي٘ي٘  فكٌٝفكٌٝ  بٞ،بٞ،  ميهضميهض  الال  إٔإٔ  َٚٝثاقٟاَٚٝثاقٟا  عٗزٟاعٗزٟا  ُالُنيُالُني  تعاىلتعاىل  اهللاهلل  أعٛاْٞأعٛاْٞ  }}

{{ذهِٝ ذهِٝ   عظٜظعظٜظ  ٚاهللٚاهلل  ايعٗز،ايعٗز،  قبٌقبٌ  نرايٞنرايٞ  سيوسيو  بعزبعز  ذايٞذايٞ: : فكاٍفكاٍ  سيو،سيو،  بعزبعز  َهضَٙهضٙ
ٖٔٙ،. 

هػػذا  ػػو سػػر ف الرافػػل، اجلا ػػل حػػاؿ فمػػا  كػػذا الواحػػف العػػارؼ حػػاؿ وػػاف فػػ ذا
 العارفني فه  من ػللظ اإليساف من  ذه األمور إف  اء هللا.

  َعضف١ املضٜز يؾٝدـَ٘عضف١ املضٜز يؾٝدـ٘

                                                           
   جٌر١حْ ٌٚـ ٖٙٔ
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  ٌػحٟٔس و١ف ٠ؼٍف ج٠ٌٍّى ١ٖهٗ؟ٌػحٟٔس و١ف ٠ؼٍف ج٠ٌٍّى ١ٖهٗ؟جٌٓإجي ججٌٓإجي ج

الػػػا الصػػػ ح ويباػػػل ىػػػن رمػػػوز  هويػػػدىو ه و ػػػو أف يصػػػدؽ مػػػم هللا ويسػػػنعني بػػػ
لكػػد يعػػرؼ هبػػا الصػػاحلني، تناػػا ظهػػرت   دييػػا احليػػاة، وياظػػر إىل ادلقػػايي  القرآييػػة الػػا أ

 .ومدحه سيهديه  مر هللا إىل الييم الذي يسرتي  له ويومله إىل فضل هللا 

  شٚب ٚايٛىٓل ايهاٌَ ٚايٛىٓل املضؽزشٚب ٚايٛىٓل ايهاٌَ ٚايٛىٓل املضؽزايٛىٓل اجملايٛىٓل اجمل

ّٝ جٌٍّٖى؟ ّٝ جٌىحًِ ٚجٌٌٛ ّٝ جٌّؿًٚخ ٚجٌٌٛ ّٝ جٌٍّٖى؟جٌٓإجي جٌػحٌعس ِح جٌفٍق ذ١ٓ جٌٌٛ ّٝ جٌىحًِ ٚجٌٌٛ ّٝ جٌّؿًٚخ ٚجٌٌٛ   جٌٓإجي جٌػحٌعس ِح جٌفٍق ذ١ٓ جٌٌٛ

 ، ااؾ فرؽ بني انذوب وادلعنوه الذي يظن فيه الااس أيه رلذوب
الااس يني ة أموٌر   اللػرتات السػابقة أى واحػد ىاػده يقػىف   حػواه أو   حدراتػه 

الذ اية أو غ ه، وايوا يقولوف ىاه أيه وىّل ويؤللػوف حصصػاً و ػ ة ىاػه أف فػ ف العقلية أو 
ىل فاػػػدث لػػػه وػػػذا، وولهػػػا  ه فاػػػدث لػػػه وػػػذا وفػػػ ف حػػػاؿ لػػػه: إدىػػػو ػػػذا أراد أف يؤذيػػػ
 .و اـ لكد يؤيدوا ورامة  ذا الرجلومعظمها يكوف أ

٢ٌ  ٜأٞنَثُضٜأٞنَثُض  }}حضرة الا  حاؿ:  ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ١ٖٔٓ  ٜأ ١ٖٔٓاٞيَح ُ٘    اٞيَح ًٞـ ُ٘  اٞيُب ًٞـ {{اٞيُب
لػي  ىليػه حسػاب، لكػن  أليػه، 7ٖٔ

ػػ  أف أ ػػذه حػػدوة ىل وأميػػد زللػػه وأتعلػػ  ماػػه  ػػيئاً، حػػ  أف الصػػاحلني حػػالوا:      يصِّ
 ؤ ء القـو لي  لاػا  ػأٌف ؼلرج ولمة دىاء     ء   أريده،  تسل  ماه الدىاء أليه رمبا

 هب .
 :و ااؾ وىل رلذوب يعر أزذه هللا إليه

فيكيػف ىورتػه،.و   لف  رع هللا ف  ؽليد ىراي ً ؼلاو ذا  ر ه أيه  يلعل  يئاً 
وى يل  الوح   بػد وله   ػ بل ػلافظ ىلد  رع هللا، ؽليد أايـ رمضاف ومعه  عاـ وٍ

 وأف يرّده هللا إىل موابه وح  الص ة ليؤدى فريضة هللا. 
 :وأرضاه ػ وواف من وبار األحساب   اجلذب إىل هللا السيد أ د البدوى 

عبػػد   غػػار حػػراء، وحػػراء بياهػػا وبػػني مكػػة سػػبعة ويلػػومرتات،  لػػوع الرػػار وػػاف ين
يسنررؽ ساىنني، لكن هللا يّسر له وواف   يرتؾ فريضة واحدة   بي  هللا احلػراـ، ويػف؟ 

                                                           
 ٖؼد جٌر١ٙمٟ ِٕٚٓى جٌٗٙحخ ػٓ أّٔ  7ٖٔ
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و   ػػ ء؟ جػػالهت أف هللا وػػاف يسػػوى لػػه األرض  موامػػ تولػػي  ىاػػده سػػيارة و  وسػػيلة 
 الصاحلني، لكن  بد وأف يصلد. رمبا، و ذا إوراـ من هللا لعباد هللا

بعػػد إينهػػاء فػػرتة اجلػػذب وردَّه هللا إىل حالػػه وػػاف إمامػػاً يُر ػػد الاػػاس ويوجػػه الاػػاس، 
فكػاف ىامػل لػه إمػامني إعاػني  وواف أليه أحيا ً  دث له حا ت جذب أى َولٌه   هللا 

 هللا.ينااوابف اإلمامة   الص ة مم األحباب وادلريدين، ح  يؤدِّى فرالض 
فػػالوىل انػػذوب إذا م يُػػرُد إىل حالػػه ووػػاف   حالػػة جػػذب دالمػػاً، فػػاان   يعػػرتض 
ىليػػه و  يقنػػدى بػػه إذا وػػاف وليػػاً فعػػً ،   يعػػرتض ىلػػد أحوالػػه ألأػػا أمػػوٌر ىليِّػػه لػػي  لاػػا 

 . أٌف هبا، ولكن   يقندى به أليه حالياً   يُقندى هبذا الوىل    ذا األمر
  حاؿ   ذلك:والييم ابن ىر 

  ال ضمطققققققىٜ ذّققققققٓ َجٌققققققص ٖققققققق٠ٍؼطٗال ضمطققققققىٜ ذّققققققٓ َجٌققققققص ٖققققققق٠ٍؼطٗ

  

  ٌٚقققققققققٛ ؾقققققققققحن ذحألٔرقققققققققح ػقققققققققٓ هللاٌٚقققققققققٛ ؾقققققققققحن ذحألٔرقققققققققح ػقققققققققٓ هللا

ح  لو جاءؾ بكرامات واضاة جلّية ولكػن   يالػم حسبػاً، ألف القسػ   بػد وأف   
 يكوف ىادلاً ىامً  أتعل  ماه ويف أملد، وأتعل  ماه ويف أحرأ القرآف.

 ُوّلف إبر اد الااس. ىّل انذوب والوىل ادلر د الذي  و ذا  و اللرؽ بني الو 
وحػػد يكػػوف الػػوىل رلػػذوابً   بداينػػه د يُػػرد إىل اإلر ػػاد، فػػ  مػػايم أليػػه أمػػب  وليػػاً 

 لكن   حالة اجلذب   يُقندى به.مر داً، 
والييم أ د رضواف رضواف هللا ىليه واف   حالة جذب، فهػل يسػنسيم أحػٌد أف 

 ينابعه   أوضاع اجلذب وى حا ت اجلذب؟
يم أحد، ألأا أموٌر   يسنسيم بيػٌر برػ  معويػة مػن هللا أف يقػـو هبػا، لكػن   يسنس

دلػػػا عبػػػػ  األمػػػػر وُولػػػػف ابلػػػػدىوة إىل هللا أمػػػػب  رجػػػ ً ىػػػػادى لػػػػه وراماتػػػػه الػػػػا تظهػػػػر   
 الضرورات، ولكاه زلافظاً ىلد  رع هللا ماماً بنماـ.

 

  ادتشب ٚاألٚيٝا٤ادتشب ٚاألٚيٝا٤
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  ؟؟جٌٓإجي جٌٍجذغس ً٘ ال ذى ِٓ جٌؿًخ ٌىً ٌٟٚجٌٓإجي جٌٍجذغس ً٘ ال ذى ِٓ جٌؿًخ ٌىً ٌٟٚ

، فػ ذا ول وىّل  بد له من جذب، ولكن حقيقة اجلػذب  ػ  تعلػق القلػ  اب 
اإليساف وفقه الر ن وتعلق حلبه اب وم يايرل ابلاػاس مػم وجػوده بيػاه ، فلػي  زلناجػاً 
جلبػل و  زلناجػاً خللػػوة، و  زلناجػاً ليػػ ء مػن  ػذا، فلمػػاذا وػايوا يػػذ بوف لل بػاؿ؟ لكػػد 

 رى مور   ويريد أف ؽلاو  ذه الصور من حلبه، ألأ  حالوا:يبنعد ىن اخللق أليه ي
ويػػف يرحػػل حلػػٌ  إىل هللا، ومػػور األوػػواف ماسبعػػٌة   مرآتػػه، أـ ويػػف يرحػػل إىل )

ػ  بد ل يساف ل حػل إىل هللا أف ؽلاػو الصػور الكوييػة ولهػا مػن  (هللا و و منعلٌق بيهواته
هللا مػػم مػػػدحه شلكػػن أف  ػػػدث لػػه  ػػػذه  أفػػق القلػػ ، إذا أورمػػػه هللا برجػػٍل ابٍر    ريػػػق

 السيدة رابعة العدوية واي  تقوؿ:اخللق و  يؤعّروف فيه،  األ ياء و و بني
  ٌٚمققققى ؾؼٍطققققه فققققٟ جٌفققققإجو ِكققققىغٌٝٚمققققى ؾؼٍطققققه فققققٟ جٌفققققإجو ِكققققىغٝ

  

  ٚأذكققققص ؾٓققققّٝ ِققققٓ أٌجو ؾٍْٛققققٝٚأذكققققص ؾٓققققّٝ ِققققٓ أٌجو ؾٍْٛققققٝ

ّر    ّر فحٌؿٓققققققُ ِٕقققققققٝ ٌٍه١ٍقققققققً ِقققققققإجٔ   فحٌؿٓققققققُ ِٕقققققققٝ ٌٍه١ٍقققققققً ِقققققققإجٔ

  

  ٚقر١ققققد لٍرققققٝ فققققٟ جٌفققققإجو أ١ٔٓققققٟٚقر١ققققد لٍرققققٝ فققققٟ جٌفققققإجو أ١ٔٓققققٟ

و  مػػن احلػػديل و  مػػن اخللػػق، فػػ ذا   يوجػػد  ػػٌ  ييػػرلها ىػػن هللا   مػػن ادلاػػاظر   
أوـر هللا العبد   تعُلق القل  اب واييرل ابلكلية، يكوف ح  مػن حولػه ينكلمػوف و ػو 
  يسمعه ، والااس تذ   وايئ و و   يرا   أليه منعلٌق ابلعام الُعلػوى، فم ػل  ػذا   

 ػلناج إىل اخللوات األزرى.
    ُزلو القل  شلا سوى هللا: ولذلك ضلن ىاد     ريقاا اخللوة
ٍُ ٖٚقققرٙحش ٍُ ٖٚقققرٙحشئيج نقققع جٌمٍقققد ِقققٓ ٚ٘ققق   ئيج نقققع جٌمٍقققد ِقققٓ ٚ٘ققق

  

  ٠ٗققققققح٘ى جٌ ١ققققققد ِٓققققققٍٚوجل ذ ٠ققققققحشِ ٠ٗققققققح٘ى جٌ ١ققققققد ِٓققققققٍٚوجل ذ ٠ققققققحشِ 

  السػػوؽ أو   أوػػل أو   وليمػػة وى وػػل  ػػذه احلػػا ت   ييػػرله  اً فيكػػوف سػػواء  
:     لػػػػذلك يقػػػػوؿ هللا ، ػػػػأٌف ىػػػػن  ػػػػأف                                       

                  ((3737.)ايٓٛص.)ايٓٛص 
لكػػػػػن  بعػػػػػاً أ    أحػػػػػوؿ مػػػػػن األفضػػػػػل و  مػػػػػن األحسػػػػػن لػػػػػي  لاػػػػػا  ػػػػػأٌف هبػػػػػذه 

 .ادلوضوىات ألف األفضل واألحسن   يعلمه إ  هللا 

  صؤ١ٜ صعٍٛ اهلل صؤ١ٜ صعٍٛ اهلل 
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  ؟؟جٌٓإجي جٌهحِّس و١ف ضىْٛ ٌؤ٠س ٌْٛي هللا جٌٓإجي جٌهحِّس و١ف ضىْٛ ٌؤ٠س ٌْٛي هللا 

 :حس  حاؿ اإليساف ومقامه و مله دلا يراه نلف ىلد  رؤية رسوؿ هللا 
فنكوف البداية   العادة أف يػرى حبسػاً مػن يػور رسػوؿ هللا ويعلػ     ػذه الرؤيػة أف 

 . ذا  و يور رسوؿ هللا
 ويف يعل  ذلك؟

حػد يكػػوف ابإلػلػػاء وحػػد يكػػوف هبػػاتف دازلػػد، وحػػد يكػػوف بيػػخىف يقػػوؿ لػػه:  ػػذا 
 ،!عل  أف  ذا رسوؿ هللا رسوؿ هللا، فنخنلف  اا األحواؿ ولكاه ي

 ويقـو من  ذه الرؤاي فرحاً مايرحاً مسرور اخلا ر والباؿ.
 :فيه بعض القـو خلسأ وحعوا حد يرى رسوؿ هللا 

إذا وػاف  ف ى رسوؿ هللا ىلد حس  حاله. دث ػ فيأتيه ليابهه هبذا اخلسأػ و ذا ػل
وى مػورة  ػيٌم   اً مهمومػفػ ى رسػوؿ هللا ب  و  يهتاؿ ؽليد ىلد حس   ػواه  و  يٌم و

 قوؿ له: أي  حرَّب  وماذا تانظر؟وبٌ  حد اضلر ظهره وحرب أجله، ح  ي
حػػػد يكػػػوف حػػػد ىمػػػل ىمػػػ ً مػػػاحلاً يُسػػػر رسػػػوؿ هللا فيأتيػػػه مبنسػػػماً لكػػػد ييػػػ عه  

ومعاا ا أيه ىمل ىمً   يباً  في ر ىليػه رسػوؿ هللا أو ييػ عه ابإلبنسػامة الػا رآ ػا ىلػد 
 .وجهه 

 : رسوؿ هللا  فرؤية
 تبدأ أو ً إب راحات يورايية. -

ف إذا وػػا بعػػد ذلػػك يػػرى العبػػد بعػػض ادل مػػ  الظا ريػػة الابويػػة    يئنػػه  -
 حد مسم ىن ومله أو حرأ ىن ومله.

 ذا ارتقد ىن  ذا احلػاؿ يػرى سػيد  رسػوؿ هللا   مػورته الاوراييػة البهيػة ف -
 الا   يرا ا إ  أ ل القلوب النقية الاقية.

 ترتقػػػػػػػد األحػػػػػػػواؿ ويضػػػػػػػيق الكػػػػػػػ ـ    ػػػػػػػذا ادلقػػػػػػػاـ ألف  ػػػػػػػذا مقػػػػػػػاـ:و  -
 .(ُذؽ تعرؼ)
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 . فهذا مقاـ رؤية رسوؿ هللا 

 ن رسوؿ هللا والذين معه ....:
ظهػرت ذلػ   ػذه األومػاؼ و ققػوا هبػا وػايوا مػم رسػوؿ  فكل منم يقيد هللا ادلعية 

 هللا يـو القيامة:
{{  َّ ِٛ َٜ ِٔ ٜأَذٖب  ََ َََع  َُِض٤ُ  َّاٞي ِٛ َٜ ِٔ ٜأَذٖب  ََ َََع  َُِض٤ُ  ١ََٔ  اٞي َٝا ١ََٔاٞئك َٝا {{  اٞئك

ٖٔ9
  

                                                            

                          ((6969.)ايٓغا٤.)ايٓغا٤  

 : ويسأؿ هللا 
 ..... أف يُدزلاا   رحاب  ذه اايية

 ل  ذه العااية وأف يكرماا هبذه الو ية.وأف غلعلاا من أ 
 وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسلَّ 

                                                           
 ؾحِغ جٌطًٍِٞ ػٓ صفٛجْ ذٓ ػٓحي. 9ٖٔ
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 اجمللس الرابع عصر

  إفالح اجملتُع مبهاصّ األخالمإفالح اجملتُع مبهاصّ األخالم

  ايعبارات ٚاألخالمايعبارات ٚاألخالم

  ايترشٜض َٔ اإلفالؼايترشٜض َٔ اإلفالؼ

  َٓٗخ ايغًٛى ٚاألخالم اإلعالََٞٓٗخ ايغًٛى ٚاألخالم اإلعالَٞ



  ((157157))              :                                         :                                         8888نتاب نتاب                                                                       

 

إفالح اجملتُع مبهاصّ األخالمإفالح اجملتُع مبهاصّ األخالم  ::اجملًػ ايضابع عؾضاجملًػ ايضابع عؾض
ٖٔ8ٖٔ8

  

احلمد  الذى أيهتؿ اذلػدى والاػور ى ونػاب هللا، وأيػهتؿ لاػا  ،ميحرلا نمحرلا هللا بسم
البياف ادللصَّل ى األز ؽ وادلعام ت ى مورة حبيبه ومصسلاه، والص ة والسػ ـ ىلػ  
حبيباا ذي الرفعػة وادلقػاـ سػيد  ن والػه الكػراـ ، ومػاابنه العظػاـ ووػل مػن اسػنمد مػن 

يػػػـو الػػػدين واجعلاػػػا مػػػاه  إىل  ضػػػياءه، وميػػػد ىلػػػ  سػػػبيله ، و ريقػػػهيػػػوره ، واسنضػػػاء ب
 أمجعني مباك وجودؾ اي أرح  الر ني .

لو يظر  يظرة إجنماىية صلد أياا مجيعػا منضػررين مػن أحػواؿ اننمعػات اإلسػ مية، 
، وإيػػدحار القػػي  ابلكليػػة، حيػػل م ادلعػػام ت فسػػاد السبػػاع وسػػوء األزػػ ؽ ، والرػػا  

تػػػوح  للكبػػػ  و ر ػػػة ابلصػػػر  ، حيػػػل أف  ػػػذه األمػػػور حػػػ ت اجلميػػػم مػػػن يعػػػد  اػػػاؾ 
 ف سلة ، وحكاـ ، وىلماء ، فما احلل ؟ 

ىصػر الابػوة صلػد أف وػل مػا ػلػدث األف   يسػاوي ذرة إىل  ابلرغ  من أياا لو ىد 
 شلػػا وػػاف موجػػوداً وحػػادأً بػػني القػػـو الػػذين أرسػػل إلػػيه  الاػػ  العػػد ف ، مهمػػا رأيػػن  مػػن

، فمهمػػا  فظػالم لػػن تكػوف  ػػيئاً ابلاسػػبة دلػا وػػاف ػلػػدث   القػـو مبكػػة حبػػل بع ػة الاػػ  
رأيػ  مػن فظاىػػة   تسػاوي  ػ ء شلػػا حػدث  اػػاؾ   ذاؾ الهتمػاف أليػه بعػػل   أمػٍة أميػػٍة 
أ ل جا ليٍة ، حيل واف ٍول القوي فيهػا الضػعيف ، ووايػ  احلػروُب تقػوـُ بيػاه  ألتلػِه 

 ما  اء هللا . ىل إ األسباب ، وتسنمر
فذات مػرة وػاف  اػاؾ سػباؽ للخيػل فسػبق أحػد   مػن ىاللػة مػا ، آزػر مػن ىاللػة 
أزري ، فندزل  األسرة األزري لنماػم فػوز األوؿ ابلسػباؽ وحػا يسػبق فارسػه  ، فمػا  
واف إ  احلرب بياه  اسنمرت دلدة أربعني ساة ،  ذا م اؿ دلا وػاف ىليػه القػـو حبػل بع نػه 

 ، وىاػػػػػػدما ذ ػػػػػػ   إىل ادلدياػػػػػػة وػػػػػػاف يسػػػػػػكاها ىاللنػػػػػػاف ، وعلػػػػػػا )األوس واخلػػػػػػهترج
واخل فػػػػات   تانهػػػػ   –حيػػػػل أف أمػػػػل األيصػػػػار مػػػػن الػػػػيمن  –(وأمػػػػلهما مػػػػن الػػػػيمن 

ومػل رسػوؿ هللا ، ووػاف معهػ  عػ ث ىػال ت مػن اليهػود حػ   واحلروب   تاقسػم بيػاه 
و ػذه ىػادة اليهػود     –فكلما واي  احلرب تاسلئ بني األوس واخلهترج يؤج ها اليهػود 

                                                           
 . ٕٗٔٓ-ٔٔ-ٕٓ٘   ِٖٙٗٔٓ ِكٍَ  9ِٕٓؿى أٚالو ْٕى ، ذحألليٍ 8ٖٔ
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وجػػاء الاػػ  ومعػػه ادلهػػاجرين الػػذين حػػدموا مػػن أمػػاون  ػػ  ، فكيػػف  –وػػل زمػػاف ومكػػاف 
حاـ رسوؿ هللا ابلنأليف بني  ذه انمنعات ؟ وأمبا  مدياة    ز ؼ بػني أ لهػا ، و  

 ػن    األسػواؽ أو السرحػات ، و  غػػا   حضػااي ، و  زلكمػة ، و  حػرب ،و  سػػ  و 
حػ   داع ويف فعل  ػذا ؟ اإلجابػة ىلػ   ػذا السػؤاؿ  ػو مػا ضلناجػه    ػذه األايـو  ز

 يصل   ؤياا أمجعني .
، الا ولله هبا هللا والػا  َّلاػا أماينهػا  فاان زلناجني أف يله  رسالة رسوؿ هللا 

 ،   يكمل السريق من بعده ، فلو أوملاا السريق مػن بعػده ىلػ  الػاهج الػذي أراده ح
َُـــا   }}:  ورسػػػوله مػػػا رأياػػػا ادليػػػاول الػػػا توجػػػد األف    وػػػل األحسػػػار فيقػػػوؿ ماػػػا هللا ْٖ َُـــا إ٢ ْٖ إ٢

َِ َفأيَس اأٜلِخاٜلم٢ ُٚ َِ َفأيَس اأٜلِخاٜلم٢ُبٔعِثُت أٝلَت ُٚ {{  ُبٔعِثُت أٝلَت
ٔٗٓ

 

ايف وػػػل  ، ولكاػػػه حػػػاؿ ألمػػػ  مكػػػاـر األزػػػ ؽم يقػػػل إظلػػػا بع ػػػ  مبكػػػاـر األزػػػ ؽ 
 القػػرأف   رسػػا ت الرسػػل وا يبيػػاء مػػن حبلػػه وايػػ  مػػن أجػػل األزػػ ؽ وىاػػدما ياظػػر  

 عااء هللا ىل  أيبياله ورسوله ومدحه ذل  ، فب  واف ؽلدحه  ؟ 
                     ((3737)ِــٓح ــٓحِ(ايــ   ؽلدحػػػػه أليػػػػه وػػػػاف يلػػػػ  ابلوىػػػػد  ايــ               

                                         ((5454)َِٜض)ِٜية فأين  من أ ل العااية  نبهوا ل اي َض
واف ادللروض أف ؽلدحه هللا أو َ ابلرسػالة لكاػه أزر ػا ، وحػدـ ىليهػا مػدؽ الوىػد ، ألف 
ذلػػك الػػذي سػػيظهر مجػػاؿ الرسػػالة ، مػػا الػػذي سػػيظهر مجػػاؿ الػػدين اي أحبػػة سػػيد األولػػني 

كاػوف والػذي يكرر ػا  واألزرين ؟ إأا األز ؽ الكرؽلة الػا أيهتذلػا رب العػادلني   ونابػه ادل
 وما مسعاا ا األف ىل  مسامعاا حلبيبه ومصسلاه ... مباذا مدحه ؟ 

تنػػوـر حػػدماه ، ووػػاف يقػػـو الليػػل ولػػه ىلػػ  حػػدـ حػػ   فقػػد وػػاف الاػػ  يقػػـو الليػػل
، وواف يصـو مياـ الوماؿ ب  إفساٍر ، و  ساوٍر ، أايمػا  واحده زايدة   النبنل  
بعػػػض أمػػػػاابه أف ينػػػابعوه   ذلػػػػك  أػػػا   ، وحػػػػاؿ ذلػػػ  لسػػػػ   منعػػػددة ، وىاػػػػدما أراد 

وهيئنك   ف ين أبي  ىاػدي رف فيسعمػس ويسػقني ووػاف   يناػرؾ حروػة مػر ة أو وبػ ة 
 :أيه حاؿح    لما أو مسنيقظا إ  و و   حالة ذور

ًٞٔبٞ   }} ُّ ٜق َٓا َٜ َٚال   ٞٔٓ ِٝ ُّ َع َٓا ًٞٔبٞ َت ُّ ٜق َٓا َٜ َٚال   ٞٔٓ ِٝ ُّ َع َٓا {{َت
أو    ،  ػل يوجػد بيااػا بػذور هللا  اييرا ً  ٔٗٔ

                                                           
 ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ فٟ جألوخ جٌّفٍو ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز.ٓٗٔ
 ( ػٓ ػحتٗس ٌاٟ هللا ػٕٙح .  7ٌٖٖٙرهحٌٞ وطرح جٌّٕحلد ) صك١ف ج - ٔٗٔ
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  األيبياء أو ادلرسلني من سياصله   العبادة ؟ ابلسبم                               

        ((8181)ايظخضف)فأوؿ العابدين   و سيد  رسوؿ هللا ايظخضف. 
  ولكػػن ىاػػدما أراد أف ؽلدحػػه ربػػه فبمػػاذا مدحػػه ؟ حػػاؿ جػػل  ػػأيه               

    ((44)ًِايك)ًِفأي  إيساف غاية   األدب ، وغاية   اإلحرتاـ ، وغايػة   الػذوؽ السػلي   ايك
، أيػػػ  أىلػػػ  مػػػن اخللػػػق العظػػػي  ىلػػػ  أي أىلػػػ  مػػػن اخللػػػق العظػػػي  أو ومػػػا   القػػػراءة 

لػِق ىظػي  ( يقػاؿ ىليهػا   اللرػة مضػاؼ ومضػاؼ إليػه أي أيػك زُ  داألزري ) وإيك لعلػ
  ، ومم ذلك فبعد ول  ػذا ادلػدح مسعاػا هللا يومػيه ويقػوؿ لػه  ىل  زلِق هللا       

            ((8585)اذتحض)ومرة يقوؿ له  اذتحض                                        
 ؽ بومػااي أز حيػه ،والقرأف وله ما زاؿ يومػ  إمػاـ األولػني واألزػرين   األزػ  األعضاف(األعضاف(199199))

مػػن فػػرط حااينػػه ، و ػػلقنه وىسلػػه  ىاػػدما يػػهتؿ جربيػػل مػػرة أصومػػية لػػه ، ووػػاف حػػ  
الريػ  ف يػه يريػد أف يعلمػه حػ   يبهاػا هللا وحػاؿحػ   ابمنه ، وػاف   ؼلػ ء  ػيئاً ىػن أمنػه

 :لك 
                          ((2424)ايتهٜٛض)ه أصومػية فقػاؿ ، فاهتؿ سيد  جربيل ل ايتهٜٛض 

ابلػػرغ  مػػن أأػػا يهتلػػ  لػػه لكاػػه أراد لاػػا اخلػػ  وحػػاؿ  –" أومػػاين رف بنسػػم أومػػيك  هبػػن 
روػهت ىلػ  مبػادئ األزػ ؽ  أوميك  مع  هبذه الومااي النسم اإلذلية ، إذاً فرسػوؿ هللا 

 بني األمة.

  ايعبارات ٚاألخالمايعبارات ٚاألخالم

ا  ػػ  إ  وسػيلة حػػ  ين مػػل أف هللا حػػد بػني لاػػا أف العبػػادات الػا أمػػر  هبػا مػػحػ  
 احلػق ، ضلػن ينقػرب هبػاإىل  من ز ذلا بكمػا ت األزػ ؽ بػني اخللػق ، بعػد أف ينقػرب هبػا

 هللا لكن  رط القبوؿ أف يكنس  هبا زلقا مجي  مم زلق هللا .إىل 
 الص ة:

الصػػ ة الػػا سػػيقبلها هللا مػػا  ػػر ها؟ إمسهػػا الصػػ ة الاا يػػة  ، الػػا تاهػػ  األيسػػاف 
 :يرض  الر نىما 

 . .                                  ((4545)ايعٓهبٛت)ايعٓهبٛت  



  :                                              :                                              8888(                                      نتاب (                                      نتاب 160160))

 

 

والػػذي يصػػل  و  يانهػػ  ىػػن اللايػػاء وادلاكػػر فػػ  مػػ ة لػػه أليػػه سػػياـر القبػػوؿ 
 وسيانقىف أجره ىاد هللا .

 :والصياـ
 امم يعسياػػػػػػا الاػػػػػػػ  فيػػػػػػػه الرو ػػػػػػػنه حيػػػػػػل أف هللا أىسػػػػػػػا    الصػػػػػػػياـ األمػػػػػػػر اجلػػػػػػػ

              ((183183)ايبكــض٠)لكػػن الاػػ  يلصػػل لاػػا فيػػه فيقػػوؿ  ايبكــض٠: {{    ٢ّ ِٛ ُّ َفــ ِٛ ــ َٜ  َٕ ــا ٢ّ  َٚإ٢َسا ٜن ِٛ ُّ َفــ ِٛ ــ َٜ  َٕ ــا َٚإ٢َسا ٜن

َِٜضٝفِث ِِ ٜفال  َِٜضٝفِثٜأَذٔزٝن ِِ ٜفال  الرفل أي الك ـ ىن الاساء أو مم الاسػاء يكػوف وػ ـ مصػاوب  - ،ٜأَذٔزٝن
َٝ –بيهوة   ًٞ ُ٘، ٜف ًٜ ِٚ ٜقاَت ُ٘ ٜأَذْز ٜأ ِٕ َعاٖب َِٜقَدِب، ف٢ِٜ ََٝٚال  ًٞ ُ٘، ٜف ًٜ ِٚ ٜقاَت ُ٘ ٜأَذْز ٜأ ِٕ َعاٖب َِٜقَدِب، ف٢ِٜ ِْ، َٚال  َُِضْؤ َفا٥ٔ ْٚٞ ا ٌِ: إ٢ ِْ، ٝك َُِضْؤ َفا٥ٔ ْٚٞ ا ٌِ: إ٢ {{ٝك

فيهر  ٕٗٔ
 زلق احلل  ، والصل  ، والعلو. درمضاف تدري  ىمل  ىل

 :الهتواة
يسهػػر  هبػػا مػػن مػػرض البخػػل واليػػ  ، وغلملاػػا ابإلحسػػاس مبػػن حػػ   جعلهػػا هللا 

ييػػػعر ابلنكافػػػل الػػػذي ياػػػادي بػػػه هللا حػػػ   حولاػػػا ، واليػػػلقة ، والعسػػػف ىلػػػ  فقرالاػػػا ،
هللا ىلػػ  يػػد رسػػوؿ هللا والػػذي  قػػق بػػه السػػلف الصػػا  رضػػواف هللا  والػػذي حققػػه ديػػن

 ىليه  أمجعني .
 :واحلج

..                                               ((197197)ــض٠ ــض٠(ايبكـــــــــــــــ   ايبكـــــــــــــــ

يكػػوف ح اػػا مػػربور ىليػػه أف ينػػدرب مػػن  اػػا أيػػه   غلػػادؿ ، و  يلعػػل معصػػية ولػػو حػػ   
مػػػر ة ألف ادلعامػػػ   اػػػا ػلاسػػػ  هللا فاىلهػػػا إذا فعلهػػػا ولكاػػػه لػػػو ىػػػهـت ىلػػػ  فعلهػػػا وم 

 :ىن ربه  هفيما يروي الا   يلعلها ونب  له حساة  يقوؿ
َٗا ، ٜنَت  }} ًٞ َُ َِٜع  ِِ ًٜ ١َٕٓ ٜف ِٖ ٔبَرَغ َٖ  ِٔ َُ َٔ َسٔيٜو ٜف ٖٝ ِٖ َب ُُ ٦َٚٝأت ،  َٚايٖغ َٓأت  َ٘ ٜنَتَب اٞيَرَغ ٕٖ اي٤ً َٗا ، ٜنَتإ٢ ًٞ َُ َِٜع  ِِ ًٜ ١َٕٓ ٜف ِٖ ٔبَرَغ َٖ  ِٔ َُ َٔ َسٔيٜو ٜف ٖٝ ِٖ َب ُُ ٦َٚٝأت ،  َٚايٖغ َٓأت  َ٘ ٜنَتَب اٞيَرَغ ٕٖ اي٤ً َٗا إ٢ َٗا َب َب

َٓا ُٙ َعِؾَض َذَغ َِٓز ُ٘ ٔع ُ٘ ٜي َٗا اي٤ً َٗا ٜنَتَب ًٜ ُٔ َٗا ٜفَع ِٖ ٔب َٖ  َٛ ُٖ  ِٕ ١ًٟٜ ، ف٢ِٜ َٔ ١َٟٓ ٜنا ُٙ َذَغ َِٓز ُ٘ ٔع ُ٘ ٜي َٓااي٤ً ُٙ َعِؾَض َذَغ َِٓز ُ٘ ٔع ُ٘ ٜي َٗا اي٤ً َٗا ٜنَتَب ًٜ ُٔ َٗا ٜفَع ِٖ ٔب َٖ  َٛ ُٖ  ِٕ ١ًٟٜ ، ف٢ِٜ َٔ ١َٟٓ ٜنا ُٙ َذَغ َِٓز ُ٘ ٔع ُ٘ ٜي ٕت ٕت اي٤ً

ُ٘ ٜي َٗا اي٤ً َٗا ، ٜنَتَب ًٞ َُ َِٜع  ِِ ًٜ ١ٕ٦َٚٝ ٜف ِٖ ٔبَغ َٖ  ِٔ ََ َٚ َٔا١ٔ٥َ ٔمِعٕف إ٢ٜي٢ ٜأِمَعإف ٜنٔثَ ٠ٕ ،  ُ٘ ٜيإ٢ٜي٢ َعِبع٢  َٗا اي٤ً َٗا ، ٜنَتَب ًٞ َُ َِٜع  ِِ ًٜ ١ٕ٦َٚٝ ٜف ِٖ ٔبَغ َٖ  ِٔ ََ َٚ َٔا١ٔ٥َ ٔمِعٕف إ٢ٜي٢ ٜأِمَعإف ٜنٔثَ ٠ٕ ،  ُ٘ ُ٘ إ٢ٜي٢ َعِبع٢ 

َٚأذَز٠ٟ   ١ٟ٦َٚٝ ُ٘ َع ُ٘ ٜي َٗا اي٤ً َٗا ٜنَتَب ًٜ ُٔ َٗا ٜفَع ِٖ ٔب َٖ  َٛ ُٖ  ِٕ ١ًٟٜ ف٢ِٜ َٔ ١َٟٓ ٜنا ُٙ َذَغ َِٓز َٚأذَز٠ٟ ٔع  ١ٟ٦َٚٝ ُ٘ َع ُ٘ ٜي َٗا اي٤ً َٗا ٜنَتَب ًٜ ُٔ َٗا ٜفَع ِٖ ٔب َٖ  َٛ ُٖ  ِٕ ١ًٟٜ ف٢ِٜ َٔ ١َٟٓ ٜنا ُٙ َذَغ َِٓز {{ٔع
ٖٔٗ

  

 :لكن   البي  احلراـ  
                                                           

 . ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز ٕٗٔ
 صك١ف جٌرهحٌٞ وطحخ جٌٍلحتك ػٓ جذٓ ػرحِ . ٖٗٔ
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  ..                                      ((2525)اذتخ)اذتخ    

  ىاػد بيػ  هللا ىليػك أف  لػظ اجلػوارح من يه  ابلسيئة  ااؾ ػلاسػ  ىليهػا فأيػ
والقل  فلػو زسػر ىلػ  حلبػك معصػية وأيػ    بيػ  هللا  اسػ  ىليهػا فكيػف تكػوف   

 بي  هللا وؼلسر ىل  ابلك أو حلبك أيك تعص  هللا ؟!
وػػاف ىاػػدما يانهػػ  احل ػػيج مػػن مااسػػك احلػػج ولهػػا وػػاف   ولػػذلك سػػيد  ىمػػر 

  يقعػػػوا   حػػػ   ب د ػػ إىل  ه  ىلػػػ  الرحيػػػلب دوػػػ  فكػػػاف يسػػوحإىل  يقػػوؿ ذلػػػ   لمػػوا
 .ذيوب البي  احلراـ فكما أف احلساة مبالة ألف ف ف السيئة مبالة ألف سيئة 

فعليػػه ىاػػدما ياػػػوي احلػػج أف يػػدرب يلسػػػه ىلػػ   ػػذه الصػػػلات ، ولكػػن مػػا حػػػاؿ 
 الذين يذ بوف  ااؾ وؽلهتحوف ؟

.. ؤ ء ُجهاَّؿ واجلهل لي  له ىذر ىاد رب العادلني                           

        ((4343 ،)ٌايٓرـــ ،)ٌفكػػػل العبػػػادات اي أحبػػػاب  ػػػ  تػػػدري  ىملػػػ  ل يسػػػاف ىلػػػ  مكػػػاـر ايٓرـــ
األز ؽ ف ذا أدي ا يساف العبادات وم ين مل مبكاـر األز ؽ فلااظر ما رأي الاػ    

  ذا األمر ؟ 
{{   ٚٞ ٖٓٔب ٌَ ٔيً ٞٚ ٔقٝ ٖٓٔب ٌَ ٔيً ٕٖ ٝفالَْـ١ٜ   ::    ٔقٝ ٕٖ ٝفالَْـ١ٜ إ٢ َٗـا         إ٢ َْ َُٚتـِؤٔسٟ ٔجَ ا  ، ٌَ ِٝـ ُّ اي٤ً ََٚتٝكـٛ َٗـاَص ،  ٖٓ ُّ اي َٗـا       َتُقـٛ َْ َُٚتـِؤٔسٟ ٔجَ ا  ، ٌَ ِٝـ ُّ اي٤ً ََٚتٝكـٛ َٗـاَص ،  ٖٓ ُّ اي َتُقـٛ

َٗا  ْٔ ًَٔغا َٗا ٔب ْٔ ًَٔغا ٖٓـاص٢   -تين  أو ترناب أو تػا   –ٔب َٞ ٔفٞ اي ٖٔ َٗا ،  َِٝض ٔفٝ ٍَ : ال َخ ٖٓـاص٢ ٜفٜكا َٞ ٔفٞ اي ٖٔ َٗا ،  َِٝض ٔفٝ ٍَ : ال َخ {{ٜفٜكا
مػم حيػاـ  ٗٗٔ

الليػػػل ومػػػياـ الاهػػػار يعػػػ  ألف مػػػياـ الاهػػػار وحيػػػاـ الليػػػل إذا م ؽلاعػػػا اإليسػػػاف مػػػن سلاللػػػة 
يصػػباوا ىػػادة وهللا يريػػد ا أف تكػػوف ىبػػادة والعبػػادة ذلػػا ةػػرة وأوؿ ةار ػػا  ادللػػك العػػ ـ

 مكاـر األز ؽ ين مل هبا اإليساف مم ول من حوله من ادلؤماني ومن اخللق أمجعني  
َٕ ،     }}وبعػػد ا أتػػوا للاػػ   ــا َََن ُّ َص ــٛ ََٚتُق ــ١ٜ ،  َُٞهُتَٛب ــًهٞ اٞي ــ١ٜ ُتَق ٕٖ ٝفالَْ ٌَ : ٜفــ٢ِ ــ َٕ ،     ٔقٝ ــا َََن ُّ َص ــٛ ََٚتُق ــ١ٜ ،  َُٞهُتَٛب ــًهٞ اٞي ــ١ٜ ُتَق ٕٖ ٝفالَْ ٌَ : ٜفــ٢ِ ــ ٔقٝ

ِٔ ٜأٔقٕطََٚتَتَقٖزُم ٔبٜأََٚتَتَقٖزُم ٔبٜأ َٔ َٛاص٣  ِٔ ٜأٔقٕطُِ َٔ َٛاص٣  ُِ

ٔٗ٘
  ١ٖٔٓ َٞ ٔفٞ اٞيَح ٖٔ  : ٍَ َٗا ، ٜقا ْٔ ًَٔغا َٚال ُتِؤٔسٟ ٜأَذّزا ٔب  ،١ٖٔٓ َٞ ٔفٞ اٞيَح ٖٔ  : ٍَ َٗا ، ٜقا ْٔ ًَٔغا َٚال ُتِؤٔسٟ ٜأَذّزا ٔب  ،}}

ٔٗٙ 
  ل اجلاة.أ ادلا أأا ماي  لساأا ىن ج اأا ومن حوذلا أمبا  من 

                                                           
 جٌّٓطىٌن ػٍٟ جٌيك١ك١ٓ ٗٗٔ
ُى قطٝ ٠َٓطكِؿٍ ٠ُْٚطرَم ، أَٚ ٠طرم ذٗ جألَلُِظ س ٘ٗٔ َّّ َّّضر ٠َُؿ َك ُِ ٓر  ظ أٚ وّقح ٔٓق١ّٗ جٌّؼؿُ جٌْٛق١ .ٌَرَ

 "ٍرٓ جٌّؿفففٟ َِحٕٔح " جٌ
 جٌكى٠ع جٌٓحذك ٙٗٔ 
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  ايترشٜض َٔ اإلفالؼايترشٜض َٔ اإلفالؼ

 فكيف ضلس   ذا األمر ؟
يػػػػه ؟ فلػػػػو أف أحػػػػدو  يكسػػػػ    اليػػػػـو مالػػػػة جايػػػػه ومصػػػػاريله   اليػػػػـو ألػػػػف جا

 !!!ألف ما يكسبه يالقه وأضعافه  فسيكوف دالما مديو ً 
 كػػذا األمػػر واحػػد يصػػل  اخلمػػ  ، وينلػػوا القػػرأف ويقػػـو الليػػل ، لكاػػه   يصػػوف 
لسايه ، فلو تكلػ    حػق واحػد ابلريبػة سػيذ   وػل ىملػه دلػن إغنابػه  ، ولػن يػو   ػذه 

رتؾ زلػػق هللا فمػػن أيػػن يػػو  ؟ الكلمػػة الػػا اغنػػاب هبػػا أزػػاه ، فلػػو وػػاف  ػػوؿ الاهػػار   يػػ
 :سلرباً  ألماابه ولاا لذلك حاؿ رسوؿ هللا 

{{ :ٍَ َََتاَع، ٜفٜكا َٚال   ُ٘ َِ ٜي َٖ ِٔ ال ٔرِص ََ َٓا  ُُٞفًُٔػ ٔفٝ ُُٞفًُٔػ" ٜقاٝيٛا اٞي ََا اٞي  َٕ ٍَ: ٜأَتِزُصٚ َََتاَع، ٜفٜكا َٚال   ُ٘ َِ ٜي َٖ ِٔ ال ٔرِص ََ َٓا  ُُٞفًُٔػ ٔفٝ ُُٞفًُٔػ" ٜقاٝيٛا اٞي ََا اٞي  َٕ ٜأَتِزُصٚ

ََٚط  ٣ّ َٝا َٚٔف ١ََٔ ٔبَقال٠ٕ  َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ َٜٞأٔتٞ  َٖٔتٞ  ِٔ ٝأ َٔ ُُٞفًَٔػ  ٕٖ اٞي ََٚط"إ٢  ٣ّ َٝا َٚٔف ١ََٔ ٔبَقال٠ٕ  َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ َٜٞأٔتٞ  َٖٔتٞ  ِٔ ٝأ َٔ ُُٞفًَٔػ  ٕٖ اٞي ََٖشا "إ٢  َِ َٜٞأٔتٞ ٜقِز َؽَت َٚ ََٖشا ٜنا٠ٕ   َِ َٜٞأٔتٞ ٜقِز َؽَت َٚ ٜنا٠ٕ 

 ٔ٘ َٓأت ِٔ َذَغ َٔ ََٖشا   ٢ٜٛ ُِٝع ََٖشا ٜف ََٚمَضَب  ََٖشا   َّ ََٚعٜفٜو َر ََٖشا   ٍَ ََا  ٌَ َٜٚأٜن ََٖشا  ٘ٔ َٜٚقَشَف  َٓأت ِٔ َذَغ َٔ ََٖشا   ٢ٜٛ ُِٝع ََٖشا ٜف ََٚمَضَب  ََٖشا   َّ ََٚعٜفٜو َر ََٖشا   ٍَ ََا  ٌَ َٜٚأٜن ََٖشا  َٜٚقَشَف 

 ِِ ُٖ َٜا ٜٛا ِٔ َخ َٔ ٘ٔ ٝأٔخَش  ِٝ ََا َعًٜ ُٜٞكَن٢   ِٕ ٌَ ٜأ ُ٘ ٜقِب َٓاُت َِٝت َذَغ ٔٓ ِٕ ٜف ٘ٔ ف٢ِٜ َٓأت ِٔ َذَغ َٔ ََٖشا  َٚ ِِ ُٖ َٜا ٜٛا ِٔ َخ َٔ ٘ٔ ٝأٔخَش  ِٝ ََا َعًٜ ُٜٞكَن٢   ِٕ ٌَ ٜأ ُ٘ ٜقِب َٓاُت َِٝت َذَغ ٔٓ ِٕ ٜف ٘ٔ ف٢ِٜ َٓأت ِٔ َذَغ َٔ ََٖشا  َٚ

ٛٝض٢ ٛٝض٢ٜف ٖٓاص٢ٜف ِٖ ٝطض٢َح ٔفٞ اي ُُ  ٔ٘ ِٝ ٖٓاص٢َذِت َعًٜ ِٖ ٝطض٢َح ٔفٞ اي ُُ  ٔ٘ ِٝ 7ٗٔ{{َذِت َعًٜ
  

، ولػػذلك ميػػػكلة أ ػػػل  ػػػذا الهتمػػاف ابلػػػرغ  مػػػن و ػػػرة  اً فسػػيأ  يػػػـو القيامػػػة مللسػػػ
العبػػػػادات أف أو ػػػػر   مللسػػػػوف ألأػػػػ    ينالػػػػوف  مػػػػاؿ األزػػػػ ؽ ىلػػػػ  مػػػػاهج سػػػػيد 

، فاللسػػاف  ػراؿ دوف أف يانبػػه أف ادل لكػػة الػا معػػه تكنػ  ، ومػػن يسػػمم  السػادات 
   حبل ونابة ادل لكػة  ػو هللا                                ((1818)م)وػل ولمػة   م

 !! تقوذلا أوؿ من يسمعها رب العادلني 
فادليكلة الا حدع    ا مة األف أف الااس حصرت الدين   العبادات ، و ػذا 

ه مػػاهج ادلعػػام ت ، ومعػػه مػػاهج مػػاهج مػػن ماػػا ج اإلسػػ ـ ، معػػه مػػاهج األزػػ ؽ ، ومعػػ
 لو صلااا   العبادات فأين ادلاا ج األزري ؟ح   ، العقيدة الصاياة   هللا 

 ػػل  اػػػاؾ مسػػػل  ىا ػػد هللا ىلػػػ  أف يسػػػ  ىلػػػ   ػػدي ديػػػن هللا وؽليػػػ    الػػػدييا 
سواء   األسواؽ ، أو   السريق ، أو   بينه ىل   واه ؟  ل يالم  ػذا ؟    ػل مػدؽ 

الذي ىا ػد ىليػه هللا ؟ فػ ذا واػ  حػد ىا ػدت هللا أف أسػ  ىلػ   ديػه في ػ  أف  الوىد
                                                           

 . ٞ ٍُِٚٓ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز ًأنٍؾٗ أقّى ٌٚٚجٖ جٌطٍِ 7ٗٔ
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تكػػػوف وػػػل حروػػػا  وسػػػكاا  سػػػواء   اليػػػارع أو   العمػػػل أو   السػػػوؽ أو   البيػػػ  
  أزالف  رع هللا  رفػة ىػني ودلػاذا ؟ ألف ح   فعل  أف أىرؼ حكمها    رع هللا أو 

 :هللا يبهاا وحاؿ
..                            –   ذا  و اإليذار اإلذل –                 

                   ((6363)ايٓٛص)ذا  ذير من هللا و ل حدث  ػذا أـ   ؟ حػدث ، حيػل  ايٓٛص 
هػػر   حػػدع  اللػػنت ، والعػػذاب م ػػل العػػذاب   ادلعػػايا واألمػػراض الػػا ظهػػرت وم تظ

العصػػبيات ، والنػػوترات الػػػا إىل  ا مػػ  الػػا حبلاػػا ، وىػػػذاب   السػػلوويات الػػا تػػػؤدي
وػل  ػذا يني ػة أياػا  زاللاػا    رج ا يساف ىن وضعه السبيع  الذي أوجده ىليه  هللا 

  دي رسوؿ هللا 

  َٓٗخ ايغًٛى ٚاألخالم اإلعالََٞٓٗخ ايغًٛى ٚاألخالم اإلعالَٞ

حصػػػر  الػػػدين ىلػػػ   ػػػذا  فػػػاان يؤديهػػػا ولكاػػػا ! ..ليسػػػ  ادلخاللػػػة    العبػػػادات
ولكن زاللااه   ماهج السلوؾ واألز ؽ ومن يكػوف  البػاً   ادلدرسػة أو   ... ادلاهج 

اجلامعػػة وىليػػه أػػ  مػػواد فياػػوي مػػذاورة مػػادة ويػػرتؾ البقيػػة فمػػا يكػػوف مػػن ذلػػك إ  أيػػه 
س سػػػ  فهػػػذا مػػػا ضلػػػن ىليػػػه األف فػػػاان ضلػػػ  مػػػادة العبػػػادات أمػػػا ادلعػػػام ت فقلاػػػا   

 كوف فيها  ىل  راحناا ول ماا يبيم وما ػللوا له فا د هللا يقوؿ:سا

..                            ((275275)ايبكض٠)ايبكض٠  

مػػا ضلػػن ضللػػل أليلسػػاا وضلػػـر أليلسػػاا ووػػل واحػػد أفاقػػوؿ  ػػذا وػػاف للاػػ  ومػػن معػػه 
نػه ويسػ  أف   ذلػك أمب  ملا يلا   أمر ادلعام ت ويظن أف    ذا مصلانه ومالع

،  مضػػيعة لػػه   الػػدييا ويػػهتع للربوػػة مػػن رزحػػه ومالػػه وولػػده وزػػهتي يػػـو القيامػػة أمػػاـ هللا 
و  األز ؽ أزرجاا مصسلاات   توجد   دين هللا وجعلاا ذلػا األولوليػة    ػذه احليػاة 

ض والعيػػاذ اب م ػػل ) اللهلػػوة ( الػػا تعنمػػد ىلػػ  الرػػا واخلػػداع لكػػ  يكسػػ  ماهػػا بعػػ
 :القروش وما  و إ  زادع لالسه

                                           

            ((99)ايبكض٠)ايبكض٠  
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 ػػذه  ػػ  ادليػػكلة فمػػا ُ ػػل  ػػذه ادليػػكلة ؟ إذا جعلاػػا أز حاػػا ولهػػا مػػورة ىلػػ  
..ا هللا مػم بعضػاا حدر  من أز ؽ رسػوؿ هللا وزامػة الػا روػهت ىليهػ                  

 ((1313)املا٥ز٠)املا٥ز٠،                     ((8585)اذتحض)اذتحض،                                          

((159159)ٕآٍ عُــضا)ٕمػػل   ػػل لػػو جعلاػػا  ػػذه األزػػ ؽ بيااػػا فيػػا  اػػا  إف  ػػاء هللا حضػػرة الاػػ  و  آٍ عُــضا
أيه   ينكل  ابلكلمة إ  إذا الوػد أأػا إىل  اجلا لية الذين وايوا ينادعوف ابفاا األللاظ

 .سنكوف   ميهتاف حسااته وجعل الا  ذل  دروس   الصم 
 يقوؿ: يعلمه  الصم  ح    ياسقوا إ  ىاد الضرورة سيد  أبو الدرداء 

 148148{{  فاعً٘فاعً٘  ٚقًٌٝٚقًٌٝ  ذهِذهِ  ايقُتايقُت  }}
َُِت  ُُٛاُُٛاَتَعًَٜٓتَعًٜٓ  }}وحػاؿ:  َُِتايقَٓ َُا  ايقَٓ َُاٜن َٕ  ٜن ُُٛ ََٕتَعًٜٓ ُُٛ َّ  َتَعًٜٓ َّاٞيٜهاٜل َٕٓ  ،،  اٞيٜهاٜل َٕٓف٢ِٜ ُِتَ   ف٢ِٜ ُِتَ ايقَٓـ ِْ   ايقَٓـ ًٞـ ِْ ٔذ ًٞـ ِْ،   ٔذ ِْ، َعٔعـٝ   َعٔعـٝ

ِٔ ــ َِٔٚٝن ــ ِٕ  ٣٣ٰ  ٰ  إ٢ٍإ٢ٍ  َٚٝن ِٕٜأ ََُع  ٜأ ــ ََُعَتِغ ــ ــَضَل  َتِغ ــَضَلٜأِذ ــٜو  ٜأِذ ِٓ ــٜؤَ ِٓ ِٕ  إ٢ىلإ٢ىل  َٔ ِٕٜأ َِ،  ٜأ ــَتٜهًٜٓ َِ،َت ــَتٜهًٜٓ ِِ  َٚاٜلَٚاٜل  َت ــَتٜهًٜٓ َِِت ــَتٜهًٜٓ ــٞ  َت ــٞٔف ٤ِٕٞ  ٔف ــ ٤َِٕٞؽ ــ   الاٜٜل  َؽ

ٜٓٔٝو، ٜٓٔٝو،َِٜع ِٔ  َٚاٜلَٚاٜل  َِٜع َِٔتٝه ِٔ  َِٔنَرانٟأَِنَرانٟا  َتٝه َِٔٔ ِٝض٢  َٔ ِٝض٢ٜي ِٝض٢  إ٢ىلإ٢ىل  ََؾَٓا٤ََّؾَٓا٤ّ  َٚاٜلَٚاٜل  ُعِحٕب،ُعِحٕب،  ٜي ِٝض٢ٜي   149149{{ٜأَصٕب ٜأَصٕب   ٜي
ينعلموا الصم  دلاذا ؟ أليه  ادلا أف الكلمة الا سأيسق هبا لن توضم   حسػاا  
ولن تالم ادلسل  الذي أحوذلػا لػه إذاً فلمػاذا أزرجهػا ؟ فعلػدَّ أف أزػرج مكاأػا ذوػر  أو 

 إسنرلار  أو م ة وتسلي  ىل  رسوؿ هللا:

                                                         

            ((114114)ايٓغا٤)ايٓغا٤  

 :تكوف الكلمة  يبة وتكوف مدحة لهح  
َٝٚب١ٝ َفَزٜق٠١  }} ٤ٛ ١َُٝ اي َٝٚب١ٝ َفَزٜق٠١اٞيٜهًٔ ٤ٛ ١َُٝ اي {{  اٞيٜهًٔ

ٔ٘ٓ 
  ل واف ماه  من واف يقذؼ بك ـ م لما ػلدث األف ؟ 

ومعظػػػ  ادليػػػاول مػػػن اللسػػػاف فكلمػػػة    ، فالاػػػاس ا ف  ػػػرج وػػػ ـ يهػػػهت الكيػػػاف
 ما  ذا ؟! اً!!!و هور  اً واحدة حد اعل ا يساف يرل  أايم

                                                           
 جٌرٍ ػرى الذٓ ٚفضٍٗ جٌؼٍُ ذ١حْ ػٕٗ ؾحِغ هللا ٌاٟ جٌىٌوجء ػٓ أذٟ 9ٗٔ
 ػٓ أذٝ جٌىٌوجء  ٚجٌٍّج١ًْ جٌّٓح١ٔى ؾحِغ 8ٗٔ
 .ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز ٓ٘ٔ
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 :إأا حذيلة حذفه هبا أحد   ولي   كذا يكوف ادلسل  فادلسل  يقوؿ الا  فيه 
َْٞفُػ   }} َْٞفُػ َٚاي٤ٔشٟ  ُٖٕز       َٚاي٤ٔشٟ  ُٖٕز ََُر ٢ٔ       ََُر َٔ ُُِؤ ٌَ اٞي َََث  ٖٕ ٙٔ إ٢ َٝٔز ٢ٔ ٔب َٔ ُُِؤ ٌَ اٞي َََث  ٖٕ ٙٔ إ٢ َٝٔز ِٖٓر١ًٜٔ ٜأ      ٔب ٢ٌ اي ََُث ِٖٓر١ًٜٔ ٜأٜيٜه ٢ٌ اي ََُث ََٚمَعِت ٜيٜه َٚ ّٝٚبا  ََٚمَعِت ٜنًِٜت ٜط َٚ ّٝٚبا  ٜنًِٜت ٜط

ِِ َتٞهٔغض ٚ  ُتٞفٔغز ِ. ًٜ َٜٚقَعِت ٜف َٚ ّٝٚبا  ِِ َتٞهٔغض ٚ  ُتٞفٔغز ِ.ٜط ًٜ َٜٚقَعِت ٜف َٚ ّٝٚبا  {{ٜط
ٔ٘ٔ

  

 :والذين   الدرجة العلية ماه  يقوؿ هللا فيه 

                           ((2424)اذتخ)اذتخ  

  ؼلػػػػرج مػػػػاه  إ  الكػػػػ ـ السيػػػػ  فالاػػػػاس الػػػػذين    ادلدرسػػػػة امديػػػػة األوليػػػػة 
  مػػػػػوف ينعل                 ((8383)ايبكـــــض٠)اً ...إايؾ أف تقػػػػػوؿ ولمػػػػػة تػػػػػؤذي هبػػػػػا أحػػػػػد ايبكـــــض٠ 

 ادلسػػػػػلمني   ػػػػػذا حػػػػاؿ ادلبنػػػػدلني وادلنقػػػػدمني مػػػػن....  ىليػػػػك أف  ػػػػرج الكػػػػ ـ احلسػػػػن
 .من أمااب الا  األمني

ومعلمػػا   وػػل األحػػوؿ فهػػا  ػػ  حصػػة أاب ذر  مهػػذابووػػاف الاػػ  يقػػف ذلػػ  مػػؤداب و 
 :ا ويف واف تعلي  رسوؿ هللا ذل تعلما

ِٖٝضُت   }}  ::حَاؿَ حَاؿَ     َأِف َذرٍّ َأِف َذرٍّ ْن ْن فعَ فعَ  ١ٟٖٝ ٜفَع ُٔ ُ٘ ٜأِعَح َٗ َِْت ٝأ َٜٚنا  ، ّْ ٣ٌ ٜنال َٔ َصُج ِٝ ََٚب  ٞٔٓ ِٝ َٕ َب ِٖٝضُت ٜنا ١ٟٖٝ ٜفَع ُٔ ُ٘ ٜأِعَح َٗ َِْت ٝأ َٜٚنا  ، ّْ ٣ٌ ٜنال َٔ َصُج ِٝ ََٚب  ٞٔٓ ِٝ َٕ َب ٜنا

ٍَ َٗا، ٜفٜكا ٍَٔب َٗا، ٜفٜكا ٞٗ   ٔب ٖٓٔب ٞٗ اي ٖٓٔب ُ٘ َتِرَت   اي ُِ اي٤ً ُٗ ِِ َجَعًٜ َْٝه َٛا ُٝٚض إ٢ِخ ٠١ٖٝ ُتَع ًٔ ٖٔ َُِضْؤ ٔفٜٝو َجا ْٖٜو ا َٜا ٜأَبا َسٍص إ٢ ُ٘ َتِرَت :  ُِ اي٤ً ُٗ ِِ َجَعًٜ َْٝه َٛا ُٝٚض إ٢ِخ ٠١ٖٝ ُتَع ًٔ ٖٔ َُِضْؤ ٔفٜٝو َجا ْٖٜو ا َٜا ٜأَبا َسٍص إ٢  :

ِِ ٜأِذ ُٖ َٚال ُتٜهًهٝفٛ ًَٞبُغُٛٙ ،  ُٖا َت َٔ  ِِ ُٖ َٜٚأٞئبُغٛ  ، َٕ ُٖا َتٞأٝنًٝٛ َٔ  ِِ ُٖ ُُٛ ِِ ، ٜفٜأٞطٔع ِٜٔزٜٝه ِِ ٜأِذٜأ ُٖ َٚال ُتٜهًهٝفٛ ًَٞبُغُٛٙ ،  ُٖا َت َٔ  ِِ ُٖ َٜٚأٞئبُغٛ  ، َٕ ُٖا َتٞأٝنًٝٛ َٔ  ِِ ُٖ ُُٛ ِِ ، ٜفٜأٞطٔع ِٜٔزٜٝه ٍَ ٜأ ُ٘ ٜقا ٍَ ٔغُب ُ٘ ٜقا ٔغُب

ٛٔٝٝك ُٜ ٛٔٝٝكََا ال  ُٜ َََٕا ال  َٕٛ ِِٛ ُٖ ُٛٓ ِِ ٜفٜأٔعٝ ُٖ ُُٛ ٤ًٞفُت ِٕ ٜن ِِ، ف٢ِٜ ُٖ ُٛٓ ِِ ٜفٜأٔعٝ ُٖ ُُٛ ٤ًٞفُت ِٕ ٜن ..{{  ، ف٢ِٜ
ٕٔ٘

  

أليػػه يقػػوؿ لػػه اي ابػػن السػػوداء  فمػػاذا لػػو مسػػم ادلصػػسل  مػػا يقػػاؿ اليػػـو مػػن  ػػنال  
يقوذلػػػا الكبػػػار حبػػػل الصػػػرار أليػػػه يظػػػن أيػػػه بػػػذلك سػػػيكوف فنػػػوة و خصػػػية و ابػػػه الاػػػاس 

 رسػػوؿ هللا و يػػاه وإذا وػػاف مػػؤدب فسػػيسمم فيػػه الاػػاس ابلعكػػ  مػػا وػػاف ىليػػه سػػيد 
 وماابنه واف غ  ذلك .

مػا  ،؟ فادلسل   خىف معاػوي لػه أومػاؼ، من ادلسل  فعادما يسأؿ رسوؿ هللا 
َِ     }} :يعرفها وضلك  ىل  اليخىف  يه مسل  ؟ فقػاؿح   أومافه اي رسوؿ هللا ًٔ ِٔ َعـ َِ   ََـ ًٔ ِٔ َعـ ََـ

   ٔٙ ــٔز َٜ َٚ  ٔ٘ ْٔ ــا ِٔ ٔيَغ ــ َٔ  َٕ ُُٛ ًٔ ــ ُُِغ ٙٔ   اٞي ــٔز َٜ َٚ  ٔ٘ ْٔ ــا ِٔ ٔيَغ ــ َٔ  َٕ ُُٛ ًٔ ــ ُُِغ {{اٞي
ويػػده    الرجػػل الػػذي   يػػؤذي بلسػػايه مسػػلما ، ٖ٘ٔ

                                                           
 ٟ . ٌٚجٖ أقّى ٚصككٗ جألٌرحٔ ٔ٘ٔ
ٕٔ٘  ٌٍ َْٕى ْٓ َقِى٠ِع ُ  ِِ ُر ،  ٍِ ْٓ ُِ َؾُٗ  ٍَ أَْن َٚ  ، ََ ْٓ آَو ُّٞ ، َػ ٌِ ٌْرَُهح جُٖ ج َٚ ٌَ 
 ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ ػٓ ػرى هللا ذٓ ػٍّٚ .  ٖ٘ٔ
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يه ويف يكوف مسل  ويكن   كاوي ويدية ليس  حقيقية يكيػد هبػا هبا  كاوي ويدية أل
ف برػ  حسػاب ويهتيػد األمػر أزيه ادلسل  ! أين اإلس ـ   ذلػك ؟ اليػكاوي الكيديػة ااي

ينسػػب  لػػه   حػػ   بلػػة وٍ  مػػن ادلسنيػػل  بيػػهادة  بيػػة مػػهتورة  يػػه ضػػربه أو ز فػػه
يػػن ا ؽلػػاف الػػذي يػػردع اإليسػػاف ىػػن  ػػذه األزػػ ؽ فكيػػف مبػػن ؽلسػػك جاايػػة أو جااػػة أ

 :بس ح ويضرب أزوه ادلؤمن فهذا زرج من دالرة اإلؽلاف

                                                            

                            ((9393)ايٓغا٤)ايٓغا٤  

 ذلك يقوؿ الا  فيه: دومن يساىده ولو بكلمة ىل
{{   ِٔ َٔ ْٜٔػ  ١ََٔ آ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ  ٔ٘ ِٝ َٓ ِٝ َٔ َع ِٝ ١َُٕ ، ٝنٔتَب َب ٛٞض٢ ٜنًٔ ٣ِ ٔبَؾ َُِغًٔ  ٢ّ َٕ َع٢ًٜ َر ِٔ ٜأَعا ََ ِٔ َٔ ْٜٔػ  ١ََٔ آ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ  ٔ٘ ِٝ َٓ ِٝ َٔ َع ِٝ ١َُٕ ، ٝنٔتَب َب ٛٞض٢ ٜنًٔ ٣ِ ٔبَؾ َُِغًٔ  ٢ّ َٕ َع٢ًٜ َر ِٔ ٜأَعا ََ

ٔ٘ ١َُٔ اي٤ً َ٘ٔصِذ ١َُٔ اي٤ً {{  َصِذ
ٔ٘ٗ

  

ويف  رض ىل  مسػل  و ػو أزػوؾ ،  ػل  اػاؾ مػن ػلػرض ىلػ  أزيػه ، فاضػرة 
 :وحف أماـ الكعبة وحاؿ الا 

ََٝبٔو  ََاََا  }} ََٝبٔوٜأٞط ََٝب  ٜأٞط ََٝبَٜٚأٞط َُٔو  ََاََا، ،   ص٢ذٜنٔوص٢ذٜنٔو  َٜٚأٞط َُٔوٜأِعٜع َِ  ٜأِعٜع ََِٜٚأِعٜع َََتٔو  َٜٚأِعٜع َََتٔوُذِض   َْٞفُػَْٞفُػ  َٚاي٤ٔشَٟٚاي٤ٔشٟ  ،،  ُذِض

ُٖٕز ُٖٕزََُر ٙٔ  ََُر َٝٔز ٙٔٔب َٝٔز ١ََٝ  ،،  ٔب ١ََٜٝيُرِض ٢ٔ  ٜيُرِض َٔ ُُِؤ ٢ٔاٞي َٔ ُُِؤ ُِ  اٞي ُِٜأِعٜع َِٓز  ٜأِعٜع َِٓزٔع ٘ٔ  ٔع ٘ٔاي٤ً ١ََٟ  اي٤ً ١ََُٟذِض ِٓٔو  ُذِض ِٓٔؤَ َٔ  ٔ٘ ََ٘ٔأي ٘ٔ  ََأي َٔ ََ٘ٔٚر َٔ ِٕ  ََٚر َِٕٜٚأ   ،،  َٜٚأ

ٖٔ َْٖٔٝع ٘ٔ  َْٝع ٘ٔٔب ِّٝضا  إ٢الإ٢ال  ٔب ِّٝضاَخ ٘٘ٔ{{  َخ
  

وسيد  رسوؿ هللا   ح ة الوداع زس  و   ليس  زسبة واحدة فا ة الػوداع  
واي  ىل  ىرفة لكاػه زسػ  حػوا  ىيػر زسػ  ماهػا مػا وػاف   مػر حبػل  لػوع ىرفػة 
ومرة   ىرفة ومرة مبهتدللة و كذا  ومجع   ذه اخلس  ومسي  ابخلس  الابويػة   ح ػة 

 :ر زس   يقوؿ الوداع و  ول زسبة و  ازر ول زسبة من العي
{{   ٢ِ ُُِغًٔ ٢ِ َع٢ًٜ اٞي ُُِغًٔ ٌٗ اٞي ِِ ص٢ٜقاَب َبِعض٣ ٝن َِٜنض٢ُب َبِعُنٝه ٢ِ ال َتِضٔجُعٛا َبِعٔزٟ ٝنف٤اّصا  ُُِغًٔ ٢ِ َع٢ًٜ اٞي ُُِغًٔ ٌٗ اٞي ِِ ص٢ٜقاَب َبِعض٣ ٝن َِٜنض٢ُب َبِعُنٝه ال َتِضٔجُعٛا َبِعٔزٟ ٝنف٤اّصا 

ُ٘ ُ٘ ٚٔعِضُم َُ ََٚر  ُ٘ ََاٝي  ، ّْ َُ٘ذَضا ُ٘ ٚٔعِضُم َُ ََٚر  ُ٘ ََاٝي  ، ّْ ٙ٘ٔ{{  َذَضا
  

وورر ػػػػا   العيػػػػرة زسػػػػ  بللظهػػػػا لكػػػػ  يؤوػػػػد ىلػػػػ  حرمػػػػة الػػػػدماء مػػػػلوات رف 
                                                           

 ٌٚجٖ جذٓ ِحؾس ٚجٌر١ٙمٟ  ٗ٘ٔ
 .قى٠ع ٍِفٛع ػٓ ػرى هللا ذٓ ػٍّْٕٓ ذٓ ِحؾس  ٘٘ٔ
. صك١ف جٌرهحٌٞ وطحخ جٌؼٍُ  ٙ٘ٔ ٍٍ  ػٓ ؾ٠ٍ
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َٚٚع      }}:ع مسل  فالا  يقوؿفكيف دلسل  أف يرو وتسليماته ىليه . ُٜـَض  ِٕ ٣ِ ٜأ ًٔ ُُِغـ ٌٗ ٔي َٜٔرـ َٚٚع    ال  ُٜـَض  ِٕ ٣ِ ٜأ ًٔ ُُِغـ ٌٗ ٔي َٜٔرـ ال 

ُّا ُّاَُِغًٔ {{  َُِغًٔ
ٙٔ املغًِ املغًِ }}، ويقوؿ: 7٘ٔ َٜٔز َٚ  ٔ٘ ْٔ ِٔ ٔيَغا َٔ  َٕ ُُٛ ُُِغًٔ َِ اٞي ِٔ َعًٔ ََ ٔٙ َٜٔز َٚ  ٔ٘ ْٔ ِٔ ٔيَغا َٔ  َٕ ُُٛ ُُِغًٔ َِ اٞي ِٔ َعًٔ ََ}}

ٔ٘9 
إف وػػاف السػػرحة أو الرصػػ  أوالنصػػدي لػػه   السريػػق والنوحيػػف فمػػن فعلهػػا و ػػو 

بسػػ ـ أبػػداً فلػػن يرجػػم إ  إذا يانسػػ  اإلسػػ ـ فقػػد زػػرج مػػن ا سػػ ـ ولػػن يرجػػم إليػػه 
 .  يعود ذلذا اللعل أبداً أهللا إىل  ومعا داً  هللا إىل  بك  مكاف الدمم دما ةالبا وأسلا

 :  أما ادلؤمن فقاؿ 
{{   ُ٘ َٛا٥ٜٔك ُٙ َب ِٔ َجاُص ََ َٜٞأ  ِِ ِٔ ٜي ََ  ٣ٔ َٔ ُُِؤ َٛ ٔب ُٖ ُ٘ ََا  َٛا٥ٜٔك ُٙ َب ِٔ َجاُص ََ َٜٞأ  ِِ ِٔ ٜي ََ  ٣ٔ َٔ ُُِؤ َٛ ٔب ُٖ {{ََا 

ٔ٘8 
اي أحبػػػاب هللا  ػػػروره وأأمػػػه "  ػػػذه أومػػػاؼ رسػػػوؿ هللا "حػػػاؿ  ؟حيػػػل ومػػػا بوالقػػػه

 ؟ويرض  ويس  ويي  ورسوله ل س ـ فادلؤمن وادلسل   ل له أف ؼلرج ىن  وره
 :  حاؿ !! فقد   
َٚال اٞيَبٔش٤ٟٔ   }} َٚال اٞيٜفأذؿ٢ ،   ، ٢ٕ َٚال ايًهَعا  ، ٢ٕ ٤ٖٛعا ُِ ٔباي ُُِغًٔ َِٝػ اٞي َٚال اٞيَبٔش٤ٟٔ ٜي َٚال اٞيٜفأذؿ٢ ،   ، ٢ٕ َٚال ايًهَعا  ، ٢ٕ ٤ٖٛعا ُِ ٔباي ُُِغًٔ َِٝػ اٞي {{ٜي

ٔٙٓ 
كػػ ـ و ػػر   جافيػػة أو  بيػػة ولمػػة  ػػدش احليػػاء ،  ػػذا ال   ؼلػػرج مػػن لسػػايه ولمػػة

زػػ ؽ الػػا جػػاء هبػػا زػػ ؽ و للاػػا مػػن األياػػا ترواػػا تعلػػي  الاػػ  وترواػػا األذلػػك اننمػػم أل
رسػػوؿ هللا مػػن هللا وباػػد ادلعػػام ت ضلياػػاه، أيػػن ادلعػػام ت اإلسػػ مية واألسػػواؽ اإلسػػ مية  

   البيم واليراء؟
وػػ  اللػػرالض أف الاػػاس    ػػذا الػػهتمن تر حػػ   ضلياػػاه جايبػػا وينصػػرؼ ىلػػ   ػػوا 

 !ويف؟  ، ا و  د  يعمل ما ىلأية وبدآيالقر 
فموضػػوع ادلػػ اث رباػػا يعلػػ  أف  ػػذه القضػػية سػػنكوف سػػبب  ادليػػاول بػػني الاػػاس 
و و سباايه حريىف ىل  األزػوة وابػة بػني األزػوة وأف يورعػوا أو د ػ  ابػة واإلحػرتاـ 

لكػن    حػدده هللا  ألزو   وأىمامه   ويكوف ذلك  ف ٍزذ ول واحػد احلػق الػذي
 ػػذا الػػهتمن ٍ  الرجػػل ويقػػوؿ مػػا  وأ  حػػر فيػػه  اػػا يكػػوف حػػد زػػالف مػػا ىا ػػد ىليػػه هللا 

مػػا ىليػػك أف تعػػرفه  وتومػػيه  وتقػػوؿ ذلػػ  بعػػد مػػا  ، وػػلوأيػػ    يابرػػ  ىليػػك القسػػمة
                                                           

 ّى ٚجٌر١ٙمٟ ػٓ ػرىجٌٍقّٓ ذٓ أذٟ ١ٌٍٝ.أذٛوجٚو ٚجإلِحَ جق 7٘ٔ
 جٌرهحٌٞ ػٓ ػرى هللا ذٓ ػٍّٚ.ٌٚجٖ  9٘ٔ
 .ٌٚجٖ ذٓ قرحْ ػٓ ػٍٟ ذٓ أذٟ طحٌد 8٘ٔ
 ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ فٟ جألوخ ٚأقّى ٚئذٓ قرحْ ٚجٌكحوُ ػٓ ػرى هللا ذٓ ِٓؼٛو  ٓٙٔ
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أموت ىليك  أف تذ بوا لعام   الدين زبػ  بعلػ  ادلػ اث يػورعك  ىلػ  ونػاب هللا و ػدي 
تظلػػػوا أحبػػػه ، إذا م يػػػورث   حياتػػػه  ٍ  األو د ويريػػػدوف أف يهضػػػموا حػػػ   هللا رسػػػوؿ

الباات حقوحه    ادل اث ويقوؿ لقػد تعلمػا وتػهتوجا ويهػدد ا  أػا لػو أزػذت م اعهػا 
 :فلن يصلها .. لكن  سيد  رسوؿ هللا أوم  األمة أف ترتؾ  ذه اللريضة وما حاؿ هللا

  ..                                                             

                  ((ٔٔٔٔ)جٌٕٓحء)جٌٕٓحء  

حا أف الك  ين ارأوا ىل  ادلػ اث وألرػوا النقسػي  الػذي أمػر بػه هللا ويريػدوف أف 
ل احكػػاـ هللا مجلػػة واحػػدة م ػػل العمػػل بكػػ يقسػػموا حسػػ   ػػوا   إذا ىػػد  اي أحبػػاب إىل

أمػػااب رسػػوؿ هللا ، العبػػادات مػػم ادلعػػام ت مػػم األزػػ ؽ مػػم وػػل النيػػريعات ا ذليػػة 
جعلاا ػا ولهػا مػػم بعضػها مجلػة واحػػدة  اػا إف  ػػاء هللا سػياظر هللا لاػا يظػػر ىسػف وحاػػاف 

  ::أحسن حاؿ   ة بصر وأحل ويبدؿ حالاا إىل

                                                           

    ..((8ٙ8ٙ)جألػٍجف)جألػٍجف  

م يقػػػل للنااػػػػا ىلػػػيه  زػػػػ ات ، فقػػػػد تكػػػوف اخلػػػػ ات زلػػػػدودة لكػػػن يضػػػػم فيهػػػػا 
الربوات ، ف ذا يهتل  الربوات فسيكل  القليل الك   ، ويكوف ولاػا   زػ  وفػ  ألف هللا 

 ما حدث مم رسوؿ هللا ومابه  أحواتاا وأرزاحاا وػلدث معاا و ابرؾ لاا::  

                                                 

                                                     

                                          ((٘٘٘٘)ٌٌٕٛج)ٌٌٕٛج  

 وىد هللا وهللا   ؼللف ادليعاد.  ذا  
 ومل  هللا ىلد سيد  ن وىل  آله ومابه وسل 
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 اجمللس اخلامس عصر

  عض خًل اإلْغإعض خًل اإلْغإ

  أفنٌ ايٓٛافٌأفنٌ ايٓٛافٌ

  ايقًس بني املتدافُنيايقًس بني املتدافُني

  عٕٛ املغًِ ألخٝ٘عٕٛ املغًِ ألخٝ٘
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عض خًل اإلْغإعض خًل اإلْغإ: : عؾضعؾض  اجملًػ ارتاَػاجملًػ ارتاَػ
ٔٙٔٔٙٔ 

احلمد  الذي  دا  ذلذا وما واػا لاهنػدي لػو  أف  ػدا   -بسمميحرلا نمحرلا هللا  
هللا، والصػػػ ة والسػػػ ـ ىلػػػد سػػػيد  ن إمػػػاـ اذلُػػػدى ومشػػػ  الػػػدجد ومصػػػباح القلػػػوب 
واليليم األىظ  جلميم اخل لػق يػـو القيامػة، مػلد هللا ىليػه وىلػد آلػه ومػابه ووػل مػن 

 ندى هبدية إىل يـو الدين ػ آمني آمني اي رب العادلني.ا 
إىل احليػػػاة الػػػدييا ألسػػػباب و ػػػ ة، السػػػػب   دلػػػاذا جئاػػػا إىل الػػػدييا؟ أرسػػػلاا هللا 

ادلعناد الذى يسمعه من السادة العلماء أياا جئاا لذور هللا ولساىػة هللا ويسنيػهدوا اباييػة 
   الكرؽلة:                              ((5656)ايشاصٜات)ايشاصٜات 

 زلقاا للعبادة فق  فهو لي  زلناجاً للعبادة. أوً : لو واف هللا 
أيياً: ىاده ادل لكة الكراـ و     يلرتوف ىن ىبادة هللا حلظة ماذ أف زلقهػ  هللا، 

اه  و ػػ    ؽلوتػػوف م لاػػا و  ينهتوجػػوف و  ٍولػػوف ولكػػن ميػػرولوف ابلساىػػة الدالمػػة، فمػػ
القػػػال  ىلػػػد الػػػدواـ إىل يػػػـو القيامػػػة، ومػػػاه  مػػػن يػػػذور هللا ومػػػن يسػػػنرلر هللا ومػػػن يػػػدىو 
للمؤماني وادلؤماات و غلل  و  ؽلل إىل يـو القيامة، ألأ  لػي  ىاػد   يػـو فػ  ٍولػوف 

 و  ييربوف و  يااموف و  ينهتوجوف.
سػػوؿ أزػػرب  أف ومػػاه  الراوػػم ىلػػد الػػدواـ، ومػػاه  السػػاجد، والسػػاجد حضػػرة الر 

 ػػؤ ء اجلماىػػة السػػ ود يسػػ دوف سػػ دة   يرفعػػوف رؤسػػه  مػػن  ػػذه السػػ دة إىل يػػـو 
القيامػػة ػ يعػػر   يسػػ دوف د يقومػػوف بػػل سػػ دة واحػػدة فقػػ  ػ ويػػـو القيامػػة يقومػػوف 

 لوف: سباايك ما ىبد ؾ حق ىبادتك.فيقو 
يقػػػوؿ  ب وػػ  ىػػػدد  ػػػؤ ء ادل لكػػػة؟   يعلػػػ  ىػػدد   إ  هللا، لكػػػن حضػػػرة الاػػػ

َُا٤ُ  ٜأٜطٔتٜأٜطٔت  }} فيه : َُا٤ُايٖغ َٗا  َُٚذٖلَُٚذٖل  ايٖغ َٗاٜي ِٕ  ٜي ِٕٜأ َٗا  ََاََا  َت٦ٔط٤َت٦ٔط٤  ٜأ َٗأفٝ ِٛٔمُع  ٔفٝ ِٛٔمُعََ ًٜـو٠   إ٢الإ٢ال  ٜأَفـأبعَ ٜأَفـأبعَ   ٜأِصَبـع٢ ٜأِصَبـع٢   ََ ََ ًٜـو٠ َٚ ََ   َٚأمـعْ َٚأمـعْ   َٚ

ُ٘ ََٗت َُ٘جِب ََٗت ٘ٔ   َعأجّزاَعأجّزا  َجِب ٤ً ٘ٔ ٔي ٤ً {{ٔي
ٕٔٙ 

                                                           
١ّ جٌؿّؼ١ققس جٌؼحِققس ٌٍققىػٛز ئٌققٝ هللا   ج٠ٌٍَمققحش ذكققٍٜ   جألليققٍ جٌهّقق –ٔققىٚز جٌٕٓققحء  ٔٙٔ
 ٘  ِٖٙٗٔكٍَ  9ِٕٛجفك  ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٓ

 ْٕٓ جٌطًٍِٞ ٚجذٓ ِحؾس ػٓ أذٟ يٌ  ٕٙٔ
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يعس السماوات شللوءة ابدل لكة، ووله  يعبدوف هللا مػاه  مػن  ػو سػاجد ومػن  ػو 
يػنكل  ىػن يػوع  ؤماني، و ػ  م يرتكبػوا ذيػوابً، وهللا حال  ومن يسػب  ومػن يسػنرلر للمػ
 ماه  و    لة العرش يقوؿ فيه :

                                                      

                                                   

                                                         

                                                       

                                                          

                             (()ٍحف )ٍحف   

فايظروا ما مدى دىاء ادل لكػة لاػا؟ واإلسػنرلار ومبعػاريض الػدىاء الػ  يػدىوف هبػا 
 للمؤماني وادلؤماات و   ميرولوف هبذا إىل يـو القيامة.

غػػػػ   ػػػػؤ ء ى ىػػػػام الػػػػدييا، فمػػػػاه  مػػػػن ياػػػػهتؿ لياضػػػػر الصػػػػلوات  ويُاػػػػهتؿ هللا 
 : ة، ولذلك حاؿ فيصلوف معاا اللرالض، ويؤِّمن ىلد ت وتاا ى سورة اللا

َٔ  إ٢َساإ٢َسا  }} َٖ َٜٔأ َٖ ُّ  ٜأ ََا ُّاإل٢ ََا ُٓٛا،  اإل٢ َٚ ُٓٛا،ٜفٜأ َٚ ُ٘  ٜفٜأ ْٖ ُ٘ف٢ِٜ ْٖ ِٔ  ف٢ِٜ ََِٔ ُ٘  َٚاٜفَلَٚاٜفَل  ََ ُٓ َٝٔ َُ٘تٞأ ُٓ َٝٔ َٔنَي  َتٞأ َٔنَيَتٞأ َُال٥ٜٔه١ٔ  َتٞأ َُال٥ٜٔه١ٔاٞي ُ٘  ٝئفَضٝئفَض  اٞي ُٜ٘ي   ٜي

َّ  ََاََا ََّتٜكٖز ِٔ  َتٜكٖز َِٔٔ َٔ  ٔ٘ ِْٔب َ٘ٔس ِْٔب ٖٙٔ..{{  َس
  

وولمة آمني يعر اللهػ  اسػن  ، مػن وافػق ولمػة آمػني مػم ولمػة ادل لكػة لػه يرلػر 
الػػػدىاء فيسػػػن ي  هللا  ػػػذا  اػػػوف ىلػػػد الػػػدىاء فػػػ ذا أّماػػػوا ىلػػػدهللا لػػػه، يػػػدىوا و ػػػ  يؤمِّ 

وماه  م لكة يسػياوف ى اللضػاء فيبا ػوف ىػن رلػال  وم لسػاا  ػذا، رلػال  الدىاء، 
، ورلػػػال  اخلػػػ ، العلػػػ  ورلػػػال  تػػػ وة القػػػرآف ورلػػػال  الصػػػ ة ىلػػػد حضػػػرة الاػػػب 

نلػ   جااػنه  مػن األرض وىادما غلدوا رللساً من  ذه انػال  يناػادوف وػللػوف  ػذا ا
 :إىل السماء، يقوؿ ى  ؤ ء 

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ٘ٔ  إ٢ ٘ٔٔي٤ً ٤ً ٖٝأذنَي  ََال٥ٜٔه١ََٟال٥ٜٔه١ٟ  ٔي ٖٝأذنَيَع ِٔ  ٝفُنالٝفُنال  اأٜلِصض٢اأٜلِصض٢  ٔفٞٔفٞ  َع َِٔع ٖٓاؼ٢،  ٝنٖتأبٝنٖتأب  َع ٖٓاؼ٢،اي َّا  ََٚجُزٚاََٚجُزٚا  ف٢َِٜساف٢َِٜسا  اي َٛا َّاٜأٞق َٛا ٜأٞق
  

                                                           
 جٌيك١ك١ٓ جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٖٙٔ
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َٕ ََِٕٜشٝنُضٚ َ٘  َِٜشٝنُضٚ َ٘اي٤ً ِٚا  اي٤ً َٓاَر ِٚاَت َٓاَر ُٗٛا: : َت ًٝ ُٗٛاَٖ ًٝ ِِ،  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َٖ َٝٔتٝه ِِ،ُبِغ َٝٔتٝه َٕ  ُبِغ َٝٔح٦ُٝٛ َٕٜف َٝٔح٦ُٝٛ َٕ  ٜف َُٝرف٥ٛ َٕٜف َُٝرف٥ٛ ٢ٗ  ٜف ٢ٗٔب َُا٤ٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ِِِِٔب َُا٤ٔايٖغ   ايٖغ

َٝا ِْ َٝاايٗز ِْ   164164{{ايٗز

يعػػػػػر اايف رللسػػػػػاا  ػػػػػذا  ُلػػػػػه ادل لكػػػػػة  جاانهػػػػػا مػػػػػن  اػػػػػا إىل ىاػػػػػاف السػػػػػماء، 
ويس لوف  ذه احللقة ابلصوت والصػورة والاػوااي بػدازل القلػوب، ألف وػام ات ادل لكػة 
ر تهتيػػد ىػػن وام اتاػػا بنصػػوير مػػا بػػدازل القلػػ  و ػػو الايػػة، ألف األىمػػاؿ ابلايػػات واألجػػ
  سُياس  ىلد حػدر الايػة ولػي  العمػل الظػا ر، وىاػدما يانهػ  انلػ  يقػوؿ ذلػ  هللا 

 :وما أزرب الا  
ٟٚ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  }} ٟٜٚأ ٤ِٕٞ  ٜأ ٤َِٕٞؽ ِِ  َؽ َِِتَضٞنُت َٕ؟  ٔعَبأرٟٔعَبأرٟ  َتَضٞنُت َُٓعٛ َٕ؟َِٜق َُٓعٛ َٕ  َِٜق َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ِِ: : ٜف ُٖ َٓا َِِتَضٞن ُٖ َٓا َْٜو،  َتَضٞن َُُزٚ َْٜو،َِٜر َُُزٚ   َِٜر

َُٚحُزَْٜٚو، ُٜ َُٚحُزَْٜٚو،َٚ ُٜ َِٜشٝنُضَْٜٚو،  َٚ َِٜشٝنُضَْٜٚو،َٚ َٚ  ٍَ ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌِ: : ٜف َٗ ٌِٜف َٗ ْٔٞ؟َصٜأَصٜأ  ٜف ْٔٞ؟ِٚ ِٚ  َٕ َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ٍَ  ال،ال،: : ٜف ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ : : ٜف

َِٝف َِٝفٜفٜه ِٛ  ٜفٜه ِٜٛي ْٔٞ؟  ٜي ِٚ ْٔٞ؟َصٜأ ِٚ ٍَ  َصٜأ ٍَٜقا َٕ: : ٜقا َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ِٛ: : ٜف ِٜٛي ِٜٚى  ٜي ِٜٚىَصٜأ ُْٛا  َصٜأ ُْٛاٜيٜها ُّٔٝزا،  ٜأَؽٖزٜأَؽٖز  ٜيٜها ُّٔٝزا،َتِر ُِٔحّٝزا،  َٜٚأَؽٖزَٜٚأَؽٖز  َتِر ُِٔحّٝزا،َت   َت

ٍَ  ٔسٞنّضا،ٔسٞنّضا،  ٜيٜوٜيٜو  َٜٚأَؽٖزَٜٚأَؽٖز ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٟٗ: : ٜف َٟٜٗٚأ ٤ِٕٞ  َٜٚأ ٤َِٕٞؽ َٕ؟  َؽ ًُٝبٛ ٞٛ َٕ؟َٜ ًُٝبٛ ٞٛ َٜ  ٍَ ٍَٜقا َٕ: : ٜقا َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ًُٝبٛ: : ٜف ٞٛ ًُٝبَٜٛ ٞٛ َََٜٕٕ  ،١ٜٖٓ ١ٜٖٓ،اٞيَح   اٞيَح

ٍَ ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌِ: : ٜف َٖ ٌَِٚ َٖ َٖا؟  َٚ ِٚ َٖا؟َصٜأ ِٚ ٍَ  َصٜأ ٍَٜقا َٕ: : ٜقا َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ٍَ  ال،ال،: : ٜف ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َِٝف: : ٜف َِٝفٜفٜه ِٛ  ٜفٜه ِٜٛي َٖا؟  ٜي ِٚ َٖا؟َصٜأ ِٚ ٍَ  َصٜأ ٍَٜقا : : ٜقا

َٕ َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ِٛ: : ٜف ِٜٛي َٖا  ٜي ِٚ َٖاَصٜأ ِٚ ُْٛا  َصٜأ ُْٛاٜنا َٗا  ٜنا َٗاٜي َٗا  َٜٚأَؽٖزَٜٚأَؽٖز  ٜطًّٜبا،ٜطًّٜبا،  ٜأَؽٖزٜأَؽٖز  ٜي ِٝ َٗاَعًٜ ِٝ ٍَ  ٔذِضّفا،ٔذِضّفا،  َعًٜ ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ِٔ: : ٜف ُٔ ِٜٔف ُٔ ٟٚ  ٜف ٟٜٚأ   ٜأ

٤ِٕٞ ٤َِٕٞؽ َٕ؟ََٜتََٜت  َؽ ُٖٛسٚ َٕ؟َع ُٖٛسٚ َٕ: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َع ُٖٛسٚ َََٕٜتَع ُٖٛسٚ َٔ  ََٜتَع ََٔٔ ٖٓاص٢،  َٔ ٖٓاص٢،اي ٍَ  اي ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌِ: : ٜف ٌَِٖ َٖا؟  َٖ ِٚ َٖا؟َصٜأ ِٚ َٕ  َصٜأ َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ   ال،ال،: : ٜف

ٍُ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َِٝف: : ٜف َِٝفٜفٜه ِٛ  ٜفٜه ِٜٛي َٖا؟  ٜي ِٚ َٖا؟َصٜأ ِٚ َٕ  َصٜأ َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ِٛ: : ٜف ِٜٛي َٖا  ٜي ِٚ َٖاَصٜأ ِٚ ُْٛا  َصٜأ ُْٛاٜنا َٗا  ٜنا ِٓ َٗأَ ِٓ َٗا  َٜٚأَؽٖزَٜٚأَؽٖز  ََٖضّبا،ََٖضّبا،  ٜأَؽٖزٜأَؽٖز  َٔ ِٓ َٗأَ ِٓ َٔ  

ِٟٛفا، ِٟٛفا،َخ َٗا  َٜٚأَؽٖزَٜٚأَؽٖز  َخ ِٓ َٗأَ ِٓ ّٛٗس  َٔ ّٛٗسَتَع ٍَ  ا،ا،َتَع ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ْٚٞ: : ٜف ْٚٞف٢ِٜ ِِ  ف٢ِٜ ٢ُٗزٝن ِِٝأِؽ ٢ُٗزٝن ْٚٞ  ٝأِؽ ْٜٚٞأ ِِ،  ٜيٜفِضُتٜيٜفِضُت  ٜقِزٜقِز  ٜأ ُٗ ِِ،ٜي ُٗ   ٜي

َٕ َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ٕٖ: : ٜف ٕٖإ٢ ِِ  إ٢ ٢ٗ ِِٔفٝ ٢ٗ ٤ٛا٤َ  ٝفالّْاٝفالّْا  ٔفٝ ٤ٛا٤َاٞيَد ِِ  اٞيَد ِِٜي ِِ  ٜي ُٖ ُِِٜض٢ِر ُٖ َُا  ُٜض٢ِر ْٖ َُاإ٢ ْٖ ِِ  إ٢ ُٖ َِِجا٤َ ُٖ ٍُ  ٔيَراَج١ٕ،ٔيَراَج١ٕ،  َجا٤َ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُِ: : ٜف ُُِٖ ُٖ  ُّ ِٛ ُّاٞيٜك ِٛ   اٞيٜك

ِِ  َِٜؾٜك٢َِٜؾٜك٢  الال ُٗ ِِٜي ُٗ ٘ٙٔ{{  َجًْٔٝػَجًْٔٝػ  ٜي
  

، اللضػل واألجػر وال ػواب ىاػد هللا  من غلل  معه    ييقد ويكوف مػ له  ى
 ى م ل  ذه انال : ولذلك  ذه انال  أفضل من العبادات ساني، يقوؿ 

{{ِٔ ََِٔ ََ  َِ ََِتَعًٜٓ َٔ  َبابٟاَبابٟا  َتَعًٜٓ ََٔٔ َٔ  ،٢ِ ًٞ ٢ِ،اٞئع ًٞ ٌَ  اٞئع ُٔ ٌََع ُٔ ٘ٔ  َع ٘ٔٔب ِٚ  ٔب ِٜٚأ ِِ  ٜأ ِِٜي ٌِ  ٜي َُ ٌَِِٜع َُ ٘ٔ  َِٜع ٘ٔٔب َٕ  ٔب َٕٜنا ٌَ  ٜنا ٌَٜأٞفَن ِٔ  ٜأٞفَن َِٔٔ   َصٞنَع١َٕصٞنَع١ٕ  ٜأٞئفٜأٞئف  َفاٜل٠َٔفاٜل٠ٔ  َٔ

،،  ِٕ ِٕف٢ِٜ َٛ  ف٢ِٜ َُٖٛ ُٖ  ٌَ ُٔ ٌََع ُٔ ٘ٔ  َع ٘ٔٔب ِٚ  ٔب ِٜٚأ َُ٘عًَٜٓعًٜٓ  ٜأ َُُ٘ َُ  َٕ َٕٜنا ُ٘  ٜنا ُٜ٘ي ُ٘  ٜي َٛاُب َُُ٘ َٛاُب َٛاُب  َُ َُ َٛاُبَٚ َُ َٚ  ِٔ ََِٔ ََ  ٌُ َُ ٌَُِٜع َُ ٘ٔ  َِٜع ٘ٔٔب ٢ّ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٔب ِٛ َٜ٢ّ ِٛ َٜ   ١ََٔ َٝا ١ََٔ اٞئك َٝا {{اٞئك
166166

  

احل ؿ مػن احلػراـ والاػور مػن الظػ ـ، فػ  الػال  اا دلاذا؟ ألف العل   و الذى يعّرف
 تسنسيم أف تضاك ىليه، و  الييساف يسنسيم أف يوسوس له ما داـ  و يعرؼ.

                                                           
 ْٕٓ جٌطًٍِٞ ِٕٚٓى أقّى ػٓ أذٟ ْؼ١ى جٌهىٌٞ  ٗٙٔ
 . ٌٚجٖ جإلِحَ أقّى ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز ٘ٙٔ
ٌْهط١د ٙٙٔ حٌ ٚجذٓ ج ِٓ  ػٓ جٌَّٕؿَّ ٍِ  جذ  .  ػرَّح
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يسػاف الااسػد أو اجلا ػل، مػاذا ياسػد؟ ياسػد أف هللا الال  والييساف يوسوسػا ل 
يسلػػػم ىليػػػه أو يػػػراه، وى  ػػػذه اللاظػػػة تضػػػاك ىليػػػه الػػػال  أو اليػػػيساف، لكػػػن مػػػن 

  يسلػػم ىلػػد ظػػا ره فاسػػ  بػػل  يسناضػػر ابسػػنمرار أيػػه موضػػم يظػػر هللا وأف هللا 
  ﴿﴿يسلم ىلد حروات حلبه وزليات سرالره ال    ييػا د ا:                 ﴾﴾ ((77 )٘طـ )٘طـ 

 ػ األزلد من السر.
فعادما ػلاوؿ الييساف أو الال  أف يضػاكا ىليػه   يسػنسيعوف دلػاذا؟ ألف العلػ  
سػػػيا يه مػػػن  ػػػذه الور ػػػات أو  ػػػذه احليػػػل الػػػ  ياسػػػ ها لػػػه اليػػػيساف، أو تور ػػػه فيهػػػا 

 الال .
ة، ودلػػا و اػػاؾ م لكػػة أيضػػاً م زمػػني لاػػا ىلػػد الػػدواـ، فكػػل واحػػد ماػػا معػػه م لكػػ

ياظػػر الػػرواايت الػػ  وردت ىػػن رسػػوؿ هللا فػػيه  وصلمػػم ىػػدد   صلػػد لكػػل واحػػد ماػػا معػػه 
ىلػػد األحػػل حػػواىل ىيػػرين ملكػػاً ي زمويػػه و  يرتوويػػه حلظػػة، مػػاه  الكػػراـ الكػػاتبني و ػػ  
الػػػذين يسػػػ لوف، و ػػػ  عػػػ ث وردايت: مجاىػػػة مػػػاه  يسػػػنلموف الورديػػػة مػػػن الل ػػػر إىل 

العصػػػر إىل العيػػػاء، ومجاىػػػة مػػػن العيػػػاء إىل الل ػػػر، فػػػ   العصػػػر، ومجاىػػػة تنسػػػل  مػػػن
ٍولػػػوف و  ييػػػربوف، ودلػػػاذا جعلهػػػ  هللا وردايت؟ ألأػػػ  لػػػو وػػػايوا إعاػػػني فقػػػ  جػػػالهت أف 
تنهمه  ف عله  هللا أو ر من رلموىة أليك لو ا م  رلموىة فكيػف ابايزػرين ؟ وولهػ  

 يس لوف ىلد اإليساف وما حاؿ هللا:

                                )اإلْفٛاص()اإلْفٛاص(  

ودلػػاذا مسػػا   ورامػػًا؟ الرسػػوؿ حػػاؿ: مػػن وػػاف ىلػػد اليمػػني  ػػو الػػرلي ، و ػػو معػػه 
الييكات ال  ػلرِّر ا وال  سنصرفها من هللا يـو القيامة، فأى ىمل سػنعمله معػه البيػاف، 

ؼ أجػره والصػياـ ف فعػه إىل وو  يساوي  ذا العمل فيضعه لػك، أمػا العمػل الػذي   يعػر 
 :هللا والذى ػلدده  و هللا 

{{  ٌٗ ٌٗٝن ٢ٌ  ٝن َُ ٢ٌَع َُ ٢ٔ  َع ٢ٔاِب َّ  اِب َّآَر ُ٘،  آَر ُ٘،ٜي َّ  إ٢الإ٢ال  ٜي َٝا َّايٚق َٝا ُ٘  ايٚق ْٖ ُ٘ف٢ِٜ ْٖ َْا  ٔيٞ،ٔيٞ،  ف٢ِٜ َْاَٜٚأ ٘ٔ   ٜأِجظ٢ٟٜأِجظ٢ٟ  َٜٚأ ٘ٔ ٔب {{ٔب
ٔٙ7

  

وملػػػك اليػػػماؿ  ػػػو الػػػذى ػلػػػرر ادلخاللػػػات، مػػػن ىمػػػل سلاللػػػة بعياػػػه أو بيػػػده أو 
مػػل اإليسػػاف سلاللػػة فػػيهِّ  ملػػك بلسػػايه أو  ى ىضػػو مػػن األىضػػاء يسػػ لها ىليػػه، إذا ى

                                                           
 ٞ ٍُِٚٓ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز جٌيك١ك١ٓ جٌرهحٌ 7ٙٔ



  :                                              :                                              8888(                                      نتاب (                                      نتاب 174174))

 

 

اليػػماؿ بكنابنهػػا فيقػػوؿ لػػه ملػػك اليمػػني: اينظػػر و  تنع ػػل رمبػػا ينػػوب، ورمبػػا يسػػنرلر أو 
يرجػػم فيانظػػره سػػ  سػػاىات و  ػلػػرر ادلخاللػػة إ  بعػػد سػػ  سػػاىات ػ وايظػػر إىل اللػػرتة 

 الذي .و  يكنبها فور الوحوع ى  لانوب ويرجم إىل هللا  ال  يرتوها لاا هللا 
 و ااؾ م لكة  ؽليوف أماماا ليالظوياا، وماه  من ؽليد من زللاا ليامو :

                                                        ((1111)ايضعز)ايضعز  

ىادما ياػاـ أحػد  يقػف واحػد مػاه  ىاػد القػدمني، وواحػد ىاػد اللػ  ألف اإليسػاف 
الاػػـو واللناػػات ولهػػا ملنوحػػة، ووػػل دبيػػ  أو حيػػرة شلكػػن أف تػػدزل ى اللػػ  أو ىاػػد 

األيػف و  يػدرى اإليسػػاف، ولكػن احلػػافظ الػذى وللػه رباػػا موجػود ى  ػػذ األوحػات  ايػػة 
 .من هللا 

وواحػػد مووػػل ابلػػرزؽ ٍتيػػك بػػه، وواحػػد ابذلػػواء وواحػػد مووػػل ابإلذلػػاـ، وولمػػا وجػػد 
األزرى مػن القلػ  ويقػوؿ لػك:   تسػمم وػ ـ اليػيساف  الييساف يوسوس ٍتد للااحية

و  تيػػعر بػػه، و ػػو الػػذى يػػذّورؾ  يػػك م تصػػلِّ الظهػػر، و ػػو الػػذى يػػذّورؾ بعمػػل الػػرب 
 وىمل اخل  لنسنعد له وتسارع فيه و ذا امسه ملك اإلذلاـ، و و معاا أيضاً.
األحػل؟ ألياػا فلكل واحد من ادلسلمني ىلد األحل ىيرين ملكاً، ودلاذا أحوؿ ىلد 

حػادموف حػػا ً لكػػ  لاػهتورو ، وأيػػن  حػػدمن  لاػػا لنػهتورو  ، ألف مػػن زار أزػػاه  يرسػػل هللا 
 :له سبعني ألف ملك ػللظويه  مر هللا، حاؿ 

ََا  }} َٜٖتٔدُش  َٚ  ٔ٘ ُِٛعٛٔر اي٤ً ََ َُاَؼ  ٙٔ ، اٞئت ِٝض٢ ََٚتَعاٜي٢ ال ٔيَغ ٘ٔ َتَباَصٜى  ُٙ ٔفٞ اي٤ً ِٔ َطاَص ٜأَخا ََاََ َٜٖتٔدُش  َٚ  ٔ٘ ُِٛعٛٔر اي٤ً ََ َُاَؼ  ٙٔ ، اٞئت ِٝض٢ ََٚتَعاٜي٢ ال ٔيَغ ٘ٔ َتَباَصٜى  ُٙ ٔفٞ اي٤ً ِٔ َطاَص ٜأَخا َِٓز   ََ َِٓز ٔع ٔع

٘ٔ : ٜأال ٔطِبَت ِٝٔت َِٜضٔجَع إ٢ٜي٢ َب ٘ٔ َذٖت٢  ًٞٔف ِٔ َخ َٔ  ُ٘ َْ َٓاُرٚ ُٜ ًٜٕو  ََ ٘ٔ َعِبٔعنَي ٜأٞيَف  ُ٘ ٔب ٌَ اي٤ً َٚن٤  ، ٔ٘ ٘ٔ : ٜأال ٔطِبَتاي٤ً ِٝٔت َِٜضٔجَع إ٢ٜي٢ َب ٘ٔ َذٖت٢  ًٞٔف ِٔ َخ َٔ  ُ٘ َْ َٓاُرٚ ُٜ ًٜٕو  ََ ٘ٔ َعِبٔعنَي ٜأٞيَف  ُ٘ ٔب ٌَ اي٤ً َٚن٤  ، ٔ٘   اي٤ً

١ٖٝٓ َٜٚطاَبِت ٜيٜو اٞيَح  ،١ٖٝٓ َٜٚطاَبِت ٜيٜو اٞيَح  ،  }}
ٔٙ9

  

إذا ااػػه إىل الصػػ ة ى بيػػ  هللا ػ ودالمػػاً ضلُػػل ويقػػوؿ: أفضػػل  ػػ ء ل يسػػاف او 
ا تصػلد ى بيػ  هللا إف وػاف  اػاؾ مصػلد للسػيدات ى اجلماىػة األوىل للمرأة ابلػذات أأػ

ألأا الص ة ادلضموية ادلقبولة، أليػه لػو ُوجػد ُمَصػِلّد ى الصػ ة وتقبػل هللا مػ ته سػيقبل 
هللا م    من أجله، لكن لو تصلد ى البي  فكل ما يريػ  ىاكػد ٍتيكػد ى الصػ ة، 

                                                           
 .ٖؼد جإل٠ّحْ ٌٍر١ٙمٟ ٚجٌٍجَٞ ػٓ ػٍٝ ذٓ أذٟ طحٌد  9ٙٔ
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الصػػ ة والػػال  واليػػيساف يُػػذورايِك هبػػا ى الصػػ ة حػػ  ووػػل مػػا   تنذورياػػه ٍتيكػػد ى 
 .ييرلوود ىن اإلحباؿ ىن هللا 

فلو ملياا ى اجلماىة وما حلُ  فينقبل هللا من اجلماىة ألجل واحد مػ ته مقبولػة 
سػبعني ألػف ملػك  ، وىادما يذ   لُيصلد ى ادلس د أيضاً يرسل له هللا ىاد هللا 

ل إىل بي  هللا، وىادما تانهد فرتة اإليسػاف ى الػدييا ويلقػد هللا يسنرلروف هللا له ح  يص
 فيػػذ بوف لنسػػلي  أيلسػػه   ويقولػػوف: أيػػ  واػػ  حػػد وللناػػا بلػػ ف، فمػػاذا يلعػػل ،

 :اايف بعد أف مات؟ حاؿ 
ََاَت }} ٘ٔ ، ف٢َِٜسا  ِٝ ٢ٕ َعًٜ َِٜرٜفٜعا َٚ  ، ُ٘ ًٜ َُ ٢ٕ َع َٜٞهُتَبا  ٢ٕ ًٜٜها ََ  ٢ٔ َٔ ُُِؤ ٌَ ٔباٞي ََاَت ُٚنه ٘ٔ ، ف٢َِٜسا  ِٝ ٢ٕ َعًٜ َِٜرٜفٜعا َٚ  ، ُ٘ ًٜ َُ ٢ٕ َع َٜٞهُتَبا  ٢ٕ ًٜٜها ََ  ٢ٔ َٔ ُُِؤ ٌَ ٔباٞي ُٚٔمَع ُٚنه ُٚٔمَع َٚ َٚ

 ، ُ٘ َٜٚقِز ٜقَبِنُت  ُ٘ ًٜ َُ ٘ٔ َع ِٝ َِْرٜفٝغ َعًٜ ََٖشا  َٓا ٔبَعِبٔزٜى  ًَٞت َٚن٤ َْٜو ،  ٙٔ ، ٜقاٝيٛا : ُعِبَرا ُ٘ ، ٔفٞ ٜقِبض٢ َٜٚقِز ٜقَبِنُت  ُ٘ ًٜ َُ ٘ٔ َع ِٝ َِْرٜفٝغ َعًٜ ََٖشا  َٓا ٔبَعِبٔزٜى  ًَٞت َٚن٤ َْٜو ،  ٙٔ ، ٜقاٝيٛا : ُعِبَرا ٔفٞ ٜقِبض٢

 ٍُ َٝٝكٛ َُٓغٚبُرٜو ، ٜف َُا٤ٔ ٜف َِٓقَعِز إ٢ٜي٢ ايٖغ ًٞ َٓا ٜف ِٕ ٜي ٍُ ٜفٞأَس َٝٝكٛ َُٓغٚبُرٜو ، ٜف َُا٤ٔ ٜف َِٓقَعِز إ٢ٜي٢ ايٖغ ًٞ َٓا ٜف ِٕ ٜي ِٔ   ٜفٞأَس َٔ  ٠٠٤ًَُِٛٝ ََ َُا٥ٔٞ  ِٔ : َع َٔ  ٠٠٤ًَُِٛٝ ََ َُا٥ٔٞ  : َع

٢ٕ : ٜف َٝٝكٛال ٢ٕ : ٜفََال٥ٜٔهٔتٞ ، ٜف َٝٝكٛال ٍُ ََال٥ٜٔهٔتٞ ، ٜف َٝٝكٛ ِٔ ٔفٞ اأٜلِصض٢ ، ٜف َٓٝه ًٞ َٓا ٜف ِٕ ٜي ٍُ ٞأَس َٝٝكٛ ِٔ ٔفٞ اأٜلِصض٢ ، ٜف َٓٝه ًٞ َٓا ٜف ِٕ ٜي ٠٠٤ًَُِٛٝ   ٞأَس ََ ٠٠٤ًَُِٛٝ : ٜأِصٔمٞ  ََ : ٜأِصٔمٞ 

ًَٖهالْٔٞ ،  َٚ  ، ْٞٔ ََُزا َٚاِذ  ، ْٞٔ ََا َع٢ًٜ ٜقِبض٢ َعِبٔزٟ ، ٜفَغٚبَرا ِٔ ٝقٛ َٜٚئه ًٞٔكٞ ،  ِٔ َخ ًَٖهالْٔٞ ، َٔ َٚ  ، ْٞٔ ََُزا َٚاِذ  ، ْٞٔ ََا َع٢ًٜ ٜقِبض٢ َعِبٔزٟ ، ٜفَغٚبَرا ِٔ ٝقٛ َٜٚئه ًٞٔكٞ ،  ِٔ َخ َٔ

ُِٜبَعَث ُِٜبَعَثَٚاٞنُتَبا َسٔيٜو ٔيَعِبٔزٟ َذٖت٢  {{َٚاٞنُتَبا َسٔيٜو ٔيَعِبٔزٟ َذٖت٢ 
ٔٙ8

  

 و ذا لي  إ  للمؤمن، أما غ  ادلؤمن:

                            ((1313.)ايفحض.)ايفحض  

 ػػػذا الكػػػ ـ دلػػػاذا أذوػػػره؟ ألف هللا م ؼللقاػػػا للعبػػػادة فقػػػ ، فعبادتاػػػا ولهػػػا ميػػػاول 
وولهػػا ميػػاغل، وألف ىاػػده ادل لكػػة الكػػراـ والػػذين يعبدويػػه ىلػػد الػػدواـ، وذوػػرت بعػػض 

 لوح   ويل. أيواىه ، و   و   جداً ى أيواىه ، وػلناج  رحها
إذاً فلمػػػاذا زلقاػػػا هللا؟ ألمػػػور و ػػػ ة ذور ػػػا ى القػػػرآف ومػػػن أعلهػػػا النعػػػارؼ، حػػػاؿ 

  ﴿﴿تعاىل:                                                                ﴾﴾ ((1313)اذتحضات)اذتحضات 
ا هللا لانعارؼ ىلػد بعضػاا ويسػاىد بعضػاا وينعػاوف مػم  ذه مهمة أساسية من أجلها زلقا

بعضاا ويقػف مػم بعضػاا ى ادلسػرات وى الاوالػ  وادلصػال  لااقػق مػا أومػا  هللا بػه ى 
  ﴿﴿القرآف:                   ﴾﴾ ((1010)اذتحضات)اذتحضات. 

                                                           
 .ٖؼد جإل٠ّحْ ٌٍر١ٙمٟ ٚجذٓ قؿٍ ػٓ أّٔ ذٓ ِحٌه  8ٙٔ
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  أفنٌ ايٓٛافٌأفنٌ ايٓٛافٌ

 ػػػد حيػػػاـ الليػػػل  ولػػػذلك ولاػػػا فهماػػػا أف الاوافػػػل والسػػػان الػػػ  تقرباػػػا إىل هللا 
ومػػياـ الاهػػار ومػػ ة الضػػاد وتػػ وة القػػرآف وذوػػر هللا و ػػد ى احلقيقػػة الاوافػػل، وولهػػا 

، لكػػن  ػػذه يوافػػل مقبولػػة إف  ػػاء هللا ىاػػد هللا وأمػػر  هبػػا هللا ووػػاف ىليهػػا رسػػوؿ هللا 
 يوافػػل بياػػك وبػػني هللا، و اػػاؾ يوافػػل أىلػػد ماهػػا و ػػد الػػا تنعلػػق أدمػػة ىبػػاد هللا، و ػػذا

 ، ذات مرة حاؿ ألماابه:الك ـ الذى بياه ووضاه رسوؿ هللا 
ِِ  ٜأالٜأال  }} ِِٝأِخٔبُضٝن ٌَ  ٝأِخٔبُضٝن ٌَٔبٜأٞفَن ِٔ  ٔبٜأٞفَن َِٔٔ ٢ّ،  ايٖقال٠ٔ،ايٖقال٠ٔ،  َرَصَج١َٔرَصَج١ٔ  َٔ َٝا ٢ّ،َٚايٚق َٝا ٍَ  َب٢ًٜ،َب٢ًٜ،: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  ،،  ؟؟  َٚايٖقَزٜق١َٔٚايٖقَزٜق١ٔ  َٚايٚق ٍَٜقا   ::ٜقا

٢ٔ   َسأتَسأت  إ٢ِفالُحإ٢ِفالُح ِٝ ٢ٔ اٞيَب ِٝ {{اٞيَب
ٔ7ٓ

  

غ ماهػا ولكاهػا و و ىادما ينكل   اا   يقصد الص ة اللريضػة ألف اللريضػة ملػرو 
م ة الاوافل، والصياـ لي   ػهر رمضػاف أليػه فريضػة، والصػدحة وم يقػل زوػاة، ووػذلك 

 احلج لي  احلج اللريضة ولكن ما بعد اللريضة، و و تكرار احلج.

  ايقًس بني املتدافُنيايقًس بني املتدافُني

لو أف امرأة واحدة واف إعاني من ج اأا منخاممني وحض   ذه الليلة ى الُصػل  
نخاممني فهذا أفضػل مػن حيػاـ  ػذه الليلػة، ألف حيػاـ  ػذه الليلػة بياهػا وبػني بني  ذين ادل

  ﴿﴿هللا، لكاهػػا تعػػدَّى العمػػل فيهػػا ى مالعػػة ىبػػاد هللا ادلػػؤماني مػػن حوذلػػا:               

                               ﴾﴾ ((99)اذتحضات)اذتحضات. 
ى للصػػػل  بيػػػاه ؟   اإلسػػػ ـ لػػػي  وػػػذلك، اإلسػػػ ـ ٍمػػػر   تقػػػوؿ أأػػػ  م يسلبػػػو 

ادلسلمة أأا نرد أف ؼلنلف إعاني من زمي  ا ى العمػل تنػدزل ىلػد اللػور، ولػو مػدح  
 الاية فسيؤتد هللا ابخل  ىلد يديها.

و د من البداية يينهػا ضػعيلة وتقػوؿ: ويػف أذ ػ  إلػيه  رمبػا يػردىوى أو ػلرجػوى، 
ؼ  ػػػديد بػػػني الرجػػػل وزوجنػػػه أمػػػر  هللا أف  ف  بواحػػػد مػػػن ىاللنػػػه وىاػػػدما ػلػػػدث زػػػ 

 وواحد من ىاللنها، وغللسوف مم بعضه  وػللوا  ذه ادليكلة.

                                                           
 ٚؾحِغ جٌطًٍِٞ ػٓ أذٟ جٌىٌوجء  ىِٕٓى أقّ 7ٓٔ
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سػػيد  ىمػػر أرسػػل إعاػػني حلػػل م ػػل  ػػذه ادليػػكلة، وذ بػػوا وىػػادوا، فسػػأذل : مػػاذا 
لػػه: وم؟  فعلػػن ؟ فقػػالوا: م يوفػػق للصػػل ، فقػػاؿ ذلػػ : إذف ييػػنك  م تكػػن سػػليمة، فقػػالوا

  ﴿﴿حػػاؿ:  حػػاؿ: ألف هللا                                 ﴾﴾ ((3535)ايٓغــا٤)فلػػو مػػدح  الايػػة  ايٓغــا٤
حلػػدث الُصػػل ، فقػػاؿ ذلػػ : أمػػلاوا يػػواايو ، فأمػػلاوا يػػوااي   وذ بػػوا وىػػادوا فسػػأذل : 

 ماذا فعلن ؟ حالوا: احلمد هللا وفقاا للُصل .
ف سلنللاف مم بعضهما، فه  حرٌب ىلدَّ أ  ألير لو جلسػ  ف من اجل اايوجد إعا

مم إحداعلا رمبػا يػؤعر   يلػ  األزػرى، وإذا تكلمػ  مػم األزػرى فػاألزرى سػننأم مػر، 
ىلػػػد يلسػػػد ادليػػػاول، و كػػػذا اإلسػػػ ـ، وم أتروهمػػػا  كػػػذا؟ أمػػػلاهما حػػػ    أفػػػن  

اء أفضل من ىبادة حيػاـ الليػل ف عل ىبادة الُصل  بني ادلسلمني سواء وايوا رجا ً أو يس
ومياـ الاهار مبا فيها ت وة القرآف ووػل العبػادات واألذوػار ألأػا ولهػا زامػة بػك، لكػن 

  ذه ىبادة ينعدَّى يلعها إىل الر .

  عٕٛ املغًِ ألخٝ٘عٕٛ املغًِ ألخٝ٘

أوَّػػد  وم لهػا مامػاً ىبػادة أزػرى وػادت تاقػرض ى  ػذا الهتمػاف، بيامػا رسػوؿ هللا 
 ، و ل  من ادلسل  أف يكوف دوماً ىو ً إلزوايه ادلسلمني: ىليها مراراً وتكراراً 

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َٔ  إ٢ َٔ ُُِؤ َٔاٞي َٔ ُُِؤ ٢ٔ  اٞي َٔ ُُِؤ ًٞ ٢ٔٔي َٔ ُُِؤ ًٞ ٢ٕ  ٔي َٝا ِٓ ٢ٕٜناٞيُب َٝا ِٓ ُ٘  َُٜؾٗزَُٜؾٗز  ٜناٞيُب َُ٘بِعُن ُ٘  ََٚؽٖبٜوََٚؽٖبٜو  َبِعّنا،َبِعّنا،  َبِعُن ُٜ٘أَفأبَع {{  ٜأَفأبَع
ٔ7ٔ

  

أسػػارع إىل حضػػاء    يسػػنسيم فاإلسػ ـ يسلػػ  مػر أفيريػػد حضػاء مصػػلاة و واحػد 
ف ، فػػ  أينظػػر ماػػه مصػػلاة أو أجػػر و  حػػ   حاجػة أزػػد ادلسػػل  ولكػػن بيػػرط أف تكػػو 

 :، من يلعل ذلك فماذا يكوف أجره؟ حاؿ ولمة  كر، ألير أريد األجر من هللا 
{{   ٢ٔ ََـ َٚ ٓٔنَي ،  َٔ اِعٔتٜهأف َعِؾض٢ ٔعـ َٔ  ُ٘ ِّٝضا ٜي َٕ َخ ٘ٔ ٜنا َََؾ٢ ٔفٞ َذاَج١ٔ ٜأٔخٝ  ِٔ ََ   ٢ٔ ََـ َٚ ٓٔنَي ،  َٔ اِعٔتٜهأف َعِؾض٢ ٔعـ َٔ  ُ٘ ِّٝضا ٜي َٕ َخ ٘ٔ ٜنا َََؾ٢ ٔفٞ َذاَج١ٔ ٜأٔخٝ  ِٔ ََ

ٌَ ٘ٔ َجَع ٘ٔ اي٤ً َِٚج َّا اِبٔتَغا٤َ  ِٛ َٜ ٌَاِعَتٜهَف  ٘ٔ َجَع ٘ٔ اي٤ً َِٚج َّا اِبٔتَغا٤َ  ِٛ َٜ َِٓزم٣   اِعَتٜهَف  ٌٗ َخ َٓأرَم ، ٝن َُالَث َخ ٖٓاص٢  َٔ اي ِٝ ََٚب  ُ٘ َٓ ِٝ ُ٘ َب َِٓزم٣ اي٤ً ٌٗ َخ َٓأرَم ، ٝن َُالَث َخ ٖٓاص٢  َٔ اي ِٝ ََٚب  ُ٘ َٓ ِٝ ُ٘ َب اي٤ً

٢ٜٔأَبِعٜأَبِع ِٝ َٔ اٞيدأفٜك ِٝ ُٖا َب َٔ ٢ُٔز  ِٝ َٔ اٞيدأفٜك ِٝ ُٖا َب َٔ 7ٕٔ{{ُز 
٢ِ }}  و  رواية أزرى:، ،  ُُِغًٔ ٘ٔ اٞي َََؾ٢ ٔفٞ َذاَج١ٔ ٜأٔخٝ  ِٔ ََ ٢ِ ُُِغًٔ ٘ٔ اٞي َََؾ٢ ٔفٞ َذاَج١ٔ ٜأٔخٝ  ِٔ ََ

ِٕ ًٜٕو إ٢ ََ ََٚعِبٔعنَي ٜأٞئف  َُِغ١ٕ  ُ٘ ٔبَد ُ٘ اي٤ً ُ٘ ، ٜأٜظ٤ً َٗا ٜي َٝ َٜٞكٔن َِٕذٖت٢  ًٜٕو إ٢ ََ ََٚعِبٔعنَي ٜأٞئف  َُِغ١ٕ  ُ٘ ٔبَد ُ٘ اي٤ً ُ٘ ، ٜأٜظ٤ً َٗا ٜي َٝ َٜٞكٔن ُِٔغٞ ،   َذٖت٢  ُٜ َٕ َفَباّذا َذٖت٢  ُِٔغٞ ، ٜنا ُٜ َٕ َفَباّذا َذٖت٢  ٜنا

َّا إ٢ال     ََٜنـُع ٜقـَز َٚال   ، ٠١َٓ ُ٘ َذَغـ َّا إ٢ال ٝنٔتَبِت ٜي َِٜضٜفُع ٜقَز َٚال  ُِٜقٔبَس ،  َََغا٤ّ َذٖت٢   َٕ ِٕ ٜنا َّا إ٢ال    َٚإ٢ ََٜنـُع ٜقـَز َٚال   ، ٠١َٓ ُ٘ َذَغـ َّا إ٢ال ٝنٔتَبِت ٜي َِٜضٜفُع ٜقَز َٚال  ُِٜقٔبَس ،  َََغا٤ّ َذٖت٢   َٕ ِٕ ٜنا َٚإ٢

                                                           
 جٌيك١ك١ٓ جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ أذٟ ِْٛٝ  7ٔٔ
 .ػٓ ػرىهللا ذٓ ػرحِ.ٌٚجٖ جٌطرٍجٟٔ فٟ جألْٚظ ٚجٌر١ٙمٟ فٟ ٖؼد جإل٠ّحْ  7ٕٔ
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ُ٘ َرَصَج٠١ ُِٜضٜفُع ٜي َٚ  ، ١ٟٖٝ ٔٛ ٘ٔ َخ ُ٘ ٔب ِٓ ُ٘ َرَصَج٠١َذط٤ َع ُِٜضٜفُع ٜي َٚ  ، ١ٟٖٝ ٔٛ ٘ٔ َخ ُ٘ ٔب ِٓ 7ٖٔ7ٖٔ{{َذط٤ َع
  

سػػوؿ هللا وجػػاءه رجػػل ولػػذلك وػػاف سػػيد  ىبػػد هللا بػػن ىبػػاس معنكلػػاً ى مسػػ د ر 
وحاؿ لػه: اي ابػن ىػ  رسػوؿ هللا، وػاف ىلػدَّ ديػٌن لرجػٍل وحػاف اايف وحػ  سػداده، و لبػ  
ماػػه أف ؽلهلػػر فػػرتة أزػػرى فػػرفض وسػػك  الرجػػل ػ ووػػايوا مهػػذبني ويلهمػػوف ابإل ػػارة ػ 
فسيد  ىبد هللا بن ىباس حاؿ له: أتريد أف أولمه؟ فسك  الرجل أيضػاً، فأزػذ ىبػد هللا 

ن ىػػ  رسػػػوؿ هللا اه وتوجػػه إىل ابب ادلسػػ د، ف ػػرى الرجػػل زللػػػه وحػػاؿ لػػه: اي ابػػحػػذاء
؟ ومعنكػػف يعػػر شلاػػوع أف ؼلػػرج مػػن ادلسػػ د و ػػو معنكػػٌف إ  إذا  أيسػػي  أيػػك معنكػػفٌ 

وػػاف لسهػػارة أو وضػػوء أو إلحضػػار  عػػاـ ػ حػػاؿ:   ولكػػر مسعػػ  مػػاح   ػػذا القػػرب 
 والعهد به حري ، ودمع  ىيااه ػ يقوؿ:

{{  املض٤ َع أخٝ٘ املغًِ أفنٌ َٔ اعتهاف ع١ٓ يف املغحزاملض٤ َع أخٝ٘ املغًِ أفنٌ َٔ اعتهاف ع١ٓ يف املغحزقٝاّ قٝاّ   }}
174174

 ، ،  

 :أجوراً أزرى ى  ذا الباب دلن يقـو هبا فيقوؿ  ويعسياا رسوؿ هللا 
ػ تكوى حد ىمل  مػا ىليػك ولػي   ػر اً أف تػن  َٔ َؾ٢ ألخٝ٘ يف ذاج١ . َٔ َؾ٢ ألخٝ٘ يف ذاج١ .  }}
 ػ 175175.{{ فِْٞ قا٥ِ ّٜٛ ايكٝا١َ جٛاص َٝظاْ٘ إٕ صجس ٚإال ؽفعت ي٘فِْٞ قا٥ِ ّٜٛ ايكٝا١َ جٛاص َٝظاْ٘ إٕ صجس ٚإال ؽفعت ي٘  ادلصلاة ػ

 دلاذا؟ أليه واف يقضد ويسعد لقضاء مصا  ادلسلمني.
ولذلك واي  ىبادة أمػااب الاػب الكبػار ادلبػاروني  ػذه العبػادة، سػيد  أبػو بكػر 

   وػػاف يصػػلد وػػ  روعػػة ى الليلػػة؟ لاػػرى: وػػاف يػػدور حػػوؿ ادلدياػػة ليباػػل ىػػن الاػػاس
هت  لبػػا  ، فيقػػـو  ػػو ى ادلاقسعػػني والػػذين لػػي  ذلػػ  ىػػال ً يعػػوذل ، و  أحػػد يقػػـو بن هيػػ

 .ُجا  الليل لن هيهت  لبا  ،  لباً دلرضاة هللا 
وم له ماماً سيد  ىمر يل  احلكاية ويقوؿ: ذ ب  ى أحد األايـ إىل إمراة مقعػدة 
فوجػػدت البيػػ  يظيلػػاً ومكاوسػػاً وىاػػد ا ادلػػاء وىاػػد ا السعػػاـ ولػػي  ىاػػد ا أحػػد، حػػاؿ: 

ك لكد؟ حالػ : رجػٌل ينعهػدى ابسػنمرار، حػاؿ: ومػ  فقل : اي أمة هللا من الذى فعل ذل
ٍتيكػػػد؟ حالػػػ : حبػػػل الل ػػػر بسػػػاىة، و ػػػو وحػػػ  مػػػ ة النه ػػػد، ف ػػػاء ى اليػػػـو النػػػاىل 

 .رضد هللا ىاهبكٍر الصديق      يراه أحد، ف ذا به غلده أابوازنبأ ى مكاف ح
                                                           

 ٌٚجٖ جٌر١ٙمٟ فٟ ٖؼد جإل٠ّحْ ػٓ جذٓ ػٍّ. 7ٖٔ
 جٌى٠ٍّٟ ػٓ أّٔ 7ٗٔ
 وُٕ جٌؼّحي  ، أذٛ ٔؼ١ُ ػٓ جذٓ ػٍّ  7٘ٔ
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اللضػيلة، أراد أف يبػني ألمػاابه فضػيلة الصػديق لنظهػر  ػذه  سيد  رسوؿ هللا 
ف لػ  بعػد مػ ة الل ػػر د حػاؿ ذلػ : )أيكػػ  الليلػة  ػيَّم جاػػازة؟ فقػاؿ أبػو بكػػر: أ  وأ  
حػادـ إىل ادلسػ د وجػدت األيصػار يػدفاوف مينػاً ذلػ  ى البقيػم فيػارونه ، ػ وأيضػاً تيػييم 
اجلاازة ى اإلس ـ له أجٌر، فمػن مػلد ىلػد ادليػ  ياػاؿ ح ا ػاً ى اجلاػة، حػالوا: اي رسػوؿ 

 وما الق اط ى اجلاة؟ حاؿ: الق اط و بل أحد ى ال واب، وأظن م ة اجلاػازة مناحػة هللا
للسيدات  ادلا يوجد مكاف زػاص هبػ  فلػي  فيػه  ػٌ   ادلػا ذلػن مصػلد ى ادلسػ د فلاػا 
أف يصلد ىليه، و ادلا أياا لن يلسػ  اخلػدود و  ييػق اجليػوب و  طلػرج العبػارات الػ    

ـ، يصػػػلد ىليػػػه ولكػػػن   ظليػػػد ى اجلاػػػازة ابلاسػػػبة للسػػػيدات، فلػػػو يرضػػػد ىاهػػػا اإلسػػػ 
 مي  ى مؤزرة الصلوؼ ف    ء ى ذلك.

 :فقاؿ 
ََض٢ّٜنا ؟ } }   َّ ِٛ َٝ ِِ َعاَر اٞي ٜٗٝه ََض٢ّٜنا ؟ ٜفٜأ  َّ ِٛ َٝ ِِ َعاَر اٞي ٜٗٝه َُُضٜفٜأ ٍَ ُع َُُضٜفٜكا ٍَ ُع ِٜٝفٜكا ْٖا َف٤ً ٘ٔ إ٢ ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ  :ِٝ ْٖا َف٤ً ٘ٔ إ٢ ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ َِْبَضِح:   ِِ َٜٚي َِْبَضِحَٓا ايٖغاَع١ٜ   ِِ َٜٚي ، ، َٓا ايٖغاَع١ٜ 

َُْع َِٝف  َُْعٜفٜه َِٝف  َُِضَم٢ٜفٜه َُِضَم٢ُٛر اٞي ٍَ ٜأُبٛ َبٞهض٣ ؟ ٜف؟ ٜفُٛر اٞي ٍَ ٜأُبٛ َبٞهض٣ ٜكا ٍَ ا  ٜكا َٜا َصُعٛ َْا  ٍَ ا: ٜأ َٜا َصُعٛ َْا  َِ: ٜأ ٘ٔ ، ٜأِخَبُضْٚٔٞ ٔباأٜل َِي٤ً ٘ٔ ، ٜأِخَبُضْٚٔٞ ٔباأٜل ٕٖ   ػػي٤ً ٕٖ ٜأ ٜأ

َُِغٔحَز ُِٝت اٞي ِٖ ٜأَت ُُ  ٔ٘ ٘ٔ ٜفَغٜأٞيُت ٔب ِٝ ًُٞت ٜطض٢ٜٔكٞ َعًٜ ُٚٔجْع ٜفَحَع ِٕٛف  َٔ َع ٢ٔ ِب َُ َُِغٔحَزٜأٔخٞ َعِبَز ايٖضِذ ُِٝت اٞي ِٖ ٜأَت ُُ  ٔ٘ ٘ٔ ٜفَغٜأٞيُت ٔب ِٝ ًُٞت ٜطض٢ٜٔكٞ َعًٜ ُٚٔجْع ٜفَحَع ِٕٛف  َٔ َع ٢ٔ ِب َُ   {{ٜأٔخٞ َعِبَز ايٖضِذ
َُ  }}::وىيادة ادلريض يقوؿ فيهػا  َْاَر٣  ََض٢ّٜنا ،  ِٔ َعاَر  َََُ َْاَر٣  ََض٢ّٜنا ،  ِٔ َعاَر  َُا٤ٔ ٔطِبـَت   ََ َٔ ايٖغـ َٔ َُا٤ٔ ٔطِبـَت   َٓإر  َٔ ايٖغـ َٔ َٓإر 

ِٓظ٢ال ََ  ١ٖٔٓ َٔ اٞيَح َٔ ٖٛٞأَت  ََٚتَب َُِؾاٜى ،  ََ ِٓظ٢الَٜٚطاَب  ََ  ١ٖٔٓ َٔ اٞيَح َٔ ٖٛٞأَت  ََٚتَب َُِؾاٜى ،  ََ {{َٜٚطاَب 
ٔ7ٙٔ7ٙ 

 :و ذه العيادة  ناج إىل  ريقة إس مية
أى تكػػوف الػػهتايرة زلػػدودة دحيقنػػني أو ع عػػة دحػػالق د ياصػػرؼ ألف ادلػػريض ػلنػػاج 

دوف إىل مضػػاىلة األم ىاػػد ا الراحػػة، أليػػه أحيػػا ً الواحػػدة الػػ  ىملػػ  ىمليػػة ىوىاد ػػا يػػؤ 
والنع  والعااء، ألأ  يلناوف  ااؾ الرواايت واحلكاايت وأزبار البلد وغ ه، فهػد لػي  
ذلػػا  ػػأٌف هبػػذا الكػػ ـ، فهػػد  نػػاج للػػهتايرة اإلسػػ مية وتضػػم يػػد ا ىليهػػا وتقػػوؿ ومػػا حػػاؿ 

مػلد هللا و  )أسأؿ هللا العظي  رب العرش العظي  أف ييليكد ػ سػبم مػرات ػ حضرة الاب:
 .( و رج ىلد اللوروسلَّ  د سيد  ن وىلد آله ومابهىل

واػػد ا أزػػذت ذلػػا ىلبػػة  ػػيكو ته، وادلريضػػة اػػد ىاػػد ا أو ػػر مػػن أسػػني ىلبػػة 
  يكو تة، فماذا تلعل هب ؟ 

أىسيهػػا  ػػيئاً يالػػم ومبلػػن مػػن ادلػػاؿ تيػػرتى بػػه دواء أو  ػػ ء يصػػل  ذلػػا ى  ػػذا 
                                                           

 ٌٚجٖ جٌطًٍِٞ ٚجذٓ ِحؾٗ ٚجإلِحَ أقّى ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز. 7ٙٔ
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ر ف  أسّ له ألينظر الرد و  أىمل ويلاً وأحوؿ: أىسػد ف يػة  األمر.ف ذا فعل   ذا األم
وػػذا وف يػػة وػػذا فهػػذا   يكػػوف ، ويكػػوف ديػػٌن وتريػػد أف تسػػد الػػدين و ػػو لػػي  دياػػاً، 

.وادلصيبة الكب ة أف بعضهن تهتور ػا لكػد تيػم  فيهػا فاينظر األجر وال واب من هللا 
ُ٘   }} اؿ:و ذا ما ػلدث و  اً بني الااس ورسوؿ هللا ح ُ٘ اي٤ً َٝ َٝٔعأف َُاَت١ٜ ٔبٜأٔخٜٝو ٜف ٢ٗض٢ ايٖؾ ُ٘ ال ُتٞع ُ٘ اي٤ً َٝ َٝٔعأف َُاَت١ٜ ٔبٜأٔخٜٝو ٜف ٢ٗض٢ ايٖؾ ال ُتٞع

َٜٝو ًٔ َِٜبَت َٜٝوَٚ ًٔ َِٜبَت َٚ  }}
 اليماتة ليس  ى اإلس ـ اي أحباب.ف، 77ٔ77ٔ

 : ، أيضاً حاؿ الابفسيد  أبو بكر ىاد ادلريض
{{   ِِ ٜٗٝه ِِ ٜفٜأ ٜٗٝه َّ ٔبَقَزٜق١ٕٜفٜأ ِٛ َٝ َّ ٔبَقَزٜق١َٕتَقٖزَم اٞي ِٛ َٝ َُُض  ،،َتَقٖزَم اٞي ٍَ ُع َُُضٜفٜكا ٍَ ُع ََا َبض٢ٜفٜكا  ٔ٘ ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ ََا َبض٢:   ٔ٘ ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ  :َٓ َِٓذ َٓاِذ ِٝ ُِٓش َف٤ً َُ َََعٜو  َٓاا  ِٝ ُِٓش َف٤ً َُ َََعٜو  ، ، ا 

ُٖ ٘ٔ ، ٜي ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ َْا  ٍَ ٜأُبٛ َبٞهض٣ : ٜأ ََْتَقٖزُم ؟ ٜفٜكا َِٝف  َٓا ، ٜفٜه ِٝ ُِٓش َف٤ً َُ َِْبَضِح   ِِ ٍَ : ٜي ِٚ ٜقا ُٖٜأ ٘ٔ ، ٜي ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ َْا  ٍَ ٜأُبٛ َبٞهض٣ : ٜأ ََْتَقٖزُم ؟ ٜفٜكا َِٝف  َٓا ، ٜفٜه ِٝ ُِٓش َف٤ً َُ َِْبَضِح   ِِ ٍَ : ٜي ِٚ ٜقا ا ا ٜأ

، ٍْ َِٜغٜأ  ٌْ َٚإ٢َسا َعا٥ٔ َُِغٔحَز ،  ًُٞت اٞي ِٕٛف َرَخ ٢ٔ َع ٢ٔ ِب َُ َِٓز َعِبٔز ايٖضِذ ِٔ ٔع َٔ ٍْ ،ٔج٦ُِت  َِٜغٜأ  ٌْ َٚإ٢َسا َعا٥ٔ َُِغٔحَز ،  ًُٞت اٞي ِٕٛف َرَخ ٢ٔ َع ٢ٔ ِب َُ َِٓز َعِبٔز ايٖضِذ ِٔ ٔع َٔ ْٔ   ٔج٦ُِت  ْٔ َٚاِب َٚاِب

ٌَ َٗا ايٖغا٥ٔ َٚٞيُت َٓا َٗا ٜف ُ٘ ٔنِغَض٠٠ ، ٜفٜأَخِشُت َََع ٢ٔ ٜأٔبٞ َبٞهض٣  ٢ٔ ِب َُ ٌَٔيَعِبٔز ايٖضِذ َٗا ايٖغا٥ٔ َٚٞيُت َٓا َٗا ٜف ُ٘ ٔنِغَض٠٠ ، ٜفٜأَخِشُت َََع ٢ٔ ٜأٔبٞ َبٞهض٣  ٢ٔ ِب َُ   ::فكاٍ فكاٍ ، ، {{  ٔيَعِبٔز ايٖضِذ

 { { ِِ ٜٗٝه ِِ ٜأ ٜٗٝه ُّا ؟ٜأ َّ َفا٥ٔ ِٛ َٝ ُّا ؟ٜأِفَبَس اٞي َّ َفا٥ٔ ِٛ َٝ ٤ٛأب   ٜأِفَبَس اٞي ُٔ اٞيَد َُُض ِب ٍَ ُع ٤ٛأب ٜفٜكا ُٔ اٞيَد َُُض ِب ٍَ ُع ٘ٔ ٜفٔبٗت   ٜفٜكا ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ َْا  َٖا ٜأ ٘ٔ ٜفٔبٗت : ٜأ ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ َْا  َٖا ٜأ : ٜأ

َْا  َٜٚأ  ١ًٜٜ ِٝ َْا اي٤ً َٜٚأ  ١ًٜٜ ِٝ ٢ّ ٜفٜأِفَبِرُت اي٤ً ِٛ َْٞفٔغٞ ٔبايٖق ٢ّ ٜفٜأِفَبِرُت ال ٝأَذٚزُث  ِٛ َْٞفٔغٞ ٔبايٖق ٘ٔال ٝأَذٚزُث  ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ َْا  ٍَ ٜأُبٛ َبٞهض: ٜأ ّٛٔضا، ٜفٜكا َُ٘ٔٞف ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ َْا  ٍَ ٜأُبٛ َبٞهض: ٜأ ّٛٔضا، ٜفٜكا ، ، َُٞف

ُّا َٜٚأِفَبِرُت َفا٥ٔ  ٢ّ ِٛ َْٞفٔغٞ ٔبايٖق َْا ٝأَذٚزُث  َٜٚأ  ١ًٜٜ ِٝ ُّأبٗت اي٤ً َٜٚأِفَبِرُت َفا٥ٔ  ٢ّ ِٛ َْٞفٔغٞ ٔبايٖق َْا ٝأَذٚزُث  َٜٚأ  ١ًٜٜ ِٝ   ..{{  ٔبٗت اي٤ً
 فكاي  ىبادة أمااب رسوؿ هللا األساسية حضاء حوالج الااس دلاذا؟

 .ه هللا وابنراء مرضاة هللا ابنراء وج
 ذا الك ـ ىادما واف موجػوداً ىاػد  ى رلنمعاػا وػاف الاػاس ى روٍح ورػلػاف، فػ ذا  
واي  الواحدة ماهن موجودة ى مكػاف ومعرضػة للمػرض فػ   مػل علػاً، ألف ج اأػا مػن  
، لكػن أيػن ضلػ ن ول مكاف يناملن ى جها ووأأا واحدة مػاهن و ػن أزوا ػا مػن أٍب وأـٍ

اايف من  ؤ ء؟! العبادة ال  ضلناجهػا  ػد أف يالػم ادلػؤماني وادلؤماػات و ػد العبػادة الػ  
 بياها هللا ى حوله:

                                                         

          ((1313)اذتحضات)اذتحضات  

   ن وىلد آله ومابه وسل ّ وملد هللا ىلد سيد

                                                           
 جٌطًٍِٞ ٚجٌطرٍجٟٔ ٚجٌر١ٙمٟ ػٓ ٚجغٍس ذٓ جألْمغ  77ٔ
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 جمللس السادس عصرا
    َٔ أذٛاٍ اذتبٝبَٔ أذٛاٍ اذتبٝب

  بضن١ ايٛقتبضن١ ايٛقت

  أعضاص ايفتس اإلهلٞأعضاص ايفتس اإلهلٞ

  ذفغ األعضاصذفغ األعضاص

  َٔ أعضاص املعضادَٔ أعضاص املعضاد

  جال٤ ايكًٛبجال٤ ايكًٛب

  َكاّ ايهًَِٝكاّ ايهًِٝ

  سنض ايكًب ٚاملهاؽفاتسنض ايكًب ٚاملهاؽفات
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  َٔ أذٛاٍ اذتبٝبَٔ أذٛاٍ اذتبٝب  ::اجملًػ ايغارؼ عؾضاجملًػ ايغارؼ عؾض
ٔ79ٔ79

  

ٌٗ ِٓ فضً هللا فٛق ْىٌز ٌٗ ِٓ فضً هللا فٛق ْىٌز ْإجيس و١ف وحٔص أقٛجي جٌكر١د ِغ جٌّؿ١د ِٚح ٔحْإجيس و١ف وحٔص أقٛجي جٌكر١د ِغ جٌّؿ١د ِٚح ٔح

    جٌّٕطٟٙ؟جٌّٕطٟٙ؟

 ذا الك ـ ػلنػاج إىل رجػاؿ زرجػوا مػن الكػويني، وأ ػرح  أرواحهػ  ىلػ  القػدس 
دلعرفػػة مػػا جػػرى ومػػا دار    ػػذه اخللػػوة الػػا بػػني  األىلػػ ، وأذف ذلػػ  ادلػػوىل واحلبيػػ  

 حبيػػ  هللا ومصػػسلاه وبػػني ربػػه جػػل   ىػػ ه. فػػاان ىلػػد سػػبيل ادل ػػاؿ يػػرى   اجللسػػات
إذا وػػػػاف إجنمػػػػاع لػػػػرلي  اجلمهوريػػػػة مػػػػم رلػػػػي   –اخلامػػػػة ابدلسػػػػؤلني الكبػػػػار  –العامػػػػة 

مجهوريػػػة دوؿ أزػػػري، يبػػػدأ إبجنمػػػاع تعػػػارؼ أو ً ػلضػػػره بعػػػض ادلسػػػؤلني مػػػن السػػػرفني، 
والصػػاليني واإلى ميػػني وػػ  يسػػ لوا د بعػػد ذلػػك تعقػػد جلسػػة مرلقػػة   يعػػرؼ أحػػد مػػا 

 جرى هبا.
اػػػػاوز سػػػػدرة ادلانهػػػػد، ومػػػػل إىل العػػػػرش، و اػػػػاؾ  بعػػػػد أف سػػػػيد  رسػػػػوؿ هللا 

 ػػػذرات ذور ػػػا بعػػػض السػػػادة العػػػارفني   حالػػػة السػػػكرات، أابحػػػوا فيهػػػا مقنسلػػػات أو 
م ػلكػ   زصه  هبا ل ي  وادل  لة، ألف رسػوؿ هللا  حسرات من سيد  رسوؿ هللا 

اذل رة بعػاـ،  مبكة حبل زرب ادلعراج إ    ادلدياة، ابلرغ  من أف اإلسراء وادلعراج وله واف
وول مػا حكػاه أل ػل مكػة زػرب اإلسػراء فقػ ، حيػل أزػرب   حػالً : لقػد ذ بػ  إىل بيػ  
ادلقػػدس ورجعػػ    تلػػك الليلػػة، فلػػ  يصػػدحوه وحػػالوا لػػه ويػػف تقسػػم   ليلػػة واحػػدة مػػا 

 يقسعه    هر ذ اابً وإاياًب؟!
حافلػًة تسػُ   ى   يػه رأذل   ايٍت حسيٍة تدُؿ ىلد مدِؽ حدي ػِه ذلػ ، فػأزرب  دفأت

  مكػػاف مػػا، وأردت أف ُأىِلػػَ  ى مػػًة ىلػػيه ، فكػػاف معهػػ  وىػػاء بػػه مػػاء مرسػػ  فكيػػل  
الرسػاء و ػػرب  مػػا بػػه مػن مػػاٍء ووضػػع  الرسػػاء مكايػػه مػرًة أزػػرى، فسػػألوه حػػاللني: ومػػا 
  سنأ   ذه القافلة؟ حاؿ ذل : سنأ  يـو وذا بعػد العصػر وأمامهػا مجػل ىليػه حلنػني، وىلػ

ة فوجدوا أمر اجلمل الذي أمػاـ لاجلمل غساء أ ر    القلنني، فاينظروا ح  أت  القاف
.وسألوا أمااب القافػة حػاللني أم ػلػدث لكػ   ػ ء مػا وأيػن    القافلة وما أزرب ىاه 

                                                           
 و٠ٛجْ جٌٙٛج٠ٓس -جألليٍ  –أٚالو ْٕى  ٕٗٔٓ/ٔٔ/ ٕٓ٘ ِٖٙٗٔٓ ِكٍَ  9ٕجٌه١ّّ  79ٔ
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السريػػق؟ حػػالوا بػػ : وضلػػن   السريػػق حػػدث  ػػ ء مػػد ا حيػػل وػػاف معاػػا إ ء بػػه مػػاء 
د  أف ييػػرب مػػن اإل ء م صلػػد بػػه مػػاء.  ػػذه  ػػ  ى مػػة رسػػوؿ واإل ء مرسػػ  وىاػػدما أر 

 .هللا 
وأرضػػاه منػػأزراً د حػػالوا لػػه  وبػػرغ  ذلػػك م يصػػدحوه، د حضػػر سػػيد  أبػػو بكػػر 

 ادلػػا رأيػػ  بيػػ  ادلقػػدس ومػػا تقػػوؿ وضلػػن يعلػػ  أيػػك م تػػذ   إليػػه أبػػدا فصػػله لاػػا؟  ،
و  يوجػػد وهػػرابء و  أيػػوار، ولكػػن وسػػيد  رسػػوؿ هللا حػػد ذ ػػ  إىل بيػػ  ادلقػػدس ابلليػػل 

مػن  واف يبصر   الظ ـ وما يبصػر   الاػور النػاـ، و ػذه زصومػية لػه   رسوؿ هللا 
، ولكن ويػف سيصػف البيػ  ذلػ  وحػد وػاف األمػر ومػا ، ف  يوجد ظ ـ ػل به هللا 

 ذور  ابلليل؟
، والا  يصػف فأمر هللا جربيل أف ػلمل بي  ادلقدس ىل  وله ويديره حلضرة الا 

 –ذل  بكل دحة، فيصف ذل  ول ابب   ول جهة، وولما ومػف يقػوؿ أبػو بكػر مػدح  
وىاػدما اينهػ  حػالوا لػه أمػػا  –ألف سػيد  أبػو بكػر وػاف حػد ذ ػ  لبيػ  ادلقػدس مػن حبػل 

الومػػف فقػػد مػػدح  فيػػه لكػػن ضلػػن غػػ  مصػػدحني حولػػك  يػػك ذ بػػ  لبيػػ  ادلقػػدس 
 يه    هر ويرجم    هر؟ورجع    ليلة واحدة وضلن يذ   إل

  ادلدياػػة ىاػػدما ذ ػػ   ػػ ء ىػػن ادلعػػراج مسلقػػا حبػػل اذل ػػرة، لكػػن ذلػػ   فلػػ  ػلػػكِ 
ألمػػاابه وػػػاف ػلكػػ  لكػػػل مجاىػػة مػػػاه  مقنسلػػات، لػػػذلك  اػػاؾ ازػػػن ؼ   الػػػرواايت 
حيل يوجد ةايية وسنوف رواية مجعه  األلمة الكراـ ومجعه   يم احلديل اليػيم جػ ؿ 

وجػػ ؿ الػػدين السػػيو   و بػػه هللا حػػوة ىلػػ  حلػػظ أحاديػػل رسػػوؿ هللا  الػػدين السػػيو  .
لػػ  مػػن حلػػظ مالػػة ألػػف حػػديل لػػذا مسػػوه احلػػافظ السػػيو   وولمػػة حػػافظ   تسلػػق إ  ى

 ٍزذ لق  احلافظ.ح      ف ف ىن ف ف إىل رسوؿ هللا ساييد

  بضن١ ايٛقتبضن١ ايٛقت

أأػ  ىاػدما حسػبوا حػ   ػلبه أليػه فػرغ يلسػه للعلػ ، والسيو   واف رسوؿ هللا 
مقػػدار مػػا تػػرؾ مػػن ونػػ  مقسػػومة ىلػػ  أايـ ىمػػره ماػػذ أايـ الصػػرر وجػػدوا أيػػه لكػػ  يػػرتؾ 
 ػػذا ادلػػ اث الضػػخ  مػػن ادلؤللػػات وػػاف غلػػ  ىليػػه أف يكنػػ  أػػ  ىيػػرة مػػلاة مػػن 
القسم الكب  ول يـو ماذ مولده ح  شلاته ابلرغ  من أف الرتاج  تليد  يه بػدأ   الكنابػة 

 و   سػن األربعػني وتػوى وىمػره مػا بػني السػنني وال  عػة وسػنني أي أيػه ونػ  والندوين و 
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وألف   ىيرين ساة وييف ما واف غلػ  أف يُكنػ    سػنني سػاة ويهتيػد، فػأى لػه الوحػ  
 لذلك؟!

لكن و     يعرؼ أف  ااؾ ورامة من هللا يهبها لعباده تسم  " ورامة بروػة الوحػ  
حيػػػػػل ذ ػػػػػ  لبيػػػػػ  ادلقػػػػػدس وذ ػػػػػ   ج لرسػػػػػوؿ هللا " م ػػػػػل ورامػػػػػة اإلسػػػػػراء وادلعػػػػػرا 

ربد يػ ػه دافػئ م اللسموات والعرش والكرس  واجلاات وما فوؽ سدرة ادلانهػ  ورجػم وفر 
بعػػد، أي مػػا يعػػادؿ أحػػل مػػن ىيػػر دحػػالق ويػػف ذلػػك؟ فهػػذه مع ػػهتة للاػػ  وورامػػة للػػو  

 ػ  ادلكػاف  تسم     الهتماف يسوي هللا له الهتماف، و ااؾ مع هتة أو ورامة أزرى تسػم 
ؽلي  هبػا مػن مكػاف دلكػاف بعيػد   حلظػات و ػذه ورامػات تسػاىد الصػاحلني ىلػ  األمػور 
؟ فهػػػذه مػػػان إذليػػػة ىلػػػد  ػػػذه  الػػػا ينع ػػػ  ذلػػػا ويسػػػنررب ذلػػػا مػػػا حصػػػلوا  ػػػذه العلػػػـو

 الكيلية.
وأرضػػاه يقػوؿ، ىاػػدما حػػرأت أف ى مػػاف بػػن  " اليػيم ىبػػد الو ػػاب اليػػعراين " 

أزػػػره   روعنػػػني مػػػا بػػػني ادلرػػػرب والعيػػػاء إىل  ف ولػػػه مػػػن أولػػػهوػػػاف يقػػػرأ القػػػرأ ىلػػػاف 
ووػاف اخلػواص أمػ    يقػرأ و   - فنع ب  من  ذا فسأل   يخ  اليػيم ىلػ  اخلػواص

يكنػػػ  ولكػػػن هللا أىسػػػاه ىلػػػـو ادلكا ػػػلة، ووػػػاف لػػػه مكا ػػػلات غريبػػػة وى يبػػػة   ىػػػام 
 واة سػيكن  هبػا وػذا ووػػذااألوليػاء، فعاػدما وػاف يػري دواة احلػػرب فكػاف يقػوؿ إف  ػذه الػػد

أف يانه  ادلداد، وواف الااس تصام مرس    ادلس د يرسسوا فيه لك  يرنسلوا مػن إىل 
اجلاابػػة، وىاػػدما وػػاف اليػػيم اخلػػواص يػػذ   ىاػػد ادلرسػػ  وػػاف يقػػوؿ  ػػذه جاابػػة فػػ ف 

مػػلاء بػػل إىل مػػلاء الصػػلاء فػػ  ؽلكػػن أف إىل  و ػػذه جاابػػة فػػ ف،  ػػذه ادلكا ػػلة  نػػاج
ا زاؿ حل  ادلرء مل ء ابجللاء ويريد أف يعاين ما ىاياه أ ل الصلاء   بػد أف يبػدأ يكوف م

تصػػػلية وليػػػػة للقلػػػػ  مػػػػن مجيػػػػم اذلمػػػػ  الدييػػػػة والدييويػػػػة واليػػػػهوات واحلظػػػػوظ الالسػػػػية 
  ٍ    مرحلػة مػن ح   مهادس ير ده ويدلهإىل  واإلبليسية وغ  ا و ذه األمور  ناج

د ما واد يصل،  بد له مػن مهاػدس زبػ  ىياػه العلػ  الكبػ ، السريق ويلل  أو يرجم بع
فػػرتة النسهػػ  فػػرتة النسهػػ  ييػػرؼ ىليػػه   حػػ   وأىسػػاه اإلذف والنأ يػػل البيػػ  الاػػذير

فػػػذ ب  لليػػػيم ىلػػػ  اخلػػػواص فيقػػػوؿ :ليػػػيم ىبػػػد الو ػػػاب اليػػػعراين ويعػػػود ل -الكلػػػ 
 وأزربته  ف األمر وذا ووذا ويف ػلدث  ذا؟

م اخلواص إف  ذا األمر سيادث معك، ولكػن بعػد اللػن ، و  يػـو فقاؿ له اليي
مػػن األايـ حػػاؿ لػػه اليػػيم اخلػػواص اي ىبػػد الو ػػاب إذ ػػ  اليػػـو   العصػػر ىاػػد مقيػػاس 
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الايل   الروضة حيػل سػيأتيك اللػن   اػاؾ، د اذ ػ  ومػل  ادلرػرب   مسػ د اإلمػاـ 
 .ن  اللناح اليافع ، فيقوؿ فذ ب  وما حاؿ   ىاد العصر وحدث   ف

  أعضاص ايفتس اإلهلٞأعضاص ايفتس اإلهلٞ

واللن  تكوف بداينه أيػوار، تعقبػه أسػرار، تعقبػه ىلػـو إذلاميػة   يػدروها إ  األزيػار 
واأل هػػار، تعقبػػه مكا ػػلات ومؤايسػػات وم  لػػات، أحػػواؿ ىليّػػه رابييػػة جعلهػػا هللا ميػػهتة 

 !!أل ل اخلصومية تكرؽلاً ذل 
ليػػافع  فقػػرأ اإلمػػاـ اللا ػػة   الروعػػة د يقػػوؿ فػػذ ب  لصػػ ة ادلرػػرب   ا مػػاـ ا

األو  وسك  وذلػك ىلػ  مػذ   اليػافعية حيػل أف السػكنة بػني اللا ػة والقػراءة ىاػد 
اليافعية ىك  ادلالكية   توجد سكنه بػني اللا ػة والقػراءة، فيقػوؿ ىاػدما اينهػ  اإلمػاـ 

والقػراءة  فػ ذا ف أبػدأ من سورة اللا ة وسك  لك  يقرأ ادلأموموف اللا ة ما بػني اللا ػة 
    مسنلناًا القراءة من سورة البقرة                                            

  حولػػه سػػباايهإىل  ومػػل حػػ   )ايبكــض٠()ايبكــض٠(                      ((11)املًــو)فػػ ذا ابإلمػػاـ حػػد  املًــو
  أ بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  اينهػػ  مػػن السػػكنه وبػػدأ يقػػر                        فعلػػ  أف

مػػن حضػػرة  اً زصومػػياً  ػػذه موا ػػ  إذليػػة ليسػػ  ابإلونسػػاب و  ابألسػػباب ولكػػن ىسػػاء
 .  الو اب 

ه   ادلعػػراج آفسػػيد  رسػػوؿ هللا جلػػ    ادلدياػػة يكيػػف لكػػل مجاىػػة حػػدراً شلػػا ر 
ىقػػػوذل ، أمػػػا األمػػػور اخلامػػػة فقػػػد حكػػػ  ماهػػػا  ػػػذرات ىلػػػ  حػػػدر مػػػا تناملػػػه حلػػػوهب  و 

 ػػػذه إىل  للعػػػارفني الصػػػادحني الػػػذين مسػػػ  أرواحهػػػ  فهامػػػ    ىػػػوام هللا العليػػػا فومػػػلوا
ادلػػػوا ن فَػَعػػػِرؼ أأػػػ  يسػػػناقوف بعػػػض  ػػػذه األسػػػرار دلػػػا  ػػػ  ىليػػػه مػػػن ىمػػػارة البػػػوا ن، 

 بوا اه  ىامرة فكاف يكيف لكل واحد ماه   ذرات.
ىلػػ  سػػبيل ادل ػػاؿ ػلكػػ   ػػيئاً شلػػا رأه وػػه  لػػدين بػػن العػػرف " " اليػػيم زلػػ  ا

بعني الكيف، فيقوؿ سيد  رسوؿ هللا و و ذا   لعام ادللكوت واف ذا باً ليوزع الر ػة 
الا أىسا ا هللا له فهو الر ة النامة جلميػم العػوام العلويػة والسػللية، فكػاف الكػل يسلػ  

العػػرش مسػػك العػػرش  ذايلػػه و داه بلسػػاف إىل  الاػػ يصػػيبه مػػن الر ػػة فيقػػوؿ دلػػا ومػػل 
حاله "اي ن أي    ملاء وحنك آمن من مق  ربك وأي  ادلرسػل ر ػة للعػادلني و  بػد 
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  من يصي  من  ذه الر ػة ويصػي  أف تيػهد   ابلػرباءة شلػا تَػَقوَّلػه أ ػل الػهتور ىلػ َّ أو 
و ػؤ ء  -ل له وأحي  مبػن   ويليػة لػه " فهتىموا أين أسم من   م يإىل  يسبه أ ل الررور

 :حػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػػػػهحػػػػػػػػػػػػػػػ   وأزػػػػػػػػػػػػػػػذ العػػػػػػػػػػػػػػػرش يصػػػػػػػػػػػػػػػف ويػػػػػػػػػػػػػػػنكل  - ػػػػػػػػػػػػػػػ  اجلهػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 أ  زلمػػػػػػػػػػوؿ حدرتػػػػػػػػػػه ومعمػػػػػػػػػػوؿ حكمنػػػػػػػػػػه وأريػػػػػػػػػػد يصػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػن ر نػػػػػػػػػػك اي ن "، "

ٖٞ فـفٛتٞ  ه لساف حاؿ رسػوؿ هللا " افااد ٖٞ فـفٛتٞ  أٜٗا ايعضـ إْٞ َؾغٍٛ عٓو فال تهزص عً أٜٗا ايعضـ إْٞ َؾغٍٛ عٓو فال تهزص عً

ٖٞ خًٛتٞ ٖٞ خًٛتٞٚال تؾٛـ عً  ". ٚال تؾٛـ عً

  ذفغ األعضاصذفغ األعضاص

م ػػل  ػػذه األ ػػياء ويػػلها بعػػض العػػارفني لكػػن   تػػذاع و  تيػػاع فػػ  ُ كػػ  إ  
للصػػادحني مػػن ادلريػػدين ألف األزػػرين لػػو أزػػرب   بػػذلك يقولػػوف لػػك مػػا إسػػاادؾ؟ فهػػذه 

حلػوب الصػادحني، أمػا األزػر ف يػد أف إىل  األمور لػي  ذلػا إسػااد ألأػا مػن أفػواه العػارفني
 مذي.تكوف   البخاري ومسل  والرت 

فم ػػل  ػػذه األ ػػياء مػػا سػػاد ا؟   يوجػػد ذلػػا سػػاد   ونػػ  الصػػااح، فاخيػػ  أف 
ف  يدروف حيمنه و  يعرفوف حقيقنػه فيعرتضػوف الك ـ ىل  من لي  ذل  أفهاـ  يلق   ذا

 .رب العادلني هللا من تذوؽ فيوضات ارموف ىل  الصاحلني فيُ 
  أنٗقققٟ ػٍقققٟ جٌقققىٌ أْ ٠ٍمقققٟ ذُّذٍقققسأنٗقققٟ ػٍقققٟ جٌقققىٌ أْ ٠ٍمقققٟ ذُّذٍقققس

  

  ٚجٌقققققى٠ٓٚجٌقققققى٠ٓ  ٚأنقققققْٛ جٌكقققققكٚأنقققققْٛ جٌكقققققك  ٜٜف١قققققُوٌف١قققققُوٌ

ووػػاف سػػيد  ىيسػػد يقػػوؿ للاػػواريني و ػػ  ُومَّػػل الن ميػػذ الصػػادحني مػػن حولػػه وػػاف   
و ر والػذي   واحلكمة أغل  من اجلػ) ال تعًكٛا ادتٛاٖض يف أعٓام ارتٓاطٜض ( ) ال تعًكٛا ادتٛاٖض يف أعٓام ارتٓاطٜض ( يقوؿ ذل  

)َـٔ أظٗـض َـا    )َـٔ أظٗـض َـا     :اخلاهتير فاحلكمة  ناج وما حاؿ اإلماـ أبو العهتال  يقبل احلكمة أ د من

فاان   جلسػاتاا العامػة واخلامػة   ف  إ  مبػا لػه سػاد  ي ٙ يف ايٓفام(ي ٙ يف ايٓفام(  ال ٜٛام أٚقعال ٜٛام أٚقع
  رى  من الكناب والساة.

 وأين  تلاظوف ذلك ألي  وذلك؟
أـ أيك  تريدوف أف يقم   اخلسأ فانادث مبا لي  له دليل من الكناب والسػاة د 

 يقاؿ  ف الييم حاؿ وذا ووذا وما دليله؟
لسػػػاة ويلػػػنق  ماػػػه جػػػوا ر مكاويػػػة   زلػػػي  معاػػػاه أو   فػػػاان ضلكػػػ  مػػػا ورد   ا
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ابب مرهتاه ألف الباب ملنوح، لكن ساأ  بي ء شلا لي  موجوداً   القػرأف والسػاة فهػذه 
 :ما حاله اإلماـ أبو العهتال  إىل   ناج

  جٌمٍققققٛخ ٖققققٍجذٟجٌمٍققققٛخ ٖققققٍجذٟئٌققققٝ ئٌققققٝ   أِققققٓ جٌمٍققققٛخأِققققٓ جٌمٍققققٛخ

  

  جٌفققققإجو نطققققحذٟجٌفققققإجو نطققققحذٟئٌققققٝ ئٌققققٝ   ِٚققققٓ جٌفققققإجوِٚققققٓ جٌفققققإجو

ذه األ ػػػػياء، فعاػػػػدما تػػػػذ   للاػػػػـو اػػػػد   فعاػػػػدما يصػػػػلو حلبػػػػك تنلقػػػػ  أيػػػػ   ػػػػ  
غػ  أ لهػا، إىل  ك أ  تظهر ػايك بعلـو إذلية   ىد ذلا و  حصر ذلػا، لكػاه  يُومػو ييرذو 

ف ذا يلسك أزذتك وح  الظهػور أغػراؾ وتريػد أف ُتظهػر  ف معػك ىلػـو وػذا ووػذا  اػا 
صادحني. أليػك الح   تنعرض لعقاب وىقاب الصاحلني   ينامله السالكوف أو ادلريدوف

تكيػػف األسػػرار وترفػػم األسػػنار دلػػن   يصػػل  أف غلػػال   ػػؤ ء األ هػػار واألزيػػار فهػػذه 
 ىلـو ىليه   تكيف و  تباح إ  أل لها.

و ػػو مػػن ُومَّػػل الصػػاحلني، وضػػرػله   بيػػ  ادلقػػدس، وامسػػه  " اإلمػػاـ القر ػػ  " 
أف تكيػػف لاػػا  ػػ ء مػػن  أبػػو ىبػػد هللا القر ػػ  أتػػوه مجاىػػة مػػن ت ميػػذه حػػالوا لػػه يريػػدؾ

حػ   –األسرار الا زصك هبا هللا، فقػاؿ ذلػ  وػ  ىػدد ت ميػذي حػالوا لػه حػوا  سػنمالة 
ألف األلػوؼ زُلبػة لػديها ادلصػا  وادليػاغل  –تعرفوا أف الصاحلني لي  ذل  مئات األلوؼ 

حػػاؿ ذلػػ  ، زػػروف؟ولكػػن  ػػل سػػينلقوا؟ فادلػػدرج   يسػػم أو ػػر مػػن ذلػػك أيػػن يػػذ   ااي
وا من بيػاه  مالػة يكويػوا أمػدحه  وأيقػا   حلػوابً فازنػارو  ، فقػاؿ ذلػ  ازنػاروا مػن أزنار 

ادلالػػػة أسػػػة وىيػػػرين يكويػػػوا أو ػػػر   تقػػػاً، وورىػػػاً، وز ػػػداً، وىمػػػ ً بيػػػرع هللا، فازنػػػاروا 
أسة وىيػرين، فقػاؿ ذلػ  ازنػاروا مػاه  سػنه يكويػوا أى  ػ  مقامػاً، وأرفعهػ  درجػًة ىاػد 

وولهػ  مػن أ ػل الكيػف، فقػاؿ ذلػ  لػو حػدعنك  بػبعض مػا ىاػدي مػن  هللا، فازناروا سنه
ادلعارؼ اإلذلية لكاف أوؿ مػن يلػا بكلػري  ػؤ ء السػنة. فأيػ  ىاػدما تناػدث مػم أ ػل 

حػػاؿ  العقػوؿ   بػد أف يكػوف معػك دليػل تقبلػه العقػػوؿ مػن مػاي  الاقػوؿ، ألػي  ذلػك؟
: 

َِٔض  }} َٝا٤ٔ ٜنَشٔيٜو ٝأ ِْٔب َََعأؽَض اأٜل ْٖا  َِٔضإ٢ َٝا٤ٔ ٜنَشٔيٜو ٝأ ِْٔب َََعأؽَض اأٜل ْٖا  ِِإ٢ ٢ٗ ٖٓاَؼ ٔبٜكِزص٢ ُعٝكٛٔي َِ اي ُْٜهًه  ِٕ َِِْا ٜأ ٢ٗ ٖٓاَؼ ٔبٜكِزص٢ ُعٝكٛٔي َِ اي ُْٜهًه  ِٕ 78ٔ{{  َْا ٜأ
  

أمػػػا اخلػػػواص فيكػػػوف ىلػػػ  حػػػدر حلػػػوهب ، بيػػػرط أف تكػػػوف جلسػػػات زامػػػة فػػػ ذا 
حػػػػدث  ػػػػذا يكػػػػوف وسلبػػػػة الدراسػػػػات العليػػػػا الػػػػذين يسػػػػ لوف ادلاجسػػػػن  أو الػػػػدونوراه 

                                                           
 ٌٚجٖ جذٓ قؿٍ ٌّٕٓى جٌكٓٓ ذٓ ْف١حْ ػٓ جذٓ ػرحِ. 78ٔ
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ء  ػػ  فاألسػناذ ادليػرؼ يكػوف معػه وػػ   الػ ؟ يكػوف معػه واحػػد أو إعاػني أو ع عػة و ػؤ 
الذين تكوف علنه  مسنعدة لذلك وسػيناملوا مػا ؽلليػه ىلهػ  مػن ىلػـو أو مػن  ػروط أو 

 من يظ  ألأ  يريدوف  هادة الدونوراه، و ذا  و ماهج الصاحلني    ذا األمر.

  َٔ أعضاص املعضادَٔ أعضاص املعضاد

  طللػػوا مػػن  ػػ ء مػػن بعػػض مػػا حػػ   لكػػن سػػااك  بعػػض اليػػ ء    ػػذا انػػاؿ
 ناؿ والعهدة ىليه .حكاه الصاحلني    ذا ا

" اليػػيم ىبػػد السػػ ـ احللػػوج  " و ػػذا مػػن العػػارفني وػػاف   القػػرف العيػػرين مػػن 
وجػػه سػػري لػػه ونػػاب ىظػػي  ىػػن ادلولػػد الابػػوي فػػ وي والعهػػده ىليػػه، فيقػػوؿ  ف سػػيد  

  ليلػػة ادلااجػػاة وأذف لػػه ابخلسػػاب حػػاؿ: " اللهػػ  إيػػك  دلػػا زا بػػه هللا  رسػػوؿ هللا 
حبلػػ ، بعضػػه  ابدلسػػم، وبعضػػه  ابلقػػذؼ،  وبعضػػه  ابحل ػػارة فمػػاذا أيػػ  ىػذب  األمػػ  

فاىل  ما، فقاؿ له هللا تعا : أ  ذل  مػا ىا ػوا، وأ  ذلػ    القبػور، وأ  ذلػ    الايػور، 
و  الػػدييا أسػػرت ىلػػ  العصػػاة، و  األزػػرة أ ػػلعك فػػيه ، ومػػن تووػػل مػػاه  ىلػػ  ولينػػه، 

  رب العادلني   أزلف ادليعاد". ومن أحرضس ماه  جهتينه، أ  هللا
  ::فهذا رجل ويف حب  من حديل السر الذي واف   حوؿ هللا تعاؿ

                            ((1010)ِايٓح)ِايٓح  

 !و ذا ىل  ىهدته ورواينه
ادلاػػػابر أو  ادلسػػػاجد؟   يالػػػم إ     دلكػػػن  ػػػل يصػػػ  أف أحولػػػه أ  أو أيػػػ  ىلػػػ

 ػػ  إذا وػػاف الواحػػد حػػد ُأزػػذ ىػػن حسػػه ويلسػػه ووػػاف مقهػػوراً وحيػػل  ػػذا حالػػة واحػػدة و 
لسايه و   ذا الوح  يكػوف مؤيػداً ابحللػظ اإلذلػ  والنأييػد الابػوي، لكػن لػو  دالك ـ ىل

قػوؿ لػه مػن أيػن أراد أف يقوؿ من يلسػه لكػ  يلنخػر بالسػه أو يبػا   بػذلك سػي د مػن ي
 أتي  هبذا الك ـ؟

 -ماػػك أف تقػػدـ  لػػ  سػػياحة   ىػػام اجلػػربوت األىلػػ  م ػػل  ػػذه األسػػئلة  نػػاج 
لػػػػك حػػػ   لوويػػػل سػػػياح  معنمػػػػد وتصػػػرب معػػػه –لػػػي    ىػػػام ادللكػػػوت  يُؤ لػػػك ويُكمِّ

ادللكػػػػػػػػػػوت، د ىػػػػػػػػػػام اجلػػػػػػػػػػربوت، د ىػػػػػػػػػػام  وغُلمِّلك، وٍذف لك  ف تسب  معػه   ىػام 
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 .ؽلوت العظموت، د ىام ال  وت، ويكيف لك بصيصًا من حدرة احل  الذي   
يػػدمي هللا ىليػػك فضػػله حػػ   وترجػػم وأيػػك م تػػر  ػػيئاً ابلاسػػبة دلػػن حولػػك ىوسػػرت 

وزػػ ه ىليػػك، أمػػا إذا ُسػػ  ايقسػػم ىاػػك إابحػػة األسػػرار و ػػهود األيػػوار والنعلػػق سضػػرة 
 .الا  ادلخنار 

العػػػارؼ الػػػرابين ادللهػػػ   ػػػو  بيػػػ  ىلمػػػه احلبيػػػ  ويليػػػة النسبيػػػ  وويليػػػة ترويػػػ  
ية وناب هللا ومن سػاة رسػوؿ هللا ىلػ  حسػ  أ ػل ىصػره الػذين يعػيا األدوية من ميدل

 معه   ل  ذا الك ـ واض  أـ  ؟
ف  ُ َكِّ  وػ ـ السػابقني   ال حقػني، فػالرهتا  وػاف   ىصػر ابػن سػياا وابػن سػياا 

ه " ا و من أورب وأىظ  ىلماء الس    ىصػر إزد ػار احلضػارة اإلسػ مية ألػف ونػاابً أمسػ
"   السػػ  ظلػػ  أورواب تعنمػػد ىليػػه   تػػدري  السػػ  حػػرو ً  ويلػػه   جامعا ػػا القػػايوف 

 –فهػ  ومػلات  –،لكن  ل يالم   العصر احلا  أف ٍ   بي  من ادلعامرين بومػله 
 من  وملات ابن سياا ويعاجل هبا ادلعامرين؟

  . لكن دلاذا حاؿ هللا للابي  !!                   ((1919)ايكٝا١َ)أليه يبػني بيػاف ياػهتؿ  ايكٝا١َ
حلػػػػوهب   ى  مػػػػدور الرجػػػػاؿ أل ػػػػل الهتمػػػػاف وأ ػػػػل ادلكػػػػاف ي لػػػػ  أحػػػػواذل ، وي لػػػػ  حػػػػو 

إذا واي    حلػوهب  أو   يلوسػه  أو  -وأجسامه ، وي ل  األمراض ادلنليية وادلينهرة 
 لذلك حالوا لكل زماف دولة ورجاؿ. -  مدور   

اهػػا حػػ  صليػػ  ويلسػػر احلكمػػة الػػا وردت    ػػذه اي إزػػواين مقدمػػة وػػاف  بػػد م
 السؤاؿ ال اين إف  اء هللا.

  جال٤ ايكًٛبجال٤ ايكًٛب

 :تقوؿ احلكمة " حاؿ اإلماـ الرهتا  ر ه هللا
جال٤ ايكًٛب ٚاألبقاص ذنقٌ بايشنض ٚال ٜتُهٔ َٓ٘ إال ايشٜٔ اتكٛا فايتك٣ٛ جال٤ ايكًٛب ٚاألبقاص ذنقٌ بايشنض ٚال ٜتُهٔ َٓ٘ إال ايشٜٔ اتكٛا فايتك٣ٛ   }}

  {{  باب ايشنض، ٚايشنض باب ايهؾف، ٚايهؾف باب ايفٛط األنربباب ايشنض، ٚايشنض باب ايهؾف، ٚايهؾف باب ايفٛط األنرب

 ذور والكيف؟ن فضيلنك  تلس   ذه احلكمة وادلقصود ابليريد م
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أوً   ذه العبارة غ  ماياة ألف ج ء األبصار ابدلاء والصابوف، أمػا لكػ  تكػوف 
 ػػػذه العبػػػارة مػػػاياة في ػػػ  أف تكػػػوف " جػػػ ء القلػػػوب والبصػػػالر " فمػػػا  ػػػأف البصػػػر 

 ابلريوب، فالذي يري الريوب ىني البص ة ولي  ىني البصر.
  ٌقققققققٍٚـ ال ػققققققق١ٓ جٌؼمقققققققٛيٌقققققققٍٚـ ال ػققققققق١ٓ جٌؼمقققققققٛيذؼققققققق١ٓ جذؼققققققق١ٓ ج

  

  ٖققققٙىش جٌ ١ققققد فققققٟ قققققحي جٌٛصققققٛيٖققققٙىش جٌ ١ققققد فققققٟ قققققحي جٌٛصققققٛي

وحػػػد أزػػذ  ػػػذه مػػن حػػػديل  –  بػػػد أو  أف أجلػػ   –ف ػػ ء القلػػػوب والبصػػالر   
 :الرسوؿ الذي يقوؿ فيه 

َِٜقَزٝأ اٞيَرٔزُٜز  }} َُا  ٙٔ اٞيٝكًَٝٛب َتِقَزٝأ ٜن َٖٔش  ٖٕ َِٜقَزٝأ اٞيَرٔزُٜزإ٢ َُا  ٙٔ اٞيٝكًَٝٛب َتِقَزٝأ ٜن َٖٔش  ٖٕ َٖا ؟   ،،إ٢ َُا ٔجالُؤ ٘ٔ ، ٜف ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ  ٌَ َٖا ؟ ٔقٝ َُا ٔجالُؤ ٘ٔ ، ٜف ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ  ٌَ ٔقٝ

َٚ ٍَ: ٔتال َٜٚقا ٍَ: ٔتال ٢ٕ، ٚ ٔسٞنُض ٜقا ٢ٕ، ٚ ٔسٞنُض ٠ٝ اٞيٝكِضآ 9ٓٔ{{تعاىل تعاىل ََ  اهللاهلل٠ٝ اٞيٝكِضآ
  

 فالذي غلل  القلوب من الصدأ ذور هللا.
الريػػوب،  ىفػػالقلوب وايػػ    البػػدء تػػرى ىػػ ـ الريػػوب فعاػػدما ياػػهتؿ السلػػل يػػر 

إذا يػهتؿ ح ػاب احلػ  وؽليػهت مػن حولػه م ػل أبيػه وأمػه  تاػهتؿ السػنارة حػ   ادل لكػة ىوير 
أليه غ  شلكن    ذا الوحػ  فػ ذا  تو اف(اج أو )  ػلدث له إيهتىح   ىل  ىني القل 

 .أراد أف يعود للاالة األو  فعليه   ء القل  بذور هللا 
 يصل إىل مرتبة الكيف؟ ح   فكيف ين  ج ء القل  ابلذور

يبػػدأ اإليسػػػاف الػػذور أو ً ابللسػػػاف ورمبػػػا يكػػوف الػػػذور مػػػم سػػهو القلػػػ  واجلاػػػاف، 
 .لقل  اللسافيوافق اح   ويظل ؼللىف ويصدؽ

 فػػػ ذا يسػػػق اللسػػػاف يسػػػق معػػػه القلػػػ  واجلاػػػاف، و ػػػذه  ػػػ  بدايػػػة الػػػذور الصػػػاي  
                    ((2424)ايهٗف)ية يقوؿ   إله إ  هللا و ذا فبعضاا ىادما يسمم  ذه ااي ايهٗف

تػػذور ربػػك؟ إذا يسػػي  غػػ ه ىاػػدما تاسػػق بللػػظ  لػي  ادلقصػػود ولكػػن ادلقصػػود أيػػك مػػ 
 :اليريف ادلايف لة هللا أليه حاؿ   احلديلاجل 

َ٘ الَٚاَٚا..}} ٕٖ اي٤ً ُُٛا ٜأ َ٘ الِعًٜ ٕٖ اي٤ً ُُٛا ٜأ َِٜغَتٔحُٝبِعًٜ َِٜغَتٔحُٝب  ٣ٌ ال    ًٕٞب ٜيأف ِٔ ٜق َٔ ٣ٌ الُرَعا٤ّ  ًٕٞب ٜيأف ِٔ ٜق َٔ {{  ُٕٕٙٙرَعا٤ّ 
 ل يالم أف أحوؿ  9ٔٔ

والػػدييا  ػػل  ػػذا ذوػػر؟  ، لكػػن الػػذور  ىهللا هللا وحلػػ  ميػػروؿ ابلهتوجػػة واألو د واذلػػو 
 !احلقيق  أف أ هر القل  أو ً 

                                                           
 جألٌذؼ١ٓ فٟ فضحتً يوٍ ٌخ جٌؼح١ٌّٓ ػٓ جذٓ ػٍّ. 9ٓٔ
 أنٍؾٗ جٌطًٍِٞ ٚجٌكحوُ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  - 9ٔٔ
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سُهػػر القلػػ  سػػيوافق اللسػػاف وىاػػدما يوافػػق اللسػػاف ويايػػرل هبػػذا الػػذور فعاػػدما يَ 
سػػػي د أف اللسػػػاف   يسػػػنسيم أبػػػدا أف يسػػػاير القلػػػ    الػػػذور، ألف ذوػػػر القلػػػ  ومػػػا 
ذوػػر    القػػراءة مػػن حبػػل  ػػل القػػراءة ابلقلػػ  وػػالقراءة ابللسػػاف؟ فػػالقراءة ابلقلػػ  ومػػا 

ف  آ سػرج دابػا وامنسػاء دابػا ؽلػر القػر "مػا بػني وضػم حػدم    يقوؿ اإلماـ اليػافع  
زره ىل  حل  " فكػ  سػناناج  ػذا مػن اللسػاف؟ سػياناج ىلػ  األحػل إىل آ وله من أوله

يـو وليلة بنلرغ ةاـ. لذلك ف ف الذور ابلقل   و بداية الػذور احلقيقػ  أل ػل ادلوامػ ت 
 ات.وأ ل ادلكا ل

لػػػبه  لػػػرب الربيػػػة، بربوػػػة فالػػػذور ابلقلػػػ  مااػػػة إذليػػػة تلػػػاض ىلػػػ  الصػػػادحني    
العبػػد،  د ػ   نػاج لاظػػرات رسػوؿ هللا، ورضػا الصػاحلني ىلػ - كػذا  –احلضػرة امديػة 

ف  مػػاني يقػػوؿ الواحػػد مػػاه  للصػػاحلني مسنلسػػرا بيػػرف وحػػ ، و ولػػذلك وػػاف السػػابق
؟ ف ذا وا  راٍض ىس ف  يهمس الدييا وما فيها  ! ل أي  راٍض ىل ِّ

ويسػػػن ي  لػػػدىاله  وياػػػهتؿ اللػػػن  دلػػػن أحبػػػوه وازنػػػاروه ألف هللا يرضػػػ  لرضػػػاله  
 أف يواجهه بلضله وجوده وورمه ور نه. و لبوا من هللا 

  َكاّ ايهًَِٝكاّ ايهًِٝ

فضػػل الصػ ة وأمت السػ ـ ويػػف أيبياػا  دوالقػرآف يبػني لاػػا، فرتبػة الكلػي  ىليػػه وىلػ
 أزذ  ذه الرتبة فعادما يقرأ   سورة  ه صلد ى با يقوؿ هللا تعاىل:

                                                    

           )٘ط٘()ط(  

  : أيس  ولي  رأي  و ػ   ر بدازلػه  ر الوجػد واحلػ  والعيػق واذليػاـ  
                                          يس  ل ول واليربل: 

                                         )٘ط٘()ط(  

 !يااؿ فضل هللا واوراـ هللاح   ربه دادلرف له يريد أف يعلمه ويف يدزل ىل
..          ..   ىووػػل مػػا سػػو  ىزػػرة واحلػػظ واذلػػو الػػدييا واايإىل  ف إ ػػارةوالػػاع 

 . هللا 
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..                     ((1212)٘ــ ــ٘(طــ فأيػػػػ  ابلػػػػوادي ادلقػػػػدس و ويػػػػ  فيػػػػك وػػػػل  طــ
  احلقػػالق اإلذليػػة ولهػػا، وبعػػد ذلػػك ٍ  الع ػػ            ..((1313)٘طــ)٘و ػػذا وػػ ـ واضػػ ،  طــ

واض  ألي واحد ذو ىػني بصػ ة لكػن لػو ولمػ  اجلماىػة انػادلني وادلعرتضػني مالػة سػاة 
 .برغ  من الوضوح فأ  ازرتتك    فالدة

  ...  وبعػػػػػػػػد                                                             

      )٘ــ ــ٘()ط ف حضػػرة هللا وحضػػرة ف؟  اػػا حضػػرةافهػػل  اػػا حضػػرة واحػػدة أـ حضػػرةا  )ط
 ىل  حضرة هللا غ  ادلرف؟! من الذي سيدزل إيساف... ادلرف 

  سنض ايكًب ٚاملهاؽفاتسنض ايكًب ٚاملهاؽفات

فػػذور القلػػ  مااػػة مػػن ىػػ ـ الريػػوب تُاػػاؿ بلضػػل احلبيػػ  ابػػوب ورضػػا الرجػػل 
القال  الذي اىسػاه  ػه مرػاليق القلػوب وملاتياهػا. معػه توويػل، معػه سػر البضػاىة اإلذليػة 

كػوف اإليسػاف   وػل  ذه، فلمَّا يدزل ىل  ذوػر القلػ  فهػ  الرايػة، فػ ذا ذوػر القلػ  ي
تٓــاّ عــٝين ٚال تٓــاّ عــٝين ٚال    ياػػاـ و ػػذه وراعػػة مػػن رسػػوؿ هللا }أحوالػػه ذاوػػراً حػػ  و ػػو  لػػ  فقلبػػه 

ينكل  ومػا يػنكل  والقلػ  مسػنمر   ذوػر الواحػد األحػد ٍوػل ييػرب  ٕٛٔ{ ٜٓاّ قًيبٜٓاّ قًيب
 .ؽلي  غل ء ويذ     ؽلل القل  و  ينوحف ىن ذور مو ه  رفة ىني و  أحل

   الا يهتل  ىل  القل  فرسنه يني ة احلػواس الػا يرا ػا   فالذور يكيف احل
الػػدييا فهاػػاؾ ماػػاظر أو وػػ ـ أو حػػديل يقولػػه ابللسػػاف ػل ػػ  القلػػ  فيكيػػف هللا لػػه 

 ابب ادلكا لة.إىل  يكا ف ويدزلح   وراء ح اب ح اابً 
إينبهػوا  –بعيػوب يلسػه  أوؿ الكيف وأفضله وأورمه وأحلظه أف يكا له هللا 

 ىفػػاجلميم يظػػن أف الكيػػف  ػػو أف أر  –فهػػذا الكػػ ـ لػػن تسػػمعوه مػػن أحػػد أبػػدا جيػػداً 
ف ف ماذا فعل وذا أو وذا و ذا ويف  يساين فلو أي  أتيػ  بيػيساف وسػخره هللا لػك 
سيقوؿ لػك وػل  ػذا، و ػذا ويػف  ػيساين    ػأف لاػا بػه لكػن أوؿ الكيػف للصػادحني 

مبعس أف يكوف زاليا مػن  اً ف ماحلويكو  ايصلاهح   أف يكيف هللا له ىن ىيوب يلسه
العيػػػوب فيكيػػػف لػػػه ىيػػػوب يلسػػػه ويبػػػدأ مبعويػػػة  ػػػيخه ومربيػػػه يسهػػػر يلسػػػه مػػػن  ػػػذه 

 .العيوب
                                                           

 ِٕٓى جإلِحَ أقّى ػٓ أذٝ ٠ٍٍ٘ز 9ٕٔ
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ومػػا   يسػػنسيم أف يصػػلاه مػػن  ،فمػػا اسػػنساع أف يصػػلاه مػػن يلسػػه فبهػػا ويعمػػ 
 ػيخه ويسلػ  ماػه أف يصػل  العيػ  اللػ ين فيصػف لػه الومػلة اإلذليػة إىل  يلسه يػذ  

ابأليػػوار الرابييػػة ألف الصػػاحلني ليسػػوا يقولػػوف و مػػا فقػػ  فهػػ  يعػػاجلوف ابلكػػ ـ ويعاجلػػه 
واأليػػوار فرمبػػا تػػذ   إليػػه وأيػػ  ميػػروؿ بكػػذا ووػػذا ولكاػػه يسػػل  ىليػػك األيػػوار اإلذليػػة  
وأ ػػعة الليػػهتر و ػػ  أحػػوى مػػن الليػػهتر، فػػالليهتر  ػػعاع دييػػوي، لكػػن  ػػعاع اليػػيم  ػػعاع 

الابػػػوي ُيسػػػل  ىلػػػ  السػػػا   ػػػعاع الاػػػور إىل  نػػػاجيبػػػوي، فمػػػن أراد أف يسهػػػر القلػػػ  ػل
لكػػػن مػػػن سيسػػػنخدـ  ػػػذه األ ػػػعة مسكػػػري أو   !!واألغيػػػار فيػػػذيبها   حلظػػػاتوالريػػػـو 

وهرابل ؟     بد أف يكوف  بيػ  ىيػوف القلػوب ىيَّاػه احلبيػ  وىلمػه وأىسػاه اإلذف   
   :تسبي  سواه ألف هللا حاؿ له                   ((175175)ايقافات)أزذ ادلساىدين ودرهب   ايقافات
 .وحاؿ ذل  اىملوا أين  مع  

 :الكيف ال اينإىل  إذاً فبعد أف يانه  من ويف العيوب ياقلوه
حاديػل اليػريلة الابويػة، يية واألآايت القر له ادلعاين العهتيهتة اإلذلية   ااي ففيكيلو 

م الاػػػور والنهػػػاين. ادلعػػػاين الػػػا ادلعػػػاين الػػػا اعلػػػه يػػػنخلىف مػػػن ىػػػام ادلبػػػاين ويػػػدزل   ىػػػا
د يكيلوف له ىن يػور ن الصاحلني و ذا  و الكيف األىظ ، يسمم بعض ات ماها م
  هللا   يلسػػه و  األفػػاؽ                          ((2121)ــشاصٜات ــشاصٜات(اي مجػػاؿ هللا الػػذي فيػػه  ىيػػر  اي

 .غ ه بعد ذلك ىير ح   و ً ويور هللا ووما ت هللا الا فيه يعرؼ شللكنه أ
أيػه ىبػارة ىػن معرفػة مػا   مػدر فػ ف أو  دلكن الااس مجيعها معلِّقة الكيف ىلػ

ىِلػػ  الػػذي ىملػػه فػػ ف أو ىِلػػ  السػػرحة الػػا سػػرحها فػػ ف مػػا  ػػذا؟  ػػذا ويػػف مػػبياين 
 !!!!ولي  ويف ىرفاين

 ف و ػػػػو ىبػػػػارة ىػػػػن مكا ػػػػلات العػػػػارفنيالكيػػػػف العرفػػػػاين الػػػػذي يػػػػنكل  فيػػػػه ااي
، معهػػ  اإلذلػػاـ ال ػػاين و ػػذا ٍ  والكمػػل مػػن الػػوارعني أليػػوار سػػيد األولػػني واألزػػرين 

العػػارفني الصػػادحني وحػػ  لكػػ  يلػػنا    ىفػػوري ألأػػ  ليسػػوا ميػػرولني إ  اب لػػي  لػػد
 .حل   ذا وذاؾ فهو ميروؿ اب

  معػػػك ىليػػػه ويلهمػػػه مبػػػا   زػػػا رؾ  يػػه فيلكػػن إذا حػػػدر هللا لػػػك زػػػ  ىلػػػ  يد
الوحػػ  واحلػػاؿ لصػػاحلك أيػػ  لكػػن  ػػو لػػي  ميػػرو ً هبػػذه األ ػػياء و  يلنلػػ  إليهػػا و  
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ياظػػػر إليهػػػا و  يريػػػد أف يناػػػدث هبػػػا أحػػػد مػػػن اخللػػػق أمامػػػه أو زللػػػه أليػػػه ميػػػروؿ اب 
 ف حقيقة الكيف.فادليروؿ اب ويف يايرل بسواه؟ ىرفاا ااي

 :وبعدما يريه ما   يلسه يريه ما   األفاؽ

                                                     ..  ((5353)فقًت)فقًت  

 !!!ف ي يلسه أوً  
 ويف ىرؼ يلسه؟!!! لذلك حالوا من ىرؼ يلسه ىرؼ ربه

ادلملكة ولها وا لم ىليها وىل  ما أزبار ا وأحواذلا معرفة ويلية اب اية إذليػة  ىرأ
 .  ريق النهتوية اإلذلية ليص  ىل  ادلاهاج األحـو زلف ز  الربية إىل  زذهال

بعػػد ذلػػك  اػػاؾ مؤايسػػات و م  لػػات و اػػاؾ اليػػات وإ ػػراحات وػػل  ػػذه مػػا  
يعرؼ مكاينه ىاد هللا وماهتلنه بني الصاحلني من ىباد هللا، ويبني لػه  ػذه ح   وبيرايت له

   ػػذا انػػاؿ أف  دالكيػف، فػػ ف الكيػػف األىلػػيعلػػ  ادلاهتلػػة، ورغػػ  ذلػػك حػػ   األ ػياء
و   أين آت من تراب ومن ماء مهني وول ما زاد ىن ذلػك لػي     يبني له ماهتلنه األوىل

 و  ياضػػر فكلمػػا يػُػػُروهُ يقػػوؿ مػػا   و ػػذا،  ػػذا لػػي    فػػأ    رت  يرػػحػػ   فيػػه  ػػأف،
مػا ت والكمػا ت  ػذه  األمل  ني وماء مهني، والسػني وادلػاء ادلهػني مػا لػه و ػذه اجل

 فيقوؿ لالسه: من فضل هللا 
  ْققققققققّٛ ذؼققققققققى أْققققققققفً ْققققققققحف١ٍٕحْققققققققّٛ ذؼققققققققى أْققققققققفً ْققققققققحف١ٍٕح

  

  ػؿ١قققققققققد ْقققققققققٍ ٌخ جٌؼقققققققققح١ٌّٓػؿ١قققققققققد ْقققققققققٍ ٌخ جٌؼقققققققققح١ٌّٓ

   أاية ادلقامات يقوؿ اإلماـ أبو العهتال :  
  ػٍّقققققققققص أٔقققققققققٟ وٕقققققققققص ال ٖقققققققققٟءػٍّقققققققققص أٔقققققققققٟ وٕقققققققققص ال ٖقققققققققٟء

  

  فيٍش ال ٖٟء فقٟ ٔفٓقٟ ٚفقٟ وٍقٟفيٍش ال ٖٟء فقٟ ٔفٓقٟ ٚفقٟ وٍقٟ

  يعلػػوا   ادلقػػاـ د  فكػػل  ػػذا اي رب فضػػلك ومػػاعك وزػػ ؾ وبِػػُرؾ ولػػذلك وػػاف  
 يقوؿ: الاهاية 

  وققققققً جٌققققققًٞ أٔققققققح ف١ققققققٗ فضقققققققً دوققققققً جٌققققققًٞ أٔققققققح ف١ققققققٗ فضقققققققً د

  

  ِٕققققققٗ ذققققققىج ٚئ١ٌققققققٗ وققققققحْ ٚصقققققق١ٌٛحِٕققققققٗ ذققققققىج ٚئ١ٌققققققٗ وققققققحْ ٚصقققققق١ٌٛح

 وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل   
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 اجمللس السابع عصر
  ذه١ُ خًل اإلْغإذه١ُ خًل اإلْغإ

  اإلْغإ خًٝف١ اهلل يف األصضاإلْغإ خًٝف١ اهلل يف األصض

  اإلْغإ ٚعُاص٠ األصضاإلْغإ ٚعُاص٠ األصض

  ايٓٗٞ عٔ اإلفغار يف األصضايٓٗٞ عٔ اإلفغار يف األصض

  فنتفنتيًٓحا٠ َٔ اييًٓحا٠ َٔ اي  صٚؽت١ ايٓيب صٚؽت١ ايٓيب 

  ايتُغو بادتُاع١ايتُغو بادتُاع١
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ذه١ُ خًل اإلْغإذه١ُ خًل اإلْغإ  ::اجملًػ ايغابع عؾضاجملًػ ايغابع عؾض
ٔ9ٖٔ9ٖ

  

و يػأ  ،هله وح َّ مجَّ  وباور مجاله العلدِّ  ،زلق اإليساف فسواه ،العادلني احلمد  ربِّ 
وأمػره بعمػارة الػدييا ىلػد  ػرع هللا، وىلػد  ،له الكوف وجعله ى دار ضيافنه ى  ذه احلياة

 ساة حبي  هللا ومصسلاه.
 ذ ى  ػػذه احليػػاة ىلػػد يلسػػه ومػػن حولػػه  ػػريعة ربِّ ين ويلَّػػقاـ وأحػػاـ الػػدِّ فمػػن اسػػن

د األولػػني واايزػػرين ومػػاابنه ادلبػػاروني؛ جعػػل هللا ذه سػػيِّ ابحلػػاؿ الػػذي  بقػػه ويلَّػػ ،العػػادلني
يعػػ  األجػػر   وجعػػل لػػه ى اايزػػرة ىاػػد هللا ،حياتػػه   الػػدييا ولهػػا  اػػاء وسػػخاء ورزػػاء

 :ويع  ال واب ويع  اجلهتاء

                                                   

                                           ((9797)ٌايٓر)ٌايٓر  

ه ىػػػػػن احلروػػػػػات تاػػػػػهتَّ  ،مػػػػػمد فػػػػػردٌ  ،أحػػػػػد واحػػػػػدٌ  ،وأ ػػػػػهد أف   إلػػػػػه إ  هللا إلػػػػػه
وػاف و  زمػاف    أليػه ،بعظمنػه الكالاػات ي و   ػ ،  تي  إليػه العبػارات ،تواإل ارا

 .و و اايف ىلد ما ىليه واف ،وافوو  أف ؾ و  أ
   أىسػػاه هللا ،هه مػػن زلقػه وزليلُػػومػػليى  ،ههللا ورسػولُ  دُ ْبػػناً ىَ سػػيد  وأ ػهد أف 

وغلعػل دلػن  ،ه مػن وػل إيسػافه ربىػبػه ابألدب الػذي ػلبىػوأدَّ  ،وحواىد اإلؽلاف ،م م  اذلداية
  ب به أىلد مقامات دار الرضواف.الدَّ 

وونابػه  ،الذى جعل  حوله مابم سػعادتك ،ىلد سيد  ن وابرؾْ   ْ وسلِّ  الله  ملِّ 
ووػل مػن  ،د هللا ىليه وىلد آله ومػابهملَّ  .وحياته أسوة  يبة لاا أمجعني ،مابم  داينك

 العادلني. اي ربَّ  ،آمني.. آمني  ،ياا معه  أمجعنيوىل ،يناتبم  داه إىل يـو الدِّ 
 :زوة مجاىة ادلؤمانيأيها األ

أيه زلقاا   الػدييا حلكػ  ىاليػة ذور ػا آايت ونػاب  ؛  ونابه الكرمي  ر  هللاذوَّ 
                                                           

 َٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٔ ،٘ ٍَٖٙٗٔ ِك 8ٕجألليٍ ، جٌضرؼ١س، ِٓؿىجٌ حذحش،نطرس جٌؿّؼس 9ٖٔ
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و  ل حبػػاؿ  ،و  للرللػػة و  للسػػهو ،هػػوعػػ  و  للَّ هللا القرآييػػة، م ؼللقاػػا هللا   الػػدييا للَّ 
ذ ا أحبػة هللا ىلػد ويلَّػ ،د ا ونػاب هللاحػدَّ  اً وإظلػا جعػل لاػا مهامػ ،دييا هبػوى الػال ىلد الػ

 :ماهج حبي  هللا ومصسلاه

                                               ((115115َٕٛٓاملؤَٕٓٛاملؤ))  

من مجلػة  ػذه احلكػ  مػا ، من أجلها زلقاا هللا ،ذلا و  حصر ذلا   ىدَّ   ٌ كَ  ااؾ حِ 
ومجػػػم  ،حيامػػػا ر ػػػ  آدـ وذرينػػػه خل فػػػة هللا ،ىػػػ ه ى ونػػػاب هللا أ ػػػار بػػػه إلياػػػا هللا جػػػلَّ 

 :ادل لكة الكراـ األ هار األزيار األبرار الذين

                                       ((66)ِٜايترض)ِٜايترض  

   يرى ال  جعلها لاا مجاىة ادلؤماني فقاؿ:إىل البُ  وبعد أف مجعه  هللا أ ار

                                              ((3030)ايبكض٠)ايبكض٠  

 ػا ؤ م  ،حػد أوجػد     األرض اً حد حدر حبل زلق آدـ وذرينػه حومػ  وواف هللا 
ر ادل لكػػة    ػػذا ادلوحػػف لعاػػاد، فنػػذوَّ واجلاػػود وا ،والقنػػل والكلػػر ،ابللسػػاد واإلفسػػاد

ألأ  ظلوا   فسػاد   حػ  أمػر هللا ادل لكػة أف تاػهتؿ إىل األرض وتقضػ   ؛ ؤ ء األحواـ
   :فقالوا ،وتنسهر األرض من فساد   ،ىليه                                      ،

وا َهػػػوأيػْ  ،يه لػػػو ػػػ  الػػػذين حضػػػوا ى ،األرض حبػػػل  ػػػذا ييػػػ وف إىل الػػػذين وػػػايوا يعمػػػروف
  أوىل هبػػػذا ُهػػػأيػَّ  ،ولنلػػػرغه  لساىػػػة هللا ،د ر ػػػاوا أيلسػػػه  لصػػػاة ىبػػػاد    ،مهمػػػنه 

  : ادلاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوا                            ،فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ هللا  : 
                            ((3030)ايبكض٠)ايبكض٠. 

  اإلْغإ خًٝف١ اهلل يف األصضاإلْغإ خًٝف١ اهلل يف األصض

ومػػػػػا  ػػػػػأف  ػػػػػذه اخل فػػػػػة؟ ومػػػػػا  ،زليلػػػػػة ىػػػػػن الػػػػػر ن   األرض  جعلػػػػػك هللا
وى مػػن  ،وى بينػػك ،  يلسػػك ؛موامػػلات  ػػذه اخل فػػة؟ أف ميػػ    األرض بيػػرع هللا

وى أي مكػػاف تنوجػػه إليػػه وتػػذ   إليػػه؛ ميػػد ىلػػد  ػػرع هللا ابذليئػػة الػػا وػػاف  ،حولػػك
و   ػػاوؿ  ،واؾلػػه هِبَػػو   وِّ  ،  انهػػد    ػػرع هللا مػػن يلسػػك ، ليهػػا ن رسػػوؿ هللاى
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 وإظلا ىليك بقوؿ هللا:، ل  فيه أو أف تسنل  لررض أو دلرضأف تُ 

                                                          

                  ((2121)األذظاب)األذظاب  

 ... تالذ  رع هللا
 ....   ى ه وتن مل مم اخللق  ز ؽ هللا جلَّ 

ورؽلػاً   ،.. ا ىػن إسػاءا  ىلػو   ،... ملوحاً ىن ز    ،،،، تكوف رحيماً مم اخللقو 
 ... مسبقًا أز ؽ الكرمي ،...   تعام   

 ِ َّ و ػذا الاَّػ ،ذا اإللػه الػذى تػؤمن بػه ػ -ىاػدما تنعامػل معهػ   -ح  ػل  الاػاس 
   ين الذي تانس  إليه.و ذا الدِّ  ،ؽ بهصدِّ الذي تُ 

 ! بد أف تكوف مورة  يبة من أز ؽ هللا
 ! أو مورة ورؽلة من أز ؽ رسوؿ هللا

واخليػػػوية واليػػػدة    ،العػػػرب وحػػػد ا ػػػنهروا ابللظاظػػػة والرلظػػػة  لقػػػد رأى هللا
 ، ػذا ادلاهػاج حاً دما -فقاؿ هللا له  ،مله  بكل ما  و ز ؼ ذلكىا  ِ ى والاَّ  ،النعامل
 :وأف ؽليوا ىلد أعره ،ألمة أف ػلنذوا حذوهاو ال  

                                                         

       ((159159)ٕآٍ عُضا)ٕآٍ عُضا  

   أي زماف؟  ىلد  دي رسوؿ هللاالدىاة الذين  نْ مَ  إذاً 
ىلػد   وأعر هبا هللا ،ىليه  أوماؼ  ذه اايية الكرؽلة   القرآف الذين ايسبق 

 ؟والرأفة والوداد واحل ى  ،واللني واألللة ،الر ة وادلودة ؛العد ف ِ ِّ الاَّ 
   وظػػػػا ر   اخليػػػػوية - ينوف إىل الػػػػدِّ ىُ دْ وف أو يػػػػدَّىوف أأػػػػ  يَػػػػأمػػػػا الػػػػذين يػػػػْدىُ 
والرلظػة ىلػد ادلسػلمني حػ   ،واللظاظػة مػم السػاللني ادلسنلسػرين ،النعامل مم ادلسػلمني

 . وزاللوا ماهج حبي  هللا ومصسلاه ،فقد زاللوا  دى هللا ،لو وايوا مذيبني
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  اإلْغإ ٚعُاص٠ األصضاإلْغإ ٚعُاص٠ األصض

 أوؿ مهمة لك   حوؿ هللا: مهمنك اي زليلة هللا   األرض  جعل هللا

                                      ((ٙٔٙٔ)٘ٛو)٘ٛو  

 ،وتعمػػػػر األرض ابألزػػػػ ؽ السيبػػػػات ،األرض ابلساىػػػػات أف تعمػػػػر األرض؛ تعمػػػػر
 .. وتعمر األرض ابدلعام ت احلساة الا جاءت   زلك  اايايت

  تعاملػك  ،د اخللػق؛ تنيػبه بػه   تعاملػك مػم زوجػكفننيبه   وػل  ػئويك بسػيِّ 
  تعاملػػػػك مػػػػم غػػػػ   ،  تعاملػػػػك مػػػػم إزوايػػػػك ،  تعاملػػػػك مػػػػم ج ايػػػػك ،ؾمػػػػم ولػػػػد
 ،أليػػه مػػا تػػرؾ  ػػاردة أو وارده   حياتاػػا إ  وتػػرؾ لاػػا ظلوذجػػاً  يبػػاً ضلنػػذي بػػه ،ادلسػػلمني

  : و اىنه     اىة هللا ، ويااؿ به  رضا هللا                        ((8080)ايٓغا٤)ايٓغا٤. 
  ::ه الساىػػػةويني ػػػة  ػػػذ                                                          

                                           ((ٜٜٙٙ)الاساء)الاساء 
 ،سػػد   األرض مبػػا أػػد هللاويل ،والػػذى سػػيخالف َ ْديَػػُه وؽليػػد ىلػػد حسػػ   ػػواه

  : مم أف هللا حػاؿ لاػا                             ((5656 )األعـضاف )إذا زاللاػا حولػه ،األعـضاف، 
مػن  ،فلاسمم اإليذار والوىيد اليػديد ،أو زاللاا  رىه ،أو زاللاا حاله ،أو زاللاا فعله

 :  و ػػػػػو هللا  ،وادلعيػػػػػد ىءزػػػػػر وادلبػػػػػداألوؿ وااي                              

                             ((6363)ايٓٛص)ايٓٛص. 

  ايٓٗٞ عٔ اإلفغار يف األصضايٓٗٞ عٔ اإلفغار يف األصض

ػػػ إذاً  وىلػػػد  ،وىلػػػد  ػػػرع هللا ،ر األرض ىلػػػد  ػػػدى هللاتكليػػػف لاػػػا مػػػن هللا أف يعمِّ
أو فعػل   ،عااء ذلك مػن أى حػوؿ يلسػد ى األرضر أذوضل ،ماهج حبي  هللا ومصسلاه 

أو يوحػػم  ،أو ي ػ  ميػاول بػني ادلوحػدين ،يػؤم ادلسػػلمني فمػن حػاؿ حػو ً  ،يلسػد ى األرض
ف  ػػذا مػػن  فػػ ،أو ي ػػ  اخل فػػات بػػني األحػػربني ،الالػػاؽ واللػػراؽ بػػني ادلناػػابنيو اليػػقاؽ 

  !!قولهوإف واف ب ،العادلني  وما أزرب ربى ،ادللسدين ى األرض 
ابليػكاوى الكيديػة الػ  لػي  ذلػا  ،لييػن  مشػل ادلسػلمني بيػده يسعدأما من واف 

ويػروع ادلػؤماني مبػا  ،الاػاس دُ الاػاس وسػيِّ  أو برفم األسػلاة الػ  أػد ىاهػا ربى  ،أي أساس
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ويسػرؽ  ،وؼلػوفه  ،أو يقف ينصدى ذلػ  ى السرحػات وؽلػاعه  ،سلاةاألى يده من أيواع 
ػػ ألف هللا  ،ء مػػن ادللسػػدين ى األرضوػػل  ػػؤ   ،مػػا معهػػ  ر األرض أمػػر ادلػػؤمن أف يعمِّ
والعمػل الصػا  ىلػد  ػدى ونػاب هللا وسػاة حبيػ  هللا ومصػسلاه  ،و اىػة هللا ،بنقوى هللا

 . َِّحَاَؿ َرُسوُؿ اّلل : 
ُّا  }}   َُِغًٔ َٚٚع  َُٜض  ِٕ ٣ِ ٜأ ُُِغًٔ ٌٗ ٔي َٜٔر ُّاال  َُِغًٔ َٚٚع  َُٜض  ِٕ ٣ِ ٜأ ُُِغًٔ ٌٗ ٔي َٜٔر   :  وحَاَؿ َرُسوُؿ اّللَّ ، 9ٗٔ{{  ال 

ِِ َع٢ًٜ ال َتال َت  }} َٜٔبِع َبِعُنٝه َٚال  َٚال َتَزاَبُضٚا،  َٚال َتَباٜيُنٛا،  َٓاَجُؾٛا،  َٚال َت ِِ َع٢ًٜ َراَعُزٚا،  َٜٔبِع َبِعُنٝه َٚال  َٚال َتَزاَبُضٚا،  َٚال َتَباٜيُنٛا،  َٓاَجُؾٛا،  َٚال َت َراَعُزٚا، 

ّْا َٛا ٘ٔ إ٢ِخ َٚٝنُْٛٛا ٔعَباَر اي٤ً ِٝع٢ َبِعض٣،  ّْاَب َٛا ٘ٔ إ٢ِخ َٚٝنُْٛٛا ٔعَباَر اي٤ً ِٝع٢ َبِعض٣،  ٢ِ  ..َب ُُِغًٔ ُِ ٜأُخٛ اٞي ُُِغًٔ ٢ِاٞي ُُِغًٔ ُِ ٜأُخٛ اٞي ُُِغًٔ َٚال   ;;اٞي  ،ُ٘ ُُ َٜٞعًٔ َٚال ال   ،ُ٘ ُُ َٜٞعًٔ ال 

ُٙ َِٜرٔكُض َٚال   ،ُ٘ َُِٜٙدُشٝي َِٜرٔكُض َٚال   ،ُ٘ ُٜٔؾُ   ،،َِٜدُشٝي َٚ َٓا،  ُٖ َٖا  ٣َٛ ُٜٔؾُ ايٖتٞك َٚ َٓا،  ُٖ َٖا  ٣َٛ ََٖضإت، ٔبَرِغٔب   ايٖتٞك َُالَث   ٔٙ ََٖضإت، ٔبَرِغٔب إ٢ٜي٢ َفِزص٢ َُالَث   ٔٙ إ٢ٜي٢ َفِزص٢

َِ ُُِغًٔ ُٙ اٞي َِٜرٔكَض ٜأَخا  ِٕ َٔ ايٖؾٚض ٜأ َٔ َِض٢ئ٣  َِا ُُِغًٔ ُٙ اٞي َِٜرٔكَض ٜأَخا  ِٕ َٔ ايٖؾٚض ٜأ َٔ َِض٢ئ٣  ّْ  ..ا ٢ِ َذَضا ُُِغًٔ ٢ِ َع٢ًٜ اٞي ُُِغًٔ ٌٗ اٞي ّْٝن ٢ِ َذَضا ُُِغًٔ ٢ِ َع٢ًٜ اٞي ُُِغًٔ ٌٗ اٞي   ;;ٝن

ُ٘ َٚٔعِضُم  ،ُ٘ ََاٝي َٚ  ،ُ٘ َُ َُ٘ر َٚٔعِضُم  ،ُ٘ ََاٝي َٚ  ،ُ٘ َُ 9٘ٔ{{  َر
  

   (.ادىوا هللا وأين  موحاوف ابإلجابة) أو وما حاؿ،
 )اخلسبة ال ايية(

. الػػػذى  ػػػدا  ذلػػػذا ومػػػا واػػػا لاهنػػػدي لػػػو   أف  ػػػدا  هللا ،العػػػادلني احلمػػػد  ربِّ 
وأذلمػػػه  ،هػػػه ى الػػػدينإذا أحػػػ  ىبػػػداً فقَّ  ،وأ ػػػهد أف   إلػػػه إ  هللا وحػػػده    ػػػريك لػػػه

ا َ ػارِ هَ اػَ هػا وِ ليلُ  ؛ة البيضػاءه؛ ترواػا ىلػد ا َّػهللا ورسػولُ  وأ هد أف سيد  ناً ىبدُ  ر ده.
   . الك ه إ َّ   يهتين ىاها بعد

 ِ ِّ ىلػػػد الر ػػػة العظمػػػد جلميػػػم العػػػوام؛ سػػػيد  ن الاَّػػػ وابرؾْ   ْ وسػػػلِّ  اللهػػػ  مػػػلِّ 
مػػن تػػبعه  ىلػػد  ػػذا اذلػػدي  ووػػلِّ  ،ومػػاابنه األمػػلياء ،وآلػػه الر ػػاء ،اليػػلوؽ العسػػوؼ

 العادلني. اي ربَّ  ،آمني.. آمني  ،وىلياا معه  أمجعني ،إىل يـو العرض واجلهتاء ،الكرمي

  يًٓحا٠ َٔ ايفنتيًٓحا٠ َٔ ايفنت  ٚؽت١ ايٓيب ٚؽت١ ايٓيب صص

د لػػػه وجلَّػػػ ، فػػػذة مػػػن ىاػػػده بصػػػ ة  أىسػػػاه هللا  اػػػا الكػػػرمييبيى  :أزػػػ  ادلسػػػل 
 لاػا وػل مػا ػلػدث بيااػا فبػنيَّ  ،حقالق األ ياء الا  دث   زمايه ومػا بعػده إىل يػـو الػدين

                                                           
 ٌٚجٖ أذٛوجٚو ٚأقّى ذٓ قٕرً ٚجٌر١ٙمٟ 9ٗٔ
 ٌٚجٖ ٍُِٓ 9٘ٔ
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   لاػػا ووضػػم ،اينيػػرت   ربػػوع العبػػاد والػػب د ،وضػػرالن وأحقػػاد ،مػن فػػنت وإحػػن ؛اايف
ومػػر  مػػن  ،أورماػػا هللا ابلا ػػاة ،إذا اسنمسػػكاا هبػػا    ػػذه األايـ العصػػيبة ،رو ػػنة يبويػػة

أف    ػػػػػػذا الهتمػػػػػػاف سػػػػػػيك ر   ِ ى أىلػػػػػػن الاَّػػػػػػ،  اللػػػػػػالهتين   الػػػػػػدييا ويػػػػػػـو لقػػػػػػاء هللا
حػػػ  أأػػػ  يعسػػػوف أليلسػػػه   ،ينوادلػػػدىوف ادلعرفػػػة النامػػػة ابلػػػدِّ  ،وادلنعػػػادلوف ،ادلناػػػذلقوف

ػلكػػ  أف  ؛حػػ  أف بعضػػه  أىسػػد يلسػػه مػػ حية احلكػػ  !!ة اللنػػوى للمسػػلمنيمػػ حي
 و ذا مسل ؛ و ذا ى   الع اب!  ذا وافرٌ 

                                              ((5757)ّاألْعا)ّاألْعا  

وم  ،وم يسّلػػػم ىلػػػد حلبػػػه !!د   يػػػه غػػػ  مسػػػل ؟ويػػػف ػلكػػػ  ىلػػػد مسػػػل  يصػػػلِّ 
 :   مم حوؿ الا ِّ !!! يعرؼ يواايه

{{   َِ َٗا ٜفٜكِز َعَق ِٔ ٜقاٜي َُ ُ٘، ٜف َ٘ إ٢ال اي٤ً َٜٝكٛٝيٛا ال إ٢ٜي ٖٓاَؼ َذٖت٢  ٌَ اي ِٕ ٝأٜقأت َِٔضُت ٜأ َِ ٝأ َٗا ٜفٜكِز َعَق ِٔ ٜقاٜي َُ ُ٘، ٜف َ٘ إ٢ال اي٤ً َٜٝكٛٝيٛا ال إ٢ٜي ٖٓاَؼ َذٖت٢  ٌَ اي ِٕ ٝأٜقأت َِٔضُت ٜأ ٝأ

ٔ٘ ُ٘ َع٢ًٜ اي٤ً َٚٔذَغاُب  ،ٔ٘ ُ٘ إ٢ال ٔبَركه َْٞفَغ َٚ  ُ٘ ََاٜي  ٞٚٓ َٔٔ٘ ُ٘ َع٢ًٜ اي٤ً َٚٔذَغاُب  ،ٔ٘ ُ٘ إ٢ال ٔبَركه َْٞفَغ َٚ  ُ٘ ََاٜي  ٞٚٓ َٔ}}186186  

 !ادلسلمنيوأمب  من  ،ف ذا حاذلا ابللساف فله األماف
 ،حػػػربه ويدفاػػػه ى مقػػػابر ادلسػػػلمني إىلعه وييػػػيِّ  ،د ىليػػػه إذا مػػػاتويابرػػػد أف يصػػػلِّ 

والقلػوب  (،رسػوؿ هللا زلمػدٌ  ،  إلػه إ  هللا) :أليػه حػاؿ ،عسيه من احلقوؽ ما للمسػلمنييو 
 ،وفّرحػػػوا مجعهػػػا ، ػػػؤ ء   زماياػػػا  ػػػّردوا األمػػػة، ـ الريػػػوب ىػػػ َّ    يسلػػػم ىليهػػػا إ َّ 

وأمجػم  ،ةارة ابللناوى الا  الف األس  الا اتلػق ىليهػا السػلف الصػا  ؛نوا مشلهاو نَّ 
 !!!و ذا أمر غري  ،ىليها ىلماء ادلسلمني

معػػػوف أف أمػػػ  ونػػػاب بعػػػد ونػػػاب هللا تعػػػاىل  ػػػو ىاػػػدما يػػػرى فقهػػػاء ادلسػػػلمني غلُ 
أف ونػػػاب مػػػاي  البخػػػاري لػػػي   :وٍ  رجػػػل يػػػدى  العلػػػ  ويقػػػوؿ ،مػػػاي  البخػػػاري

واألحاديػل  !وفيػه أحاديػل ضػعيلة وموضػوىة؛ ييػكك األمػة   عوابػ  الػدين ، بصػاي
واللضػاليات ادلررضػة الػ  ، الا افرتا ا ىلد البخاري بعػد النماػيىف ليسػ  ى البخػاري

وتسنضػػػيله  ،فهػػػ  تػػػردد حػػػوؿ  ػػػذا ،تيػػػن حػػػرابً ىلػػػد  ػػػذا البلػػػد إلأرة الق حػػػل واللػػػنت
د ػلػػاوؿ أف  - و  ينوحػف ىاػػد ذلػك -د ذلػك د ػلػاوؿ بعػػ !!!ليسػمعه الاػاس ى بيػػو  

فيقػػػوؿ أف الػػػهت    يكػػػوف إ  بػػػني رجػػػل  !!يسػػػنميل اليػػػباب فيلػػػ  فنػػػوى غريبػػػة وى يبػػػة
                                                           

 .فٟ جٌيك١ف ػٓ أّٔ ذٓ ِحٌه  ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ 9ٙٔ
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فلػػي   ػػذا  ةولكػػن إذا وحػػم اللعػػل اجلاسػػ  ةامػػاً بػػني  ػػاب و ػػاب !!منػػهتوج وامػػرأة منهتوجػػة
  مػػن ى يلسػػه   يقبلػػه إ!!  ػػل  اػػاؾ ىاحػػل يقبػػل  ػػذا الكػػ ـ؟!! أى وػػ ـ  ػػذا؟ !!ز ً 

لكػن  !!!الذى يريػد أف ؽليػد زلػف حظػه و ػواه ،من اليباب البعيد ىن دين هللا ؛مرض
  ومػا ومػية الاػ ِّ  مػاذا يصػام؟ ومػاذا يلعػل؟ األمة يابر  ىليها أف تنصدى لكل ذلػك.

 الا هبا األماف؟

  ايتُغو بادتُاع١ايتُغو بادتُاع١

َٖٔتٞ}} : حاؿ َُُع ٝأ َِٜح َ٘ ال  ٕٖ اي٤ً َٖٔتٞإ٢ َُُع ٝأ َِٜح َ٘ ال  ٕٖ اي٤ً ٍَ:   --  إ٢ ِٚ ٜقا ٍَ: ٜأ ِٚ ٜقا ُٖزٜأ ََُر  ١َٜٖ ُٖزٝأ ََُر  ١َٜٖ ٘ٔ   ٕٕ  ٝأ َُٜز اي٤ً َٚ ٘ٔ َع٢ًٜ َمالٜي١ٕ،  َُٜز اي٤ً َٚ َع٢ًٜ َمالٜي١ٕ، 

ٖٓـاص٢      ِٔ َؽـٖش َؽـٖش إ٢ٜيــ٢ اي ََــ َٚ َُاَعـ١ٔ،  ٖٓـاص٢     ََـَع اٞيَح ِٔ َؽـٖش َؽـٖش إ٢ٜيــ٢ اي ََــ َٚ َُاَعـ١ٔ،  {{ََـَع اٞيَح
ويقولػوف ابألحػػواؿ  ،أي أف  اػاؾ  ػذاذ. 97ٔ

 ادلخاللة لل ماىة.
ورأي اجلماىػػػة  ػػو مػػػا اتلػػػق  ،ىلياػػا مجاىػػػة ادلسػػلمني أف يسنمسػػػك بػػػرأي اجلماىػػة

والػػذي ػللػػظ لاػػا  ػػذا الػػرتاث  ،إىل يوماػػا  ػػذا هللا مػػن ىصػػر رسػػوؿ  ؛ىليػػه رأي األمػػة
و ػؤ ء  ،ويسهػره مػن فلػوؿ  ػؤ ء اليػذاذ ،الػذي يػدىوا هللا أف يبػارؾ فيػه ؛أز ر  ادلبػارؾ

 :فيقوؿ يهتويه  رسوؿ هللا 
ُٖز  }} ََُر  ١َٜٖ ٍَ: ٝأ ِٚ ٜقا َٖٔتٞ، ٜأ َُُع ٝأ َِٜح َ٘ ال  ٕٖ اي٤ً ُٖزإ٢ ََُر  ١َٜٖ ٍَ: ٝأ ِٚ ٜقا َٖٔتٞ، ٜأ َُُع ٝأ َِٜح َ٘ ال  ٕٖ اي٤ً 99ٔ{{  َع٢ًٜ َمالٜي١َٕع٢ًٜ َمالٜي١ٕ  ٕٕ  إ٢

  

أي  اي أز  أزذاً  إذاً  .إذًا فهو الرأي الصاي  ،لماء ىلد رأيإذا اتلق الع
و  تسنل  إ  أ ل  ،  تسأؿ إ  العلماء األج ء أ ل الوسسية  برو نة حضرة الا 

وا آبراء  باجو  تسنمم و  انمم و  تناادث مم اليذاذ الذين أ ،الربية اخليية لربِّ 
وٍتوف  ،آايت القرآف لي علو ا مم آراله  فو وإف وايوا يلو  ،سلاللة لرأى اجلماىة

لكن أي   رج من ول ذلك  ف تكل زسواؾ  وتكل  ، حاديل ييو وأا لنسايد رأيه 
 :الذين يقوؿ فيه  هللا ،أسئلنك إىل أ ل الدين الوسسد

                            ((ٖٖٔٗٔٗ)جٌرمٍز)جٌرمٍز  

 ومابه وسل  وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله

                                                           
 جٌطًٍِٞ ٚجذٓ قرحْ 97ٔ
 جٌطًٍِٞ ٚجذٓ قرحْ 99ٔ
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 اجمللس الثامن عصر
  اإلُاص٠ اإلعال١َٝاإلُاص٠ اإلعال١َٝ

  أذٛاٍ ايربطذأذٛاٍ ايربطذ

  األعُاٍ اييت تٓحٞ َٔ عشاب ايكرباألعُاٍ اييت تٓحٞ َٔ عشاب ايكرب

  فنت ٖشا ايظَإفنت ٖشا ايظَإ
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اإلُاص٠ اإلعال١َٝاإلُاص٠ اإلعال١َٝ  ::اجملًػ ايثأَ عؾضاجملًػ ايثأَ عؾض
ٔ98ٔ98

  

ابللضػػػاليات والػػػربامج اإلزباريػػػة،  -ومػػػن فػػػرتة  ويلػػػة  -ولاػػػا أو أغلباػػػا ميػػػروؿ 
ارة و ـ، ويسياا ادلصدر الصاي  ل زبار الذي أرسػله والنعليقات ىلد األيباء، وولها ا

!! أدؽ مصدر ل زبار، وأم  أزبار يسمعها ادلػرء    ػذه الػدار،  لاا الواحد ادلنعاؿ
 الذي يقوؿ رباا فيه: سوؿأت  من الر 
                                        )ِايٓحِ()ايٓح(  

يػػػـو إىل  أزػػػرب أمنػػػه بكػػػل  ػػػ ء سػػػيادث فيهػػػا مػػػن بعػػػده وسػػػيد  رسػػػوؿ هللا 
 :يل اليريلة الك  ة ى  ذا اليأف ماهاوامسعوا إىل األحاد القيامة!!
ٍُ  ٔبٜٓأبٜٓا  َف٢ًَٜٓف٢ًٜٓ  }} ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايًٜٓ َِٓبَض  ََٚفٔعَزََٚفٔعَز  اٞيٜفِحَضاٞيٜفِحَض    ايًٜٓ ُٔ َِٓبَضاٞي ُٔ َٜٛبٜٓا  اٞي َٜٛبٜٓاٜفَد   َذَنَضٔتَذَنَضٔت  َذت٢ََٓذت٢َٓ  ٜفَد

ُِٗض ُِٗضايعٝٓ ٍَ  ايعٝٓ ََٓظ ٍَٜف ََٓظ َِٓ  ٜفَق٢ًٜٜٓفَق٢ًٜٓ  ٜف َُُِٓ َِٓبَض  َفٔعَزَفٔعَز  ُُ ُٔ َِٓبَضاٞي ُٔ َٜٛبٜٓا  اٞي َٜٛبٜٓاٜفَد َِٓ  اٞيَعِقُضاٞيَعِقُض  َذَنَضٔتَذَنَضٔت  َذت٢ََٓذت٢َٓ  ٜفَد َُُِٓ ُُ  ٍَ ٍَََْظ   ٜفَق٢ًٜٜٓفَق٢ًٜٓ  ََْظ

َِٓ َُُِٓ َِٓبَض  َفٔعَزَفٔعَز  ُُ ُٔ َِٓبَضاٞي ُٔ َٜٛبٜٓا  اٞي َٜٛبٜٓاٜفَد ُُِػ  ٜيَضَبٔتٜيَضَبٔت  َذت٢ََٓذت٢َٓ  ٜفَد ُُِػايؾَٓ َٕ  ٔبُٜأبُٜا  ٜفٜأِخَبَضْٜاٜفٜأِخَبَضْٜا  ايؾَٓ َٕٜنا َٛ  َٚٔبُٜاَٚٔبُٜا  ٜنا َُٖٛ ُٖ  ْٔ ْٜٔنا٥ٔ   ٜنا٥ٔ

ُُٜٓا ُُٜٓاٜفٜأِعًٜ 8ٓٔ8ٓٔ{{ٜأِذٜفٝعٜٓاٜأِذٜفٝعٜٓا  ٜفٜأِعًٜ
 ، ،{{  َّ َّقٜا ٍُ  ٔفٜٝٓأفٜٝٓا  قٜا ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايًٜٓ َّا    ايًٜٓ َّاََكٜا   ٔفٞٔفٞ  َٜهَٕٜٛهٕٛ  ٦ِّٝا٦ِّٝاؽََؽ  َتَضٜىَتَضٜى  ََاََا  ََكٜا

ٔ٘ َٔ ََ٘ٔكٜا َٔ ٢ّ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  سٔيٜوسٔيٜو  ََكٜا ٢ّٔقٜٝا ٘ٔ  َذزََٓثَذزََٓث  إ٢الإ٢ال  ايغَٓاَع١ٔايغَٓاَع١ٔ  ٔقٜٝا ٘ٔٔب ُ٘  ٔب َُ٘ذٔفٜع ِٔ  َذٔفٜع ََِٔ ََ  ُ٘ َُ٘ذٔفٜع ُ٘  َذٔفٜع َٝ َْٔغ َُٚ٘ َٝ َْٔغ َٚ  ِٔ ََِٔ ََ  ُ٘ َٝ َُْ٘ٔغ َٝ   ٜقِزٜقِز  َْٔغ

ُ٘ َُ َُ٘عًٔ َُ ُ٘  ُٖؤال٤ُٖٔؤال٤ٔ  ٜأِفرٜأبٜٞأِفرٜأبٞ  َعًٔ َْٓ َُ٘ٚإ٢ َْٓ ُٕ  َٚإ٢ َٝٝهٛ ُٕٜي َٝٝهٛ ُ٘  ٜي ِٓ َُٔ٘ ِٓ َٔ  ٤ُِٞ ٤ُِٞايؾَٓ ُ٘  ٜقِزٜقِز  ايؾَٓ َُْ٘ٔغُٝت ُٙ  َْٔغُٝت ُٜٙفٜأَصا ُٙ  ٜفٜأَصا ُٙفٞأسٝنُض   َِٜشٝنُضَِٜشٝنُض  ٜنُٜاٜنُٜا  فٞأسٝنُض

ٌُ ٌُايضَُٓج َََ٘ٚٚ  ايضَُٓج َِ٘ج ٢ٌ  ِج ٢ٌايضَُٓج ُ٘  ٜياَبٜياَب  إ٢َساإ٢َسا  ايضَُٓج ِٓ َُ٘ع ِٓ َِٓ  َع َُُِٓ ُٙ  إ٢َساإ٢َسا  ُُ َُٙصآ ُ٘  َصآ َُ٘عَضف ، ، {{  َعَضف
ٔ8ٔٔ8ٔ{{  ْٞٔ ْٜٔٞأِخَبَض ٍُ  ٜأِخَبَض ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايًٜٓ     ايًٜٓ

  ٔبُٜأبُٜا  َٛ َُٖٛ ُٖ  ْٔ ْٜٔنا٥ٔ ِٕ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜنا٥ٔ ِٕٜأ َّ  ٜأ ََّتٝكٛ ِٓ٘  ٜفُٜاٜفُٜا  ايغَٓاَع١ٝايغَٓاَع١ٝ  َتٝكٛ َِٔ٘ٓ َٔ  ٤ِْٞ ٤َِْٞؽ ُ٘  ٜقِزٜقِز  إ٢الإ٢ال  َؽ َُ٘عٜأٞيُت ْٔٓٞ  إ٢الإ٢ال  َعٜأٞيُت ْٜٔٓٞأ ِِ  ٜأ ِِٜي   ٜي

ُ٘ ُٜ٘أِعٜأٞي ٌَ  ُِٜدض٢ُدُِٜدض٢ُد  ََاََا  ٜأِعٜأٞي ِٖ ٌَٜأ ِٖ ١َٔٓ  ٜأ َُٔزٜ ١َٔٓاٞي َُٔزٜ َٔ  اٞي ََٔٔ َٔ  َُ َُاٞي ١َٔٓاٞي ١َٔٓٔزٜ 8ٕٔ8ٕٔ{{ٔزٜ
،،{{   َٕ َِٜبًُٝغٛ  ١َٕٓ ِٔ َفأذٔب ٔفِت َٔ َٕ ََا  َِٜبًُٝغٛ  ١َٕٓ ِٔ َفأذٔب ٔفِت َٔ ََا 

 ٢ّ ِٛ َٜ ٘ٔ إ٢ٜي٢  ٔٓ ََِغٜه َٚ  ٔ٘ ٢ِ ٜأٔبٝ َٚاِع  ٔ٘ ُٔ ُ٘ ٔباِع َٝ ُٚ ِٕ ٝأَع ِٛ ٔؽ٦ُِت ٜأ َٜٚي ٣ٕ إ٢ال  َِْغا َٔا١ٔ٥َ إ٢ ٢ّ َُالَث  ِٛ َٜ ٘ٔ إ٢ٜي٢  ٔٓ ََِغٜه َٚ  ٔ٘ ٢ِ ٜأٔبٝ َٚاِع  ٔ٘ ُٔ ُ٘ ٔباِع َٝ ُٚ ِٕ ٝأَع ِٛ ٔؽ٦ُِت ٜأ َٜٚي ٣ٕ إ٢ال  َِْغا َٔا١ٔ٥َ إ٢ َُالَث 

١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ٘ٔ  (.(.اٞئك ٍُ اي٤ً ٘ٔ َصُعٛ ٝٔٓ َُ ُٖا َع٤ً َٔ ٌٗ َسٔيٜو  ٘ٔٝن ٍُ اي٤ً ٘ٔ َصُعٛ ٝٔٓ َُ ُٖا َع٤ً َٔ ٌٗ َسٔيٜو  َٗا؟ ٜق  ..  ٝن ْٔ َٝا َٗا؟ ٜقٜقاٝيٛا: ٔبٜأِع ْٔ َٝا َٗا، ٜقاٝيٛا: ٔبٜأِع ٖٔ ِٚ ٜأِؽَبا ٍَ: ٜأ َٗا، ا ٖٔ ِٚ ٜأِؽَبا ٍَ: ٜأ ا

ٔ٘ ٍَ اي٤ً َٕ َصُعٛ ِِ ُتِغٜأٝيٛ ُِٓت ِِ ٝن ْٖٝه َُا٤ُ، إ٢ ٍَ: اٞيُعًٜ ِٚ ٜقا َٗا٤ُ، ٜأ َٗا اٞيٝفٜك َِٜ٘ٔعض٢ٝف ٍَ اي٤ً َٕ َصُعٛ ِِ ُتِغٜأٝيٛ ُِٓت ِِ ٝن ْٖٝه َُا٤ُ، إ٢ ٍَ: اٞيُعًٜ ِٚ ٜقا َٗا٤ُ، ٜأ َٗا اٞيٝفٜك ِٝض٢    َِٜعض٢ٝف ٢ٔ اٞيَد ِٝض٢َع ٢ٔ اٞيَد   ،،َع

ُٖا نإ ٚأعأٍ عُا ٜهٕٛ ُ٘ َع َٜٚأِعٜأٝي  ،َٕ ُٖا ٜنا ُ٘ َع َْ ََٚتِغٜأٝيٛ ٢ٔ ايٖؾٚض،  ُ٘ َع ُٖا نإ ٚأعأٍ عُا ٜهَٕٜٛٚأِعٜأٝي ُ٘ َع َٜٚأِعٜأٝي  ،َٕ ُٖا ٜنا ُ٘ َع َْ ََٚتِغٜأٝيٛ ٢ٔ ايٖؾٚض،  ُ٘ َع ..8ٖٔ8ٖٔ{{  َٜٚأِعٜأٝي
  

                                                           
 ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٔ٘  ِٖٙٗٔٓ ِكٍَ  8ٕوٌِ ذؼى صعز جٌؿّؼس فٟ ِٓؿى جٌ حذحش جٌضرؼ١س  98ٔ
ٔ8ٓ  ْٓ جُٖ  هللا ػٍّٚ ذٓ أنطد ٌاٟ َػ َٚ ٌَ  ٍُِٓ ػٕٗ 
ٔ8ٔ  ْٓ جُٖ  هللا ٌاٟذٓ ج١ٌّحْ  ُق٠ًَْفَسَ  َػ َٚ ٌَ  جٌػَّعغَسُ  ػٕٗ 
ٔ8ٕ  ْٓ  ػٕٗ ، صك١ف ٍُِٓ ٚأقّى هللا ٌاٟ ُق٠ًَْفَسَ  َػ
 جٌفطٓ ٌٕؼ١ُ ذٓ قّحو 8ٖٔ
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  أذٛاٍ ايربطذأذٛاٍ ايربطذ

ىّرفهػا ؟!  ، السػاىة آتيػة لكػن  ل السػاىة أتػ ، مه أزبار الساىةىلَّ  هللاإذا واف 
  األايـ ادلاضػػية أأرو ػػا و ػػذه اللناػػة  ،سػػيادث   القػػرب مػػاو  ،ىّرفػػه أزبػػار الػػربزخ، لػػه

إلىػد ول ادلسلمني يعرفوف ومنأودوف أف اإليساف ىادما ؼلػرج مػن الػدييا إمػا   !!بدوف داعٍ 
لكػػػاه  يريػػػدوف أف ييػػػككوا    ػػػذا  ،اػػػة أو حلػػػرة مػػػن حلػػػر الاػػػارروضػػػه مػػػن رايض اجل

وموجػود    !!وىذاب القرب مػذ وػور   القػرآف ،الك ـ ويقولوف   يوجد ىذاب   القرب
 .ي القرآف واض  ومر  !! أحاديل الا  العد ف

ميػػػد وراء سػػػيد  ؛ اجلماىػػػة الػػػذين وػػػايوا مػػػم فرىػػػوف ىاػػػدما أغرحػػػه هللا   الباػػػر
ووػػػاف  ،حػػػوا  أربعمالػػػة ألػػػف جاػػػدي -ومػػػا  كػػػد الػػػرواايت النارؼليػػػة   - معػػػهو  ،موسػػػد

الباػػر، سػػيد  موسػػد ضػػرب الباػػر إىل زلػػدود، دلػػا ومػػل    موسػػد وباػػو إسػػراليل ىػػدد
والذين مم سيد  موسد  ػ  ذريػة أو د  ،بعصاه )زليج السوي ( اييق اعس ىير  ريقاً 

ووػػل  ،ووػػل ىاللػػة ميػػد    ريػػق ،للػػةىالػػه وػػل واحػػد مػػاه    ،سػػيد  يعقػػوب ا عاػػا ىيػػر
فػأمر  ؟وويػف ؽليػوف   أرض الباػر و ػ   ػني، ىاللة بلرػ     ػذا الوحػ  أسػني أللػاً 

   هللا اليم  أف تضرب بيعاىها وحرار ا البار فأمب  ايبساً :

                                                    ((3333 طه طه  

وىاػػػدما ومػػػل  ،ويهتلػػػوا   الباػػػر وميػػػوا !!وبػػػني وػػػل  ريػػػق و ريػػػق ادلػػػاء من مػػػد
  فسػػبَّ  ،بيػر فخػاؼ أف ياػهتؿال لػػي  مػن مػامىػرؼ أف  ػذا األمػر  - فرىػوف ومػن معػه

وماعػه وػربايؤه مػن الرجػوع أليػه مِلػك  ،مسّب  األسباب له سب  الاهتوؿ فاهتؿ احلصػاف بػه
ل مػن بػس إسػراليل زػرج مػن الباػر وػاف   ذلػك آزػر رجػ ،  غلوز أف يرجم ويهتلوا وراءه

فيقػوؿ  ،فضػرب الباػر مػرة أزػرى فررحػوا مجيعػاً ، الوح  آزػر رجػل مػن حػـو فرىػوف  زؿ
      يه : فػ   هللا                                                           

 ْٛح(ْٛح(2525))
  يعقػل احلػػواس و  ،العقػػل   يعقػل يلسػػه !!الاػػار!  ػذا أمػػر زػارج ىقلػكأيػن  ػذه 

فهذا األمر ػلناج إىل يور اب س ويل   م ل الذي مػم  ؟!!فكيف يعقل  ذا الري  اإلذل 
 هللا به ىلد بعض أتباع الا  ودزل   احلديل القدس : نَّ إذا مَ  ،حضرة الا 
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{{ُ٘ ُِْت ٝ٘ا ٜفٜكِز آَس َٚٔي ِٔ َعاَر٣ ٔيٞ  ََُ٘ ُِْت ٝ٘ا ٜفٜكِز آَس َٚٔي ِٔ َعاَر٣ ٔيٞ  ُٖا   ََ َٔ ٤ِٕٞ ٜأَذٖب إىل  ََا َتٜكٖضَب إىل َعِبٔزٟ ٔبَؾ َٚ ُٖا ٔباٞيَرِضٔب،  َٔ ٤ِٕٞ ٜأَذٖب إىل  ََا َتٜكٖضَب إىل َعِبٔزٟ ٔبَؾ َٚ ٔباٞيَرِضٔب، 

ُِٓت  ُ٘ ٝن ُ٘، ف٢َِٜسا ٜأِذَبِبُت ٢ٌ َذٖت٢ ٝأٔذٖب َٛأف ٖٓ ََٜتٜكٖضُب إىل ٔباي ٍُ َعِبٔزٟ  ََٜظا ََا  َٚ  ،ٔ٘ ِٝ ُِٓت اٞفَتَضِمُت َعًٜ ُ٘ ٝن ُ٘، ف٢َِٜسا ٜأِذَبِبُت ٢ٌ َذٖت٢ ٝأٔذٖب َٛأف ٖٓ ََٜتٜكٖضُب إىل ٔباي ٍُ َعِبٔزٟ  ََٜظا ََا  َٚ  ،ٔ٘ ِٝ اٞفَتَضِمُت َعًٜ

ٔ٘ ُِٜبٔقُض ٔب ُٙ اي٤ٔشٟ  ََٚبَقَض  ،ٔ٘ َُُع ٔب َِٜغ ُ٘ اي٤ٔشٟ  َُِع َ٘ٔع ُِٜبٔقُض ٔب ُٙ اي٤ٔشٟ  ََٚبَقَض  ،ٔ٘ َُُع ٔب َِٜغ ُ٘ اي٤ٔشٟ  َُِع ُ٘ َع َٚص٢ِجًٜ َٗا،  ُٛٔؿ ٔب َِٜب ُٙ اي٤ٔتٞ  ََٜز َٚ  ، ُ٘ َٚص٢ِجًٜ َٗا،  ُٛٔؿ ٔب َِٜب ُٙ اي٤ٔتٞ  ََٜز َٚ  ،

 ِٔ ََا َتَضٖرِرُت َع َٚ  ،ُ٘ ْٖ ْٔٞ أٝلٔعَٝش ِٔ اِعَتَعاَس َٜٚي٦ٔ  ،ُ٘ ٖٓ َٝ ٔٛ ٓٔٞ أٝلِع ِٕ َعٜأٜي َٚإ٢ َٗا،  ُِٔؾٞ ٔب َٜ ِٔ اي٤ٔتٞ  ََا َتَضٖرِرُت َع َٚ  ،ُ٘ ْٖ ْٔٞ أٝلٔعَٝش ِٔ اِعَتَعاَس َٜٚي٦ٔ  ،ُ٘ ٖٓ َٝ ٔٛ ٓٔٞ أٝلِع ِٕ َعٜأٜي َٚإ٢ َٗا،  ُِٔؾٞ ٔب َٜ اي٤ٔتٞ 

ُٙ َْا ٜأٞنَض َٜٚأ َِٛت،  َُ ُٙ اٞي َٜٞهَض  ٢ٔ َٔ ُُِؤ َْٞفػ٢ اٞي  ِٔ ُ٘ َتَضٗرٔرٟ َع َْا ٜفأعًٝ ٤ِٕٞ ٜأ َُٙؽ َْا ٜأٞنَض َٜٚأ َِٛت،  َُ ُٙ اٞي َٜٞهَض  ٢ٔ َٔ ُُِؤ َْٞفػ٢ اٞي  ِٔ ُ٘ َتَضٗرٔرٟ َع َْا ٜفأعًٝ ٤ِٕٞ ٜأ ُ٘  َؽ َََُ٘غا٤ََت 8ٗٔ{{  َََغا٤ََت
  

:    فيقػػوؿ هللا، يػػّدىد  ػػؤ ء أف  ػػذه الاػػار تكػػوف   اايزػػرة          

                                                            ((4646)يافض)يافض 
ر، سػػػاىة حيػػػاـ السػػػاىة اليػػػم  و  ليػػػل و  أػػػا ،وىيػػػ ّ  اايزػػػرة لػػػي  هبػػػا غػػػدو  

  يوجػد يػوٌر يػـو القيامػة إ  يػور العمػل  ،ر ن هللا ويضعهن   الااروالقمر والا ـو سيكوِّ 
      الصػػػا ، فقػػػاؿ هللا:                           ،   ًوبعػػػد  ،أي مػػػباحاً ومسػػػاء

   :ذلك                                         ((4646)يافض)أي أف  ذا العذاب  يافض
   ؟ومػػػػا اسػػػػ   ػػػػذا العػػػػذاب، مػػػػر                                         

              ((2121)ايغحز٠)ايغحز٠ 

  األعُاٍ اييت تٓحٞ َٔ عشاب ايكرباألعُاٍ اييت تٓحٞ َٔ عشاب ايكرب

ِٛال  }}فقػػػاؿ: ، ومػػػروا ىلػػػد مقػػػابر ياً مػػػم أمػػػاابهوػػػاف حضػػػرة الاػػػ  ما ػػػ ــ ِٛالٜيـ ــ ِٕ  ٜيـ ِٕأ   الال  أ

ُٓٛا، ُٓٛا،َتَزاٜف ٌَٓ  َعظََٓعظَٓ  اهللاهلل  ٜيَغٜأٞيُتٜيَغٜأٞيُت  َتَزاٜف ٌَََٓٚج ِٕ  ََٚج ِٕأ ِِ  أ َُٔعٝه ُِِِٜغ َُٔعٝه {{  ايٜكِبض٢ايٜكِبض٢  َعَشاَبَعَشاَب  ُِٜغ
، ومرة أزرى وجد حربين .8٘ٔ

َٜغِـ          }}فقاؿ:  َٕ ال  َُا ٜفٜهـا ُٖ َٖـا ٜأَذـُز ٢ٕ ٔفـٞ ٜنـٔب ٣، ٜأ َُٜعـٖشَبا ََـا  َٚ  ،٢ٕ َُٝعٖشَبا َُا ٜي ُٗ ْٖ َٜغِـ        إ٢ َٕ ال  َُا ٜفٜهـا ُٖ َٖـا ٜأَذـُز ٢ٕ ٔفـٞ ٜنـٔب ٣، ٜأ َُٜعـٖشَبا ََـا  َٚ  ،٢ٕ َُٝعٖشَبا َُا ٜي ُٗ ْٖ ٚيف ٚيف   --َتٔتُضَتٔتُضإ٢

ِٖ ٜأَخـَش َجض٢ٜـَز٠ٟ      --( ( الٜغتربئالٜغتربئ))  ::صٚا١ٜصٚا١ٜ ُُـ  ،١َُٔ ُٝٔ ٖٓ ُِٔؾٞ ٔباي َٜ  َٕ َٖا اآلَخُض ٜفٜها َٜٚأ  ،٢ٍ ِٛ َٔ اٞيَب ِٖ ٜأَخـَش َجض٢ٜـَز٠ٟ    َٔ ُُـ  ،١َُٔ ُٝٔ ٖٓ ُِٔؾٞ ٔباي َٜ  َٕ َٖا اآلَخُض ٜفٜها َٜٚأ  ،٢ٍ ِٛ َٔ اٞيَب َٔ

َٖـَشا؟     ًٞـَت  َِ ٜفَع ٘ٔ، ٔيـ ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ َٚأذَز٠ٟ، ٜقاٝيٛا:  ٌٚ ٜقِبض٣  ٢ٔ ٜفَغَضَط ٔفٞ ٝن ِٝ ِْٔقٜف َٗا  َٖـَشا؟    َصٞطَب١ٟ ٜفَؾك٤ ًٞـَت  َِ ٜفَع ٘ٔ، ٔيـ ٍَ اي٤ً َٜا َصُعٛ َٚأذَز٠ٟ، ٜقاٝيٛا:  ٌٚ ٜقِبض٣  ٢ٔ ٜفَغَضَط ٔفٞ ٝن ِٝ ِْٔقٜف َٗا  َصٞطَب١ٟ ٜفَؾك٤

 ُ٘ ٍَ: ٜيَع٤ً ُ٘ ٜقا ٍَ: ٜيَع٤ً َِٝبَغاٜقا َٜ  ِِ ََا ٜي َُا  ُٗ ِٓ َِٝبَغاَُٜدفهُف َع َٜ  ِِ ََا ٜي َُا  ُٗ ِٓ {{  َُٜدفهُف َع
ٔ8ٙ 

ٍ  مػػن ادلاػػهتؿ ىاػػد  ؛ىاػػد الوضػػوء ومعػػر   يسػػنربئ مػػن بولػػه أيػػه يسػػنع ل دالمػػاً 
 و  يعسػ  لالسػه فرمػة أف ينوضػأ مبكػػراً  ،ذاف يسػنع ل يريػد أف يلاػق ابجلماىػةمسػاع ااي

ضػػوء والصػػ ة فيصػػب  الو ، فياػػهتؿ ماػػه بعػػض البػػوؿ أعاػػاء الصػػ ة ،فػػ  ػلكػػ  ا سػػنا اء
                                                           

 ٌٚجٖ جٌرهحٌٜ. 8ٗٔ
 .أقّى ػٓ أّٔ ٌٚجٖ  8٘ٔ
 ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ 8ٙٔ
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ومعػر . الصػ ةإىل  والػذ اب مبكػراً  ،ف بػد أف ػلكػ  ا سػنا اء وا سػنرباء جيػداً  ة،اب ل
أف أمػا  ، ػذا جيػد .. لو أى أيقل و ـ مدح ،أي يقل الك ـ ىلد سبيل الوحيعة :الاميمة

 ، ػذه تكػوف فناػة واللناػة لعػن هللا مػن أيقظهػا ،أحػدإىل  أو يسػ ء ،أيقل وػ ـ ذـ   أحػد
 من أسباب ىذاب القرب.  ذه أيضاً و 

  من ىذاب القرب، واف أحد الصػاابة مسػافراً وم أىما ً تا ِّ   وجعل رسوؿ هللا
فلمػا رجػم  ،لكفسمم رج ً يقرأ سورة ادلُ  ،فوجد حرباً ملنوحاً فااـ فيه ،غلد مكا ً يااـ فيه
َْٔعـ١ٝ   }}:  فقاؿ رسػوؿ هللا،  حك  لرسوؿ هللا َُا َٞ اٞي َْٔعـ١ٝ ٖٔ َُا َٞ اٞي ٖٔ،،    َٞ َٞ  ٖٔـ َٝـ١ٝ ٖٔـ ِٓٔح ُُ َٝـ١ٝ اٞي ِٓٔح ُُ ِٔ     ،،اٞي َٔـ  ٔ٘ ِٓٔحٝـ ِٔ   ُت َٔـ  ٔ٘ ِٓٔحٝـ ُت

{{  َعَشأب اٞيٜكِبض٢َعَشأب اٞيٜكِبض٢
ٔ87 
ابلا ػاة   بعػض البيػرايت للػذين ؽلوتػوف   أوحػات يكػرمه  هللا نىػ وحاؿ أيضػاً 

َُُعـ١ٔ، }}:   من ىذاب القرب، حػاؿ َّ اٞيُح ِٛ َٜ  ِٚ َُُع١ٔ، ٜأ ١ًٜٜ اٞيُح ِٝ ََاَت ٜي  ِٔ َُُعـ١ٔ، ََ َّ اٞيُح ِٛ َٜ  ِٚ َُُع١ٔ، ٜأ ١ًٜٜ اٞيُح ِٝ ََاَت ٜي  ِٔ َٓـ١ٔ      ََ ِٔ ٔفِت َٔـ َٓـ١ٔ    َبـض٢َئ  ِٔ ٔفِت َٔـ َبـض٢َئ 

 :ٍَ ِٚ ٜقا ٍَ: اٞيٜكِبض٢، ٜأ ِٚ ٜقا َٞ ٔفاٞيٜكِبض٢، ٜأ َٞ ٔفُٚٔق َّٝزاُٚٔق ٢ٗ َٚٝنٔتَب َؽ ١َٜٓ اٞيٜكِبض٢،  َّٝزاِت ٢ٗ َٚٝنٔتَب َؽ ١َٜٓ اٞيٜكِبض٢،  {{  ِت
ٔ89 

  فنت ٖشا ايظَإفنت ٖشا ايظَإ

واللضػػػاليات تريػػػد ، وو ػػػر فيهػػػا الكػػػ ـ ،و ػػػذه فػػػنت أعػػػ ت    ػػػذه األايـ ادلاضػػػية
وػػاف ؛  مػػم أف  ػذا الكػػ ـ لػػي  مػػن مػػاي  الػػدين ،تك ػػر الكػػ ـ وتيػػوه   األمػػور اً أ سػ

أو ي ػ   ،هتؿ أفكار ادلسلمنيحريصني أف ؽلاعوا ول من يريد أف يهتل  أمااب رسوؿ هللا
ّ وف أـ سػ)ضلػن م ؛وأرضػاه رجػً  يػنكل    القػدر  مسػم سػيد  ىمػر؛ بلبلة بني ادلؤماني

وأمػره بعػدـ احلػديل    ػذه األمػور  ،ره ويلػاهرلبوروف أـ سلناروف؟(، فأ  به وىػهتَّ  ،سلّ وف
 ح    يبلبل أو يهتلهتؿ األفكار بني ادلسلمني.

 ، واف يدرس العل    مس د سيد  رسػوؿ هللا   بن أي سيد  اإلماـ مالك 
   فقػػاـ أحػػد السػػاللني فقػػاؿ: ،ووػػاف حافظػػاً مػػن احللػػاظ ل حاديػػل اليػػريلة          

            ((55)٘ط)٘ط 
ٍ   َــحٍٗٛ، َــحٍٗٛ،   ٚايهٝـف ٚايهٝـف   َعًَّٛعًّٛ  االعتٛا٤االعتٛا٤  }}::ويف اسنوى؟ فقاؿ ٍ ٚايغـؤا ٔ   ٚايغـؤا ٔ عـ   ٖـشا ٖـشا   عـ

                                                           
 ٌٚجٖ جٌطًٍِٞ. 87ٔ
 ِيٕف ػرىجٌٍَجق ٚ ١ٍٖ 89ٔ
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{{  عٓـٞعٓـٞ  أخضجٛٙأخضجٛٙ. . ع٤ٛع٤ٛ  صجٌصجٌ  ٚأظٓوٚأظٓو  بزع١،بزع١،
وواف العام إذا حاؿ ولمة تالذ   احلاؿ،  ٜٜٔ

ؿ ي ػػػػ  فناػػػػة وبلبلػػػػة بػػػػني وػػػػايوا   يسػػػػماوف  ي حػػػػو  ، ألأػػػػ  وػػػػايوا يقولػػػػوف اب و
 .ادلسلمني

يقػوؿ حػدي اً واحػداً يكنلػ   ؛ىّرفاا  زبار زماياا  ذا وما ػلدث فيه  فرسوؿ هللا
 :  حاؿ ؛ حاله رسوؿ هللا مابه    ذا اناؿ لك  تعرفوا 

{{   ٢ٕ َٓا َُا٤ُ اأٜلِع ّْ ُذَز ِٛ ٢ٕ ٜق ََا ٢ٕ َٜٞأٔتٞ ٔفٞ آٔخض٢ ايٖظ َٓا َُا٤ُ اأٜلِع ّْ ُذَز ِٛ ٢ٕ ٜق ََا َٗا٤ُ   -- مرار   السن -َٜٞأٔتٞ ٔفٞ آٔخض٢ ايٖظ َٗا٤ُ ُعٜف ُعٜف

١ِٖٜذالِذالاأٜلاأٜل ِٝض٢ اٞيَبض٢ ٢ٍ َخ ِٛ ِٔ ٜق َٔ  :َٕ َٜٝكٛٝيٛ  ،٢ّ١ٖٜ ِٝض٢ اٞيَبض٢ ٢ٍ َخ ِٛ ِٔ ٜق َٔ  :َٕ َٜٝكٛٝيٛ  ،٢ّ  ٔٔ--  يريدوف أمورًا دييوية يريدوف أمورًا دييوية   ،،ار يناجروف ابلدينار يناجروف ابلدين س س
َٔ اإل٢ِعال  --  أو سياسية من وراء الدينأو سياسية من وراء الدين َٔ  َٕ ُُِضٝقٛ َٔ اإل٢ِعالَٜ َٔ  َٕ ُُِضٝقٛ َٜ ٢ّ١ٖٔٝ ٢ّ َٔ َٔ ايٖض َٔ  ُِ ِٗ ُُِضُم ايٖغ َٜ َُا  ١ٖٜٔٝن َٔ َٔ ايٖض َٔ  ُِ ِٗ ُُِضُم ايٖغ َٜ َُا    الال  ،،ٜن

 ِِ ُٖ َٓأجَض ِِ َذ ُٗ ُْ ٢ُٚط إ٢مَيا ِِ َُٜحا ُٖ َٓأجَض ِِ َذ ُٗ ُْ ٢ُٚط إ٢مَيا ِِ  --  لي  من القل لي  من القل   --َُٜحا ُٖ ِِ ٜفاٞقُتًٝٛ ُٖ ُُٛ َُا ٜئكُٝت َٓ ِٜ ِِٜفٜأ ُٖ ِِ ٜفاٞقُتًٝٛ ُٖ ُُٛ َُا ٜئكُٝت َٓ ِٜ ِِ   ،،ٜفٜأ ُٗ ًٜ ٕٖ ٜقِت ِِ ف٢ِٜ ُٗ ًٜ ٕٖ ٜقِت ف٢ِٜ

١ََٔ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ  ِِ ُٗ ًٜ ِٔ ٜقَت َُ ١ََٜٔأِجْض ٔي َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ  ِِ ُٗ ًٜ ِٔ ٜقَت َُ {{  ٜأِجْض ٔي
ٕٓٓ

  

َٕ  }}يد   روايػة: وزِ  ََٕٜٞكُتًٝٛ ٌَ  َٜٞكُتًٝٛ ِٖ ٌَٜأ ِٖ َٕ  ٢ّ،٢ّ،اإلِعاٜلاإلِعاٜل  ٜأ ََٜزُعٛ ََٕٚ ََٜزُعٛ َٚ  ٌَ ِٖ ٌَٜأ ِٖ ٢ٕ   ٜأ َُـا ِٚ ٢ٕ األ َُـا ِٚ {{  األ
م ػل الػذين    201201

يقولػػوف م يكللاػػا هللا بقنػػاؿ اليهػػود.  ،العػػراؽ وسػػوراي؛ يقولػػوف ذلػػ  اذ بػػوا حػػاربوا إسػػراليل
فيقػػوؿ  !!يقنلػػوف أ ػػل اإلسػػ ـ ويرتوػػوف أ ػػل األوأف ، ػػؤ ء أوً ( :لػػن ؟ حػػالوالِّ فبمػػاذا وُ 

ُٕ }}:  حضرة الاػ  ُٕعٝهٛ ََٓٔتٞ  يفيف  عٝهٛ ََٓٔتٞٝأ ّْ  ٚٝفِضٜق٠١،ٚٝفِضٜق٠١،  ختالْفختالْفاا  ٝأ ّْقٛ َٕ  قٛ ُٛٓ َُِٕٜرٔغ ُٛٓ ٌَ  ُِٜرٔغ ِٝ ٌَائك ِٝ َٕ  ائك ُٜٔغ٦ُٝٛ َٕٚ ُٜٔغ٦ُٝٛ ٚ  

،ٌَ ٌَ،ائفِع َٕ   ائفِع َٕ ٜكـض٤ُٚ َٕ   ٜكـض٤ُٚ َٕ ايكـضآ ٢ٚطُ   الال  ايكـضآ ٢ٚطُ َُٜحـا ِِ،   َُٜحـا ُٗ َٝ ِِ، َتـَضأق ُٗ َٝ َٕ   َتـَضأق ُُِضٝقـٛ َٜ َٕ ُُِضٝقـٛ َٜ   ٔ ٔ َـ ٢ٔ   َـ ٢ٔ ايـزٜ ٢ِ   َُـُضٚمَ َُـُضٚمَ   ايـزٜ ِٗ ٢ِ ايغَٓـ ِٗ َٔ   ايغَٓـ َٔ َٔـ   َٔـ

،١َٔٓٝ َٔ ١َٔٓٝ،ايضَٓ َٔ َٕ  الال  ايضَٓ َٕٜضجعٛ ٘ٔ  ع٢ًع٢ً  ٜضتزَٜٓضتزَٓ  َذت٢ََٓذت٢َٓ  ٜضجعٛ ٘ٔٝفٛٔق ِِ  ٝفٛٔق ُِِٖ ًٞل٢ارٜتًٞل٢  َؽضَُٓؽضُٓ  ُٖ َِٛب٢  ٚارتًٝك١ٔ،ٚارتًٝك١ٔ،  ارٜت َِٛب٢ٝط ِٔ  ٝط ُٔ ِٜٔي ُٔ ِِٜقَتٜقَت  ٜي ُٗ ًِِٜ ُٗ ًٜ  

َٕ  ٜٚقَتًُٝٛٙ،ٜٚقَتًُٝٛٙ، ََِٕٜزُعٛ ُ٘  ٚيٝغٛاٚيٝغٛا  اهللاهلل  نتأبنتأب  إىلإىل  َِٜزُعٛ َُٓ٘ ِٔ  ؽ٤ٕ٢،ؽ٤ٕ٢،  يفيف  َٓ ََِٔ ََ  ِِ ُٗ ًٜ ِِٜقاَت ُٗ ًٜ َٕ  ٜقاَت َٕنا ِٜٚي٢  نا ِٜٚي٢ٜأ ِِ  باهللباهلل  ٜأ ُٗ ِٓ َِِٔ ُٗ ِٓ َٔ  

}}
ٕٕٓ. 

أػػ  يعنػػربوف أيلسػػه  أ  ػػؤ ء اجلماىػػة وأمػػااب اللكػػر احلػػديل؟ - مػػا مصػػيبنه 
 ؛ ػ  الكلػار -حػ  الػذين يصػلوف ويصػوموف وػل ػوف  -وبقية ادلسػلمني  ،   ادلسلموف
، سػػػوراي والعػػػراؽإىل  ولػػػذلك ذ بػػػ   اللػػػة مػػػاه   !! ػػػ  ىاػػػد    كػػػذا - دمهػػػ  حػػػ ؿ

وولهػ  ػلػاربوف بعضػه   ،أو ر مػن جبهػة - و ااؾ يوجد داىا والاصرة وأيصار اليريعة
فػذ   وفػد مػاه  لكػ  يصػلاوا بيػاه  فقػالوا: أف أمريكػا ، ويكلر بعضه  بعضػاً  ،البعض

                                                           
   ٍفحْجٌؼ ِٕحً٘ 88ٔ
 ٌٚجٖ جٌرهحٌٜ. ٕٓٓ
 ػٓ أذٝ ْؼ١ى جٌهىٌٞ وجٚٚو أذٟ ْٕٓ ٕٔٓ
 ػٓ أذٝ ْؼ١ى جٌهىٌٞػٓ أذٝ ْؼ١ى جٌهىٌٞ  ٌٍر١ٙمٌٍٟر١ٙمٟ  جٌىرٍٜجٌىرٍٜ  ْْٕٕٓٓ ٕٕٓ
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مػػا  :وبعػػد أف رجعػػوا سػػألو   ،ومك ػػوا ىيػػرة أايـ ، ػػاربك  ف بػػد أف تكويػػوا مػػلاً واحػػداً 
ويػػف صللػػ  مػػم  ػػؤ ء :  اللػػة تقػػوؿإىل  ولمػػا ذ باػػا  !!فقػػالوا:   يوجػػد فالػػدة ؟الاني ػػة
ويعنػػربوف أف وػػل مسػػل   ،ويكلػػروف ادلسػػلمني ، ػػ  ولهػػ  يكلػػروف بعضػػه  :أي ؟!!الكلػػار

 !!و ذه مصيبة اينيرت ،لي  معه  ح ؿ الدـ
 ، فقػالوا مػم اخلػوارج الػذين زرجػوا ىلػد اإلمػاـ ىلػد إ َّ  و ذا الك ـ م ػلدث

ورأى  ،وايضػ  سػيد  ىمػرو بػن العػاص دلعاويػة ،ىادما حدع  احلرب بياه وبػني معاويػة -
 (:ووػاف ذويػاً   احلػروب )سيد  ىمرو أف جيا سيد  ىلد سيانصر فقاؿ سيد  ىمرو 

فخرجػوا  ػؤ ء !، يػدوف حكػ  هللااة الرماح، يعر ير اجعل اجليا يرفم ادلصاحف ىلد أس
:  ػػػذه زدىػػػة، إيػػػه ىمػػػرو وأ  فقػػػاؿ اإلمػػػاـ ىلػػػد   ،: ارض سكػػػ  هللافقػػػالوا ل مػػػاـ ىلػػػدٍّ 

، وبعد ما حاموا للناكػي  حػالوا أىرفه!! فقالوا: لن يرضد إ  سك  هللا. فوافق اإلماـ ىلدّ 
 !!لناةله: ويف ترضد سك  هللا من زلق هللا من الااس؟!!  ذه    بداية ال

حػػاتله    موحعػة تسػم  )الاهػػرواف(، ووػاف ىػدد   تسػػعة   فسػيد  اإلمػاـ ىلػد
  آ ؼ م ػػػػػػػػل حػػػػػػػػوؿ هللا:                                           

      ((5454 فقػػػاؿ ألمػػػاابه أيبػػػأين الاػػػ . النمفففل النمفففل   يػػػاج مػػػاه  إ   و  ،أين أحػػػاتله
 ػ  الػذين اينيػروا  ،مػا ىػدا تسػعة فنم  ادلعروػة فقنلػوا مجيعػاً  ،و  يقنل ماا واحد ،تسعة

 مرة أزرى وييروا وابء تكل  ادلسلمني   العام أمجم اايف. 
بػػد أف يكػػوف مػػم مجاىػػة  فػػ  ،لكػػ  فزػػذ حػػذر    ػػذه فػػنت أيبػػأ  هبػػا رسػػوؿ هللا

  يد هللا مم اجلماىػة:  ؛ادلسلمني                                 ((513513  آل عمفرا  آل عمفرا .
الػػػذي يلػػػرؽ يااديػػػه، وإف م يسػػػن   للاػػػداء ف بػػػد أف يلارحػػػه ويكػػػوف دالمػػػا مػػػم مجاىػػػة 

 ادلؤماني وإمجاع ادلؤماني.
أف ياصػػػر جػػػيا مصػػػر وجاػػػد ا ىلػػػد ادلػػػروىني وادللسػػػدين والقنلػػػة    يسػػػأؿ هللا

 .إىل يـو الدين وسخاءٍ  ورزاءٍ  مصر بلد ز ٍ  وأف تظلَّ  ،أمجعني
وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل 
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((8899)) 

 

 زتايػ تظن١ٝ ايٓفٛؼ

 ايثا٢ْ ادتظ٤

 طفٓٝػ ٚإعٓا مبرافع١ االققض

 22/1/2015ّايفرت٠ َٔ ّٜٛ ارتُٝػ 

ّ.١30/1/2015 ادتُعإىل ّٜٛ 
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 ٖٕٓاجمللس التاسع عصر

  قافقافيكا٤ َع نٛنب١ َٔ أ١ُ٥ ٚطاص٠ األٚيكا٤ َع نٛنب١ َٔ أ١ُ٥ ٚطاص٠ األٚ

  ْع١ُ ايعًِْع١ُ ايعًِ

  فات ايزاعٞ اذتهِٝفات ايزاعٞ اذتهِٝفف

  أٚاٟل: إخالل ايكقز،مثض٠ اإلخاللأٚاٟل: إخالل ايكقز،مثض٠ اإلخالل

  ُاْٟٝا: طًب ايعًِ يًعٌُُاْٟٝا: طًب ايعًِ يًعٌُ

  ُايثٟا: مٛابط ايفت٣ٛ ٚاالفتا٤ُايثٟا: مٛابط ايفت٣ٛ ٚاالفتا٤

  صابعٟا: إطالي١ عقض١ٜ ع٢ً اآلٜات ايكضآ١ْٝ ايه١ْٝٛصابعٟا: إطالي١ عقض١ٜ ع٢ً اآلٜات ايكضآ١ْٝ ايه١ْٝٛ

  خاَغٟا: اعتدزاّ األجٗظ٠ ايتهٓٛيٛج١ٝ اذتزٜث١خاَغٟا: اعتدزاّ األجٗظ٠ ايتهٓٛيٛج١ٝ اذتزٜث١

  عارعٟا: األرب َع األقضإعارعٟا: األرب َع األقضإ

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕ جألليٍ–ٌٚجق جألٍَ٘  ٖٕٓ
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اجملًػ ايتاعع عؾضاجملًػ ايتاعع عؾض
ٕٓٗ 

  يكا٤ َع نٛنب١ َٔ أ١ُ٥ ٚطاص٠ األٚقافيكا٤ َع نٛنب١ َٔ أ١ُ٥ ٚطاص٠ األٚقاف

والصػ ة والسػ ـ  ه،اياىلد مجيم ىس واليكر   ه،احلمد  ىلد جهتيل يعما
سػػيد  ن وآلػػه السيبػػني ومػػاابنه ادلبػػاروني  ؛األمػػاِف األومػػ ف ىلػػد سػػيد رسػػلِه وأيبيالػػه

جعلاػػا ا  ىقػػد   و وأيظماػػا  ،واألوليػػاء والصػػاحلني الػػذين وػػايوا بصػػدؽ لػػه زػػ  النػػابعني
مػػني اي آجعلاػػا مػػن أ ػػل معيػػنه  و ػػلاىنه  يػػـو الػػدين او  ،اػػا  لسػػافه    الػػدييامعهػ  وحلَّ 
 .رب العادلني

  ْع١ُ ايعًِْع١ُ ايعًِ

ينلضػػل هبػػا ىلػػد ىبػػاد  اَّػػةوػػرب م  حبػػاو  هللا  -واحلمػػد   -  احلقيقػػه أيػػن  
ذوػر أف  ورلػداً أف هللا  يكلػيك   ػرفاً  ،هللا و   يعمة العل  وتبلين الرساله ىن هللا 

  : أفضػػػل ىمػػػل ينقػػػرب بػػػه إليػػػه  ػػػو الػػػذي تقومػػػوف بػػػه                             

                                 )فقًت()فقًت(. 

و    ػػواً هللا ويعمػػل األىمػػاؿ الصػػاحله إ  أيػػه   يػػرى   يلسػػه ز  إىل اومػػم أيػػه يػػدىو 
  : ويعنػرب يلسػه وسػالر ادلسػلمني ،و  وػربايء غروراً                              

                     ((3939)ــظاب ــظاب(األذـ إبػػػ غ الرسػػػاله مقػػػاـ األيبيػػػاء ألف  ،و ػػػذا مقػػػاـ الابػػػوه األذـ
ورد فػػيه  األعػػر و ػػؤ ء القػػـو  ،عػػادلنيرب ال وػػ ـ  بػػاىف ةيػػااي ه ػػذوادلرسػػلني وورعػػنه    

 ادليهور:
{{عًُا٤ أَت٢ نأْبٝا٤ ب٢ٓ أعضا٥ٌٝ عًُا٤ أَت٢ نأْبٝا٤ ب٢ٓ أعضا٥ٌٝ   }}

205205

  

وإظلػػا بع ػػوا  ة،أمػػ وم يبع ػػوا إىل ة،برسػػال او كللػػسػػراليل ألأػػ  م ياوحػػاؿ وأيبيػػاء بػػر 
                                                           

 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕ جألليٍ–ٌٚجق جألٍَ٘  ٕٗٓ
 جٌكقى٠ع ِؼٍفقس فقٟ ً٘ج ِٓ جألغٍ ٚأْ وقحْ جٖقطٍٙ ػٍقٝ جألٌٓقٕس ذأٔقٗ ققى٠ع، ٚفقٝ جٌّيقٕٛع ٕ٘ٓ

 ، ٚوًج فٝ جٌعتٝ جٌّٕػٌٛز.ٚجٌؼٓمعٟٔ ٚجٌٌُوٟٗ جٌى١ٍِٞ لحي وّح ٌٗ أصً ال  جٌّٛاٛع
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و و موسػد ىليػه وىلػد يبياػا  ىل  دين الرسوؿ الذي أرسله هللا  لن ديد دين هللا 
م يعلػػن   أى ونػػاب مػػن   مػػن هللا أف هللا يكلػػيك  ىسػػاةً  ،لسػػ ـوأمت ا الصػػ ةأفضػػل 

فقػػػاؿ    الكنػػػ  السػػػماويه أيػػػه يصػػػل  ىلػػػد أحػػػد إ  ىلػػػد رسػػػوله وحبيبػػػه ادلصػػػسل  
  :  أيه                                ((5656)األذظاب)يصلوف ىلد  ةوما داـ هللا وادل لك األذظاب

الصػػ ة  هلكػػن ضلػػن   أمػػ  احلاجػػه إ   ػػذ ،للاػػب يقياػػا بصػػ ة أم الاػػا الاػػ  فػػ  حاجػػة
   أغاػاه هللا:الاػ   لكػن ةيصل  ىليه حلاجناا إليه وحلاجناا إ   ػذه الصػ  لذلك      

              (()اينر٢)اينر٢.. 

 : احلبي  قوؿي، لعلماء  ذه األمه األج ء  ذا النلرد الرابين أىساه هللا 
َٕ َع٢ًٜ   }} َُٝق٥ًٛ ََٚذٖت٢ اٞيُرَٛت ٔفٞ اٞيَبِرض٢ ٜي َٖا،  ١ًٜٜ ٔفٞ ُجِرض٢ ُِ ٖٓ ُ٘ َذٖت٢ اي ََال٥ٜٔهَت َٚ  َ٘ ٕٖ اي٤ً َٕ َع٢ًٜ إ٢ َُٝق٥ًٛ ََٚذٖت٢ اٞيُرَٛت ٔفٞ اٞيَبِرض٢ ٜي َٖا،  ١ًٜٜ ٔفٞ ُجِرض٢ ُِ ٖٓ ُ٘ َذٖت٢ اي ََال٥ٜٔهَت َٚ  َ٘ ٕٖ اي٤ً إ٢

َِٝض  ٖٓاؼ٢ اٞيَد ٢ِ اي َِٝض ََُعًه ٖٓاؼ٢ اٞيَد ٢ِ اي {{ََُعًه
ٕٓٙ

  

 ةاإلذليػػ ةدلػػن حػػاـ هبػػذه الرسػػال ةيلػػ  الوراعػػه اإلذليػػه الػػا أىسا ػػا هللا خلػػ  الربيػػ ػػد 
 وامسعوا: ،للابي  ادلصسلد  ةيىل   ذه اخلصالىف ادلصسلو 

ايعًُا٤ عٔ اذتغاب فٝكٍٛ: ارخًٛا ايعًُا٤ عٔ اذتغاب فٝكٍٛ: ارخًٛا   إسا نإ ّٜٛ ايكٝا١َ عظٍ اهلل إسا نإ ّٜٛ ايكٝا١َ عظٍ اهلل   }}

ادت١ٓ ع٢ً َا نإ فٝهِ إْٞ   أجعٌ ذهُيت فٝهِ إال رت  أصرت٘ بهِ ٚطار ادت١ٓ ع٢ً َا نإ فٝهِ إْٞ   أجعٌ ذهُيت فٝهِ إال رت  أصرت٘ بهِ ٚطار 

ي ٙ يف ٖشا ارترب، إٔ اهلل ذنؾض ايعًُا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ يف طَض٠ ٚاذز٠ ذت٢ ي ٙ يف ٖشا ارترب، إٔ اهلل ذنؾض ايعًُا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ يف طَض٠ ٚاذز٠ ذت٢ 

ٌٖ ادت١ٓ ادت١ٓ ٚأٌٖ ايٓاص ايٓاص، ُِ ٜزعٛ ايعًُا٤ ٌٖ ادت١ٓ ادت١ٓ ٚأٌٖ ايٓاص ايٓاص، ُِ ٜزعٛ ايعًُا٤ ٜكنٞ بني ايٓاؼ ٜٚزخٌ أٜكنٞ بني ايٓاؼ ٜٚزخٌ أ

فٝكٍٛ: ٜا َعؾض ايعًُا٤ إْٞ   أمع ذهُيت فٝهِ ٚأْا أصٜز إٔ أعشبهِ، قز فٝكٍٛ: ٜا َعؾض ايعًُا٤ إْٞ   أمع ذهُيت فٝهِ ٚأْا أصٜز إٔ أعشبهِ، قز 

عًُت أْهِ ختًٕٛٛ َٔ املعافٞ َا رنًط ي نِ، فغرتتٗا عًٝهِ، ٚقز عًُت أْهِ ختًٕٛٛ َٔ املعافٞ َا رنًط ي نِ، فغرتتٗا عًٝهِ، ٚقز 

يفضتٗا يهِ، ٚإمنا نٓت أعبز بفتٝانِ ٚتعًُٝهِ عبارٟ، ارخًٛا ادت١ٓ بغ  يفضتٗا يهِ، ٚإمنا نٓت أعبز بفتٝانِ ٚتعًُٝهِ عبارٟ، ارخًٛا ادت١ٓ بغ  

{{ِ قاٍ: ال َعٛٞ ملا َٓع اهلل ٚال َاْع ملا أع٢ٛ اهلل. ِ قاٍ: ال َعٛٞ ملا َٓع اهلل ٚال َاْع ملا أع٢ٛ اهلل. ذغاب، ُذغاب، ُ
207207  

لكػػ   -واحلمػػد   -ىاػػد هللا يػـو لقػػاء هللا،  ػذه ادلاهتلػػة العليػة  ةذلػ   ػػلاىة ىظيمػ
فيهػػػا الاصػػػي  األوى، والقػػػدر األىلػػػد،   ػػػيك  ىػػػن  ػػػرؼ  صػػػيلك  العلػػػـو وتػػػذوحك  

                                                           
 جٌّؼؿُ جٌىر١ٍ ٌٍطرٍجٟٔ ػٓ أذٟ ئِحِس  ٕٙٓ
ؾقحِغ ذ١قحْ جٌؼٍقُ ٚفضقٍس ، ػرى هللا ذٓ وجٚو ٚلى ٌٚٞ ٔكٛ ً٘ج جٌّؼٕقٝ ذاْقٕحو ٍِفقٛع ِطيقً 7ٕٓ

  ذٓ ػرى جٌرٍال
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 اف و مػػه، فػػأين  واحلمػػد  ، واحلكمػػة   بيػػهاللساػػة   و مػػ اللهػػـو ورزحكػػ  هللا 
مكرمػػػوف، ولػػػذلك وػػػل مػػػا أسػػػنسيم أف أحولػػػه بيػػػاك  أف أ ػػػدث ىػػػن بعػػػض األمػػػور الػػػا 

، واسػػػنقينها مػػػن أحػػػواؿ الاػػػ  اسػػػنعا  هبػػػا ىلػػػ  بلػػػوغ القصػػػد وادلػػػر   دىػػػوة هللا 
وزمػػرة األيبيػػاء وادلرسػػلني ومػػاابنه ادلبػػاروني والسػػلف الصػػا  رضػػواف هللا  ادلصػػسل  

 وتعاىل ىليه  أمجعني. تبارؾ

  ففات ايزاعٞ اذتهِٝففات ايزاعٞ اذتهِٝ

  أٚاللس ئنع٘ جٌميىأٚاللس ئنع٘ جٌميى

أف  أوؿ أمػػر يابرػػ  أف ػلػػرص ىليػػه حرمػػاً ابلرػػاً الػػداى  احلكػػي     ريػػق هللا 
ؼللىف القصد   ول حوؿ وىمل وغلعله ، دىوته غالية وولماتػه ىاليػة، الكلمػة الواحػدة 

ييا لػػػو مجعػػػ  لػػػه، و  تعػػػدذلا أىلػػػد الػػػا ينلػػػوه هبػػػا للخلػػػق   تسػػػاويها وػػػل زػػػهتالن الػػػد
،  هسػػ  حبيبػػِه ومصػػسلاسػػ  هللا وابادلاامػػ    الػػدييا لػػو مااػػ  لػػه، أليػػه يناػػدث اب

   ػػذا الوجػػود، يرتقػػ  ادلاػػرب الػػذي ارتقػػاه، ويقػػف  فهػػو  لػػ  ىػػن حضػػرة رسػػوؿ هللا 
ذا  ، حػ  إىل  الدرجة الا وحف ىليهػا، ووػل اخللػق  ػ  حدميػه ولػي  فوحػه إ  هللا 

 .واف  ااؾ حكاـ أورجاؿ أى ـ أو وجهاء وله     حدمه ولي  فوحه إ  هللا 
ولذلك يابر  ىليه أف يكوف   ول ىمػل ووػل حػوؿ حريصػاً حرًمػا ابلرػاً أف يبنرػ  

، و  يسػػأؿ مػػن الاػػاس أجػًرا إف وػػاف أجػػراً مػػادايً أو أجػػراً معاػػوايً، هبػذا العمػػل وجػػه هللا 
ن األجر ادلادي والزذويػه مػن الدولػة، ومػاؿ الدولػة أحػل احلػ ؿ واحلمد  أغااو  هللا ى

 لكل أ لها وأباالها.
لكن األجر ادلعاوي م ل أف تسمم يلسه   تعظي  القػـو لػه يظػ  مػا يؤديػه ذلػ ، أو 

حػوايينه  ليػراء  احللاوة هب ، أو تقبيػل يػده وسػؤاله الػدىاء، أو إورامػه ىاػدما يػذ   إىل
اليػػيم يقػػدـ لاػػا وػذا ووػػذا فػػ  الزػػذ ماػه  ػػ ء، أو  ػػ ء مػػن  ػ ء مػػاه ، ويقولػػوف  ػذا 

حبيل  ذا، ف  ينمر ذلك من حبيل يلسه، و  غلعل  ذا األمر ؼلسر ىلػ  ابلػه، فػ  يريػد 
بقولػه وفعلػه إ  وجػه مػو ه جػل   ىػػ ه، ألف  ػذة  ػ  مهاػة األيبيػاء وادلرسػلني مػػلوات 

 هللا وتسليماته ىليه  أمجعني.
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  ج ادلرسػػػلني أمجعػػػػني: مػػػاه وجعػػػل هللا                                     

                    )وىاد    ادلػذ   ادلػالك  أف اإلمػاـ   الصػ ة إذا يػوى  )ايؾعضا٤()ايؾعضا٤
ف الصػ ة يظػػ  أجػػره بسلػػ  مػػ ته، ووػذلك ادلػػؤذف، لكػػن يػػؤذف  ويصػػل   ويعنقػػد أ

 . هأمور  د ذا األجر  بة له يسنعني هبا ىل
  يابر    ابب الدىوة واإلر اد ما يسمعه من موظليه ))ىلد حػد فلوسػه ((  ، 
ضلػػن يػػؤدي الرسػػاله    يبرػػ  مػػن وراء ػػا إ  رضػػاه، وادلػػاؿ  ػػو آزػػر  ػػ ء يباػػل ىاػػه، 

ت الدييويػة،   يػك ورامػاجعل دلن يقـو هبذا العمل ما   يعد و  ػلد من اإل  ألف هللا 
 ىن اإلورامات األزروية.

  مثض٠ اإلخاللمثض٠ اإلخالل

  ف ذا أزلىف القصد  وجعل يينه   ول ىمػل ووػل حػوؿ لوجػه هللا تػو ه مػو ه: 

                 ((196196)األعضاف)األعضاف. 
وإذا تو ه مو ه ف يه يكػوف   حيسػة هللا، و  رىايػة هللا، و  يكػ ه هللا  رفػة ىػني 

 فػ  يسػق  و  ػلنػاج إىل الربوة   مػانه أحد سواه، ويرزحه هللا  زرةِ إىل الدييا وااي 
الربوػػػة   ولػػػده، و ػػػذه  ػػػ  ةػػػرة الػػػدىوة  مػػػن يػػػدفم لػػػه تكػػػاليف العػػػ ج، ويرزحػػػه هللا 

ويكويػػػوا مػػػوفقني   دراسػػػنه ،  ةاخلالصػػػة ، فيخرجػػػوا بػػػرره وأتقيػػػاء   الػػػدييا، والدراسػػػ
لبػػه وابلػػه مػػن جهػػنه  ىلػػ  الػػدواـ، وينع ػػ  مػػن حالػػه األ ـ، فيقولػػوف وسػػعداء فػػ ةاح ح

فػػ ف  ػػذا زلػػدود الػػدزل فكيػػف أمػػب  أو ده وػػذا ووػػذا؟!  ػػ    يعلمػػوف أف ىاايػػة هللا 
  ف ول من حاـ إبز ص ومدؽ   دىوة هللا  لًبا دلرضاة هللا جل   ى ه.

إذا ُولِّػف ابلرسػاله تػرؾ العمػل وبقية األيبياء   وأين  تعلموف أف سيد  رسوؿ هللا 
هللا لػػه   مكػػه  يػػئ، فهالػػدييوي وتكلػػل بػػه مػػو ه، وتلػػرغ  ػػو لػػدىوة هللا ويكػػ ه هللا 

 ةادلدياػ أحػد، وىاػدما  ػاجر إىل زوجنه السيدة زدغلة فأغانه مباذلا واار ا ىن احلاجػة إىل
أف  ػلوجػػػه إىل أف يهتيػػػد  ػػػذا الاػػػ    النكػػػرمي فػػػ  وزادت الػػػدىوة وػػػاف   بػػػد للاػػػق 

 يسأؿ أحد.
ىاػػػدما جػػػاءت غػػػهتوة ُأحػػػد زػػػرج رجػػػل مػػػن اليهػػػود ووػػػاف أغاػػػا   ويسػػػمد سل يػػػق 

ــا  }}وحػػاؿ: ــاَٜ ــَض  َٜ ــَضََِعَؾ ــٛٔر،  ََِعَؾ ُٗ َٝ ــٛٔر،اٞي ُٗ َٝ ٘ٔ  اٞي ــ َ٘ٔٚاي٤ً ــ ِِ  َٚاي٤ً ــ ْٖٝه ِِإ٢ ــ ْٖٝه َٕ  إ٢ ــٛ ُُ َٕٜيَتِعًٜ ــٛ ُُ ٕٖ  ٜيَتِعًٜ ٕٖٜأ ــَض  ٜأ ــَضَِْق ــٕز  َِْق ُٖ ــٕزََُر ُٖ ِِ  ََُر ِٝٝه ــ َِِعًٜ ِٝٝه ــ ــٙل،  َعًٜ ــٙل،ٜيَر   ٜيَر



  :                                              :                                              8989نتاب نتاب                                                         (          (          216216))

 

 

ٕٖ: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا ٕٖإ٢ َّ  إ٢ ِٛ َٝ َّاٞي ِٛ َٝ ُّ  اٞي ِٛ َُّٜ ِٛ ٍَ  ايٖغِبٔت،ايٖغِبٔت،  َٜ ٍَٜقا ٢ّ  َبِعَزَبِعَز  َعِبَتَعِبَت  الال: : ٜقا ِٛ َٝ ٢ّاٞي ِٛ َٝ ِٖ. . اٞي ُُِٖ ُ٘،  ٜأَخَشٜأَخَش  ُُ ُ٘،ٔعالَذ   َذٖتـ٢ َذٖتـ٢   ََٚخـَضدَ ََٚخـَضدَ   ٔعالَذ

ٍَ  ٜأَت٢ٜأَت٢ ٍََصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔاي٤ً ُ٘    اي٤ً َُٜ٘ٚأِفَراَب ٢ٗـزَ   ٔبٝأُذٕز،ٔبٝأُذٕز،  َٜٚأِفَراَب ٢ٗـزَ ََٚع ِٔ   إ٢ٜيـ٢ إ٢ٜيـ٢   ََٚع ِٔ ََـ ُٙ  ََـ ََُٙٚصا٤َ ِٔ   ََٚصا٤َ ِٔ َٔـ َٔـ٘ٔ   َٔـ ِٛ ٘ٔ ٜق َٔـ ِٛ ِٕ: : ٜق ِٕإ٢ ًٞـتُ   إ٢ ًٞـتُ ٝقٔت   َٖـَشا َٖـَشا   ٝقٔت

َّ ِٛ َٝ َّاٞي ِٛ َٝ َُأيٞ  اٞي َُأيٜٞف ُٖٕز،  ٜف َُُر ُٖٕز،ٔي َُُر َُٓع  ٔي َُٓعَِٜق ٘ٔ  َِٜق ٘ٔٔفٝ ُٙ  ََاََا  ٔفٝ ُٜٙأَصا ُ٘  ٜأَصا ُ٘اي٤ً ُٖا. . اي٤ً ًٜ ُٖاٜف ًٜ ٌَ  ٜف ٌَاٞقَتَت ٖٓاُؼ  اٞقَتَت ٖٓاُؼاي ٌَ  اي ٌَٜقاَت ٌَ،  َذٖت٢َذٖت٢  ٜقاَت ٌَ،ٝقٔت َٕ  ٝقٔت َٕٜفٜها   ٜفٜها

ٍُ ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔاي٤ً ٍُ    اي٤ً ٍَُٜٝكٛ ِٝض٢ٜـلْ : : َٜٝكٛ ِٝض٢ٜـلْ ََُد ِٝـضُ   ََُد ِٝـضُ َخ ُٗـَٛر،   َخ ُٗـَٛر، َٜ ٍُ   َٜٚقـَبضَ َٜٚقـَبضَ   َٜ ٍُ َصُعـٛ ٘ٔ اي٤ًـ٘ٔ   َصُعـٛ ُ٘،     اي٤ًـ َٛاٜيـ َِ ُ٘، ٜأ َٛاٜيـ َِ َٖـ١ٝ   ٜأ َٖـ١ٝ ٜفَعا   ٜفَعا

٢ٍ  َفَزٜقأتَفَزٜقأت ٢ٍَصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔاي٤ً ١َٔٓ    اي٤ً َُٔزٜ ١َٔٓٔباٞي َُٔزٜ َٗا  ٔباٞي ِٓ َٗأَ ِٓ َٔ  }}
ٕٓ9. 

ن معػاذ تػذ   إليػه    ار، فكاي  جلاة سيد  سعد بػيواأليصار وايوا أ ل وـر وإ
الصباح وادلساء، ووما حيل ٍول ماها ما ين ػاوز ادلالػة، وغ  ػا مػن  ػدااي األيصػار، لكػن 

 بذلك. هللا أغااه بلضله، وىادما جاءت غهتوة زيرب فرض هللا له سهماً، فأغااه هللا 
يوماػا  ػذا اػد  ولو يظرت   وػل أحػواؿ الػدىاة الصػادحني مػن لػدف رسػوؿ هللا إىل

مػن حسػاـ الػدييا اللػاين هللا ابلصػدؽ واإلزػ ص و  ؽللػك  احلقيقػة، يبػدأ الػداى  إىل  ذة
و  و ػ ًا إ  مػػا يسػد جوىنػه وم تػػه  ػو وأ ػل بينػػه مبيػقة ابلرػة، د ال  الربوػػه   ػيئاً حلػي ً 

  ػػػذا ادلكػػػاف و ػػػذا ادلقػػػر مػػػوء ً  مػػػن هللا فنك ػػػر اخلػػػ ات وتهتيػػػد ادلػػػربات، وغلعػػػل هللا 
أل ػل دىػوة هللا سػباايه وتعػاىل، وتلػك سػاة  لررابء وغ   ؛ ىااية مػن هللا للضيلاف ول

تبػػديً ، ولػػذلك   بػػد مػػن الرتويػػهت ىلػػ  اإلزػػ ص   القصػػد  هللا ولػػن اػػد لسػػاة هللا 
 .والايه  

  غح١ٔحلس طٍد جٌؼٍُ ٌٍؼًّغح١ٔحلس طٍد جٌؼٍُ ٌٍؼًّ

، أف يسلػػ  العلػػ  للعمػػل بػػه   لينقػػوؿ بػػه أو ليخسػػ  بػػه، وإظلػػا يبػػدأ ابلعمػػل أو ً 
فينعل  ما يابر  أف ينعلمه ليعمل به، ليااؿ ما يرجوه ىاػد هللا، و ػذه أيًضػا مِسيػا الصػاحلني 

ىاػدما مػات ىمػر  والصاابة أمجعني، ولعلك  تذوروف حوؿ سيد  ىبد هللا بن مسػعود 
: ))مات تسعة أىيار العل ، فقالوا: ويػف تقػوؿ  ػذا والصػاابة مػا زالػوا بن اخلساب 

ـ رسػػػوؿ هللا؟! حػػػاؿ:   أحصػػػد العلػػػ  الػػػذي تظاػػػوف ولكػػػن أحصػػػد ىلػػػ  و ػػػ  وفػػػيه  ىلػػػو 
الػػػورع(( فعمػػػر وػػػاف معػػػه تسػػػعة أىيػػػار ىلػػػ  الػػػورع، و ػػػذا  ػػػو العلػػػ  الاػػػافم   الػػػدييا 

 واايزرة.
 -فيسل  اإليساف العل  للعمل به، وينوحف ىاد ول مسأله يقوذلا، في عل القػوؿ 

                                                           
 والتً جٌٕرٛز ألذٟ ٔؼ١ُ  9ٕٓ
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أو   درس أحػوؿ: اي يلػِ  ا ػهدي وإين إذا وػاف   زسبػه  -و ذا  و دأباا ىلد الدواـ 
أف  ذا القوؿ لِك أماـ  ذا اجلمم، ح    يكوف لػك ح ػة يػـو  دأ هد  ؤ ء القـو ىل

القيامة، ألف احلديل أماـ مجم، ف ذا واف منادًأ واف احلديل لالسه أوً ، د لر ِه أييػاً، 
أيػػػه ياسبػػػق  اػػػا وى الػػػدىاة الصػػػادحني وإف وػػػاف احلػػػديل ى الصػػػدحات إ     حػػػاؿ 

 :ى  رح حديل  مواضم األولوايت وما أ ار العلماء
َٓٞفٔغٜو  اِبَزٞأاِبَزٞأ$$  }} َٓٞفٔغٜؤب َٗا  ٜفَتَقزَِٓمٜفَتَقزَِٓم  ٔب ِٝ َٗاَعًٜ ِٝ ِٕ. . َعًٜ ِٕف٢ِٜ ٌَ  ف٢ِٜ ٌَٜفَن ٤ِْٞ  ٜفَن ٤َِْٞؽ ًٜٔو  َؽ ِٖ ًٜٔوٜفأٜل ِٖ ِٕ. . ٜفأٜل ِٕف٢ِٜ ٌَ  ف٢ِٜ ٌَٜفَن ِٔ  ٜفَن َِٔع   َع

ًٜٔو ِٖ ًٜٔوٜأ ِٖ ٤ِْٞ  ٜأ ٤َِْٞؽ ِٕ. . ٜقَضاَبٔتٜوٜقَضاَبٔتٜو  ٜفًٔٔشٟٜفًٔٔشٟ  َؽ ِٕف٢ِٜ ٌَ  ف٢ِٜ ٌَٜفَن ِٔ  ٜفَن َِٔع ٤ِْٞ  ٜقَضاَبٔتٜوٜقَضاَبٔتٜو  ٔسٟٔسٟ  َع ٤َِْٞؽ   ##َشاَشاَٖٜٚهَٖٜٚه  ٜفٜٗهَشاٜفٜٗهَشا  َؽ

ٍُ ٍَُٜٝكٛ َٔ: : َٜٝكٛ ِٝ َٜٔفَب ِٝ ِٜٜو  ٜفَب ِٜٜوََٜز ِٔ  ََٜز ََِٔٚع ٜٓٔو  ََٚع ُٝٔ ٜٓٔوَٜ ُٝٔ َٜ  ِٔ ََِٔٚع َُأيٜو  ََٚع َُأيٜؤؽ   209209{{..ٔؽ

يبػػدأ بالسػػه أوً ، ويكػػوف اخلسػػاب ذلػػا حػػا يعمػػل مبػػا ىلػػ ، وأيػػن  تػػروف وتسػػمعوف  
و ػػ  مػػن اخلسبػػاء اللساحػػل ؼلسػػ  زسبػػة مدويػػة   مكػػاف، وإذا اينهػػ  اجلمعػػه تسػػمم 

لػػد يلسػػه، إيػػه يعمػػل وػػذا ووػػذا، والاػػاس احلاضػػرين يقولػػوف دلػػاذا   يسبػػق  ػػذا الكػػ ـ ى
ىاػػد زلػػق هللا، و ػػذه  ػػ  ادلصػػيبه الكػػربى، فػػ  بػػد  ينبعػػوف الػػدىاة، والصػػر ة مػػاه  وبػػ ة

 لكل واحد ماا أف ػلصن يلسه ابلعمل.
ذ   إليػه العبيػد واإلمػاء   البصػره ييػكوف إليػه سػوء  اإلماـ احلسن البصري 

سػػ  ذلػػ  زسبػػة ٍمػػر   فيهػػا سسػػن النعامػػل مػػم معاملػػة أسػػياد   ذلػػ  ويسلبػػوف ماػػه أف ؼل
 .إماء   ومم ىبيد  

 ػػػهرين، وبعػػػد  ػػػهرين  رو اخلسبػػػة القادمػػػة والػػػا بعػػػد ا إىلظػػػفاسػػػن اب ذلػػػ ، واين
وإذا بعػػد الصػػ ة أىلػػن معظػػ  أ ػػل البصػػره ، زسػػ  زسبػػة ىػػن معاملػػة العبيػػد   ديػػن هللا

 : م الزرت ىاا؟من األغاياء  رير ىبيد  ، فذ بوا إليه  لمني وحالوا
ذلػػػك م يكػػػن ىاػػػدي ىبػػػٌد و  أمػػػة، وم يكػػػن معػػػ  مػػػاٌؿ  حػػػاؿ ىاػػػدما  لبػػػن  مػػػس

أسنسيم  راء به ىبٌد أو أمة، فاينظرت حا جاءين ماؿ فا ػرتي  ىبػًدا وأىنقنػه لوجػه هللا 
 د  دع  ليكوف ما رأينمػوه، فػ  ٍمػر  مػر إ  إذا يلػذه، م ػل األبيػات الػا حيػل أأػا إىل

 أف األسود الدؤ : ىل  بن أف  ال  وىلد أم  األحواؿ أأا إىل اإلماـ
  ٠ققققققح أ٠ٙققققققح جٌٍؾققققققً جٌّؼٍققققققُ  ١قققققق٠ٍٖققققققح أ٠ٙققققققح جٌٍؾققققققً جٌّؼٍققققققُ  ١ققققققٍٖ

  

  ٘ققققققققع ٌٕفٓققققققققه وققققققققحْ يج جٌطؼٍقققققققق١ُ٘ققققققققع ٌٕفٓققققققققه وققققققققحْ يج جٌطؼٍقققققققق١ُ

                                                             
   ػٓ ؾحذٍ ٍُِٓ صك١ف 8ٕٓ
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  أذقققققىأ ذٕفٓقققققه فحٔٙٙقققققح ػقققققٓ  ١ٙقققققحأذقققققىأ ذٕفٓقققققه فحٔٙٙقققققح ػقققققٓ  ١ٙقققققح

  

  فققققققايج جٔطٙققققققص ػٕققققققٗ فأٔققققققص قىقققققق١ُفققققققايج جٔطٙققققققص ػٕققققققٗ فأٔققققققص قىقققققق١ُ

  فٕٙققققحن ٠ٓققققّغ ِققققح ضمققققٛي ٠ٚٗققققطفٝفٕٙققققحن ٠ٓققققّغ ِققققح ضمققققٛي ٠ٚٗققققطفٝ  

  

  ذققققققققحٌمٛي ِٕققققققققه ٠ٕٚفققققققققغ جٌطؼٍقققققققق١ُذققققققققحٌمٛي ِٕققققققققه ٠ٕٚفققققققققغ جٌطؼٍقققققققق١ُ

  ال ضٕققققققٗ ػققققققٓ نٍققققققٍك ٚضققققققأضٟ ِػٍققققققٗال ضٕققققققٗ ػققققققٓ نٍققققققٍك ٚضققققققأضٟ ِػٍققققققٗ  

  

ٌر  ٌر ػققققققققح   ػ١ٍققققققققه ئيج فؼٍققققققققص ػظقققققققق١ُػ١ٍققققققققه ئيج فؼٍققققققققص ػظقققققققق١ُػققققققققح

يسل  اإليساف العل  للعمل ولي  للك ـ واجلدؿ، و اا ؼلػرج مػن األمػااؼ الػا   
   حوله: حذَّر ماها سيد  رسوؿ هللا 

{{  ِٔ ََِٔ َِ  ٜطًَٜبٜطًَٜب  ََ ًٞ َِاٞئع ًٞ َٟ  اٞئع َُاص٢ ُٝ َٟٔي َُاص٢ ُٝ ٘ٔ  ٔي ٘ٔٔب َٗا٤َ،  ٔب َٗا٤َ،ايٗغٜف ِٚ  ايٗغٜف ِٜٚأ َٞ  ٜأ ٖٔ َُٝبا َٞٔي ٖٔ َُٝبا ٘ٔ  ٔي ٘ٔٔب َُا٤َ،  ٔب َُا٤َ،اٞيُعًٜ ِٚ  اٞيُعًٜ ِٜٚأ َِٝقض٢َف  ٜأ َِٝقض٢َفٔي   ُُٚجَُُٛٙٚجَٛٙ  ٔي

ٖٓاؼ٢ ٖٓاؼ٢اي ٘ٔ،إ٢إ٢  اي ِٝ ٘ٔ،ٜي ِٝ َٛ  ٜي ُٗ َٜٛف ُٗ ٖٓاص٢  ٔفٞٔفٞ  ٜف ٖٓاص٢اي   ٕٓٔ{{  اي

وأرضػػػاه: )) لباػػػا العلػػػ  لرػػػ  هللا فػػػأ  إ  أف  فػػػاان ومػػػا حػػػاؿ اإلمػػػاـ الرػػػهتا  
يكػػوف ((  لباػػا العلػػ  للعمػػل، والعلػػ  للعمػػل  ػػو األسػػاس الػػذي يابرػػ  أف يكػػوف ىليػػه 

 .الصاحلوف
امػػػػه وأذوػػػػر    ػػػػذا انػػػػاؿ أف األز ػػػػر الػػػػذي أوسػػػػبه دوى مكاينػػػػه   اايفػػػػاؽ يظ

النعليمػ  السػابق ىاػدما وػػاف حامػًرا ىلػ  اجلػػامم األز ػر ذاتػه حبػػل إييػاء الكليػات، حػػ  
انػػػاورة لػػػه، فكػػػاف النػػػدري    ادلسػػػ د، ووػػػاف اليػػػيوخ وػػػل واحػػػد لػػػه ىمػػػود، و  ياػػػاؿ 
السالػػ  اليػػهادة إ  إذا  ؿ  ػػهادة  ػػؤ ء العلمػػاء وىاػػدما ػلصػػل العلػػ  مػػاه  وػػايوا   

إ  إذا دزػػػل زلػػػوة مػػػن اخللػػػوات ادلوجػػػودة   األروحػػػه  هللا  ىلٍذيػػػوف لػػػه ابلػػػدىوة إ
ويعسويػػه األوراد وؼللػػوا فيهػػا لعبػػادة هللا، فػػ ذا جػػاءه فػػن  هللا واسػػنوعقوا ماػػه مػػن فػػن  هللا 

 .ىليه أذف له   الدىوة
وأرضػػاه حلػػق  ػػؤ ء العلمػػاء الػػذين   ولػػذلك ىاػػدما تقػػرأ لليػػيم مػػا  اجلعلػػري 

ا ولهػػػ  أمػػػااب ويػػػف وبصػػػ ة، وػلكػػػوف ذلػػػ  يػػػوادر ألأػػػ  وػػػايوا وػػػايوا   األز ػػػر وػػػايو 
 ػذه  دىلماء مكا لني وأمااب بص ه مضية، ووايوا   ٍذيوف لرػ    إ  إذا وػايوا ىلػ

 الوسػػػيلة، دلػػػاذا؟ ألف  ػػػذا سػػػيدزل   حػػػوؿ اإلمػػػاـ أ ػػػد بػػػن ىسػػػاء هللا السػػػكادري 
 . صجٌ(( صجٌ(())ذاٍ صجٌ يف أيف صجٌ خ  َٔ نالّ أيف صجٌ يف))ذاٍ صجٌ يف أيف صجٌ خ  َٔ نالّ أيف صجٌ يفوأرضاه: 
الااس حدث ذل  ملل من الك ـ، ويريدوف القػدوة، وػل مػا ينماػاه اخللػق ليػدزلوا  

  ديػػن هللا القػػدوة، يريػػدوف رجػػ ً حػػدوة   أز حػػه و  معام تػػه و  وػػل أحوالػػه و  وػػل 
أحاديػل  أللاظه وولماته و ذا ػلناج إ  العمل ابلعل  الذي حػاؿ لاػا فيػه حضػرة الاػ  

                                                           
 ؾحِغ جٌطًٍِٞ ْٕٚٓ جذٓ ِحؾس ػٓ جذٓ ػٍّ  ٕٓٔ
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 ىديدة ماها:
{{  ِٔ ََِٔ ََ  ٌَ ُٔ ٌََع ُٔ َُا  َع َُأب َِ  ٔب ََِعًٔ ُ٘  َعًٔ َُ َُ٘ٚصَٓ َُ َِ  اهللاهلل  َٚصَٓ ََِعًٔ ِِ  ََاََا  َعًٔ ِِٜي ِِ   ٜي ِِ َِٜعًٜ  :وحوله   {{َِٜعًٜ

{{  ِٔ ََِٔ ََ  َِ ََِتَعًٜٓ ًُٟٞا  َتَعًٜٓ ًُٟٞأع ٌَ  ٔع ُٔ ٌَٜفَع ُٔ ٘ٔ  ٜفَع ٘ٔٔب َٕ  ٔب َٕٜنا ِٕ  اهللاهلل  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َذك١ٟاَذك١ٟا  ٜنا ِٕٜأ ُ٘  ٜأ َُ َُُٜ٘عًٔٓ َُ ِِ  ََاََا  َُٜعًٔٓ ِِٜي ِٔ  ٜي َِٜٔٝه ُِ   َٜٝه ُِ َِٜعًٜ ، ، {{َِٜعًٜ

ِٔ  }}    وورد: ََِٔ ََ  ٌَ ُٔ ٌََع ُٔ َُا  َع َُأب ُِ  ٔب َُِِٜعًٜ َُا  ُٚفَٔٓلُٚفَٔٓل  َِٜعًٜ َُأي ُِ   الاٜٜل  ٔي ُِ َِٜعًٜ 211211{{َِٜعًٜ

  

  حلس اٛجذظ جٌفطٜٛ ٚجالفطحءحلس اٛجذظ جٌفطٜٛ ٚجالفطحءغحٌػغحٌػ

ل يلسػػػه ليكػػػوف   ػػػذا البػػػاب   بػػػد أف يكمػػػ مػػػا داـ مػػػدر إىل هللا  الػػػداى  إىل
ء ا  أداء مهمنػػػه، العلػػػـو الػػػا حصػػػلاا ا   ادلعا ػػػد والكليػػػات ليسػػػ  وافيػػػة ألد وػػػام ً 

ادلهمػػة، و  بػػد للػػداى  أف يضػػم لالسػػه زسػػة ليكمػػل يلسػػه بالسػػه ليكػػوف جػػديًرا هبػػذا 
 أليه   يابر  أف يلا إ  بعل :  فة الابوة ووراعة رسوؿ هللا ادلاص ، ز

{{  ِِ ِِٜأِجَضُؤٝن َٝا،  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأِجَضُؤٝن َٝا،اٞيٝفِت ِِ  اٞيٝفِت ِِٜأِجَضُؤٝن ٖٓاص٢  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأِجَضُؤٝن ٖٓاص٢اي {{  اي
ٕٕٔ

  

وإين أى ػ     ػذه األايـ مػن ادلنيػػددين، ين ػرءوف ىلػ  اللنيػػا برػ  ىلػ ، و ػػذا 
  ت العلػػ  الػػذي الػػذي مػػام بلبلػػة بػػني ادلسػػلمني، لػػي  معػػه مػػؤ  ت اللنػػوى و  مػػؤ 

 ذا ادلوحف اجلليل، ولي  معه اخليية مػن هللا الػا ماعػه مػن اإلفنػاء لعبػاد هللا،  يؤ له إىل
اللنوى   بد أف يكػوف مػاحبها مؤ ػل ذلػا ىلميػاً، ومؤ ػل ذلػا حلبيػاً، وىاػدما يػرى أحػواؿ 

اينػػه السػػاده األجػػ ء أمػػااب ادلػػذا   صلػػد   وػػايوا ىلمػػاء وأوليػػاء، اإلمػػاـ مالػػك   بد
و ػػو  ػػاب حيػػل   حقػػه: ))  يلػػ  ومالػػك   ادلدياػػة(( و ػػو  ػػاب م ينعػػرض للػػدىوة، 

وػ  ىصػد  ػذا اللػرج ه ترسل امرأة وضع  يد ا ىلد فرجهػا وحالػ :  أفعادما ذ ب  امر 
ػلة بلػرج ادلػرأة، واحنػار ىلمػاء ادلدياػة، مػاه  مػن حػاؿ يقسػم اليػد، ربه ؟ فلصػق  يػد ادلرسِّ

جسػد آزػر، ومػػاه  مػن حػاؿ: فزػذ جػػهتءاً مػن اجلسػد، فقػػالوا:   فقػالوا: سػنكوف جػهتءاً مػػن
وسػر ىظػػ  ادليػػ  وكسػػره و ػػو حػػ ، واحنػاروا مػػاذا يلعلػػوف، ووػػاف اإلمػػاـ مالػػك موجػػود 

؟ وػ  ىصػد  ػذا اللػرج ربػهوواف  اابً، فقاؿ يسأؿ  ذه ادلرأة مػاذا حالػ ؟ فقالػ  حلػ :  
  ليهػػا حػػد القػػذؼ و ػػحػاؿ:  ػػذا حػػذؼ أجػػروا ىليهػا حػػد القػػذؼ تالػػك يػػد ا، فػأجروا ى

 ىلد حالنها فايلك  يد ا، ومن  ذه اللاظه حيل )  يُل  ومالك   ادلدياة(.
                                                           

 جذقٓ ػقٓ جٌٗق١م أَذقٛ ٗأَنٍؾق جٌٍَّف ، ٚجٌػحٔٝ ذًٙج أّٔ قى٠ع ِٓ(  جٌك١ٍس) فٟ ٔؼ١ُ جألٚيس أذٛ ٕٔٔ
ل، ٚجألغٍ فٝ  ػرَّحِ  .ْف١حْ ػٓ جٌر ىجوٞ ٠ؼمٛخ ألَذ ٟ( جٌِيّ حٌ ػٓ جٌىرحٌ ٌٚج٠س) وطحخ ٍِفٛػح
 ْٕٓ جٌىجٌِٟ ٕٕٔ
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ّ   َا بـت يًٝـ٘ إال ٚصأٜـت ايـٓيب     َا بـت يًٝـ٘ إال ٚصأٜـت ايـٓيب     يقػوؿ:  ووػاف  ّ يف املٓـا ، ووػاف   ؽليػ    يف املٓـا
أنضٙ إٔ أطأ بٓعًـٞ عًـ٢ َٛمـع    أنضٙ إٔ أطأ بٓعًـٞ عًـ٢ َٛمـع    ادلدياة إ  حافياً، فقيل له: مَ   تلب  الاعل؟ فيقػوؿ: 

لعا ، وواي  السػرؽ ومػا  ػ  ماػذ األدب ا ايظروا إىل بكزَ٘!بكزَ٘!  هلل هلل قزّ ٚطأٙ صعٍٛ اقزّ ٚطأٙ صعٍٛ ا
 حاجنه إ  زارج ادلدياة إوراماً لصاح  ادلدياة. قضد، وواف   يزمن الاب 

ووػػذا اإلمػػاـ أبػػو حايلػػه ووػػذا اإلمػػاـ اليػػافع  ووػػذا اإلمػػاـ أ ػػد بػػن حابػػل، ىاػػدما 
، وإمػػامه     ػػذا البػػاب سػػيد تقػػرأ سػػ    تػػرى الع ػػ  الع ػػاب، فكػػايوا ىلمػػاء وأوليػػاء

، وبعده ابن ى  الاػ  سػيد  ىبػد هللا بػن ىبػاس، جػاءه رجػل و ػو  أ ل اإلفناء اإلماـ ىل
  وسػ  ت ميػذه وحػػاؿ: اي بػن ىػ  رسػػوؿ هللا  ػل لػو حنػػل الرجػل رجػ ً د ةاب ينػػوب هللا 

ذه إيػػك ىليػػه؟ حػػاؿ:   ينػػوب هللا ىليػػه بػػل ؼللػػد   جهػػا ، وميػػد الرجػػل فقػػاؿ لػػه ت ميػػ
تقوؿ بر   ذا فلَ  حل  له ذلك؟ حاؿ: تومس  فيه أيػه جػاء ليأزػذ اللنػوى مػس د يقنػل، 

الرجػػػل وسػػػألوه مػػػاذا فعلػػػ ؟ فقػػػاؿ: إف فػػػ ف   ػػػذه  ػػػ  البصػػػ ة، فع لػػػوا وأسػػػرىوا إىل
 أغػػػاظس فػػػػأردت أف أزػػػػذ فنػػػػوى مػػػػن ابػػػػن ىبػػػػاس ألحنلػػػػه د أتػػػػوب!! اللنػػػػوى  نػػػػاج إ :

                                                       ((108108)ٜٛعف)ٜٛعف. 

وػاف يكلػ  فيهػا أجهػهتة النسػ يل، يضػم اللنػوى   جهػاز   ة رىي ةإذا واي  مسأل
، لكػػن   بػػد أف أيظػػر إ  الوجػػه الػػذي جػػاءين وأىػػرؼ حلػػن ةالنسػػ يل و ػػرج لاػػا اإلجابػػ

  القوؿ الذي ينوجه  :                         ((3030 )ستُـز )أيظػر بعػني السػريرة والبصػ ة  ستُـز
بصػػػدؽ وأىػػػرؼ دلػػػاذا جػػػاء  ، وأىسيػػػه اللنػػػوى الػػػا  صػػػه ولػػػذلك حػػػد تكػػػوف اللنػػػوى 

 ف  ذا له إجابة و ذا له إجابة.واحدة، واإلجاابت منعددة، أل

إحا ػة جيػدة،  موضوع اللنوى موضوع جو ري وحيوي ػلناج اإلحا ة بعلـو اللقه
واإلحا ة ابللناوى العصرية الا ليس  مب وعػة   ونباػا الدراسػية اللقهيػة، معظػ  اللنػاوى 
حالياً فناوى ىصرية، و  يوجد   الكنػ  اللقهيػة أ ػياء ماهػا، ولػذلك   بػد أف يسػنعني 

، ، وينلق ىل   ػذا األمػرفيها  حواؿ العلماء األج ء أ ل الساه واجلماىه وأ ل الوسسية
 ى   ػػػػذا البػػػاب   اللنػػػػاو  ىفنػػػػاوى الػػػدونور ىلػػػػ  مجعػػػة، فهػػػ  زػػػػ  فنػػػاو  فزػػػذ مػػػ  ً 

العصػػرية، وسػػهلة وواضػػاة وموجػػودة ومنػػوفرة،   بػػد مػػن اإلحا ػػة هبػػا، أو فزػػذ أحسػػن 
واألحكػػاـ لليػػيم ىسيػػة مػػقر مػػم م حظػػة أف اليػػيم ىسيػػه أحيػػا ً  ىالكػػ ـ   اللنػػاو 

يكػػػػػوف ىاػػػػػده  ػػػػػ ء مػػػػػن النيػػػػػدد، وضلػػػػػن  ورين    ذا العصر ابلنيس  مأم
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م ً  موضوع الراب ينيدد فيه في عل وػل معػام ت الباػوؾ ربويػة، وسػادتاا العلمػاء 
ادلعامػػرين اليػػيم سػػيد  اسػػاوي ورلمػػم اللقػػة اإلسػػ م  ادلصػػري و ػػ  أوػػرب أربعػػني ىػػام 
أز ري   مصر اتلقوا ىل  ضواب  معياة، القرض الكػل منلػق ىلػد أيػه راب لكػن اخلػ ؼ 

 الوديعة، اجنهد اليػيم سػيد  اسػاوي وذ ػ  بالسػه إ  الباػك ودرس األوراؽ دراسػة  
 وافية حبل اللنوى، وأزرج ونابه فوالد الباوؾ، دراسة وافية  يبة وح ج مقاعة.

وحػػ    أدزػػل   جػػػداؿ و  يقػػاش مػػػم ادلنيػػددين أحػػػوؿ ذلػػ   ػػػذه القضػػيه غػػػ  
ر رسػػوؿ هللا، فالقضػػية اجنهاديػػة، وأ ػػل واردة   الػػرتاث ألأػػا م تكػػن موجػػودة ىلػػد ىصػػ

العصػػر ازنللػػوا فيهػػا، فادلنيػػددين ػلرموأػػا، وادليسػػرين يبياوأػػا، وأيػػ  لػػك اخليػػار، زػػذ 
 الرأى الذي يع بك، و ذا الذي اينهد له الييم ىل  مجعة.

ألف ادلنيددين  واة اجلػداؿ   م ػل  ػذه ادلسػالل، والعاحػل الػذي ؼلػرج مػن دالػرة 
ء األحػػواـ، أليػػه لػػن تللػػ  معهػػ  ح ػػة، ألف الػػذي   رأسػػه اسػػنقر ىلػػد اجلػػداؿ مػػم  ػػؤ 

 ذلك ولن ينر ، ويكوف اجلداؿ  اا   غ  موضعه.
  بػػد ل يسػػاف حػػ  ينعػػرض لللنػػوى   بػػد أف ػلػػي  بعلػػـو اليػػريعة إحا ػػة ةامػػة، 
، لػػذلك غلػػ  أف أوػػوف  وزامػػه األمػػور العصػػرية الػػا اسػػن دت، والػػا تسػػن د وػػل يػػـو

سػػنمرار   وػػل يػػـو للمسػػن دات الػػا تظهػػر   العصػػر، و نػػاج إىل فنػػوى، ومػػن منػػابم اب
األفضل وما ػلدث   بعض الػب د أف ينلػق ىلػ  رأي، فػ ذا ظهػرت فنػوى جديػدة  ػاذة 

 ياا رجاؿ هللا يابر  أف يكوف رأياا واحد.صلنمم وينلق ىلد رأي، أل
ين بكذا، واليػيم فػ ف والااس  اوؿ أف تصساد    ذا الوضم، الييم ف ف أفنا

حاؿ ضده،   يريد  ذا، ضلنػاج أف يكػوف ولاػا ىلػ  رأي واحػد، يلػرتض أف رأيػ  غػ  رأي 
اجلماىػػة، لكػػن يػػد هللا مػػم اجلماىػػة، فػػ  ُأظهػػر أمػػاـ اخللػػق إ  رأي اجلماىػػة حرًمػػا ىلػػد 

 السمم والساىة إلزواين العلماء.
زػر غلرحػه وييػهر بػه!! لاجػأ ابايلكن مػا يػراه أحيػاً  أحػد العلمػاء يلػا بلنػوى د ي

 ػػل  ػػذا مػػن الػػدين؟!  ػػل  ػػذا يليػػق بعلمػػاء ادلسػػلمني؟! وأحيػػاً  تكػػوف اللنػػوى   أمػػور 
ليسػػ  أساسػػية وليسػػ    األمػػوؿ و    اللػػروع! لكػػن أ ػػ  مػػا ضلػػرص ىليػػه مجيعػػاً أف 
يكػػوف ورجػػل واحػػد، والػػذي يسػػمعه مػػن  ػػذا  ػػو الػػذي يسػػمعه مػػن  ػػذا،  كػػذا وػػايوا 
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ال ػاين د ال الػل  وايوا   أي أمر إذا سأل  أحد   د ذ بػ  إىل  وؿ هللا أمااب رس
د غ ه وأأ  رجل واحػد، دلػاذا ألأػ  وػايوا ياسقػوف ىػن رأي اجلماىػة يلرػ  رأيػه   سػبيل 

 :وحدة الصف، ورأي اجلماىة  ذا  و اذلدي الابوي حاؿ 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ َ٘اي٤ً َُُع  الال  اي٤ً َُُعَِٜح َٖٔتٞ َع٢ًٜ  َِٜح َٖٔتٞ َع٢ًٜٝأ َُٜز  َمالٜي١ٕ،َمالٜي١ٕ،  ٝأ َُٜزَٚ َٚ  ٔ٘ ٘ٔاي٤ً َُاَع١ٔ،  َََعَََع  اي٤ً َُاَع١ٔ،اٞيَح ِٔ  اٞيَح ََ َِٚٔ ََ   َؽٖشَؽٖش  َؽٖشَؽٖش  َٚ

ٖٓاص٢  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢ ٖٓاص٢اي   213213{{  اي

لس ئطعٌس ػي٠ٍس ػٍٝ ج٠٢حش جٌمٍآ١ٔس جٌى١ٔٛس لس ئطعٌس ػي٠ٍس ػٍٝ ج٠٢حش جٌمٍآ١ٔس جٌى١ٔٛسٌجذؼح   ٌجذؼح

  بػػػد للػػػداى  العصػػػري أف يكػػػوف لػػػه إ  لػػػة ىصػػػرية ىلػػػ  اايايت القرآييػػػه الػػػا 
 .تنادث   األمور العلمية والكويية

ولػه حػوا  عػ ث مالػة آيػة، واايايت العلميػة   هآايت األحكاـ الا ينلرع ماهػا اللقػ
حػػػوا  ألػػػف وعػػػ ث مالػػػة آيػػػة، ومػػػا ونػػػ    ونػػػ  النلسػػػ  سسػػػ  ىصػػػور   ػلنػػػاج إ  

  تاقيػػػة، ولكػػػن أيػػػن مػػػن يقػػػـو هبػػػذه الناقيػػػة؟ ٍ  القػػػر   وم ػػػاؿ يػػػنكل  ىػػػن:           

               ((11)ايظيظي١)رض ػلملها عور ىلد حرف واحد فػ ذا أراد أف يقوؿ   الهتلهتاؿ: األ ايظيظي١
زر حػدث الهتلػهتاؿ!  ػل  ػذا العلػ  يصػل    ىصػر ؟! القرف ااي ياقلها من  ذا القرف إىل

 ، لػػذلك   بػػد أف ُأ ػػالم بعػػض العلػػـو العصػػرية   اايايت القرآييػػة، م ػػل ونػػاب تلسػػ  
العصػػر، والػػدونور اايايت الكوييػػة للػػدونور ىبػػد هللا  ػػااتة، يلسػػر اايايت ىلػػد حسػػ  

ىبد هللا  ااته مات من حري ، والييم  اساوي اجلهوري ر ة هللا ىليه له تلسػ  أمسػاه 
تلس  اجلوا ر، جاء فيه بكل ما ي ل  العصر من يظرايت   الليهتايء والكيمياء وغػ ه   
أو ػػػر مػػػن ىيػػػرين رللػػػد، ووػػػاف ذلػػػك   ال  عيايػػػات مػػػن القػػػرف العيػػػرين،  ػػػذا النلسػػػ  

     ػػػذه األايـ   يصػػػل  ألف وػػػل مػػػا ذوػػػر فيػػػه مػػػن يظػػػرايت؛ العلػػػ  اايف تروهػػػا أمػػػب
 واسناب  غ  ا.

فادلسلوب مس أف ُأراجم آزر ما   العصػر مػن  ػذه األُمػور، وحبػذا لػو اسػنخدماا 
ضلن األراء العلمية احلدي ػة   تقػدمي اليػريعة ادلسهػرة للمػؤماني، فاليػباب اايف؛ مػا الػذي 

الصػػ ة؟ إذا ذوػػر  لػػه بعػػض فوالػػد الصػػ ة العلميػػة الػػا يػػذور ا العلػػ   غلعلػػه يقبػػل ىلػػد
احلػػػديل، أمػػػباوا اايف   ؼلػػػافوف مػػػن جهػػػا  واخلمسػػػة ىيػػػر زصػػػلة الػػػا يروػػػهت ىليهػػػا 

                                                           
 ُ فٟ جٌّٓطىٌن ػٓ جذٓ ػٍّ ؾحِغ جٌطًٍِٞ ٚجٌكحؤٖٕ
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اجلماىة ادلنيددين، ولكن يريدوا أف يعرفػوا مػا فوالػد الصػ ة؟ أحػوؿ لػه مػن فوالػد ا وػذا 
وػػروه   السػػ ود أف اإليسػػاف يني ػػة ووػػذا، يكلػػ  ماهػػا فقػػ  السػػ ود، فأحػػدث  ػػ ء ذ 

لنعرضػػػػػػه لكػػػػػػل األجهػػػػػػهته العصػػػػػػرية احلدي ػػػػػػة وػػػػػػالنليلوف امػػػػػػوؿ وال  جػػػػػػات وادلػػػػػػراوح 
وادليكرفػػو ت ؼلػػػرج ماهػػػا تيػػار وهرومراا يسػػػ  يػػػدزل ىلػػػد ادلػػم ويصػػػام تػػػوتر ل يسػػػاف 

أمراض والسكر والضػر  وغػ ه، مػا الػذي  وىصبية وحلق وض ر، وإذا اسنمر ياقل  إىل
مػػػػن  ػػػػذا؟ أيػػػػس أُفػػػػرغ  ػػػػػذا النيػػػػار، ويػػػػف؟ حػػػػالوا: أف اإليسػػػػاف   يلػػػػرغ النيػػػػػار  ػلمػػػػ 

الكهرومراا يسػػ  مػػن سلػػػه إ  إذا ألصػػق جبهنػػػه ابألرض، ويكػػوف النلريػػػن أو ػػر إذا وػػػاف 
 من ًها إ  مروهت األرض، ومروهت األرض اونيلوه و و حالياً بي  هللا احلراـ.

هبا من الربامج اللضالية وموجػودة ىلػد وح  ىلد ذلك   الص ة أُمور و  ه ف  
 مسها برامج اإلى از العلم    القرآف، واإلى از العلم    الُساَّة.ا، يرتي ا 

لس جْطهىجَ جألؾُٙز جٌطىٌٕٛٛؾ١س جٌكى٠ػس لس جْطهىجَ جألؾُٙز جٌطىٌٕٛٛؾ١س جٌكى٠ػسنحِٓح   نحِٓح

الداى  العصػري   بػد لػه مػن أجهػهتة حدي ػة والنابلػ ، و ػو ضػروري ألي داىػ ، 
ليلػػػوف امػػػوؿ فهػػػو يػػػري  الػػػداى ، تاػػػهتؿ ىليػػػه ولػػػي  مػػػع  ا سػػػنخداـ، فهػػػو م ػػػل الن

الكن  الا  ناجها إذا وا    تريد أف  مل مكنبػة، أ  ماػهتؿ ىلػد النابلػ  موحػم إمسػه 
ادلكنبػػة اإلسػػ مية اليػػاملة، فيهػػا سػػبعة آ ؼ ونػػاب، مػػاه  حػػوا  مالػػة وىيػػروف ونػػاب 

، ووػػل ونػػ  اللقػػة تلسػػ ، وػػل أُمهػػات ونػػ  النلسػػ  الكبػػ ة موجػػودة ىلػػد  ػػذا ادلوحػػم
الكبػػ ة وىلػػد ادلػػذا   األربعػػة وغ  ػػا، ووػػل ونػػ  السػػ ة، ووػػل ونػػ  الػػوىظ والرحػػالق 

ادلسػػ د أمػػب  معػػ  مكنبػػه واملػػة، وإذا سػػألس أحػػد  والهت ػػد والػػورع، فعاػػدما أذ ػػ  إىل
 أجيبه   حلظه واحدة.

سػأله وؽلكن أف تضػم ىليػه بػرامج  يبػة للػدىاه، فيػه بػر مج   ادلػ اث تضػم لػه ادل
فيعسيػػػك اإلجابػػػة، وبػػػرامج للهتوػػػاة تضػػػم لػػػه األيصػػػبه فيعسيػػػك يصػػػي  الهتوػػػاة، والػػػربامج 

 ةمػػن الااحيػػ ةالػػا يناػػدث ىاهػػا ضلػػن   حاجػػه ذلػػا اايف، أريػػد أف أىػػرؼ الصػػ  ةالعلميػػ
العلمية يبال ىاها وأينق  ماها ما  و سػهل الناػاوؿ وحريػ  مػن الاػاس وُأزا ػ  الاػاس 

 ر.بلساف العل  ولساف العص
 ػػذا األمػػر أمػػب  ضػػرورة   غاػػاء ىاهػػا، مػػم مراىػػاة اايايت الكوييػػة ومعرفػػة األراء 
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العصرية العلمية فيها، مم م حظة أف اايايت الكويية أبنة، واألراء العلميػة منرػ ة، مبعػر 
أف  ػػذا لػػي  النلسػػ  الوحيػػد ل يػػة بػػل مػػن مجلػػة تلسػػ ات ااييػػة، أليػػه رمبػػا بعػػد أايـ أو 

سػػ  ىلمػػ  أوضػػ  وأو ػػر، فػػ  أحػػف ىاػػد  ػػذا النلسػػ ، و  بػػد أف ُأةابػػم أو ػػر يظهػػر تل
 إبسنمرار مسن دات  ذا العصر.

لس جألوخ ِغ جأللٍجْ لس جألوخ ِغ جأللٍجْْحوْح   ْحوْح

أ ػػ  مػػا ؽليػػهت السػػاده العلمػػاء األجػػ ء األدب مػػم بعضػػه ، واإلمػػاـ مالػػك يقػػوؿ   
لعلػ  ىيػروف سػاة، ةػاين ىيػرة سػاة   ا -و ػو  ػيخه  - ذا الباب: ))مػاب  الربيػم 

وساناف   األدب، واي لينهػا وايػ  ولهػا   األدب(( وػاف أ ػ  مػا ػلرمػوف ىليػه األدب، 
مسػػػ  العلمػػػاء األدب، اإليسػػػاف ياػػػدى وييػػػعر ابألسػػػد ىاػػػدما يسػػػمم أف فػػػ ف ادلوسػػػـو 
ابلعلػػ  غلػػرح   العػػام فػػ ف   اللضػػاليات! أ ػػذا يليػػق باػػا مجاىػػة ادلسػػلمني؟! وحػػد يصػػل 

ب  األومػاؼ و  يناػهته لسػايه ىػن األللػاظ الػا   تليػق!  ػل  ػذا أف يصػله  حػ األمر إىل
أدب العلماء؟! أبداً، أدب العلماء دالماً النوح  والنب يل واإلحرتاـ ح  لػو وػاف لػه رأي 

 ؼلنلف مم رأي .
العل  واسم، ولػي   اػاؾ مػن يسػنسيم أف غلػرب الاػاس   األُمػة امديػة ولهػا ىلػد 

ادلػػذا  ،  ػػل مسعاػػا ىػػن السػػادة أمػػااب ادلػػذا   زػػ ؼ  رأي واحػػد، وإ  دلػػا وايػػ 
ومػػػػل إ  درجػػػػة السػػػػباب واليػػػػن ؟  ، دلػػػػاذا؟ ألف وػػػػٌل يسػػػػناب  مػػػػن ونػػػػاب هللا أو مػػػػن 
أحاديػػل رسػػوؿ هللا، اإلمػػاـ مالػػك مػػ  ىاػػده حػػديل ىػػن رسػػوؿ هللا فأزػػذ بػػه، واإلمػػاـ 

مػػاـ أ ػػد  اليػػافع  مػػ  ىاػػده حػػديل غػػ ه فأزػػذ بػػه، واإلمػػاـ أبػػو حايلػػه وػػذلك، واإل
 وذلك، فكله  وما حيل:

ّر  ّر ٚوٍٙققققققُ ِققققققٓ ٌْققققققٛي هللا ٍِققققققطّ   ٚوٍٙققققققُ ِققققققٓ ٌْققققققٛي هللا ٍِققققققطّ

  

ل ِققٓ جٌققى٠ُ ل ِققٓ جٌققى٠ٌُٖققفلح ِققٓ جٌركققٍ أٚ ٍفققح   ٌٖققفلح ِققٓ جٌركققٍ أٚ ٍفققح

،  و أزذ وجػه وأ  ا نػدي  وله  أزذوا من وناب هللا، أو من ُساَّة رسوؿ هللا   
. إىل  وجه آزر، ف ذا ظااُ  أين أفضل ماه فهذا زسأ بنيِّ

، حػػد يكػػوف ومػػا حػػاؿ وإذا اىنقػػدت أف رأيػػ   ػػو األمػػوب فهػػذا أي ًضػػا زسػػأ بػػنيَّ
صأٜٞ فٛاب ذنتٌُ ارتٛأ ٚصأٟ ي ٟ خٛأ ذنتُـٌ ايقـٛاب،   صأٜٞ فٛاب ذنتٌُ ارتٛأ ٚصأٟ ي ٟ خٛأ ذنتُـٌ ايقـٛاب،   : ))اإلماـ اليافع  

ــا   ــ٢ يغــاْٞ أْ ــ٢ يغــاْ٘ ال عً ــا  اذتــل عً ــ٢ يغــاْٞ أْ ــ٢ يغــاْ٘ ال عً (( اذتــل عً َٚـا ْــاظضت أذـّزا إال ٚررت إٔ ٜعٗــض اهلل   َٚـا ْــاظضت أذـّزا إال ٚررت إٔ ٜعٗــض اهلل   
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 .إذا ظهر احلق ىلد أيديه  دلاذا؟ أليه يضمن أف يلسه   تنر  و  تناوؿ
 احػػرتاـ بعضػػه  وتب يػػل إزػػواأ ، غلػػ  أف يكػػوف  ػػو ادل ػػاؿ   فػػأدب العلمػػاء  

أزػػ ؽ اإلسػػ ـ   ػػذا اننمػػم وزامػػة أياػػا ضلنػػاج   رلنمعاػػا إ  عػػورة أز حيػػة للعػػودة إىل
وحػػػػي  اإلسػػػػ ـ، مبػػػػن يقنػػػػدي  ػػػػؤ ء األحػػػػواـ؟ ابلسػػػػاده األلمػػػػه األىػػػػ ـ   ىلػػػػو   و  

و  حسػػػن أللػػػاظه  و   ػػػلقنه  مػػػلاه  و  حلمهػػػ  و  وػػػرمه  و  مجػػػاؿ أز حهػػػ  
ػػػه سػػػيد  موسػػػد إىل وحاػػػاأ  وىسلهػػػ ، وايظػػػر إىل ىبػػػد مػػػن ىبػػػاد هللا،    هللا ىاػػػدما وجَّ

  ومػػػػف  ػػػػذا العبػػػػد؟                                          ((6565)ــف ــف(ايهٗــ حبػػػػل أف  ايهٗــ
 يصلُه ابلعل  ومله ابلر ة.

وف حبػػل العلػػ  مػػم العػػام الر ػػة واليػػلقة والعسػػف واحلاػػاف بكػػل إًذا يابرػػ  أف يكػػ
زلق هللا، وأف يكوف مدره يسم ول الااس، ىاػدما أوػوف   الػدرس وحػاؿ رجػل للظػه   
تليق   ُأاب  به و  أترػ ، فكػل إ ء مبػا فيػه ياضػ ، يسػق مبػا يليػق بػه وأ    أيسػق إ  مبػا 

سػػ مه ر ػػة هللا ىليػػه يقػػوؿ لاػػا: ))العػػام وػػالبار يليػػق ف، ووػػاف  ػػيخاا اليػػيم ن ىلػػ  
يرمػػػ  فيػػػه الاػػػاس جػػػيله  ومػػػوةا   وصلاسػػػنه  و ػػػو   يرػػػ   هارتػػػه أحػػػد(( مبعػػػر   يرػػػ  
 هارة حلبه حوٌؿ من أحد من اخللق و  فعػل مػن أحػد مػن ايسػني، أليػه   يبرػ  إ  وجػه 

   ول وح  وحني. هللا 
 وابحلبيػػػػ  نيوللاػػػػق منبعػػػػ ىلػػػػد الػػػػاهج سػػػػالرين أف غلعلاػػػػا مجيعػػػػاً  يسػػػػأؿ هللا 

 .وي  هللا  ن، وأف يعل  باا    ذا الهتماف حي  وأز ؽ دين هللا يادلصسلد مقند
  وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل 
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 اجمللس العصرون
  اذتب ارتايك هلل ٚصعٛي٘اذتب ارتايك هلل ٚصعٛي٘

  عالَات اذتب ايقارمعالَات اذتب ايقارم

  ففا٤ ايكًبففا٤ ايكًب
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اجملًػ ايعؾضٕٚاجملًػ ايعؾضٕٚ

ٕٕٔٗٔٗ
  ب ارتايك هلل ٚصعٛي٘ب ارتايك هلل ٚصعٛي٘اذتاذت: : 

 
  قققققققققققققد جٌٕرققققققققققققٟ د جٌؼققققققققققققىٔحْقققققققققققققد جٌٕرققققققققققققٟ د جٌؼققققققققققققىٔحْ

  

  صقققٛي ٌكضقققٍز جٌقققٍقّٓصقققٛي ٌكضقققٍز جٌقققٍقّٓٛٛأصقققً جٌأصقققً جٌ

األمػػل الػػذي ومػػل بػػه السػػابقوف وال حقػػوف مػػن أوػػابر الصػػاابة والنػػابعني وومػػل   
األولياء والصاحلني  و احل   ولرسوله وما  ادلؤماني، واحل  الذي يومػل  ػو احلػ  

   ارزحاا حبك اخلالىف لوجهك الكرمي.اخلالىف الذي يدىوا هللا به ويقوؿ: الله
احل  الذي به  البة يكوف أمػااب  ػذه القلػوب ىػن حضػرة احلػق غالبػه، احلػ  

والوموؿ زالبه،   يكػوف  الذي فيه األضداد يكوف أمااب  ذه القلوب ىن احلق 
مم ح  هللا  ريك، م ل الػدييا أو احلػظ أو اذلػوى أو الػال  أو ادلػاؿ أو الولػد،  بػد أف 

  ف ح  هللا أىلد من ول  ؤ ء: يكو                                           

                                                                  

                                                       ((2424)ايتٛب١)ايتٛب١. 

  بد أف يكوف ح  هللا ورسوله أىلػد مػن وػل ابػوابت   دييػا الاػاس،  ػل يالػم 
أف أ ػرتى مػػن أحػػد يضػم السػػكر مػػم ادلػر   ولػػة واحػػدة وؼللسهػ  بػػبعض؟!  كػػذا يلػػ  

سػػوله مػػم برػػض ألي ىبػػد مػػن ىبػػاد هللا؟! القلػػ  الػػذى فيػػه األمػػر،  ػػل يالػػم حػػ  هللا ور 
 احل    ػلمل أى برض ألف اإلعاني   غلنمعاف   حل  واحد، إما  ذا وإما  ذا.

  عالَات اذتب ايقارمعالَات اذتب ايقارم

حل  فيه احل  يكػوف فيػه احلػ  للخػالق، واحلػ  للسػيد األىظػ ، واحلػ  لكنػاب 
   للمؤماني، واحل  لكل زلق هللا:هللا، واحل

  يسم أف يكوف فيه أى أعرة أوى مه للػبرض ألى وػالن مػن والاػات هللا جػل  أليه
، والػذي  ، و ذا  و احل  ادلومل دلرات  القرب من حضػرة ابػوب األىظػ  ه  ى 

 ورضواف هللا تبارؾ وتعاىل ىليه  أمجعني. واف ىليه أمااب رسوؿ هللا 

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕجٌه١ّّ  -طف١ّٕ ئْٕح جألليٍ  ٕٗٔ
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ار    ريػق السػوء، فعمػل لسػيد  أبػو ذر وتػرؾ مػابة اخلػ  وسػ اً رجل واف مديق
  بقػػػػوؿ هللا:                                    ((6868)ّــا ــاّ(األْعــ فه ػػػػره، ف ػػػػاء مػػػػن  األْعــ
 .حاؿ:  ، وإظلا أبرض ىمله ف ذا تروه فهو أز    رت ف ف؟ أتبرضه؟يسأله: دلاذا 

مػوَّر ا هللا، وتكػوين   ةيبرض العمل الذي  و فيه، ولكن   يبرضه  و، و ػو مػور 
 دزلقها هللا والعيػاذ اب ياسػا  ذلػك ىلػ ةووَّيه هللا، وزلق زلقه هللا، الذي يكره مور 

 ج ؿ هللا و وربايء هللا.
برػػػض أبػػػداً، اإلزػػػن ؼ وػػػاف موجػػػود لكػػػن  م يكػػػن بػػػني أمػػػااب رسػػػوؿ هللا 

 .الا وضعها فيها احلبي  ابوب  ةإزن ؼ   ير  القلوب ىن اب
، و ػو سػاون   ةادلراتػ  العليػ دأىلػ الػا تومػله إىل ةاحل  بضاىة ادلؤمن األملي

  الوجود بقيػه مػن أجػل ذلػك،  ءالقل  وؽل  أرجاءه الظا رة واخللية، و  يرتؾ ألي   
  حاؿ ذل  هللا وحاؿ لاا أيضاً دلن ؽلي  ىلد أعر  :                       ما ومػله ؟  

               ((5454)املا٥ز٠)املا٥ز٠. 
 و ػلبه ، ألف  ذه القلوب   يوجد فيها غ ه،   تقبل أى  ريك، حػ  زػالىف 
لوجػػه هللا و  يوجػػد فيهػػا برػػض ألحػػد مػػن زلػػق هللا، ولكػػن حػػ  اخلػػ  جلميػػم زلػػق هللا، 

 ومم ادلؤماني، يالذوا حوؿ حبي  هللا ومصسلاه:
ِِ َذٖتالال  }} ُٔ ٜأَذُزٝن َٔ ُِٜؤ ِِ َذٖت  ُٔ ٜأَذُزٝن َٔ ُِٜؤ َٓٞفٔغ  ُٜٔرٗب ٔي ََا   ٔ٘ ُٜٔرٖب أٜلٔخٝ َٓٞفٔغ٢  ُٜٔرٗب ٔي ََا   ٔ٘ ُٜٔرٖب أٜلٔخٝ  ٢ ٘ ٘}}ٕٔ٘

  

 .ينمر أف يكوف أزيه أفضل ماه وأحسن ماه وأوـر ماه ىاد هللا فينمر له اخل 
ولػػذلك م يكػػن ىاػػد   لػػبعض حسػػد و  حقػػد و  غيبػػه و  ظليمػػه و ػػذه األ ػػياء  

ه فقػ  أو ىليػ ولها تنولد من دالرة البرض، ف ذا م يكن برض فلػن أغنػاب فػ ف بػل أعػر
 !!العيوب الا فيه ح  أذـ فيه أمدحه، إلير م أرَ 

دلػػاذا   أحسػػده؟ أليػػس أرى العػػا    ػػو الػػذي يعسػػ  وىاػػدما أحسػػده أوػػوف حػػد 
 .  ىساءه وأىرتض ىلد  ذا العساء حسدت العا   
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  ففا٤ ايكًبففا٤ ايكًب

أف ػللػػظ مػػلاء حلبػػه وؽلػػ ه  أحػػرص مػػا ػلػػرص ىليػػه ادلريػػد للرحػػ     ريػػق هللا 
زر يومػل آحل   ولرسوؿ هللا وجلميم األحباب، إف وايوا معه   السريق أو    ريق اب
 ةزػر، مػا ادليػكلآهللا ورسوله فه  أحباب،  ذا سػار مػن  ريػق وضلػن سػر  مػن  ريػق  إىل

يعادي اللصػوؿ األزػرى؟  ة   ذا؟      فصل وضلن   فصل،  ل ول فصل   ادلدرس
 :ةواحد ةادلدرس

                               ((2929)ايفتس)ايفتس..  

لػػي  ىاػػد  برضػػاء ألحػػد، ألف  ػػذا أوػػرب ح ػػاب ؽلاػػم فػػن  البػػاب لعسػػاء الكػػرمي 
 .الو اب 

إذا ا لم هللا ىلد حل  زل  ووجد فيه  رً  بر ه، أو وجد فيه ورا يػًة ألحػد مػن 
 اخللق ويف يعسيه؟!

ىاػده ػلػـر  ػذا ويػؤعر  ػذا، و  يابرػ    إيه يعس   ذا وؽلام  ذا، لوجود الػبرض 
 ريػق هللا و  ىاػد هللا و  ىاػد حبيػػ  هللا ومصػسلاه، وضلػن يريػد أف يعيػػد مػم بعػض دومػػاً 

والوفػػاء، أليػه ادلػػاهج الػذي أسسػػه   مػدور  و  حلوباػػا  ةويسػنعيد الصػلاء والاقػػاء وابػ
 .سيد الرسل واأليبياء 

 :يسأؿ هللا 
ومػػػن وػػػل  ػػػ ء ..... ومػػػن األحقػػػاد والبرضػػػاء ... ن اجللػػػاء أف ػللظاػػػا مجيعػػػاً مػػػ

 .ييرلاا ىن هللا
.... ادلمػػدين مبػػدد السػػماء  ..... وأف غلعلاػػا مػػن ىبػػاده األمػػلياء األيقيػػاء األحبػػاء

 ادلنبعني ذلدي سيد الرسل واأليبياء 
وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل 



                                                                      :            :            8989(                                      نتاب (                                      نتاب 230230))

 

 

 
 

 اجمللس الواحد والعصرون
  اهللاهللٚال١ٜ ٚال١ٜ 

  بؾض٣ اهلل ألٚيٝا٤ٙبؾض٣ اهلل ألٚيٝا٤ٙ

  ففات األٚيٝا٤ففات األٚيٝا٤

  َكاّ املضاقب١َكاّ املضاقب١

  يألٚيٝا٤يألٚيٝا٤  َع١ٝ اهلل َع١ٝ اهلل 

  فنٌ )ال إي٘ إال اهلل(فنٌ )ال إي٘ إال اهلل(
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ٚال١ٜ اهللٚال١ٜ اهلل: : اجملًػ اذتار٣ ٚايعؾضٕٚاجملًػ اذتار٣ ٚايعؾضٕٚ
ٕٕٔٙٔٙ

  

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ِه ز  أمة ٌأزرج  احلمد  الذي ورَّـ  ذه األمة اننباه، وجعلها بلضلِه وماّ 

ا إماـ األيبياء وادلرسلني، وجعل أفراد ا إذا آماوا واتقوا أولياء للااس، وجعل يبيها ورسوذل
   أمجعني، الله  مل وسل  وابرؾ ىلد سيد  ن سر الكما ت اإلذلية، وجامم

احلقالق القدسية الرابيية، ووا ف الرساء ىن ول مقامات القرب من رب الربية؛ سيد  
مقامه، ورفم له   اايزره لواء  لاىنه، وجعله   الدييا  أيه و  ن الذي أىلد هللا 

  اجلاة   أىلد مقامات النكرمي، ملد هللا ىليه وىلد آله السيبني وماابنه ادلباروني 
 وول من ميد ىلد أ ه إىل يـو الدين، وىلياا معه  أمجعني آمني اي رب العادلني.

 ؽلػػااه  هللا ف و أػػج رجػػل مػػن الصػػاحلني، والصػػاحل -و  يػػهتاؿ  -وػػاف يع بػػس 
 ػلافية   القلػػوب، ورحػػة   اللسػاف، وىذوبػػة   الللػػظ واألسػلوب، و ػػلقة وحاػػاً  ىلػػد 
مجيم األ ـ، واف  ذا الرجل   ؼلا   مجاىة مػن األمػة إ  بقولػه: اي أوليػاء هللا، ووػاف   

اي و   و  هللا، اجلػ إ  ويقػوؿ لػه: اي و  هللا، تعػاَؿ اي ؼلا    خًصا ملرداً مػن األمػة 
 .هللا، ...، ألف األمة ولها اسناق    ولمات هللا و ية هللا 

  بؾض٣ اهلل ألٚيٝا٤ٙبؾض٣ اهلل ألٚيٝا٤ٙ

و ذه أىظػ  بيػرى لاػا أمجعػني   ونػاب هللا، بيػرى م يسػمم هبػا األولػوف، والػذي 
، م يسل  من م لكنه أو مػن يبير َمْن؟ أوـر األورمني وأرح  الرا ني ورب العادلني 

ا لاػػا أو ىلياػػا  ػػذه البيػػرى، بػػل إيػػه بذاتػػه وبكلماتػػه أمػػر  أف يصػػر  ىظمػػاله  أف يلقػػو 
 حلضرته أمجعني وحاؿ لاا:

                                            ((ٕٕٙٙ)ّٔٛ٠)ّٔٛ٠..  

 ، وللبيػػػػرى الػػػػا ينلو ػػػػا حضػػػػرة وولمػػػػة )أ ( مبعػػػػر اينبهػػػػوا وامػػػػروا للبيػػػػاف ااي

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕجألليٍ  -طف١ّٕ –جٌّٓؿى جٌؼط١ك  -وٌِ ذؼى صعز جٌؼٗحء  ٕٙٔ
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    ؼلػاؼ ىلػد يلسػه، و  ػلػهتف ىلػد مػن يلػوذ بػه مػن أ لػه، وأ ػل وده، الر ن، الػو 
 وأماابه، وأمدحاله، وأملياله، وجلساله.

   وأرضػػػاه ىاػػدما وػػػاف مػػم حضػػػرة الاػػ  األىظػػػ   لػػذلك سػػيد  أبػػػو بكػػر 
الرػػار م يكػػن زػػالف ىلػػد يلسػػه، لكاػػه وػػاف زاللػػاً ىلػػد رسػػوؿ هللا، واخلػػوؼ ىلػػد الرػػ  

ولذلك حضرة الاػ  م يقػل لػه    ػف أليػه م ؼلػف لكاػه حػاؿ لػه ومػا أزػرب يسميه حهتف، 
    هللا:                  ((ٗٓٗٓ.)جٌطٛذس.)جٌطٛذس 

أ  طلػػاؼ ىلػػد أيلسػػاا، و  ضلػػهتف ىمػػن حولاػػا، أو جلػػي  لاػػا، أو  فبيػػر  هللا 
 مديق لاا، بلضل هللا.

ه   اايزػػرة   ؼلػػاؼ مػػن مػػن يريػػد بيػػرى   اايزػػرة أىظػػ  مػػن  ػػذه البيػػرى، إيػػ
 وؿ ادلسلم، و  ؼلاؼ من  دة احلسػاب، و  ؼلػاؼ مػن تسػاير الصػاف، و  ؼلػاؼ مػن 
ادليهتاف، و  ؼلاؼ من مرور الصراط، و  ؼلاؼ من اخلهتي واللضياة، ول مواضم اخلػوؼ 

، ووػػل مواضػػم اخلػػوؼ   ادلوجػػوده وادلعػػدودة   يػػـو القيامػػه أزػػذ فيهػػا أمػػاف مػػن هللا 
، فعاػػدما يسػػافر مػػن الػػدييا   يقبضػػوا ىليػػه و  الػػربزخ أزػػذ فيهػػا أمػػاف مػػن هللا ىػػام 

يسػػ ن و  ػلاسػػ  حسػػاابً  ػػديداً و  يعػػذب، وىاػػدما ؼلػػرج مػػن الػػدييا غلػػد حػػرس اجلاػػة 
يعظمػػػه، وزػػػدـ اجلاػػػة يكرمػػػه، وغلػػػد   القػػػرب روضػػػة مػػػن رايض اجلاػػػة ييػػػ  ماهػػػا الػػػروح 

    حػ  يػـو الػدين: والرػلاف، وينمنم فيها   ايػ  الاعػي                             
  ويػف يقػابلو  ؟                  : حػرس ادللػك اإلذلػ   ػو الػذي يسػػنقبله  

                            ((3232)ٌايٓر)ٌايٓر. 
  هللا تعػػػاىل: و  ادلقابػػػل  اػػػاؾ مػػػاف آزػػػر، يقػػػوؿ فػػػيه                       

            ((2828)ٌايٓرــــ)ٌيضػػػػربوأ  ىلػػػػد وجػػػػو ه  وىلػػػػد أدابر ػػػػ  ويقبضػػػػوف ىلػػػػيه ،  ايٓرــــ
 ويظلوا   جاي  مقي  إىل يـو الدين.

ادلسلػػم العظػػػي    اليػػػـو  أ ػػل اإلؽلػػػاف القػػومي والصػػػرط ادلسػػػنقي  ىاػػدما ؼلرجػػػوا إىل
  ره  سػػني ألػػف سػػاة ٍ  الاػػداء مػػن العهتيػػهت العلػػي : الػػذي مقػػدا                    

        ((8282)ّاألْعا)ّاألْعا. 
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  ففات األٚيٝا٤ففات األٚيٝا٤

يسمم  ذا الاداء ول أمااؼ ادل لكه، وول زداـ ادل  األىلد أف  ػؤ ء   أمػاف 
الػػذي يلػػوذ هبػػ ، يظػػ  أف هللا، ورىايػػة هللا، وىاايػػة هللا، ولػػي  وحػػد   بػػل ومػػن معهػػ ، و 

  يكويػػػػوا مػػػػؤماني:                       ((ٖٖٙٙ)ّٔٛ٠قققق)ّٔٛإؽلػػػػاف وتقػػػػوى حلضػػػػرة  ٠قققق
وتػيقن ادلػرء   مجيػم األحػواؿ أف هللا مسلػم ىليػه  ،الر ن، ومعػر اتقػوا هللا أي مراحبػة هللا

ليػػات الصػػدور ويعلػػ  وأيػػه يعلػػ  سػػره وظػػا ره واب اػػه وصلػػواه، وأيػػه يسلػػم ىلػػد ز ويػػراه،
 غالبة   األرض و    السماء. زوا  الالوس، و  تري  ىاه 

و ػػػذا مقػػػاـ  يػػػ  وىظػػػي  وسػػػهل   يلػػػ   -إذا اإليسػػػاف ومػػػل إىل  ػػػذا ادلقػػػاـ 
يعل  ىل  اليقني أيه من أولياء هللا الػذين   زػوؼ ىلػيه  و   ػ  ػلهتيػوف، حػ   -الوح  

أف يقػػـو ابلاوافػػل الػػا وػػاف الصػػاحلوف السػػابقوف  ولػػو وػػاف   يسػػنسيم دليػػاغله وليػػئويه
يقومػػوف هبػػا،   يسػػنسيم مػػن  ػػدة العمػػل وىاالػػه ابلاهػػار أف يقػػي  الليػػل،   يسػػنسيم ألف 
ىمله يدوي وػلناج إىل جهػد جسػماين أف يصػـو الاهػار ،ولكػن وحػر   حلبػه أف هللا يسلػم 

اء هللا الػذين   زػوؼ ىلػيه  ىليه ويراه، ف احػ  هللا   وػل أحوالػه،  ػذا أمػب  مػن أوليػ
 :و     ػلهتيوف،  ؤ ء يقوؿ فيه  سيد  رسوؿ هللا 

إسا نــإ ٜــّٛ ايكٝاَــ١ أْبــت اهلل تعــاىل يٛا٥فــ١ َــٔ أَــيت أجٓرــ١ ،   إسا نــإ ٜــّٛ ايكٝاَــ١ أْبــت اهلل تعــاىل يٛا٥فــ١ َــٔ أَــيت أجٓرــ١ ،     }}

فٝٛ ٕٚ َٔ قبٛصِٖ إىل ادتٓإ، ٜغضذٕٛ فٝٗا، ٜٚتٓعُٕٛ نٝف ٜؾاؤٕٚ، فٝٛ ٕٚ َٔ قبٛصِٖ إىل ادتٓإ، ٜغضذٕٛ فٝٗا، ٜٚتٓعُٕٛ نٝف ٜؾاؤٕٚ، 

ذغابٟا، فٝكٛيٕٛ: ذغابٟا، فٝكٛيٕٛ:   ٜٓآٜاأأفتكٍٛ هلِ املال٥ه١: ٌٖ صأٜتِ اذتغاب؟ فٝكٛيٕٛ: َا صفتكٍٛ هلِ املال٥ه١: ٌٖ صأٜتِ اذتغاب؟ فٝكٛيٕٛ: َا ص

ٜـ ٌٖ جظمت ايقضاط؟ فٝكٛيٕٛ: َا صأٜٓا فضاطٟا، فٝكٛيـٕٛ: ٖـٌ ص  ٌٖ جظمت ايقضاط؟ فٝكٛيٕٛ: َا صأٜٓا فضاطٟا، فٝكٛيـٕٛ: ٖـٌ ص   ٜـ أ تِ جٗـِٓ؟  تِ جٗـِٓ؟  أ

١َ ١َ أٝٝأ١َ َٔ أْتِ؟ فٝكٛيٕٛ َٔ ١َ َٔ أْتِ؟ فٝكٛيٕٛ َٔ أٝٝأٜٓا ؽ٦ٟٝا، فتكٍٛ املال٥ه١: َٔ ٜٓا ؽ٦ٟٝا، فتكٍٛ املال٥ه١: َٔ أأفٝكٛيٕٛ: َا صفٝكٛيٕٛ: َا ص

، فٝكٛيٕٛ: ْؾـزْانِ اهلل، ذـزُْٛا َـا ناْـت أعُـايهِ يف ايـزْٝا؟       ، فٝكٛيٕٛ: ْؾـزْانِ اهلل، ذـزُْٛا َـا ناْـت أعُـايهِ يف ايـزْٝا؟       ستُز ستُز 

غٓا اهلل تعاىل ٖـشٙ املٓظيـ١ بفنـٌ صمحتـ٘،     غٓا اهلل تعاىل ٖـشٙ املٓظيـ١ بفنـٌ صمحتـ٘،     فٝكٛيٕٛ: خقًتإ ناْتا فٝٓا، فب٤ًفٝكٛيٕٛ: خقًتإ ناْتا فٝٓا، فب٤ً

فٝكٛيٕٛ: َٚـا ُٖـا؟ فٝكٛيـٕٛ: نٓـا إسا خًْٛـا ْغـترٞ إٔ ْعقـٝ٘، ْٚضمـ٢         فٝكٛيٕٛ: َٚـا ُٖـا؟ فٝكٛيـٕٛ: نٓـا إسا خًْٛـا ْغـترٞ إٔ ْعقـٝ٘، ْٚضمـ٢         

 7ٕٔ{{  بايٝغ  مما قغِ يٓا، فتكٍٛ املال٥ه١: ذل يهِ ٖشابايٝغ  مما قغِ يٓا، فتكٍٛ املال٥ه١: ذل يهِ ٖشا
     اجلاه، ولي  ذل   أف  ي أمر   أرض ادلوحف، و   م يدزلوف مػن أبػواب 

                                                           
 يُوٍ فٟ جإلق١حء، ٚجٌّكؿس جٌر١ضحء، ٚلحي جٌؼٍجلٟس ٌٚجٖ جذٓ قرحْ فٟ جٌضؼفحء. 7ٕٔ
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، ألأػػػ  إذا مػػػيه ذلػػػ  مػػػن الكػػػرمي ادلػػػاع  الو ػػػاب اجلاػػػة ال ماييػػػة، لكػػػن دزلو ػػػا أصو 
 دزلوا من أبواب اجلاة لس لنه  ادل لكة، لذلك تسأذل  ادل لكة.

يسػػ وف مػػن القبػػور إىل القصػػور،   يانظػػروا الصػػاف ال  ابليمػػني أو ابليسػػار، و  
ميػػرولوف  مػػر اليػػم  وحرار ػػا و ػػد ا، أو أيػػن يػػذ بوف، أيػػن الظػػل الػػذي يقػػيه  مػػن 

 ذه احلرارة اليديدة، .... غ  ميرولني هبذه األمور ولها. 

  َكاّ املضاقب١َكاّ املضاقب١

دلػاذا؟ أليػػه يػػرى أف هللا مسلػػم ىليػػه ويػػراه، اب ىلػػيك  لػػو أمػػب  أفػػراد األمػػة ىلػػد 
 ػػذه ادلاهتلػػة الكرؽلػػه اايف،  ػػل يوجػػد أي ميػػكله   اننمػػم؟!  ػػل يوجػػد غػػا   بيػػم أو 

ضػػػااي؟!   يكػػػوف  اػػػاؾ أى ميػػػكلة مػػػن ميػػػاول  ػػػراء؟!  ػػػل تكػػػوف اػػػاو  مليئػػػة ابلق
ادلسلمني، ألف سػب  ادليػاول الرليسػ  إمػا أيػه غافػل ىػن أف هللا مسلػم ىليػه ويػراه، وإمػا 
جا ل،   يعرؼ ما احل ؿ وما احلراـ، لكن أغلػ  الاػاس ىػام ويعػرؼ احلػ ؿ مػن احلػراـ 

 ،ولكاه   غللة و  يدري أف هللا مسلم ىليه ويراه.
راـ الكل يعرفه، وما واف يقػوؿ رجػل مػن الصػاحلني: حػ  القسػة تعػرؼ احل ؿ واحل

احلػػ ؿ مػػن احلػػراـ، فعاػػدما تعسيهػػا حسعػػة حلػػ  وأيػػ  الوػػل، الوػػل  ػػوارؾ و ػػ  مسمئاػػة، 
 ولكن إذا زسل  حسعة حل  ماذا تلعل؟ اري ألأا ىلم  أأا ارتكب  جرؽلة.

 :لكن سب  ادلياول ولها 
 ى ه، وؽلد ا  وؿ األمل، ويسد اإليساف أيػه   وػف الريبة ىن مراحبة هللا جل  

رمبػا ياػاـ ! الر ن، رمبا يلن  فاه لياسق ابلكلمة فيأزػذه الػر ن دوف أف يكملهػا   احلػاؿ
 !!!و  يقـو من  ذا الاـو إ  يـو القيامة

إذا ىلػػػ  اإليسػػػاف أيػػػه   وػػػف الػػػر ن وأف هللا مسلػػػٌم ىليػػػه ويػػػراه، وإذا م يقػػػم   
رض  هللا جل   ى ه، وادلعامػ  الػا فيهػا ادلسػلمني والػا سػب  ادليػاول بػني معصية ت

، الذي يراح  هللا اي بيراه واي  اػاه، يقػوؿ ادلوحدين ولها سببها الريبة ىن مراحبة هللا 
 له ولاا هللا جل   ى ه:

        ((ٕٔ9ٕٔ9ٌٕجٌٕج.)ًك.)ًك                                  
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  يألٚيٝا٤يألٚيٝا٤  َع١ٝ اهلل َع١ٝ اهلل 

مػػم األتقيػػاء، الػػذين ومػػػلوا إىل درجػػة اإلحسػػاف، واإلحسػػاف أف تعبػػػد هللا   هللا 
وأيػك تػراه فػ ف م تكػن تػػراه ف يػه يػراؾ، معهػ  بعااينػه، معهػػ  برىاينػه، معهػ  بقوتػه، معهػػ  
بنأييػػده، معهػػ  باصػػره، معهػػ  سولػػه و ولػػه، معهػػ  بكػػل  ػػ ء ػلنػػاجوف إليػػه،   تنخلػػد 

اه  ىااية هللا  رفة ىني و  أحل، وما حيل   األعػر: ))وػن مػم هللا تػرى هللا معػك(( وػن ى
 مم هللا اي أز  وجرب سن د هللا لن ينخلد ىاك  رفة ىني و  أحل ىلد الدواـ.

الػػذين   زػوؼ ىلػيه  و   ػػ  ػلهتيػوف، مػن أجػػل ذلػك أمػػر    ػؤ ء أوليػاء هللا 
لها    ذه الدرجػة، وحػذر  أف يػرى واحػد ماػا أيػه زػ  اإلس ـ أف يظن اخل  أف األمة و

 :للصديق األىظ   من اايزرين، أو يرى اايزرين دويه ح  حاؿ 
{{نب  نب    ايًـ٘ايًـ٘  عٓزعٓز  فغ ِٖفغ ِٖ  فِٕفِٕ  املغًُنياملغًُني  ََٔٔ  أذزٟاأذزٟا  حتكضٕحتكضٕ  الالٜا أبا بهض ٜا أبا بهض   }}
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   قر أي مسل  يسق ابليهادتني لسر له ىاد مو ه   يعلػ  حػدره إ  هللا جػل   
ه،  ػػذا السػػر رمبػػا   يكػػوف ظػػا ر   الػػدييا، لكػػن يظهػػر   اايزػػرة إف  ػػاء هللا، وبػػار ىػ 

ادليػػار إلػػػيه  ابلباػػاف   العػػػام اايف، والوجهػػػاء مػػن األمػػػ  الكػػافرة وادليػػػروة، والعظمػػػاء، 
والرؤسػاء، ٍ  أحػد   يػػـو القيامػة ينمػػر لػو يسػق ابليػػهادتني ولػو مػػره واحػدة   ىمػػره، 

   حلنها ولو مرة: ويقوؿ: اي لينس                                 ((ٕٕ.)ٍجٌكؿ.)ٍجٌكؿ 
ألف ادلسلمني ح  ادلسنهرتين، والعصاة، وادلذيبني، والذين يسنمرءوا ادلعامػ  و  
ينوبػػػػوف ماهػػػػا حػػػػ  اخلامػػػػة وادلػػػػوت ولقػػػػاء رب العػػػػادلني، فينعرضػػػػوف للماكمػػػػة اإلذليػػػػة، 

اـ ويقضػػوأا   سػػ وف جهػػا ، يسػػأؿ هللا احللػػظ والسػػ مة أمجعػػني، الػػذي وٍزػػذوا أحكػػ
ٍزػػذ حكػػ    سػػقر، والػػذي ٍزػػذ حكػػ    القارىػػة، والػػذي ٍزػػذ حكػػ    جهػػا ، و 
الػػػذي ٍزػػػذ حكػػػ    لظػػػد، ووػػػل سػػػ ن مػػػن  ػػػؤ ء ىذابػػػه موجػػػود   القػػػرآف الكػػػرمي، 

، ح   ك  اكمػة اإلذليػة والعذاب الذي فيه و كله، واألفواج الا تدزله ماذا ىمل 
 ىليها هبذه األحكاـ؟ لكن بعد الدزوؿ ٍ  حضرة الا  ييلم فيه  أليه حاؿ:

٢ٌ  َؽٜفاَعٔتَٞؽٜفاَعٔتٞ  }} ِٖ ٢ٌأٜل ِٖ ِٔ  اٞيٜهَبا٥ٔض٢اٞيٜهَبا٥ٔض٢  أٜل َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ   ، وحاؿ:8ٕٔ{{  ٝأ
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{{  َٕ َٕٜأِعَتٞأٔس َٕ  َصٚبٞ،َصٚبٞ،  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأِعَتٞأٔس ُِٝؤَس َٕٜف ُِٝؤَس ُِٜت  ف٢َِٜساف٢َِٜسا  ٔيٞ،ٔيٞ،  ٜف ُِٜتَصٜأ ٓٔٞ  َعأجّزا،َعأجّزا،  َٜٚقِعُتَٜٚقِعُت  َصٚبَٞصٚبٞ  َصٜأ ََٝزُع ٜٓٔٞف ََٝزُع   َؽا٤ََؽا٤َ  ََاََا  ٜف

،ُ٘ ُ٘،اي٤ً ِٖ  اي٤ً ُُِٖ ُُ  ٍُ ٍُُٜٜكا ٌِ  َصٞأَعٜوَصٞأَعٜو  اِصٜفِعاِصٜفِع: : ُٜٜكا ٌََِٚع ِ٘،  ََٚع ٜٛ ِ٘،ُتِع ٜٛ ٌِ  ُتِع ٌَِٚٝق َُِع،  َٚٝق َُِع،ُِٜغ   َصٞأٔعَٞصٞأٔعٞ  ٜفٜأِصٜفُعٜفٜأِصٜفُع  ُتَؾف٤ِع،ُتَؾف٤ِع،  َٚاِؽٜفِعَٚاِؽٜفِع  ُِٜغ

ُٙ َُُز ُٜٙفٜأِذ َُُز ُٕٔٝز  ٜفٜأِذ ُٕٔٝزٔبَتِر ٘ٔ،  ٔبَتِر ٝٔٓ ُُ ٘ٔ،َُٜعًه ٝٔٓ ُُ ِٖ  َُٜعًه ُُِٖ َُٝرٗز  ٜأِؽٜفُعٜأِؽٜفُع  ُُ َُٝرٗزٜف ُِ  َذ٘زا،َذ٘زا،  ٔيٞٔيٞ  ٜف ُٗ ُِٜفٝأِرٔخًٝ ُٗ ١ٜٖٓ،  ٜفٝأِرٔخًٝ ١ٜٖٓ،اٞيَح ِٖ  اٞيَح ُُِٖ   ٜأُعُٛرٜأُعُٛر  ُُ

ٔ٘ ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ ُِٜت  َساَساف٢ِٜف٢ِٜ  إ٢ٜي ُِٜتَصٜأ ُ٘،  َصٚبَٞصٚبٞ  َصٜأ ُ٘،َِٔثًٜ ِٖ  َِٔثًٜ ُُِٖ َُٝرٗز  ٜأِؽٜفُعٜأِؽٜفُع  ُُ َُٝرٗزٜف ُِ  َذ٘زا،َذ٘زا،  ٔيٞٔيٞ  ٜف ُٗ ُِٜفٝأِرٔخًٝ ُٗ ١ٜٖٓ،  ٜفٝأِرٔخًٝ ١ٜٖٓ،اٞيَح ِٖ  اٞيَح ُُِٖ   ٜأُعُٛرٜأُعُٛر  ُُ

ٍُ  ايٖضأبَع١ٜ،ايٖضأبَع١ٜ، ٍُٜفٜأٝقٛ َٞ  ََاََا: : ٜفٜأٝقٛ ََٞبٔك ٖٓاص٢  ٔفٞٔفٞ  َبٔك ٖٓاص٢اي ِٔ  إ٢الإ٢ال  اي ََِٔ ََ  ُ٘ َُ٘ذَبَغ ُٕ  َذَبَغ ُٕاٞيٝكِضآ ََٚجَب  اٞيٝكِضآ ََٚجَبَٚ َٚ  ٔ٘ ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ ٕٕٓ{{  اٞيُدًٝٛراٞيُدًٝٛر  َعًٜ
  

، أو جػػهتء مػػن ادلػػدة، وحضػػرة الاػػ  مػػاه  يكػػوف حضػػد يصػػف ادلػػدة، أو ربػػم ادلػػدة
ؼلػػرجه ، مػػن الػػذين يبقػػوف؟ العظمػػاء الػػذين يػػرا   اايف   اللضػػاليات مػػن أ ػػل  الكلػػر 
واليػػرؾ والسريػػاف وليسػػوا مسػػلمني، ضلػػن   يناػػدث ىػػن ادلسػػلمني، لكػػن اجلبػػابرة الػػذين 

ه  احلػروب، يعيسوا   أرض ادلسلمني فساداً، ويدبروا ادلكالد، ويدبروا احليػل، ويلقػوا بيػا
ويدفعوا ذلػ  ابألسػلاة حػ  يقنػل ادلسػلمني بعضػه ، و ػ  ياظػروا ويلرحػوف أليػه يػن  حنػل 

 ادلسلمني  يدي بعضه  و   زارج اللعبة.

  فنٌ )ال إي٘ إال اهلل(فنٌ )ال إي٘ إال اهلل(

 ؤ ء    ذا اليػـو ولهػ  يقولػوا: اي ليناػا حلاػا   إلػه إ  هللا ولػو مػرة واحػدة، حػ  
( ذلػػػ  ماهتلػػػة ىظيمػػػة ىاػػػد هللا، والػػػذي يقػػػوؿ )  إلػػػه إ  هللا( يعلػػػ  أف أ ػػػل )  إلػػػه إ  هللا

 :يقوؿ فيه حضرة الا  
{{  َٕٓ َٕٓإ٢ ٍَ  إ٢َساإ٢َسا  اٞيَعِبَزاٞيَعِبَز  إ٢ ٍَٜقا َ٘  الاٜٜل  ٜقا َ٘إ٢ي ٘ٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜأَتِتٜأَتِت  اهللاهلل  إالإال  إ٢ي َ٘ٔفٔرٜٝفٔت ُُضُٓ  ٜفاٜلٜفاٜل  َفٔرٜٝفٔت ُُضَُٓت ١ٕ٦َٝٔٛ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َت ١ٕ٦ََٝٔٛخ َٗا  إ٢الٜٓإ٢الٜٓ  َخ َٗاَََرِت   َََرِت

١َٟٓ  َتٔحَزَتٔحَز  َذت٢ََٓذت٢َٓ ١ََٟٓذَغ َٗا  َذَغ َٗأَِثًٜ ِٓ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜفَتِحًَٔػٜفَتِحًَٔػ  َِٔثًٜ َِٓج َٗا َج َٗا ٔب {{ٔب
221221

  

ماذا تعمل؟ أسنيكة مس  السيئات، أي  حل    إلػه إ  هللا اليػـو وحبلهػا ىملػ  
ذيوب و  ة وس ل  ىليك، فنمس  ول الذيوب ح  اػد حسػاه حبلهػا وتقػف  وار ػا: 

                          ((114114)ٖٛر)ٖٛر. 
 وحاؿ الصاحلوف أ ل ىلـو ادلكا لة:

                                                                                                                                                    
 ؾحِغ جٌطًٍِٞ ْٕٚٓ أذٟ وجٚو ػٓ أّٔ ٌاٟ هللا ػٕٗ 8ٕٔ
 جٌيك١ك١ٓ جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ أّٔ ٌاٟ هللا ػٕٗ ٕٕٓ
 آنٍؾٗ أذ٠ٛؼٍٝ ِٓ قى٠ع أّٔ ذٓ ِحٌه، جٌكحف  جٌؼٍجلٝ فٝ ضهٍذؽ أقحو٠ع جفك١حء ٕٕٔ
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اعػػػر  (ن رسػػوؿ هللا) إذا حسػػباا ا صلػػػد ا إعػػر ىيػػرة حػػػرؼ، و (إ  هللا  إلػػه ) 
أربعػػة وىيػػػروف حػػرؼ، فػػ ذا حاذلػػػا  (  إلػػػه إ  هللا ن رسػػوؿ هللا)ىيػػرة حػػرؼ، فيكػػوف 

مػن  اً مػن هللا وورمػ ن سػاىة، فضػ ً ياإليساف   اليـو مػرة ؽلاػوا هللا ذيػوب األربعػة والعيػر 
 . أمة رسوؿ هللا؛ .هللا ذلذه األمة اننباة

 :ولذلك سيد  موسد يقوؿ
ٓٔٞ  َصٚب،َصٚب،  َٜاَٜا  }}   ُِ َٓٔٞعًه ُِ ٦ِّٝا  َعًه ٦ِّٝاَؽ ٘ٔ،  ٜأِسٝنُضٜىٜأِسٝنُضٜى  َؽ ٘ٔ،ٔب ٘ٔ،  َٜٚأِرُعٜٛىَٜٚأِرُعٜٛى  ٔب ٘ٔ،ٔب ٍَ  ٔب ٍَٜقا ٌِ: : ٜقا ٌِٝق َ٘  الال: : ََُٛع٢ََُٛع٢  َٜاَٜا  ٝق َ٘إ٢ٜٔي   إ٢ٜٔي

ُ٘،  إ٢ٔالإ٢ٔال ُ٘،اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا ٌٗ  َصٚب،َصٚب،  َٜاَٜا: : ٜقا ٌٗٝن ٍُ  ٔعَبأرٜىٔعَبأرٜى  ٝن ٍَُٜٝكٛ ٍَ  ََٖشا،ََٖشا،  َٜٝكٛ ٍَٜقا ٌِ: : ٜقا ٌِٝق َ٘  الال: : ٝق َ٘إ٢ٜٔي ُ٘،  إ٢ٔالإ٢ٔال  إ٢ٜٔي ُ٘،اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا َُاإ٢ٔإ٢ٔ: : ٜقا َُاْٖ   ٝأص٢ُٜزٝأص٢ُٜز  ْٖ

٦ِّٝا ٦ِّٝاَؽ ٘ٔ،  َتُدٗقَٓٔٞتُدٗقٓٔٞ  َؽ ٘ٔ،ٔب ٍَ  ٔب ٍَٜقا ِٛ  ََُٛع٢،ََُٛع٢،  َٜاَٜا: : ٜقا ِٜٛي ٕٖ  ٜي ٕٖٜأ ٌَ  ٜأ ِٖ ٌَٜأ ِٖ َٚأت  ٜأ َُا َٚأتايٖغ َُا   ايٖغِبع٢ايٖغِبع٢  َٚاأٜلَصٔمنَيَٚاأٜلَصٔمنَي  ايٖغِبع٢ايٖغِبع٢  ايٖغ

َ٘  َٚالَٚال  ٔنف١ٕ٤،ٔنف١ٕ٤،  ٔفٞٔفٞ َ٘إ٢ٜٔي ُ٘  إ٢ٔالإ٢ٔال  إ٢ٜٔي ُ٘اي٤ً ِِ  ََاٜيِتََاٜيِت  ٔنف١ٕ٤،ٔنف١ٕ٤،  ٔفٞٔفٞ  اي٤ً ٢ٗ ِِٔب ٢ٗ َ٘  الال  ٔب َ٘إ٢ٜٔي ُ٘  إ٢ٔالإ٢ٔال  إ٢ٜٔي ُ٘اي٤ً   222222{{  اي٤ً

، حػ  أل ػل ادليػهتاف، مػن ادلػؤماني هللا  و ذه    البيرى الا يبيػر  هبػا رسػوؿ
 الذي ضاك  ىليه  أيلسه  و رلنه    ادلخازي وادلعام  لرب العادلني، يقوؿ:

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ َ٘اي٤ً َُٝدًهُك  اي٤ً َُٝدًهُكَع ِٔ  َصُجالَصُجال  َع َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ َّ  اٞيَدال٥ٔل٢اٞيَدال٥ٔل٢  ُص٤ُٚؼ٢ُص٤ُٚؼ٢  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٝأ ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا   اٞئك

ُِٓؾُض َٝ ُِٓؾُضٜف َٝ ٘ٔ  ٜف ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ ٌٗ  ٔعٔحالٔعٔحال  َٚٔتِغٔعنَيَٚٔتِغٔعنَي  ٔتِغَع١ٟٔتِغَع١ٟ  َعًٜ ٌٗٝن ٌٍ  ٝن ٌٍٔعٔح ٌُ  ٔعٔح ٌَُِٔث ِٖ  اٞيَبَقض٢،اٞيَبَقض٢،  ََٚزََٚز  َِٔث ُُِٖ ُُ  ٍُ ٍَُٜٝكٛ ِٓٔهُض: : َٜٝكٛ ِٓٔهُضٜأُت   ٜأُت

ِٔ َِٔٔ ٦ِّٝا؟  ََٖشاََٖشا  َٔ ٦ِّٝا؟َؽ َُٜو  َؽ َُٜوٜأٜظًٜ َٕ؟  ٜنَتَبٔتٜٞنَتَبٔتٞ  ٜأٜظًٜ َٕ؟اٞيَرأفٝعٛ ٍُ  اٞيَرأفٝعٛ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٍُ  َصٚب،َصٚب،  َٜاَٜا  الال: : ٜف َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ   ُعِشْص؟ُعِشْص؟  ٜأٜفًٜٜوٜأٜفًٜٜو: : ٜف

ٍُ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٍُ  َصٚب،َصٚب،  َٜاَٜا  الال: : ٜف َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٕٖ  َب٢ًٜ،َب٢ًٜ،: : ٜف ٕٖإ٢ َْا  ٜيٜوٜيٜو  إ٢ َِٓز َْأع َِٓز ١َٟٓ  ٔع ١ََٟٓذَغ ُ٘  َذَغ ْٖ ُ٘ف٢ِٜ ْٖ َِ  الال  ف٢ِٜ ًٞ َِٝظ ًٞ ِٜٝو  ٝظ ِٜٝوَعًٜ َّ،  َعًٜ ِٛ َٝ َّ،اٞي ِٛ َٝ   اٞي

ٜٛاٜق٠١  ٜفَتِدُضُدٜفَتِدُضُد ٜٛاٜق٠١ٔب َٗا  ٔب َٗأفٝ َُٗز  ٔفٝ َُٗزٜأِؽ ِٕ  ٜأِؽ ِٕٜأ َ٘  الال  ٜأ َ٘إ٢ٜي ُ٘  إ٢الإ٢ال  إ٢ٜي ُ٘اي٤ً َُٗز  اي٤ً َُٗزَٜٚأِؽ ٕٖ  َٜٚأِؽ ٕٖٜأ ُّٖزا  ٜأ ُّٖزاََُر ُٙ  ََُر َُٙعِبُز ُ٘،  َعِبُز ُ٘،ََٚصُعٛٝي   ََٚصُعٛٝي

ٍُ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َْٜو،  اِذُنِضاِذُنِض: : ٜف َْٜو،َِٚط ٍُ  َِٚط َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٙٔ  ََاََا  َصٚبَصٚب  َٜاَٜا: : ٜف َٖٙٔٔش ٜٛاٜق١ٝ  َٖٔش ٜٛاٜق١ٝاٞئب ٙٔ  َََعَََع  اٞئب َٖٙٔٔش ٍَ  ٔت؟ٔت؟ايٚغٔحالايٚغٔحال  َٖٔش ٍَٜفٜكا ْٖ: : ٜفٜكا ْٖإ٢   وٜٜوإ٢

ُِ،  الال ُِ،ُتٞعًٜ ٍَ  ُتٞعًٜ ٍَٜقا ٜٛاٜق١ٝ  ٜنف١ٕ٤ٜنف١ٕ٤  ٔفٞٔفٞ  تُُتايٚغٔحالايٚغٔحال  ٜفُتَٛمُعٜفُتَٛمُع: : ٜقا ٜٛاٜق١َٝٚاٞئب ٜٛاَؽٔت  ٜنف١ٕ٤،ٜنف١ٕ٤،  ٔفٞٔفٞ  َٚاٞئب ٜٛاَؽٔتٜف   ايٚغٔحالُتايٚغٔحالُت  ٜف

َُٝكًٜٔت َُٝكًٜٔتَٚ ٜٛاٜق١ٝ،  َٚ ٜٛاٜق١ٝ،اٞئب ٌُ  ٜفالٜفال  اٞئب ٌَُِٜثٝك ٢ِ  َََعَََع  َِٜثٝك ٢ِاِع ٘ٔ  اِع ٘ٔاي٤ً ٤ِْٞ  اي٤ً ٤َِْٞؽ ٖٕٕ{{  َؽ
  

أمػر  أف يعظػ   لي   ااؾ   ء يساوي اس  هللا جل وى ، و لػذلك أمػر  هللا 
وػػاذابً، أو اب ػػ ً وتػػدَّى    دالًمػػا، إايؾ أف تسػػنههتئ ابسػػ  هللا و لػػف سضػػرته  اسػػ  هللا

 أيك سا ياً ألف هللا حذر من ذلك فقاؿ تعاىل:

                                                           
 صك١ف جذٓ قرحْ ٚجٌكحوُ ػٓ أذٟ ْؼ١ى جٌهىٌٞ ٌاٟ هللا ػٕٗ ٕٕٕ
 جٌطًٍِٞ ػٓ ػرى هللا ذٓ ػٍّٚ ْٕٓ جذٓ ِحؾس ٚؾحِغ ٖٕٕ
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                              ((ٕٕٕٕٗٗ.)جٌرمٍز.)جٌرمٍز  

ويف تسنههتئ ابس  هللا واعله  و اليمني الل الذي ػللػل لػك مػا تسلبػه    ػذه 
، جعػل لػك وػل األمػور ادلهمػة   الػدييا إبسػ  هللا، أغلػد لدييا، وإف زػالف  ػرع هللا ا

 :  ء ينمااه اإليساف   الدييا زوجة ماحلة وفيها يقوؿ 
ُٔ  اِعَتٜفاَراِعَتٜفاَر  ََاََا  }} َٔ ُُِؤ ُٔاٞي َٔ ُُِؤ ٣َٛ  َبِعَزَبِعَز  اٞي ٣ََٛتٞك ٘ٔ  َتٞك ٘ٔاي٤ً ِّٝضا  اي٤ً ِّٝضاَخ ُ٘  َخ ُٜ٘ي ِٔ  ٜي َِٔٔ َِٚج١ٕ  َٔ َِٚج١َٕط ِٕ  َفأيَر١ٕ،َفأيَر١ٕ،  َط ِٕإ٢ َٖا  إ٢ َََض َٖاٜأ َََض   ٜأ

،ُ٘ ُ٘،ٜأٜطاَعِت ِٕ  ٜأٜطاَعِت َِٕٚإ٢ َٗا  َْٜعَضَْٜعَض  َٚإ٢ ِٝ َٗاإ٢ٜي ِٝ ُ٘،  إ٢ٜي ُ٘،َعٖضِت ِٕ  َعٖضِت َِٕٚإ٢ َِ  َٚإ٢ َِٜأٞقَغ َٗا  ٜأٞقَغ ِٝ َٗاَعًٜ ِٝ ُ٘،  َعًٜ ُ٘،ٜأَبٖضِت ِٕ  ٜأَبٖضِت َِٕٚإ٢ َٗا  ٜياَبٜياَب  َٚإ٢ ِٓ َٗاَع ِٓ ُ٘  َع ََُْ٘قَرِت   ٔفٞٔفٞ  ََْقَرِت

َٗا، َٗا،َْٞفٔغ ٘ٔ  َْٞفٔغ ََأي َٚٔ٘ ََأي َٚ  }}ٕٕٗ  

 و ذا مي اؽ وىقد حاؿ هللا فيه:

                           ((ٕٕٔٔ)جٌٕٓحء)جٌٕٓحء  

ضلرتمػه حػ    يقػم   السػػ ؽ، ىقػد الػهتواج مسػاه مي ػاؽ غلػيظ،  ػػديد،   بػد أف  
، مػػا ادلي ػػاؽ الرلػػيظ؟ مػػا و    اللػػراؽ، و    الظهػػار، و  فيمػػا ؼلػػالف  ػػرع الػػر ن 

 :لبه؟ وما جو ره؟ حاؿ فيه 
َ٘  اٖتٝكٛااٖتٝكٛا  }} َ٘اي٤ً َٓٚغا٤ٔ  ٔفٞٔفٞ  اي٤ً َٓٚغا٤ٔاي ِِ  اي ْٖٝه ِِف٢ِٜ ْٖٝه ٖٔ  ف٢ِٜ ُٖ ُُٛ ٖٜٔأَخِشُت ُٖ ُُٛ ١َْٔ  ٜأَخِشُت ََا ١َْٔٔبٜأ ََا ٘ٔ  ٔبٜأ ٘ٔاي٤ً ِِ  اي٤ً ًُٞت َِِٚاِعَتِرًٜ ًُٞت ٖٔ  َٚاِعَتِرًٜ ُٗ ٖٔٝفُضَٚج ُٗ   ٝفُضَٚج

٘ٔ  ١َُٔ١َُٔٔبٜهًٔٔبٜهًٔ ٘ٔاي٤ً ٕٕ٘{{  اي٤ً
  

 و  رواية أزرى:
ُِٛفٛا  }} ُِٛفٛااِعَت َٓٚغا٤ٔ  اِعَت َٓٚغا٤ٔٔباي ِّٝضا  ٔباي ِّٝضاَخ ٖٔ  َخ ُٗ ْٖ ٖٔف٢ِٜ ُٗ ْٖ ِِ  ف٢ِٜ َِٓزٝن ِِٔع َِٓزٝن َٔ  الال  ٔع ًٔٞه ُِ ََٜٔ ًٔٞه ُِ َٜ  ٖٔ ٢ٗ ِْٝفٔغ ٖٔأٜل ٢ٗ ِْٝفٔغ ٦ِّٝا،  أٜل ٦ِّٝا،َؽ َُا  َؽ ْٖ َُاَٚإ٢ ْٖ   َٚإ٢

ٖٔ ُٖ ُُٛ ٖٜٔأَخِشُت ُٖ ُُٛ ١َْٔ  ٜأَخِشُت ََا ١َْٔٔبٜأ ََا ٘ٔ  ٔبٜأ ٘ٔاي٤ً ِِ  اي٤ً ًُٞت َِِٚاِعَتِرًٜ ًُٞت ٖٔ  َٚاِعَتِرًٜ ُٗ ٖٔٝفُضَٚج ُٗ ١َُٔ  ٝفُضَٚج ١َُٔٔبٜهًٔ ٘ٔ  ٔبٜهًٔ ٘ٔاي٤ً   ٕٕٙ{{  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي٤ً

أجػػل ذوػر هللا، ألف  ػذا العقػػد ذوػر فيػػه إسػ  هللا جػػل    أمػبا  حػ ؿ لػػك مػن
ى ه، فكل   ء فيه ذور  يابر  ىلد ادلؤمن أف يعظمه ما داـ لػه ىػني تسػرؼ    ػذه 

 احلياة، ف ذا ىظَّ  إس  هللا ف ف هللا يعظمه   الدييا واايزرة.

                                                           
 ْٕٓ جذٓ ِحؾس ٚجٌطرٍجٟٔ ػٓ أذٟ ئِحِس ٌاٟ هللا ػٕٗ ٕٕٗ
 ْٕٓ أذٟ وجٚو ٚصك١ف ٍُِٓ ػٓ ؾحذٍ ذٓ ػرى هللا ٌاٟ هلل ػٕٗ ٕٕ٘
 ضٕر١ٗ جٌ حف١ٍٓ ذأقحو٠ع ١ْى جأل١ٌٚٓ ٚج٢ن٠ٍٓ ٕٕٙ
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لو يػػػه؟ ، مبػػػاذا أزػػػذ ارجػػػل مػػػن أوليػػػاء هللا الصػػػاحلني إمسػػػه اليػػػيم بيػػػر احلػػػا  
 وويف ومل إليها؟

وػػػاف يسػػػ    السريػػػق فوجػػػد ورحػػػة مكنػػػوب ىليهػػػا إسػػػ  هللا ملقػػػاة ىلػػػد األرض، 
، اً العسػػػار وا ػػػرتى بػػػدر   ىسػػػر  و ػػػذه األ ػػػياء وايػػػ   درة   أايمػػػه، فرفعهػػػا وذ ػػػ  إىل

 .وىسَّر ا ووضعها    ق جدار من اجلدراف الا مر هبا ح    يسأ ا أحد بقدمه
مساػا   ا ذه الليلة إذا به يرى   ادلااـ من يقوؿ لػه: اي بيػر  يبػ  وىادما  ـ   

 زره وجعلااؾ من أولياء .مسك   الدييا وااياالدييا فسيباا 
، أمػب  مػن أوليػاء هللا، ة، وسر العاايػة  ء ينهاوف به الااس، ولكن    سر الو ي

يايه، أو يعػرض اسػ  هللا دلػا ، فادلؤمن الذي يعظ  هللا   يقم   ىص   اس  هللاأليه ىظَّ 
  يليػػػق   لػػػه ووربايلػػػه،  ػػػذا ادلػػػؤمن يكػػػوف مػػػن أوليػػػاء هللا الػػػذين ذوػػػر   هللا   ااييػػػة 

 الكرؽلة: 

                                                     

                 ((ٖٖٙٙ)ّٔٛ٠)ّٔٛ٠    

  ء بعد ذلك:و ؤ 

                                                             

                     ((ٙٗٙٗ.)ّٔٛ٠.)ّٔٛ٠  

 .... نيػلاا ولك  أمجع ..... يسأؿ هللا 
وأف غلعلاػػػا يراحبػػػه  ... أف ينوجاػػػا بنػػػاج و ينػػػه، وأف يكنباػػػا   ديػػػواف أ ػػػل سػػػعادته

وأف ... وأف ػللظاا من ادلعامػ  واللػنت، مػا ظهػر ماهػا ومػا بسػن .... ىلد الدواـ وطلياه
ويرزحاػػا  ... وأف غلعلاػػا   الػػدييا    اىنػػه ... ن ىبادتػػهيعيااػػا ىلػػد ذوػػره و ػػكره وحسػػ

عػ    وغلعلاا   اايزرة مػن أ ػل الػدرجات ال .... حسن اخلناـ ىاد الوفاة ودزوؿ جانه
 لد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل د هللا ىملَّ و  .... جاة الاعي  أمجعني
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 7ٕٕاجمللس الثاني والعصرون
  تهضِٜ اهلل تعاىل يإلْغإتهضِٜ اهلل تعاىل يإلْغإ

  ؽهض اهلل ع٢ً عٛاٜاٙؽهض اهلل ع٢ً عٛاٜاٙ

  آف١ ايٓفػآف١ ايٓفػ

  فنٌ اهللفنٌ اهلل

  خز١َ األذبابخز١َ األذباب

  ُذُحب ايغايهنيُذُحب ايغايهني

  عالد أَضاض ايٓفػعالد أَضاض ايٓفػ

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕجٌه١ّّجألليٍ  -طف١ّٕ -و٠ٛجْ جٌكٛجِى لرٍٟ  7ٕٕ
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إلْغإتهضِٜ اهلل تعاىل ي::اجملًػ ايثاْٞ ٚايعؾضٕٚاجملًػ ايثاْٞ ٚايعؾضٕٚ
ٕٕ9ٕٕ9

  

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد ، والص ة والس ـ ىلد حبيبه ومصسلاه؛ سيد  ن ومن وا ه.

يريػػد أف يُظهػػر اجلمػػاؿ الػػذي مجلاػػا بػػه حضػػرة الو ػػاب، و  يوجػػد أحػػد ماػػا معػػه 
، مػن الػذي مػور ؟   ء، ول ااسن الا فياا، والهتياة الػا ىلياػا مػن زالقاػا وابرياػا 

                      ((ٖٖ)ٓجٌط قققحذ)ٓمػػػن الػػػذي روَّػػػ  زياػػػة العقػػػل؟ ومػػػن الػػػذي ػللػػػظ  جٌط قققحذ
النوازف بني العقل وبني حػوى اجلسػ ؟  ػذا مػن أجػل أف يػدزل   النكػرمي الػذي يقػوؿ هللا 

  فيه   القرآف الكرمي:                     ((7ٓ7ٓ.)جإلٍْجء.)جإلٍْجء 
، أغ  ػػا وأى  ػػا العقػػل، يسػػنسيم اإليسػػاف أف يػػناك  فيػػه، النكػػرمي   ػػياء و ػػ ة

فأضم ادلعلومات فيه حلني ما أسندىيها، وأسندى  حػوة الػذاورة لكػ  تا ػدين   موضػوع 
أريد أف أتذوره، وأسندى  شللكة اخلياؿ حا تعسيس اخلياؿ الذي أ يل به ادليروع الػذي 

دراؾ الػػذي بػػه ُأدرؾ حقػػالق األ ػػياء ػلسػػن األحػػواؿ   ادلسػػنقبل، وأسػػندى  بػػه حػػوة اإل
، لكػػن َمػػن وجليػػة األمػػور، وػػل  ػػذا ابلاػػور الػػذي وضػػعه    ػػذا العقػػل العهتيػػهت الرلػػور 

الػػذي معػػه ملػػاتي  العقػػل؟! ضلػػن مجيًعػػا ضللػػظ اللا ػػة، لكػػن أيػػن ادلوحػػم الػػذي يسػػ ل فيػػه 
اإلتصػاؿ  اللا ة؟ ويف ال  اللا ه ىاػدما تلنػن  الصػ ة؟ لػو حػدث ىسػل إذلػ    جهػاز

الػػػذي بياػػػك وبػػػني حقيقنػػػك ويػػػف ال  ابللا ػػػة؟! اإلتصػػػاؿ بياػػػك وبػػػني احلقيقػػػة اإلذليػػػة 
الاوراييػػة الػػا فيهػػا وػػل األجهػػهتة العلويػػة ويػػف يػػن ؟ ويػػف تسػػندىيها؟ مبػػا أىسػػا  هللا، ومبػػا 

 جعله فياا هللا، ومبا حبا  به هللا ج    ى ه.
حػ  تعػهتؼ الصػوت احلسػن إف وػاف    مػن الػذي  ػكَّل احلا ػرة واألوةار الػا هبػا

أ ػػػل اخلػػػربة ليعمػػػل لػػػه ذلػػػك؟! إذاً لػػػذ   وػػػل  ، أو   اإلييػػػاد؟  ػػػل ذ ػػػ  إىلةالػػػن و 
الااس، رجل موته مجيل وؽل  الكوف وله ابلصػوت العظػي  اخلا ػم لكنػاب هللا وٍ  رب 

 إىللػػه آبفػػة مػػر ة   احلا ػػرة   ػػ  الصػػوت، وػلنػػار ويػػذ    العػػهته اخلػػالق القػػادر 
،  ػػل يوجػػد  صػػىف  اػػا، و  غلػػد  ػػ ء ييػػليه، و  يصػػلاه إ  مػػن زلقػػه   اػػا، وإىل

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕجٌه١ّّجألليٍ  -طف١ّٕ -ٍٟ و٠ٛجْ جٌكٛجِى لر 9ٕٕ



                                          :                          :                          8989(                                      نتاب (                                      نتاب 242242))

 

 

لعبػػػاده األزيػػػار  إمػػػ ح    ػػػذه األُمػػػور؟   يوجػػػد، يرامػػػات األوةار فضػػػل مػػػن هللا 
 واألبرار، وفضٌل أىظ  ذل  إذ وفَّقه  إلسنخدامها فيما ػلبه    ذه الدار.

يسػػنخدموأا   أ ػػياء   تليػػق، و ػػؤ ء  ويوجػػد ُأ س معهػػ  يرمػػات راحيػػة لكػػاه 
أحل مػن ىػام احليػواف، فكػل الػذي معاػا  درجة جعلها هللا  يهبسوا إبيسايية اإليساف إىل

،   يبػػا   أحػػد ماػػا   يػػـو بيػػ ء   يلسػػه، تريػػد أف لػػه وىساه وإورامػػ مػػن فضػػل هللا
 لك؟!.تبا   بي ء فيك ا رح ماه ىساء زالقك وابريك، ماذا ينبقد لك بعد ذ
، جػػل   ىػػ هإذاً مػػاذا يلعػػل؟ يُظهػػر مجػػاؿ هللا ل زيػػار، ول حبػػاب مػػن ىبػػاد هللا 

ونػػػاب هللا، وحػػػبه  لسػػػيد  ومػػػو   رسػػػوؿ هللا   حػػػ  ييػػػند حايػػػاه  إىل هللا، و ػػػوحه  إىل
 واي  اػػا  إذ أحاماػػا هللا ،  ،و ػػو الرػػس    ػػذه اإلحامػػة، ولػػا   ػػرفًا، وفخػػًرا، ورلػػًدا

ماػػػا مقػػػاـ أحبابػػػه وأمػػػلياءه، مػػػن ضلػػػن حػػػ  يقيماػػػا مقػػػاـ ابػػػوبني مػػػن ىبػػػاده؟ أف هللا أحا
 واألملياء، وادلقربني، وضلن وما يقوؿ اإلماـ أبو العهتال  فياا:

  ِٚققققققٓ لرققققققً وٕققققققح ْعِققققققح ٚؾٙققققققعِٚققققققٓ لرققققققً وٕققققققح ْعِققققققح ٚؾٙققققققع

  

  فيقققققققققٍٔح ذطقققققققققٗ ٌؾقققققققققحالل فكقققققققققٛالفيقققققققققٍٔح ذطقققققققققٗ ٌؾقققققققققحالل فكقققققققققٛال

  
  ؽهض اهلل ع٢ً عٛاٜاٙؽهض اهلل ع٢ً عٛاٜاٙ

 !ماذا واف معاا حبل أف يعرؼ رسوؿ هللا؟     ء
لػػي  ىلػػد ادلعسػػ  حلػػظ العسيػػة ولكػػن ذلػػك ىلػػد ادلعسَػػد لػػه، أىسػػاين  وحػػالوا لاػػا:

 !حافظ ىليها بيكر اإلله...  ىسية، ويف ُأحافظ ىليها ويدمي ىليها؟
و كر اإلله ويف يكوف؟   أحوؿ احلمد  فق ، بل يكوف  ف أيسػ  وػل فضػل 

 .هج    ى  وول توفيق وول ز   َّ أو مس إىل اللاىل األىظ  و و هللا
   ػذا الػهتمن و  مػن أتبػاع الصػاحلني  اً و ذا  ػو ادلػرض العضػاؿ الػذي ييػني و ػ  

، اإليسػػاف يصػػػا  الصػػاحلني ويػػػدزل بصػػدؽ وإزػػ ص، فيلػػػن  هللا ىليػػه وؽلااػػػه، غػػ ه
وىاػػدما يػػرى بدايػػة اللػػن ، ويلمػػ  أأر ادلػػا  اإلذليػػه، إف وايػػ    ىلػػ  و ػػ ، أو  ػػ وة 

مػػػاح   ػػػذا و  مػػػاحبهاو ػػػو  رت ويظػػػن أأػػػا بضػػػاىنهعر   القلػػػوب، يرػػػؤ مػػػوت وحاػػػني يػػػ
 .، و اا فورًا يسق    ىني الوابؿ من يظر هللا مبدع  ذا اإلذلاـ، حا ا !اللن، و 

مػػػػػػاذا ػلنػػػػػػاج؟ اليػػػػػػكر، دالمػػػػػػاً يػػػػػػرد  لػػػػه، أِل اجلميػػػػل لصػػػػاحبه، أيسػػػػ  اللضػػػػل 
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  واللضػل دلػػن ولػه؟                     ((7ٖ7ٖ)ْآي ػّققٍج)ْلػػذي فياػا والػػذي بػػدازلاا وػل ا  آي ػّققٍج
  من هللا:                           ((ٖٖ٘٘.)ًجٌٕك.)ًجٌٕك 

  آف١ ايٓفػآف١ ايٓفػ

ولػػذلك أتع ػػ  مػػن حػػا ت بعػػض األحبػػاب الػػذين   البػػداايت، أجػػد أيػػه يعامػػل 
بيػػػػدة،  -ألأػػػػ  رأو بعػػػػض مجػػػػاؿ هللا الػػػػذي أظهػػػػره هللا ىليػػػػه  -مػػػػن مجعهػػػػ  هللا ىليػػػػه 
  ماػه، سوة، وإذا أراد أحد ماه  أف يبػدي بػرأي   يهػدأ حػ  ياػنقوبلظاظة، وبرلظة، وبق

 ن يعاملك  هبذه ادلعاملة؟؟  ل ضل ل ضلن ىلد  ذه الياولة!
ضلػػػن يعمػػػل ومػػػا ىلَّماػػػا الػػػرءوؼ الػػػرحي ، الر ػػػة، واحلاػػػاف، واليػػػلقة، والعسػػػف، 

مػا يسيػق مػن  وادلودة، والرأفة، واللني،  ذا الذي يعاملك  به،  ػل ولَّْلاػا أحػد مػاك  فػوؽ
األوراد؟  ، بػػػػل يقػػػػوؿ ايرب  ػػػػ  مسػػػػاوني وىاػػػػد   مصػػػػا  ومػػػػن أجلاػػػػا ينامػػػػل  ػػػػذه 
األ ػػاؿ،  ػػل  لباػػا مػػن أحػػد مػػاك  أمػػر فػػوؽ  احنػػه؟   يسلػػ  أبػػداً واحلمػػد ، ألف هللا 

 مر ح  ييرفه   يكلله.من سواه، وح  ىادما يسل  واحد ألأغاا  ى
ما زال  موجوده، آفة اايفات أف ادلريػد يػرى لكن الذي ػلدث سببه الال ، ألأا 

أف يلسػػه أ ػػ ً للميػػيخة حبػػل أف يصػػل إىل مقػػاـ اإل ػػراحات، واإلتصػػاؿ الظػػا ر والبػػا ن 
، أليػه زػارج دالػرة احللػظ، الػذي ػلروػه  اػا يلسػه، إذا غابػ  الػال  بسيد السادات 

ىمػػن  هللا أُيػػ ، األُيػػ  يلايػػه ىػػن السػػوى، ويريػػ  بوجػػه وحػػدث بياػػه وبػػني احلبيػػ  
 سواه، ف  يرى   اايفاؽ ظا راً واب ااً إ  وجه هللا:

                             ((ٔٔ٘ٔٔ٘.)جٌرمٍز.)جٌرمٍز  

    ونػػػاب هللا: لر ػػة الػػػا أمػػر هبػػػا هللا حبيبػػه فيعامػػل اخللػػػق اب                 

                                              ((159159)ٕــضا ــضإ(آٍ عُـــ مػػػػػ  وػػػػػاف ييػػػػػند  آٍ عُـــ
 إذا رأى زروجاً ىن  رع هللا: !سيد  رسوؿ هللا؟ واف ييند   حاله واحدة فق 

َِ  ََاََا  }} َِْتٜك َِا َِْتٜك ٍُ  ا ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔاي٤ً ٘ٔ    اي٤ً َٓٞفٔغ ٘ٔٔي َٓٞفٔغ ٤ِٕٞ  ٔفٞٔفٞ  ٔي ٤َِٕٞؽ ٘ٔ،  ُِٜؤَت٢ُِٜؤَت٢  َؽ ِٝ ٘ٔ،إ٢ٜي ِٝ َٜٗو  َذٖت٢َذٖت٢  إ٢ٜي َِٓت َٜٗوُٜ َِٓت ُٜ  ِٔ َِٔٔ ََأت  َٔ ََأتُذُض   ُذُض

،ٔ٘ ٘ٔ،اي٤ً َٝ  اي٤ً َٜٝف َِٜف ََِِٓتٔك ٘ٔ  َِٓتٔك ٘ٔٔي٤ً ٤ً   8ٕٕ{{  ٔي

                                                           
 صك١ف جٌرهحٌٞ ػٓ ػحتٗس ٌاٟ هللا ػٕٙح 8ٕٕ
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  فنٌ اهللفنٌ اهلل

أي إيساف يظهر ىليه مجاؿ من مجػا ت الواحػد الو ػاب، يعلػ  أف  ػذا  ػو فضػل 
هللا ىليه، ييكر هللا ىلد  ذه الاعمة، ويسأله ادلهتيد، ويف؟ إذا أعر ىليه أحػد يقػوؿ لػه: 
 لػػي  معػػ   ػػ ء  ػػذا فضػػل هللا،  ػػذا إوػػراـ هللا، الػػبعض يقوذلػػا ىلػػد  يئػػة النواضػػم حػػ 
يهتيد من حوله من ال ااء ىليه،  ذه حيلة يل ، والعياذ اب، و ػذه مصػيبة يقػم فيهػا جػ  
غلػػػ ، فينواضػػػم حػػػ  ي اػػػوا ىليػػػه، فُأُذيػػػه  ػػػ   ػػػذا ال اػػػاء، والػػػال  تنلػػػذذ بسػػػماع  ػػػذا 

 ادلدي ، و ذه ور ة أورب، لكن العارفني، والصاحلني، ىلد غ   ذا اذليئة.
َِٓ   }}دما يػرى ويسػمم مادحيػه: يقػوؿ ىاػ وػاف أبو بكػر سيد   ُٗـ َِٓ ايًٜٓ ُٗـ ِْـتَ   ايًٜٓ ِْـتَ ٜأ ُِ   ٜأ ُِ ٜأِعًٜـ   ٜأِعًٜـ

َٓٞفٔغٞ،  َٔينَٔين َٓٞفٔغٞ،ٔب َْا  ٔب َْاَٜٚأ ُِ  َٜٚأ ُِٜأِعًٜ َٓٞفٔغٞ  ٜأِعًٜ َٓٞفٔغٞٔب ِِ،  ٔب ُٗ ِٓ َٔ،ِِ ُٗ ِٓ َٔ  َِٓ ُٗ َِٓايًٜٓ ُٗ ٓٔٞ  ايًٜٓ ًٞ ٓٔٞاِجَع ًٞ َِٝضٟا  اِجَع َِٝضٟاَخ َُٓا  َخ َُٓأَ َٔ  ،َٕ ُٛٓٓ َٕ،َٜٝع ُٛٓٓ     ََاََا  ٔيٞٔيٞ  َٚاٞئفِضَٚاٞئفِض  َٜٝع

َٕ،  الاٜٜل ُُٛ َٕ،َِٜعًٜ ُُٛ ْٔٞ  َٚاٜلَٚاٜل  َِٜعًٜ ُْٔٞتَؤأخِش َُا  ُتَؤأخِش َُأب َٕ  ٔب ََٕٜٝكٛٝيٛ {{  َٜٝكٛٝيٛ
ىاػدما   وواف سيدي أبو احلسػن اليػاذ  ،230230

ال شٓعٛٙ إْ٘ ٜثين ع٢ً ال شٓعٛٙ إْ٘ ٜثين ع٢ً   ))))مسم أحد ي س ىليه ذات مرة، فأرادوا أف ؽلاعوه، فقاؿ ذلػ : 

 .((((  ايفنٌ ايشٟ خقين ب٘ اهللايفنٌ ايشٟ خقين ب٘ اهلل
فاللضػل ، وال اػػاء ، وأ  لػػي  معػػ   ػػ ء، وضلػػن يريػػد أف يكػػوف مجيًعػػا    ػػذا 

اؿ الابػػػوي، ادلاػػواؿ، ومػػن أجػػل ذلػػػك يريػػد أف يرىػػد موا ػػ  األحبػػػاب، حػػ  ت قػػل ابحلػػ
وتن مػػل ابجلمػػاؿ اإلذلػػ ، ويرتقػػ  األحبػػاب مػػن زسػػاب األمسػػاع إىل زسػػاب القلػػوب،   

 زساب األمساع، و  تلذذ األمساع، واجعل زسابك للقلوب. تنوجه إىل
 صاا مبا زىف به أحبابه، وأمػلياءهوأف ؼل وىساءه يسأؿ هللا أف يعماا بلضله وورمه
ل غسػػاء، وأف يلػػن  لاػػا وػػل واػػوز اخلػػ ، واللضػػل، وأوليػػاءه، وأف يكيػػف لاػػا   الػػدييا وػػ

 والعساء، وأف غلعلاا من الوجهاء الذين يواجهوف بسيد الرسل واأليبياء.

  خز١َ األذبابخز١َ األذباب

الػػذي يريػػد أف يكػػوف مػػم الصػػاحلني أو مػػاه  يػػرى لالسػػه دور معهػػ    دىػػوة هللا، 
 سػػار ىليهػػا الصػػاحلوف وأفضػػل األدوار ابلكليػػة الػػا حبػػ  فيهػػا هللا والاػػ  ادلخنػػار، والػػا

واألبػػرار، الػػدور الػػذي بػػه تظهػػر معػػادف الالػػوس، زدمػػة األحبػػاب، تقػػدمي السعػػاـ، وتقػػدمي 
                                                           

ٌْؼَٓىٍٞ ٖٕٓ  وٍ ػٓ أذٝ ذىٍ  جٌّٛجػ ، فٟ ج
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اليراب، وتقدمي الواج ، و   الا تبني معدف الال ، ولذلك وػاف الصػاحلوف   الػهتمن 
اللاضػػػل ىاػػػدما ٍ  رجػػػل ويلسػػػه فيهػػػا مشػػػي  مػػػن الكػػػرب، يقيمويػػػه   اخلدمػػػة، ألف الػػػذي 

 :فيها   ء من الكرب مكنوب ىليه زلرـو من فضل هللا تعاىل، حاؿ  يلسه
ٌُ  الال  }} ٌَُِٜزُخ ١ٜٖٓ  َِٜزُخ ١ٜٖٓاٞيَح ِٔ  اٞيَح ََِٔ ََ  َٕ َٕٜنا ٘ٔ  ٔفٞٔفٞ  ٜنا ًٞٔب ٜ٘ٔق ًٞٔب ٍُ  ٜق ٍَُِٔثٜكا ِٔ  َسٖص٠َٕسٖص٠ٕ  َِٔثٜكا َِٔٔ ٖٕٔ{{  ٔنِبض٣ٔنِبض٣  َٔ

  

جاة القرب، وجاة ادلعارؼ، وجاػة اليػهود، وجاػة اللضػل اإلذلػ ، و ػذه م ػل  ػذه 
   م ل  ذه، ولي  جاة الهتزارؼ واألول واليرب فق

  أال ِققققٓ ٠ىققققٓ فققققٟ لٍرققققٗ ذؼققققض يٌزأال ِققققٓ ٠ىققققٓ فققققٟ لٍرققققٗ ذؼققققض يٌز

  

  ِقققٓ جٌىرقققٍ ٚجألقمقققحو ِقققح ٘قققٛ يجتقققكِقققٓ جٌىرقققٍ ٚجألقمقققحو ِقققح ٘قققٛ يجتقققك

  
  ُذُحب ايغايهنيُذُحب ايغايهني

اإلماـ أبو العهتال  يبني لاا أمرين، ح ابني حا عني للسالكني ىن ول اللػن  اإلذلػ ، 
احل اب األوؿ  و الكرب، واحل اب ال اين إذا واف   حلبه حليل من البرض ألزيه فػ ف، 

حليػػل مػػن األعػػرة واأل ييػػة تدفعػػه أف يظهػػر  ػػو دوف مػػن حولػػه مػػن بعػػض الرػػ ة ادلمقوتػػة، 
األحباب، و و ماح  ادلوا  ، و و ماح  اللضل، و   وله     يديه، مػن ىاػده 
بعػػػض  ػػػذه ادلعػػػاين فهػػػو إبسػػػنمرار   النػػػداين، وىليػػػه ح ػػػاب  ػػػديد ؽلاعػػػه مػػػن القػػػرب 

ىلػػػد اإليسػػػاف مػػػن ، ىاػػػدما ٍ  أحػػػد ويلسػػػه  ػػػديدة، ولػػػي  أ ػػػد والنػػػداين مػػػن هللا 
  الػػال ، أىػػدى مػػن إبلػػي :                       ((7676)ايٓغــا٤)والاػػاس:  ايٓغــا٤         

          ((11)ايٓاؼ)ايٓاؼ. 
والاػػػات هللا ولهػػػا   تناػػػرؾ إ  إبذف هللا، أىػػػدى أىػػػداءؾ الػػػذي يريػػػد أف يػػػدمرؾ 

سػػاف، تػػدىوه للرايسػػة، تػػدىوه للظهػػور، يلسػػك الػػا بػػني جابيػػك،  ػػذه أىػػدى أىػػداء اإلي
تدىوه للررور، تدىوه للع ػ  واإلى ػاب ابلػال  ... ولهػا أمػراض اعلػه   ىػني البعػاد 

 .والوابؿ من هللا 
فكايوا يصلوف ذل  ومػلات فيهػا زدمػة حػ   ػذب الػال ، ووػاف  اػاؾ ومػلات 

  ويقولػػوف فػػ ف وػػايوا ٍتػػوف ىلػػد انػػال  -وحػػد رأينهػػا بعيػػس  -مػػن ومػػلات الصػػاحلني 
وفػػ ف يقلػػوا ىلػػد البػػاب، وٍزػػذوا أحذيػػة ووػػل واحػػد معػػه رلموىػػة أوراؽ، ويكنػػ  ىلػػد  

                                                           
 صك١ف ٍُِٓ ٚؾحِغ جٌطًٍِٞ ػٓ جذٓ ِٓؼٛو ٌاٟ هللا ػٕٗ ٖٕٔ
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وػػػػل ورحػػػػة رحػػػػ  مػػػػرتني واحػػػػد والورحػػػػه األزػػػػرى واحػػػػد، وٍزػػػػذوا األحذيػػػػه والاعػػػػاؿ مػػػػن 
الدازلني، ويعسو   أرحاـ، وىادما يريدوف اخلروج غلههت ذل  احلذاء، من يقدر ىلد ذلػك؟ 

 من مات  يلسه.
  مسعاا ىن رجاؿ من الصاحلني واي  بداينه  ػلمل القربة ىلػد ظهػره، ويػذ   وو

إىل ادلساجد الكب ة   يـو اجلمعػة، و  زحػاـ ادلوالػد، ليسػق  العسا ػد، دلػاذا؟ مػن أجػل 
الػػال ، إذا الػػال   ػػرل  اإليسػػاف ابلوجا ػػة، وحػػ  الظهػػور،   يكػػوف  اػػاؾ فػػن  مػػن 

 .العهتيهت الرلور 

  عالد أَضاض ايٓفػعالد أَضاض ايٓفػ

فأفضػػػل ىػػػ ج ألمػػػراض الالػػػوس  ػػػذا األمػػػر، ورأياػػػا   ىصػػػر  اليػػػيم ن منػػػو  
اليعراوي ر ة هللا ىليه واف   درس   جامعة القػا رة   حاىػة ادلػؤمرات، وحػد ظهػر   
 ػػذه األايـ يهتىػػة اإلحلػػاد، فأحضػػروا ىػػدد وبػػ  مػػن ادللاػػدين، و ػػذا الرجػػل وػػاف ملهػػ ، 

، حػػػ  وػػػربَّ وػػػل مػػػن   القاىػػػة، واسػػػنمر اللقػػػاء حػػػوا  أربػػػم فأذلمػػػه هللا وسػػػدَّده   القػػػوؿ
باػػػه حػػػاؿ: اي بػػػر حػػػف ىاػػػد أي اسػػػاىات، وبعػػػد اإلينهػػػاء وأعاػػػاء ىودتػػػه   السػػػيارة ومعػػػه 

مسػػ د ملنػػوح حػػ  أدزػػل احلمػػاـ، فوحػػف ىاػػد أحػػد ادلسػػاجد ودزػػل اليػػيم ادلسػػ د 
دليػػػػاه ياظلهػػػػا فنػػػػأزر، ويػػػػهتؿ اباػػػػه لػػػػ ى سػػػػب  الزػػػػره، فوجػػػػد اليػػػػيم و ػػػػو   دورات ا

وؽلسػػاها، فقػػاؿ مػػا  ػػذا اي أف؟! فقػػاؿ: لػػه يلسػػ  حػػدعنس أين  ػػيم فأحببػػ  أف ُأىرفهػػا 
 مكاينها.

، وػايوا ىلػد  ػذه الػوت ه ولهػ ، شلن تعلَّ   ذا الك ـ؟ من أمػااب رسػوؿ هللا 
سػػيد  ىمػػر جػػاء   يػػـو وحػػاؿ الصػػ ة جامعػػة، ومجػػم الاػػاس، ومػػعد ىلػػد ادلاػػرب، وحػػاؿ  

ف قػػػراري  راىػػ  غػػػا    مكػػه، وواػػ  وػػػذا، وواػػ  وػػػذا، وواػػ  وػػػذا، واايواػػ  أىمػػل ب
يػدىويس ىمػر أمػ  ادلػؤماني،  ػذه اخلسبػة الػا دىػد الاػاس ذلػا، وبعػد أف يػهتؿ حػالوا لػه مػػا 

واحلقيقة أيػه لػي   - ذا اي أم  ادلؤماني فقاؿ: إف يلس  حدعنس أيه لي  فوح  إ  هللا، 
 فأحبب  أف ُأىرفها حدر ا. وأين وذا ووذا، -فوحه إ  هللا 

سيد  ى ماف بن ىلاف وواف من الوجهػاء واألغايػاء،   يػـو مػن أايـ اخل فػة، جػاء 
ظهػػػره، ووػػػاف ىاػػػده زػػػدـ وحيػػػ  وغلمػػػاف  مػػػػن الصػػػػاراء وػلمػػػػل  ػػػػل حسػػػػ  ىلػػػػػد 
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وأو د، فقالوا: اي أم  ادلؤماني ما  ذا؟ حاؿ: إف يلس  حدعنس أين مرت   ء فأحببػ  
  ا.أف ُأىرفها حدر 

لذلك أي   نرب يلسك، إذا أحبب  أف  نرب ػا ال    مجػم مػن األحبػاب، وتػوزع 
اجلهػػاد وانا ػػدة، ويكػػوف  ىلػػيه  اليػػاى، فػػ ذا وجػػدت   الػػال   ػػ ء فأيػػ   نػػاج إىل

  غلػ  أف تقسعهػا، دلػاذا؟  ػ  الػال  ...  بياك وبني ادليا دة  ور بعيد، وح   و  ة
وأرضػػاه ولهػػ   ىملػػوا   زدمػة سػػيدي أ ػػد البػدوي يوجػد أىظػػ  مػػن اخلدمػة، الػػذين 

ماروا  يوخ  ػرؽ، وػل واحػد مػاه  أمػب   ػيم  ريقػة، والرجػل الػذي وػاف يرىػد الرػا  
مسهػا  ريقػة اوواف إمسه الراى ، فظل ح  فن  هللا ىليه فنوحاته الو بية وأمب  له  ريقة 

 وحناا  ذا. الييم الراى ، وينوارعها أو ده إىل
الػذي وػاف يكػا  ادلكػاف الػذي يعمػروه بساىػة هللا، وذوػر هللا، ومػل  و ذا الرجل

 فن  هللا، وفن  هللا ىليه وأمػب  مػن أ ػل ادلكا ػلة، وأمػب  لػه  ريقػة إىل هبذا العمل إىل
مسهػػا السريقػػة الُكاَّاسػػية، والرجػػل الػػذي وػػاف ينػػوىل السػػس  وياظمػػه، ويرتبػػه، اوحناػػا  ػػذا 

 مسها السريقة السسوحية.اه  ريقه وغلههته، فن  هللا ىليه ح  أمب  ل
ول إيساف واف يعمل   زدمة وينقاهػا لوجػه هللا تعػاىل ويرجػوا هبػا رضػواف هللا جػل 

، ف ف هللا يلػن  ىليػه    ػذا البػاب، ج    ى ه  ى ه لي  من أجل الييم ولكن  
ن العػػد ويكػػوف  ػػو ابب ل حبػػاب    ػػذا ادليػػداف، فميػػادين ادلوا ػػ    اخلدمػػة أو ػػر مػػ

 :واحلد، ألأا    الا تبني حقيقة اإليساف، وجو ر اإليساف، والذي يقوؿ فيه 
ٖٓاُؼ  }} ٖٓاُؼاي ُٕ  اي َََُٕعأر ٢ٕ  َََعأر ََُعأر ٢ٕٜن ََُعأر َٖٔب،  اٞئفٖن١ٔاٞئفٖن١ٔ  ٜن َٖٔب،َٚايٖش ِِ  َٚايٖش ُٖ َٝاُص ِِٔخ ُٖ َٝاُص ١ٖٔٝ  ٔفٞٔفٞ  ٔخ ًٔ ٖٔ ١ٖٔٝاٞيَحا ًٔ ٖٔ   اٞيَحا

ِِ ُٖ َٝاُص ِِٔخ ُٖ َٝاُص ُٗٛا  ٢ّ إ٢َسا٢ّ إ٢َساِعالِعالاإل٢اإل٢  ٔفٞٔفٞ  ٔخ ُٗٛاٜفٝك ٕٖٕ{{  ٜفٝك
  

، وأف يلػػن  لاػػا أبػػواب وده، وحربػػه، أف غلعلاػػا مػػن أوليػػاءه، وأحبػػاءه يسػػأؿ هللا 
لاكوف من ومػل أمػلياءه، وأف يوجهاػا إ  مػا فيػه رضػاه، وأف يلػن  لاػا فناػاً حريبػاً يكػوف 
به   معية حبيبه ومصسلاه، وأف يكيف لاا ىن حقيقة يلوساا ح  صلناز ىقبا ػا، ويلػن  

 ماله   ول وحػ  وحػني، لاا أفئدتاا وحلوباا، ح  ينمنم  يوار ا وأسرار ا، وأف يواجهاا 
 .وأف يكوف أحرب إلياا من أيلساا   الدييا ويـو الدين بسر الا  

وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل 
                                                           

 جٌيك١ك١ٓ جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٕٖٕ
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 ٖٖٕاجمللس الثالث والعصرون
  عٗض ايغُاذ١ ٚأُض ايٝغضعٗض ايغُاذ١ ٚأُض ايٝغض

  ايغُاذ١ ٚايٝغضايغُاذ١ ٚايٝغض

  ايزع٠ٛ إىل اهلل باذته١ُ ٚاملٛعع١ اذتغ١ٓايزع٠ٛ إىل اهلل باذته١ُ ٚاملٛعع١ اذتغ١ٓ

  ففات ايتاجض ايقزٚمففات ايتاجض ايقزٚم

  ايكضض اذتغٔايكضض اذتغٔ

  االعرتاف بادتٌُٝاالعرتاف بادتٌُٝ

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٖٕجْٕح  –طف١ّٕ  –نطرس جٌؿّؼس  -جٌّٓؿى جٌؼط١ك  ٖٖٕ
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عٗض ايغُاذ١ ٚأُض ايٝغضعٗض ايغُاذ١ ٚأُض ايٝغض :اجملًػ ايثايث ٚايعؾضٕٚاجملًػ ايثايث ٚايعؾضٕٚ
ٕٖٗ 

  خٛب١ ادتُع١خٛب١ ادتُع١

  عٗض ايغُاذ١ ٚأُض ايٝغضعٗض ايغُاذ١ ٚأُض ايٝغض

وجعػػل  ،ويصػػره   وػػل وحػػ  وحػػني ،أىػػهت اإلسػػ ـ ورسػػوله ،احلمػػد  رب العػػادلني
 دياه رغ  ويد  العداة  و الدين ذو الرون ادلكني واألمل ادلنني.

ولػػه وػػل يعػػوت  ،ىف ابجلمػػاؿوحػػده    ػػريك لػػه، إلػػه ُزػػ ،  إلػػه إ  هللاوأ ػػهد أف 
و   ،ابلر ػػة واليػػلقة والعسػػاء الكػػرمي وجهتيػػل الاػػواؿ وأبػػداً  يعامػػل زلقػػه دالمػػاً  ،الكمػػاؿ

 ػػ  وحػػد   الػػذين ذلػػ   ،يعامػػل ابليػػدة والهتجػػر والقهػػر إ  الكػػافرين وادليػػروني وادلبعػػدين
 .الكيد والاكاؿ

 أيهتلػػه هللا  ،ومػػليه مػػن زلقػػه وزليلػػه ،ىبػػد هللا ورسػػوله اً وأ ػػهد أف سػػيد  ن
وأرحػػػػ  هبػػػػ  مػػػػن آابء ػػػػ   ،خللػػػػق مػػػػن أيلسػػػػه ابفكػػػػاف أوىل  ؛هللا دللخلػػػػق ر ػػػػة مػػػػن ىاػػػػ

يػػ  إلاولكػػن للمسػػلمني والكػػافرين و   ،ووايػػ  ر نػػه ليسػػ  للمسػػلمني فقػػ ،وأمهػػا  
 ،ىامػػة ةامػػة لكػػل الكالاػػاتر نػػه  ... لسيػػور واحليػػرات واجلمػػاداتاحليػػوا ت و اجلػػن و او 

 :  حػاؿ فيػه هللا                              ((107107 األْبٝـا٤ األْبٝـا٤))  ِّوسػل  وابرؾ  اللهػ  مػل
 ،وماح  لواء احلياة السيبة   الػدييا ،وسر ول اخل ات والربوات ،ىلد مصدر الر ات

وول مػن  ،ومابه الربرة األتقياء ،لر اءسيد  ن وآله ا ،يـو ادليقات دواليلاىة العظم
واجعلاػػػا  ،ميػػػد ىلػػػد  ػػػديه  ابلػػػدىوة إ  هللا ابحلكمػػػة وادلوىظػػػة احلسػػػاة إ  يػػػـو الػػػدين

 رح  الرا ني.أماه  أمجعني بلضلك ومَاك وجودؾ اي 
ميػػػاول مػػػم غػػػ  ادلسػػػلمني  ،ؽلػػػر العػػػام اإلسػػػ م     ػػػذه األايـ مبيػػػاول   تعػػػد

مػن سػوء  ؛ومياول   اننمعػات اإلسػ مية ،ىلد ادلسلمني وفسوبافنعلها ويلذ ا يلر زل

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٖٕجْٕح  –طف١ّٕ  –نطرس جٌؿّؼس  -جٌّٓؿى جٌؼط١ك  ٖٕٗ
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وغ  ػػػػا مػػػػن األمػػػػور الػػػػا جعلػػػػ  اػػػػاو  منلػػػػئ ابلقضػػػػااي  ،واينيػػػػار الالػػػػاؽ ،األزػػػػ ؽ
لػو  -مم أف اإلس ـ   وػل مبادلػه ،و  تسنسيم اللصل فيها إىل يـو ادليقات ،والاهتاىات
وللايػػاة الكرؽلػػة  ،رؽلػػة للمػػؤماني مػػم بعضػػه يػػدىو إىل احليػػاة الك ،ديػػن وػػرمي -يظػػر  إليهػػا

حلػل وػل  -لػو  بقاػاه -حػد مػن مبػادئ اإلسػ ـ امبػدأ و  ،من ادلػؤماني حػ  مػم أىػداء  
 .مياول ادلسلمني   الدازل واخلارج

  ايغُاذ١ ٚايٝغضايغُاذ١ ٚايٝغض

مػػم ذلػػك  بػػق سػػللاا الصػػا   ،اإلسػػ ـ ديػػن السػػماحة واليسػػر ،ىلػػد سػػبيل ادل ػػاؿ
 ف،أوػرب بػ د اإلسػ ـ ااي ومػا حػدث   ،اأفواًجػ ديػن هللا فدزل الااس    ؛األىداء

ىلػد الػدزوؿ    اوم غلربوا أحػدً  ،احلرب ىلد أحد إ  إذا أىلن احلرب ىليه  ايعلاو فل  
     :ألف هللا حاؿ ذل    وناب هللا ،دين هللا              ((256256.)ايبكض٠.)ايبكض٠ 

وراض ىاػه وىػن مبادلػه  ،ىلد ماـ ا حنااع به الدين   يدزله اإليساف إ  إذا واف
ا و  حاجة لدين اإلسػ ـ دلػن يػدزل   مػلوؼ ادلسػلمني وارً ػ ،وىن تعليماته وتيريعاته

ليسػنليد مػن ادلسػلمني  ؛وما   حاجة   ملوؼ ادلسلمني دلػن يعلػن اإلسػ ـ،  اأو مضسرً 
مػػػا أغػػػر اإلسػػػ ـ ىػػػن  ،دييػػػوايً  ائً ا أو يػػػوفروا لػػه  ػػػيأو يباػػػوا لػػػه بينًػػػ  ف غلمعػػوا لػػػه أمػػػواً  

 !.ذلك
 أىور  ،وتيػػريعاته العظيمػػة ،اإلسػػ ـ   يػػدىوا إليػػه إ  مػػن يظػػر إىل مبادلػػه القوؽلػػة

ؽ ذلػػك ومػػدّ  أىفمػػن ر  ،إلصلػػاح البيػػرية ولهػػا  أأػػا أىظػػ  النيػػريعات اإلذليػػة الػػا تصػػل
 مػن ىصػر الاػ ّ  ،ولػذا وػاف سػللاا الصػا  ،فهػو أخ لاػا   اإلسػ ـ ؛بذلك وأىلن اإلؽلػاف

  ابلسػيوؼ و  ابخلاػاجر و   ؟ديػن هللا ويػف يػدىوف الاػاس إىل  ،ما بعده من العصور إىل
 ،وإظلػػا يػػدىوف اخللػػق إىل اإلسػػ ـ  ز حهػػ  ؛ابألسػػلاة و  ابألحػػ ـ و  بوسػػالل اإلىػػ ـ

 .وحسن تعام    مم غ   
فيهػػػا مػػػا  اأيدويسػػػي ،أوػػػرب الػػػدوؿ   اإلسػػػ ـ اايف فناػػػ  هبػػػذه السريقػػػة ادلرضػػػية

  ونيبػػة مػػن اجلاػػد و  جػػيا مػػن  ؟مػػن الػػذي فناهػػا ،مليػػوف مسػػل  الػػةيقػػارب مػػن ال  ة
وإظلا الذي فناهػا الن ػار األبػرار  ز حهػ  الػا أمػر    ،اللا ني و  ادلذيعني والصاليني

عظيمػة ووػذا  ػذه الػب د ال ،ايفريقإول ب د  ووػذا بػ د اذلاػد ووػذا   ،هبا الاػ  ادلخنػار 
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يػدىوا  ،الا دزل    اإلسػ ـ ابألزػ ؽ الكرؽلػة الػا يابرػ  أف يكػوف ىليهػا وػل مسػل 
 .يبيه  يذلد ةوىلد حسن منابع ،ىلد بص ة من ربه هللا  إىل

 ،ادلسػػػل  ياامػػػ  ادلسػػػلمني العػػػداء ،والعػػػام ولػػػه زػػػ  ؟ا مػػػا الػػػذي جػػػرى اايفإذً 
 ػػراذـ حليلػػة مػػن  ػػباب اإلسػػ ـ م  ،اة فيهػػد   ػػوا ويعلاػػوف ىلػػد اإلسػػ ـ وأ لػػه حػػرابً 

  اإلسػػػ ـ ابإلر ػػػاب  فظاػػػوا أف  ػػػؤ ء سػػػيدزلو  ،يلهمػػػوا مساحػػػة الػػػدين وحقيقػػػة الػػػدين
وأسػاءت إليػه  ،والقهر والنل  ات و األسلاة وغ  ا من األمور الا  و    ذا الػدين

ـ حضػػػية اإلسػػػ "ور ػػػة هللا ىليػػػه  فأمػػػباوا ومػػػا يقػػػوؿ اليػػػيم الرػػػهتا   ،إسػػػاءة ابلرػػػة
وم يبياػػػوا ذلػػػ  مجػػػاؿ  ،ىػػػرض القضػػػية ىلػػػد  ػػػؤ ء اػلسػػػاو  م" ىادلػػػة   يػػػد زلػػػامني فيػػػله

يػػك ت البيػػرية دلاإلسػػ ـ  و  حػػلّ  ،و  ومػػاؿ اإلسػػ ـ   أز حػػه ،اإلسػػ ـ   مبادلػػه
 ،حوا ذلػػػػ  الن ربػػػػة الابويػػػػة إلمػػػػ ح الالػػػػوسم يسػػػػوّ  ،الػػػػذي جػػػػاءت هبػػػػا اايايت القرآييػػػػة

 اتلػػػربرة اذلػػػداة اخلللػػػاء الرا ػػػدين    قيػػػق العدالػػػة بػػػني مجيػػػم  بقػػػواػػػارب الصػػػاابة ا
 إىل  و  ؽلػ ،مػن اإلسػ ـ    ػ ءلػي  ولكاه  حدموا اجلايػ  ادلظلػ  الػذي  ،اننمعات
 واي   ذه اإلساءة البالرة يسػأؿ هللا  ،اإلس ـ ا إىلولكاه  يانموف ظا رً  ؛صلةباإلس ـ 
  السريق ادلسنقي .أف يهديه  إ  ادلاهج القومي وإ  

  ايزع٠ٛ إىل اهلل باذته١ُ ٚاملٛعع١ اذتغ١ٓايزع٠ٛ إىل اهلل باذته١ُ ٚاملٛعع١ اذتغ١ٓ

                                             ((ٕٕٔ٘ٔ٘جٌٕكجٌٕك)ً)ً  

 ؟ ول من يقـو معه أو بعده ابلدىوة إ  هللا  د  وماه مو ه ووم 

                                                         

       ((ٔ٘8ٔ٘8)ْآي ػٍّج)ْآي ػٍّج  

أسلانه الا يوجهها إ  -ول من معه أو ينبعه من الدىاة احلكماء و  أف يكوف 
لني   اخلساب واليلقة والعسف والرأفة واحلااف والنواضم للر ة وادلودة واا -القلوب

ألف الداى  إ  هللا يلن  ؛ وغ  ا من الصلات السيبة ،واإلز ص والصدؽ مم هللا
وفن  القلوب ػلناج إ  العسف واحلااف والر ة  ،القلوب و  يلن  ادلاازؿ والدور وادلدف

وول من معه وول من -  -و ذا ما أومد به هللا حبيبه ومصسلاه وحذر  ،واليلقة
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هللا أو   دىو   إ   خللق إىلمن الرلظة والقسوة والصرامة واليدة   دىوة ا -ينبعه
الكلمة السيبة  ني وإ  ادلودة وإىللف  ذه الدىوة  ناج إ  ال العمل مبا أمر هللا ف

 ا ا ذه السماحة لو  بقا ا، ًدا ىظيمً  د اخللق إ  هللا يواألىماؿ اللاضلة الا ت
  السماحة   أ  تعلموف أف ديااا يدىو  إ ،ل  مجيم ادليك ت بيااا  رلنمعاا حُ 
 :ه رلاب ويقوؿؤ ودىا-  -ويدىوا الا  البيم واليراء،

{{  َِ ََِصٔذ ُ٘  َصٔذ ُ٘اي٤ً ُِّرا  َعِبّزاَعِبّزا  اي٤ً ُِّراَع ُِّرا  َباَع،َباَع،  إ٢َساإ٢َسا  َع ُِّراَع ُِّرا  اِؽَتَض٣،اِؽَتَض٣،  إ٢َساإ٢َسا  َع ُِّراَع ٖٕ٘{{  اٞقَتَن٢اٞقَتَن٢  إ٢َساإ٢َسا  َع
  

  ففات ايتاجض ايقزٚمففات ايتاجض ايقزٚم

ا   تعسيػػػه العبػػػادات الػػػا يالػػػرد هبػػػا مبػػػأف السػػػماحة ال  ل يسػػػاف  -- نّي ويبػػػ
شلػن   فيػأ    ادليػهد العظػي     ػوؿ احلسػاب أف رجػ ً ، ة الر ن يػـو لقػاء هللا حلضر 

 ؛ىمل ما  ؼللػف ىاػه ىػذاب هللا  د له ادل لكة أيَّ اض ىلد هللا و  عرَ واف حبلاا يُ 
 :ويقوؿ له فيسأله هللا 

ًَٞت؟  ََاََا}} ُٔ ًَٞت؟َع ُٔ ٍَ  َع ٍَٜفٜكا ًُٞت  ََاََا: : ٜفٜكا ُٔ ًُٞتَع ُٔ ِٔ  َع َِٔٔ ِٝض٣،  َٔ ِٝض٣،َخ ْٚٞ  إ٢الإ٢ال  َخ ْٜٚٞأ ُِٓت  ٜأ ُِٓتٝن ٣ٍ،  َساَسا  َصُجالَصُجال  ٝن ٣ٍ،ََا ُِٓت  ََا ُِٓتَٚٝن ٘ٔ  ٝأٜطأيُبٝأٜطأيُب  َٚٝن ٘ٔٔب   ٔب

ٖٓاَؼ، ٖٓاَؼ،اي ُِٓت  اي ُِٓتٜفٝه ٌُ  ٜفٝه ٌُٜأٞقَب ُِٝغَٛص،  ٜأٞقَب َُ ُِٝغَٛص،اٞي َُ َُٚط  اٞي َُٚطَٜٚأَتَحا ٢ٔ  َٜٚأَتَحا ٢َٔع ُُِعٔغض٢،  َع ُُِعٔغض٢،اٞي ٍَ  اٞي ٍَٜقا َُٚطٚا:  :  ٜقا َُٚطٚاَتَحا ِٔ  َتَحا َِٔع ٢ٟ  َع ٢َٟعِبٔز ٖٕٙ{{َعِبٔز
  

وإذا   ،سػرينو وواف يسل  برفق ومساحة ح  مػن ادل ،أليه واف ين اوز ىن ادلعسرين
 ،ىليه اللناح بعػد ذلػك   أي زمػاف ح  يلن  سر وبوة ولي  معه اايف فيمهلهو واف للم

وإذا حامػػػ   ،معػػام ت ادلسػػػلمني فيمػػا بيػػاه  تقػػـو ولهػػػا ىلػػد السػػماحة جعػػل الاػػ  
 :وما حاؿ الا  سيعاملاا   ف هللا  اننمعات اإلس مية بنسبيق  ذا ادلبدأ ف

{{َٕ ُُٛ َٕايٖضأذ ُُٛ ُِ  ايٖضأذ ُٗ ُُ َُِِٜضَذ ُٗ ُُ ُٔ،  َِٜضَذ َُ ُٔ،ايٖضِذ َُ ُُٛا  ايٖضِذ ُُٛااِصَذ ِٔ  اِصَذ ََِٔ ِِ  ض٢ض٢اأٜلِصاأٜلِص  ٔفٞٔفٞ  ََ ُِٝه َِِِٜضَذ ُِٝه ِٔ  َِٜضَذ ََِٔ َُا٤ٔ  ٔفٞٔفٞ  ََ َُا٤ٔايٖغ 7ٖٕ{{ايٖغ
  

ا واػػػوز زػػػ ه وياظػػػر  برضػػػاه ويلػػػن  لاػػػ ،فياظػػػر إلياػػػا يظػػػر ىسػػػف و ػػػلقة  وحاػػػاف
 ،مػػا وحػػم فيػػه بعػػض اػػار ادلسػػلمني اايف ،ر اي أزػػ    هللاظػػيا...  وفضػػله    ػػذه احليػػاة

ء هبػػػذه سػػػنبدؿ( مػػػن أيػػػن جػػػاسػػػرتد و  تُ يكنػػػ  ىلػػػد واجهػػػة اػػػل )البضػػػاىة ادلباىػػػة   تُ 
 ؟و ل ذلا د لل   ساة رسوؿ هللا ؟!و ل ذلا أمل    رع هللا ؟!العبارة

                                                           
 جٌر١ٙمٟ ٚجٌرهحٌٞ ٚجٌطًٍِٞ ػٓ ؾحذٍ ذٓ ػرى هللا  ٖٕ٘
 ِٓطهٍؼ أذٟ ػٛجٔس ػٓ ق٠ًفس ذٓ ج١ٌّحْ  ٖٕٙ
 ؾحِغ جٌطًٍِٞ ٚجٌر١ٙمٟ ػٓ ػرى هللا ذٓ ػٍّٚ  7ٖٕ
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 :وحاؿ    أأا ،حاؿ ضد ا بل رسوؿ هللا  ،  وهللا اي أز 
{{  ١ََٔ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ  ُ٘ ُ٘ َعِثَضَت ُ٘ اي٤ً َٗا، ٜأٜقاٜي َٖ َِ َفٞفٜك١ٟ ٜنض٢ ُُِغًٔ ُٙ اٞي ٍَ ٜأَخا ِٔ ٜأٜقا ََ١ََٔ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ  ُ٘ ُ٘ َعِثَضَت ُ٘ اي٤ً َٗا، ٜأٜقاٜي َٖ َِ َفٞفٜك١ٟ ٜنض٢ ُُِغًٔ ُٙ اٞي ٍَ ٜأَخا ِٔ ٜأٜقا ََ  }}ٕٖ9

  

وحػ   وػاف غللػ    السػوؽ إىل حايلػة الاعمػاف  لصػدوؽ أ نػاجر اال يظر إىلا
بػن أزيػه اوواف معه  ،وجه هللا ابنراءد بعد الظهر غلل  دلدارسة العل  وتدريسه  ،الضاد

 ... فذ   الر ـ وفن  احلايوت ذات مباح ؛يعاويه    ذه الن ارة م 
أيػػن  و  –ذلػػك اليػػـو ه   وجػػاء لػػ دّ  ،ابألمػػ   ػػرتى عػػوابً اوإذا برجػػل ٍ  وػػاف حػػد 

ف ػاء  -لػو حػدث ذلػك ىاػد فناػه حلايوتػه ، وزصوًمػاار لو حدث ذلك مم اّػ تعلموف
زػذ حسػابك و  حاجػة لاػا للعمػل بقيػة  :بكػذا حػاؿ :حػاؿ ؟بك  ا رتينه :حايلة وحاؿ أبو
 ػذا ادلوضػم   إىل    ريقػ وأ  :حػاؿ  ؟ومَِ :حػاؿ ،ؼْ يصػرِ اق احلػايوت و غِلػأَ  ،اي غػ ـ ،اليـو

 : ث يلس  أف أىمل سديل رسوؿ هللاأحدّ  وا 
{{  ِٔ ََِٔ ََ  ٍَ ٍَٜأٜقا ُ٘،  ْأرَٟاْأرَٟا  ٜأٜقا َِٝعَت ُ٘،َب َِٝعَت ٍَ  َب ٍَٜأٜقا ُ٘  ٜأٜقا ُ٘ايًٜٓ ُ٘  ايًٜٓ َُ٘عِثَضَت َّ  َعِثَضَت ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ   ١ََ َٝا ١ََ ائك َٝا {{ائك

ٕٖٜٕٖٜ
  

 : اار يقوؿ فيه  الا  ادلخنار
َٔنُي  ايٖقُزُٚمايٖقُزُٚم  ايٖتأجُضايٖتأجُض  }} َٔنُياٞيٜأ ٝٚنَي،  َََعَََع  اٞيٜأ ٖٓٔب ٝٚنَي،اي ٖٓٔب ََٗزا٤ٔ  َٚايٚقٚزٜٔكنَيَٚايٚقٚزٜٔكنَي  اي ََٗزا٤َٔٚايٗؾ ٕٓٗ{{  َٚايٗؾ

  

  ايكضض اذتغٔايكضض اذتغٔ

 مػن ادلػاؿ إىل اً ن ػلنػاج مػاه  مبلرػَمػ ،ظهرت ميكلة ىويصة   رلنمعات ادلسلمني
 - وغلػد و ػ ين يقرضػويه ابلػراب ،لله بقػرض حسػنْسػ  غلػد مػن يُ  ،  غلد من يعسيػه ؛حني

جهػػػا  وبػػػئ   -والعيػػػاذ اب  –مػػػم أف الػػػراب معػػػه زػػػراب الػػػدييا ومعػػػه  - حا ػػػا  
نعػػػ  أو يُ  ،إذا أزػػػذ رمبػػػا   يػػػرد ،ن ادلسػػػلمني اايفو ػػػ  مػػػ  دحػػػد يكػػػوف ذلػػػك ىاػػػ ،القػػػرار

يابرػػػ  أف يكػػػوف بيااػػػا الوفػػػاء  ،و ػػػذا   يابرػػػ  أف يكػػػوف بػػػني ادلػػػؤماني ،مػػػاحبه   الػػػرد
اظػػره وإذا تػػواترت األمػػور فيسلػػ  ماػػه ليُ  ،مهمػػا وايػػ  الظػػروؼ ،والوفػػاء ابلعهػػد ،ابلوىػػد

 : -وما حاؿ نيْ ألف الدَّ  ؛ىليه اأف يسد م يحني وياو  إىل
{{  ِٙ َِٖٙ َٖ  ،٢ٌ ِٝ ٢ٌ،ٔباي٤ً ِٝ َََشي٠١٤  ٔباي٤ً َََشي٠١٤َٚ َٗاص٢  َٚ ٖٓ َٗاص٢ٔباي ٖٓ   ٕٔٗ{{  ٔباي

                                                           
 ْٕٓ أذٟ وجٚو ٚجذٓ ِحؾس ٚجٌكحوُ 9ٖٕ
 ٠ٍٍ٘ز ٌاٝ هللا ػٕٗػٓ أذٝ  قرحْ جذٓ صك١فس  8ٖٕ
 ؾحِغ جٌطًٍِٞ ْٕٚٓ جذٓ ِحؾس ػٓ جذٓ ػٍّ  ٕٓٗ
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د   زلبسػػه ويظػػل ر ػػني لَقػػويػػدزل القػػرب ويُ  ،نيْػػوؼليػػد ادلػػؤمن أف ؽلػػوت وىليػػه دَ 
 :حاؿ ، دياه كّ لَ  ذا اب  ح  يػُ 
ُٜٞكَن٢  }} ٘ٔ َذٖت٢  ٔٓ ِٜ ََُع٤ًٜك٠١ ٔبَز  ٢ٔ َٔ ُُِؤ ُٜٞكَن٢َْٞفُػ اٞي ٘ٔ َذٖت٢  ٔٓ ِٜ ََُع٤ًٜك٠١ ٔبَز  ٢ٔ َٔ ُُِؤ ٕٕٗ{{  َْٞفُػ اٞي

  

ؤماني الصػػادحني األغايػػاء   ىصػػور  الهتا ػػرة لكػػن أغايػػاء ادلسػػلمني يسػػوا اػػارة ادلػػ
ر مػػػن جػػػن أو القػػػرض أو السػػػلف أىلػػػد   األيْ يسػػػوا أف الػػػدَّ  ،وحناػػػا ماػػػذ رسػػػوؿ هللا إىل

 :حاؿ ، الصدحة
َٗا   }} ََِثأي ََٞهُتّٛبا ايٖقَزٜق١ٝ ٔبَعِؾض٢ ٜأ  ١ٖٔٓ َٟ ٔبٞ َع٢ًٜ َبأب اٞيَح ١ًٜٜ ٝأِعض٢ ِٝ ُِٜت ٜي َٗا َصٜأ ََِثأي ََٞهُتّٛبا ايٖقَزٜق١ٝ ٔبَعِؾض٢ ٜأ  ١ٖٔٓ َٟ ٔبٞ َع٢ًٜ َبأب اٞيَح ١ًٜٜ ٝأِعض٢ ِٝ ُِٜت ٜي َصٜأ

ْٔ َُا َْٔٚاٞيٜكِضُض ٔبَث َُا ٕٖ َٚاٞيٜكِضُض ٔبَث ٍَ أل َٔ ايٖقَزٜق١ٔ ٜقا َٔ  ٌُ ٍُ اٞيٜكِضض٢ ٜأٞفَن ََا َبا  ٌُ َٜا ٔجِبض٢ٜ ًُٞت  ٕٖ ١َٜٝ َعَؾَض ٜفٝك ٍَ أل َٔ ايٖقَزٜق١ٔ ٜقا َٔ  ٌُ ٍُ اٞيٜكِضض٢ ٜأٞفَن ََا َبا  ٌُ َٜا ٔجِبض٢ٜ ًُٞت  ١َٜٝ َعَؾَض ٜفٝك

ِٔ َذاَج١ٕ َٔ َِٜغَتٞكض٢ُض إ٢ال  ُُِغَتٞكض٢ُض ال  َٚاٞي  ُٙ َِٓز َٚٔع  ٍُ َِٜغٜأ  ٌَ ِٔ َذاَج١ٕايٖغا٥ٔ َٔ َِٜغَتٞكض٢ُض إ٢ال  ُُِغَتٞكض٢ُض ال  َٚاٞي  ُٙ َِٓز َٚٔع  ٍُ َِٜغٜأ  ٌَ ٖٕٗ{{  ايٖغا٥ٔ
  

ذلػػذا القػػرض  امعهػػ  مبلرًػػ او ػػ  مػػن السػػلف الصػػا  أف غلعلػػو   يولػػذلك وػػاف  ػػد
 ػرص ىلػد أف اً  وايػ  دالمػ  ،ااف مػن مجلػنه  زوجػة الاػ  السػيدة ىاليػة وو، احلسن

حػػ  تسػػػنليد هبػػػذا األجػػػر العظػػػي  الكبػػػ  يػػػـو  ؛يكػػوف ذلػػػا حػػػرض ىاػػػد يلػػػر مػػػن ادلسػػػلمني
 .وإذا ضاح  ابدلسلمني األحواؿ ؛القيامة ىاد رب العادلني 

قرض احلسػن ينػربع لل اً مادوحيصاعوف ؟   بلداأ  وفالصادح   يلعل وما يلعل مَِ 
لباػاء  ،إلمػاـ زواج ؛امااػهلوصلعػل لػه ضػواب   ،غلود  هتء من ماله ولٌ  به بعض األسخياء

 ؛وفزػذ ىلػيه  الضػما ت الكافيػة ، ػاـألي أمػر ، هؤ رجد  ػلاللع ج من مرض يُ  ،بي 
 :ف الراب يقوؿ فيه أل ؛ح  ضللظه  من فريسة الوحوع   الراب

َٜٞأٝنًٝ  }} ِْ ص٢ّبا  َٖ َٜٞأٝنًٝٔرِص ِْ ص٢ّبا  َٖ ١َٟٝٔرِص ِْ َُالُٔنَي َط َٚ ِٔ ٔعت١َٕٓ  َٔ ُِ، ٜأَؽزُٓ  َِٜعًٜ  َٛ ُٖ َٚ  ٌُ ١َُٟٝ٘ ايضَُٓج ِْ َُالُٔنَي َط َٚ ِٔ ٔعت١َٕٓ  َٔ ُِ، ٜأَؽزُٓ  َِٜعًٜ  َٛ ُٖ َٚ  ٌُ ٕٗٗ{{  ُ٘ ايضَُٓج
  

   ؟!ومػػن يسػػنسيم أف ػلػػارب هللا ،  يػػك أف هللا يعلػػن احلػػرب                  
        ((279279)ايبكض٠)هللا ول من ييارؾ   الراب يعلن  ايبكض٠ حاؿ ، ىليه احلرب: 

{{  َٔ َٜٔيَع ُ٘  ٜيَع ُ٘اي٤ً ٌَ  اي٤ً ٌَآٔن ُ٘،  ايٚضَبا،ايٚضَبا،  آٔن َُٛٔنًٜ َٚ،ُ٘ َُٛٔنًٜ َٚ  ،ُٙ َٖٔز ُٙ،ََٚؽا َٖٔز ُ٘  ََٚؽا َُٜ٘ٚنأتَب ٕ٘ٗ{{  َٜٚنأتَب
  

                                                                                                                                                    
 ِٕٓى جٌٗٙحخ ػٓ أّٔ  ٕٔٗ
 ؾحِغ جٌطًٍِٞ ٚ ١ٍٖ ٕٕٗ
 ْٕٓ جذٓ ِحؾس ػٓ أّٔ  ٖٕٗ
 ِٕٓى أقّى ٕٗٗ
 ِٕٓى أقّى ػٓ ػرى هللا ذٓ ِٓؼٛو  ٕ٘ٗ
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وادلسػػػلموف ومػػػا تعػػػودوا ىلػػػد ، بػػػ  اننمػػػم ومػػػا يػػػرى اايفألف  ػػػذه بضػػػاىة زرَّ 
ا بعػد أف أىسينػه حرًضػ اً  ذا أيظػرت مسػلمفػ ،اظرو  يزواأ  و إعسوا يالسماحة اإلس مية 

 :لك ىاد هللا، حاؿ  مبا وىد حبي  هللا ومصسلاه مسم مع  إىلا ،فيا بيراؾ
{{  ِٔ ََِٔ ِْٜعَض  ََ ِْٜعَضٜأ ِٚ  َُِعٔغّضا،َُِعٔغّضا،  ٜأ ِٜٚأ ُ٘  ََٚمَعََٚمَع  ٜأ ُٜ٘ي ُ٘  ٜي ُٜ٘أٜظ٤ً ُ٘  ٜأٜظ٤ً ُ٘اي٤ً َّ  اي٤ً ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ٌٚ  َتِرَتَتِرَت  اٞئك ٌٚٔظ ٘ٔ  ٔظ َ٘ٔعِضٔؽ َّ  َعِضٔؽ ِٛ ََّٜ ِٛ   الال  َٜ

ٌٖ ٌٖٔظ ُ٘  إ٢الإ٢ال  ٔظ ُ٘ٔظ٥ً ٕٙٗ{{  ٔظ٥ً
  

 ،يػػـو   ظػػل إ  ظلػػه ،أف تكػػوف مػػن أ ػػل ظػػل هللا  ػػ  العػػرش ؛يكػوف جػػهتاء ذلػػك
ديااا ، فػػسػػلموف ىلػػد السػػماحة   النعػػام ت فيمػػا بيػػاه لينعػػود ادل اً ةافهػػ اً ولػػو وػػاف مبلرػػ

ديػػػن الر ػػػة السيبػػػة بػػػني اخللػػػق  ،ديػػػن الصػػػل  ،ديػػػن العلػػػو ،ديػػػن السػػػماحة   األزػػػ ؽ
دىػوا ا" .. النال  حبي  الر ن والنال  من الذي  ومن   ذي  له " :حاؿ ، أمجعني

 .هللا وأين  موحاوف ابإلجابة
  ارتٛب١ ايثا١ْٝارتٛب١ ايثا١ْٝ

لساىنػػػه وذوػػػره أبػػػداياا  أو يػػػ ،حلوباػػػا ابإلؽلػػػاف الػػػذي مػػػ  ،ب العػػػادلنياحلمػػػد  ر 
ػلػػق احلػػق ويبسػػل  ،وحػػده    ػػريك لػػه، وأ ػػهد أف   إلػػه إ  هللا، و ػػكره وحسػػن ىبادتػػه

وبلػن  ،ى الرسػالةأدّ  ،ىبد هللا ورسوله اوأ هد أف سيد  زلمدً ، ادليرووفولو وره  ،البا ل
اللهػػ  ، ار ػػا   يهتيػػن بعػػده ىاهػػا إ   الػػكليلهػػا واه ،ضػػاءوترواػػا ىلػػد ا ػػة البي ،األمايػػة

وادليػػ  ىلػػد  ،باىػػه   الػػديياتّ اووفقاػػا حلسػػن  رزحاػػا  ػػداه،امػػل وسػػل  ىلػػد سػػيد  ن و 
جعلاا مػن أ ػل جػواره   اجلاػة وا ،مجعاا ىليه    لواء  لاىنه يـو الديناو  ، رىه اي هللا

 مني اي رب العادلني.آآمني  ... أمجعني

  عرتاف بادتٌُٝعرتاف بادتٌُٝاالاال

مػػػه لاػػػا وأمػػػره أف يعلّ  ،ن القػػػي  العظيمػػػة الػػػا أمػػػر هللا هبػػػا أمػػػ  األيبيػػػاء وادلرسػػػلنيِمػػ
ـ إليػػػه ا وحػػػدّ و ػػػكر اإليسػػػاف لكػػػل مػػػن أسػػػدى إليػػػه معروفًػػػ ،ا ىػػػرتاؼ ابجلميػػػل ،أمجعػػػني
ومم ذلك ىاػدما ىلماػا  ،وله واجلما ت ولها والاع   و هللا   يلوماح  اجلم ،مجي ً 

  ل معػػه   اليػػكر الوالػػدين  ػػكره أدزػػ                              ((1414)ٕيكُــا)ٕدلػػا  يكُــا
واليػػكر  ، يسػػاف   حياتػػه الػػدييالمػػاعها  ودلػػا ذلػػ  مػػن أايدٍ  ،ذلػػ  مػػن يعػػ  ىلػػد اإليسػػاف

                                                           
 ؾحِغ جٌطًٍِٞ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٕٙٗ
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والسػػػػػع    مصػػػػػاحلهما  ،علػػػػػا و اىنهمػػػػػا و قيػػػػػق مرادعلػػػػػا مػػػػػا داـ   معػػػػػروؼذلمػػػػػا بربّ 
مػػا وتوح علػػا وأف يكػػوف اإليسػػاف مهمػػا بلػػن مػػن ادلاامػػ  ومهمػػا وػػاف معػػه مػػن واحرتامه

ومػا وػاف ىاػدعلا و ػو  لػل   معهمػاوالديه غللػ  يدي إذا جل  بني  ،األرابح وادلكاس 
ألأمػػا مػػاحبا  ة؛  ػلػػ    حضػػر ما بهت ػػو و  وػػرب و  بلػػوغ و   ػػأف و  ماهتلػػ ،مػػر 

 اللضل ىليه ىلد الدواـ .
   :وحاؿ   حدي ه القدس  ،اأف ييكر ول من أسدى إلياا معروفً  وأمر  هللا 

َ٘ٔعِبٔزٟ َعِبٔزٟ   }} ِٜ ََٜز ُِٜت َسٔيٜو َع٢ًٜ  ِٔ ٜأِجَض ََ ِِ َتِؾٝهِض  ْٔٞ إ٢ِس ٜي ِِ َتِؾٝهِض ٜ٘ٔي ِٜ ََٜز ُِٜت َسٔيٜو َع٢ًٜ  ِٔ ٜأِجَض ََ ِِ َتِؾٝهِض  ْٔٞ إ٢ِس ٜي ِِ َتِؾٝهِض 7ٕٗ{{  ٜي
  

ماا هللا بذاته أف ييكره ىلد حبيباػا وىلّ  ول من حدـ إليك يعمة يابر  أف تيكره،
وىلػد أف  ،فه   ػكر  ىلػد بع نػه ابلرسػالة ،ليه ف يدمي الص ة والنسلي  ى ،ادلصسلد

 .دمي  كر  ذه الاعمة ىلد الدواـفاُ  ،وازنار  من أمنه ،ا لاازناره هللا يبيً ا
 ،يرغػ    فعػل اخلػ  اً اعػل اإليسػاف دالمػ ،ا  ذه الاعمة    ذه احليػاة الػديياأيضً 

والاػاس تيػعر بقيمػة  ،اوفًػأليه غلد الااس تيكره إذا حدـ ذل  معر  ؛وػلرص ىلد تقدمي الرب
مػن  ؛أما إذا حدث وما ػلدث اايف من بعػض اللئػات   اننمػم ،اه إليه العمل الذي أدّ 
ـ له اإليساف ما  اء مػن ادلػا  الػا   اسػنساىنه   قدّ ويُ  ،و ض  احلقوؽ ،يكراف اجلميل

يلعػل    ػو مػاذا مػام  ؟ فهػو م  :ف ذا حدث سوء تلا   بياهما ألي أمر يقػوؿ ،الدييا
ويصػػد الاػػاس ىػػن  ،م ػػل  ػػذا ػلػػب  الاػػاس ىػػن فعػػل اخلػػ  ،ولػػي  لػػه مجيػػل ىلػػ ّ  ، ػػ ء

وأف ييػػكر بعػػد  بػػد ىلػػد اإليسػػاف ادلػػؤمن أف ييػػكر هللا   لػػذلك ، اإلحػػداـ ىلػػد الػػرب
 :حاؿ  ويف ييكر؟  ،اول من أسدى إليه معروفً   هللا سباايه وتعاىل

ََعُضٟٚفا ٜفٜهأف٦ُ  }} ََعُضٟٚفا ٜفٜهأف٦ََُٔ َفََٓع إ٢يٝٝهِ  ُ٘ َذٖت٢ ََٔ َفََٓع إ٢يٝٝهِ  ٘ٔ ٜفارُعٛا ٜي ََا ُتٜهأف٦ُٛا ٔب ُ٘ َذٖت٢ ٛٙ ، ف٢ِٜٕ ٜيِ َتٔحُزٚا  ٘ٔ ٜفارُعٛا ٜي ََا ُتٜهأف٦ُٛا ٔب ٛٙ ، ف٢ِٜٕ ٜيِ َتٔحُزٚا 

ُُُٙٛ ْٖٝهِ ٜقز ٜناٜفأُت َُُُٛٙتَضٚا ٜأ ْٖٝهِ ٜقز ٜناٜفأُت 9ٕٗ{{  َتَضٚا ٜأ
  

لػه ىلػد  اً ىليػك ابلػدىاء لػه  ػكر  ،إف م تسنسم أف تؤدي إليه بعػض مػا حػدـ إليػك
.ومػػلد هللا ىلػػد سػػيد  ن وىلػػد آلػػه ومػػابه وسػػل وبر. زػػ ٍ  مػػا أسػػدى إليػػك مػػن أمػػرِ 

                                                           
 ٌٚجٖ جٌطرٍجٟٔ 7ٕٗ
 ْٕٓ أذٟ وجٚو 9ٕٗ
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 لس الرابع والعصروناجمل
  فنٌ اهلل عًٝٓافنٌ اهلل عًٝٓا

  األصطام ايعاٖض٠ ٚايباط١ٓاألصطام ايعاٖض٠ ٚايباط١ٓ

َٛص ارتًٛر َٛص ارتًٛرف   ف

  ايباط١ٓايباط١ٓبني ايٓعِ ايعاٖض٠ ٚ ايٓعِ بني ايٓعِ ايعاٖض٠ ٚ ايٓعِ 

  بضن١ اهلل يعبارٙ املؤَٓنيبضن١ اهلل يعبارٙ املؤَٓني

  صٚؽت١ ايربن١صٚؽت١ ايربن١
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فنٌ اهلل عًٝٓافنٌ اهلل عًٝٓا  اجملًػ ايضابع ٚايعؾضٕٚ:اجملًػ ايضابع ٚايعؾضٕٚ:
ٕٗ8ٕٗ8

  

 ،لسلػػه اػػا  ميػػلوحلّ  ،احلمػػد  الػػذي أورماػػا بػػوافر يعمػػهبسػػمميحرلا نمحرلا هللا ، 
أف  ويسػػأله  اػػا ظػػا راً واب اػػاً غػػارحني فيمػػا   يعػػد و  ػلصػػد مػػن آ ء هللا،وجعلاػػا بكلّ 

 :  ومػػػػن أ ػػػػل هللا الػػػػذين حػػػػاؿ فػػػػيه   ،يكػػػػوف مػػػػن اليػػػػاورين لػػػػاع  هللا          

        ((77)ِٖٝإبضا)ِٖٝوالص ة والس ـ ىلد  ادي األ ـ إىل ادلاهج الصاي  لساىة ادللك إبضا 
   ا حػػا واب اًػػظػػا رً  وحلظػػه  ،   الػػدييا بيػػاف القػػرآفةاه هللاآسػػيد  ن الػػذي  ؛العػػ ـ

   :وػػػػاد ييػػػػبه و مػػػػه القػػػػرآف                                       )ِــٓح ــٓحِ()ايــ  )ايــ

ىة الػواء اليػل وأىساه وحػده ،وجعله إماـ الابيني ورسوؿ ادلرسلني ،وأىلد  أيه   اايزرة
 إىل هوول من ا ندى هبديػ ،ملد هللا ىليه وىلد أ له ومابه أمجعني ،يـو الدين دالعظم

 اي رب العادلني. منيآوىلياا معه  أمجعني  ،يـو الدين
 ،ىاػدما ياظػر إىل  ػأف الػرزؽ ،ضلن أ ل اإلؽلػاف ؛تعالوا ينعرؼ ىلد فضل هللا ىلياا

 :اؽ ويعرؼ حيمناا ىاد ادلليك الرزّ 
                                           ((ٕٕٗٗ)ْرأ)ْرأ..  

 ؛مػػػن الاػػػاس    ػػػذه األايـ غاضػػػبني مػػػن هللا او ػػػ ً   ىأ ػػػدث هبػػػذا الكػػػ ـ ألين أر 
فلمػاذا اعػل الكػافرين  ،لػك ويصػـو لػك ويهتوػ  وضلػج ويقػرأ القػرآف يصلَّ  رباي  ف:يقولو 

 ة.احلقيق افو ر م يعالذين يقولوف ذلك  !ضلناج إ  معو   ؟  أورواب وأمريكا أغر ماا و 

  األصطام ايعاٖض٠ ٚايباط١ٓاألصطام ايعاٖض٠ ٚايباط١ٓ

 اػػػاؾ أرزاؽ حسػػػية ظػػػا رة زلسوسػػػة وملموسػػػة يرا ػػػا ولاػػػا   األرض و  أىمػػػاؽ 
لػػي   ،و اػػاؾ أرزاؽ اب ايػػة جعلهػػا هللا زصومػػية لاػػا مجاىػػة ادلػػؤماني، الباػػار و  اللضػػاء

وحػػػ   ،وحػػ  رسػػوؿ هللا ،حػػ  هللا ،اذلدايػػة ،اإلسػػ ـ ،اإلؽلػػاف ؛للكػػافرين فيهػػا يصػػي 
الػػػػا زصػػػػاا هللا هبػػػػا ولػػػػي   البا ايػػػػةمػػػػن األرزاؽ  اوغ  ػػػػ ،الصػػػػاحلة لوجػػػػه هللا ؿاألىمػػػػا

 .  للكافرين فيها يصي 

                                                           
 ٠َٕٕٓٔ٘ح٠ٍ  ٖٕذٛ وٚـ وٌِ جٌؼٗحء ِٓؿى أ 8ٕٗ
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،   يساويه مجيم واوز الدييا لػو أىسيػ  لػك البا اية؛رزاؽ حد  ذه األأ رأيااذا إو 
، ابلسبػم  ؟ وافػقتقابػل أف ٍزػذوا ماػك اإلؽلػاف  ػل م اؿ لػو أىسػوؾ واػوز الػدييا ولهػا م
ولكاػه  بػة مػن  ،إليػه أو ييػرتيه و ػذا اإلؽلػاف م يسػمَ  ،لي   اػاؾ  ػ ء أغلػد مػن اإلؽلػاف

   ،إلياػػػػا مجاىػػػػة ادلػػػػؤماني هللا                                 ((77)ــضات ــضات(اذتحــ  اذتحــ
وضلػن  ،و و الذي وضػعه   حلوباػا، اه ورمسه   حلوبااوزيَّ  ،اإلؽلاف من فضل الر ن وح ى 
    ا مػػاه  واحلمػػدمجيًعػػ                     الػػذين م يكنػػ  الػػر ن    ((2222)اجملاريــ١ )اجملاريــ١

لكػػ   ؛يبهاػػا هللا إىل ذلػػك، يوجػػد أحػػد   مػػن الػػذي يسػػنسيم أف يهػديه ؟ ،حلػوهب  اإلؽلػػاف
 .يعرؼ فضل هللا ىلياا

ىاػػدما ٍمػػر هللا ، زػػرمػػن ميػػا د اليػػـو ااي ارسػػ  لاػػا ميػػهدً  -  -ضػػرة الاػػ  ح
 ةادلػرة األوىل يلخػ ؛سرافيل يالم   الصور ع ث مراتإو ، إسرافيل ابلالم   الصور 

  اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهتع                                                             
  ال اييػػػة يلخػػػػة الصػػػػعق  والالخػػػػة ايُٓـــٌ( ايُٓـــٌ( 8787))                                     

                   ((6868)ايظَض)ول من   السموات واألرض سيموتوف  الالخةبعد  ذه  ايظَض، 
 :فيقوؿ هللا 
{{  ِٔ َُ ِٜٔف َُ َٞ؟  ٜف َٞ؟َبٔك ٍُ ًَـو املـٛت    َبٔك َٝٝكٛ ٍُ ًَـو املـٛت  ٜف َٝٝكٛ ِْـتَ   ،،َصٚبَصٚب  َٜـا َٜـا : : ٜف ِْـتَ ٜأ ٞٗ   ٜأ ٞٗ اٞيَرـ ُُـٛتُ   الال  اٞيَرـ ُُـٛتُ َت َٞ   َت َٞ ََٚبٔكـ   ََٚبٔكـ

ــ١ٝ ًٜ َُ ــ١َٝذ ًٜ َُ ــٜو،  َذ ــٜو،َعِضٔؽ ٌُ،  َعِضٔؽ ــ ٌُ،َٚٔجِبض٢ٜ ــ ٌُ،  َٚٔجِبض٢ٜ ــ َٜٔٝها٥ٔٝ َٚ،ٌُ ــ َٜٔٝها٥ٔٝ ــا،  َٚ َْ ــا،َٜٚأ َْ ٍُ  َٜٚأ ــٛ َٝٝك ٍُٜف ــٛ َٝٝك ُ٘  ٜف ــ ُ٘اي٤ً ــ ــِت: : اي٤ً ُُ َٝ ــِتٔي ُُ َٝ ٌُ،  ٔي ــ ٌُ،ٔجِبض٢ٜ ــ   ٔجِبض٢ٜ

،ٌُ َٜٔٝها٥ٔٝ َٚ،ٌُ َٜٔٝها٥ٔٝ َٚ  ٍَ ٍَٜقا ُِ: : ٜقا ََٝتٜه٤ً ُِٜف ََٝتٜه٤ً ـُ،  ٜف ـُ،اٞيَعِض ٍُ  اٞيَعِض َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُُٔٝت  َصٚب،َصٚب،  َٜاَٜا: : ٜف ُُٔٝتٜأُت ٌَ،  ٜأُت ٌَ،ٔجِبض٢ٜ ٌَ؟   ٔجِبض٢ٜ َٜٔٝها٥ٔٝـ ٌَ؟ َٚ َٜٔٝها٥ٔٝـ َٚ  

ٍُ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘ ٜيـُ٘   اي٤ًـُ٘ اي٤ًـُ٘   ٜف ٞ   اِعـٝهِت، اِعـٝهِت، : : ٜيـ ْٚ ـ٢ِ ٞ ٜف ْٚ ـ٢ِ ِٔ   َعًٜـ٢ َعًٜـ٢   ٜنَتِبـتُ ٜنَتِبـتُ   ٜف ِٔ ََـ َٕ   ََـ َٕ ٜنـا ٞ   َتِرـتَ َتِرـتَ   ٜنـا ٞ َعِضٔؽـ َِٛت،   َعِضٔؽـ َُـ َِٛت، اٞي َُـ   اٞي

٢ٕ َُُٛتا َٝ ٢ٕٜف َُُٛتا َٝ َٜٞأٔتٞ  ٜف َٜٞأٔتَٞٚ ًٜٝو  َٚ ًٜٝوََ ِٛتٔ   ََ َُـ ِٛتٔ اٞي َُـ ٍُ   اٞيَحٖبـاص٢، اٞيَحٖبـاص٢،   إ٢ٜيـ٢ إ٢ٜيـ٢   اٞي َٝٝكـٛ ٍُ ٜف َٝٝكـٛ ٌُ،   ََـاتَ ََـاتَ   ٜقـزِ ٜقـزِ   َصٚب،َصٚب،  َٜـا َٜـا : : ٜف ٌُ، ٔجِبض٢ٜـ   ٔجِبض٢ٜـ

،ٌُ َٜٔٝها٥ٔٝ َٚ،ٌُ َٜٔٝها٥ٔٝ َٚ  ٍُ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َٛ  ٜف ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ُِ ُِٜأِعًٜ ِٔ: : ٜأِعًٜ َُ ِٜٔف َُ َٞ؟  ٜف َٞ؟َبٔك ٍُ  َبٔك َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٞٗ  َِْتَِْتأٜأٜ  َبٔكَٝتَبٔكَٝت: : ٜف ٞٗاٞيَر ُُُٛت،  الال  اٞيَر ُُُٛت،َت   َت

 َٞ َٞ ََٚبٔكـ ًٜـ١ٝ   ََٚبٔكـ َُ ًٜـ١ٝ َذ َُ َْـا،   َعِضٔؽـٜو، َعِضٔؽـٜو،   َذ َْـا، َٜٚأ ٍُ   َٜٚأ َٝٝكـٛ ٍُ ٜف َٝٝكـٛ ُُـتِ : : اي٤ًـُ٘ اي٤ًـُ٘   ٜف َٝ ُُـتِ ٔي َٝ ًٜـ١ٝ   ٔي َُ ًٜـ١ٝ َذ َُ َٕ،  َعِضٔؽـٞ، َعِضٔؽـٞ،   َذ ُُُٛتــٛ َٝ َٕ،ٜف ُُُٛتــٛ َٝ   ٜف

ٍُ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ُ٘اي٤ً ُ٘ ٜيـُ٘   اي٤ً َٛ   ٜيـ ُٖـ َٚ َٛ ُٖـ َٚ   ُِ ُِ ٜأِعًٜـ ِٔ : : ٜأِعًٜـ َُـ ِٔ ٜف َُـ َٞ؟   ٜف َٞ؟ َبٔكـ ٍُ   َبٔكـ َٝٝكـٛ ٍُ ٜف َٝٝكـٛ ِْـتَ   َبٔكٝـتَ َبٔكٝـتَ : : ٜف ِْـتَ ٜأ ٞٗ   ٜأ ٞٗ اٞيَرـ ُُـٛتُ   الال  اٞيَرـ ُُـٛتُ َت   َت

َْا،  ََٚبٔكُٝتََٚبٔكُٝت َْا،ٜأ ٍُ  ٜأ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ُُ٘٘اي٤ًاي٤ً  ٜف ُٜ٘ي َِْت: : ٜي َِْتٜأ ًْٞل  ٜأ ًْٞلَخ ِٔ  َخ َِٔٔ ًٞٔكٞ،  َٔ ًٞٔكٞ،َخ َُا  َخًٜٞكُتٜوَخًٜٞكُتٜو  َخ َُأي َِٜت  ٜقِزٜقِز  ٔي َِٜتَصٜأ ُُـِت،   َصٜأ ُُـِت، ٜف   ٜف

َُُٛت، َٝ َُُٛت،ٜف َٝ ِِ  ف٢َِٜساف٢َِٜسا  ٜف ِِٜي ُ٘  إ٢الإ٢ال  َِٜبَلَِٜبَل  ٜي ُ٘اي٤ً َٛأذُز  اي٤ً َٛأذُزاٞي ٖٗاُص  اٞي ٖٗاُصاٞيٜك َُُز  اٞيٜك َُُزايٖق ِٝػَ   اي٤ٔشٟاي٤ٔشٟ  ايٖق ِٝػَ ٜيـ َٛأيـزٕ   ٜيـ َٛأيـزٕ ٔب   َٜٚيـزٕ َٜٚيـزٕ   َٚالَٚال  ٔب

َٕ َٕٜنا َُا  آٔخّضاآٔخّضا  ٜنا َُاٜن َٕ  ٜن َٕٜنا ٖٚال،  ٜنا ٖٚال،ٜأ ٍَ  ٜأ ٍَٜقا َِٛت  الال  ُخًْٝٛرُخًْٝٛر: : ٜقا َِٛتََ ٢ٌ   َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََ ِٖـ ٢ٌ ٜأ ِٖـ ٖٓـ١ٔ،   ٜأ ٖٓـ١ٔ، اٞيَح ِٛتَ   َٚالَٚال  اٞيَح ِٛتَ ََـ   َعًٜـ٢ َعًٜـ٢   ََـ

٢ٌ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ٖٓاص٢،  ٜأ ٖٓاص٢،اي ٍَ  اي ٍَٜقا ِٖ: : ٜقا ُُِٖ ُُ  ٍُ ٍَُٜٝكٛ ُ٘  َٜٝكٛ ُ٘اي٤ً ٢ٔ: :   اي٤ً َُ ٢ٔٔي َُ ًٞٝو  ٔي ُُ ًٞٝواٞي ُُ َّ؟  اٞي ِٛ َٝ َّ؟اٞي ِٛ َٝ ٢ٔ  اٞي َُ ٢ٔٔي َُ ًٞٝو  ٔي ُُ ًٞٝواٞي ُُ َّ؟  اٞي ِٛ َٝ َّ؟اٞي ِٛ َٝ   ٜفـال ٜفـال   اٞي
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ُ٘ ُُٜ٘ٔحُٝب ِٖ  ٜأَذْز،ٜأَذْز،  ُٜٔحُٝب ُُِٖ ُُ  ٍُ ٍَُٜٝكٛ ٘ٔ  َٜٝكٛ َٓٞفٔغ ٘ٔٔي َٓٞفٔغ ٘ٔ    ::ٔي ٤ً ٘ٔٔي ٤ً َٛأذٔز  ٔي َٛأذٔزاٞي ٖٗاص٢   اٞي ٖٗاص٢ اٞيٜك ""  اٞيٜك
ٕ٘ٓ

  

؛   هللا سػباايه وتعػاىل إسػرافيليػة الصعق وادلػوت؛ وػليلخ دد مر أربعوف ىاًما ىل
  زرى: وٍمره ابلالخة األ                                  ((6868ايظَضايظَض)) هللايد ػل   

أ  كػػػوِّ إىل البعػػػل واحلسػػػاب يُ  فد ؼلرجػػػو  ،سػػػباايه اخللػػػق مػػػن لػػػدف آدـ إىل يػػػـو القيامػػػة
 .  وغلههت  ويصلاه ،ف ادلكوِّ 

َٛص ارتًٛر َٛص ارتًٛرف   ف

و اػػاؾ مػػن تكػػوف مػػورته رلهػػهتة لل اػػي  ،  اػػاؾ مػػن تكػػوف مػػورته رلهػػهتة للاعػػي 
 ،اسػبعة وسػنوف ذراًىػ ؛ف للاعي  تكوف مػور   م ػل مػورة سػيد  آدـو انههت ؛ والعياذ اب

ألأػػػ    يبولػػػوف و  ينرو ػػػوف و  ، و  جهػػػاز غػػػال ، جهػػػاز بػػػوؿ واجلسػػػ    يوجػػػد بػػػه
حػػاؿ  ،لعػػذابلالاػػار فأجسػػامه  وبػػ ة مهيػػأة  أ ػػلأمػػا ة،   اجلاػػ اأو سػػقمً  اييػػنكوف مرًضػػ

   :فيه  
ٌُ  اٞيٜهأفض٢اٞيٜهأفض٢  ٔمِضُؼٔمِضُؼ  }} ٌَُِٔث ُٙ  ٝأُذٕز،ٝأُذٕز،  َِٔث َُٜٙٚفٔدُش ٌُ  َٜٚفٔدُش ٌَُِٔث َِٝنا٤ٔ،  َِٔث َِٝنا٤ٔ،اٞيَب ُٙ  اٞيَب ََٞكَعُز َُٚٙ ََٞكَعُز َٚ  َٔ ََٔٔ ٖٓاص٢  َٔ ٖٓاص٢اي َُا  اي َُاٜن َٔ  ٜن ِٝ ََٔب ِٝ   َب

ِٜٕز ِٜٕزٝقَز ََه١ٜ٤،  ٝقَز ََه١ٜ٤،َٚ ٙٔ  َٜٚنَثاٜف١َٜٝٚنَثاٜف١ٝ  َٚ ًٞٔز ٙٔٔج ًٞٔز ٢ٕ  ٔج َٓا ُِ ٢ٕا َٓا ُِ َٕ  ا ََٕٜٚأِصَبُعٛ ٕٔ٘{{  اٞيَحٖباص٢اٞيَحٖباص٢  ٔبٔشَصاع٢ٔبٔشَصاع٢  اأسَصاّعٔسَصاّع  َٜٚأِصَبُعٛ
  

   :ألف العػػػذاب يكػػػوف جلهػػػاز اإلرسػػػاؿ و ػػػو اجللػػػد                       

                        ((5656ايٓغا٤ايٓغا٤)) ٍمػر هللا  ،بعد أف يعيد هللا زلػق وتكػوين األجسػاـ
 ي واي  فيػه   الػدييا ذوح إىل جسد ا الفنن ه ول ر  ،األرواح أف  رج من مسنقر ا

 :حاؿ  ،ماها يذ   اجلميم إىل ادلوحف العظي  واحلساب أدوف زس
ََٚتَعاٜي٢:   }} ُ٘ َتَباَصٜى  ٍُ اي٤ً َٝٝكٛ ١ََٔ ، ٜف َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ َٝا  ِْ ٖٓاؼ٢ ٔفٞ ايٗز ٢ِ اي َِْع ََٚتَعاٜي٢: ُِٜؤَت٢ ٔبٜأ ُ٘ َتَباَصٜى  ٍُ اي٤ً َٝٝكٛ ١ََٔ ، ٜف َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ َٝا  ِْ ٖٓاؼ٢ ٔفٞ ايٗز ٢ِ اي َِْع ُِٜؤَت٢ ٔبٜأ

َْ َِٝقُبُغٛ ٍَ: ٜف ٖٓاص٢ ٔفِبَغ١ٟ، ٜقا َْاِفُبُغُٛٙ ٔفٞ اي َِٝقُبُغٛ ٍَ: ٜف ٖٓاص٢ ٔفِبَغ١ٟ، ٜقا ٍُ: اِفُبُغُٛٙ ٔفٞ اي َٝٝكٛ ٘ٔ، ٜف ُِٜؤَت٢ ٔب  ِٖ ُُ ٖٓاص٢ ٔفِبَغ١ٟ،  ٍُ: ُ٘ ٔفٞ اي َٝٝكٛ ٘ٔ، ٜف ُِٜؤَت٢ ٔب  ِٖ ُُ ٖٓاص٢ ٔفِبَغ١ٟ،  ُ٘ ٔفٞ اي

ٌِ ٜأَفِبَت ُعُضّٚصا؟  َٖ ٣ٔ ٜقط٥؟  ِٝ َِٜت ٝقٖض٠ٜ َع ٌِ َصٜأ َٖ ُّا ٜقط٥؟  َْٔعٝ ٌِ ٜأَفِبَت  َٖ  ،َّ َٔ آَر ٌِ ٜأَفِبَت ُعُضّٚصا؟ َٜا اِب َٖ ٣ٔ ٜقط٥؟  ِٝ َِٜت ٝقٖض٠ٜ َع ٌِ َصٜأ َٖ ُّا ٜقط٥؟  َْٔعٝ ٌِ ٜأَفِبَت  َٖ  ،َّ َٔ آَر َٜا اِب

ُِٜؤَت٢ ٔبٜأَؽٚز  ِٖ ُُ ٖٓاص٢،  ٍُ: ُصٗرُٚٙ إ٢ٜي٢ اي َٜٝكٛ  ِٖ ُُ َٚٔعٖظٔتٜو،  ٍُ: ال،  َٝٝكٛ ُِٜؤَت٢ ٔبٜأَؽٚزٜف  ِٖ ُُ ٖٓاص٢،  ٍُ: ُصٗرُٚٙ إ٢ٜي٢ اي َٜٝكٛ  ِٖ ُُ َٚٔعٖظٔتٜو،  ٍُ: ال،  َٝٝكٛ َٕ َبال٤ّ ٔفٞ   ٜف ٖٓاؼ٢ ٜنا َٕ َبال٤ّ ٔفٞ اي ٖٓاؼ٢ ٜنا اي

 ُ٘ ٍُ اي٤ً َٝٝكٛ ِّٗزا، ٜف ُٙ َج ََٗز َٜٚأِج َٝا  ِْ ُ٘ ايٗز ٍُ اي٤ً َٝٝكٛ ِّٗزا، ٜف ُٙ َج ََٗز َٜٚأِج َٝا  ِْ ِٖ ايٗز ُُ َٗا،  ُِٝقَبُغ ٔفٝ ١ٖٔٓ َفِبّغا ٜف ِٖ : اِفُبُغُٛٙ ٔفٞ اٞيَح ُُ َٗا،  ُِٝقَبُغ ٔفٝ ١ٖٔٓ َفِبّغا ٜف : اِفُبُغُٛٙ ٔفٞ اٞيَح

                                                           
 جٌطرٍجٟٔ ٚجذٓ قؿٍ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٕٓ٘
 صك١ف ٍُِٓ ٚجٌطًٍِٞ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٕٔ٘
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ََا  َٚٔعٖظٔتٜو  ٍُ: ال ،  َٝٝكٛ ُٙ ٜقط٥؟ ٜف ََا َتٞهَض َِٜت  ٌِ َصٜأ َٖ  ،َّ َٔ آَر َٜا اِب  :ٍُ ُٜٜكا  ِٖ ُُ  ،ٔ٘ ََا ُِٜؤَت٢ ٔب َٚٔعٖظٔتٜو  ٍُ: ال ،  َٝٝكٛ ُٙ ٜقط٥؟ ٜف ََا َتٞهَض َِٜت  ٌِ َصٜأ َٖ  ،َّ َٔ آَر َٜا اِب  :ٍُ ُٜٜكا  ِٖ ُُ  ،ٔ٘ ُِٜؤَت٢ ٔب

َُ٘صٜأَصٜأ ُٖ ٦ِّٝا ٜقط٥ ٜأٞنَض ُُِٜ٘ت َؽ ُٖ ٦ِّٝا ٜقط٥ ٜأٞنَض ٕٕ٘{{  ُِٜت َؽ
  

أمػػا ضلػػن ف عػػل هللا لاػػا الػػدييا لنخلصػػاا مػػن الػػذيوب ، نه    الػػديياأ ػػل الكلػػر جاّػػ
 :  حاؿ  ،ح  طلرج ماها لي  لاا ذيوب ػلاسباا ىليه ى ـ الريوب ،والعيوب

َٖا  }} َٝا ِْ َٖٔتٞ ٔفٞ ُر َٖاَعَشاُب ٝأ َٝا ِْ َٖٔتٞ ٔفٞ ُر ٖٕ٘{{  َعَشاُب ٝأ
  

هللا لكػػػن و ، تناملهػػػا األجسػػػاـالػػػا الػػػهت زؿ والنعػػػ  واألمػػػراض واألسػػػقاـ وااي ـ 
 .د طلرج من الدييا ولي  ىلياا حساب ػلاسباا ىليه حضرة احلسي   ،يلسف باا

  بني ايٓعِ ايعاٖض٠ ٚايٓعِ ايباط١ٓبني ايٓعِ ايعاٖض٠ ٚايٓعِ ايباط١ٓ

 ؛مػػن و ر ػػا يلقػػد هبػػا   الباػػر والرػػ ؿ أ ػػل الكلػػر لػػديه  أمػػواؿ و ػػ ة واحلبػػوب
مػػم ذلػػك اػػد أوػػرب يسػػبة مػػن حػػوادث و  ،بػػدووػػذلك الهتى  ،ةاهػػا ارتلػػاعحػػ  ػلػػافظوا ىلػػد 

هللا سػباايه وتعػاىل  ولكػنّ  ،واألمراض الالسية والعصبية موجودة    ػذه الػب د ا يناار،
و رط احلمايػة  ػو اافظػة ىلػد الصػلوات   ،  ا  من  ذه األمراض الالسية والعصبية

ػلػػافظ ىلػػد  لكػػن مػػن ،التيػػه  ػػذه األمػراضأف مكػػن ن ادلمػػن ينكاسػػل مػ، وحنهػا   مجاىػػة
:   ويػدزل   حػوؿ هللا  ،أبػًدا  ذه األمراض  التيه  ؛ ذه الساىة العظيمة        

                                                                    ((املعاصداملعاصد)) 
يسػػػاف مػػػن األمػػػراض الالسػػػية والعصػػػبية م ػػػل الصػػػ ة     يوجػػػد  ػػػ ء ػلػػػافظ ىلػػػد اإل

  تػػػرتؾ الصػػ ة وتصػػػليها   الوحػػػ  الػػػذي  ة  أوحػػات زلػػػدد نهػػػا هللا أوحا ػػا الػػػا وحّ 
   :حػػػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػػػل هللا  ،ىلػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػواؾ                                     

 ية والعصبية بلضل هللا.سل  من األمراض الالسيَ  ((ايٓغا٤ايٓغا103103٤))
وضلػػػن واحلمػػػد  زصػػػاا هللا ابألرزاؽ البا ايػػػة و ػػػذه يعمػػػة تسػػػنوج  اليػػػكر و  

ىلػػد  إىل يػػـو القيامػػة ولػػو ظللاػػا ييػػكره  ،ف ييػػكر هللا ىليهػػا  ػػوؿ العمػػرأيسػػنسيم 
أمػػػػا الػػػػاع  ،   يسػػػػنسيم أف ييػػػػكر هللا ىلػػػػد  ػػػػذه الػػػػاع  ؛ورسػػػػوؿ هللا والقػػػػرآفيعمػػػة هللا 
أػا األوػل واليػرب والللػوس ومػا أيلهمػوف  ؛األرزاؽ نالااس ىادما يسمعوف ىالظا رة ف

                                                           
 صك١ف ٍُِٓ ِٕٚٓى أقّىػٓ أّٔ  ٕٕ٘
 جٌكحوُ فٟ جٌّٓطىٌن ٚجٌطرٍجٟٔ ٖٕ٘
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،  ػذه  العػيا   أمػاف وا مئاػافو والهتوجة الصػاحلة ،واألو د،والعافية،الصػاة! ذلك بها 
 .ؽ من هللا ىهت جلارز ولها أ

أمػػا  ػػ  فعاػػد   األرزاؽ الػػا تكػػوف مػػم البهػػال  مػػن أوػػل ، يعػػ  ضلػػن   ضلػػ  هبػػا
  : و ػرب                       ((1212ستُــزستُــز)) فهػػ   ،ابحػػ  الػػاع  ليسػػوا مػػوفقني فيهػػا نلكػ

والرجػػل لػػي  لػػه  ،ىاػػد   الهتوجػػة تسػػ  ىلػػد  وا ػػا  ألأػػ ؛لػػي  لػػديه  الهتوجػػة الصػػاحلة
 !!!و  يسنسيم أف ينكل  معها ،سيسرة ىليها

يػػػرتؾ والديػػػه  ؛وىاػػػدما يبلػػػن السادسػػػة ىيػػػر مػػػن ىمػػػره ة  يوجػػػد  اػػػاؾ أباػػػاء بػػػرر 
ألأػػ  حبػػل  ؛حػػ ؿ ابػػن درًا مػػا يكػػوف  اػػاؾ   أمريكػػا وأورواب  هأليػػ ؛ويسػػ  ىلػػد  ػػواه

م ػػل حيػػاة  ،وبعػػد الػػو دة يعقػػدوف العقػػد وينهتوجػػوف ،الػػهتواج ينلقػػوف ىلػػد شلارسػػة اجلػػا 
 !! ألف بعض احليوا ت ىاد   حي  ،احليوا ت بل أضلّ 

 ةماػػػذ فػػػرت  همػػػن الع الػػػ  أيػػػ، ابريػػػن بػػػهيكػػػرب الرجػػػل و  يوجػػػد لديػػػه ابػػػن أو باػػػ  
تصػػسا  معهػػا  ةفريسػػي امػػرأةحصػػ ة وػػاف ادلسػػ د الكبػػ    فريسػػا بػػه احنلػػاؿ وجػػاءت 

  ػػػل أيػػػ  مسػػػلمة؟ أػػػا تريػػػده أف يػػػدزل   اإلسػػػ ـ فقػػػالوا ذلػػػا:أ :وحالػػػ  ا،مػػػر ً   لػػػ ً 
ىاػدما ربّ ػا يأػا تريػد أف أ : حالػ دلاذا تريدين أف يدزل اباػك اإلسػ ـ؟   فقالوا: حال :

 ػ  ولػي  ومػا ينخلػد أباػاء ءابآيػربوف  -توي  واجلهتالر وادلررب- تكرب م ل أبااء ادلراربة
لػػده اىاػػدما يكػػرب الولػػد يباػػل ىػػن والػػد يػػربه حػػ  وإف م يكػػن و ، ابلهػػ آ ىػػن اللريسػػيني
   :الا  حاؿ
٘ٔ إ٢الََا ٜأٞنَضََا ٜأٞنَض  }} ِّٝدا ٔئغٓٚ ٘ٔ إ٢الَّ َؽاٙب َؽ ِّٝدا ٔئغٓٚ َُّٜ َؽاٙب َؽ  ِٔ ََ  ُ٘ ُ٘ ٜي َٖٝض اي٤ً ُٜ ٜق  ِٔ ََ  ُ٘ ُ٘ ٜي َٖٝض اي٤ً ٘ٔ ٜق ٚٓ َِٓز ٔع ُ٘ ٔع َُ ٘ٔٞهض٢ ٚٓ َِٓز ٔع ُ٘ ٔع َُ ٕٗ٘{{  ٞهض٢

  

ه و  أمػػػه   ه و  أابا  يعػػػرؼ أزػػػ ؛سػػػاة السادسػػػة ىيػػػرة  اػػػاؾ ىاػػػدما يصػػػل إىل
 مسػػل  جػػاءوا ماػػذ نييػػولػػذلك األدلػػاف ألف فػػيه  حػػوا  أسػػة م ، و  حػػي  ةتوجػػد إيسػػايي

 ػل م ،يريػد أف يعيػد الع حػات ا جنماىيػة واإليسػايية وصلعلهػا :وىملوا برامج وحالوا ة،فرت 
ألف  ػػػذه األ ػػػياء   توجػػػد  اػػػد تػػػهتاور وتػػػوادّ  ،الػػػ  معػػػه ااػػػد مػػػديقً  ،يظػػػاـ ادلسػػػلمني

لكػن ضلػن يريػد أف يكػوف لػدياا زػ ات أو ػر مػن ، ألف  ااؾ حياة حاسػية و ػديدة ،لديه 
 .ويريد الهترع يكوف أفضل وحبوباا أفضل ماه  ،فو ألياا مؤما ؛الررب

                                                           
 جٌطًٍِٞ ٚجٌطرٍجٟٔ ػٓ أّٔ  ٕٗ٘
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بضن١ اهلل يعبارٙ املؤَٓنيبضن١ اهلل يعبارٙ املؤَٓني
255255

  

وميػػروحة    آف،يػػروط موجػػودة   القػػر ب ولكػػن ،زصػػاا بػػه هللا و ، ػػذا منػػاح
 . ساة الا  العد ف

ادلػؤماني ذلػ  دىػ  زػػاص  لكػنّ و رزاؽ للاػاس ولهػا م ػل بعضػها جعػل هللا سػباايه األ
هتؿ الػدى  مػن هللا ىلػد اليػ ء الػذي ػياػ ،و  تلمسه اجلػوارح ،هتؿ من هللا   تراه العيوفػيا

، ر ويهتيػػدو ادلػػاؿ الػػذي   يكلػػ  يصػػف  ػػهر يكلػػ  أربػػم  ػػه فيكلػػ  العػػاـ؛ ايكلػػ   ػػهرً 
 .   ذه    الربوة

ضلػن ، وسػاروا ىليػه، ومابه ادلبػاروني ،به رسوؿ هللا  دذا  و اذلدي الذي أتو 
   :فارتلم الدى  حاؿ  ؛رواا  ذه الرو نة وا نمماا أف ف  ابلدييا وحد ت

ُ٘  ٜأَصاَرٜأَصاَر  إ٢َساإ٢َسا  }} ُ٘ايًٜٓ ٣ّ  ايًٜٓ ِٛ ٣ّٔبٜك ِٛ َٓإر  ٣٣َْاَرَْاَر  ٜقِرٟٛاٜقِرٟٛا  ٔبٜك َٓإرَُ َُ  َٔ ََٔٔ َُا٤ٔ  َٔ َُا٤ٔايغَٓ ََِعا٤ُ  َٜاَٜا: : ايغَٓ ََِعا٤ُٜأ     اتَٓٔغٔعٞ،اتَٓٔغٔعٞ،  ٜأ

َٜا َٜاَٚ َٚ  ُٔ ِٝ َُٔع ِٝ َٜا  َتَؾَبٔعٞ،َتَؾَبٔعٞ،  الاٜٜل  َع َٜاَٚ {{  اِصَتٔفٔعٞاِصَتٔفٔعٞ  َبَضٜن١َٝبَضٜن١ٝ  َٚ
256256

  

هت ىليهػا رّوػ ،الربوػة زصومػية للمػؤماني، و م  الربوة ارتلع  فالبسن لػن تيػبماماد
  :الرجل الصا  اسيد األولني واايزرين وحاؿ فيه

  ٚوقققققققققققققُ هلل ِقققققققققققققٓ ٌَق نفقققققققققققققٟٚوقققققققققققققُ هلل ِقققققققققققققٓ ٌَق نفقققققققققققققٟ

  

  ٖ ػقققققققٓ فٙقققققققُ جٌقققققققًوٟٖ ػقققققققٓ فٙقققققققُ جٌقققققققًو٠ٟقققققققىق نفقققققققح٠قققققققىق نفقققققققح

وػػػاف بعػػػض مػػػن   ،ىلػػػد الػػػدواـ اولكػػػن يلمػػػ  أعر ػػػ  ػػػا،   أحػػػد يرابروػػػة مػػػن هللا  
ووػاف لػه  ومػاه  سػيد  أيػ  بػن مالػك  ،يعمػل ابلهتراىػة و  أمااب رسػوؿ هللا 

 . ذاف البسنا ف وا  ٍتياف ابل مار مرتني   العاـ ،بسنا ف لللواوه

  صٚؽت١ ايربن١صٚؽت١ ايربن١

زػػػػذ أو  ،دلػػػػن أحسػػػػن النووػػػػل ىلػػػػد هللا هللا ن أف يعسيهػػػػاالعسػػػػااي مػػػػن ادلمكػػػػ ػػػػذه و 
  ػػديد  ػػ : ابزنصػػار ػػذه الرو ػػنة  ،للربوػػة ابلرو ػػنة اإلؽلاييػػة الػػا جعلهػػا رسػػوؿ هللا 

 :حاؿ  ،ح  اليبهات ،والبعد ىن احلراـ ابلكلية ،ي احل ؿ رّ 
                                                           

 ٌجؾؼٛج وطحذٕح "ػعؼ جٌٍَجق ٌؼًٍ جألٌَجق" ٕ٘٘
ِٗ  فٟ جٌٕؿحٌ جذٓ ٕٙ٘ ٍّ أ ػٓ ضح٠ٌِه ٔ   َٛ ح ٚ٘ َّّ  جٌى٠ٍّٟ ٌَُٗ  ذ١ض ِ
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{{  ٔ٘ ٔٓ َٚٔرٜ  ٔ٘ َٗأت اِعَتِبَضٜأ ٔئعِضٔم ٢ٔ اٖتٜك٢ ايٗؾُب َُ ٜ٘ٔف ٔٓ َٚٔرٜ  ٔ٘ َٗأت اِعَتِبَضٜأ ٔئعِضٔم ٢ٔ اٖتٜك٢ ايٗؾُب َُ 7ٕ٘{{  ٜف
  

 ؛هللا   أي أمػػر أو أي حصػػد االعبػػد احلػػ ؿ يكػػوف رلػػاب الػػدىاء إذا دىػػ ى ػػر  إذا
  ف أووف مسن اب الدىوة حاؿ:أ   اي رسوؿ هللا ادع :حاؿ، غلي  هللا دىوته
٠َٔٛ  َٜا َعِعُزَٜا َعِعُز  }} َُِغَتَحاَب ايٖزِع  ِٔ َُٜو َتٝه َٛٞع ََ ٠َٜٔٛأٔطِب  َُِغَتَحاَب ايٖزِع  ِٔ َُٜو َتٝه َٛٞع ََ 9ٕ٘{{  ٜأٔطِب 

  

  لػػػك    هللا فيسػػػن ي ؛هللا وتػػػدى ،معػػػك زػػػهتالن األرض وادللكػػػوت ابلػػػدىاء
   :احلاؿ                           ((22ايٛالمايٛالم)) ينارى ؛ من أبواب لي  يدريها و   الربوة

ج حػق هللا الػذي فرضػه مػن الػرزؽ الػذي سػاحه هللا رِ وؼلُ  ،اإليساف له وأل له ادلسع  احل ؿ
   إليه   احلاؿ                                                      ((141141ّاألْعاّاألْعا)) 

 ،فو اللكػػرة وينػػدزل األو د والهتوجػػة ويقولػػوف ضلػػن زلنػػاج ذ  زره حػػ    تػػؤ مبعػػر   تػػ
  : ورظو كذا وتقم   ا                        ((141141)ّاألْعا)ّتؤدي  حقه من الهتوػاة  األْعا

يسػاف ىلػد وػلػافظ اإل، لػك هللا  ف تعسػيه  الهتوػاةلقراء وادلساوني و   من ووّ وتعسيها لل
ني مػ ة الل ػر األرزاؽ بػالربوة تاهتؿ    ؛الص ة   وحنها   مجاىة وزامة م ة الل ر

   ػػذا  الربوػػة  مجاىػػة ٍزػػذ يصػػيبه مػػن  افمػػن مػػلد الصػػب  حاضػػرً  ،و ػػروؽ اليػػم 
، وإزػراج حػق هللا فيػه، ادلسعػ  احلػ ؿ االسابقني وعلاألملني  ذين  اليـو إذا حافظ ىلد

 .لكن من يصل  الل ر الساىة العا رة مباًحا لي  له   الربوة يصي 
 ،وزوجهػػا اإلمػػاـ ىلػػ  لىلػػد ابانػػه السػػيدة فا مػػة  وػػاف ؽلػػرّ   سػػيد  رسػػوؿ هللا 
مػػػرة    مػػػو  ذات يػػػـو بعػػػد أف أيقظهمػػػا وذ ػػػ  للصػػػ ة  ،ويوحظهمػػػا لصػػػ ة الل ػػػر

 :مر ىليهما وتروى السيدة فا مة رضد هللا ىاهاعد الص ة بو  ى،زر أ
ٍُ  ٔبٞٔبٞ  ََضَََٓضَٓ  }} ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔايًٜٓ َْا  ايًٜٓ َْاَٜٚأ ٓٔٞ  َُِنَحَع٠١َُِنَحَع٠١  َٜٚأ ََُٓٔٞتَقٚبَر١ٟ ٜفَرضَٜٓن ٘ٔ  ََُتَقٚبَر١ٟ ٜفَرضَٜٓن ٘ٔٔبض٢ِجًٔ ٍَ  ٔبض٢ِجًٔ ٍََٜٚقا ١َٝٓٝ  َٜاَٜا: : َٜٚقا َٓ ١َُٝٓٝب َٓ ! ! ُب

َٞٔ َٔٞٝقٛ َٗٔزٟ  ٝقٛ َٗٔزٟٜفاِؽ َٔ  َتٝهَْٛٔٞتٝهْٛٔٞ  َٚاٜلَٚاٜل  َصبٔٓٔوَصبٔٓٔو  ص٢ِطَمص٢ِطَم  ٜفاِؽ ََٔٔ َٕٓ. . اٞيَغأفًٔنَياٞيَغأفًٔنَي  َٔ َٕٜٓفِ َ٘اا  ٜفِ َ٘يًٜٓ ُِ  يًٜٓ َُِٜٞكٔغ َٓٓاؼ٢  ٜأِصَطاَمٜأِصَطاَم  َٜٞكٔغ َٓٓاؼ٢اي   ََاََا  اي

َٔ ِٝ ََٔب ِٝ ُِػ٢   ٝطًٝٛع٢ٝطًٝٛع٢  ٰ  ٰ  إىلإىل  اٞيٜفِحض٢اٞيٜفِحض٢  ٝطًٝٛع٢ٝطًٝٛع٢  َب ُِػ٢ ايؾَٓ {{ايؾَٓ
259259

  

راـ حػوأمػواذل   ،اايزػرين لػي  ىاػد   بروػة لكنّ ، توزع فيها بروة األرزاؽ للمؤماني
                                                           

 جٌيك١ك١ٓ جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ ٔؼّحْ ذٓ ذ١ٍٗ  7ٕ٘
 جٌطرٍجٟٔ ػٓ جذٓ ػرحِ  9ٕ٘
سَ  ػٓ 8ٕ٘ َّ ُْٛيِ  ذٕص فحِط ٌَ  ِ حٌ جذٓ) هَّ    ٚجٌٍّج١ًْ جٌّٓح١ٔى ، ؾحِغ(جٌَّٕؿَّ
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 .سلدرات ،يساء، أا   أورقو لاي
 : ةف ىاد   بروو أما ادلؤما

أو ، أو معا ػد، باػاء مسػاجد ج بي  هللا احلػراـ،ح ف أمواذل    أبواب  يبة؛قو لافي
ادلػػاؿ احلػػ ؿ غلعػػل هللا ! ولهػػا ذا بػػة إ  أبػػواب  يبػػة؛  ىػػ ج اللقػػراء وادلسػػاوني، مػػدارس

 !رض  هللا ماحبه يالقه فيما يُ 
 ػػػذه  ػػػ   ،أمػػػا ادلػػػاؿ احلػػػراـ فيسػػػل  هللا مػػػاحبه ىلػػػ  إيلاحػػػه   الػػػذيوب واايأـ

اإليسػاف    هادلاؿ احل ؿ الػذي ينعػ  فيػ، أما  زمايااادليكلة ولذلك و رت ادلخدرات  
 .يالقه إ     ي 

 وى األعر الوارد ىن اإلماـ اليافعد حاؿ:
ٜضطم ٜضطم ؟ فِمنا ؟ فِمنا عحبت ملٔ ٜقًٞ ايقبس بعز ايؾُػ نٝف ٜضطمعحبت ملٔ ٜقًٞ ايقبس بعز ايؾُػ نٝف ٜضطم  }}

  {{  نُا ٜضطم ايهافضنُا ٜضطم ايهافض

ولػذا مػن يرػا   الػرزؽ   البيػم أو اليػراء يرػا يلسػه مػن !! لػي  بػه بروػة  اً رزح
 :، حاؿ ا   األرض   ادلبيدات والكيماوايتير

ٖٓا  }} َٔ َِٝػ  َٓا ، ٜفًٜ ِٔ ٜيٖؾ ٖٓاََ َٔ َِٝػ  َٓا ، ٜفًٜ ِٔ ٜيٖؾ ََ  }}ٕٙٓ
  

 !!وةرب يكوف حـر من ال ؛من يرا   أي أمر من األمور يرا يلسه
وحافظاػػا  ،وأزرجاػػا حػػق ذي اجلػػ ؿ ،احلػػ ؿ أولاػػا ة؛  ىلػػ  تلكػػ  الرو ػػنرْ إذا ِسػػ

؛ وحلظاػػا أيلسػػاا مػػن معصػػية هللا، وزامػػة مػػ ة الل ػػر   مجاىػػة ،ىلػػد مػػ ة اللػػرالض
 .ف هللا ون  ذلك ىل  يلسهو  ة أل  ةسنكوف األرزاؽ ولو حليل

احل ػر األوؿ مكنػوب  أح ار؛ ع عةسيد  إبرا ي  ىادما واف ػللر   البي  وجد 
  :  ىليه

  ((  أْا اهلل صب ايبٝت أصطم اينعٝف َٔ ايكٟٛ ذت٢ ٜتعحب ايكٟٛأْا اهلل صب ايبٝت أصطم اينعٝف َٔ ايكٟٛ ذت٢ ٜتعحب ايكٟٛ  ))

 ، وهللاالرػ ء   ػذا ه زلػدود لُػزْ الرجػل ودَ  ويف يعػيا  ػذا  :يقاؿ ،و و ما ػلدث
                                                           

 ٍُِٓ ٚجٌطًٍِٞ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٕٓٙ
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اإلؽلاييػػة الػػا  ةأليػػه ؽليػػ  ىلػػد الرو ػػنو  ؛هللا ةيػػه يعػػيا بربوػػأل أو ده ؟!يبػػارؾ   أموالػػه و 
 .وملها الا  

  ::احل ر ال اين مكنوب ىليه و 

  ((  ٚيٛ ناْت األعٛام فاصي١ٚيٛ ناْت األعٛام فاصي١  ،،أْا اهلل صب ايبٝت أَأل األعٛام باألصطامأْا اهلل صب ايبٝت أَأل األعٛام باألصطام) ) 

حػػػ  لػػػو  ،مػػػن هللا ىتقػػػو  دالبلػػػد أو حػػػ  الدولػػػة واملػػػة ىلػػػىاػػػدما يكػػػوف أ ػػػل  
ياهتلػوف    يئػة بيػػر  ،ر هللا م لكنػهحامػر   األىػداء وأرادوا أف ؽلاعػوا ىػاه   ػيًئا يسػخّ 

  جوف  ذه السلم ل تقياء األيقياء  األسواؽ ويروِّ 

                                                           

        ((8ٙ8ٙجألػٍجفجألػٍجف))    

 يلسػػها، الهت أف تكػػوف  ػػ مػػن اجلػػ م يقػػل هللا للنااػػا ىلػػيه  زػػ ات ألف اخلػػ ات
 .بربوة هللا ا سنعماؿأعااء  ةولكن ىادما تاهتؿ ىليها الربوات تكوف مضاىل

مػػػن  يػػػةفاابلع وأف زصػػػاا هللا  ،ن فضػػػل هللا ىلياػػػا أف زصػػػاا ابلعمػػػل البػػػا نمػػػ
 اا وأف زّصػػػ ،وزامػػػة األمػػػراض الالسػػػية والعصػػػبية ماهػػػا ةوالبا ايػػػاألمػػػراض الظػػػا رة 
رسػوؿ  ،قياا هللا وةابعاػاإذا اتّ  ؛واعلاا يعيا   ز  حاؿ ىلد الدواـ ،ابلربوة الا تعوضاا

 .الصربو وتوامياا فيما بيااا ابحلق  ،هللا
 ة،مباروػػة  يبػػػ اف غلعلهػػا أرزاحًػػػأ ؿ و ف يوسػػم لاػػػا األرزاؽ احلػػأ ...  يسػػأؿ هللا 
وأف ػللظاػػا مػػن الػػذيوب  ،وأف يوفقاػػا لػػذوره و ػػكره وحسػػن ىبادتػػه ،وأف يوفقاػػا لساىنػػه

 ي  ظلػػػد األيػػػد ،يػػػ ـز أىنابػػػه ؛ف غلعلاػػػا يقػػػف ىلػػػ  اببػػػهأو  ،ومػػػن األرزاؽ احلػػػراـ ،واايأـ
 ،غ  رضاه جل   ىػ ه بنيو  ين ه   ول أحوالاا  ال ،ؿ إ  حضرة هللاأو  يس ،لسواه

و  ػلوجاػا إىل الكػافرين  رفػة ىػني و   ،ه وفضله ىن مجيم من سػواهف يكلياا أ ه وبرّ أو 
 .آمني ،وغلعل ب د    سخاء ورزاء و ااء إىل يـو الدين ،أحل

وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل 
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 اجمللس اخلامس والعصرون
  ف٢ ايغ  ٚايغًٛىف٢ ايغ  ٚايغًٛى  أع١ً٦أع١ً٦

  عالق١ املضٜز بؾٝد٘عالق١ املضٜز بؾٝد٘

  عكبات ايغايهنيعكبات ايغايهني

  اي١ٝٓ ٚايعٌُاي١ٝٓ ٚايعٌُ

  فنٌ ايكُض ع٢ً ايهٛانبفنٌ ايكُض ع٢ً ايهٛانب

  االٖتظاط يف ايشنضاالٖتظاط يف ايشنض

  خالف ايعًُا٤خالف ايعًُا٤

  َعضف١ صما اهلل َعضف١ صما اهلل 
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: أع١ً٦ ف٢ ايغ  ٚايغًٛى: أع١ً٦ ف٢ ايغ  ٚايغًٛىاجملًػ ارتاَػ ٚايعؾضٕٚاجملًػ ارتاَػ ٚايعؾضٕٚ
ٕٕٙٔٙٔ 

  عالق١ املضٜز بؾٝد٘عالق١ املضٜز بؾٝد٘

ج ذح١ٌٗم ذؼجألٚيس جألٚيس   ٓإجيٓإجيجٌجٌ ٍل ج ذح١ٌٗم ذؼػٕىِح ٠طؼٍك جإلٔٓحْ ْح٘ ٍل ٌى٠ٗ ٌى٠ٗ   لى ٠ي١ٍلى ٠ي١ٍفطٍز فطٍز   ىىػٕىِح ٠طؼٍك جإلٔٓحْ ْح٘

  فطٌٛ ٌّحيج؟فطٌٛ ٌّحيج؟

بػػد أف  أي سػػالك    ريػػق هللا يريػػد فضػػل هللا وىسػػاء هللا ومػػا  هللا وإوػػراـ هللا  
   ينعػرض لعقبػات    ريػق هللا لػ ى مػدحه    ريػػق هللا                      

                                                                   

                               ِ  ِ  ((1414ٕآٍ عُضإآٍ عُضا)) حػاؿ  هللا ازنرب اخللػق ولهػ  بػذلك؛: 
َٛأت  }} َٗ ٖٓاُص ٔبايٖؾ َُٚذف٤ٔت اي  ٔٙ َُٜهاص٢ ١ٖٝٓ ٔباٞي َٛأتُذف٤ٔت اٞيَح َٗ ٖٓاُص ٔبايٖؾ َُٚذف٤ٔت اي  ٔٙ َُٜهاص٢ ١ٖٝٓ ٔباٞي ..{{  ُذف٤ٔت اٞيَح

ٕٕٕٕٙٙ 
  تذ   ابإليساف جلها  وىاػدما يريػد اإليسػاف أف يهػ  اليهوات زلببة للال  و 
 ،لػػي  لكػػ  دزػػل أ  أريػػد أف أذ ػػ  إىل جهػػا  :يقػػوؿ ،بيػػهوة ويقػػاؿ لػػه   تلعػػل ذلػػك

يصػاو   الل ػر وؼلػرج  األىمػاؿ الػا تومػل إ  اجلاػة ولهػا هبػا مكػاره،  بيعة اإليسػاف.
  ػر إ  غػروب اليػم ،تصـو و  الول و  تيػرب مػن الل   الربد ويصل    ادلس د؛

وح  السياحة الدياية توجد هبا ميقة ومياول من الهتحاـ وازػن ؼ ىػادات األحػواـ مػن 
حبػػل أف   بػػد أف ؽلػػنان، السػػالك    ريػػق هللا  سػػاىة اخلػػروج مػػن بلػػدؾ إىل العػػودة.

بػد  إذا واف  ااؾ لديه  ىامل توس  فيػه األمايػة    ااؾ   بعض البلداف العربية، ،يعسد
مػػن منااولػػه إف وجػػده غػػ  أمػػني  ػػرده  امػػن ادلػػاؿ حريبًػػ اؽلنااػػه أو   ف يضػػم لػػه مبلرًػػ أف

وأزػذ ماػػه مػا أزػػذ مػػن ادلػاؿ فػػ ذا وجػػده ىليلػاً وىاػػده الػورع أىسػػاه عقنػػه وفػوض إليػػه وػػل 
   ػػ ء   العمػػل وضلػػن وػػذلك حػػاؿ رباػػا                                       

                                                                     

          (( ايعٓهبـٛت ايعٓهبـٛت)) ومػن  عػة؛مضلػن ىاػدما دزلاػا السريػق   البدايػة واػا  ػباب   اجلا
وم  صلػومت ماهػامبػا سػيواجهك  أمػامك  مػن ىقبػات إذا  ضلػن يبصػرو  تربيناػا حػالوا لاػا: تػوىل

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٖٕجٌؿّؼس  طف١ّٕ جْٕح و٠ٛجْ جٌرع٠ىس ٕٔٙ
 ٍُِٓ ٚجٌطًٍِٞ ٚجٌىجٌِٟ ٚأقّى ذٓ قٕرً ػٓ أّٔ ذٓ ِحٌه ٕٕٙ
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 .ادلر والزذوف ما تنماوف من هللاناالوف فس تسنسلموا  و  ترواوا إليها

  عكبات ايغايهنيعكبات ايغايهني

 أوؿ  ػػػذه العقبػػػات  ػػػ  العمػػػل،، اإليسػػػاف والعقبػػػات  ػػػ  اليػػػواغل الػػػا تيػػػرل
يػق هللا فلػي  لػه   ىادما يعمل السالك ييرله العمػل ىػن  ريػق هللا يلهػد بػه وياسػد  ر 

 .   ريق هللا و  إورامات هللا
إذا تػػػهتوج السػػػالك والهتوجػػػة  ػػػرلنه ىػػػن  ريػػػق هللا فػػػ   العقبػػػة ال اييػػػة  ػػػ  الػػػهتواج؛

 .يكوف له    ريق هللا وىساء هللا وإورامات هللا يصي 
ر يلسه ذل  وأمب   و ىبػد   إذا اييرل ابألو د وسخَّ  العقبة ال ال ة    األو د؛

 ندللوف ىليه ويقض  ذل  مصاحله .الذي ي
ا هبػػػذه أومػػػل الاػػػاس حياًمػػػ ،يقػػػوؿ بػػػذلك  ػػػل يػػػرتؾ العمػػػل والػػػهتواج و األو د؟  

لكػػن  ولكػػن يعسػػيه  حقػػوحه  الػػا ػلناجوأػػا ادلاديػػة احلسػػية الظا ريػػة. ،أ ػػل هللا ؛احلقػػوؽ
 ضػػػرةاحلرب الربيػػػة و  ف  يػػػرتوه  يهتا ػػػو فػػػ  أىسا ػػػا لاػػػا ادلػػػوىل ةىاػػػدي جػػػو رة رابييػػػ

هللا ورسػػوله ولكػػن إف أىسيػػنه  األولويػػة   القلػػ   ديػػدزلوف ولكػػن تػػرتيبه  بعػػ ،امديػػة
رضػػاء هللا والعمػػل ادلقػػرب للضػػل هللا وىسػػاء هللا اييػػرل هبػػ   ػػذه  ػػ  ادلاػػا ج الػػا افػػأين 

  قنامهػا يف أ  ريقه  ااؾ ىقبات   بػد  وضعها هللا                  ((1111 ايبًـز ايبًـز))  ة حضػر
 .اها   احلديلالا  وضّ 

الزػػذ  الهتوجػػة ،إ  حضػػرة هللا اواب اًػػ ايػػه   يهػػيمن ىليػػك ظػػا رً أز مػػة احلػػديل 
وتعسيػػس النعليمػػات  حقوحهػػا اليػػرىية والعرفيػػة والظػػا رة والبا اػػة لكػػن   تسػػنو  ىلػػ ّ 

 ا  اعػل يلسػك ىبػدً  ، و   من ذلا حق أف تقبل  ػذا أو تػرفض  ػذا   يكػوف إ  
 ا،م اليًػػػ ازضػػػع  للهتوجػػػة وتريػػد أف تكػػػوف زوًجػػػ مػػػن مجيػػػم مػػا سػػػواه. ا  وتكػػوف حػػػرً إ 

 ،مػن القمػر يريػد أف ػلضػره ًئا ػي بػ ْ لَ إف  َ  ام اليًػ االيػباب ولػه اايف يريػد أف يكػوف زوًجػ
 ،الوالػػدين  ػػذا لػػي  فيػػه  ػػ ء  ادلػػا منػػاح لػػك ولكػػن دوف أف تيػػرلك ىػػن هللا وىػػن بػػرّ 

واتػروك  مػم ، يك تلضل الهتوجة ىليهاأمة وتيعر األـ يىظ ةور وإايؾ   يـو أف تقم   
 حصة أحد الصاابة وواف يسمد ىلقمة رضد هللا ىاه إذ حضره ادلوت:
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  ٚايقزق١،ٚايقزق١،  ٚايقّٛٚايقّٛ  ايقال٠ايقال٠  ََٔٔ  ايٛاع١ايٛاع١  يفيف  االجتٗاراالجتٗار  نث نث   نإنإ  عًك١ُعًك١ُ  إٔإٔ  صٟٚصٟٚ  }}

  ايٓظع،ايٓظع،  يفيف  عًك١ُعًك١ُ  طٚجٞطٚجٞ  إٕإٕ: :   اهللاهلل  صعٍٛصعٍٛ  إىلإىل  اَضأت٘اَضأت٘  فأصعًتفأصعًت  َضمَ٘ضم٘  ٚاؽتزٚاؽتز  فُضضفُضض

  فًكٓٛٙفًكٓٛٙ  إيٝ٘إيٝ٘  اَنٛااَنٛا: : ٚقاٍٚقاٍ  ٚفٗٝبٟاٚفٗٝبٟا  ٚبالاٟلٚبالاٟل  عُاصٟاعُاصٟا  فأصعٌفأصعٌ  حباي٘،حباي٘،  إْ٘إْ٘  أعًُوأعًُو  إٔإٔ  أصرتأصرتفف

  الال  ٚيغاْ٘ٚيغاْ٘  إالإال  اهللاهلل  إي٘إي٘  الال  ًٜكًْٜٓٛ٘كْٓٛ٘  فحعًٛافحعًٛا  ايٓظع،ايٓظع،  يفيف  فٛجزٚٙفٛجزٚٙ  إيٝ٘إيٝ٘  فحاؤٚافحاؤٚا  ايؾٗار٠،ايؾٗار٠،

ّٓ  إٕإٕ: : قٌٝقٌٝ  ذٞ؟ذٞ؟  أذزأذز  أبٜٛ٘أبٜٛ٘  ََٔٔ  ٌٌٖٖ: : فكاٍفكاٍ  بشيو;بشيو;  اهللاهلل  صعٍٛصعٍٛ  إىلإىل  فأصعًٛافأصعًٛا  بٗا،بٗا،  ٜٓٛلٜٓٛل ّٓأ   أ

  اهللاهلل  صعٍٛصعٍٛ  إىلإىل  املغ املغ   ع٢ًع٢ً  قزصتقزصت  إٕإٕ: : هلاهلا  ٜكٍٜٛكٍٛ  اهللاهلل  صعٍٛصعٍٛ  إيٝٗاإيٝٗا  فأصعٌفأصعٌ  ايغٔ،ايغٔ،  نب ٠نب ٠

  ْفغْٞفغٞ: : فكايتفكايت  بشيو;بشيو;  ٚأخربٖاٚأخربٖا  ايضعٍٛايضعٍٛ  إيٝٗاإيٝٗا  فحا٤فحا٤  ٜأتٝو،ٜأتٝو،  ذت٢ذت٢  املٓظٍاملٓظٍ  يفيف  فكٓضٟفكٓضٟ  ٚإالٚإال

  ٚعًُتٚعًُت  اهللاهلل  صعٍٛصعٍٛ  ٚأتتٚأتت  عقا،عقا،  ع٢ًع٢ً  ٚقاَتٚقاَت  فتٛنأتفتٛنأت  بِتٝاْ٘،بِتٝاْ٘،  أذلأذل  أْاأْا  ايفزا٤ايفزا٤  يٓفغ٘يٓفغ٘

  اهللاهلل  ََٔٔ  ايٛذٞايٛذٞ  جا٤جا٤  شبتينشبتيننن  ٚإٕٚإٕ  أفزقٝينأفزقٝين  عًك١ُعًك١ُ  أّأّ  ٜاٜا: : هلاهلا  ٚقاٍٚقاٍ  ايغالّايغالّ  عًٝٗاعًٝٗا  فضٓرفضٓر

  نث نث   ايقٝاّايقٝاّ  نث نث   ايقال٠ايقال٠  نث نث   اهللاهلل  صعٍٛصعٍٛ  ٜاٜا: : قايتقايت  عًك١ُ؟عًك١ُ؟  ٚيزىٚيزى  ذاٍذاٍ  نٝفنٝف  تعاىلتعاىل

: : قاٍقاٍ. . عاخ١ٛعاخ١ٛ  عًٝ٘عًٝ٘  أْاأْا  اهللاهلل  صعٍٛصعٍٛ  ٜاٜا: : قايتقايت  َع٘؟َع٘؟  ذايوذايو  فُافُا: :   اهللاهلل  صعٍٛصعٍٛ  قاٍقاٍ  ايقزق١،ايقزق١،

ّٓ  عدطعدط  إٕإٕ: :   قاٍقاٍ  ٜٚعقٝين،ٜٚعقٝين،  طٚجت٘،طٚجت٘،  ٜؤُضٜؤُض  نإنإ  اهللاهلل  صعٍٛصعٍٛ  ٜاٜا: : قايتقايت  ٚ ؟ٚ ؟ ّٓأ   عًك١ُعًك١ُ  أ

  نث ٟانث ٟا  ذٛبٟاذٛبٟا  يٞيٞ  ٚامجعٚامجع  اًْٛلاًْٛل  بالٍبالٍ  ٜاٜا: :   قاٍقاٍ  ُُِِ  ايؾٗار٠،ايؾٗار٠،  عٔعٔ  عًك١ُعًك١ُ  يغإيغإ  ذحبذحب

  الال  ٚيزٟٚيزٟ  ٖٖٛٛ  اهللاهلل  صعٍٛصعٍٛ  ٜاٜا: : قايتقايت. . بايٓاصبايٓاص  أذضق٘أذضق٘  قاٍقاٍ  اهللاهلل  صعٍٛصعٍٛ  ٜاٜا  ب٘ب٘  تقٓعتقٓع  َٚاَٚا: : قايتقايت

  ٚأبك٢،ٚأبك٢،  أؽٓزأؽٓز  اهللاهلل  فعشابفعشاب  عًك١ُعًك١ُ  أّأّ  ٜاٜا: : قاٍقاٍ  ٜزٟ،ٜزٟ،  بنيبني  بايٓاصبايٓاص  حتضق٘حتضق٘  إٔإٔ  قًيبقًيب  ذنٌُذنٌُ

  ٚالٚال  بقالت٘بقالت٘  ٜٓتفعٜٓتفع  الال  بٝزٙبٝزٙ  ْفغْٞفغٞ  يشٟيشٟفٛافٛا  عٓ٘،عٓ٘،  فاصمٞفاصمٞ  ي٘ي٘  اهللاهلل  ٜغفضٜغفض  إٔإٔ  عضىعضى  فِٕفِٕ

  اهللاهلل  أؽٗزأؽٗز  فِْٞفِْٞ  اهللاهلل  صعٍٛصعٍٛ  ٜاٜا: : فكايتفكايت  عاخ١ٛ،عاخ١ٛ،  عًٝ٘عًٝ٘  رَترَت  َاَا  بقزقت٘بقزقت٘  ٚالٚال  بقٝاَ٘بقٝاَ٘

  عًك١ُ،عًك١ُ،  ٚيزٟٚيزٟ  ع٢ًع٢ً  صمٝتصمٝت  قزقز  أْٞأْٞ  املغًُنياملغًُني  ََٔٔ  ذنضْٞذنضْٞ  ََٚٔٚٔ  َٚال٥هت٘،َٚال٥هت٘،  تعاىلتعاىل

  ال؟ال؟  أّأّ  اهللاهلل  إالإال  إي٘إي٘  الال  ٜكٍٜٛكٍٛ  إٔإٔ  ٜغتٛٝعٜغتٛٝع  ٌٌٖٖ  بالٍبالٍ  ٜاٜا  إيٝ٘إيٝ٘  اًْٛلاًْٛل: :   اهللاهلل  صعٍٛصعٍٛ  فكاٍفكاٍ

ٌٓ ٌٓفًع   ٜكٍٜٛكٍٛ  عًك١ُعًك١ُ  فغُعفغُع  بالٍبالٍ  فاًْٛلفاًْٛل  ذٝا٤،ذٝا٤،  قًبٗاقًبٗا  يفيف  يٝػيٝػ  مبامبا  تهًُتتهًُت  عًك١ُعًك١ُ  ّّأأ  فًع

  ذحبذحب  عًك١ُعًك١ُ  أّأّ  عدطعدط  إٕإٕ  ٖؤال٤ٖؤال٤  ٜاٜا: : فكاٍفكاٍ  بالٍبالٍ  فزخٌفزخٌ  اهلل،اهلل،  إالإال  إي٘إي٘  الال: : ايزاصايزاص  راخٌراخٌ  ََٔٔ

  ايٓيبايٓيب  فرنضٙفرنضٙ  َٜٛ٘،َٜٛ٘،  يفيف  عًك١ُعًك١ُ  َاتَات  ُُِِ  يغاْ٘،يغاْ٘،  أطًلأطًل  صماٖاصماٖا  ٚإٕٚإٕ  ايؾٗار٠ايؾٗار٠  عٔعٔ  يغاْ٘يغاْ٘

  ٜاٜا: : فكاٍفكاٍ  قربٙقربٙ  ؽف ؽف   ع٢ًع٢ً  قاّقاّ  ُُِِ  ،،رفٓ٘رفٓ٘  ٚذنضٚذنض  عًٝ٘عًٝ٘  ف٢ًف٢ً  ُُِِ  ٚنفٓ٘،ٚنفٓ٘،  بغغً٘بغغً٘  فأَضفأَض  ،،

  ٚاملال٥ه١ٚاملال٥ه١  اهللاهلل  يع١ٓيع١ٓ  فعًٝ٘فعًٝ٘  أَ٘أَ٘  ع٢ًع٢ً  طٚجت٘طٚجت٘  فنٌفنٌ  ََٔٔ  ٚاألْقاصٚاألْقاص  املٗاجضٜٔاملٗاجضٜٔ  َعؾضَعؾض

  ٚذنغٔٚذنغٔ  ،،  اهللاهلل  إىلإىل  ٜتٛبٜتٛب  إٔإٔ  إالإال  عزاٟلعزاٟل  ٚالٚال  فضفٟافضفٟا  اهللاهلل  ٜكبٌٜكبٌ  الال  أمجعني،أمجعني،  ٚايٓاؼٚايٓاؼ

ٖٕٙ{{. . عدٛٗاعدٛٗا  يفيف  اهللاهلل  ٚعدطٚعدط  صماٖاصماٖا  يفيف  اهللاهلل  فضمافضما  صماٖا،صماٖا،  ًٜٚٛبًٜٚٛب  إيٝٗاإيٝٗا
  

                                                           
 ٚضٕم١ف جٌمٛي جٌكػ١ع ذٍٗـ ٌرحخ جٌكى٠ع ذٍٚج٠س أنٍٜ.  جٌٍٖحو ْر١ً ئٌٝ جٌؼرحو ئٌٖحو ٖٕٙ
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   اىاػد أمػه يرفػم مػوته ويكلمهػا و ًمػ، معظػ   ػباب العصػر ذه أمػور يقػم فيهػا 
ضػػػره ػلوم  ًئا ػػػي بػػػ ْ لَ ويقػػػوؿ مسعاػػػا وأ عاػػػا وإذا  َ  ا،ضػػػعيلً  اىاػػػد زوجنػػػه زاضػػػعً ، و يليػػػق

 بػػد أف تعسػػ  زوجنػػك حقهػػا؛  يعػػ   ترضػػ  ماػػه وٍزػػذ يلكػػر مػػا الػػذي  الػػذي احرتفنػػه؟
 ،ذوي األرحػػػاـ وؽوحقػػػ ة،واألزػػػو  وحػػػق األب حػػػق األـ م ابحػػػ  احلقػػػوؽ؛ولكػػػن   تضػػػيّ 

بػل  ػ  مػن  ًئاهللا ورسػوله   يريػدوف ماػا  ػي .ه وأوىل من ذلك وله حػق هللا وحػق رسػول
فيهػػا و  الذف  ؽلػػدوياا بكػػل  ػػ ء بيػػرط إف تكػػوف البقعػػة الاوراييػػة ادلضػػيئة فيػػك   ػلػػلى 

 :، حاؿ وابريك كبدزوذلا إ  خلالق
َٕ الال  }} ِِ َذٖت٢ ٜأٝنٛ ُٔ ٜأَذُزٝن َٔ ُِٜؤ   َٕ ِِ َذٖت٢ ٜأٝنٛ ُٔ ٜأَذُزٝن َٔ ُِٜؤ َُٔعنَي  ٖٓاؼ٢ ٜأِج َٚاي  ٔٙ َٜٚئز َٚ  ٔٙ َٚأئز  ِٔ َٔ  ٔ٘ ِٝ َُٔعنَيٜأَذٖب إ٢ٜي ٖٓاؼ٢ ٜأِج َٚاي  ٔٙ َٜٚئز َٚ  ٔٙ َٚأئز  ِٔ َٔ  ٔ٘ ِٝ ٕٗٙ{{  ٜأَذٖب إ٢ٜي

  

ألف    ػػػػذا العصػػػػر وػػػػاف مػػػػازاؿ  اػػػػاؾ رجػػػػاؿ م يايػػػػرلوا  ذا م يقػػػػل وزوجػػػػه؟ادلػػػػ
أمػػػب   ػػػذا اليػػػاب العظػػػي  رلػػػي   ،ولكػػػن اايف الهتوجػػػة أمػػػبا  وػػػل  ػػػ ء ،ابألزواج

و  بردلػاف و  أحػد  ،ر ويلمػا تيػاء األمػو الػوزراء ُتسػّ   ةوالهتوجة    رليسػ ،مجهورية  ر 
ا أليػػه يرفػػم مػػوته ىليهػػ ًئاواألـ   تسػػنسم أف تلعػػل  ػػي، ويلمػػا  ػػاءت  ًئايقػػوؿ معهػػا  ػػي

 ػػذه العقبػػة األوىل يػػنخلىف ماهػػا السػػالك ابلقيػػاـ ابحلقػػوؽ و  يسرػػد وتعػػوَّد ىلػػد ذلػػك، 
 .أى  ول ذي حق حقه، فاحلقوؽ ةىل  بقي حقٌ 

ك إ  مػػن وراء ح ػػاب حػػد يضػػسر   موحػػف مػػن حػػ  وإف م تسػػنسم أف تلعػػل ذلػػ
ادلهػػػ  أف  ،دوف أف تعلػػػ  األوىل ىزػػػر األادلواحػػػف أف يرضػػػ   ػػػذه مػػػن وراء  ػػػذه ويرضػػػ  

  ٍزذ غض  األـ و  ٍزذ سخ  الهتوجة و ػذا الرجػل احلكػي  أادله   ،ينصرؼ سكمة
 .الذي يقـو هبذه ادلهمة وما أمر الا  الكرمي 

لػػػو م توجػػػد لػػػه  ،ومػػػا أمػػػر الػػػدين ولػػػو   الصػػػني  ،ىلمهػػػ بػػػد أف أ أمػػػا األو د فػػػ 
 :والا  أمر بذلك ،دراسة إ    الصني

٣ِاا  }} َُِغًٔ  ٌٚ ٢ِ ٜفض٢َٜن٠١ َع٢ًٜ ٝن ًٞ ٕٖ ٜطًَٜب اٞئع ِٛ ٔبايٚقني٢، ف٢ِٜ َٜٚي  َِ ًٞ ٣ِٞطًُٝبٛا اٞئع َُِغًٔ  ٌٚ ٢ِ ٜفض٢َٜن٠١ َع٢ًٜ ٝن ًٞ ٕٖ ٜطًَٜب اٞئع ِٛ ٔبايٚقني٢، ف٢ِٜ َٜٚي  َِ ًٞ ٕ٘ٙ{{  ٞطًُٝبٛا اٞئع
  

   أليػػػس؛ بػػػد مػػػن الرتبيػػػة الديايػػػة األز حيػػػة اإلذليػػػة ولكػػػن مػػػم العلػػػ  الػػػدييوي  
 ، ولكن الذي سيالعس بره ف:الاهاية لن يالعس ىلمه الدييوي

                                                           
 جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ٚ ١ٍّ٘ح ػٓ أّٔ ذٓ ِحٌه ٚأذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٕٗٙ
 جٌر١ٙمٟ ػٓ أّٔ ذٓ ِحٌه  ٕ٘ٙ
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ََاَت اإل٢  }} ََاَت اإل٢إ٢َسا  َُالإ٢َسا   ِٔ َٔ ُ٘ إ٢ال  ًٝ َُ َٜٛع َع ِْٜك ُٕ ا َُالَِْغا  ِٔ َٔ ُ٘ إ٢ال  ًٝ َُ َٜٛع َع ِْٜك ُٕ ا ٘ٔ، َِْغا َِٓتٜفُع ٔب ُٜ  ِْ ًٞ َٚٔع  ،٠١َٜ ٘ٔ، ٕث، َفَزٜق٠١ َجاص٢ َِٓتٜفُع ٔب ُٜ  ِْ ًٞ َٚٔع  ،٠١َٜ ٕث، َفَزٜق٠١ َجاص٢

ُ٘ َِٜزُعٛ ٜي َٜٚيْز َفأيْس  َُٚ٘ َِٜزُعٛ ٜي َٜٚيْز َفأيْس  َٚ  }}ٕٙٙ
  

، وأ  لػي    حاجػه بػه ،ألف ماصػبه لػه  ػولػن يالعػس، مهما واف ماصػبه الػدييوي 
بػه وراب ػ   ىلػد أو ده مبػا أيلقػه ىلػيه ،   يابرػ  للوالػد أف ؽلػنّ  ،يػه ينه ف ظلػا أربّ وإذا ربّ 

 دىلػػ في علػػه ؽلػػنّ  فاليػػيساف يضػػاك ىلػػ  اإليسػػاف بػػذلك،، فيضػػيم عوابػػه ىاػػد هللا 
ىلػد اباػك  دلػنّ م ىملػك ابو  تضيّ ، ف  تانظر أجرؾ إ  من هللاًئا؛ و  تانظر ماه  ي، اباه
لكػن   ػلػل ، فا سباايه  و الرس و و يرس اإليساف ىن مجيم بس اإليسػاف ،بانكاأو 
 . و  من حضرة هللا ،أىلد من رسوؿ هللا  ةبن   حل    مرتبا 

ٍُ  ََٖضََٖض  }} ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔاي٤ً ََِضٜأ٠ٕ    اي٤ً ََِضٜأ٠ٕٔبا ِٔ  ٔبا َِٔٔ َٔ  ٞٔٓ َٓٔٞب َٓاص٣،  َب َٓاص٣،ٔرٜ َٗا  ٝأٔفَٝبٝأٔفَٝب  َٜٚقِزَٜٚقِز  ٔرٜ ُِٚج َٗاَط ُِٚج َٖا  َط َٖاَٜٚأُخٛ   َٜٚأُخٛ

َٖا،ََٚٚ َٖا،ٜأُبٛ ٢ٍ  َََعَََع  ٜأُبٛ ٢ٍَصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔاي٤ً ُٖا  ٔبٝأُذٕز،ٔبٝأُذٕز،    اي٤ً ُٖاٜفًٜ ِٛا  ٜفًٜ ِٛاََْع َٗا  ََْع َٗاٜي َُا: : ٜقاٜيِتٜقاٜيِت  ٜي َُاٜف ٌَ  ٜف ٌَٜفَع ٍُ  ٜفَع ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔاي٤ً ؟ ؟   اي٤ً

ِّٝضا: : قايٛاقايٛا ِّٝضاَخ ّٖ  َٜاَٜا  َخ ّٖٝأ ٣ٕ،  ٝأ ٣ٕ،ٝفال َٛ  ٝفال َُٖٛ ُِٔز  ُٖ ُِٔزٔبَر ٘ٔ  ٔبَر ٘ٔاي٤ً َُا  اي٤ً َُاٜن ٘ٔ: : ٜقاٜيِتٜقاٜيِت  ُتٔرٚبنَي،ُتٔرٚبنَي،  ٜن ْٝٔ ٜ٘ٔأُصٚ ْٝٔ ِْٝعَض  َذٖت٢َذٖت٢  ٜأُصٚ ِْٝعَضٜأ ٘ٔ،  ٜأ ِٝ ٘ٔ،إ٢ٜي ِٝ   إ٢ٜي

ٍَ ٍَٜقا َٗا  ٜفٝأٔؽَ ٜفٝأٔؽَ : : ٜقا َٗاٜي ِٝ  ٜي ِٝإ٢ٜي ُ٘  إ٢َساإ٢َسا  َذٖت٢َذٖت٢  ٘ٔ٘ٔإ٢ٜي َُ٘صٜأِت ٌٗ: : ٜقاٜيِتٜقاٜيِت  َصٜأِت ٌٗٝن ٌْ  َبِعَزٜىَبِعَزٜى  َُٔقَٝب١َُٕٔقَٝب١ٕ  ٝن ٌَْجًٜ 7ٕٙ{{  َجًٜ
  

ف يكوف ىليه  ال  القػرب و الػ  اللػن  أ ذا  و الاموذج الذي يابر   ؟ما  ذا
  دالػػرة ؛ إليػػه مػػن وػػل  ػػ ء   احليػػاة أحػػ َّ  أف يكػػوف الاػػ   ،و الػ  العسػػاء مػػن هللا

 مصسلاه وح  هللا لػن تسػنسيم ىقبػة أف ت ايػه،القل  س  حبي  هللا و  إذا امن  ،القل 
مػن موجػات  ةم أي موجػيولػن تسػنس واؿ الػدييا أف ميلػه، ػولن تسنسيم ري   ديدة من أ

احلضػرة امديػة  دىلػ ةسألف ىياه القلبية مسلّ ؛ ف تررحه فيهاأ ويةارؼ الديينالهتزارؼ وادل
 .يهاأ حلبه إ  إذا  قق ادلراد وله مراد مم حضرة الا  و ادلا له مراد لن تسنقر ىياه و 

ؽ وىاػػده إمػػرار أف  ػػاب ىاػػده علػػه   العلػػـو الكوييػػة ومنلػػوّ  وأحػػرب م ػػل دييػػوي
 ػل العمػل سػي ايه ىػن  ،سػيعمل،  ايه أي  ػ ء ىػن غاينػهيٍزذ ادلاجسن  والدونوراه لن 

ه غايػة ألف ىاػد ،   ػل ذلػك يلػرت ىهتؽلنػه؟ ،جػوهوالػده ووالدتػه يريػدوف أف يهتوِّ  ،  غاينه؟
أف غلنمػم ىلػ   ؛الراية العظمد للصػاحلني  ػ  اجلمعيػة ىلػ  حبيػ  هللا ومصػسلاه، يريد ا

وينابعػػػػه  ،وينلقػػػػد ماػػػػه النوجيهػػػػات ،ادلاامػػػػات وتبػػػػدأ اػػػػادأت ا وتنػػػػواىلحبيػػػػ  هللا مااًمػػػػ

                                                           
 ٍُِٓ ٚجٌطًٍِٞ ٚأذٛوجٚو ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز ٕٙٙ
 ضف١ٍٓ جٌمٍآْ الذٓ جًٌٌّٕ ػٓ ْؼى ذٓ أذٟ ٚلح٘  7ٕٙ
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فػػ ف م  ،فػػن  هللا ويصػػل إىل ،اػػاهمُ  حػػ  يصػػل إىل ؛األزسػػاء دوػلاسػػبه ىلػػ ،ابإلر ػػادات
حػػػ  لػػػو  ،  يوجػػػد  ػػػ ء ي ايػػػه ىاهػػػا ؛وتكػػػوف فعػػػ  غاينػػػه وماػػػاه ،الرايػػػة ػػػذه  يصػػػل إىل

  ا ألف غاية برينه وما يقوؿ القالل فيأاب ؛ىرض  ىليه واوز الدييا وماامبها
  ف ح٠قققققققققس ذ ١طقققققققققٟ ٠رقققققققققىٚ قر١رقققققققققٟف ح٠قققققققققس ذ ١طقققققققققٟ ٠رقققققققققىٚ قر١رقققققققققٟ

  

  ححذؼقققققققق١ٓ جٌققققققققٍٚـ ال ٠رققققققققىٚ نف١لققققققققذؼقققققققق١ٓ جٌققققققققٍٚـ ال ٠رققققققققىٚ نف١لقققققققق

  
  اي١ٝٓ ٚايعٌُاي١ٝٓ ٚايعٌُ

  ً٘ ج١ٌٕس ٚجؾرس فٟ وً ػًّ؟ً٘ ج١ٌٕس ٚجؾرس فٟ وً ػًّ؟  ػحٟٔسػحٟٔسجٌجٌٓإجي ٓإجي جٌجٌ

؛ ولكػػػن   ٍ  إ  بلضػػػل هللا ،ة   اونسػػػابه بػػػد لػػػه مػػػن ييّػػػ وػػػل  ػػػ ء   الػػػدييا
 :ف الػػػػرزؽ ٍتياػػػػا بلضػػػػل هللا أا مػػػػن ييػػػػة وحروػػػػة لكػػػػن يػػػػوحن مجيًعػػػػلػػػػه بػػػػد  الػػػػرزؽ  

                                  ((1515املًواملًو)) لي  من تعباا وىرحاا  و الػذي ؽلػد  ابلقػوة، 
  يسػػػنسيم  صػػػيل  ؛لكػػػن لػػػو سػػػل  ماػػػا النوفيػػػق ،ويصػػػل  األحػػػواؿوؽلػػػد  ابألسػػػباب 

ضلػػػن ضلنػػػاج دلرلػػػرة هللا لكػػػن ادلرلػػػرة ليسػػػ  حػػػق ، لكااػػػا ضلنػػػاج للمااػػػة والسػػػع  ،الػػػرزؽ
أمػل   بل    فضل من هللا ف بد من السع  للاصػوؿ ىليهػا اسػنرلر هللا، ،مكنس  لاا

 :رسػػوؿ هللا وأحػػوؿ مػػا حػػاؿ هللا ىلإأذ ػػ   ،ا مرلػػرة هللابًػػأذ ػػ  إ  احلػػج  ال ، روعنػػني
                                                                          

      ((6464ايٓغا٤ايٓغا٤)) ألف هللا يقوؿ فيه  ،جل    رلل  ذورأ: 
ْٚٞ ٜيٜف  }} ِِ ٜأ ٢ُٗزٝن ْٚٞ ٜيٜفٝأِؽ ِِ ٜأ ٢ُٗزٝن ُِ ٝأِؽ ُٖ  :ٍُ َٝٝكٛ ٤ٛا٤ُ؟ ٜف ْٕ اٞيَد َٚٝفال  ْٕ ِِ ٝفال ٢ٗ َٕ ٔفٝ ِِ، ٜفٝٝكٛٝيٛ ُٗ ُِ ِضُت ٜي ُٖ  :ٍُ َٝٝكٛ ٤ٛا٤ُ؟ ٜف ْٕ اٞيَد َٚٝفال  ْٕ ِِ ٝفال ٢ٗ َٕ ٔفٝ ِِ، ٜفٝٝكٛٝيٛ ُٗ ِضُت ٜي

ِِ ُٗ ِِ َجًُٔٝغ ٢ٗ َِٜؾٜك٢ ٔب ِِاٞيُحًَٜغا٤ُ ال  ُٗ ِِ َجًُٔٝغ ٢ٗ َِٜؾٜك٢ ٔب 9ٕٙ{{  اٞيُحًَٜغا٤ُ ال 
  

  أحػافظ ىلػػد الصػػلوات   وحنهػا ألف هللا حػػاؿ    ػػأأا                    

                 ((1010ِٖٝإبضاِٖٝإبضا)) بػد  لكن   ،  الدييا واايزرة بلضل هللا   ءٍ  فكل
فعلػد األحػل ابلايػة حػ   ،إف م يكػن  سػمه وحرونػه ،له من سع  اإليساف حػ  ولػو باينػه

 :  اايزرة حاؿ ، و يسناق العسية من رب الربية 
ِِ اٞيَح  }} ٌُ ٜأَذُزٝن َِٜزُخ ِِ اٞيَحال  ٌُ ٜأَذُزٝن َِٜزُخ َٚالال  ٘ٔ، ٜقاٝيٛا:  ًٔ َُ َٚال١ٜٖٓ ٔبَع ٘ٔ، ٜقاٝيٛا:  ًٔ َُ ٍَ اي١ٜٖٓ٤ً ٔبَع َٜا َصُعٛ َِْت  ٍَ اي٤ً ٜأ َٜا َصُعٛ َِْت  َٚال ٜأ  :ٍَ َٚال٘ٔ؟ ٜقا  :ٍَ َْا، إ٢ال٘ٔ؟ ٜقا َْا، إ٢ال ٜأ    ٜأ

                                                           
 ق١ٍس جأل١ٌٚحء ٚجٌركٍ جٌُّنحٌ ػٓ أّٔ ذٓ ِحٌه  9ٕٙ
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 ٣ٌ َٜٚفِن  ،١َُٕ ُ٘ ٔبَضِذ ِٓ َٔ  ُ٘ ْٔٞ اي٤ً َُٖز ََٜتَغ  ِٕ ٣ٌ ٜأ َٜٚفِن  ،١َُٕ ُ٘ ٔبَضِذ ِٓ َٔ  ُ٘ ْٔٞ اي٤ً َُٖز ََٜتَغ  ِٕ 8ٕٙ{{ٜأ
  

 أيػػه أيػػ  تعمػػل وتعلػػ  ىلػػ  اليقػػني ،ن األمػػلالعمػػل يبلّػػ؛ ولكػػن   يقػػف ىػػن العمػػل
لكػن لػو  ،ىليػك  دزل اجلاػة ولكػن دزػوؿ اجلاػة فضػل مػن ادلنلضػليُػ الي  العمػل مػ

، ف تكوف الصػ ة ولهػا سػهوأالهت ومن اجل ،العمل وله زللمل رمبا يكوف عحاسبك ىل  ال
ٕٓ  }}  ::ىلد ادلارب ىمر حاؿ سيد   ٕٓإ ّ   يفيف  عاصمـاٙ عاصمـاٙ   يٝؾٝبيٝؾٝب  ايضجٌايضجٌ  إ ّ اإلعـال ) أى يصػلد   اإلعـال

  خؾٛعٗاخؾٛعٗا  ٜتِٜتِ  الال: : قاٍقاٍ  سيو؟سيو؟  ٚنٝفٚنٝف: : قٌٝقٌٝ  فال٠،فال٠،  تعاىلتعاىل  هللهلل  أنٌُأنٌُ  َٚاَٚا  أسوف ىامًا م ً (

{{  فٝٗـا فٝٗـا     اهللاهلل  عًـ٢ عًـ٢   ٚإقبايـ٘ ٚإقبايـ٘   ٚتٛامعٗاٚتٛامعٗا
َُٝقـًهٞ   إإ  }}::يقػوؿ واحلبيػ  ، 7ٕٓ َُٝقـًهٞ   ٕٖ اٞيَعِبـَز ٜي ٕٖ اٞيَعِبـَز ٜي

َٗا،      ُُُغـ َٗا، ُخ َٗا، ُعُزُعـ َٗـا، ُعـُبُع ُٓ ُُ ُُ َٗا،  َٖا، ُتِغُع َٗا إ٢ال٤ ُعِؾُض ِٓ َٔ  ُ٘ ُٜٞهَتُب ٜي ََا  َٗا،     ايٖقاٜل٠ٜ،  ُُُغـ َٗا، ُخ َٗا، ُعُزُعـ َٗـا، ُعـُبُع ُٓ ُُ ُُ َٗا،  َٖا، ُتِغُع َٗا إ٢ال٤ ُعِؾُض ِٓ َٔ  ُ٘ ُٜٞهَتُب ٜي ََا  ايٖقاٜل٠ٜ، 

َٗا ٚال ٜهتب ي٘ َٔ فالت٘ إال َا عكٌ َٓٗا ِْٔقٝف َٗا،  ًُٝث ُُ َٗا،  َٗا ٚال ٜهتب ي٘ َٔ فالت٘ إال َا عكٌ َٓٗاُصُبُع ِْٔقٝف َٗا،  ًُٝث ُُ َٗا،  {{ُصُبُع
ٕ7ٕٔ7ٔ 

ىنقػػاد أف العسػػاءات مااػػة أتقػػن العمػػل وبعػػد ذلػػك أىنقػػد مػػاـ ا  ،أىمػػلأف  بػػد 
أليػػه لػػو أزػػذ مػػا حدمػػه   مػػن حػػوؿ  ،لعمػػلل ا  يظػػ ً  ؛لضػػل هبػػا ادلنلضػػل ىلػػ َّ نهللا يمػػن 

ومػن سػيذورين  حػواؿ وأفعػاؿ  ،وفيػق هللاتالعمل بقوة هللا و  متى و وؿ وحوة من إماـ العمل أُ 
وحػػ   ،فقػػ  جسػػ  يناػػرؾ ؟مػػس مػػاذا يبقػػ  مػػن الصػػ ة النوفيػػقَ  الصػػ ة لػػو أزػػذ ادلوفػػقُ 
بد للمسل  من اليقني وول اللضػل       اجلس  واألىضاء لينارؾ؟احلروة من الذي يلنّي 

 :  والعسػػػػػػااي مااػػػػػػة مػػػػػػن هللا                                               
 وأمسػم إىل ،والعهتؽلػة الر ػيدةكػوف لػدى الايػة السػديدة تبػدأ و أف أبد مػن  لكن  ، ((اذتزٜزاذتزٜز2121))

٢ٔ   }} :هللا و ػو يقػػوؿ لاػا   ذلػػك ََــ َٚ ُ٘ ٔسَصاّعــا،  ِٓــ َٔ ٖٞ ٔؽــِبّضا، اٞقَتَضِبــُت  ٢ٔ اٞقَتــَضَب إ٢ٜيــ ََــ َٚ ٢ٔ ََــ َٚ ُ٘ ٔسَصاّعــا،  ِٓــ َٔ ٖٞ ٔؽــِبّضا، اٞقَتَضِبــُت  ٢ٔ اٞقَتــَضَب إ٢ٜيــ ََــ َٚ

      ِٔ ََـ َٚ  ،ٍُ ٢ٚ َٖـِض ُ٘ ٝأ ُِٔؾـٞ، ٔج٦ُِتـ َٜ  ْٞٔ ِٔ َجـا٤َ ََ َٚ ُ٘ َباّعا،  ِٓ َٔ ٓٚٞ ٔسَصاّعا، اٞقَتَضِبُت  َٔ ِٔ      اٞقَتَضَب  ََـ َٚ  ،ٍُ ٢ٚ َٖـِض ُ٘ ٝأ ُِٔؾـٞ، ٔج٦ُِتـ َٜ  ْٞٔ ِٔ َجـا٤َ ََ َٚ ُ٘ َباّعا،  ِٓ َٔ ٓٚٞ ٔسَصاّعا، اٞقَتَضِبُت  َٔ اٞقَتَضَب 

ٍُ، ٔج ٢ٚ َِٗض ُٜ  ْٞٔ ٍُ، ٔجَجا٤َ ٢ٚ َِٗض ُٜ  ْٞٔ ِٔ     َجا٤َ ََـ َٚ َْٞفٔغـٞ،  ُ٘ ٔفـٞ  ٘ٔ، َسٜنِضُتـ َْٞفٔغ ْٔٞ ٔفٞ  ِٔ َسٜنَض ََ َٚ ُ٘ ٜأِعَع٢،  ِٔ     ٦ُِت ََـ َٚ َْٞفٔغـٞ،  ُ٘ ٔفـٞ  ٘ٔ، َسٜنِضُتـ َْٞفٔغ ْٔٞ ٔفٞ  ِٔ َسٜنَض ََ َٚ ُ٘ ٜأِعَع٢،  ٦ُِت

ََٝب َٜٚأٞط  ِِ ُٗ ِٓ َٔ ََإٔل ٜأٞنَثَض  ُ٘ ٔفٞ  ََإٔل، َسٜنِضُت ْٔٞ ٔفٞ  ََٝبَسٜنَض َٜٚأٞط  ِِ ُٗ ِٓ َٔ ََإٔل ٜأٞنَثَض  ُ٘ ٔفٞ  ََإٔل، َسٜنِضُت ْٔٞ ٔفٞ  {{  َسٜنَض
ٕ7ٕٕ7ٕ 

   وورمػػه، وفضػػله،  ػػوده، كبػػدأ ادليػػ  ٍتيػػت أف ػػرد ومب ،يػػ  أو ً مبػػد أف  فػػ 
 :التيػػػػه العسػػػػااي اإلذليػػػػة بػػػػدأ العبػػػػد بايػػػػة مػػػػادحة؛ي أفد  ػػػػر ، مبٍتيػػػػه هللا بالسػػػػه حا ػػػػا 

                                                           
 جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  8ٕٙ
 ٌٚوش فٟ جإلق١حء ٌٚذ١غ جألذٍجٌ ٚٔيٛ٘ جألنرحٌ ٚ ١ٍ٘ح. 7ٕٓ
 أذٛ وجٚو ٚأقّى ذٓ قٕرً ٚجٌٕٓحتٟ ػٓ ػّحٌ ذٓ ٠حٍْ  7ٕٔ
 ى ذٓ قٕرً ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز أذٛوجٚو ٚجذٓ ِحؾس ٚأقّ 7ٕٕ
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{{       ٣َٛ َْـ ََـا  َِـض٢ئ٣  ٌٚ ا َُـا ٔيٝهـ ْٖ َٚإ٢ ٖٝأت،  ٚٓ ٍُ ٔباي َُا َُا اأٜلِع ْٖ ٣َٛ     إ٢ َْـ ََـا  َِـض٢ئ٣  ٌٚ ا َُـا ٔيٝهـ ْٖ َٚإ٢ ٖٝأت،  ٚٓ ٍُ ٔباي َُا َُا اأٜلِع ْٖ {{  إ٢
مػن العسػااي واأللسػاؼ اخلليػة 7ٖٕ7ٖٕ

 .باياتك  ترزحوف، واألرزاؽ الدييوية

  فنٌ ايكُض ع٢ً ايهٛانبفنٌ ايكُض ع٢ً ايهٛانب

ُِ ػَ   }}سسلحي لحي جٌػحٌعس جٌػحٌعس ٓإجي ٓإجي جٌجٌ ٌِ ٌْؼَح ًُ ج فَْض ُِ ػَ َٚ ٌِ ٌْؼَح ًُ ج فَْض َٚ ٍِ َّ َم ٌْ ًِ ج َؼحذِِى َوفَْض ٌْ ٍِ ٍَٝ ج َّ َم ٌْ ًِ ج َؼحذِِى َوفَْض ٌْ ١ٌٍس جٌرىٌ ١ٌٍس جٌرىٌ ٍَٝ ج

جِودِ  َٛ َى ٌْ ٍِ ج َْحتِ جِودِ َػٍَٝ  َٛ َى ٌْ ٍِ ج َْحتِ {{  َػٍَٝ 
ٕ7ٗ
  ِح فضً جٌمٍّ ػٍٝ جٌىٛجود؟ِح فضً جٌمٍّ ػٍٝ جٌىٛجود؟  

الا ػـو ابلليػل ىاػدما يكػوف ، والعقل واحلػق ي بنهػا  ذه أم اؿ وضاها حضرة الا ّ 
ذي ويل  األمػر الػ لاا لي ً   ء فرتة ااؽ تكوف موجودة لكن   يرا ا القمر يض القمر 

ة الاػػػ  العػػػد ف ياػػػ  لاػػػا  ريػػػق هللا ويعرفاػػػا اليػػػرع اليػػػريف ويعرفاػػػا أحكػػػاـ القػػػرآف وسػػػاّ 
 لاػػا احلػػ ؿ نّي ويعرفاػػا السػػرؽ الػػا تومػػل إىل اجلاػػاف والسػػرؽ الػػا تػػؤدي إ  الاػػ اف ويبػػ

َٕٓ  َٚسٔيـوٜ َٚسٔيـوٜ   }}: وحػد حػاؿ  واحلراـ؟ َٕٓالٟٓ َٕ   الٟٓ ٜٛا ِٝ َٕ ايؾَٓـ ٜٛا ِٝ َٓٓـاؼ٢   اٞئبِزَعـ١ٜ اٞئبِزَعـ١ٜ   ُِٜبـٔزعُ ُِٜبـٔزعُ   ايؾَٓـ َٓٓـاؼ٢ ٔيً ُِٝبقٔـ   ٔيً ُِٝبقٔـ ٜف َٖاٜف َٖاُض ُِ   ُض ُِ اٞيَعـأي   اٞيَعـأي

٢َٗ ِٓ َٝ ٢َٜٗف ِٓ َٝ َٗا،  ٜف ِٓ َٗا،َع ِٓ ٌْ  َٚاٞيَعأبُزَٚاٞيَعأبُز  َع ٌَُْٞكٔب ٘ٔ  ٔعَباَر٠ٔٔعَباَر٠ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َُٞكٔب َ٘ٔصبٔٓ ُ٘  الاٜٜل  َصبٔٓ َٛجَٓ ََُٜ٘ت َٛجَٓ َٗـا   ََٜت َٗـا ٜي َٗـا   َٚاٜلَٚاٜل  ٜي َٗـا َِٜعض٢ٝف  إيػه العػامِ ٕ٘ٚ {{  َِٜعض٢ٝف
القمػػر   ءياػػ  للاػػاس   ظلمػػات الػػدييا وظلمػػات األ ػػواء وادلعامػػ  والالػػوس م لمػػا يضػػ

   و و أسناذ الب غة  ،   ذا تييبه بلين من الا ،للااس   ظلمات الليل

  االٖتظاط يف ايشنضاالٖتظاط يف ايشنض

    سسً٘ ٕ٘حن ضؼحٌض ذ١ٓ لٛي هللا ضؼحًٌٝ٘ ٕ٘حن ضؼحٌض ذ١ٓ لٛي هللا ضؼحٌٝ  سسجٌٍجذغجٌٍجذغ  ٓإجيٓإجيجٌجٌ           

                ((ايضعزايضعز))  ٚجال٘طُجَ فٟ جًٌوٍ؟ٚجال٘طُجَ فٟ جًٌوٍ؟  

  حػػػػػػػػػاؿ  السػػػػػػػػػؤاؿ غليػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػن يلسػػػػػػػػػه هللا                         
ه اونيػػلها العلػػ  احلػػديل حروػػة األجسػػاـ يلعلهػػا و ػػ  ىلّػػ ،ولػػي  األجسػػاـ ((عــزعــزايضايض2828))

 .تكوف سروة ا نهتاز اجلس  ىل  وضم الرووع والقياـ من الرووع و   أو ً 
                                                           

 جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ ػٍّ ذٓ جٌهطحخ  7ٖٕ
َّْ ِٚقٓ ٔيقٗس}  ؾحِغ جٌطًٍِٞ ِٚٓقٕى أقّقى ػقٓ أذقٟ جٌقىٌوجء  7ٕٗ ئِ َٚ  ًَ ُِ  فَْضق ٌِ ٌْؼَقح ٌْؼَحذِقىِ  َػٍَقٝ ج  ج
 ًِ ٍِ  َوفَْضق قق َّ ٌْمَ ٌِ  ١ٌٍََْققسَ  ج ٌْرَققْى ٍِ  َػٍَقٝ ج ققحتِ جِوققِد، َْ َٛ ٌَْى َّْ  ج ئِ ققحءَ  َٚ َّ ٌْؼٍَُ غَقسُ  ج ٌَ َّْ  ْٔر١َِققحِء،جألَ  َٚ ئِ ْٔر١َِققحءَ  َٚ ُْ  جألَ ٌغُققٛج ٌَقق َٛ ُ٠ 
الَ  ِو٠َٕحٌجل  ل، َٚ َّ٘ح ٌْ ح ِو َّ غُٛج ئَِّٔ ٌَّ َٚ ، َُ ٍْ ِؼ ٌْ ْٓ  ج َّ ٍٍ  ذَِك َ  أََنًَ  أََنًَُٖ  فَ جفِ َٚ .} 

 ػٓ ػرىهللا ذٓ ػٍّ ، جٌطٍ ١د ٚجٌط١ٍ٘د. 7ٕ٘
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ى يبػػػة اليػػػأف وغريبػػػة األ ػػػوار   يعلػػػ  واههػػػا إ   ىاإليسػػػاف رلموىػػػة مػػػن القػػػو 
وحروػػػة  ،يناػػػرؾ اجلسػػػ  ؛ىاػػػدما ينػػػأعر اإليسػػػاف  ي  ػػػ ء ،زالقهػػػا الواحػػػد القهػػػار 

 ذا أورمػػه هللا فػ ،إذا وحػم اإليسػاف   حػػهتف  ػديد ،اجلسػ  تكػوف  ايػة ألىضػػاء اإليسػاف
يصػاب  ؛بػ  احلػهتفلػو وَ  هيػ لف ىاػه احلػهتف فػ  يصػاب بػداء ىضػاؿ أل ؛بدموع   العني

 .يل  األمر ،إذا جاءه فرح  ديد؛ ضاؿ وما يرى ويسممىبداء 
النػأع ات الهتالػدة لللػرح  رجَ ا ىنيػاد حػ  ؼُلػ بد من حػدوث زػروج لل سػ  ىػن  

 ػذه احلروػات تقػـو بنلريػن اليػااات  ،فيرس أو ينمايػل؛ مد ىقباهح    ػلدث ما   ػلُ 
 أو معضػلة ةسػنادث ل يسػاف ميػكل نالهتالدة   جس  اإليساف لو م ػلػدث  ػذا النلريػ

 يكػوف ادلريػػد   أ ػػدّ  ،لػرح ادلريػػدين  ػو ذوػػر هللاف وجػػدوا أف أ ػد  ػػ ء يُ و فالصػاحل.... 
اللرح ىادما يكوف   الػذور وتاػهتؿ ىلػد القلػ   لػرات مػن السػعادة اإلذليػة   تناملهػا 

اجلسػػ   وصلعػػل احلروػػة موافقػػة لليػػرع حػػ    ؼلنػػلّ  ،األجسػػاـ البيػػرية ف بػػد مػػن الناػػرؾ
 .أىضالهر ىلد ىضو من ويصاب  مر يؤعّ 

 بػد ل يسػاف أف يناػرؾ لكػ  ؼلػرج  ذه    األ ياء الا ويلها العل  احلػديل ف
   :من حكمة هللا ور نه جعلها مناحة لاا حػ  يعػيا   حػوؿ هللا  ،اليااات الهتالدة

                                                                           

                    ((9797ٌايٓرٌايٓر.).) 

  خالف ايعًُا٤خالف ايعًُا٤

  ، فّح جٌكً؟، فّح جٌكً؟هعف ذ١ٓ ورحٌ جٌؼٍّحء ٠ؿؼٍٕح فٟ ق١ٍزهعف ذ١ٓ ورحٌ جٌؼٍّحء ٠ؿؼٍٕح فٟ ق١ٍزجٌجٌ  سسجٌهحِّجٌهحِّ  إجيإجيجٌٓجٌٓ

 ةؿ بقولػ ل يوجػد مػن العلمػاء مػن ينقػوّ  ،من يقاؿ ىاه  وبار العلماء ليسوا بعلماء
 :، حاؿ ابلعلماء ملة ذا لي  له ! زر؟آ ن  لعام  أو حبياة أو س ٍّ 

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َٝا٤  إ٢ ِْٔب ١َُٝ اأٜل ََٚص َُا٤َ  َٝا٤اٞيُعًٜ ِْٔب ١َُٝ اأٜل ََٚص َُا٤َ  7ٕٙ{{  اٞيُعًٜ
  

أي إيسػاف وإف وػاف حػق م ؼلرج من فيه ولمة حبياة ح     د  رسوؿ هللا يفس
 ،أو  ػن  ألي ىػام آزػر فالعػام   ؼلػرج ماػه سػ   ،  أػج الاػ ّ  دوالعام ىل غ  مسل ؛

                                                           
 جٌطًٍِٞ ٚأذٛوجٚو ٚجذٓ ِحؾس ػٓ ػ٠ٍّٛ ذٓ ِحٌه  7ٕٙ
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م يسلػم ىلػ  رأي سػواه  العام الل ين يقوؿ وػذا فهػذا رأيػه رمبػا؛ ويلنم  األىذار للعلماء
وديػػن هللا واسػػم   ػلكػػ   ،اػػه بعػػد مسالعػػة ىديػػد مػػن اايراءرمبػػا  ػػذا الػػرأي  ػػو الػػذي رجّ 

ولكػػن يقػػوؿ  ػػذا رأي ويػػرتؾ انػػاؿ لبقيػػة  ،فيػػه إيسػػاف و  يػػناك  فيػػه إيسػػاف برأيػػه فقػػ 
أو  اىادلًػ لكن  ل  اػاؾ ىػام مػن السػلف الصػا  سػ َّ  آراء  العلماء لي نهدوا وليقولوا 

حلػػـو العلمػػاء مسػػمومة فمػػن " إظلػػا وػػاف  ػػعار   !!آزػػر؟ اأو حػػ  اغنػػاب ىادلًػػ ا ػػن  ىادلًػػ
حلـو العلماء يعس أىراض العلماء ويقنله هللا أي يقنػل اإلؽلػاف   "  أول ماها حنله هللا 

 :ا لقوؿ هللا ىن ادلاافقنيوالعياذ اب تسبيقً  ،حلبه

                                          ((7777ايتٛب١ايتٛب١))..  

   ؟اومػػن ٍزػػذ الالػػاؽ   حلبػػه مػػ  يكػػوف مؤماًػػ                 ((7777ايتٛبــ١ايتٛبــ١))  فيخػػرج
يقػػػدح    ،ا   ىلمػػػهولػػػو وػػػاف مػػػر ً  ،ىػػػام دولػػػذلك   يوجػػػ، ىلػػػد الالػػػاؽ والعيػػػاذ اب

إذا رأيػػػ  أحػػػد   ، ء السػػػابقني أو ادلعامػػػرينح أو ييػػػن    أحػػػد العلمػػػاالعلمػػػاء أو غُلػػػرّ 
اليقني أيػه أجهػل اجلهػ ء ولػو   ىل  ىل َ اا من السابقني أو ادلعامرين فىادلً  يين  أو يس ّ 

لػي  معػه ىلػ  اخليػية الػذي  هأليػ ؛ولو واف أفص  اللصػااء ،واف معه ىلـو الدييا ولها
  زػػػػىف بػػػػه هللا ىبػػػػاده العلمػػػػاء                                                

  أوؿ مػػلات العلمػػاء اخليػػية  ((فــاطضفــاطض2828))                              ((3939األذــظاألذــظ)ب)لػػو   ب
اؿ حػو  ر  مػاه  حضػرة الاػ  حػذّ  ،واف معه ىلـو األولني واايزرين ولػي  معػه اخليػية

 :فيه 
{{  ََ َُٛف  ََٜأِخ َُٛف  ٢ٕٜأِخ ُِ ايًهَغا َٓأفل٣ َعًٔٝ َُ  ٌٗ َٖٔتٞ ٝن ٢ٕا ٜأَخاَف َع٢ًٜ ٝأ ُِ ايًهَغا َٓأفل٣ َعًٔٝ َُ  ٌٗ َٖٔتٞ ٝن 77ٕ{{  ا ٜأَخاَف َع٢ًٜ ٝأ

  

ف أبػد  هللا   دلػو وػاف ؼليػ  ءوالقلػ  لػي  بػه  ػ ،اللساف ينكل  س ج وبيا ت
 ، ا هللادَ و ػػػذه ى مػػػة أوَجػػػ ،أف يقػػػم   السػػػادة العلمػػػاء السػػػابقني أو ادلعامػػػرين دؼليػػػ

حػد   أوجػدت  ،ض مم اخلالضػني   العلمػاءتعرؼ العام إذا وجدته ػلرـت اجلميم و  ؼلو 
و ػػػل  ،ادلاػػػرب أو   النليلهتيػػػوف ديػػػنكل  سػػػاىة ىلػػػ ،بػػػه ة  ؽلسػػػك لسػػػايه فلػػػي    حاجػػػ
ا ىلػػ  لػػي   اػػاؾ أو ػػر مػػن  ىػػ  الكػػرة وادلم لػػني ظهػػورً  النليلهتيػػوف  ػػرط ىلػػ  اليػػهرة؟

 .النليلهتيوف
                                                           

 ذٓ جٌهطحخ أقّى ذٓ قٕرً ػٓ ػٍّ  77ٕ
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مسػػه أو اأو يعػػرؼ   موسػػد لػػه م يكػػن أحػػد يعرفػػه سػػيدَ  هللا  أرسػػلالرجػػل الػػذي 
   :بلػػػده حػػػاؿ ىاػػػه هللا                                         ((6565ايهٗـــفايهٗـــف))    الاػػػاس

 .ألف الذي يريد ذلك    أ ل ذلك ،ف الااس   تريد ذلكأل ؛تعرفه
؟! رلػػو رات م ػػل مػػن يلػػن  زلػػل فػػوؿ و عميػػة فالرجػػل الػػذي يريػػد أف يلػػن  زلػػلّ 

أيػػػن أجػػػد  ػػػذا ، زلػػػ ت الػػػذ   أو انػػػو رات ليسػػػ    ىػػػدد زلػػػ ت اللػػػوؿ والسعميػػػة
فػػ  أحػػد  ،ىاػػدما  ػػ  ابلنعػػ  واجلػػوع فهػػو    ػػذا ادلكػػاف ،الرجػػل؟ ىاػػد رلمػػم الباػػرين

 ػ  العلمػاء األجػ ء و فالذي يبال ىاه  و اخليػية أل ػل اخليػية  ،مسه أو ىاوايهايعرؼ 
 الذين وايوا ىلد أج الصاابة األج ء.الذين مدحه  هللا   وناب هللا و 

  َعضف١ صما اهلل َعضف١ صما اهلل 

  ػٕٟ أَ ال؟ػٕٟ أَ ال؟  ػٍف أْ هللا ٌجٍض ػٍف أْ هللا ٌجٍض أأو١ف و١ف   سسْإجيْإجي

 ةأجػػػد يلسػػػ  ىاػػػدي ميػػػل نالسػػػ ؛إذا وػػػاف رباػػػا   يقيمػػػس إ  فيمػػػا ػلبػػػه ويرضػػػاه
للنصػػػػدؽ ىلػػػػد  ةىاػػػػدي رغبػػػػ ،أجلػػػػ    ادلسػػػػ د للصػػػػ ة  ،العلمػػػػاء وحػػػػراءة القػػػػرآف

  أميػل لل لػػوس    ،أوػره حيػل وحػػاؿ ،أو ظليمػػة ة  رللػ  غيبػ أوػره أف أجلػػ  ،اللقػراء
ذلػػك، يقػػوؿ اإلمػػاـ اليػػافع    ػػابهاأمػػاون اليػػبهات الػػا فيهػػا سلػػدرات ومسػػكرات أو م

" :أيػػػ    أىمػػػاؿ ػلبهػػػا " يظر فيمػػػا أحامػػػك اإذا أردت أف تعػػػرؼ ىاػػػد هللا مقامػػػك فػػػ
 اىل  أف هللا ػلبك.ف ؛هللا

م حلوباػػا  يػػوار وأف ؽلنّػػ ،ويوفقاػػا دلػػا ػلبػػه ويرضػػاه ،ضػػاهيسػػأؿ هللا أف ؽلػػن ىلياػػا بر 
وأف يكيػػف ىاػػا وػػل غػػني ووػػل بػػني حػػ  ينمنػػم ظػػا ًرا واب اًػػا  مػػاؿ  ،حبيبػػه ومصػػسلاه

وأف  ،رفػم الػػدرجاتأو  ،ادلقامػػات دىلػأ إىل اوأف ياظػر إلياػػا بعػني الرضػا يظػػرة ترفعاػ ،زليػاه
ىاػا   علػػـو  ف ٍزػػذ  يػد  و  ينخػػلَّ وأ ،ٍزػذ  يػػدياا   الكػوارث وادلصػػال  والاكبػات

الػػػػدرجات    دحػػػػ  يكػػػػوف   أىلػػػػ ،و    اايزػػػػرة  الػػػػدييا الػػػػدييا وغمومهػػػػا وأ واذلػػػػا 
   وينمنػػػػػػػػػػػػم مبعينػػػػػػػػػػػػه ،اجلاػػػػػػػػػػػػاف                                                  

                           ((6969)ايٓغا٤)ايٓغا٤. 
ومابه وسل  وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله 
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 اجمللس السادس والعصرون
  رصؼ ايٓغا٤رصؼ ايٓغا٤

  بؾاؽ١ ايٛج٘بؾاؽ١ ايٛج٘

  مجاٍ ايضْٚلمجاٍ ايضْٚل

  االتٝهٝت االعالَٞ يف ايهالّ ايٛٝباالتٝهٝت االعالَٞ يف ايهالّ ايٛٝب

  ايٛاع١ يف َعضٚفايٛاع١ يف َعضٚف

  ذفغ ْفغٗاذفغ ْفغٗا

  اذتفاظ ع٢ً بٝت٘ َٚاي٘اذتفاظ ع٢ً بٝت٘ َٚاي٘

  االعت٦شإ عٓز ارتضٚد َٔ املٓظٍاالعت٦شإ عٓز ارتضٚد َٔ املٓظٍ
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  رصؼ ايٓغا٤رصؼ ايٓغا٤  اجملًػ ايغارؼ ٚايعؾضٕٚ:اجملًػ ايغارؼ ٚايعؾضٕٚ:
ٕ79ٕ79 

فيػػػه وػػػل مػػػا يالعاػػػا احلمػػػد  الػػػذي أيػػػهتؿ لاػػػا ونػػػاابً حيمػػػاً  - بسػػػمميحرلا نمحرلا هللا 
 وآلػه    ذه احلياة، والص ة والسػ ـ ىلػد يػب الر ػة و ػليم األمػة سػيد  ن وُيسعد 

 ومابه ومن وا ه.
موضػػوع يهػػ  وػػل مسػػلمة، إذا وايػػ   ،فيػػه اليػػـوحػػدعكن ادلوضػػوع الػػذى أريػػد أف أ

نكػوف زوجػة مػاحلة، وإذا وايػ  للهتوج من معرفة حقوؽ ا بد ىلد الهتواج، ف   ابة ُمقبلة
عػرؼ وػل نإذا ُوػنَّ باػاٍت مػر ات ف، زوجػة مػاحلةاعلهػا األومػاؼ الػا أُمَّاً فُنعل  إبانهػا 

 ؛بػد مػن تعليمهػا للاسػاء ، فمن األمػور اللرضػية الػا  هتوج  يـو من األايـ سنن با  أأا
والهتوجػة الصػاحلة ذلػا ، ليها ادلرأة مم زوجها وأ ػل زوجهػاألوماؼ الا يابر  أف تكوف ىا

 .  جاة الاعي  أجٌر ىظي ، وماهتلٌة ورؽلة ىاد هللا 
أو ػػر مػػػن مالػػة مػػػلة،   الػػػا ذور ػػا القػػػرآف وحضػػرة الاػػػ  - ػػذه األومػػاؼ و 

 الذى يقوؿ فيه: يريفه ال  حدي  أ    ذه الصلات ذور ا الا  و 
ِِ  ٜأالٜأال  }} ِِٝأِخٔبُضٝن ِٝض٢  ٝأِخٔبُضٝن ِٝض٢ٔبَد َُٓظ؟  ََاََا  ٔبَد َُٓظ؟ُٜٞه َُِضٜأ٠ٝ  ُٜٞه َُِضٜأ٠ٝاٞي َٗا  َْٜعَضَْٜعَض  إ٢َساإ٢َسا  ايٖقأيَر١ٝايٖقأيَر١ٝ  اٞي ِٝ َٗاإ٢ٜي ِٝ ُ٘،  إ٢ٜي ُ٘،َعٖضِت َٖا  َٚإ٢َساَٚإ٢َسا  َعٖضِت َََض َٖاٜأ َََض   ٜأ

،ُ٘ ُ٘،ٜأٜطاَعِت َٗا  ٜياَبٜياَب  َٚإ٢َساَٚإ٢َسا  ٜأٜطاَعِت ِٓ َٗاَع ِٓ ُ٘  َع َُ٘ذٔفٜعِت 78ٕ{{  َذٔفٜعِت
  

ُمػػابة  ػػذه  أتػػد ابجلاػػة لهتوجهػػا  الػػدييا مػػن أجػػل هللا ومػػلها  أػػا واػػهٌت، ووػػأف 
 ما أومافها؟  ،الهتوجة الصاحلة لهتوجها

  بؾاؽ١ ايٛج٘بؾاؽ١ ايٛج٘

َٗــا  َْٜعــَضَْٜعــَض  إ٢َساإ٢َسا  }} أوؿ  ػذه األومػاؼ ِٝ َٗــاإ٢ٜي ِٝ ُ٘  إ٢ٜي َُ٘عــٖضِت و ػذه الاظػرة للػػهتوج ىلػد الػػدواـ،  {{  َعــٖضِت
  البيػ  ووػذلك اجلػ اف، ومػن  وليس  للهتوج فق  بل للم نمم ولػه، وللػذين  ػ  معهػا

رجػػػل وظػػػا ره اإلبنسػػػامة  يإمػػػرأة أو أ يا أ  العمػػػل، وػػػل زلػػػق هللا ػلبػػػوف أف يػػػرو  معهػػػا
 والبيا ة.

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٗ٘   ٌٖٙٗٔذ١غ ج٢نٍ  ٗئْٕح جٌٓرص ،طف١ّٕ، ِٓؿى ج١ٌٗم ػرى جٌى٠ٍُ 79ٕ
 جٌكحوُ فٟ جٌّٓطىٌن ػٓ جذٓ ػرحِ ٌاٟ هللا ػُٕٙ 78ٕ
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 ل يوجد أحٌد ماا ػل  أف يرى أحداً وئيبػاً أو مكيَّػراً أو مقنضػبًا؟  ، ولِػػَ  يكػوف  
 حاؿ لاا: هللا، ألف سضرة الا   يبد أف تعوِّد يلسها أف تقند وذلك؟ ف 

                                   ((2121)األذظاب)األذظاب..  

  يُػػػرى إ  مبنسػػػماً، إذا تكلػػػ  يبنسػػػ ، وإذا  ومػػػا ومػػػلوه أمػػػاابه   فكػػػاف 
  أى زمػػاٍف أو مكػػاٍف وحابػػل أى بيػػٍر مػػن  بػػد وأف يبنسػػ ، إذا ميػػد سػػلَّ  ىلػػد أحػػٍد  

 .زلق هللا واف يقابله  ابإلبنسامة
 ،مػػػػػرأةو بعػػػػاً ضلػػػػػن يضػػػػػم  ػػػػػ  اإلبنسػػػػػامة زسو ػػػػاً ابلاسػػػػػبة للباػػػػػ  وابلاسػػػػػبة لل

ػ   ػذا مػم اليػباب،   أز حهػ  اإلبنسامة تكوف دلػن المػاه  وت ػقف ألف الباػ   ،فػ  يصِّ
أ  غلػوز،   و ػذا  ،وأأا وػذا ووػذا ،وأأا ُ به غ  فيه،ىادما تبنس  لياب يُهيأ له أأا تر 

أمه وأبػوه وأزوتػه، مػاذا يريػدوف ماهػا غػ  الكلمػة  ،أ لهومم زوجها  مم   النعامل أتكل 
لسيبػػػة والبسػػػمة السيبػػػة، والاػػػاس أيضػػػاً   ػلنػػػاجوف مػػػن بعضػػػه  غػػػ  البسػػػمة والكلمػػػة ا

 السيبة.
  ػيكٌ  مػرًة ؼلػرج لػكِ   ، فكلمػا تبنسػمدوف أجرم غلعل  ذه البسمة  والرسوؿ 

 :، حاؿ فيه من ىاد هللا 
ُُٜو  }} ُُٜوَتَبٗغ ٘ٔ  ٔفٞٔفٞ  َتَبٗغ َِ٘ٔٚج 9ٕٓ{{  َفَزٜق٠١َفَزٜق٠١  ٜأٔخٜٝوٜأٔخٜٝو  َِٚج

  

البسػػمة الواحػػدة  ،هػػا أو ألمهػػا أو ألى إيسػػافىاػػدما تنبسػػ  ادلػػرأة لهتوجهػػا أو ألزن
 مدحة، و ذه الصدحة أجر ا بسبعمالة ضعٍف ويهتيد هللا دلن يياء.

بػد أف تكػػوف أسػاس سػلوويات الهتوجػػة الصػاحلة  ػ  البسػػمة ىلػد الػدواـ، فػػ   فػ 
  العمل، وىادما يرا ػا و ػو  مياوللديه  حد يكوفو  اً ومر ق نعباً ممن العمل  هتوجيعود ال
، وىاػػدما تػػراه تكيػػر وتعػػب  لنبػػني لػػه أأػػا و دالبيػػ  تضػػاك وتلعػػ  مػػم األإىل دازػػل 

 ذا يكوف مم غ ه، لكن مػم زوجهػا تكػوف  ،حالمة ابلعمل وميروله وأأا سيدة جاّدة،  
 دالماً مبنسمة.

إف  ،بُايَّػػة يأ )) الرجػل العػػر  وػاف يُومػػد إبانػه و ػػ  مقبلػة ىلػػد الػهتواج فقػػاؿ ذلػا:
مػاذا يريػد ماػك الاػاس؟   يريػدوف ماػك ضػيافة،  ((وجػه  ليػٌق ووػ ـٌ لػنيٌ  ؛الربَّ  يئٌ  ػنّيٌ 

                                                           
َٟ هللا ػٕٗصك١ف جذٓ قرحْ ٚجٌطًٍِٞ  9ٕٓ ِا ٌَ  ػٓ أذٟ يٌ 
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 فػ ، ُحسن ادلقابلة، وُحسن ادلقابلة ينسل  اإلبنسامة والكلمة السيبة ولكن يريدوف ماكِ 
 .بد أف تعوِّد يلسها ىلد البسمة ابسنمرار

  مجاٍ ايضْٚلمجاٍ ايضْٚل

بػد للمػراة أف  ػافظ ىلػد   ويظافة البػدف ومجػاؿ الرالاػة، فػ ،و بعاً ُحسن اذلاداـ
ولكػن ادلهػ  أف  ،غاليػة،   أعػواابً  د  أحػوؿ ذلػا  ػات، ذلك مهما واي  أىماذلػا ادلكللػة هبػا

ؼلػرج ماهػا سػواء تكوف يظيلة و كلها  ي  وزامَّة ابلاسبة للهتوج، و ػافظ دالمػاً أف   
  ، مػػػػهتي ً وا لػػػػه مػػػػاعؽ واحلمػػػػد  رَ أى رالاػػػػة وريهػػػػة، والَعػػػػ سػػػػ مػػػػن اللػػػػ  أو مػػػػن اجل

كلهػػػا زِسػػػرة ىلػػػد جلػػػد وغػػػ  مسػػػ لة، ف موا األ ػػػياء ادلصػػػاوىة مػػػن األىيػػػابتسػػػنخد
حػػػد عػػػرؽ  ػػػ  اإلبسػػػني ناون ال  أمػػػادلهتيػػػل  اإليسػػػاف، فبعػػػد أف ترنسػػػل ادلػػػرأة وتضػػػم مػػػن

زواؿ وضػم بعػد الُرسػل و الالعػرؽ، بيػرط  نهػا مػنو  تنرػ  رالابرالاػة  يبػة  اً ايمػمكػل أ
 .  يليد وأنهاابت سب  إليحد بدوف غسل لو ُوضم و ، لعرؽاأعر 

 ، مػرةيوميػاً  األسااف ابدلع وف واللر ة ىلد األحل مرتني تاظيفأيضاً للمرأة  غل و 
، وادلع وف موجود واللر ػة موجػودة واللر ػة  بيّػاً   مباحاً  ، ومرة بعد العياء حبل الاـو

 .بدذلاغلوز إسنخدامها أو ر من ع عة أ هر وبعد ذلك ي
ىاػػد اسػػنخدامها ضُلروَّهػػا مػػن أىلػػد إىل أسػػلل رأسػػياً، ولػػي  أفقيػػاً ابلعػػرض  واللر ػػة

وجػد توالسوؿ، ح    تلسد األسااف فنوّسعها وارح الل ة، بعد اسنخداـ اللر ة أحيػا ً 
بني األسػااف فضػ ت، فكػل أسػبوع مػرة طُلػرج اللضػ ت مػن بػني األسػااف وذلػك ابخلػي  

 األسػػػااف فػػػ  لصػػػيدليات، و ػػػذا اخلػػػي  يُدزلػػػه بػػػنيوموجػػػود أيضػػػاً اب ،اخلػػػاص ابألسػػػااف
الػا تعمػل الرالاػة الكريهػة، فأحيػا ً   و ػذه اللضػ ت  ػ،  ذه اللضػ ت هتيليؤذيها وي

واحػدة وجهػاً لوجػه فن ػدى رالاػة وريهػػة  ػرج مػن فمهػا فنػديرى وجهػك لل هػػة   تكلمػ
 بػد أف ضلػافظ ىلػ   فػ، فمػا ابلػك ابلػهتوج!! األزرى بسب   ذه الرالاة الػا  ػرج ماهػا

 .األساافالل  و يظافة 
  اللػ   و ػ  تػُبم هبػا ،  الصػيدليات وػذلكو ػ    ،والعلمػاء ازرتىػوا أازػة لللػ 

، حػ  ورالانهػا ورالاػة الاعاػاع ولػي  ذلػا أى أعػر جػاي ، فن عل رالاة الل  ىسرة و يبػة
وؼ، ولػن يبنلعهػا   الصياـ ألأا   تدزل اجل   السعودية أابحوا اسنخدامها أف العلماء
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 ٕٔٛوينأود اسنخدامها حبل الاـو ح  تكوف رالانها  يبة.
بػد وأف تكػػوف رالانػه  يبػػة، فػادلاهتؿ ولػػه  ووػذلك ومػا تعلمػػوف أف مكػاف الاسػػاء  
 فكيف يسّي  رالاة ادلاهتؿ؟ ، غل  أف تكوف رالانه  يبة وزامة ُغرفة الاـو

ويكػػػوف  بيعػػػد  -البخػػػور وػػػل ع عػػػة أايـ فتػػػد بقليػػػل مػػػن أياػػػا  لػػػي   اػػػاؾ مػػػايم 
وتسػػرد األرواح اليػريرة واليػيا ني مػػن البيػ  أيضػػاً  ،فُنسيػ  بػػه رالاػة البيػ  - و اػدى

والسػػلف الصػػا  وػػل ليلػػة مجعػػة  فرُتػلاػػا ماهمػػا اإلعاػػني، ولػػذلك وػػاف أمػػااب الاػػ  
أيضػػاً وػػايوا يبخػػروف ادلسػػاجد أليػػه سياضػػر فيهػػا ىػػدٌد   معػػةيبخػػروف البيػػ  ولػػه، ويػػـو اجل

 من ادلصلني، فكذلك يقـو بنبخ  ادلساجد. وب ٌ 
ىصػػرية وتريػػد أف تسػػنخدـ العسػػر، فػػ  مػػايم مػػم م حظػػة أف لػػه آأراً ضػػارة  امػػرأة

  البيػ  د  ىلد الصدر وىلػد األيػف ووػذلك لػن يسػرد اليػيا ني، فػ  مػايم مػن وضػعه
يبػة والرالاػة فنكوف الهتوجة ىلد  ذا احلاؿ: البسمة والكلمة الس، بعد حليل يلن  الاوافذ

 السيبة واذلاداـ أو ادل ب  الاظيلة  يبة الرالاة.

  ايٛٝبايٛٝب  االتٝهٝت االعالَٞ يف ايهالّاالتٝهٝت االعالَٞ يف ايهالّ

ػػػ       ػػػذه  و ػػػذا سػػػرى ادليػػػاول الػػػا زادت ىػػػن احلػػػد  البيػػػوت -مػػػرأة و  يصِّ
 ذلػك بسػها ادلنسػخة مػن العمػل  ػواؿ الاهػار،   غلػوز مبأف تااـ  وار زوجهػا،  - األايـ
سػػػيئ ل سػػػ ـ، ألف اإلسػػػ ـ م ٍمػػػر بػػػذلك، اإلسػػػ ـ أمر ػػػا أف تنػػػهتين يُ ف ذلػػػك إ ،أبػػػداً 

ا  ليلػػة ُىرسػػها، دلػػاذا؟ حػػ  تسػػنمر ادلػػودَّة والر ػػة بياهمػػا، و  ياظػػر إىل  لهتوجهػػا ووأيػػه
وأ   يقسة فيمػا حلاػاه ، غ  ا ىادما الزذ هبذه الُسبل الا ذور  ا والا وملها اإلس ـ

 .الكلمة السيبة
ف م و أمجعػػمهنع هللا يضر  بػػد لكػػل واحػػدة أف تُعػػّود يلسػػها ىلػػد  يػػ  الكػػ ـ، فالصػػاابة 
   و  معهػػػػ  ماجسػػػػن  و  دونػػػػوراه، لكػػػػن وػػػػايوا حمػػػػة ،  مػػػػدارس و  وليػػػػات يدرسػػػػوا

 ،!   النعامػػػػل مػػػػم الاػػػػاس، فػػػػ  يسػػػػأؿ أحػػػػداً إ  ويقػػػػوؿ لػػػػه: مػػػػن فضػػػػلك اإلتيكيػػػػ 
 ػٍئ تسلبػه ماػه،  يعل اإليسػاف يسػن ي  فػوراً ألولمة  يبة ا  ... بعد إذيك لو مسا ،

 .  اإلس ـ و  اليخ  و  الاسر ف  غلوز أسلوب اليد
                                                           

 إلْعَ".ٕٔيف ذمٍجءز وطحذٕح "جٌكد ٚجٌؿّٕ فٝ ج فٝ جٌّٛاٛع وٍٗ ٌّٓ أٌجو جإلْطُجوز 9ٕٔ
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رمبػا   غلوز للمرأة مهما فعػل األباػاء أف ترفػم مػو ا ىلػد أباالهػا وتػدىو ىلػيه ، و 
 ، ومَِ مػن ُغلػ  !؟ فنقػوؿ: ومػاذا أفعػليىليها فيقوؿ ذلػا: أتػدىني ىلػد أو ديدزل الهتوج 

 ػػد  ، أمػػل  حػػاذل ، اوتقػػولني: اي رب  !!أ  تػػدىني ذلػػ  فيكػػوف أفضػػل؟ ؟!!ىلػػيه  عِ تػػد 
 أا  ىن ذلك فقاؿ: و  تدى  ىلد يلسك ألف الرسوؿ 

ِِ،  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َتِزُعٛاَتِزُعٛا  الال  }} ِْٝفٔغٝه ِِ،ٜأ ِْٝفٔغٝه ِٚال  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َتِزُعٛاَتِزُعٛا  َٚالَٚال  ٜأ ِٚالٜأ ِِٜأ ِِٔرٝن ِِ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َتِزُعٛاَتِزُعٛا  َٚالَٚال  ٔرٝن َٛأيٝه َِ ِِٜأ َٛأيٝه َِ   الال  ٜأ

َٛأفٝكٛا َٛأفٝكٛاُت َٔ  ُت ََٔٔ َٔ  ٔ٘ ٘ٔاي٤ً ٍُ  َع١ٟ،َع١ٟ،َعاَعا  اي٤ً ٍُُِٜغٜأ َٗا  ُِٜغٜأ َٗأفٝ ٜٛا٤ْ،  ٔفٝ ٜٛا٤ْ،َع َِٝغَتٔحُٝب  َع َِٝغَتٔحُٝبٜف ِِ   ٜف ِِ ٜيٝه 9ٕٕ{{ٜيٝه
  

ؿ األمػػور الصػػعاب إىل س سػػة ويسػػر وسػػهولة، وادلػػرأة ادلسػػلمة الكػػ ـ السيػػ  ػلػػوِّ 
الصػػاحلة تيػػنهر   ػػوؿ حيػػاة اإلسػػ ـ بػػذلك، أليػػه   ؼلػػرج مػػن فمهػػا إ  الكلػػ  السيػػ  

أو إزوتػػه أو أى زلػػق هللا، فػػ   اج اأػػ هتوجهػػا أو  ا ػػا أولو  يُضػػر، سػػواء  الػػذى يُسػػرى 
 لخسأ.لالك ـ تؤدِّى    الك ـ ألف سرىة و  ينسرَّع ،ؼلرج ماها إ  الك ـ السي 

  الكػػ ـ، تسػػمم وتسػػنوى  وبعػػد أف  أى تػػرتوى ؛إمسػػه الرويّػػة  ءلكػػن ىاػػد   ػػ
   الػػذ ن ىػػدة ردود،  ػػل أحػػوؿ وػػذا أو وػػذا فنخنػػار أحسػػن تلكػػر جيػػداً،  نػػار فيأتيهػػا
 يقوؿ: ىلد  ذا ادلاهاج تكوف حكيمة، وهللا  سارتالردود ذلا ولر  ا، فلو 

                                                           ((269269)ايبكض٠)ايبكض٠..  

  ايٛاع١ يف َعضٚفايٛاع١ يف َعضٚف

َٖا  َٚإ٢َساَٚإ٢َسا اخلصلة ال ايية: ) َََض َٖاٜأ َََض ُ٘  ٜأ ُٜ٘أٜطاَعِت  :حاؿ وما و بعاً  ، عه إذا أمر اأف تسي ،(  ٜأٜطاَعِت
َُِدًٝٛم٣  ٜطاَع١ٜٜطاَع١ٜ  الال  }} َُِدًٝٛم٣ٔي ١َٔٝ  ٔفٞٔفٞ  ٔي ١َََِٔٝعٔق ٘ٔ  ََِعٔق ٘ٔاي٤ً     }}ٕ9ٖ  اي٤ً

  أايـ  حػاؿ ذلػا، يلرض أيه أمر ا أف تسرؽ حاجة من ىاد ج اأا، فهل تسيعػه؟  
   ألأػا فريضػة   غلػوز اللسػر فيهػا، لكػن إذا مػام ، رمضػاف: أفسػرى، فهػل تسيعػه؟  

رمضػاف مػـو أمػـو ابوػر، لكػن ستسنأذيه وتقػوؿ لػه: اي فػ ف أ   بد أف غ  رمضاف ف 
ىػن رغبنػه ألف  ػذا أمػٌر ؼلػالف  ػرع  اً ا، و  غلوز ذلا أف تُلسر بااءفيهػأذيه نفريضة و  تس

 أمر ؼلالف  رع هللا ف  غلوز ذلا  اىنه فيه. يأ اً إذ، هللا 
                                                           

 ػٓ ؾحذٍ  ٌٚجٖ ٍُِٓ 9ٕٕ
 ِٕٓى أقّى ػٓ ػرى هللا ذٓ ِٓؼٛو  9ٖٕ
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يػػػهتوروه فيقػػػوؿ بعػػػض الرجػػػاؿ ىاػػػد  منلػػػرصلني وىصػػػريني، ٍتيػػػه بعػػػض أمػػػدحاله ل
ىلػػػيه    زرجػػػاأو يقػػػوؿ ذلػػػا: ، ذلػػػ  و ػػػعرؾ مكيػػػوؼ، فهػػػل تسيعػػػه؟    زرجػػػالهتوجنػػػه 

   ، فػػ  تسيعػػهألف  ػػذا أمػػر ؼلػػالف  ػػرع هللا  ،مب بػػ  حصػػ ة وتكيػػف الػػرجلني،  
 اإلس ـ. و ذا واج  ىليها أوجبه،   معروؼ معصية ولكن ُتسيعه

  ذفغ ْفغٗاذفغ ْفغٗا

َٗا  ٜياَبٜياَب  َٚإ٢َساَٚإ٢َسااخلصلة ال ال ة: ) ِٓ َٗاَع ِٓ ُ٘  َع َُ٘ذٔفٜعِت  ؟ويف،    غيابه أف  لظه  و  (َذٔفٜعِت
 :  يلسها  لظهوتنلرع ماها ىدة حصاؿ: 

  تاظػػر إىل غػػ ه يظػػرة بيػػهوة أو برريػػهتة، و  تلػػن  مكادلػػات تليلػػوف مػػم غػػ ه  يأ
  اليػات مػم غػ ه،  وتقوؿ بعد ذلك:  ذا ىلد سبيل ادلهتاح، و  تدزل الا  وتنادث

، فعليهػا أف  لػظ يلسػها هتوجالػة ألف هللا رزحهػا لناة و  للمرأة ادلسلمو ذا وله   غلوز لل
 من ذلك وله.

   بعض األماون وأ  أريد توضياها:  بعاً  ااؾ بعض األمور  دث
معػػاً، يعػػر إعاػػني إزػػوة أو ع عػػة أو أو ػػر  تعػػيا بعػػض القػػرى مػػازاؿ فيهػػا ىػػال ت

 عة ويعييوف معػاً، فهػل غلػوز للمػرأة   بي  واحد، وول واحد له ح رتني أو ع منهتوجوف
فهػذا  ،  من أجهتاء جسد ا ىلػد إزػوة زوجهػا الرجػاؿ؟ اً أف َتظهر أو ُتظهر  عر ا وبعض

تلعل ذلك؟ و  يعرفػوف   أمٌر حرَّمه اإلس ـ، فه  من اجلالهت أف يرضبوا ويقولوف: دلاذا  
م ػػػل  -سػػػمها غلػػػوز لػػػه أف يسلػػػم ىلػػػد  ػػػعر ا أو بعػػػض أجػػػهتاء ج يالػػػذ !اليػػػرع والػػػدين

 ،أزو ػػا وىمهػػا وزاذلػػا، أو أبػػو زوجهػػاأى   ػػ  اػػاـر -الػػرجلني أو اليػػدين إىل الػػذراىني 
إف وػػايوا  ،زوجهػػا الػػذوور ةزػػو وإبػػن زاذلػػا وان ىمهػػا ابػػ وغػػ   ػػؤ ء فػػ  ػلػػق ذلػػ ، و ػػ :

  تُرسػػػ يعػػس  ،اليػػػرى يّ فػػ  يابرػػ  أف تظهػػػر بيػػاه  إ  ابلػػهت  ،منػػهتوجني أو مػػازالوا ىُػػػهتَّاب
 أجهتاء جسد ا ما ىدا الوجه والكلني. مجيم

فلػػو وػػايوا يعيػػوف معػػاً  - !!يقولػػوف: ضلػػن يعػػيا معػػاً ويعمػػل معػػاً وفوػػل معػػاً، ولػػو
  ادلسػػبم معػػاً واسػػاء، فرمبػػا يػػدزل زوج إحػػدا ن ىلػػيهن فػػ   ووايػػ  الاسػػاء يعملػػَن مػػ  ً 

ػػػ  أف يسلػػػم ىلػػػد واحػػػدة مػػػاهن إ  وتكػػػوف زلنيػػػمة    إ فػػػ   لػػػم غسػػػاء  ػػػعر ا ، يصِّ
وػدت أيػه   ح ر ػا اخلامػة، إذا ال ح ر ا اخلامة، و  تكيػف أجػهتاء مػن جسػمها إ 
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لن يسػرؽ ابهبػا و  يػدزل ىليهػا برػ  إسػنئذاٍف أحػد، ألف  ػذه أحكػاـ  ػرىية إذليػة وفيهػا 
 مصلاة لاا أمجعني يساء ادلسلمني ابرؾ فيهن أمجعني.

  اذتفاظ ع٢ً بٝت٘ َٚاي٘اذتفاظ ع٢ً بٝت٘ َٚاي٘

   ماله؟ وويف  لظه،   ماله هاخلصلة الرابعة: أف  لظ
بػد  أمهػا أو أزنهػا  ػيئاً، فػ     ُ رج  يئاً من بينه إ  إبذيه، فمػ  ً تريػد أف تعسػ

ػػ  أف تعسيهػػا دوف ىلػػ  زوجهػػا، وحػػد    رلنمعاػػا  ينيػػر  ػػذا حاليػػاً اأف تسػػنأذيه، فػػ  يصِّ
 يبػد وأف تػػّدزر  للرجػػاؿ و    المػس يومػني بعضػهن فنقػػوؿ ذلػا: ،وزاّمػة بػني ادلوظلػػات
فػػ  تػػدرين مػػا  ػػو فاىػػٌل بػػِك، فهػػذا   غلػػوز  ػػرىاً و ػػذه زيايػػة  ، ػػيئاً دوف ىلمػػه للػػهتمن
ادلػػاؿ الػػذى ويوضػػ  فاقػػوؿ ...  ف ُ ػػرج  ػػيئاً مػػن بينػػه إ  إبذيػػه ػػرىية، ألأػػا   غلػػ  أ

، ٍتيهػا مػن أبيهػػا أو أزيهػا إف وػاف ىسػػاًء أو مػ اأً فهػػد ُحػرَّة فيػه ألف  ػػذا حقهػا وملكهػػا
فػػ  لكااػا يػػنكل   اػا ىػػن مالػػه  ػو، والػػذي أىسػاه ذلػػا لنالػػق ماػه ىلػػد احنياجػات البيػػ ، 

 ،سػالٍل يسػأؿ فنعسيػه أسػني حر ػاً وسػيسة  الب ػياًء ، لكػن األيابر  أف تالق ماه إ  إبذيػه
، ولكن أ  أتكل  ىػن األ ػياء الػا هافي هتوج و  مياوليسام  فيها البسيسة  أمورفهذه 

 يية البي  وىلد إيلاؽ البي ، ف  ُ رج  يئاً من بينه إ  إبذيه.تُؤعر ىلد ميهتا

  االعت٦شإ عٓز ارتضٚد َٔ املٓظٍاالعت٦شإ عٓز ارتضٚد َٔ املٓظٍ

 :أف    رج من بينه إ  إبذيه اخلصلة اخلامسة:
فنظػػل احليػػاة الهتوجيػػة بياهمػػا ىلػػد عقػػة ومػػودة و يػػ  وُحسػػن و اػػاء، تقػػوؿ لػػه: لػػو 

بػػػد أف تسػػػنأذف ألف  ، فػػػ ر ػػػازاي، أو ف يػػػة مريضػػػة وأريػػػد  أذ   ألزور أمػػػسػػػمساػػػ  
سػػػيخلق ال قػػػة النامػػػة بياهمػػػا، ولكػػػن إذا  ػػػ  زرجػػػ  وىػػػادت،  هاإلسػػػنئذاف يػػػري ، أليػػػ
وتػػنكل   سػػلوب غػػ  مػػػاي ،  !؟ فنقػػوؿ لػػه: وأ  حػػػاروح فػػني يعػػسفيسػػأذلا: أيػػن واػػ ِ 

واليػػػك إذا دزػػػل بػػػني الػػػهتوجني أفسػػػد الع حػػػة ، فبنكػػػرار  ػػػذا النصػػػرؼ ػلػػػدث اليػػػكّ 
 ػػػو دزػػػوؿ   سػػػببها األساسػػػ فىػػػن وػػػل ادليػػػاول الهتوجيػػػة اػػػد نوفنيػػػ ،الهتوجيػػػة فػػػوراً 

 و و وسواس ولي  له ى ج. !!،اليك
فمػػا دماػػا   طلػػرج إ  لقضػػاء مصػػلاة، أو لػػهتايرة فيهػػا مػػوّدة ومػػلة ومالعػػة، مػػاذا 
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أو لػو مساػ  سػأذ   أل ػرتى وػذا  ،لػه: لػو مساػ  سػأذ   ألزور ف يػة فيها لو حلػ ِ 
ورت األمػور للػرتة  ويلػة وأصلبػوا أو داً، واألو د تهتوجػوا سػ ولػو تحػ ، من ادلكاف الل ين

  يريػػػد أف يضػػػيم  ،،  !!: أ    أحنػػػاج لػػػ ذفنيفهػػػل تقػػػول ،وأمػػػبا  الع حػػػات  يبػػػة
 ال قة الا بيااا.

وموجػود ىاػد الرجػاؿ وموجػود ىاػد الاسػاء،  ،ألف  ااؾ  يساف إمسه  يساف الر ة
بعػػد وػػل  ػػ   و ػػذا اليػػيساف يوسػوس دالمػػاً، ويقػػوؿ لػه:و ػو موجػػود ىاػػد الاسػاء أو ػػر، 

  أو دلػاذا ميػ ،بػدوف إذيػك؟ فيأتيػه ويوسػوس لػه هبػذه الوسوسػة   ػذه السػاني دلػاذا ميػ
فن ػد الهتوجػة ، ىلد راحنها ومػا تريػد؟ دلػاذا    ػن  بػك؟ فييػااه دازليػاً هبػذه الوسوسػة

   وػلػػدث ،ا أو ييػػنمهاأف زوجهػػا ميػػاوف، فناػػاوؿ أف تكلمػػه فمػػن اجلػػالهت أف يضػػرهب
 السب ؟ أأا زرج  بدوف إذيه.و األمور أمور، و   أموٌر م تنعود ا ماه، 

فعليهػػا أف   ُ ػػرج  ػػيئاً مػػن بينػػه إ  إبذيػػه، و   ػػرج إ  إبذيػػه، و  تُػػدزل أحػػداً 
   أوافػق، فػ فػ ،يريػد زايرتاػا فمػا رأيػك؟ فػ ذا حػاؿ:   بينه إ  إبذيه، فنقوؿ له: أف فػ  ً 

 بد من اإلذف حلظاً للمودة وال قة بني الهتوجني.
 من يُعني الهتوجة ىلد  ذه األمور؟

 ! اىة هللا  اإأ
يرزحهػػػا النوفيػػػق،   ا  وحنهػػػا فػػػ مادامػػػ  زلافظػػػة ىلػػػد اللػػػرالض ٕٗٛويػػػف؟
وػػل بػػل وى    األللػػاظ الػػا  ػػرج مػػن فمهػػا،    تصػػرفا ا، وتكػػوف موفقػػة فنكػػوف موفقػػة

احليػػاة الهتوجيػػة، دلػػاذا؟ مػػا دامػػ  تسػػنعني اب وتػػؤدى فػػرالض هللا    حػػ ه حػػإحػػرتاح تقرت 
وللايػػاة  ،وغلعلهػػا موفقػػة ىلػػد الػػدواـ ألداء  ػػرع هللا ،  وػػل أحواذلػػا يُعياهػػا فػػ ف هللا 

 .  الهتوجية السعيدة ح  تكوف من الصاحلات السعداء يـو لقاء هللا 
حبػػل  -ا ماػػه مػػن أمػػور دياهػػا بػػد ذلػػ بػػد أف تعػػرؼ مػػا   وػػذلك الهتوجػػة الصػػاحلة  

وحػػق الػػهتوج ىلػػد الهتوجػػة، وحػػق الهتوجػػة  ،والهتوػػاة واحلػػج ،مػػن الصػػ ة والصػػياـ - الػػهتواج
وحقوؽ اجلػ اف، وحقػوؽ األرحػاـ، فنعػرؼ   ،وحقوؽ األبوين ،ىلد زوجها، حقوؽ األو د

 ىلد الدواـ. ول  ذه احلقوؽ ح    ترلل ىن  اىة هللا 
وىلد آله ومابه وسلَّ وملد هللا ىلد سيد  ن 

                                                           
 .حء" فف١ّٙح جٌر١حْ جٌٛجفٝ ًٌٖٙ جألٌِٛ.ٕٔيف ذمٍجءز وطحذٕح "جٌّإِٕحش جٌمحٔطحش" ٚوطحخ " فطحٜٚ ؾحِؼس ٌٍٕٓ 9ٕٗ
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ايتعضض يفنٌ اهللايتعضض يفنٌ اهلل  ::اجملًػ ايغابع ٚايعؾضٕٚاجملًػ ايغابع ٚايعؾضٕٚ
ٕ9٘

  

هللا ىليػه  نَّ فػ ف َمػ ، ػل لعسػاء هللاأتعرض للضل هللا و  يرى   يلسػه أيػه  اإليساف
 ػلػػهتفو   ،  أسػػناق ذلػك ألين ،إف ماػم العسػػاء فهػذا ىدلػهو  ،ابلعسػاء فػذلك مػػن فضػله

 و  يقوؿ دلاذا؟
     أليه                ((2323)األْبٝا٤)ض للضل هللا روط النعرّ   و ذه   األْبٝا٤. 

أو    ةإف وػػػاف اإليسػػػاف سػػػينعرض للضػػػل هللا إف وػػػاف   درس ىلػػػ  أو   حكمػػػ
ألف ىاايػػة هللا إذا  ،يلاسػػهألػػه و اوػػل أحو     ينعػػرض اإليسػػاف للضػػل هللا بػػد أف  ،ةيصػػيا

سػػوؼ   ء؛و  الاهايػػة لػػن يصػػل إىل  ػػ ة،ابلرػػ ة لػػ  ىػػن اإليسػػاف   أمػػر سػػي د ميػػق
و   ويك ػر مػن الكػ ـ ،  و ػو سػينكل لػلضػر   رللػ  مػل   ػذا سػينكل  و ػذا سػينك

 هد مهارتػإذا اىنمػد ىلػد يلسػه وىلػ ،ةأحد سيهن  بك مػه و  الاهايػة لػن يصػل إىل يني ػ
 ه.ومكاين

 ؛ض للضػل هللاإىل هللا ولػب  عػوب اللقػر إىل هللا وتعػرّ  ةالضػراى أوػفّ  لكن لو رفػم
 ،والوفػػػاؽ ةتناػػػوؿ وتنرػػػ  بسرفػػػة ىػػػني ل للػػػ ،والقلػػػوب بيػػػد هللا ،سػػوؼ غلػػػد أف القلػػػوب

لكن تريد أف يػن   ،األمرانهد يبس  العبارات وأحل الكلمات سوؼ تن  األمور و  وذلك 
   ،ف القلػوب؟ العػربة ابلقلػوبنهوّ سػو ػل ولماتػك وىباراتػك  ،لمات وىباراتالوفاؽ بك

                                           ولكن هللا حػاؿ    ػذا :       

              ((6363)ٍاألْفا)ٍاألْفا. 
اف األيصػار بيػاه  وبػني بعضػه  آ ـ ووػ ؟!ف بػني ادلهػاجرين واأليصػارمن الػذى ألَّػ

األوس واخلػػػهترج مػػػن  ،لػػػبعض ومرتّمػػػدينوػػػايوا  ػػػووة   ظهػػػور بعضػػػه    ،دلئػػػات األىػػػواـ
وسػػيد   ،مػػاي  ىلػػد يػػد رسػػوؿ هللا لكػػن األمػػر ولػػه  جػػل   ىػػ ه ،  ؟ هللاالػػذى غػػ ّ 

بيػػاه    جلسػػات مػػل  يم ػلػػنج ليقػػ ،نقػػر إىل مػػو هافرسػػوؿ هللا أليػػه تعػػرض للضػػل هللا و 
 واجنمعػػوا ػػ   يلسػػه  واجهػػوا بعضػػه   ،ىاػػدما ألػػف القلػػوب ،و  ىبػػارات و  ولمػػات

 .و ذا اي أحباب سر من أسرار الصاحلني ،مرو قق األ
                                                           

 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٗوٌِ جٌظٍٙ و٠ٛجْ جٌكٛجِى جٌ ٍذٟ طف١ّٕ جْٕح  9ٕ٘
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  ايعبٛر١ٜ هللايعبٛر١ٜ هلل

 ،للػ ف وفػ ف وفػ ف قضد هللا اخل  ىلػد يديػهِ ي  ذاف ف الرجل الصا   ف:يقولو 
فنقػػػػاره وذلػػػػه او  هبلقػػػػر  وييػػػػعر ًئا ػػػػيالاػػػػاس تػػػػراه وػػػػذلك لكػػػػن  ػػػػو يػػػػرى يلسػػػػه   ؽللػػػػك 

تعهػػد   ذاتػػه العليػػة أف مػػن دزػػل ىليػػه هبػػذه  وهللا  ،إىل هللا ولػػي  للخلػػق هسرار اضػػو 
مػػن يػػدزل ىلػػد هللا  ،مػػلات العبوديػػة يكػػوف ادلقابػػل ذلػػا مػػن مػػلات األلو يػػة ؛الصػػلات

  دلػػػن؟  ةوالعػػػهت  ،ةه ب ػػػوب العػػػهت يكُسػػػ لػػػي ً ذ               ((1010ــاط ــاطفـ ولهػػػا  ودلػػػا تعػػػرض  ض(ض(فـ
 أمجعػػػني وأدزلهػػػ    الػػػدالرة هالرسػػػوؿ ومػػػن معػػػه للضػػػل هللا وسػػػا   العػػػهتة  ػػػو وأمػػػااب

                             ((88)ٕٛاملٓافك)ٕٛاملٓافك. 
 يػػها   احلػػاؿ يراإذا وػػاف فقػػ ً  ،اومػػن يػػدزل ىلػػد هللا فقػػ ً  ،ىسػػا   مجػػيعه  العػػهتأ

وتصػ    ،احلسػية ة  األمواؿ يرايػه ابلربوػة اإلذليػة   األمػواؿ القليلػ افق ً  ،ابألحواؿ العلية
 الػػا ةبسػػب  الربوػػ ، ػػو يرا ػػا حليػػل ومػػن حولػػه يرا ػػا و ػػ  ،  ىػػني مػػن حولػػه اوأأػػا و ػػ ً 

  ػلنػػػاج   ابلعلػػػ  اإلذلػػػ هيرايػػػ ،إىل العلػػػ  امػػػن يػػػدزل ىلػػػد هللا فقػػػ ً  ،يهتلػػػ  ىليػػػه مػػػن هللا
بػل أيػه سػباايه  ،اتهذوإظلا يعلمه الواحد األحد    ،  مرجم ةمسالع  وناب و   ةمسالع

 ايػروف  خًصػ ةولػذلك بعػض األحبػ ،وتعاىل يوحف ملك اإلذلاـ ىلد لسايه ليلهمه ولماتػه
 مػػػةف تبػػػدؿ ولأو  تسػػػنسيم  ،والكػػػ ـ مامػػػق ومهتزػػػرؼ وولػػػه حكػػػ  ،ايً فػػػور  ايػػػنكل  و ًمػػػ
و  الكلمػػػات  ،ف ملػػػك اإلذلػػػاـ يسػػػددهذا ؟  ا كػػػذا دلػػػ هو ػػػو يػػػهتؿ ىليػػػ  ،مكػػػاف ولمػػػة

    ،والعبارات ولي  العلـو فق                                                     
 .فاطض(فاطض(1515))

  عظ٠ اهلل يًقاذتنيعظ٠ اهلل يًقاذتني

ف يػدزلوف ىلػد و وػاف الصػاحل  ،ابب مػن األبػواب يك هللا   أيراِ  اإف دزل  فق ً 
و ػػػ  أ س فقػػػراء إىل هللا ولػػػي  معهػػػ  ماامػػػ  و  مكاسػػػ  و  ذلػػػ  وجا ػػػة   ادللػػػوؾ 

حػػ  وػػاف  ،وػػاف يكسػػيه  عػػوب ىػػهت   مواجهػػة  ػػؤ ء ادللػػوؾ  لكػػن هللا  ،الػػدييا الدييػػة
 من حوذل  ينع   من أحواؿ ادللوؾ معه .

 ،السػػلساف الع مػػاين جػػاء لػػهتايرة مصػػر   ىصػػر سػػيدى ىبػػد الو ػػاب اليػػعراين 
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 ،زػػػرج الػػػوا  والوجهػػػاء واألغايػػػاء والعلمػػػاء ،ايػػػ  مصػػػر و يػػػة تنبػػػم الدولػػػة الع ماييػػػةوو
والربوتووػػػو ت الػػػا  ػػػىف ادلقػػػاب ت  ،اسػػػنقبلوا السػػػلساف الع مػػػاين ىلػػػد أبػػػواب القػػػا رة

أليػه  ،الرمسية  ذه يكوف دالًما ما ًيا مػم الضػيف رجػل  ايبػه يعّرفػه هبػذه الاػاس ادلوجػودة
يقولوف له  ذا ف ف ووظيلنه وذا و ذا ف ف ووظيلنه وػذا و  بػد  ،اس  يعرؼ  ؤ ء الا

 .أف يعّرفوه هبؤ ء الااس
سػأؿ السػلساف  ،وبعدما سّل  ىلد األمراء وحادة اجلاد والوجهاء واألعرايء والعلمػاء

 ل بقد أحد من العلماء م ػلضر؟ حاؿ م يبػق إ  رجػل واحػد و ػذا   ؼلػرج مػن بينػة و  
فقػػاؿ: يػػذ   ضلػػن ىاػػده، وأمػػر  ،حػػد و ػػو اليػػيم ىبػػد الو ػػاب اليػػعراين يػػذ   إىل أ

 .ادلوو  أف ين ه إليه
الوا  احنار و و حد جّههت الصا ت والسبػازني وا سػنقباؿ العظػي  و ػو سػيذ   

وىاػد  ذ   للييم اليعراين  ،إىل الييم اليعراين، ماذا يلعل؟! لكن    حكمة هللا
ويرمػػػ  هبػػػا الُدحػػػة، و ػػػ   ،لسعػػػاـ وػػػاف فنػػػات مػػػن اخلبػػػهتوا ،حضػػػوره وػػػاف يناػػػاوؿ السعػػػاـ

وجلػ   ،الس ـ ىليك  حاؿ له:   سػ ـ ىلػد  عػاـ ايػهتؿ وتلضػل ،منوارعة ىن الصاحلني
وأحسػػ  أيػػه  ،والػػوا  واألمػػراء حػػهتاى، لكػػن مػػاذا سػػيلعلوف ،السػػلساف ىلػػد األرض وأوػػل

مػػن مػػدؽ  اليػػعراين فقػػاؿ  ،بعػػد تاػػاوؿ السعػػاـ أيػػه مػػا ذاؽ  عاًمػػا حػػ  هبػػذه احلػػ وة
 ٕٙٛ. م لكة سياحني ٍزذوف لذة  عاـ األغاياء ويضعويه ىلد  عاـ اللقراءأزرب أف 

ٍزػػػذوف لػػػذة  ػػػذه  ،زرفػػػاف ميػػػوية أو غػػػ ه ؛األغايػػػاء أمػػػامه  األ ػػػياء العظيمػػػة
ىلػػد حسعػػة جباػػة  ،ٍولهػػا وػلػػ  سػػ وة ،األ عمػػة ويضػػعوأا ىلػػد بصػػلة ٍوػػل فيهػػا فقػػ 

 .ٍولها رجل مسكني
 بعد ما اينهد حاؿ السلساف للييم اليعراين ألك حاجة؟و 

 حاؿ ويف أ ل  ماك وىل ىبداف ملكنهما وملكاؾ؟
سػػػ ايك ىلػػػد ف مكاػػػ  ماهمػػػا وأ كػػػ  فيهمػػػا وعلػػػا مناكمػػػاف فيػػػك ويا  ىبػػػد

ويػػػف أ لػػػ  ماػػػك وىل ىبػػػداف ملكنهمػػػا وملكػػػاؾ؟ احلػػػرص   حسػػػ  أ ػػػواله  و ػػػهوا  ،

                                                           
ذكى٠عس ٘ىًج فقٝ جٌفمٍجء { أٖطٍٙ أٔٗ قى٠ع ١ٌّٚ  طؼحَ ئٌٝ ١حءجأل ٕ طؼحَ ًٌز ٠ٕمً هللا } ئْ 9ٕٙ
 جٌّىًٚذس، ٚجٌٍإٌإ جٌٍّصٛع ٌٍمحٚلؿٝ ٚ ١ٍ٘ح. جألقحو٠ع فٟ جٌر١ٙس جٌٕهرس
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لكػػن وّ  هللا حػػريىف  ،ىلػػد الكرسػػ    تريػػد أف ترتوػػهحػػريىف  ،أيػػ  ىبػػد ذلمػػا ،واليػػهوة
لكػػن الػػدييا   تلهَتمػػه    ،ىلػػد رضػػا هللا حػػريىف ىلػػد حسػػن ادلنابعػػة حلبيػػ  هللا ومصػػسلاه

  يكػػوف ولي ػػا  إ  إذا ملػػك  ػػهواته إ   ػػهوة واحػػدة و ػػ   ،مػػن حريػػ  و  مػػن بعيػػد
 واليهوات األزرى ةابعه ذلا. ،ح  هللا ورسوله 

  يقاذتنييقاذتنيأذٛاٍ اأذٛاٍ ا

فايظر إىل أحواؿ الصاحلني ومن  ذه الامػاذج مػا   يُعػد ومػا   ػلصػد موجػودة   
الا تنكل  ىن الصاحلني رضواف هللا تبارؾ وتعاىل ىلػيه  أمجعػني، ألأػ   ،الصلاات الاّ ة

أي واحػد ماػا مػن غػ  هللا ورىايػة هللا وىاايػة  ،من البداية أحسوا أأ  من غ  هللا     ء
ماذا معػه؟  ػل معاػا  ػ ء؟ مػاذا  ،و وؿ هللا وحوؿ هللا وحوة هللا ومعوية هللا وتوفيق هللاهللا 

 ،ظَلْلػػك؟ إذاً ضلػػن اب، لكػػن مػػن غػػ  هللا   يسػػنسيم أف يقػػـو  ي أمػػر أليلسػػاا أو لرػػ  
وزلػػم ىلػػيه  مػػلات ذاتػػه ووملهػػ  بكما تػػه ألأػػ    يرجػػوف مػػن وراء  فأىسػػا   هللا 

ومنابعػة حبيػ  هللا  ،وإظلػا يرجػوف مػن وراء وػل  ػ ء رضػا هللا ،ن سللوحاتػهذلك أي والن م
 :ومصسلاه 

ٍر  ٍر ف١ٍقققققص جٌقققققًٜ ذ١ٕقققققٟ ٚذ١ٕقققققه ػقققققحِ   ف١ٍقققققص جٌقققققًٜ ذ١ٕقققققٟ ٚذ١ٕقققققه ػقققققحِ

  

  ٚذ١ٕققققققٟ ٚذققققققق١ٓ جٌؼقققققققح١ٌّٓ نقققققققٍجخُ ٚذ١ٕققققققٟ ٚذققققققق١ٓ جٌؼقققققققح١ٌّٓ نقققققققٍجخُ 

ٓر    ٓر ئيج صقققققف ِٕقققققه جٌقققققٛو فحٌىقققققً ٘ققققق١   ئيج صقققققف ِٕقققققه جٌقققققٛو فحٌىقققققً ٘ققققق١

  

  ٚوقققققً جٌقققققًٜ فقققققٛق جٌطقققققٍجخ ضقققققٍجخٚوقققققً جٌقققققًٜ فقققققٛق جٌطقققققٍجخ ضقققققٍجخ

 ،صػاحلنيوإف واف البعض يظن أأا مرتبة ىلية لكن    مرتبة دييػة ابلاسػبة لرتػ  ال  
يريػد أف يكػوف   جبػل أو مرػارة ويقسػم مػلنه  ،أليه   يريػد معاملػة بياػه وبػني اخللػق أبػًدا

و ػػذا لػي  ومػػاؿ لكػػن أ ػل الكمػػاؿ يكويػػوف مػا بيػػاه  وبػػني هللا ىػامر ومػػا بيػػاه   ،ابخللػق
 ،وبػني زلػق هللا زازػػر ابدليػاىر الػا ػلبهػػا هللا واحلقػالق الػا مػػاغها حبيػ  هللا ومصػػسلاه

ولكػن أ  أتػروه  وأسػكن اجلبػل و ػ  مػن  ،أف تكوف يدي شلدودة ذلػ  ايزػذ  يػديه   بد
وضلػػن ولاػػا إذا سػػكاا  ،سػػياقذ   مػػن ظلمػػات احليػػاة الػػدييا وأ والهػػا وأمراضػػها و ػػهوا ا

لكػػن مالعػػة اإليسػػاف لرػػ ه  ،و ػػذا مػػن اجلػػالهت أيػػه يالػػم يلسػػه، ولكػػن لػػي  يقياًػػا ،اجلبػػاؿ
ألف هللا يرجػػوا ماػػا  ،وال ػػواب ىاػػد ربػػه مػػن مالعنػػه لالسػػهأىلػػد وأفضػػل وأوػػـر   األجػػر 

  يػػػػدىو  أياػػػػا يلعػػػػل  ويقػػػػـو وفزػػػػذ  يػػػػدي بعػػػػض  ،ذلػػػػك ويػػػػدىو  لػػػػذلك         

                           ((7171)ايتٛب١)ايتٛب١. 
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ة فزػذه مػن مػن َحّصػر فزػذ بيػده ومػن وحػم   ادلعصػي ، بد أف يوا  بعضػاا بعًضػا
 ريق الييساف إىل  ريق الر ن ويهتيّن له النوبة ويعّرفها له ل جػم إىل ربػه ف ضػد ىاػه هللا 

،  وؽليد بني اخللق لدىوة احلق و ذا مب ابة الكماؿ!! 
والهت ػد لػي   ،مػن ز ػدوا   الػدييا ،لكن ىادما يقوؿ  ذه العبارة لل ماىػة الهت ػاد

لػ د   إىل حضػرة هللا جػل    ،لقيػاـ اب بػني زلػق هللاأىلػد ادلراتػ   ػو ا ،أىلد ادلرات 
لكػن  ،و ذه رتبة رسوؿ هللا ومػن بعػده مػن العلمػاء الػوارعني ومػن حبلػه مػن ادلرسػلني ،ى ه

لكػػن ادلرسػػل  ػػو مػػن يقػػـو هبػػذه الرسػػالة ىلػػد أػػج  ،ألف الاػػ  مرسػػل لالسػػه ،الابيػػني  
 .رسوؿ هللا 

وصلػاح وػل األىمػاؿ واحلصػوؿ ىلػد أىلػد  ف ذا أردت اي أز  مػ ح وػل األحػواؿ
وأف تكػػػػوف مػػػػن ُوّمػػػػل الرجػػػػاؿ   يظػػػػر حبيػػػػ  هللا  ،مراتػػػػ  القػػػػرب مػػػػن الواحػػػػد ادلنعػػػػاؿ

 :ومصسلاه
 ،فنوول دالما وأبًدا ىلد هللا  -

أي أمػػر   أمػػور الػػدييا أو اايزػػرة أو اخللػػق تقػػـو  ،ووػػن   وػػل أمػػر  اب -
هللا وتوفيػق هللا و  ترجػو مػن ورالػه أي تسػنعني اب وحػوؿ هللا و ػوؿ  ،اب

 .و  ترجو إ  رضا هللا  ،أجًرا و  عوااًب و   كًرا من اخللق
سػّخر  ،إذا حمػ  هبػذه اذليئػة و ػذه الكيليػة و ػذا احلػاؿ ،إًذا تقـو   ديػن هللا اب

سػػػػػخر لػػػػػك الػػػػػودايف واجلبػػػػػاؿ واألأػػػػػار  ،هللا لػػػػػك وػػػػػل مػػػػػا  السػػػػػماوات واألرض مجيًعػػػػػا
 .وول   ء   ملكوت هللا وملكه أليك تقـو   هللا اب  ،واألمسار

وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل 
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 اجمللس الثامن والعصرون
  أع١ً٦أع١ً٦

  ايتٛفٝل بني ايعٌُ ٚبني عًٛى طضٜل اهللايتٛفٝل بني ايعٌُ ٚبني عًٛى طضٜل اهلل

  طنا٠ املاٍطنا٠ املاٍ

  فال٠ ايٓيب باألْبٝا٤فال٠ ايٓيب باألْبٝا٤
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أع١ً٦أع١ً٦: : اجملًػ ايثأَ ٚايعؾضٕٚاجملًػ ايثأَ ٚايعؾضٕٚ
ٕ97

  

  ني عًٛى طضٜل اهللني عًٛى طضٜل اهللايتٛفٝل بني ايعٌُ ٚبايتٛفٝل بني ايعٌُ ٚب

  س و١ف ٠ٛفك جإلٔٓحْ ذ١ٓ جٌؼًّ ٚذ١ٓ ٍْٛن ط٠ٍك هللا؟س و١ف ٠ٛفك جإلٔٓحْ ذ١ٓ جٌؼًّ ٚذ١ٓ ٍْٛن ط٠ٍك هللا؟ْإجيْإجي

واحلمػد  ،الػدييا  لعمػل  اب اػا أحسػن الاػاس حيامػاً وو  ،ضلن م يرتؾ الػدييا  رفػة ىػني
   ادل ل ىلػد مسػنوى اجلمهوريػة ضرب فإ  وواف يُ  ا  الدييا أو ماصبً ة  ما تبوأ  ماهتل

ووايػػػ   ،واحػػػد يقػػػـو ابلعمػػػل زػػػ  حيػػػاـ إبزػػػ ص ومػػػدؽ  ووػػػاف ال ،أداء العمػػػل
لكػػل  ةىػػن احلاجػػهللا   ا ؿ وأغاػػاحلػػالػػرزؽ  ،األو د   ةالربوػػ ؛احلسػػية الدييويػػة ةالاني ػػ
والعمل   ؽلاػم  ،دلاذا؟ ألف الواحد حاـ ابلعمل وما يابر  إبز ص ومدؽ   ،اخللق

 ة:اايي هول ادلوضوع يعمل بنوجيلكن   ،والعمل ساة رسوؿ هللا  ،اأبدً  يًئا 

                                       )ايؾضح()ايؾضح(..  

وحػ  مػم  يكػوف   أف بػد إًذا   ،ينهي  من  لبػات األو داو  ،ينهي  من العملا
 وحػػ    ،الصػػ ة والنسػػلي  ىليػػه   وحػػ  مػػم رسػػوؿ هللا  ،وحػػ  مػػم ونػػاب هللا ،هللا
أـ و  وااي  ووحعػ  فيػه مػن الػذيوب وادلعامػ ،نرلار شلػا سػهي  ىاػه أو غللػ  ىاػهسا 
 صػيل العلػ    العلمػاء  ػ ةوأمجل أوحات للسػاد ،ذور هللا وح    ،ل  ادلرء من ذلكيسْ 

ووػػاف و ػ  مػن الصػػاحلني يصػل لرتبػػة  ، ػػذه احليػاة ليالعػػوا بػه الاػاس  ليانلعػوا أو  ؛الاػافم
 وضػػػوء رسػػػوؿ هللا    ،السػػػ ة أو اللقػػػه يسػػػالم   ،ونػػػ  العلػػػ   ادلكا ػػػلة أعاػػػاء حػػػراءة

 ام ػل  لػ  العلػ  إذا وػاف حريًصػ اغلعلػه مسػنررحً   ءابلكلية و    ا، ويكوف مسنررحً م  ً 
ويػرى احلضػرة امديػة و ػ   ،هيؤزػذ ىػن يلسػف ،يقػرأ الوضػوء لرسػوؿ هللا م  ً  ٍ  ،ىليه

ي ػد فوىاػد الصػ ة ياػوى  ،ىيػا ً  ءى الوضػو فػ   ،تنوضأ ويص  ىليػه فػ ف مػن الصػاابة
َُا  َف٥ًٛاَف٥ًٛا  }}::أليه حاؿ ،اإلماـ رسوؿ هللا َُاٜن ُُْٛٔٞ  ٜن ُِٜت َُُْٛٔٞصٜأ ُِٜت {{ٝأَفًهٞ ٝأَفًهٞ   َصٜأ

ٕ99ٕ99 
بػن مػاه  اليػيم زلػد الػدين و  ،ووػاف بعضػه  ،ةىل يـو القيامػإ مسنمرالك ـ  ذا و 

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٗجْٕح  –و٠ٛجْ جٌكٛجِى جٌ ٍذٟ طف١ّٕ  97ٕ
 صك١ف جٌرهحٌٞ ْٕٚٓ جٌىجٌِٟ ػٓ ِحٌه ذٓ جٌك٠ٍٛظ  99ٕ
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  ػػػذه    ونػػػ  العلػػػ  ػُلضػػػر أ لهػػػا ويناػػػاحا معهػػػ  ىاػػػدما وػػػاف يسػػػالم   ،وغػػػ ه العػػػرف
ىػػػن  ،تػػػهاءحر    يػػػاً ىال ايلًسػػػ ػلنػػػاجاحلػػػاؿ و  ومػػػن ضػػػمن ونبػػػه و ػػػذا ونػػػاب ىػػػا  ،األمػػػور

 روح الاػػػ  وال  ، ػػػأأ  ف الكػػػرمي  آالقػػػر  ذُوػػػرت   األيبيػػػاء وادلرسػػػلني وادلواحػػػف الػػػا
   ه:لػه ويسػأل سيد  يوسف ٍ  م  ً  ،اإلجابة ماه ذويسأذلا بالسه وٍز               

         ((2424)ٜٛعف)سنلادة أو ر من ذلػك؟ا ل  ااؾ  ؟  هبا وعل  بكمويف عل ٜٛعف!! 
و  يسػنسيم أف  ؿٍ او و وناب ىػ (فصوص احلك )اُه والكناب مسّ  ،من األمل العل ٍزذ 
م؟ أليػه ومػل إىل  ،هويسػأل يبيػاء، رواح األ وٍ  ،مسا ا فىف ةوول حكم ،حدأ أي يقرأه

ملاء ويقػاء  غلمم اإليساف ىلد هللا    ءو  يوجد   ،عل الصلاء والاقاء و و يسل  ال
   :العلػ   ورد ػ  األساسػ ،األيبيػاء وادلرسػلني دُ رْ و ػذا وِ  ،أو ر مػن العلػ  الاػافم        

           ((114114)٘ط)٘ط. 
يانهػػػد مػػػن  ؛  بػػػه غػػػ ه، فعاػػػدما يانهػػػد اإليسػػػافمػػػن هللا لػػػيعلّ  ىلًمػػػايػػػد هت يريػػػد أف ي
ا ين ػػه إىل رب الربيػػة ؼلسػػو زسػػوات سػػيد  ية، فػػورً يخصػػييػػة وادليػػاغل الادليػػاغل الكو 

    :لػػػه حػػػوؿ هللا  ،  رسػػػوؿ هللا                 ((77)ــضح ــضح(ايؾـ  وجهػػػه ضلػػػو هللا يػػػوىّل  ايؾـ
.  و ذا  و ادلسلوب، ف ذا ميد اإليساف ىلد  ذه الوت ة، مجم بني احلسػايني، ويظػر

ا  لبًػػ ة  الػػدييا للػػدايف، وحػػاـ  ىمػػاؿ اايزػػر  كمػػاؿ، أليػػه حػػاـابلعياػػني، ووػػاف مػػن أ ػػل ال
 ػػػ   ه، و ػػػذى ابلاػػػب العػػػد ف دحنػػػا  وػػػل ذلػػػك و  ددلرضػػػاة حضػػػرة الػػػر ن، والّسػػػ

 .حواؿ الا ذورتاأل

  ٚجإلٔٓحْ ئْ وحْ ػٕىٖ ِٗحوً، و١ف ٠فؼً؟ٚجإلٔٓحْ ئْ وحْ ػٕىٖ ِٗحوً، و١ف ٠فؼً؟  سسجيجيإإْْ

 ذ ػػػ  للصػػػ ة ىػػػن يلسػػػد،أ ميػػػم ميػػػاوله  ػػػل، أ  فاإليسػػػاف إف وػػػاف مػػػم هللا 
كػػر فيػػه، و  تيػػرلر ىلػػد الصػػ ه وأزػػرج أفابت وحلػػوؿ لكػػل مػػا االصػػ ة إجػػ   نػػأتيسف

وأرضػػاه، وػػاف  سػػيد  ىمػػر ىػػن اإلحيػػاء  مػػن الصػػ ة معػػد وػػل اإلجػػاابت، وحػػرأت  
د روعنػني  وبعػد ينظػر حػ  ُأمػلّ اا حاؿ ٍتية الو ة ليااسبه  وولما أراد أف ػلاس  واليً 

فيقػػوؿ  ؟ىرفػػ  ذلػػك اي أمػػ  ادلػػؤمانيويػػف ووػػذا، فيقػػاؿ   ذاالصػػ ة يقػػوؿ لػػه حسػػابك وػػ
، وإف وػاف اإليسػاف ىلػد مػلة اب وػل ادليػاول الكبػ ة ةالصػ  وأ    به هللا  فسىرّ 

 له ىادما يصلد سي د حلها من ىاد هللا، ؼلػرج مػرةاح البػاؿ وومػل إىل حػل   ةادلعرتض
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     هللا حاؿ: ف؟ ألذااحلاؿ، دلا                            ((33)ايٛالم)ايٛالم. 
 .إف  اء هللا رب العادلني ةيكلية ول    وول غ  وول ميكل

  طنا٠ املاٍطنا٠ املاٍ

  س ػٍٝ ِٓ ضؿد جٌُوحز ِٚطٝ ضؿد؟س ػٍٝ ِٓ ضؿد جٌُوحز ِٚطٝ ضؿد؟جيجيإإْْ

وايػػ  جػػراـ مػػن الػػذ   فػػأو ر، ووايػػ  معػػ  أو   ٘ٛاألمػػواؿ إذا وايػػ  تسػػاوي 
إف و وػاة، ز لػي  ىليهػا  ةم تػن  سػا ذاإالهتواة، لكن ىليها وجب   ةابلباك ومرت ىليها سا

 ة.سمد مدحيُ حبل ذلك   يًئاأردت أف  رج  

  فال٠ ايٓيب باألْبٝا٤فال٠ ايٓيب باألْبٝا٤

  ذحألٔر١حء فٟ جإلٍْجء ٚجٌّؼٍجؼ؟ذحألٔر١حء فٟ جإلٍْجء ٚجٌّؼٍجؼ؟  إجيس و١ف صٍَّٝ جٌٕرٟ إجيس و١ف صٍَّٝ جٌٕرٟ ْْ

 .بي  ادلقدس يبياء وادلرسلني إماًما  ابأل  الا  ةم    األلمةزنلف ا
مػر ػلنػوى ىلػد األ لصػ ة معاا ػا الػدىاء، إذاً اأف و ػو  يوضلن يرجم للمعػر اللرػو 

حالػػ   ة ىاليػػ ةعبػػ  أف السػػيد هأليػػ!! ىلػػ ألكػػن أمػػر فيػػه سػػ ود وروػػوع هللا  ،الػػدىاء
ا يػدؿ أف  ػذاحلضػر، و  اد ػا  ز السػلر و  رت  حالص ة روعنني روعنػني، فػأُ  فرض هللا 

فضػل أه وىلػد يبياػا واي  روعنني روعنني، ووػاف  ػذا ىلػد ملػة سػيد  إبػرا ي  ىليػ  ةالص 
  يعلمهػػػا ا  رب  ة، والكيليػػػةمػػور ليسػػػ  زلققػػاأل هلكػػن وػػػل  ػػػذ ،مت السػػػ ـأو  ةالصػػ 
 تينمل ىلد دىاء. بد وأف    ، لكن   ةالربي

ألف يػػػىف  ازلسػػػومً  لػػي فػػػاألمر  مػػن حبػػػل اإلسػػ ـ؛ الصػػػـووػػػذلك ابلاسػػبة يضػػا  أو 
  ة: يااي                                           ((183183)ايبكض٠)س   اينيابه   ايبكض٠

 .الصـو لكن ويلية الصياـ ووح  الصـو سلنلف
 ة، ومعهػػػ  أايـ واملػػػفٍولػػػو  ه الػػػروح لكػػػا مػػػا فيػػػهى فا يصػػػومو ف حاليًػػػو اييادلسػػػ

 ولكاه أم    ييرلاا تلصيله. وب    ، والعملية هبا لبةوامل اأيصومو 
ن وىلد آله ومابه وسل وملد هللا ىلد سيد  
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 اجمللس التاسع والعصرون
  أْٛاع املغاجزأْٛاع املغاجز

ُٖاصٖا ُٖاصٖافنٌ املغاجز ٚع   فنٌ املغاجز ٚع

  املغحز احملزٚر ٚآراب٘املغحز احملزٚر ٚآراب٘

  املغحز املعٗٛر ٚطٗضت٘املغحز املعٗٛر ٚطٗضت٘

  املغحز املُزٚر ٚآفاق٘املغحز املُزٚر ٚآفاق٘
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أْٛاع املغاجزأْٛاع املغاجز: : اجملًػ ايتاعع ٚايعؾضٕٚاجملًػ ايتاعع ٚايعؾضٕٚ
ٕ98

  

بػارؾ لساىنػه   وػل احلمد  الذى ىمَّر حلوباا ابإلؽلػاف، وأحػاـ أجسػاد    بينػه ادل
أف يرزحاػػا مراحبنػػه وزيػػينه   وػػل مكػػاف، و  أى زمػػاف   أرض  وحػػ  وآف، ويسػػأله 

هللا إىل أف يلقاه، الله  ملِّ وسل  وابرؾ ىلد سيد  ن؛ سدرة ذات احلػق العليػة ومشػ  
البهيػػة، و ا ػػة اليػػات أسػػراره أل ػػل القػػرب والعسيػػة، مػػلِّ وسػػل   إ ػػراحات أيػػواره 

لاػا حػراًب اي رباا ىلد حبي  حلوباا، وحرة ىيااػا سػيد  ن مػ ة ذاتيػة وماليػة تكػوف وابرؾ 
ماه و دية، وتكوف لاا يـو القيامة إف  اء هللا ذزًرا يااؿ بػه ادلقامػات العليػة أمجعػني آمػني 

 اي رب العادلني.

ُٖاصٖا ُٖاصٖافنٌ املغاجز ٚع   فنٌ املغاجز ٚع

لهػػػػا وىمار ػػػػا إبسػػػػعافه،  لسافػػػػه، ويػػػػواىل أ  بيػػػػوت هللا   األرض زصَّػػػػها هللا 
 :ويقوؿ    أأ  

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َُٝٛت  إ٢ َُٝٛتُب ٘ٔ  ُب ٘ٔاي٤ً ََُغأجُز،  اأٜلِصض٢اأٜلِصض٢  ٔفٞٔفٞ  اي٤ً ََُغأجُز،اٞي ٕٖ  اٞي َٕٖٚإ٢ ٘ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َذك٦اَذك٦ا  َٚإ٢ ٘ٔاي٤ً ِٕ  اي٤ً ِٕٜأ َّ  ٜأ َُّٜٞهض٢ ِٔ  ُٜٞهض٢ ََِٔ ََ  ُٙ َُٙطاَص َٗا  َطاَص َٗأفٝ 8ٕٓ{{  ٔفٝ
  

 ويقوؿ   حديل آزر:
ِٔ  ََاََا  }} َِٔٔ َٔ  ٣ِ ٣َُِِغًٔ َٖٛمٝأ  َُِغًٔ َٖٛمٝأََٜت ُٔ  ََٜت ُِٝرٔغ ُٜٔف ُِٝرٔغ ُُٛم٤َٛ،  ٜف ُُٛم٤َٛ،اٞي ِٖ  اٞي ُُِٖ ٘ٔ  َََغأجٔزَََغأجٔز  ََِِٔٔٔٔ  ََِغٔحّزاََِغٔحّزا  َٜٞأٔتَٜٞٞأٔتٞ  ُُ ٘ٔاي٤ً   إ٢الإ٢ال  اي٤ً

َٕ َٕٜنا ٘ٔ  َطا٥َٔضَطا٥َٔض  ٜنا ٘ٔاي٤ً َُُظٚص٢  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََٚذٙلََٚذٙل  اي٤ً َُُظٚص٢اٞي ِٕ  اٞي ِٕٜأ َّ  ٜأ َُّٜٞهض٢ ُٙ  ُٜٞهض٢ َُٙطا٥َٔض 8ٕٔ{{  َطا٥َٔض
  

   أف رواد ادلساجد ادل زمني لعمار ا ابلص ة، وت وة ونػاب  ويقوؿ احلبي  
 هللا، والنسبي  والنقدي  ، والص ة والنسلي  ىلد رسوؿ هللا:

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ََُغأجٔز  إ٢ ًٞ ََُغأجٔزٔي ًٞ َِٚتاّرا  ٔي َِٚتاّراٜأ َُال٥ٜٔه١ٝ  ٜأ َُال٥ٜٔه١ٝاٞي ِِ،  اٞي ُٖ ِِ،ُجًَٜغاُؤ ُٖ ِٕ  ُجًَٜغاُؤ ِٕإ٢ ِِ،  ٜياُبٛاٜياُبٛا  إ٢ ُٗ َْ ِِ،َٜٞفَتٔكُزٚ ُٗ َْ ِٕ  َٜٞفَتٔكُزٚ َِٕٚإ٢   ََض٢ُمٛاََض٢ُمٛا  َٚإ٢

،ِِ ُٖ ِِ،َعاُرٚ ُٖ ِٕ  َعاُرٚ َِٕٚإ٢ ُْٛا  َٚإ٢ ُْٛاٜنا ِِ  َذاَج١َٕذاَج١ٕ  ٔفٞٔفٞ  ٜنا ُٖ ُْٛ ِِٜأَعا ُٖ ُْٛ 8ٕٕ{{  ٜأَعا
  

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٗؿى جٌك١ٕٟٓ وٌِ جٌؼٗحء ذحٌّٓ –جْٕح  –طف١ّٕ  98ٕ
 ِؼؿُ جٌطرٍجٟٔ ػٓ ػرى هللا ذٓ ِٓؼٛو  8ٕٓ
 ٌٚجٖ جٌهط١د جٌر ىجوٞ فٟ ِٛاف أٚ٘حَ جٌؿّغ 8ٕٔ
 ِٕٓى أقّى ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  8ٕٕ
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وأوةاد يعر أبنني، فعادما ؼلرج اإليساف مػن ادلسػ د يكػوف حلبػه منعلًقػا بػه إىل أف 
  يرفم هللا الكرب والب ء ىػن مجيػم مػن حػوذل  ألأػ  يرجم إليه مرة أزرى، و ؤ ء بسّرِ 

 .ىمروا بيوت هللا  جساد   وأمبا  حلوهب  ىلد ملة واملة اب 
 إف  جوه بك ـ؛ يسنمم إلػيه ، وإف علسػوا ابلػدىاء؛ اسػن اب ذلػ ، يسػنا  

أف يرد أحد   إذا سأؿ ملًرا من ىساله، وإذا أمي  أحد   مبرض وامناػم ىػن احلضػور 
مسػػ د فػػرتة مػػن الػػد ر وجػػاءت ادل لكػػة ادلعهػػودوف ابدلكػػاف وم اػػد  ػػذا الرجػػل الوتػػد لل

ادلعني    ذا ادلكاف فيسألوف ىاه ويبا وف ىاه، فػ ف وػاف مريًضػا دىػوا لػه ابليػلاء، وإف  
واف    ٍ  دىوا له بنلريج اذل ، وإف واف   ورب دىوا له بكيف الكػرب، ويسلػ  هللا 

  وا ذلذا العبد من العمل ما واف يعمله و و ماي ، حاؿ من ادل لكة أف غلر: 
َٔ  ٜأَذْزٜأَذْز  ََاََا  }} ََٔٔ ُٔنَي  َٔ ُُِغًٔ ُٔنَياٞي ُُِغًٔ ٙٔ،  ٔفٞٔفٞ  ٤ٕٕ٤ٔبَبالٔبَبال  َُٜقاُبَُٜقاُب  اٞي ٙٔ،َجَغٔز َََض  إ٢الإ٢ال  َجَغٔز َََضٜأ ُ٘  ٜأ ُ٘اي٤ً َٔ  اٞيَرٜفٜع١ٜاٞيَرٜفٜع١ٜ  اي٤ً َٔاي٤ٔشٜ   اي٤ٔشٜ

،ُ٘ َْ ُ٘،َِٜرٜفٝعٛ َْ ٍَ  َِٜرٜفٝعٛ ٍَٜفٜكا ٌٚ  ٔفٞٔفٞ  ٔيَعِبٔزٟٔيَعِبٔزٟ  اٞنُتُبٛااٞنُتُبٛا: : ٜفٜكا ٌٚٝن ٣ّ  ٝن ِٛ َٜ٣ّ ِٛ َٜ  ١ًٕٜ ِٝ ١ًَٕٜٜٚي ِٝ ٌَ  َٜٚي ٌََِٔث َٕ  ََاََا  َِٔث َٕٜنا ٌُ  ٜنا َُ ٌَُِٜع َُ َٔ  َِٜع ََٔٔ ِٝض٢،  َٔ ِٝض٢،اٞيَد   اٞيَد

َٕ  ََاََا َٕٜنا َُأقٞ  ٔفٞٔفٞ  ََِرُبّٛعاََِرُبّٛعا  ٜنا َُأق٢ٚٞ ٢ٚ  }}ٕ8ٖ  

   رمػػوه مػػن العػػ وات واألجػػور اإلذليػػة م ػػل األجػػازات ادلرضػػية   الػػدييا؛ ٍزػػذ 
 .أجازة مرضية رغًما ىاه فكل ىمله الذى يدمي ىليه ػلصل ىليه من ىاد هللا 

  مسػػ د بػػل  اػػاؾ مػػا  ػػو أوػػرب مػػن ذلػػك، فػػ ذا واظػػ  اإليسػػاف ىلػػد الصػػ ة 
حريػ  ماػػه تنو ػد الصػػلة بياهمػػا، ولعلػك تع ػػ  ويػف تكػػوف  اػػاؾ مػلة   يظػػر العقػػ ء 

، فػ ذا بني اجلدراف وبني إيساف، لكاها جدراف فيها حياة روحايية وضعها فيهػا الػر ن 
غلػري لػه ىملػه إىل  جاء أجل  ذا اإليساف وُمَوره ترتدد دوماً    ػذا البايػاف فػ ف هللا 

من  ذا ادلكاف، أليه مػا امناػم ىػن يلسػه وإظلػا الػذى ماعػه رغًمػا ىاػه يػداء ربػه يـو القيامة 
  ولػػو أجَّػػل هللا ىمػػره إىل حػػني  سػػنمر ىلػػد مػػا وػػاف ىليػػه   النقػػرب إىل هللا   بيػػ ،

     ػذه البيػوت:  ، حػاؿ هللا هللا الذى يواليه مبا ىلَّمه لاا وله سيد  رسوؿ هللا    

                     ((3636)ايٓٛص)بيوت هللا ولي  بي  واحد. ايٓٛص 
 ل  اػاؾ أيػواع لبيػوت هللا؟ يعػ ، فادلسػاجد الػا  ػ  موضػم السػ ود  وموضػم 
اخلضػػوع والنسػػلي  ألمػػر هللا والعمػػل مبػػا  ػػرىه هللا ع عػػة أيػػواع: مسػػ د زلػػدود، ومسػػ د 

                                                           
 ْٕٓ جٌىجٌِٟ ِٕٚٓى أقّى ػٓ ػرىهللا ذٓ ػٍّٚ  8ٖٕ
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 معهود، ومس د شلدود، وال  عة ىلد ملة ببعضه .

  زٚر ٚآراب٘زٚر ٚآراب٘املغحز احملاملغحز احمل

فادلسػػػػ د اػػػػدود زلػػػػدد ابجلػػػػدراف الػػػػا حولػػػػه، ولػػػػه آداب مجّػػػػة   القػػػػػرآف و  
، حػػػ  أف وبػػػار األلمػػػة جعلػػػوا ونبًػػػا ضػػػخمًة    ػػػذا أحاديػػػل وىمػػػل الاػػػ  العػػػد ف 
له وناب من رللدين وبار امسه )إى ـ السػاجد  حكػاـ  الباب؛ ىاد  اإلماـ الهتروي  

 - ػػذه ادلسػػاجد حػػ  يقػػـو فيهػػا مبػػا يرضػػد هللا، ويكلػػد فيهػػا ادلسػػاجد( يعرفاػػا  حكػػاـ 
 :  حػػػػػػوؿ هللا  -ىلػػػػػػد سػػػػػػبيل اإل ػػػػػػارة                                     

                                                                  

         ((1818ايتٛب١ايتٛب١))  وحديل رسوؿ هللا  اجلػامم    ػذا البػاب الػذى أ ػار إىل مجلػة
 وافرة من  ذه اايداب:

ُٓٚبٛا  }} ُٓٚبٛاَج ِِ  َج َََِِغأجَزٝن ِِ،  َََغأجَزٝن َْٝه َٝا ِِ،ٔفِب َْٝه َٝا ِِ،  ٔفِب َٓٝه ْٝٔ َََحا َٚ،ِِ َٓٝه ْٝٔ َََحا َٚ  ،ِِ ِِ،َٚٔؽَضا٤َٝن ِِ،  َٚٔؽَضا٤َٝن َِٝعٝه ِِ،ََٚب َِٝعٝه   ََٚب

،ِِ ََأتٝه ِِ،َُٚخُقٛ ََأتٝه ِِ،  ََٚصٞفَعََٚصٞفَع  َُٚخُقٛ َٛأتٝه ِِ،ٜأِف َٛأتٝه ١َََٜٚإ٢َٚإ٢  ٜأِف ١ََٜٜقا ِِ،  ٜقا ِِ،ُذُزٚٔرٝن ٌٖ  ُذُزٚٔرٝن ٌََٖٚع ِِ،  ََٚع ُٝٛٔفٝه ِِ،ُع ُٝٛٔفٝه   َٚاٖتٔدُشٚاَٚاٖتٔدُشٚا  ُع

َٗا  َع٢ًَٜع٢ًٜ َٛأب َٗاٜأِب َٛأب َٖٔض   ٜأِب ٜٛا َُ َٖٔض اٞي ٜٛا َُ 8ٕٗ{{اٞي
  

والص   و الذي م يبلن سبم ساوات، أو ومل إىل سبم ساوات و  يعرؼ ويليػة 
السهػػارة والوضػػوء وآداب ادلسػػ د، فعلياػػا أ  يُػػدزل ادلسػػ د إ  مػػن بلػػن سػػبم سػػاوات، 

ة وآداب ا سػػنا اء وويليػػة الوضػػوء وويليػػة الصػػ ة وأدب اجللػػوس بعػػد أف يعلمػػه السهػػار 
 .  بي  هللا 

و بػػػػػد أف أ مػػػػػئن ىليػػػػػه فأجلسػػػػػه  ػػػػػواري   البدايػػػػػة حػػػػػ  أ مػػػػػئن إىل حرواتػػػػػه 
 وسكااته، أليس أ  الراى ، وولك  راع وولك  مسئوؿ ىن رىينه.

ا العهػد، لكػن واحلقيقة أف السلف الصا  إىل وح  حريػ  وػايوا زلػافظني ىلػد  ػذ
العهد اجلديد   يسنسيم أحد ماه  أف يكل  أحد   ذلك، ألف فػيه  مػن ٍ  ابباػه و ػو 
سػػن عػػ ث سػػاوات وزوجنػػه ميػػرولة وتقػػوؿ لػػه: زػػذ الولػػد معػػك للمسػػ د بػػدىوى أيػػه 
ييرلها ىن القياـ  ىماذلػا فيأزػذه معػه، ويػدزل الولػد ادلسػ د ؽليػ  مػن أمػاـ ادلصػلني، 
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ه الييساف فيمسك بي ء ويضػرب بػه ادلصػلني، وادلصػيبة األىظػ  أيػه وأحيا  يوسوس إلي
من ادلمكن أف ياػهتؿ ىليػه البػوؿ و ػو   ادلسػ د ويلػوث ادلسػ د ويا سػه، و  يسػنسيم 
أف يكل  أابه، وإف ولمااه؛ دلا اينهياػا مػن ذلػك، لكػن  ػذا أمػر   يرضػد رب العػادلني و  

 .ضلو بي  هللا ي ل  األدب الواج  ىلياا مجاىة ادلسلمني 
واناوف   يص  أف يدزل ادلس د أليه   يعرؼ اخلسأ من الصػواب، ولكػن ظلاعػه 

 بسريقة لسيلة ولي  ابلعاف و  اليدة و كذا.
أبااؤ    يسنخدـ معه  العاف واليدة ولكن ابللني والرفق، فأمرفه ىن ادلسػ د 

ي لػه حلػوى وػ  ياسػد أمػر بسريقة لسيلة وحساة و يبة، فم   أىسيه بعض الاقػود لييػرت 
ادلسػػػػػػ د، ولػػػػػػذلك   يصػػػػػػ  الضػػػػػػرب و  اليػػػػػػدة و  األذى، واألب ىليػػػػػػه أف يػػػػػػدرؾ 
ادلسػػئولية الػػا ولَّلػػه هبػػا رب الربيػػة، وأف يعلػػ  أو ده  ػػذه األحكػػاـ اإلذليػػة حػػ    يػػدزل 
  ادلساللة ىن ذلك يـو الدين؛ ويف أدزل  اباػك بيػ  هللا و ػو   يػدرؾ ذلػك ولػي  

 :به؟ وإف أردت أف تعلِّمه فالا  أىسد لك السن، حاؿ  مكلًلا
ِِ  َُُضٚاَُُضٚا  }} ِٚالَرٝن ِِٜأ ِٚالَرٝن ِِ  ٠ٔٔ٠ٔبايٖقالٔبايٖقال  ٜأ ُٖ َِِٚ ُٖ َٓا٤ُ  َٚ َٓا٤ُٜأِب ِِ  ٔعٓٔنَي،ٔعٓٔنَي،  َعِبع٢َعِبع٢  ٜأِب ُٖ َِِٚاِمض٢ُبٛ ُٖ َٗا  َٚاِمض٢ُبٛ ِٝ َٗاَعًٜ ِٝ ِِ  َعًٜ ُٖ َِِٚ ُٖ َٓا٤ُ  َٚ َٓا٤ُٜأِب   ٜأِب

8ٕ٘{{ٔعٓٔنَي ٔعٓٔنَي   َعِؾض٣َعِؾض٣
  

فػػػ  بػػػد أف تلنػػػهـت بنعػػػالي  ادلدرسػػػة الابويػػػة، وإف أردت أف تعلمػػػه حبػػػل  ػػػذه السػػػن 
ك بنعليمه ذلك   ادلاهتؿ من ابب الندري  ح  ػل  الص ة، فأىلمه هبػذه الوسػيلة فعلي

 وهبذه الكيلية.
و ااؾ بعض الرجاؿ ٍزذ الباات إىل ادلسػ د و ػذه حضػية أزػرى، فعاػدما يكلمػه 
  يع بػػه احلػػديل، حػػ  وإف أراد ذلػػك في ػػ  أف تػػذ   مػػم أمهػػا فػػاألب ٍزػػذ األباػػاء 

  و يظاـ اإلس ـ، لكن ا زن ط   غلوز. واألـ الزذ الباات، و ذا
فػػػ  بػػػد أف ضلػػػافظ ىلػػػد اايداب الػػػا أوجبهػػػا ىلياػػػا هللا والػػػا بياهػػػا ووضػػػاها لاػػػا 

،   غلوز أبػدا ألحػد أف يرفػم مػوته دازػل ادلسػ د إف أراد أف يناػاحا مػم رسوؿ هللا 
ل الػداي ت أحد، ويرفم موته فليذ   زػارج ادلسػ د،  بػد أف يُعلػ  اخللػق أمجعػني وأ ػ

 !األزرى أف ادلسلمني يقدسوف بي  رب العادلني، و  يعييوف فيه إ  هبدوء وسكياه
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لكن ىادما ينياجر ادلسلموف مػم بعضػه    ادلسػ د ويرفعػوف أمػوا   فيػه فػأين 
 حرمة ادلس د؟!   غلوز ذلك أبًدا ولي  ألى مسل  ىذر   ذلك.

اله، فمػػ  ً أ  زػػالف مػػن ىػػدو وأيضػػا ؽلاػػم دزػػوؿ ادلسػػ د ابلسػػ ح أاًي وػػاف مػػ
مػػرتبىف ف، فػػػأابح   اإلسػػ ـ أف أمػػػل    البيػػ ، و لكػػػن السػػ ح   غلػػػوز أف يػػػدزل 

أبًدا ومكاف مجػم ادلسػلمني حػ  وإف وػاف زا ػًرا أو ميػر ًا أو أي يػوع مػن  بي  هللا 
 أيواع األسلاة.

للسػػػػلم    و  غلػػػوز أف يكػػػػوف ادلسػػػػ د ُسػػػػوحًا للبيػػػػم واليػػػراء فػػػػ  غلػػػػوز الػػػػرتويج
ميكروفوف ادلس د، أو ياادى ىلد بضاىة للػ ف، فقػد أابح العلمػاء اػدعوف ادلعامػروف 
 ػػيئاف فقػػ  وعلػػا إىػػ ف الوفػػاة ألف  ػػذه ضػػرورة لكػػل ادلسػػلمني ىلػػد أف يكػػوف اإلىػػ ف 
سلنصًرا ف  يقوؿ  ف ادلي  حري  ف ف وف ف وابن ىمػه فػ ف أو الػوزير فػ ف، أو مػات 

 وإظلا مات ىبد هللا ف ف.ج لة ادللك 
  وإف واي  امرأه يقػوؿ ماتػ  أمػة هللا ف يػة، ألياػا ولاػا ومػا حػاؿ هللا          

                                   ((9393َِٜضَِٜض))  ًا  تعاىل، من ماا الكل سيخرج ىبد
سػيأزذ رمػيده معػه؟   أحػد، وإظلػا ومػا سيأزذ رتبنه معه و و راحل من  ذه احلياة؟ مػن 

  :  ؼلرج ماها ىراي ً دزل ىراي ً                                       ((9494ّاألْعاّاألْعا)) 
اليػ ء ال ػاين الػػذي غلػوز أف يعلاػه   ادلسػػ د إذا وايػ  مصػلاة ىامػػة للبلػد م ػػل 

ل إيصا ت الكهرابء موجود ى  اد مس د وذا، ألف  ذه ضرورة ومصلاة.رجل ػُلصِّ
لكن   غلوز أف أحوؿ أف فػ ف اللػ ين اجلػهتار ىاػده حلمػة والكيلػو بكػذا، السػمك 

 .ىاد ف ف الل ين الكيلو بكذا،   غلوز ذلك   بي  هللا
 رأى رجا ً   ادلس د ياادوف م ل ذلك فقاؿ: سيد  رسوؿ هللا 

ِِ  إ٢َساإ٢َسا  }} ُِٜت َِِصٜأ ُِٜت ِٔ  َصٜأ ََِٔ ِٚ  َٜٔبُٝع،َٜٔبُٝع،  ََ ِٜٚأ َُِغٔحٔز،  ٔفٞٔفٞ  َِٜبَتاُعَِٜبَتاُع  ٜأ َُِغٔحٔز،اٞي ُ٘  ٜأِصَبَسٜأِصَبَس  الال: : ٜفٝكٛٝيٛاٜفٝكٛٝيٛا  اٞي ُ٘اي٤ً   َٚإ٢َساَٚإ٢َسا  ٔتَحاَصَتٜو،ٔتَحاَصَتٜو،  اي٤ً

ِِ ُِٜت َِِصٜأ ُِٜت ِٔ  َصٜأ ََِٔ ُِٓؾُز  ََ ُِٓؾُزَٜ َٜ  ٔ٘ ٘ٔٔفٝ ُ٘  َصٖرَصٖر  الال: : ٜفٝكٛٝيٛاٜفٝكٛٝيٛا  َماي١ٟ٤،َماي١ٟ٤،  ٔفٝ ُ٘اي٤ً ِٜٝو  اي٤ً ِٜٝوَعًٜ 8ٕٙ{{  َعًٜ
  

ويػػف تاػػادي ىلػػد اػػارة   بيػػ  هللا؟!  ػػذه اػػارة اايزػػرة لكػػن اػػارة الػػدييا زػػارج 
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يضػػا أف ياػػادي   ادلسػػ د  ف  ػػيًئا ملقػػوًدا مػػن فػػ ف وإظلػػا يكلػػف ادلسػػ د، و  غلػػوز أ
  خًصا ويبني له ابدللقود وياادي   البلد بذلك و كذا.

فادلس د لي  مكاً  لذلك، وإظلا لساىة هللا، وىبادة هللا، وذور هللا، وتػ وة ونػاب 
 قرابت.وغ  ا من الساىات وال هللا، ومساع ادلواىظ ابلايابة ىن رسوؿ هللا 

و  يصػػػ  أف فتػػػد  ماىػػػة   ادلسػػػ د وؼلنصػػػموف فيػػػه ولكػػػن إف وػػػاف ا جنمػػػاع 
للصػػل  فػػ   ػػ ء   ذلػػك، لكػػن زصػػومة سػػنن    ادلسػػ د   يصػػ  ذلػػك، و  بعػػض 
ادلسػػاجد يػػرى أف مػػن ينقػػدـ ل مامػػة ؽلسػػك بػػه أحػػد ادلصػػلني ويقػػوؿ لػػه أ  أحسػػن ماػػك 

صػػلوف يػػػروف ذلػػػك، و ػػذه ادلعروػػػة  ػػػل وأفضػػل ماػػػك وأمػػػلد أ  إماًمػػا ولػػػي  أيػػػ ، وادل
؟!   يصػػ  ذلػػك أبػػًدا، يابرػػ  أف تكػػوف   بيػػ  هللا وأف  ػػدث بػػني أ ػػل اخليػػية  

فكػػل مػػؤمن إف وػػاف مػػن أ ػػل اخليػػية يػػرى أف أزػػاه زػػ ًا ماػػه فيقػػدـ أزػػاه، وحضػػرة الاػػ  
  وضم الضواب ، من يـؤ اي رسوؿ هللا؟ فقاؿ: 

{{  ّٗ َُّٜٗؤ َّ،  َُٜؤ ِٛ َّ،اٞيٜك ِٛ ِِٜأٞقَضُؤٜأٞقَضُؤ  اٞيٜك ُِِٖ ٘ٔ،  ٔئهَتأبٔئهَتأب  ُٖ ٘ٔ،اي٤ً ِٕ  اي٤ً ِٕف٢ِٜ ُْٛا  ف٢ِٜ ُْٛاٜنا َٛا٤ّ،  اٞئكَضا٠ٔ٤َاٞئكَضا٠ٔ٤َ  ٔفٞٔفٞ  ٜنا َٛا٤ّ،َع ِِ  َع ُٗ ُُ ِِٜفٜأِعًٜ ُٗ ُُ   ٜفٜأِعًٜ

ِٕ  ٔبايٗغ١ٖٔٓ،ٔبايٗغ١ٖٔٓ، ِٕف٢ِٜ ُْٛا  ف٢ِٜ ُْٛاٜنا َٛا٤ّ،  ايٗغ١ٖٔٓايٗغ١ٖٔٓ  ٔفٞٔفٞ  ٜنا َٛا٤ّ،َع ِِ  َع ُٗ َُ ِِٜفٜأٞقَز ُٗ َُ ِٕ  ِٖٔحَض٠ٟ،ِٖٔحَض٠ٟ،  ٜفٜأٞقَز ِٕف٢ِٜ ُْٛا  ف٢ِٜ ُْٛاٜنا ٢ِٗحَض٠ٔ  ٔفٞٔفٞ  ٜنا ٢ِٗحَض٠ٔاٞي َٛا٤ّ،  اٞي َٛا٤ّ،َع   َع

ِِ ُٗ َُ ِِٜفٜأٞقَز ُٗ َُ ُّا،  ٜفٜأٞقَز ًٞ ُّا،ٔع ًٞ ٖٔ  َٚالَٚال  ٔع َٖ َُٖٜٔؤ َٖ ٌُ  َُٜؤ ٌُايٖضُج ٌَ  ايٖضُج ٌَايٖضُج ٘ٔ   ٔفٞٔفٞ  ايٖضُج ْٔ ٜٛا ًٞ ٘ٔ ُع ْٔ ٜٛا ًٞ 87ٕ{{ُع
  

والعلمػػاء حػػالوا لاػػا فنػػوى   بػػد أف يانبػػه ذلػػا جيػػًدا ألف بعػػض السػػادة األلمػػة يقػػدـ 
غ ه وإف واف   ػلسن الن وة، فقد فقالوا   ذلػك: إذا حػدَّـ مػن ػلسػن الػن وة رجػ ً   

 ػلسن الن وة   اإلمامة و و يعل  فقد بسل  م ته.
 وة لللا ػػة، فلػػو حلػػن مػػن يقرأ ػػا؛ بسلػػ  الصػػ ة ألف الصػػ ة تيػػرتط إجػػادة الػػن

وليس  اإلمامة ظهورًا و هرة وما يظاهػا  ػباباا    ػذه األايـ، فاإلمامػة مسػؤولية ػلّملهػا 
، وحػاؿ لاػا رسػوؿ له هللا وألقد ىليه ادلسؤولية ابلايابة ىن حضرة هللا سػيد  رسػوؿ هللا 

 هللا:
ََُٓتٝهِ  اِجَعًٝٛااِجَعًٝٛا  }} ََُٓتٝهِٜأ٥ٔ ِِ،  ٜأ٥ٔ ِِ،خٝاَصٝن ِِفف  خٝاَصٝن ُٗ َْٓ ِِِ ُٗ َْٓ ِ  ِِ َِِٚٞفُزٝن ِِ  فُٝافُٝا  َٚٞفُزٝن َٓٝه ِٝ َِِب َٓٝه ِٝ ِِ   ٚبنَيٚبنَي  َب ِِ َصبٔٓٝه {{َصبٔٓٝه

298298

  

فػػػ ف وجػػػدَت رجػػػ ً   ػلسػػػن الػػػن وة ويريػػػد أف !   غلػػػوز أف تكػػػوف الاػػػاس سػػػلبية
                                                           

 صك١ف ٍُِٓ ٚجٌطًٍِٞ ػٓ أذٟ ِٓؼٛو جألٔيحٌٞ  87ٕ
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وأ  رأيػ  آابء  ، ينقدـ للص ة وفيه  أفضل ماػه يقولػوف لػه أف فػ ً  موجػود ليصػلد باػا
ت السػلبية؛  ػذا يقػوؿ أ  مػا ، ضلػن    ػذا الهتمػاف اينيػر . وسللاا الصػا  يلعلػوف ذلػك

أليػػه لػػو  وذاؾ يقػػوؿ أ  مػػا ، وَمػػْن يصػػلد يصػػل  ولػػي     ػػأف بػػذلك،   يصػػ  ذلػػك
، فػ  بػد أف ينخػ ، ووػاف مػ تك وأيػ    تيػعرملد و و   ػلسن اإلمامة فقد تبسل 

وػػاف أ ػل وػل مسػ د منلقػػني؛ فػ ف اإلمػاـ، إذا غػاب فيكػػوف   األمػر ى  ػذا ومػا ىامػر 
 ف، وإف غاب ف ف فل ف، ابلرتتي  ح  تس  األمور ىلد أحسن ما يكوف.ف 

فػػاان   األحػػواؿ الدييويػػة يريػػد ا   أحسػػن حػػاؿ، واألىمػػاؿ األزرويػػة وزامػػة 
 :حاؿ ورد ىن سلماف اللارس  الص ة يريد ا  ي ويلية!! ف  يص  ذلك، 

ٍْ،  ايقَٓاٜل٠ٝايقَٓاٜل٠ٝ  }} َٝا ٍْ،َٔٞه َٝا ِٔ  َٔٞه ََِٔ ِٚف٢  ََ ِٚف٢ٜأ ٘ٔ،  ٜأ ٘ٔ،ٔب ِٔ  ٔب ََ َِٚٔ ََ ِِ  ٜفٜكِزٜفٜكِز  فََفٜطفٜٜٓطفٜٓ  َٚ ُُِت َِِعًٔ ُُِت ٜٛفٔفنَي  ََاََا  َعًٔ ُُ ًٞ ٜٛفٔفنَئي ُُ ًٞ {{  ٔي
299299

  

فمػػن يصػػلد بسػػرىة ويظػػن أيػػه مػػلد وأدى مػػا ىليػػه فػػ  يصػػ  ذلػػك، فنكػػوف حػػد 
أدي  ما ىليك إف أحسا  الص ة وأممنها ابخليوع واخلضػوع واحلضػور مػم هللا جػل   

 ى ه، وآداب ادلساجد و  ة يكنلد ماها هبذا القدر الذي   بد ماه.

  عٗٛر ٚطٗضت٘عٗٛر ٚطٗضت٘املغحز املاملغحز امل

لػك فيػه  و ػو الػذى يناػهتؿ هللا : الاػوع ال ػاين مػن ادلسػاجد  ػو ادلسػ د ادلعهػود
 و و القل :... ابألجر وادلكافأة إذا ىمل  ىمً   يًبا  

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ َ٘اي٤ً ِٓٝعُض  الال  اي٤ً ِٓٝعُضَٜ ِِ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َٜ َٛص٢ٝن ُِِف َٛص٢ٝن ِِ  ُف َٛأيٝه َِ َِِٜٚأ َٛأيٝه َِ ِٔ  َٜٚأ َِٜٔٚئه ِٓٝعُض  َٜٚئه ِٓٝعُضَٜ ِِ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َٜ ِِٝقًٝٛٔبٝه ِِ  ٝقًٝٛٔبٝه َُأيٝه َِِٜٚأِع َُأيٝه {{  َٜٚأِع
ٖٖٓٓٓٓ
  

ِٔ  ََاََا  }}  ::ٚقاٍ ٚقاٍ  َِٔٔ َٔ  ٣ِ ٣َُِِغًٔ َٖٛمٝأ  َُِغًٔ َٖٛمٝأََٜت ُٔ  ََٜت ُِٝرٔغ ُٜٔف ُِٝرٔغ ُُٛم٤َٛ،  ٜف ُُٛم٤َٛ،اٞي ِٖ  اٞي ُُِٖ ِٔ  ََِغٔحّزاََِغٔحّزا  َٜٞأٔتَٜٞٞأٔتٞ  ُُ َِٔٔ َٔ  

٘ٔ  َََغأجٔزَََغأجٔز ٘ٔاي٤ً َٕ  إ٢الإ٢ال  اي٤ً َٕٜنا ٘ٔ  َطا٥َٔضَطا٥َٔض  ٜنا ٘ٔاي٤ً َُُظٚص٢  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََٚذٙلََٚذٙل  اي٤ً َُُظٚص٢اٞي ِٕ  اٞي ِٕٜأ َّ  ٜأ َُّٜٞهض٢ ُٙ  ُٜٞهض٢ َُٙطا٥َٔض ٖٔٓ{{  َطا٥َٔض
  

مػا الػذي الوضوء   بد معه أف أ هر القلػ  مػن وػل مػا يباىػد بياػه وبػني رضػا هللا، 
: مػػػا الػػػذي   يصػػػ  أف أمػػػل  و ػػػو موجػػػود   ىلػػػدَّ أف أزيلػػػه مػػػن حلػػػ ؟ يسػػػأؿ هللا 

    القلػػػ ؟                             ((4747)ــض ــض(اذتحـ فػػػ  يصػػػ  أف تصػػػل  والقلػػػ  شللػػػوء  اذتحـ
ابلرل لواحد من زلق هللا، أو احلقد ىلد رجل أىساه هللا من ز ه وبره، أو احلسػد لرجػل 

                                                           
 ػٓ ٍّْحْ جٌفحٌْٝ ٚجٌٍّج١ًْ جٌّٓح١ٔى ؾحِغ 88ٕ
 صك١ف ٍُِٓ ِٕٚٓى أقّى ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٖٓٓ
 ٌٚجٖ جٌهط١د جٌر ىجوٞ فٟ ِٛاف أٚ٘حَ جٌؿّغ ٖٔٓ
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ن ادلسػػػػلمني، أو الكػػػػره أو الػػػػبرض،   غلػػػػوز ل يسػػػػاف أف يصػػػػلد وحلبػػػػه ملػػػػ ء هبػػػػذه مػػػػ
 األوماؼ وأ با ها.

حػ  وإف وػاف   بيػ   -وفكروا مع  لو أف واحًدا وحف بني يػدى هللا   الصػ ة 
وأعاػػاء الصػػ ة وػػاف مرناظًػػا مػػن واحػػد، وأزػػذ يلكػػر   ويليػػة القيػػاـ بعمػػل  -هللا احلػػراـ 

  ل تالم  ذه الص ة؟يريظ به اايزر؛ 
زلق هللا؟! أ  أحسػ  يكوف بني يدى هللا وميروؿ مم هللا فكيف يؤذي رج ً من 

أو سيصل  أو يسام  ومػا ىلّػ  هللاُ حبيبَػه ومصػسلاه، لكػن ويػف يكػوف واحًلػا  أيه سيعلو
بػػني يػػدى هللا   الصػػ ة و ػػو يلكػػر ويػػف يضػػر  ػػذا؟! وويػػف يكيػػد ذاؾ؟! وويػػف يعمػػل 

 وويف يعمل له  كوى اعله ينع    حلها؟!  ىمً  يريظه؟!
 ول  ذا   الص ة  ل تالم  ذه الص ة؟!.

أجر ػا   بػد أف غلهػهت ادلسػ د  الص ة ح  تن  أرواأػا وياػاؿ اإليسػاف مػن هللا 
ادلعهود الذى ىا ػد هللا؛ أف يظػل  ػذا القلػ  زاليًػا حلضػرته و  يدزلػه سػواه، مػاذا تريػد 

  اك   ػػػػػػػػيًئا واحػػػػػػػػًدا و ػػػػػػػػو: ماػػػػػػػػا اي رب؟ حػػػػػػػػاؿ أريػػػػػػػػد مػػػػػػػػ                       
يريد حلًبا سليًما يعػر لػي  بػه أى حقػد و  غػا و  غػل و  أى  ػر ألى  ((ايؾعضا٤ايؾعضا8989٤))

يلر مػن ادلسػلمني، إذا مػلد هبػذه اذليئػة و ػذه الكيليػة؛  هػر القلػ  مػن  ػذه األومػاؼ 
 يقوؿ:   حلبه ابإلورامات ألف الا  له  الييسايية واإلبليسية، ويناهتؿ هللا 

َُُظٚص٢  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََٚذٙلََٚذٙل  }} َُُظٚص٢اٞي ِٕ  اٞي ِٕٜأ َّ  ٜأ َُّٜٞهض٢ ُٙ  ُٜٞهض٢ َُٙطا٥َٔض ٕٖٓ{{  َطا٥َٔض
  

ضلن   ضيافة هللا، فبماذا سيكرماا؟  ل بسعاـ أو بيػراب؟  ػذه ليسػ  إورامػات 
هللا وإظلػػا إوػػراـ هللا ياػػهتؿ مػػن هللا ىلػػد حلػػ  ادلخلػػىف مػػن ُومَّػػل ىبػػاد هللا و ػػو   الصػػ ة 

  فيها هللا:   رىة يقوؿ                                   ((44)ايفتس)ايفتس. 
ياػػهتؿ لػػه جرىػػة مػػن السػػكياة، جرىػػة واحػػدة فقػػ  مػػن السػػكياة لػػو يهتلػػ    حلػػ  
ىبػػػد سػػػن ده سػػػاوًاا ىاػػػد حضػػػاء هللا، راضػػػًيا  حػػػدار هللا، ؽليػػػد   الكػػػوف وحلبػػػه شللػػػوًءا 

يػػعر أف  اػػاؾ حػػب ً شلػػدوًدا مػػن الاػػور بياػػه وبػػني مػػو ه، إذا سػػأله ابخليػػية حلضػػرة هللا، ي

                                                           
 جٌهط١د جٌر ىجوٞ فٟ ِٛاف أٚ٘حَ جٌؿّغ ٌٚجٖ ٕٖٓ
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 أىسػػػاه، وإذا اسػػػنراث بػػػه لبّػػػاه، وإذا  داه أجػػػاب يػػػداه، ألف  اػػػاؾ مػػػودة بياػػػه وبػػػني هللا:
                                                ((9696َِٜضَِٜض)). 

 وبػػني هللا مػػودة يػػوده  يػػواره، ياػػهتؿ   حلبػػه بعػػض أسػػراره، يلهمػػه سػػيكوف بياػػه 
ابدلػػاهج القػػومي والسريػػق ادلسػػنقي  الػػذى ؽليػػد ىليػػه فػػ ى   حياتػػه وػػل تكػػرمي، ويػػرى   

، يهػ  لػه يػور إذلػد   ػلنػاج ليػان و  ح ػارة اايزرة ول تعظي  من حضػرة العظػي  
  الػذين حولػه: و  وهرابء وإظلا يػور يبػني لػه حقػالق الاػاس                             

                         ((122122)ّاألْعا)ّاألْعا. 
يور الكهرابء لػن يكيػف مػا   الوجػه و  مػا   القلػ  واللػؤاد، لكػن يػور حضػرة 

غلػوؿ   زػػا ره الربوبيػة إذا أىسػػاه لػك ىاػػدما تاظػر   وجػػه أحػد يظهػػر فيػه جليًػػا وػل مػػا 
  وفؤاده:                           ((7575اذتحضاذتحض))    الذين أزػذوا ىلػ  السػيما ويعرفػوف مػا

ىسػاءات   ىػد ذلػا و  حػد ذلػا،  .سيما اايزرين فض ً و بػة وىسػاء مػن رب العػادلني 
  احلبيػ  ابػوب لكن دلن  ذه العساءات؟ للقلوب إذا زل  من العيوب وم يبق فيهػا إ

 ولػػذلك و ػػػ  ماػػػا يقػػػوؿ ضلػػن يصػػػل  و  يػػػرى  ػػػذه األ ػػياء! أليػػػك  هػػػرت الظػػػا ر ،
ويسػػي  السهػػارة األمػػلية و ػػ   هػػارة البػػا ن، وهللا أزػػذ العهػػد ىليػػك أليػػك إف واػػ  
واحًلػػا أمامػػه   بػػد وأف تكػػوف  ػػا ًرا ظػػا ًرا واب اػػاً حػػ  يقبػػل ىليػػك هللا وؽلااػػك ىسػػاايه 

 إذا أزذ ادلؤمن  ذه العسااي سيصب    ادلس د ادلمدود.جل   ى ه، 

  املغحز املُزٚر ٚآفاق٘املغحز املُزٚر ٚآفاق٘

 وادلس د ادلمدود  و الاوع ال الل: 
ُّٗٛصا   ََِغٔحّزاََِغٔحّزا  اأٜلِصُضاأٜلِصُض  ٔيٞٔيٞ  َُٚجٔعًِٜتَُٚجٔعًِٜت  }} ُّٗٛصا َٜٚط ٖٖٓ{{َٜٚط

  

سػػػػنكوف األرض ولهػػػػا لػػػػه مسػػػػ ًدا، فسػػػػيكوف ما ػػػػًيا   اليػػػػارع ومراىيًػػػػا آداب 
ًسا   ادلس د، يل  اايداب الػا وػاف منػأداًب هبػا   ادلس د، ويدزل بينه ييعر  يه جال

بيػػ  هللا سيصػػابها معػػه   أي مكػػاف و  أي زمػػاف، أليػػه يعلػػ  أف األرض ولهػػا مسػػ د 
  ، ويضم   أفق حلبه:                                            ((44اذتزٜزاذتزٜز)). 

                                                           
 صك١ف جٌرهحٌٞ ػٓ ؾحذٍ  ٖٖٓ
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لموف هبػػذه الكيليػػة  ػػل سػػيكوف  اػػاؾ ميػػاول   أي اب ىلػػيك  لػػو ميػػ  ادلسػػ
مكػػاف أو   أي زمػػاف؟!!  ػػل سػػا د أحػػًدا يرػػا   زرع أو   سػػوؽ؟! فهػػو يػػرى أف هللا 
يسّلػػم ىليػػه ويػػراه فكيػػػف يرػػا ىبػػاد هللا؟!  ػػل  اػػػاؾ أحػػد   أي زمػػاف أو مكػػاف يرفػػػم 

؟ و ػو الػػذى مػوته بسػ  أو  ػن  أو لعػػن مػم أيػه يعلػ  أف أوؿ السػػامعني لك مػه  ػو هللا
 سيااسػػبه ىلػػد مػػا يسػػق فمػػه؟! ومػػن انمػػل أف الػػذى   الػػدييا سيسػػازلك لكػػن هللا 

يراحبك و ػو الػذى سيااسػبك، سيميػ    الػدييا يراحػ  هللا، فلػ   ػذه احلالػة سيصػل  
اننمم وله ألف أ ل اننمم أمباوا ماحلني ألأ  جعلوا األرض ولها وأأػا مسػ د لػرب 

 .العادلني 
إبزنصػػار  ػػديد ادلسػ د اػػدود وادلسػػ د ادلعهػود وادلسػػ د ادلمػػدود، وولهػػا   ػذا

بعػػػد اخلػػػ ص مػػػن اليػػػهوات واحلظػػػوظ واايفػػػات  للروػػػم السػػػ ود الػػػذين سػػػ دوا  
 والع لق واحلسد والبرضاء ومجيم  ذه األ ياء.

فهػػػؤ ء ؽليػػػوف باػػػور هللا يراحبػػػوف هللا وؼليػػػوف هللا، و ػػػذا  ػػػو حػػػاؿ العبػػػاد الػػػذين 
 ماا أف يكوف ىلد  يئنه  أمجعني. ل  هللا  

أف يرزحاا زيينه، وأف غلعلاا يراحبه حق مراحبنه، وأف يراحبه   السػر  يسأؿ هللا 
والعلن، وأف يراحبه   اخللػوات واجللػوات، وأف يراحبػه   الليػل و  الاهػار، وأف يراحبػه   

لق و  حاؿ بعد  ىن اخللػق، وأف الصباح و  ادلساء، وأف يراحبه   حاؿ وجود  بني اخل
بواسػم إورامػه  يكوف معام بني حلوباا   يري  ىاا  رفة ىني و  أحل، وأف يكرماا هللا 

الػػذى غمػػر بػػه ىبػػاده ادلنقػػني؛ فيماااػػا   اب ااػػا أيػػوارًا ىليػػة، ويسػػقياا مػػن أ ػػربنه الرويػػة، 
ل ىااينػػه   الػػدييا ومػػن أ ػػل وؽلاااػػا العسػػااي القرآييػػة واألزػػ ؽ امديػػة، وغلعلاػػا مػػن أ ػػ

 ادلقاىد العالية وادلاازؿ الراحية   حضرته يـو الدين.
وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل 
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 اجمللس الثالثون
    عبٛر١ٜ صعٍٛ اهلل عبٛر١ٜ صعٍٛ اهلل 

  ؽفاع١ صعٍٛ اهلل ؽفاع١ صعٍٛ اهلل 

  باب اهللباب اهلل
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ٖٗٓ  عبٛر١ٜ صعٍٛ اهلل عبٛر١ٜ صعٍٛ اهلل : : اجملًػ ايثالُٕٛاجملًػ ايثالُٕٛ
  

 (فم حاجاأر إليك رسوؿ هللا )حصيدة  ـ حوؿ معاينأحد األحباب يريد  أف ضلو 
  ٟٟغ قققققققحؾطغ قققققققحؾطفقققققق فقققققق ٌٌأأئ١ٌققققققه ٌْققققققٛي هللا ئ١ٌققققققه ٌْققققققٛي هللا 

  

  ٟٟٚٔؿققققىضٚٔؿققققىض  ٞٞنققققٍنققققٍييٚأٔققققص ٌْققققٛي هللا ٚأٔققققص ٌْققققٛي هللا 

  ٌْققققٛي هللا أٌؾققققٛن وجػ١ققققحٌْققققٛي هللا أٌؾققققٛن وجػ١ققققح  ححٚقحٖققققٚقحٖقققق  

  

  حذسحذس قققققق  قققققق ٍن ٠ققققققح طققققققٗ ذ ١ققققققٍ ئؾٍن ٠ققققققح طققققققٗ ذ ١ققققققٍ ئؾ  ٚأضققققققٚأضقققققق

ا   يرفعهػا فػورً  ومَِ  !!يرفػم حاجناػا إىل رسػوؿ هللا؟ ذادلػا :يع   الػبعض ويقػوؿرمبا   
هللا  ةف ىػػن ر ػػو ف  البعيػػدو دو ف ادلسػػر و و ػػ  وحلػػة يقػػف ىليهػػا ادلعرتضػػ ؟!إىل حضػػرة هللا
 ،الرسػالة   ةسػل لاػا واسػسأر وهللا  ة؟ىل واسػسإويقػوؿ  ػل ػلنػاج هللا  ،وىن و يػة هللا 

و ػل تع ػهت حػدرة هللا ىػن  ،؟ واف من ادلمكن أف يعلمهػا لاػا مبا ػرةةمن الذى أتد ابلرسال
 ،علماػػا اذلدايػػة وتعلماػػا القػػرآفتُ ة جعػػل لاػػا واسػػس لكػػن ،ذلػػك؟ حا ػػا  سػػباايه وتعػػاىل

 ،وطسػلػذ   ومػا حيػل ادلو  ةلػو  الواسػس :وأرضاه   يابن الاعرؼ وما حاؿ الييم 
اللهػ  مػل ىلػد مػن "  ػ ا بػأُ وػاف يبػد  الػا  ػيابػن اسيدى ىبػد السػ ـ  ةو   من مير

اب ػاه  ىػن احلقػالق    ف ويػف هللا ذلػ و والصػاحل "يللقػ  األيػواراييق  األسػرار و ا ماهُ 
   : ا ادل  ونابة الاّ   العلية، فأدرووا حقيقة حوؿ رب العادلني للابي  األىظ 

                                      ((ٖ8ٖ8)٘)٘  

ادلعامػػػػرين وال حقػػػػني وأ ػػػػل   وأىلػػػػ و دى  ،  ولػػػػه معػػػػك ووزع أيػػػػ ؤ ىسػػػػا 
 جلّ   ذِه احلقيقة:هراً ظمُ  مجعني وحاؿ أاإلؽلاف 

َْا اٞيٜكأعِ  اهلٝلاهلٝلٚٚ  }} َٜٚأ  ٞٔٛ ُُِع َْا اٞيٜكأعِاٞي َٜٚأ  ٞٔٛ ُُِع ٖ٘ٓ{{  اٞي
  

أف سػػيد  رسػػوؿ هللا مػػاح   -ا بسػػيسً  اولػػو ظاًػػ - و  أحػػد ماػػا و  حبلاػػا سػػيظن
ىاػػدما ينيػػهد وحبػػل  ماػػا حضػػرة الاػػ وضلػػن مجيعاػػا ىلَّ  ،العسػػاء و   ػػو مػػن أىسػػد اللضػػل

  و ػػ ،األوىل ىبػػدؾ وال اييػػة رسػػولك ػػهادتني  (ىبػػدؾ)يقػػوؿ  رسػػولك( اف زلمػػدً أو )ذوػػر 
لكػن ومػا حػاؿ  ،يػه ىبػد هللاأابلعبوديػة ألياػا يعلػ   ييػهد لػه أو ً  ،مها لاا رسػوؿ هللا ىلَّ 

                                                           
 طف١ّٕ جْٕح –َ و٠ٛجْ جٌك١ٍّجش ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٗجٌٓرص  ٖٗٓ
 جٌيك١ك١ٓ جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ٖ٘ٓ
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   هللا                          ((5959)ايظخضف)هللا  هلكن أيع  ىلي ؛ و ىبد ماي  ايظخضف،  ل 
 . ءلكن هللا أىساه ول   ،؟   ء و معه  

  ؽفاع١ صعٍٛ اهلل ؽفاع١ صعٍٛ اهلل 

إبذف مػػػن حضػػػرة هللا جػػػل  ، ػػػو رسػػػوؿ هللا  ها العسػػػاء مػػػن هللا والػػػذي يومػػػلإذً 
 ػػػا آ احلقيقػػػة ر مىػػػا    ػػػذه العقيػػػدة ،ىػػػ  مػػػن تيػػػاء برػػػ  حسػػػابأ ةو  اليػػػلاى ،وىػػػ 

   :وغ ه يقوؿ يم  و ولذلك الييم الب ،الصاحلوف وميوا ىليها
ح ٚجْقطؿٍش ذق  ِِْٟٟٕٕحْح  ِحِح ّل ح ٚجْقطؿٍش ذقجٌىٍ٘ ا١ ّل   ٗٗجٌىٍ٘ ا١

  

ج ِٕقققققٗ ٌقققققُ ٠ضقققققئال ئال  ٌل ج ِٕقققققٗ ٌقققققُ ٠ضقققققٚؾقققققىش ؾقققققٛج ٌل   ُُٚؾقققققىش ؾقققققٛج

وحػػاؿ   يوجػػد  ،وا ابأل بػػاء واحلكمػػاء وم ييػػفءأمػػي   ػػذا الرجػػل ابليػػلل وجػػا  
مػن يسػأؿ هللا   بػد أف أليػه  ؟!!يسػأؿ هللا مبا ػرة مَْ  مَِ  ولكػن ، إ  حضرة الاػ   أمام

 ،ي ذظلػـو وجهػوؿ ومػ لكػن أ  اىػرؼ أين ،يكوف ومل دلاهتلة يكوف  و أ ل إلجابػة هللا
    أسػػنسيم أف أسػػأؿ أرسػػوؿ هللا  اي :فػػأحوؿ ،سػػأؿ هللاأسػػناد أف أأ  فػػ ،حػػوؿ لػػهأمػػاذا 

 ه: ػػػػػػػأي و ػػػػػػػو ومػػػػػػػا حػػػػػػػاؿ هللا لاػػػػػػػا   ،يوب فأ لػػػػػػػ  أيػػػػػػػ ذمػػػػػػػن و ػػػػػػػرة العيػػػػػػػوب والػػػػػػػ
                    ((128128)ايتٛب١)ور ة  املة وحااف وىسػف بكػل األمػة ةةام ةرأف ايتٛب١، 

 بْػنِ  اّللَِّ  َىْبػدِ  ، فعػنأمػا ،ؿ أمػاو قػفي ؟ما بك اي رسوؿ هللا :ؿ لهاقيُ و  فرتةوواف يبكد ول 
  :رض  هللا ىاهما حاؿ اْلَعاصِ  ْبنِ  َىْمِرو

{{  ٖٕ ٕٖٜأ ٖٞ  ٜأ ٖٓٔب ٖٞاي ٖٓٔب ٍَ  َتالَتال    اي ِٛ ٍَٜق ِٛ ٘ٔ  ٜق ٘ٔاي٤ً َِ  ٔفٞٔفٞ    اي٤ً ٖٝٔ َِإ٢ِبَضا ٖٝٔ   ِمنَ ِمنَ   َوِ  ًاَوِ  ًا  َأْضَلْلنَ َأْضَلْلنَ   ِإيػَُّهنَّ ِإيػَُّهنَّ   َربِّ َربِّ     ::إ٢ِبَضا
ٍَ  ،،  ِمسِّ ِمسِّ   هُ هُ فَِ يَّ فَِ يَّ   تَِبَعِس تَِبَعِس   َفَمنْ َفَمنْ   الاَّاسِ الاَّاسِ  ٍََٜٚقا بْػُه ْ   ِإفْ ِإفْ   ::    ٔعَٝغ٢ٔعَٝغ٢  َٜٚقا بْػُه ْ تُػَعذِّ   ذَلُ ْ ذَلُ ْ   تَػْرِلرْ تَػْرِلرْ   َوِإفْ َوِإفْ   ِىَباُدؾَ ِىَباُدؾَ   فَِ يػَُّه ْ فَِ يػَُّه ْ   تُػَعذِّ
٘ٔ،  ٜفَضٜفَعٜفَضٜفَع  ،،احْلَِكيُ  احْلَِكيُ    اْلَعهتِيهتُ اْلَعهتِيهتُ   أَْي َ أَْي َ   فَِ يَّكَ فَِ يَّكَ  ِٜ ٘ٔ،ََٜز ِٜ ٍَ  ََٜز ٍََٜٚقا ِٖ،: : َٜٚقا ُٗ ِٖ،اي٤ً ُٗ َٖٔتٞ،  اي٤ً َٖٔتٞ،ٝأ َٖٔتٞ،  ٝأ َٖٔتٞ،ٝأ ٍَ  ََٚبٜه٢،ََٚبٜه٢،  ٝأ ٍَٜفٜكا ُ٘  ٜفٜكا ُ٘اي٤ً   اي٤ً

 : :َٜاَٜا  ،ٌُ ٌُ،ٔجِبض٢ٜ َِٖب  ٔجِبض٢ٜ َِٖباِس ُٖٕز  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اِس ُٖٕزََُر ُِ،  ََٚصٗبٜوََٚصٗبٜو  ََُر ُِ،ٜأِعًٜ ُ٘  ٜأِعًٜ ًٞ ُٜ٘فَغ ًٞ ُٙ  ُِٜبٔهٜٝو؟ُِٜبٔهٜٝو؟  ََاََا  ٜفَغ ُٜٙفٜأَتا ٌُ  ٜفٜأَتا ٌُٔجِبض٢ٜ   ٔجِبض٢ٜ

،،  ،ُ٘ ُ٘،ٜفَغٜأٜي ُٙ  ٜفَغٜأٜي ُٜٙفٜأِخَبَض ٍُ  ٜفٜأِخَبَض ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔاي٤ً َُا    اي٤ً َُأب ٍَ،  ٔب ٍَ،ٜقا َٛ  ٜقا ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ،ُِ ُِ،ٜأِعًٜ ٍَ  ٜأِعًٜ ٍَٜفٜكا ُ٘  ٜفٜكا ُ٘اي٤ً ٌُ،  َٜاَٜا: : اي٤ً ٌُ،ٔجِبض٢ٜ   ٔجِبض٢ٜ

َِٖب َِٖباِس ُٖٕز،  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اِس ُٖٕز،ََُر ٌِ  ََُر ٌِٜفٝك ْٖا: : ٜفٝك ْٖاإ٢ َٖٔتٜو  ٔفٞٔفٞ  َعُِٓضٔمٜٝوَعُِٓضٔمٜٝو  إ٢ َٖٔتٜوٝأ ٖٙٓ{{  ُغُٛؤٜىُغُٛؤٜىََْْ  َٚالَٚال  ٝأ
  

   ىليػػػػه بقولػػػػه:فاػػػػهتؿ  و مأيػػػػه هللا أو ػػػػر                      ((55 اينــــر٢ اينــــر٢))  

 ه ػذ َوَلَسْوؼَ عل ، لكن ي نكيمام  هموحد أىساه و  ًا وىلَّ  (ولقد أىساؾ هللا)م يقل 
                                                           

 صك١ف ٍُِٓ ٚجذٓ قرحْ ٖٙٓ



  :                                              :                                              8989(                                      نتاب (                                      نتاب 312312))

 

 

  سػػيد ومػػاه  فو حػػ  ترضػػد، حػػاؿ أ ػػل البيػػ  السػػا ر  واايزػػرةالػػدييا    ؛ادلسػػنقبل  
َُْٓز  َِٜضَم٢َِٜضَم٢  الال  }} :جعلر الصػادؽ َُْٓزََُر َٚأذْز  ََُر َٚأذْزَٚ َٚ  ِٔ َِٔٔ َٔ  ٔ٘ ََٓٔت ٘ٔٝأ ََٓٔت َٓٓـاص٢   ٔفٞٔفٞ  ٝأ َٓٓـاص٢ اي لُيخػرج  ، ييػلم إىل هللا{{  اي

 :لكنو  اد وادلنقنيبّ للصاحلني و  للعُ   لاىا، وم يقل من واف من أمنه   الاار
٢ٌ  َؽٜفاَعٔتَٞؽٜفاَعٔتٞ  }} ِٖ ٢ٌأٜل ِٖ ِٔ  اٞيٜهَبا٥ٔض٢اٞيٜهَبا٥ٔض٢  أٜل َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ 7ٖٓ{{  ٝأ

  

 ادل لكػةىلمػه أا ودلَّػ ،الكبػالر ارتكػ يلق ىلػد مػن م فهو ،وم يقل أل ل الصرالر
 :حاؿبل  ،دىهايم  ،دىوة مسن ابة ي لكل  أف وسيد  جربيل

{{  ٌٚ ٌٚٔيٝه ٍٞ  ٔيٝه ٍَْٞٔب ٠٠َٛ،  َْٔب ٠٠َٛ،َرِع ِٕ  ٜفٝأص٢ُٜزٜفٝأص٢ُٜز  َرِع ِٕإ٢ ُ٘  َؽا٤ََؽا٤َ  إ٢ ُ٘اي٤ً ِٕ  اي٤ً ِٕٜأ َٞ  ٜأ َٜٞأِخَتٔب َٛٔتٞ  ٜأِخَتٔب َٛٔتَٞرِع َٖٔتٞ  َؽٜفاَع١َٟؽٜفاَع١ٟ  َرِع َٖٔتٞأٝل َّ  أٝل ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  

١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا 9ٖٓ{{  اٞئك
  

 ة وّمػػلليكيػػف هبػػا ىػػاه  وػػل مُ  ،ريػػد ا ل مػػةأُ  ،  لػػأو  خلامػػة  لالسػػ   أريػػد ا 
 .وابب هللا  و رسوؿ هللا ،وجد أيه   يوجد ابب غ  هللا  يفاإلماـ البص   ة،غم

  باب اهللباب اهلل

   :رضاه يقوؿ له وذلكأو  وفا   ىلي وسيد
  ٞءٞءِقققققققققققٍِقققققققققققٍجج  أٞأٞٚأٔقققققققققققص ذقققققققققققحخ هللا ٚأٔقققققققققققص ذقققققققققققحخ هللا 

  

  أضققققققققققحٖ ِققققققققققٓ  ١ققققققققققٍن ال ٠ققققققققققىنًأضققققققققققحٖ ِققققققققققٓ  ١ققققققققققٍن ال ٠ققققققققققىنً

 ؟أين السريق من الذيوب؛ من يريد أف ينوب  

                                                         

                          ((ٙٗٙٗ)جٌٕٓحء)جٌٕٓحء  

   بد أف ترفم السل . ،وم يقل جاءوا للكعبة و   وحد ا   تكلد
أي  مقدـ  لػ    ،يسنرلر ذل  ويهتو  السل   بد وأف يسنرلروا هللا، والرسوؿ 

ومن يهتويه؟ مقبوؿ اليلاىة، ومن له بَس  الػر ن  ،وتريد أف يقبل بسرىة وتريد من يهتويه
 إذا تب  و و اسنرلر لك: ،إماماا ويبياا وحبيباا بساط اإلجابة و و 

                                                           
 ؾحِغ جٌطًٍِٞ ٚأذٟ وجٚو ػٓ أّٔ 7ٖٓ
 جٌيك١ك١ٓ جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  9ٖٓ
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                                                  ..((6464)ايٓغا٤)ايٓغا٤  

سيػػػل يلبيػػػه وحػػػ  مػػػا يااديػػػه، وىاػػػدما يػػػدىوه  ،مػػػن يريػػػد أف يكػػػوف حريبًػػػا مػػػن هللا
  فأين السريق؟  ،يسن ي  له                               ((186186)ايبكض٠)م يقل إذا سأؿ  ايبكض٠

ويػػرى  ،ىلػػد السريػػق ادلخنصػػر فػػورًا أليػػك سػػندذل  ،ىبػػادي ىػػس بػػل حػػاؿ إذا سػػألوؾ أيػػ 
األسػئلة اليػرىية الكػل  ، اا اايية تقوؿ إذا سألك ألف من يسأؿ  اا    أ ل اخلصومية

  يسػػأؿ فيهػػا:                        ((222222)ــض٠ ــض٠(ايبك    ايبك                          

    ((219219)ايبكض٠)ايبكض٠                        ((11)ٍاألْفا)ٍاألْفا                       ((189189 )ايبكـض٠ )ولهػا  ايبكـض٠
 أسئلة  رىية للكل.

ف، و )إذا( تػػػػدؿ ىػػػػن حلػػػػة حليلػػػػة زامػػػػة .... أ س معػػػػدودو  لكػػػػن مػػػػن يريػػػػد هللا؟
 ىل رسوؿ هللا يسألويه ىن حضرة هللا:إيذ بوف  ،يسلبوف هللا 
                       ((5959ٕــا ــإايفضق وأ   ،فهػػو اخلبػػ  الػػذى ىلَّمػػه العلػػ  القػػدير ((ايفضق

فػػ   ،وتالػن    واػػوز فضػل هللا ،وأسػنمد مبا ػرة مػػن أيػوار هللا ،أريػد أف أمػل َحبِلػػ  اب
 الػػػػذي زصػػػػه هللا بػػػػذلك لعبػػػػاد هللا ،بػػػػد مػػػػن الػػػػدزوؿ ىػػػػن  ريػػػػق سػػػػيد  رسػػػػوؿ هللا 

                                 ((186186)ايبكض٠)ايبكض٠. 
إىل أف أتػػػػ  ليلػػػػة ورأى  ،واليػػػػيم البومػػػػ ي اسػػػػنمر   الصػػػػ ة ىلػػػػد رسػػػػوؿ هللا

، ووػل مػا مسػ  يػده اليػريلة جػهتًءا مػن جسمه بيػده اليػريلة  حضرة الا  فيها وم َّ 
، ووػػاف ا ،القػػدمني فناروػػ  إىل أف مػػ َّ  ،فيػػه احليػػاه جسػػمه ػلػػ ى  لصػػاحلوف حػػاـ مػػن الاػػـو

 أم اؿ البوم ي يعملوف ابحلديل الذى حاله رسوؿ هللا:
{{  ِٔ َِٔٔ ُٓٛط٢  َٔ ُٓٛط٢ٝن ُٕ  اٞئبٚضاٞئبٚض  ٝن َُا ُٕٔنِت َُا ََُقا٥ٔٔب   ٔنِت ََُقا٥ٔٔب اٞي 8ٖٓ{{اٞي

  

حػاـ  ،ليكن  ادلصيبة ىن األحباب واألمػااب ،م يُعرِّؼ أحد من اخلارج  ذا األمر
 إ  بواحػػػد مػػػن انػػػذوبني حػػػاؿ لػػػه: أيػػػنو   الصػػػباح ووجػػػد يلسػػػه ؽليػػػ  وفػػػن  البػػػاب، 

لكػن القلػوب ولهػا تػدور  ،القصيدة الا حلنها حلضرة الا  أم ، و ػو  يعلػ  أيػه مػريض
يعلموف األزبار من احلضػرة الابويػة  ،يعلموف غ  األزبار العادية ،  أفق احلبي  ابوب

 ،مػػػن يبقػػػد مػػػم حضػػرة الاػػػ  ظػػػا را واب اًػػػا سػػيعرؼ األزبػػػار الػػػا  ػػػدث حولػػػه ،مبا ػػرة
                                                           

 س الذٓ قؿٍ ػٓ ػرى هللا ذٓ ػٍّٖٚؼد جٌر١ٙمٟ ٚجٌّطحٌد جٌؼح١ٌ 8ٖٓ
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 جسػمه حصػيدة ىظيمػة والػا يقػوؿ فيهػػا يػد لرسػوؿ هللا ىاػدما مػ َّ واإلمػاـ البومػ ي أي
: 

ل ٚجْقطؿٍش ذقٗ  ِٟٟح ْحِِٕح ْحِٕ ل ٚجْقطؿٍش ذقٗجٌىٍ٘ ا١ّح   جٌىٍ٘ ا١ّح

  

  ئال ٍٚٔقققققص ؾقققققٛجٌجل ِٕقققققٗ ٌقققققُ ٠ض ققققق ُئال ٍٚٔقققققص ؾقققققٛجٌجل ِٕقققققٗ ٌقققققُ ٠ض ققققق ُ

  ِٚققققققٓ ضىققققققٓ ذٍْققققققٛي هللا ٔيققققققٍضِٗٚققققققٓ ضىققققققٓ ذٍْققققققٛي هللا ٔيققققققٍضٗ  

  

  ئْ ضٍمققققٗ جألْققققى فققققٟ آؾحِٙققققح ضؿققققُئْ ضٍمققققٗ جألْققققى فققققٟ آؾحِٙققققح ضؿققققُ

: ( وم يسنسم أف يكمػل، فقػاؿ لػه فّرٍغ جٌؼٍُ ف١ٗ أٔٗ ذٍٗفّرٍغ جٌؼٍُ ف١ٗ أٔٗ ذٍٗىل أف ومل إىل: )إ  
 لذلك واف السلف الصا  ىادما يرددوأا، يقولوف: ، (ٔٗ ن١ٍ نٍك هللا وٍُٙٔٗ ن١ٍ نٍك هللا وٍُٙٚأٚأ)

قققققح أذقققققىلج ّل قققققح أذقققققىلجِقققققٛالٞ صقققققً ْٚقققققٍُ وجت ّل   ِقققققٛالٞ صقققققً ْٚقققققٍُ وجت

  

  ػٍقققققٝ قر١رقققققه ن١قققققٍ جٌهٍقققققك وٍٙقققققُػٍقققققٝ قر١رقققققه ن١قققققٍ جٌهٍقققققك وٍٙقققققُ

لػو جلسػاا  ،واحلقيقة أحػواؿ الصػاحلني    ػذا ادليػداف، يقولوف و ـ رسوؿ هللا   
.وأ اؿ هللا   أىمار  ما اء هللا  ،   يسنسيم أف يوؼِّ

مػاه   ،وين الصاحلني شللوءة و  يوجد واحد ماه  إ  وله أحواؿ مػم حبيػ  هللادوا
ألف  ،واحلػد وح  مػن أذاىهػا و ػ  فػوؽ العػدِّ  ،من ونمها وأسر ا، وماه  أذاىها وأ اىها

و ػذه مػن ضػمن  ،لػي  لػه حػد أبػًدا ،فضل رسوؿ هللا لي  له حد فيعرب ىاػه   ػق بلػ 
ىلػد  ووػاف دازػ ً  ،العهتال  لسيد  رسوؿ هللا ليدة يهتل  بػهالقصالد الا حاذلا اإلماـ أبو 

 سيد  رسوؿ هللا وبدأ هبذه القصيدة:
  ئ١ٌققققققه ٌْققققققٛي هللا أٌفققققققغ قققققققحؾطٟئ١ٌققققققه ٌْققققققٛي هللا أٌفققققققغ قققققققحؾطٟ

  

  ٚأٔققققص ٌْققققٛي هللا ينققققٍٞ ٚٔؿققققىضٟٚأٔققققص ٌْققققٛي هللا ينققققٍٞ ٚٔؿققققىضٟ

  ٚأٖقققىٛ ئ١ٌقققه ج١ٌقققَٛ ٠قققح ْققق١ى جٌقققٌٜٛٚأٖقققىٛ ئ١ٌقققه ج١ٌقققَٛ ٠قققح ْققق١ى جٌقققٌٜٛ  

  

  ففققققٍؼ ٌْققققٛي هللا اقققق١مٟ ٚوٍذطققققٟففققققٍؼ ٌْققققٛي هللا اقققق١مٟ ٚوٍذطققققٟ

  ٚقحٖققققح ٌْققققٛي هللا أٌؾققققٛن وجػ١لققققحٚقحٖققققح ٌْققققٛي هللا أٌؾققققٛن وجػ١لققققح  

  

  حذطٟحذطٟٚأُضققققققٍن ٠ققققققح طققققققٗ ذ ١ققققققٍ ئؾققققققٚأُضققققققٍن ٠ققققققح طققققققٗ ذ ١ققققققٍ ئؾقققققق

    أليػػه وػػرمي:                          ((2424ــٜٛض ــٜٛضايته  ،  النػػّو واحلػػاؿ فبيػػره الاػػ   ((ايته
 دوا إمػاـ ادلصػسلني  ،و ذا حاؿ الصاحلني وله  إذا ضاح  هب  األحواؿ ،بقضاء حاجنه

 ،ؿغلػػدوا أف هللا تلضػػل ىلػػيه  فيلػػك الضػػاك والكػػرب   احلػػا ،وسػػيد األيبيػػاء وادلرسػػلني
 .إوراًما حلبيبه ومصسلاه 

 وأف ظلي  ىلد  ريقه  إىل يـو الدين. ،أف يكوف ماه  أمجعني يسأؿ هللا 
وملد هللا ىل  سيد  ن وىلد آله ومابه وسل 
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 اجمللس الواحد والثالثون
  ذغٔ ايتٛنٌ ع٢ً اهللذغٔ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل



  :                                              :                                              8989(                                      نتاب (                                      نتاب 316316))

 

 

ذغٔ ايتٛنٌ ع٢ً اهللذغٔ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل: : اجملًػ ايٛاذز ٚايثالُٕٛاجملًػ ايٛاذز ٚايثالُٕٛ
ٖٔٓ

  

فٟ ً٘ج جٌُِحْ وطٛفحْ ٔٛـ؟ ِٚحيج ٠ٕر ٟ ػ١ٍٕح فٟ ً٘ج جٌُِحْ وطٛفحْ ٔٛـ؟ ِٚحيج ٠ٕر ٟ ػ١ٍٕح   ْإجيس ً٘ أصركص جٌفطْٓإجيس ً٘ أصركص جٌفطٓ

  أْ ٔفؼً ٔكٛ٘ح؟أْ ٔفؼً ٔكٛ٘ح؟

؛  اػػاؾ  ػػرح وتلسػػ  وبيػػاف لعبػػارات القػػرآف، و اػػاؾ إ ػػارات ؽلااهػػا الػػر ن 
ليسنض ء هبا    ذه األوواف، ىادما وجد سيد  يوح  رياف الكافرين وومل هبػ  األمػر 

مرلػػػوب، ف ػػػاءه األمػػػر مػػػن هللا إىل أأػػػ  وػػػايوا يسػػػنههتؤوف ماػػػه ويسػػػخروف، فػػػدىا ربػػػه أين 
 أيه حد جاء األمر من هللا. -أح  هبذا اإلحساس  -ىادما 

وضلػػن    ػػذا الهتمػػاف أمػػبا  اللػػنت تاػػهتؿ مػػن السػػماء وقسػػر األمسػػار، و ػػرج مػػن 
األرض وػػالعيوف،   وػػل يػػـو وليلػػة تػػرى فناًػػا جديػػدة  ػػرج   ىػػد ذلػػا و  حػػد ذلػػا، حػػ  

 أمبا  اللنت والسوفاف.
وف ادلنمسكوف ابلاهج الصاي  لصاي  الدين، حلة حليلػة   غلػدوف معياػني وادلؤما

و  مساىدين و  مؤازرين، فماذا يلعلوف؟ يلعلوف م ل ما فعل سػيد  يػوح ىليػه السػ ـ،  
يقلػػوف بػػني يػػدي هللا دومػػا، ولكػػن الواحػػد مػػاه  ىاػػدما يقػػف الواحػػد مػػاه  بػػني يػػدي هللا 

إف م يسػعله  بيدة احلاجة دلعويػة هللا، ويػوحن أف هللا يقف ابللاحة وا فنقار  وييعر 
بعويػػه وحوتػػه؛ فػػ  يسػػنسيم أف يواجػػه  ػػذه اللػػنت، و ػػذه حقيقػػة، مػػن الػػذي يسػػنسيم أف 

 يواجه فنت  ذا الهتماف بر  معوية من الر ن؟!.
فنت  ر  وزادت ىن احلد، ف ذا أح   يػه   يسػنسيم أف يواجػه فػنت  ػذه احليػاة 

  ، فل ػػأ إىل مػػو ه واسػػنعاف بػػه وتووػػل ىليػػه؛ ولػػاه هللا، إ  مبعويػػة هللا                 

             ((33)ايٛالم)معاا ا وافيه. (حسبه) و ايٛالم 
إذاً ضلن زلناجوف    ذا الهتماف إىل حسػن النووػل ىلػد هللا وحسػن النوجػه إىل هللا، 

 !!!  وىلد توفيق هللاومجيل ا ىنماد ىلد حوة هللا، وىلد معوية هللا
 !!أليه   مل أ لاا و  ما د من احلياة إ  بذلك

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕ٘جْٕح  –طف١ّٕ  -ػُذس جٌرٍؼ ٖٓٔ
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 وزامة بعد أف زادت البلس ة ىن احلد، ومن م لاا ماذا يلعل؟
 ػػل يسػػنسيم أف ػلمػػل سػػ ًحا وؽليػػ  بػػه؟! فػػ ذا  لاػػا سػػ ًحا فمػػاذا يلعػػل   مػػن 

األايـ مػاذا يلعػل معهػا؟ يضرباا من اخللف؟!! القاابل الػا يهترىوأػا   وػل مكػاف    ػذه 
 ويسنرلوف سذاجة الااس و يبنه .

فم لاػػػػا مػػػػاذا يلعػػػػل    ػػػػذه الظػػػػروؼ إ  ا ىنمػػػػاد ىلػػػػد هللا، والنووػػػػل ىلػػػػد هللا، 
والل وء دوما إىل حضػرة هللا جػل   ىػ ه،  ػل لاػا مل ػأ آزػر؟  ، إذاً ىلياػا أف ينػق هللا 

 ه.ح  ٍتياا مدد هللا وفرج هللا ويصر هللا جل   ى 
والصاحلوف ذل  فساة ىظيمة رابيية وسلارج إذلية، فرجل من الصاحلني أيًضا وحم   

، ويف  دة  ديدة فأذلمه هللا  مم احلسايني، فأذلمه ميرة م ة ىلد رسوؿ هللا 
هللا هبا ىاه وربه، و ذه أيًضا رلربة، لكيف الكروب، فكاف يقوؿ فيها " الله  مل 

 م ة ىبد حلَّ  حيلنه ويبِّيه وسيلنه، رب إين مرلوب وسل  وابرؾ، ىلد سيد  ن
فاينصر "  ذه    الصيرة الا مجع  احلسايني، و ذه ميرة رلربة لكيف الكروب 
ودفم اذل  وولاية اإليساف من ذوي اليرور واايأـ الذين يريدوف أف يلاقوا أذى 

إسعاؼ هللا وأتنه إغاعة هللا ابإليساف، و   سهلة ف ذا ملد هبا إيساف أةاه فرج هللا، وأةاه 
. 

 :فاسأؿ هللا تعاىل 
أف يريػػل  ػػذا البلػػد الكػػرمي، وأف ػللظػػه مػػن  ػػر ادلل ػػرين وادلخػػربني، واإلر ػػابيني 

 أمجعني ... والنكل يني
وأف غلعل  بابه ورجاله ويساءه ومبيايه ولهػ  ىلػد حلػ  رجػل واحػد تقػ  يقػ    

وسس  الذي ازنػاره هللا لسػيد الرسػل واأليبيػاء الصلاء والوفاء، وأف غلعله  ىلد الاهج ال
 وأف غلعله  بعلمه   فعني، وبعمله  لوجه هللا مرفوىني، وأف غلعل  ذا البلػد سػخاًء ،

 رزاًء إىل يـو الدين.
وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل 
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 اجمللس الثاني والثالثون
  عًٛ قزص ايكضإٓعًٛ قزص ايكضإٓ

  بٝإ ايقاذتني يًكضإٓبٝإ ايقاذتني يًكضإٓ

  ٗٞ عٔ ايتعقب يف ايضأٟٗٞ عٔ ايتعقب يف ايضأٟايٓايٓ

  عالد ايتؾزر ٚايتعقبعالد ايتؾزر ٚايتعقب

  عع١ فنٌ اهللعع١ فنٌ اهلل

  أخالم ايغًف ايقاحل َع ايعًُا٤أخالم ايغًف ايقاحل َع ايعًُا٤

  ايتحٌُ باألرب يف طضٜل اهللايتحٌُ باألرب يف طضٜل اهلل

  اعالّ ايٛج٘ هللاعالّ ايٛج٘ هلل
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عًٛ قزص ايكضإٓعًٛ قزص ايكضإٓ: : اجملًػ ايثاْٞ ٚايثالُٕٛاجملًػ ايثاْٞ ٚايثالُٕٛ
ٖٔٔ

  

 ،ل حلوباػػا مػػن البػػدء لسػػماع وػػ ـ هللااحلمػػد  الػػذي أّ ػػ - بسػػمميحرلا نمحرلا هللا 
مػػػة القػػػرآف وازنػػػار ألجلاػػػا زػػػ  يػػػ  أرسػػػله أومسػػػا   ،دوف زلقػػػه هبػػػذا البيػػػاف وزصػػػاا مػػػن

  ف: سػػيد  ن الاػػ  العػػد ف الػػذي جعلػه وحػػده حلبػػه ينامػػل يػػهتوؿ القػػرآ ،لػ  ـ       

                                       )ــعضا٤ ــعضا٤()ايؾـ   وابرؾ اللهػػػ  مػػػل وسػػػل )ايؾـ
 ةحػػ  يكػػوف أسػػوة  يبػػ ؛ف يعمػػل بػػه   وػػل  ػػأفٍ أىلػػد مػػن أمػػره مػػو ه أف يبلػػن القػػرآف و 
مػل  ،وػاف زلقػه القػرآف  ،ومػا حيػل    ػأيه  ،أل ل اإلؽلاف فعمل به وأجاد ح  وػاف  

و ىلػػد أ لػػه السيبػػني وىلػػد مػػاابنه ادلبػػاروني و ىلػػد وػػل مػػن  ىليػػه وسػػل  اللهػػ  وابرؾ
الػػدين و ىلياػػا معهػػ  أمجعػػػني وأدزلاػػا   معيػػنه  واحيػػػر    إىل يػػػـو  هىلػػد  ديػػ دميػػ

 .زمر     جاة الاعي  اي رب العادلني أما بعد
هػػا اايف و ققاػػا أعاػػاء يأعلػػج مػػدور  ولمػػات القػػرآف مػػم الارمػػات الػػا اسػػنمعاا إل

 :قوؿ الا  العد ف بالن وة 
َِٝػ  }} َِٝػٜي ٖٓا  ٜي ٖٓأَ َٔ  ِٔ ََِٔ ََ  ِِ ِِٜي ٖٔ  ٜي ََٖٜٔتَغ ٢ٕ  ََٜتَغ ٢ٕٔباٞيٝكِضآ ٕٖٔ{{  ٔباٞيٝكِضآ

  

ويرحػق ادليػاىر  ،من الدييا وادلياول وادليػاغل ،ف ف النرس ابلقراف ؼلسف القلوب
مػػم أف وػػ ـ هللا ومػػا وايػػ  آيػػة  وغلعػػل القلػػوب مؤ لػػة لسػػماع وػػ ـ ىػػ ـ الريػػوب 

ياا ون  النلسػ  ماػذ ولو أحص ،لوفله ادلؤوِّ ف وفسره ادللسروف وأوّ و اخلناـ حاؿ فيه السابق
 ذا ما اسنسعاا ىد ا من الرجاؿ    ذه األمة مػن فسػره    إىل يوماا  حضرة احلبي 

حناػػا و إىل ىصػػر  و  وظلػػ  األمػػور تناػػاحىف ،ومػػاه  مػػن فسػػره   ع ةالػػة رللػػد ،ألػػف رللػػد
والكػل يػد   ،ره   رللػد واحػدفسَّ  حلّ أومن  ،اره   أسة ىير رللدً فسَّ  فمن أو رَ  ، ذا

 :حوذل فقد ورد ى األعر ادلعنرب ومم  ذا  ،بدلوه
  {{  ذزذزأأصت٘ صت٘ اابهبه  ضضا   ٜفنا   ٜفنٜأتٞ ايكضإٓ ّٜٛ ايكٝا١َ بهّضٜأتٞ ايكضإٓ ّٜٛ ايكٝا١َ بهّض  }}

، ه وابريػهحػد رمػوزه الػا وضػعها فيػه زالُقػأم يلػك و حد إىل حقيقة معاييػه أم يصل 
                                                           

 َٕ٘ٔٓ-ٔ-ٕ٘ طف١ّٕ جْٕح وٌِ جٌؼٗحء ذحٌط١ِٛس ٖٔٔ
 جٌرهحٌٞ ٚأذٟ وجٚو ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٕٖٔ
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إىل ىصػػر    بػػداايت اايايت و السػػور القرآييػػة إىل فػػك اليػػلرات اإلذليػػة   حػػدأم يصػػل و 
 وما يابر .

ولكػن م يصػل  ،والػبعض يقػوؿ بكيػله ،بعلمػه والبعض يقػوؿ ،هالبعض يقوؿ بلكرِ 
 :  ف وػػ ـ هللا ومػػا حػػاؿ هللا أل ،إىل حقيقػػة  ػػذا األمػػر أحػػد                      

                                             ((109109)ايهٗف)أوسػم بصػورة د يوض  هللا ايهٗف :  
                               ((2727)ٕيكُــــا)ٕأحػػػػ ـ  ارتلػػػػو أف أ ػػػػ ار األرض ولهػػػػا مػػػػ يكُــــا

لاكنػػػ  هبػػػا معػػػاين ولمػػػات القػػػراف، ويوضػػػ  هبػػػا مػػػا يريػػػد هللا ىػػػهت أف يبياػػػه لاػػػا   القػػػرآف 
  وادلػػداد اخلػػاص هبػػذه األحػػ ـ الباػػر اػػي  األىظػػ  الػػذي بػػني السػػماء واألرض        

                                          ((2727)ٕيكُــا)ٕلػػن تالػػد معػػاين ولمػػات هللا  يكُــا 
ف ولمة واحدة من ولمات هللا زلق هللا هبا ول األوواف وما بدازلها ومػا   اب اهػا ومػا أل

   :  ىام ادللكوت األىلد                                            ((8282ٜػٜػ)). 
من الػذي يسػنسيم أف يصػل إىل إحصػاء بعػض الكالاػات وادلكاػو ت الػا تكويػ  

أػػػا فيػػػه الػػػا ووَّ  ةمػػػن الػػػذي يسػػػنسيم إحصػػػاء األىضػػػاء الظػػػا رة والبا اػػػ ؟(ُوػػػنْ ) بكلمػػػة
 (؟.ُونْ ) بكلمة ادلكوف 

  بٝإ ايقاذتني يًكضإٓبٝإ ايقاذتني يًكضإٓ

ولذلك يقوؿ ىن السػادة العلمػاء األجػ ء  ،لني واايزرينحد من األو ألن يسنسيم 
بػه مػدره ولػػي   اػاؾ وػػ ـ إلمػاـ حػػاو   وػل يقػػوؿ ىلػد حػػدره مبػا  ػػرح هللا : أمجعػني

ولو واف  ااؾ وػ ـ ػلكػ  ىلػد تلسػ  وػ ـ ادللػك العػ ـ لكػاف  ،ىلد و ـ ادللك الع ـ
 ،مناػم اجلميػم ىػن النلسػ   ف أليػه لػو فسػرهآولكاه م يلسػر القػر  ،أو  به ادلصسل  

   :لكػػن هللا أمػػره  مػػر مػػري  أ  يوضػػاه وػػل البيػػاف ويػػرتؾ البيػػاف ىلػػد هللا            

       ((1919ايكٝا١َايكٝا١َ)). 
وػلنػػاج اخللػػق   أي  ،وتلقػػه العقػػوؿ ،ىلػػد حػػدر مػػا تنامػػل القلػػوب ؟ويػػف تبياػػه اي رب

قػػوف   تسهػػ  حلػػوهب  وينصػػلوف ابلاوراييػػة فَّ أجػػ ء يو  زمػػاف ومكػػاف يقػػيض هللا ذلػػ  رجػػا 
 ف الذي ػلناجه من حوذل  مػن أ ػل  ػذا الهتمػاف؟آواليلافية برهب  فيلهمه  هللا البياف للقر 

ورد ابألعػػر ف فضػػل هللا ومػػا أل، ارجالػػه أيًضػػ والهتمػػػاف ااي ؟ لػػػه رجالػػػه ومكػػػاف آزػػػر؟ لػػػه 
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 الذى ا نهر واديل ولكن يؤيده احلديل الصاي :
{{  ِٝ ِٝاٞيَد ١ََٔ اٞيَد َٝا ٢ّ اٞئك ِٛ َٜ َٖٔتٞ إ٢ٜي٢  َٚٔفٞ ٝأ  ٖٞ ١ََٔ ُض ٔف َٝا ٢ّ اٞئك ِٛ َٜ َٖٔتٞ إ٢ٜي٢  َٚٔفٞ ٝأ  ٖٞ {{ُض ٔف

ٖٖٔ
  

وػػذا لػػي  ذلػػا تلسػػ  غػػ     ةيػػآدلػػاذا أحػػوؿ  ػػذا الكػػ ـ ؟حػػ    يقػػوؿ أي فػػرد إف 
اكػػوف م ػػل اجلهػػاؿ الػػذين ينعصػػبوف ف ،ف  ػػيخ  حػػاؿ وػػذا ولػػي  ذلػػا تلسػػ  غػػ هأل ،وػػذا

ااييػػػة ولػػػي  ذلػػػا  دليػػػاؼله  وىلمػػػاله  ويقولػػػوف إف  ػػػيخاا حػػػاؿ أف  ػػػذا  ػػػو تلسػػػ   ػػػذه
 زر! من حاؿ ذلك؟آتلس  

  ٍتيػه هللا َلػ  وػل يػَ  اليػهننأايـ م ة  لػو فسػر   ااييػي إذا واف ينلق  مػن العلػالعامِ 
ػليسػػوف بػػه ويريػػدوف أف يعلمػػوا بيػػاف وػػ ـ احلميػػد  الػػذين بنلسػػ  جديػػد سسػػ  الرجػػاؿ

وأُمػػر أف  ،وجػػاز ،وػػاف   ادلرػػرب وذ ػػ  إىل احل ػػاز   ػػد بػػن إدريػػ  أسػػيدي  ،انيػػد
جلػػ  مػػم  ،وضػػرػله  اػػاؾ ،من وظػػل  اػػاؾ إىل أف اينقػػل إىل جػػوار هللايلػػاينوجػػه إىل بػػ د 

مػػن ونػػاب هللا وظلػػوا حولػػه إىل حريػػ  مػػن مػػ ة  ةيػػآمػػ ة الل ػػر يلسػػر ذلػػ   دحبابػػه بعػػأ
ومػػلد هبػػ   ،زػػذ يلسػػر ا بنلسػ  جديػػد إىل مػػ ة العصػػرأد ، فصػػلد هبػػ  الظهػػر ،الظهػر
ومكػل ىلػد  ػذا  ،هللا ىليه بلن  جديد   تلس  ولماته إىل م ة ادلررب وفن  ،العصر

 ػا اإظلػا ٍ  مبعػاين جديػدة ينلق ا؛و  تلسػ ً  احلاؿ ع عة أايـ   يكرر ىبارة و  يعيػد الويػ 
لػو أ ػاؿ هللا   أىمػار  ومك اػا   مكاياػا  :أايـ حاؿ ذلػ  ةوبعد ال  ع ،من هللا ىلد الدواـ

 .إظلا يرزحس هللا اجلديد ىلد الدواـ ،ذورته معرً  وررتـ القيامة ما   ذا إىل يو 
ف أحػػوؿ  ػذا النلسػػ  ألػذا أ    يصػ  ؛  ػذه  ػ  أحػػواؿ السػادة األجػ ء العلمػػاء

ة اد وتلسػػ  للخاّمػػبَّػػ اػػاؾ تلسػػ  للعػػواـ وتلسػػ  للعلمػػاء وتلسػػ  للعُ  ه؛ولػػي   اػػاؾ غػػ  
ألأػا أرزاؽ  ؛حسػ  أحػدار احلاضػرين ىاػد هللا و ذا النلس  يكػوف ىلػد ،ة اخلامةوزامّ 

  أريػػد أف  ينأل ؛وأ  أحػػوؿ لكػػ   ػػذا ،ال  مػػن ابب اللسػػف اخللػػ  يسػػوحها ذلػػ  هللا 
دلػػػاذا اي  ،ويقػػػوؿ  ػػػذا النلسػػػ  ولػػػي   اػػػاؾ غػػػ ه امػػػن األحبػػػاب يكػػػرر و ًمػػػ احػػػدً أمسػػػم أ

وإوػراـ هللا    ،واسػمفضػل هللا !! إوػراـ هللا اينهػ ؟ !!  ػلتوحػف؟هللا  ل فضػل  ؟!!أز 
 له. أاية

                                                           
جٌؿى جٌكػ١ع فٝ ذ١حْ ِح ١ٌّ ذكى٠ع ٌٍؼحٍِٜ، لحي جذٓ قؿقٍ ال أػٍفقٗ ِٚؼٕقحٖ صقك١ف، ٚوقًج  ٖٖٔ

حو٠قع جٌّٗقطٍٙز، ٚفقٝ جٌّمحصقى جٌكٓقٕس ٌٍٓقهحٜٚ، لقحي ال أػٍفقٗ ٌٚىقٓ فٝ جٌىٌٌ جٌّٕطػٍز فقٝ جألق
 .(جٌٓحػس ضمَٛ أْ ئٌٝ جٌكك ػٍٝ ْح٠ٍ٘ٓ أِطٟ ِٓ طحتفس ضُجي ال) قى٠ع فٟ ٠ؼٕٟ ِؼٕحٖ صك١ف
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وػػاف   مسػػ د أـ درمػػاف   السػػوداف ووػػاف يلسػػر بعػػض   اإلمػػاـ أبػػو العػػهتال  
وػػ ـ ؟ أ ػػو  ن ػػذا الكػػ ـ الػػذي حلنػػه وػػ ـ َمػػ ،اي إمػػاـ :حػػد اجلالسػػني حػػاؿ لػػهأ ،آايت هللا
ىلػد أرحػ  و أ سػلوب  ة  تلس  اايي أوبد، ؟ حاؿ اينظر اي بسىبد القادر اجلي ين سيدي
ن؟  ػل  الكػ ـ الػذي حلنػه وػ ـ َمػ ،اي مػو   :ووحف الرجل مػرة أييػة وحػاؿ أمسد، ومعاين

 ينادث مػرة أزػرىورجم  ،اينظر اي بس :حاؿ له اإلماـ و ـ سيدي زل  الدين بن ىرف؟
وحف الرجل وسأؿ اإلماـ مػرة ف ،ف مب لهاو ة م يسمم السامعدبعبارات جديدة ومعاين جدي

سػيدي أبػو احلسػن  و  ل  ؟الك ـ الذي حلنه من الذي حاله ،اي  يخاا :وحاؿ له ،أزري
مػػن و حػػاؿ اإلمػػاـ:  ،هللا :؟ فقػػاؿ الرجػػلحػػاؿ لػػه اي بػػس مػػن الػػذي أىسػػ  اجلػػي ين اليػػاذ ؟

 ومػػن الػػذي أىسػػ  أاب :حػػاؿ اإلمػػاـ ،هللا :الػػذي أىسػػ  زلػػ  الػػدين بػػن ىػػرف؟ حػػاؿ الرجػػل
 ،: الػػذي أىسػػد اجلػػي ينالعػػهتال   بػػوأاإلمػػاـ حػػاؿ  ،هللا :احلسػػن اليػػاذ ؟ حػػاؿ الرجػػل

و ػل ىسػاء هللا توحػف  ،والذي أىس  الياذ   ػو الػذي أىسػاين ،بن ىرفاوالذي أىس  
 ؟!.ىاد  ؤ ء

 ،هللا ءيػػـو القيامػػة   يانهػػ  ىسػػا إىلو  (ضػػعف زلقػػهأيضػػم سػػره   ): يقػػوؿ ادل ػػل
 ، تنمسػػػك بنلسػػػ يػػػك  أولػػػذلك مػػػن حسػػػن األدب مػػػم الصػػػاحلني والعلمػػػاء   الػػػدين 

ولكػػن  اػػاؾ مػػن ٍ   ،مػػم ىػػام معامػػر ػػذا ف ، وحػػد يكػػو لػػي   اػػاؾ غػػ   ػػذا :وتقػػوؿ
د   ِجػػػابػػػن و ػػػ  لػػػو أحيػػػاه هللا ووُ  بػػػن و ػػػ !تلسػػػ  غػػػ   يصػػػُل ويقػػػوؿ   يوجػػػد تلسػػػ  

يػه   يوجػد تلسػ  إ  القػر  ! أيضػا القػر   لػػو أومػن يقػوؿ  ه،غػ   القػاؿ و ًمػ ؛ىصػر 
 ػػػو حػػػاؿ ىلػػػد  ،  العصػػػر وتااسػػػ  الهتمػػػافلىهػػػا لػػػن ويوَّ  ، أفكػػػارهلرػػػّ   ؛صػػػر د   ىِجػػػوُ 

ويكػػوف مػػن  ،الاػػاس تػػؤمن ابلقػػدمي معلػػـو أف ،لكػػل زمػػاف دولػػة ورجػػاؿف .حسػػ  ىصػػره
 .تبدي ً  ولن اد لساة هللا  ،ساة هللا  ذه ولكن ؛الصع  إحرار   ابدلعامر

  ايٓٗٞ عٔ ايتعقب يف ايضأٟايٓٗٞ عٔ ايتعقب يف ايضأٟ

 ،والػػػا تناػػػدث ابسػػػ  اإلسػػػ ـ ،ات ادلانسػػػبة ل سػػ ـف معظػػ  ميػػػكلة اجلماىػػػأل
لػو تروػوا  ػؤ ء ، النػابعوف لػهو  ،فيها  و النعص  لرأي الييم أو اإلمػاـ  السب  الرليس

فنػوى  :يقولػوف ،  يوجد  ذا الكػ ـ ؛وناب هللا  ىلإو  ، رسوؿ هللا وىادوا إىل ،العلماء
 .!!ةالييم ف ف    الصاياة وغ ه غ  مايا
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وغػػ ه ، ومػػا ىلػػ  مػػن سػػاة رسػػوؿ هللا  ،يػػيم أفػػا مبػػا ىلػػ  مػػن ونػػاب هللا ػػذا ال
والػػذي ايكيػػف ذلػػذا غػػ  الػػذي  ،أيضػػا يلػػا مبػػا ىلػػ  مػػن ونػػاب هللا وسػػاة رسػػوؿ هللا 

 .يكيف ذلذاا
 مػن أيػن أ  بػه؟ ،األلمة األربعة   اللقه أحيا  يكوف لكل ماه  رأي :و ااؾ م اؿ

 .قه    ذا األمريه  و ادلااس  و بّ أ ىرأ ازذ وجهً أولكاه  ،من وناب هللا
 :مصافاة الاساءى  ،م اؿ

ا و مػػأماػػديل أو فو ػػة  ؛  سالػػلإ  غلػػوز مصػػافاة الاسػػاء  :اإلمػػاـ اليػػافع  حػػاؿ
   :ف هللا حػاؿأل ؟دلػاذا ، ػابه ذلػك                 ((4343 ايٓغـا٤ ايٓغـا٤)) اإلمػاـ أبػو حايلػة حػاؿ:  ، 

 :حالػػػػػ  ىليهػػػػػا السػػػػػ ـالسػػػػػيدة مػػػػػرمي  ،اب هللانػػػػػمػػػػػن ووأزػػػػػذه  مػػػػػاعاللمػػػػػ  معاػػػػػاه اجل
                  ((4747)ٕآٍ عُضا)ٕاللم  العادي   ياقض الوضوءإًذا  آٍ عُضا. 

ه بػدوف ؤ بسػل وضػو  ؛لػو يظػر يظػرة بيػهوةف ؛احلالػل   القلػ  :واإلماـ مالك حػاؿ
امػػه   يرا ػػا أليػػه ميػػروؿ إذا وػػاف القلػػ  يراحػػ  هللا و ػػ  أم ،احلالػػل  ػػو القلػػ  ،دلػػ 

فػػػ  يبسػػػل  ؛ف القلػػػ  م يناػػػرؾ بيػػػهوةأل  ء؛يوجػػػد  ػػػ فلػػػنمبػػػو ه حػػػ  لػػػو مػػػافاها 
و كػذا   وػل  ، ل  ااؾ ز ؼ بياه ؟   ،من وناب هللاوا وله ؟ زذأ ينأمن  ،هؤ وضو 

وإذا م  ىاػد  ،أزذ به ؛إذا م  ىاد أحد   احلديل ،األحكاـ اللقهية الا اسنابسو ا
 .اأزذ به أيضً  ؛ل آزراايزر حدي
  ف الاػػ  أ ؛مػ  ىاػػده حػػديل اإلمػػاـ مالػػك  ويػػف يقػػف   الصػ ة؟  :م ػاؿ

 ؛مػ  ىاػده حػديل اإلماـ اليافع  ، و فأزذ به ؛جابه إىلواف يصلد ويده مسرتسلة 
مػاـ أبػو اإلو  ،فأزذ بػه ؛سرى ىلد حلبهيلاىلد  اليمرواف يصلد ويضم يده   ف الا  أ

ليسػرى ىلػد سػرته اىلد  اليمرصلد ويضم يده يواف   لا  ده أف اام  ى حايلة 
  ولكػػن دلػػاذا فعػػل رسػػوؿ هللا  ،و ػػذا مػػاي  و ػػذا مػػاي  واألزػػر مػػاي ، فأزػػذ بػػه

ليػق  ا؛واحػدً  األيػه لػو فعػل ماهً ػ ؛أمنػه  ؛ول ذلك؟ لك  يوسم ىلد األمػة ادلرحومػة
 .يه يريد أف ييسر ىلياا ألوذلك  ،ذلك ىلد األمة

  ٚايتعقبٚايتعقبعالد ايتؾزر عالد ايتؾزر 
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و ػو النيػدد والنعصػ  ألراء العلمػاء  ،يريد أف صلنل  ػذا الػوابء الػذي ظهػر اايف
  : يلكن يقوؿ وما حاؿ اإلماـ البوم   ،األج ء مهما واف  أأ 

ّر  ّر ٚوٍٙققققققُ ِققققققٓ ٌْققققققٛي هللا ٍِققققققطّ   ٚوٍٙققققققُ ِققققققٓ ٌْققققققٛي هللا ٍِققققققطّ

  

ل ِققٓ جٌققى٠ُ ل ِققٓ جٌققى٠ٌُٖققفلح ِققٓ جٌركققٍ أٚ ٍفققح   ٌٖققفلح ِققٓ جٌركققٍ أٚ ٍفققح

حػػ  يػػدزل  ، دلاػػا ىلػػد أف اا ػػد يلسػػك أو  سػػيد  رسػػوؿ هللا  مػػاذا يلعػػل؟  
ه حلبػك امػا فيػه يػف إلأ مػا الذيو  ،وبعد ذلك اسنل  حلبك ،بعض من الاور إىل حلبك
 .فهو السريق السوي لك

   اوؿ أف  ك  ىلػد ايسػني ف ؛لك ولكاه   يص  لر ؾ كن حد يكوف سوايً لو 
 ،  يصػل  ذلػك أ،صاي  وغػ ه زسػال ذا  و  :بك ىلد أف ؽليوا ىلد ماه ك وتقوؿ

إف   رالػق "  وما حاؿ سػيد ي أبػو العبػاس ادلرسػ    ،لكل واحد من ادلسلمني ولكن
مػػن  ،لكػل واحػػد مػػاه   ريػػق ،ىػػدد األيلػاس ولػػي  ىػػدد اخل لػػق "بعػدد أيلػػاس اخل لػػق 

 .حد يسنسيم ذلكأ   الذي يسنسيم أف ؽلي    ول  ذه السرالق؟!
 !!!فيه يدخللق وله  لكل واحد ماه  ابب ؽلا

فمػػػاه  مػػػن يػػػدزل مػػػن ابب ، و ػػػ  و ػػػ ة ،يػػػ    أبػػػواب العبػػػاداتفمػػػاه  مػػػن ؽل
ومػػاه   ،ومػػاه  مػػن يػػدزل مػػن ابب الضػػاد ،ومػػاه  مػػن يػػدزل مػػن ابب القيػػاـ ،الصػػياـ

ومػػاه  مػػن يػػدزل مػػن  ،ومػػاه  مػػن يػػدزل مػػن ابب الػػذور ،مػػن يػػدزل مػػن ابب النسػػابي 
ومػػاه  مػػن  ،ومػػاه  مػػن يػػدزل مػػن ابب ا سػػنرلار ،ابب الصػػ ة ىلػػد حضػػرة الاػػ  

، ومػاه  مػن يػدزل مػن ابب احلػج ،للقػراء ادلسػاونيليدزل من ابب الصدحة الا يعسيها 
 !!من أبواب القرابتذلا   ااؾ أبواب   ىد ذلا و  حد ،أبواب العبادات و  ة

زػػر ٍزػػذ ببػػاب آو  ،والسػػع    مصػػاحله  ،زدمػػة ادلسػػلمني فأحػػد   ٍزػػذ ببػػابِ 
ت الػػا آزػػر ٍزػػذ ببػػاب السػػع  إلييػػاء ادلايػػآو  ،نيالصػل  بػػني ادلنخامػػمني مػػن ادلسػػلم

 ذلػػا،   ىػػد ذلػػا و  حػػد ةمػػن معا ػػد ومسػػاجد وغ  ػػا مػػن أبػػواب و ػػ   ؛فو ػلناجهػػا ادلسػػلم
حد أف ؽلي    ول  ذه األبػواب أو يقػوؿ  ػذا البػاب  ػو الصػواب وغػ ه أ ل يسنسيم 

 .؟  أزس
وبعضػه   ،عضػه  مػال ووػاف ب ،واف   غػهتوة ومعػه أمػاابه  ،سيد  رسوؿ هللا 

وحػػػاـ  ،اا  ػػػديدً الاهػػػار تعػػػ  الصػػػالموف تعبًػػػ زػػػػر آو  ،ووػػػػاف اجلػػػػو  ػػػػديد احلػػػػرارة ،ملسػػػػر
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 :واهيهت السعاـ فقاؿ  ،ادللسروف باص  اخلياـ وفكها
ََٖب  }} ََٖبَس َّ ٔباأٜل  َس ِٛ َٝ َٕ اٞي ُٛٔضٚ ُُٞف َّ ٔباأٜلاٞي ِٛ َٝ َٕ اٞي ُٛٔضٚ ُُٞف ٖٗٔ{{  ِجض٢ِجض٢اٞي

  

 .أما اايزر فهو الذي ىمل وودح ويالم غ ه ،تالم يلسك كمو صبأي  

  نٌ اهللنٌ اهللعع١ فعع١ ف

لكػػل رجػػل مػػن اإليػػ  واجلػػن  وجعػػل هللا  ،  ىػػدد نا تػػه السريػػق إىل هللا 
بػه   يسػلكه أحػد غػ ه  ازاًمػ اإىل يوماػا  ػذا إىل يػـو القيامػة  ريًقػ ماذ حضػرة الاػ  

وػاف الػذي   ؛لػو اللضػل ضػيق ،دلػاذا؟ لسػعة فضػل هللا ،من حبله و  من معامريه و  بعػده
   :ولكن فضل هللا واسم واينهد األمر؛أزذ  ذا أزذ به  ذا                 ((174174 ٍآٍ آ

 .((عُضإعُضإ

يه أفضل من غ ه ابلعمل الذي وفقػه لػه مػو ه    ريػق هللا جػل   أو  يظن أحد 
 ،ف أىلمهػػ  فػػأووف وبػػ    ويكػػوف   النعظػػي  والنكػػرميأ :ويقػػوؿ مػػ ً   فيػػأ  ىػػام ،ىػػ ه

تػػنكل  بسػػػر رجػػل مسػػػكني  تكػػػوف يػػكأ مػػن ادلمكػػػن ،تػػػنكل  ىاػػدما ،اي أزػػػ  :فاقػػوؿ لػػه
سػوي فضػل   ءفماذا معاػا ولاػا؟    ػ ،ؽلدؾ هللا ماه من وراء ح اب ،موجود   انل 

 .هللا 
  إأػ   ،يقوؿ لػه ،حد الااس ويالق ويظن أف له اليد العليا ىلد القـو إبيلاحهأٍ  

لػػو ادلػػاؿ معػػك وم اػػد ، فىليػػه أليػػك وجػػدت مػػن تالػػق؛  ػػ  أمػػااب اليػػد العليػػا ىليػػك
اللقػراء أمػااب اليػد العليػا ) :يقػوؿ واف سيد  ىمػر !! اللقراء أين سنذ   مبالك؟

هبػػػذا مػػػػن يعسػػػػ   (ىلياػػػا ٍزػػػػذوف زبالػػػل أموالاػػػػا ويعسوياػػػػا احلسػػػاات   جاػػػػات الاعػػػػي 
 يػه يعمػل العمػل الػذي أحػي  فيػه مػن زالقػه وابريػه  ػوأدالما اإليساف   يظن يلسه !.من؟

يكليػػه أف يكػػوف  ،إظلػػا حسػػبه أف يػػدزل يلسػػه   الصػػاحلني ،األفضػػل واألىلػػد أو األغلػػد
   :معه  يكليه أف يدزله هللا معه  وػليره معه  و الااج  ٍزذ بيػد أزيػه             

          ((2727ايفحضايفحض))  الا ا مأي  إىل ادلقاـ الذي أحامها هللا لهػا أ ّ  واحلػاؿ الػذي ،فيػه
   يػػػه لػػػي   اػػػاؾ أفضػػػل مػػػن ذلػػػكألػػػه وظاػػػ   هللا                            

                                                           
 ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ ػٓ أّٔ  ٖٗٔ
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 !ويف يرجم اي رب؟  ،م يقل هللا ذلك ،ويف ترجم؟ موت وما يعنقد؟  ، ((ايفحضايفحض2828))
                  ((2929ــضاا ــضيفحـ دزػػػل يلسػػػك مػػػم الصػػػاحلني وادفػػػن رأسػػػك وسػػػ  أ ((يفحـ
و ػذا احلػاؿ الػذي ىلمػه رسػوؿ هللا  ،ناهتؿ ر ة من ادللك القدوس تعمك بياه ف رؤوسه 
 ألماابه ،                                  ((ايفحضايفحض)) : 

يكػػوف  ،إذا وػػاف رللػػ  حػػرآف ،يكػػوف روضػػة مػػن رايض اجلاػػة ،إذا وػػاف رللػػ  ىلػػ 
يكػػوف روضػػة مػػن  ،ىلػػد حضػػرة الاػػ  إذا وػػاف رللػػ  مػػ ة  ،روضػػة مػػن رايض اجلاػػة

واايف    ،فكاػػا   روضػػة القػػرآف ،لػػذلك ضلػػاوؿ أف صلمػػم وػػل انػػال  معاػػا، رايض اجلاػػة
ويعسػػر ألسػػاناا ابلصػػ ة ىليػػه  ،وبعػػده روضػػة ادلػػدي    حضػػرة الاػػ    ،روضػػة العلػػ 

،  ػػذه انػػال   ػػ  الػػا حػػاؿ فيهػػا رسػػوؿ هللا ،  سلػػربا ىػػن رب العػػهتة ة للم لكػػ
 :احلاضرين معاا اايف فيقوؿ ذل 

{{  ِِ ٢ُٗزٝن ِِٜفٝأِؽ ٢ُٗزٝن ْٚٞ  ٜفٝأِؽ ْٜٚٞأ ِِ،  ٜيٜفِضُتٜيٜفِضُت  ٜقِزٜقِز  ٜأ ُٗ ِِ،ٜي ُٗ ٍَ  ٜي ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا ٍَُٜٝكٛ َٔ  ًََٜو٠ًََٜو٠: : َٜٝكٛ ََٔٔ َُال٥ٜٔه١ٔ  َٔ َُال٥ٜٔه١ٔاٞي ِِ: : اٞي ٢ٗ ِِٔفٝ ٢ٗ   ٔفٝ

ْٕ ْٕٝفال َِٝػ  ٝفال َِٝػٜي ِِ  ٜي ُٗ ِٓ َِِٔ ُٗ ِٓ َُا  َٔ ْٖ َُاإ٢ ْٖ ٍَ  ٔيَراَج١ٕ،ٔيَراَج١ٕ،  َجا٤ََجا٤َ  إ٢ ٍَٜقا ُِ: : ٜقا ُُِٖ ِِ  َِٜؾٜك٢َِٜؾٜك٢  الال  اٞيُحًَٜغا٤ُاٞيُحًَٜغا٤ُ  ُٖ ٢ٗ ِِٔب ٢ٗ   ٔب

ِِ ُٗ َِِجًُٔٝغ ُٗ ٖ٘ٔ{{َجًُٔٝغ
  

أف يعػود  ،ألياا أحػوج مػا يكػوف    ػذا الهتمػاف الكب ة؟ ةوفأ  دلاذا  ل   ذه الس
 .إىل آداب وأز ؽ السلف الصا 

  أخالم ايغًف ايقاحل َع ايعًُا٤أخالم ايغًف ايقاحل َع ايعًُا٤

لمػػػذت ىلػػػد يػػػد الربيػػػم نت ،يقػػػوؿ ػلكػػػ  ىػػػن  ػػػيخه الربيػػػم  اإلمػػػاـ مالػػػك 
 .واي لينها واي  ولها   األدب ،وساناف   العل  ،  األدب ةةاين ىير  ةن سايىير 

ضلػػن    ػػذا الهتمػػاف أحػػوج مػػا  ،رضػػواف هللا ىلػػيه  ،ىلمػػاء وأوليػػاء وفالعلمػػاء األولػػ
سػ   ؛وزامػة اليػباب ؛اينير   مجوع ادلسلمني الذي بعد ،كوف إىل األدب من العل ي

 ،والنعص  لػ راء الػا يقوذلػا بعػض العلمػاء ،والوحيعة   العلماء ،و ن  العلماء ،العلماء
 :ا حاؿ لاا يبياا ضلن مجيعً  ،و ذا يناا  مم دين هللا

                                                           
 جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٖ٘ٔ
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َِٝػ  }} َِٝػٜي ِٔ  ٜي َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ ِٔ  ٝأ ََِٔ ََ  ِِ ِِٜي ٌٖ  ٜي ٌُٖٜٔح َْا  ُٜٔح َْاٜنٔبَ  ِِ  ٜنٔبَ  َِٜضَذ َِِٚ َِٜضَذ َْا،  َٚ َْا،َفٔغَ  َِٜعض٢ِف  َفٔغَ  َِٜعض٢ِفَٚ َٓا  َٚ ُٔ َٓأيَعأي ُٔ ُ٘  ٔيَعأي َُ٘ذك٤ ٖٙٔ{{  َذك٤
  

اػػه ووضػاه سػػيد  والػذي بيّ  ،بػػد أف أىسيػه حقػػه الػذي أىسػاه لػػه هللا  ادلػا العلػ   
مػا ابػن ىػ  الاػ    ىبػد هللا بػن ىبػاس سػيد  ؛يري أ ل البي  األ هػار ،رسوؿ هللا 

،   لػدىوة حضػرة  مػن هللا الرغبػة بسػب  اسػن ابة العل ، و ذه واف ىاده رغبه    ل
 :الذي دىا له وحاؿ ،الا  

{{  ِٖ ُٗ ِٖاي٤ً ُٗ ُ٘  اي٤ً ِٗ ُٜ٘فكه ِٗ ٢ٔ،  ٔفٞٔفٞ  ٜفكه ٢ٔ،ايٚزٜ ُ٘  ايٚزٜ ُِ ََُ٘ٚعًه ُِ ٌَ  ََٚعًه ٜ٢ٚ ٌَايٖتٞأ ٜ٢ٚ 7ٖٔ{{  ايٖتٞأ
  

صػػاابة األجػػ ء فكػػاف يسػػوؼ ىلػد ال ؛فأمػب  ىاػػده رغبػة  ػػديدة    لػػ  العلػ 
ابلنخصػػىف ومػػا  فووػػايوا يؤماػػو  ،ومػػن مجلػػنه  سػػيد  زيػػد بػػن أبػػ  ،يسلػػ  مػػاه  العلػػ 

 جبػػل سػػيد  معػػاذ بػػن ،ه  صػػىف   اللنػػوىهػػـ هللا وجرّ ػوػػ   ّ سػػيد  ىلػػ ؛ىلمهػػ  الاػػ  
بػن  أفّ  ،يعػس ادلػ اث ،سيد  زيد بن أب   صىف   ىلػ  اللػرالض، ىل  احل ؿ واحلراـ
 فقػ ،  ػيًئا ىلػ   ٍزػذ مػن وػل  ،واف ىاد    صػىف  ،ىل  القراءاتوع   صىف   

 .ويرجعوف إىل  صصه  ،ول واحد    صصه وايوا يعرفوف احلق أل له  ، 
 ّ ،يػػػه اللنػػػوى يقػػػوؿ أيػػػن  ىلػػػتوػػػاف أمػػػ  ادلػػػؤماني ىاػػدما ال ىمػػر بػػػن اخلسػػػاب 

فكػاف سػيد  ىبػدهللا  ،مهػ  الاػ  ابلنخصىف ومػا ىلَّ  إؽلا ً  ؛إىل أ له  ءذا؟ ل د اليادل
يراب  أماـ البيػ  مػن بعػد مػ ة  ؛يذ   لسيد  زيد بن أب رض  هللا ىاهما  بن ىباس

 اػاؾ ويػف أف  وبعضػك  يعػرؼ اجلػوّ  ،يه سيخرج معهأليسمئن  ؛الظهر ح  م ة العصر
فيخػػرج سػػيد  زيػػد  ،تسػػليه الػػري  ابحلػػرارة اليػػديدة    لػػ  العلػػ  ،اجلػػو  ػػديد احلػػرارة

ابػن ىبػاس أف ؽلسػك  وػلضروف له برلنػه فيصػرّ  ،ويؤدي الدرس اخلاص به ،العصر لص ة
:   يابرػ  لػك ذلػك فيقػوؿ ،اي ابػن ىػ  رسػوؿ :فيقػوؿ لػه ،ويسابها أمامػه ،بل اـ البرلة

 :حاؿ الا   ألف ، كذا أمر  أف يلعل مم ىلمالاا
{{  ِٔ ََِٔ ََ  َّ َّٜأٞنَض ُّا  ٜأٞنَض ُّاَعأي َّ  ٜفٜكِزٜفٜكِز  َعأي َّٜأٞنَض ٝ٘ا،  َعِبٔعنَيَعِبٔعنَي  ٜأٞنَض ٝ٘ا،َْٔب ِٔ  َْٔب ََ َِٚٔ ََ َٚ  َّ َّٜأٞنَض ُّا  ٜأٞنَض ُّاََُتَعًه َّ  ٜفٜكِزٜفٜكِز  ََُتَعًه َّٜأٞنَض   َعِبٔعنَيَعِبٔعنَي  ٜأٞنَض

٢ّٗٝزا، ٢ّٗٝزا،َؽ ِٔ  َؽ ََ َِٚٔ ََ َِ  ٜأَذٖبٜأَذٖب  َٚ ًٞ َِاٞئع ًٞ َُا٤َ  اٞئع َُا٤ََٚاٞيُعًٜ ِِ  َٚاٞيُعًٜ ِِٜي ٘ٔ  ُتٞهَتِبُتٞهَتِب  ٜي ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ ٠١٦َٝٔٛ  َعًٜ ٠١٦ََٝٔٛخ َّ  َخ ٜٖا َّٜأ ٜٖا ٘ٔ  ٜأ َٝأت َ٘ٔذ َٝأت 9ٖٔ{{َذ
  

                                                           
 ِٕٓى أقّى ٚجٌكحوُ ػٓ ػرحوز ذٓ جٌيحِص  ٖٙٔ
 جذٓ ػرحِ ِٕٓى أقّى ػٓ  7ٖٔ
 ِؼؿُ جٌّٗح٠م ػٓ أّٔ  9ٖٔ
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ولكػػن  ،ىلػػد إورامػػه وفزمػػن وػػاف ىاػػدما ياػػهتؿ ىػػام إىل حريػػة وػػاف الاػػاس ينقػػاتلماػػذ 
 !.حدأيكرمه  وحد  حرية وؼلرج  ياهتؿ إىلحد اايف العام 

 كػػذا أمػػر  أف  :بػػن ىبػػاس ويقبلهػػا ويقػػوؿا  دسػػيد  زيػػد بػػن أبػػ  ٍزػػذ يػػد سػػي
ضلػػرـت  ؟فايا  أمػػ  احلاجػػة إىل  ػػذا  ألسػػاا ،احػػرتاـ منبػػادؿ ،يلعػػل مػػم أ ػػل بيػػ  يبياػػا

ه احػػد أزػػأو  يػػذور  ،و  يعلػػو مػػوتاا ىلػػد بعػػض اا،ويعظػػ  بعضػػ اا،ويػػوحر بعضػػ اا،بعضػػ
د لػه ىػذر مػن السػبعني اػفػ ذا م  االنم  ألزيك إىل سبعني ىذرً ، حالوا   األعر: ) وءبس
لعلػه   ،لعله سها أو يس (سبعنيالا ألز  من   أزساء أليس م أجد ىذرً أ  الذي ولّ  فقل

و غلعػل الروغػاء  !؟يقم العام   العلماءأاألىذار موجودة لكن  ،يق  ىن غ ه لكيقوؿ ذ
 .لماءيقعوا   الع

ويسػػمم   زماياػػا بػػ د األز ػػر اليػػريف السػػ  للعلمػػاء   وػػل زمػػاف ومكػػاف مهمػػا  
ىلػػػد   بػػػد لػػػه مػػػن النػػػوح  والنب يػػػل ،وىػػػام   اإلسػػػ ـ ،و ادلػػػا امسػػػه ىػػػام ،وػػػاف  ػػػأأ 

يكليػػه حػػوؿ  ،برػػ  لػػه النػػوح  والنب يػػل ىلػػد الػػدواـاواحلػػافظ لكنػػاب هللا وػػذلك ي ،الػدواـ
 :حلبي  ا

{{  َُٛ َُٜٛأٞنض٢ ١ًٜٜ  ااٜأٞنض٢ َُ ١ًَٜٜذ َُ ٢ٕ  َذ ٢ٕاٞيٝكِضآ ِٔ  اٞيٝكِضآ َُ ِٜٔف َُ ِِ  ٜف ُٗ ََ ِِٜأٞنَض ُٗ ََ َّ  ٜفٜكِزٜفٜكِز  ٜأٞنَض َّٜأٞنَض َ٘  ٜأٞنَض َ٘ايًٜٓ     وى اللن  الكب   --ايًٜٓ

ٓٔـٞ(  )ٜفٜكِز)ٜفٜكِز ََ ٓٔـٞ(أٞنَض ََ ِٓٔكُقٛا  ٜفاٜلٜفاٜل  ٜأاٜلٜأاٜل  ،،  --أٞنَض ِٓٔكُقٛاُت ١ًٜٜ  ُت َُ ١ًَٜٜذ َُ ٢ٕ  َذ ٢ٕاٞيٝكِضآ ِِ  اٞيٝكِضآ ُٗ ُِِذٝكٜٛق ُٗ ِِ  ُذٝكٜٛق ُٗ َْٓ ِِٜفِ ُٗ َْٓ َٔ  ٜفِ ََٔٔ َٔ  ٔ٘ ٘ٔايًٜٓ ٣ٕ،  ايًٜٓ َُٜها ٣ٕ،ٔب َُٜها   ٔب

١ًٜٝ  ٜناَرٜناَر َُ ١ًَٜٝذ َُ ٢ٕ  َذ ٢ٕاٞيٝكِضآ ِٕ  اٞيٝكِضآ ِٕٜأ ُْٛاَٜٝهُْٛٛا  ٜأ َٝا٤َ  َٜٝهٛ ِْٔب َٝا٤َٜأ ِْٔب ُ٘  إ٢الٜٓإ٢الٜٓ  ٜأ َْٓ ُ٘إ٢ َْٓ ِِ  ٰ  ٰ  َُٜٛذ٢َُٜٛذ٢  الاٜٜل  إ٢ ٢ٗ ِٝ ِِإ٢ٜي ٢ٗ ِٝ {{..إ٢ٜي
319319

  

  ايتحٌُ باألرب يف طضٜل اهللايتحٌُ باألرب يف طضٜل اهلل

يػػه حامػػل للابػػوة بػػني ألحريػػ   مػػن لػػذلك وػػاف ينػػربؾ هبػػ  القػػـو   األزماػػة اللاضػػلة
بعػػػد مػػػا ين مػػػل هبػػػذه  ، ػػػذه اايداب  ػػػ  البػػػاب األىظػػػ  لرضػػػ  الكػػػرمي الو ػػػاب ،جابيػػػه

يعػػ  أويكػػوف مػػن الػػذين  ،ه احل ػػ ا ترفػػم ىاػػفي ػػد فػػورً  ؛اايداب يسػػلك إىل هللا أي ابب
اذل  ومقػامه  مػن اذلبػات وأفاء ىليه  من ىاده ما يليػق سػ ،هللا ىليه  ابلوماؿ وا تصاؿ

 .واللضالل من الواحد ادلنعاؿ ،ةيالعل
لػو ظػل ىلػد  ػذا إذاً  ،سريق ادلوملة إىل هللا ولي  معػه األدبالسار    لو ولكاه

                                                           
َٟ  ػٍّٚ جذٓ ػٓ جٌى٠ٍَّّٟ 8ٖٔ ُ  ٌا ح هَّ َّ ُٙ  ػٕ
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 وػل مػن م ين مػل ابايداب الػا وػاف  ،فسريقػه مسػدود؛ وأحيػاه هللا إىل يػـو القيامػة ،األمر
ىلػػد أرحػػ  وارتقػػ  وبلػػن  ف سػػيد  رسػػوؿ هللا  مسػػدود أل هفسريقػػ ؛األمػػااب اىليهػػ

   ادلقامات دلاذا؟                   ((44ًِايكًِايك)) وىادما دزػل العػوام  ،  الدييا مم اخللق
   ييػػػة مػػػاذا وػػػاف أدبػػػه؟رضػػػ  ىليػػػه اجلمػػػا ت الرابوىُ  ،العلويػػػة                     

م ياظػر  ؛لػه احل ػ  فيكيػلو  ،لػه اجلاػة فيلناػو   ء،ل  يلنلػ  إىل  ػفذا     ((ايٓحِايٓح1717ِ))
   فمدحػػه هللا   ونابػػه  ؛إىل سػػواه هوجهػػ إىل مػػو ه وم يػػوؿّ  رهُ ظَػػيَ  وىّل و هػػا يإل            

         ((1717ٓحِحِايٓاي)). 
مػن  ػرؽ  اواايايت الػا تبػني  ريًقػ ،حسن األدب مػم حضػرة هللا ،األدب ما  ذا؟

 الذي يريد أف يصل إىل ىساء هللا وورمه وفضله ماذا يلعل؟ ا،واضاً  ا ريقً  ،هللا

  اعالّ ايٛج٘ هللاعالّ ايٛج٘ هلل

                                   ((ٌْٕٕٕٕمّحٌْمّح))  

 ؟ويف يسل  وجهه إىل هللا 
حقيقنػػه البا ايػػة جػػهتء  ،بػػل حقيقنػػه البا ايػػة ،الوجػػه لػػي   ػػذا الوجػػه مبعاػػاه الظػػا ر

 ،وجػهتء إىل الهتراىػة ،وجهتء إىل الن ارة ،وجهتء للعمل ،وجهتء للهتوجة ،وجهتء ل و د ،للماؿ
حػػػ  تن ػػػه إىل الواحػػػد القهػػػار وأيػػػ  تعلػػػ  أف هللا   يقبػػػل  ،سػػػل  يلسػػػك مػػػن وػػػل ذلػػػك

   :ا ريكً                                    ((44)األذظاب)األذظاب. 
واحلظػػػػػوظ واأل ػػػػػواء  ،ف سػػػػػ ـ الوجػػػػػه  يعػػػػػس النخلػػػػػ  ىػػػػػن ادليػػػػػاغل الكوييػػػػػة

وإذا سػع   ،إ  اب لػي  ميػرو ً  ة،وا ييراؿ ابلكلية ابحلضرة اإلذليػ ،واليهوات الديية
 !!!يه ليدة  رله اب    ذه احلياة ف

  الوجػود  مػا مػن  ػ ء هيأل ؛  ول ما تقم ىليه ىيااه ،وفضل هللا ،يري مجاؿ هللا
وػل وػالن مػػن الكالاػات العلويػة أو السػللية بػػه   ،ومجػاؿ هللا ،ىلػد ىظمػػة هللا ةإ  فيػه د لػ
 !! هللا  ،يه مصم  وسللوؽ بقدرة رب الربيةأزن  يدؿ 

، ٔٛ اليسػػػرى واليػػػد ،ٛٔ اليمػػػر  اليػػػد  اجعػػػل لاػػػا زنًمػػػفػػػا سػػػباايه وتعػػػاىل 
   ؛ ىدد أمساء هللا احلسر:ٜٜانموع  فيكوف                         ((8888ٌُٓايٌُٓاي)). 
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 ػػػل توجػػػد  ػػػروة ؽلكػػػن أف تعػػػوض اإليسػػػاف ىػػػن أي ىضػػػو مػػػن أىضػػػاء اإليسػػػاف 
 ؟! ا  أو تريد تري ،الظا رة أو اخللية الا ىسب 

 !حدرة الر ن  ء  ول   ىير  ؛ووافياظر اإليساف  ذه الاظرة إىل األ عادماف
  ::وتلػػػػن  ىػػػػني اللكػػػػر وتنلكػػػػر ،تسهػػػػر القلػػػػ  ،ولػػػػذا لكػػػػ  تصػػػػل إىل  ػػػػذا ادلقػػػػاـ

                                                   ((2020ٕيكُإيكُا)) مػاذا تلعلػوف ! م تروا؟أ
    !؟أ  تػػػروف حػػػ   عػػػامك  !  الػػػدييا؟                      ((2424ــبػ ــبػعـ ايظػػػروا إىل  ((عـ

   :السعاـ ويف جاء لك                                                       

                      ((عبػعبػ))..  

 !!بد ل يساف أف ييرل اللكر ف 
 ؛سػيكوف فكػر دين ؛ف تيريل اللكر بػدوف تسهػ لكر بعد تسه  القل  ألال لكن

ولكػػن  ،وابؿو ىليػػه يكػػاؿ  فيكػػوف اللكػػر ؛يلكػػر   األوػػل واليػػرب والاسػػاء ومجػػم ادلػػاؿ
 !م  يص  اللكر؟ بعد  هارة القل  ابلكلية من ول اليواغل الكويية

 : فيها حدرة رب الربية ىل   ؛ويبدأ بعد ذلك ياظر إىل األ ياء
اليػم  والقمػر الا ػـو  ؛ياظر ويف سخر لاػا وػل مػا   السػموات ومػا   األرض

احليػػرات وػػل مػػا   الكػػوف مسػػخر لػػك أيػػ  و اذلػػواء الضػػياء اجلبػػاؿ الباػػار احليػػوا ت 
ـ مػػػػن الػػػػر ن وم سػػػػخر     اي رب؟ حػػػػ  تسػػػػخر يلسػػػػك لسػػػػاىا دلػػػػاذا؟ أليػػػػك مكػػػػرّ 

 :أوحد هللا يعاىل إىل داود فقاؿ ،وىباد 
    ستُـزاٟ ستُـزاٟ   خًكـت خًكـت   فِْٞفِْٞ، ، ؽ٤ٞؽ٤ٞ  نٌنٌ  فٝفٛتوفٝفٛتو، ، أْاأْا  أفٛتوأفٛتو  الال  اْعضاْعض، ، رٚاررٚار  ٜاٜا  }}

ّ   عًٝـ٘ عًٝـ٘   آرّآرّ  ٚخًكتٚخًكت، ، ألجًٞألجًٞ ّ ايغـال ٟ   ٚخًكـت ٚخًكـت ، ، ألجًـ٘ ألجًـ٘     ايغـال ٟ عبـار ٞ   املـؤَٓني املـؤَٓني   عبـار ٞ يعبـارت ، ، يعبـارت

ٔ   خًكتـ٘ خًكتـ٘   مبـا مبـا   اؽتغٌاؽتغٌ  فِسافِسا، ، آرّآرّ  ابٔابٔ  ألجٌألجٌ  األؽٝا٤األؽٝا٤  ٚخًكتٚخًكت ٔ َـ   عُـا عُـا   ذحبتـ٘ ذحبتـ٘   أجًـ٘ أجًـ٘   َـ

{{. . أجًٞأجًٞ  ََٔٔ  خًكت٘خًكت٘
320320

  

 :ا ح  حاؿ ره تقديرً قه لاا وحدّ  و زل ،ا زلقه هللا لاا ىن هللاماييرلاا ى

                                                           
 .جٌطٓطٍٞ ضف١ٍٓ، ػٓ ًْٙ ٕٖٓ



  ((331331)):                                                :                                                8989نتاب نتاب                                                                       

 

{{  َٕٓ َٕٓإ ًُٛٞٝب  ايض٢ِٓطَمايض٢ِٓطَم  إ ًُٝبَٜ ٞٛ َُا  ايَعِبَزايَعِبَز  َٜ َُاٜن ُ٘  ٜن ًُٝب ٞٛ َُٜ٘ ًُٝب ٞٛ َٜ  ُ٘ ُٜ٘أَجًٝ {{  ٜأَجًٝ
321321

  

والوػد أف مػا   ،امػا ىلػد مهػل ولكػن ،سػل ىػن الػرزؽ؟  أ   ذلػك أين يعس ل 
 :، لقوله واف لك فسيأتيك

٤ًٜٛٔب ٜف  }} ًُٔٝٛا ٔفٞ اي َٜٚأِج  َ٘ ٖٓاُؼ اٖتٝكٛا اي٤ً َٗا اي ٜٗ ٤ًٜٛٔب ٜفٜأ ًُٔٝٛا ٔفٞ اي َٜٚأِج  َ٘ ٖٓاُؼ اٖتٝكٛا اي٤ً َٗا اي ٜٗ َُُٛت َذٖت٢ ٜأ ِٔ َت َْٞفّغا ٜي  ٖٕ َُُٛت َذٖت٢ ٢ِ ِٔ َت َْٞفّغا ٜي  ٖٕ ٢ِ

 ٌٖ ََا َذ ًٜٔب ُخُشٚا  ٤ٛ ًُٔٝٛا ٔفٞ اي َٜٚأِج  َ٘ َٗا، ٜفاٖتٝكٛا اي٤ً ِٓ ٜٜٛأ َع ِٕ ٜأِب َٚإ٢ َٗا،  َٞ ص٢ِطٜق ِٛٔف ٌٖ َتِغَت ََا َذ ًٜٔب ُخُشٚا  ٤ٛ ًُٔٝٛا ٔفٞ اي َٜٚأِج  َ٘ َٗا، ٜفاٖتٝكٛا اي٤ً ِٓ ٜٜٛأ َع ِٕ ٜأِب َٚإ٢ َٗا،  َٞ ص٢ِطٜق ِٛٔف َتِغَت

َّ ََا َذُض َََّٚرُعٛا  ََا َذُض ٕٕٖ{{  ََٚرُعٛا 
  

 كػوفلػو اسػنع ل  ٍتيػك مػن حػراـ وت ،إايؾ أف تذ   إىل  ريق زلـر وغػ  مبػاح
  رضػػا هللا ذو  كػػوفوي .... ٍتيػػك مػػن حػػ ؿ ..... امػػا منأييًػػوإف . .... ؛وآأـ ذيػػوابً 

 .اجل ؿ واإلوراـ
 :بقدرة هللا اوىادما ياظر اإليساف إىل األ ياء وله

 ،ويسػػػل  وجهػػػه إىل هللا ،ىليػػػه أف ؼللػػػم اليػػػواغل الكوييػػػة مػػػن حلبػػػه سػػػوؼ يسػػػهل
وسػػػبل  ،الصػػػاحلني ويسػػػ    مسػػػالك ،يعبػػػد هللا وأيػػػه يػػػراه ؛ويػػػدزل   مقػػػاـ اإلحسػػػاف

 .إىل حضرته   ول وح  وحني الذين  دا   هللا  ،ادلنقني
 !أف يؤ لاا لذلك....  يسأؿ هللا 

وأف يؤ لاػػا ظػػا ًرا كوييػػة! ويسػػأله سػػباايه أف يسهػػر حلوباػػا، مػػن مجيػػم اليػػواغل ال
ف أ ػػل   ديػػوا واب اًػػا لو ينػػه الرابييػػة، وأف ينوجاػػا بنػػاج و ينػػه، وأف يكنباػػا مبػػداد حدرتػػه

ىاػػػا مبعوينػػػه  رفػػػة ىػػػني و  أحػػػل، و  يكلاػػػا إىل أيلسػػػاا و  إىل غػػػ ه  ىااينػػػه، وأ  ينخػػػلَّ 
 رفة ىني و  أحل، وأف يكوف دالما وأبًدا ىلد حدـ حبي  هللا سػالرين، وبسػانه آزػذين، 

 وليريعنه زلافظني، وبكناب هللا سباايه وتعاىل ىاملني.
ومابه وسل وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله 

                                                           
ُّٗؼد) فٟ جٌر ١ٙمٟ ٕٖٔ ل  جٌىٌَّوجء أذ ٟ ػٓ(  جٌ  .ِٛلٛفح
 ْٕٓ جذٓ ِحؾس ٚجذٓ قرحْ ػٓ جذٓ ػٍّ  ٕٕٖ
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 اجمللس الثالث والثالثون
  ايٓيب قزٚتٓاايٓيب قزٚتٓا

  ُذغٔ أخالم ايٓيبُذغٔ أخالم ايٓيب
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ايٓيب قزٚتٓاايٓيب قزٚتٓا: : اجملًػ ايثايث ٚايثالُٕٛاجملًػ ايثايث ٚايثالُٕٛ
ٖٕٖ

  

، الكػرمي اجلػواد الػرزاؽ الو ػاب العلػي ، اللنػاح  احلمػدُ ،  الػرحي الػر ن هللا بسػ 
  : يَّػه   ونابػه هللا ومػلهُ  الػذي الا ٍّ  ىلد والس ـُ  والص ةُ                   

 اذلدي  ذا ىلد ةابَعه من وول قياء،ياأل وماابنه قياء،تاأل الربرة وآله ن سيد  ،ايتٛب١(ايتٛب١(128128))

 .العادلني ربَّ  اي..  آمني ،أمجعني معه  وىلياا ،الدين يـو إىل
 هاليػ احلاجة   أم  ضلن الذى احلديل  و ، هللا رسوؿِ  ىن احلديلُ  احلقيقة ى

 حػاؿ هللا ػلػوِّؿَ  فلػن ور اتاػا، ومػن ،غموماػا ، ومػنعلوماا ومن ،مياولاا من لاخرج اايف،

 :ادلنعاؿ الواحد بقوؿ ىملوا إذا إ  حاؿٍ  أحسن إىل مجيعها األمة  ذه

                                     ((ٕٕٔٔ)جألقُجخ)جألقُجخ..  

 العملػد البيػاف  الاػ َّ   ػذا هللا وجعػل ، ء ػ لكػل تبيػافٌ  فيػه القػرآف هللا أيػهتؿ

حياتاػا الػا  أمػور وػل ماػه لاػنعل  القػرآف،   ماَّػا الػر ن مػراد بعملػه فيبػنيِّ  للقرآف الكػرمي،
  ػذا مػورة غلعػل  ف هللا مػن مسالػ  مسػل  ووػلَّ    آزرتاػا، وترفعاػا ،  دييػا  تالعاػا

 :سضرته ينيبه دملَّ  ف ذا ،سليلنه   ةضبالاا ةاحليَّ   احلبي 
َُا  َف٥ًٛاَف٥ًٛا  }} َُاٜن ُُْٛٔٞ  ٜن ُِٜت َُُْٛٔٞصٜأ ُِٜت ٕٖٗ{{ٝأَفًهٞ ٝأَفًهٞ   َصٜأ

  

 وجعل ،احلبي  أز ؽ إىل يظر - اايف األ   و و - ٕٖ٘حوله من مم تعامل وإذا

 !!!  ذا  و األساس!يصي  ماها لالسه
 فلػي ابػوب ىليػه أفضػل الصػ ة وأمت السػ ـ ....  احلبيػ   زػ ؽ املاا ف ذا

 .يصي  بيااا ادلياول و  اخل فات و  للاهتاىات
 غػ  ادليػوؿ ومػن األ ػواء ومن الالوس،  هوات من واخل فات الاهتاىات ال  وإظلا

 وأعػر ومدحػه ،هبػا  هللا ذوػره الػا األومػاؼ - فقػ  - اسػنخدماا لػو لكن اليرىية،

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٙجْٕح  –ُِٕي جٌّمحٚي ضٍوٟ طف١ّٕ  ٖٕٖ
 ٕٓ جٌىجٌِٟ ػٓ ِحٌه ذٓ جٌك٠ٍٛظ ٌاٟ هللا ػٕٗصك١ف جٌرهحٌٞ ْٚ ٕٖٗ
حذٕققح )جٌؿّقحي جٌّكّقىٜ ْقحٍٖ٘ ٚذحطٕققٗ( طىٌٍطفيق١ً فقٝ أنقعق ٚأصققحف جٌٕرقٝ جٌىق٠ٍُ ػٍق١ىُ ذ ٕٖ٘

 ضؼحٌٝ إلنٍجؾٗ. حء جٌٍٜٗٙ غُ ٚفمٕح هللاكحاٍجضٗ ٌّىز ػحَ وحًِ ذٍمحء جٌيفٚ٘ٛ وطحخ أٌم١ٕح ِ
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 ؿيقػو  و ػو  إليه مسما فيااء، جاة   ووأياا الدييا   حياتاا لكاي  حرآيه،   هبا ىليه
   :له                                      ((199199األعضافاألعضاف((. 

  ُذغٔ أخالم ايٓيبُذغٔ أخالم ايٓيب

 !!األز ؽ؟  ذه بعض ىلد مجيعاً  سر  لو اب لاا ما
 !!ادلسلمني؟ بني اايف والصل  العلو أين

 وأف ظلمػك، نىمػ وتعلػ أف القػومي، اخللػق  ػذا إىل ػلنػاج اإلسػ م  العػام رلنمػم

 هللا امندحػه الػا الابػوة أزػ ؽ  ػذه أليسػ . حرمػك مػن دتعِسػ وأف حسعػك، مػن تصػل
 : له وحاؿ ،ىليها

                        ((ٍٗٗجٌمٍجٌم)ُ)ُ..  

   األسػاار،   القػالمني وأومػل ،الهتا ػدين وأز ػد ،أوؿ العابػدين أيػه مػم
 أم    ضلن مبا مدحه وإظلا ذلك، بكل ؽلدحه م هللا لكن الوماؿ، مياـ الصالمني وأمجل

 .ةالكرؽل األز ؽ و   إليه، احلاجة
   ولاػا ،لػه هللا يقػوؿ ،والقػرابت الاوافػلِ   داءِ  وزاد هللا، بساىػة ا نرل إذا فادلسل 

   : أيه                                                             ((1515)ُ٘ٝادتا)ُ٘ٝادتا. 
 يلعػل أليػه مػاه  زػ اً  يلسػه ويػرى ادلسػلمني إزوايػه ىلد ؽلرُ  شلن أى   أ  لذلك

 !!إتياأا   مقصرين  ؤ ء ويرى ،!!والعبادات الساىات من ووذا وذا
 ضػما   ػل لكاػك الساىػات ىملػ  أيػ  ،!!القبػوؿ مػن ينأوػد م أيػه مػم ػذا 

  اىنك ؟و اىنك  ؤ ء  أف ما القبوؿ، ضما  لو وح  !!الدرجات؟ رافم من القبوؿ

 !!.لالسك القيامة يـو اجلاة   ومقامك لالسك، وحسااتك ،لالسك
 النوامػل، الػرتاح ،؛ اإلسػ ـ يػ  أزػ ؽ فيػك يلمسػوا أف ماػك يرجػوف  ػؤ ء

 يقػوؿ الػذي واايزػرين، األولني سيد ىليه واف الذي السي  اخللق اللني، ،ةالر  ،ةادلود

  :وجهه هللا ووـر  ىل    اإلماـ يهف
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{{  ِٔ ََِٔ ََ  ُٙ َُٙصآ ١َٟٗ  َصآ ١ََٟٗبٔزٜ ُ٘،  َبٔزٜ ُ٘،َٖاَب ِٔ  َٖاَب ََ َِٚٔ ََ َٚ  ُ٘ ٜٛ َُ٘خاٜي ٜٛ ُ٘   ََِعض٢ٜف١ََِٟعض٢ٜف١ٟ  َخاٜي ُ٘ ٜأَذٖب ٕٖٙ{{ٜأَذٖب
  

 ة!!الرسال حبل حا - وػلبه إ  ؼلالسه أحد  
 دلسػه ِلَمػاوإزوتػه  وىمػه أبيػه ىلػد الا  آعر ويفبن حارعة،   زيدسيد   م  ً  فا د

 .معاملنه وحسن حه،أز  وورمي ،معا رته مجيل من
 ،ةالكرؽلػة، واايداب احلميػد األزػ ؽ هبػذه ادلسػلموف مسػك لػو أحبػاب اي هللاو
 .أفواجاً   هللا دين   الااس لدزل

 مساجد  ؟   ادلسلمني بص ة ادلسلمني غ   أف ما
 !وزالقه   أأ   ذا
 ؟احلراـ هللا بي  س اج ادلسلمني غ   أف ما

 !!هللا وبني بياه زاص   أف  ذا
 فماذا يريد غ  ادلسلمني:

 ،... الن ػارات تبػادؿ   ت ....ادلعػام  ادلسلمني ى  من يقرتبوف ىادما يريدوف 
 .... ماذا يريدوف؟؟؟؟ ةالدييوي احلياة  

 ة.امدي احلضرة ىليها واي  الا ةادلرضي األز ؽ ماه  ايلمسو أف 
 ....  يسأؿ هللا

 ..... ةأف غلملاا هبذه األز ؽ الكرؽل
 .... وأف غلعلاا من أ ل  ذه األوماؼ العظيمة

وأف يرزحاػػا اتبػػاع حضػػرة الاػػ    وػػل أحوالػػه، وأف غلملاػػا  ميػػم أز حػػه وزصػػاله، 
معػػه يػػـو  وأف غلعػل لاػػا يصػيباً مػػن ىسالػه الػػذي زصػػه هللا بػه وإفضػػاله، وأف غلعلاػا هللا 

 الدين، ومعه   جاة الاعي .
ن وىلد آله ومابه وسّل وملَّد هللا ىلد سيد  

                                                           
 ؾحِغ جٌطًٍِٞ ٕٖٙ
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 اجمللس الرابع والثالثون
  ايكضإٓ ٚايٓيبايكضإٓ ٚايٓيب

  صمح١ اهلل يًُؤَٓنيصمح١ اهلل يًُؤَٓني

  أٌٖ اإلصار٠ ايع١ًٝأٌٖ اإلصار٠ ايع١ًٝ

  طالب املكاَات ايعاي١ٝطالب املكاَات ايعاي١ٝ

  ايتؾب٘ بايضعٍٛ ايتؾب٘ بايضعٍٛ 

  ُخًٝل ايٓيب ُخًٝل ايٓيب 

  ٚص١ُ ايٓيب ٚص١ُ ايٓيب 

  املٛاطٜٔ ايٓب١ٜٛاملٛاطٜٔ ايٓب١ٜٛ
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ايكضإٓ ٚايٓيبايكضإٓ ٚايٓيب: : اجملًػ ايضابع ٚايثالُٕٛاجملًػ ايضابع ٚايثالُٕٛ
ٖٕ7

  

 سػبق  الػذي الػرحي ، الػر ن العػادلني، ربِّ   مػداحل - الػرحي  الػر ن هللا بسػ 

 والصػ ة ة.اخلامػ بر نه ادلؤماني ىباده وىامل ،ةالعام بر نه اخللق وىامل غضبه، ر نه

 ن، سػيد  رحػي ، وؼءر  ابدلػؤماني وجعلَػه للعػادلني، ر ػةً  مػو هُ  َأرسػله مػن ىلػد والسػ ـ
 ىليه هللا ملد ،والبا اات الظا رات اتاخل   ول وسر الربوات، ومابم الر ات، مصدر

 َدربػه ىلػد ميػد مػن ووػل اذلػادايت، الا ػـو ومػاابنه الاػ ات، الكواوػ  آلػه وىلػد

  .العادلني ايرب ،مني.. آ مني، آأمجعني معه  وىلياا ادليقات، يـو إىل سبيله وسلك
 مػن اػاب يػهتؿ ومػا ويكبػات، وػوارث مػن باػا  َّ ػألػ مػا لكػلِّ  اليػلاء  و  هللا وناب

 الػذي الػهتمن  ػذا اإلذليػة ببصػ ته رأى أف بعػد  األىظ  احلبي  هيبَّ  وحد وَأدواء، أسقاـ

 :الهتمن  ذا ىن منادأً  فقاؿ، فيه ػلدث وما يسمعه وما يراه وما اايف، فيه ضلن
َٗا  ٜأالٜأال  }} ْٖ َٗاإ٢ ْٖ ُٕ  إ٢ َُٕعَتٝهٛ ٠١َٓ،  َعَتٝهٛ ٠١َٓ،ٔفِت ًُٞت  ٔفِت ًُٞتٜفٝك َُِدَضُد  ََاََا: : ٜفٝك َُِدَضُداٞي َٗا  اٞي ِٓ َٗأَ ِٓ ٍَ  َٜاَٜا  َٔ ٍََصُعٛ ٘ٔ؟  َصُعٛ ٘ٔ؟اي٤ً ٍَقٜٜق  اي٤ً ٍَا   ٔنَتاُبٔنَتاُب: : ا

ٔ٘ ٘ٔاي٤ً ٘ٔ  اي٤ً ٘ٔٔفٝ َٕ  ََاََا  ََْبٝأََْبٝأ  ٔفٝ َٕٜنا ِِ،  ٜنا ِِ،ٜقِبًٜٝه ِِ،  ََاََا  ََٚخَبُضََٚخَبُض  ٜقِبًٜٝه ِِ،َبِعَزٝن ُِ  َبِعَزٝن َُُِٚذٞه ِِ،  ََاََا  َُٚذٞه َٓٝه ِٝ ِِ،َب َٓٝه ِٝ َٛ  َب ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ٌُ ٌُاٞيٜفِق َِٝػ  اٞيٜفِق َِٝػٜي   ٜي

،٢ٍ َِٗظ ٢ٍ،ٔباٞي َِٗظ ِٔ  ٔباٞي ََِٔ ََ  ُ٘ َُ٘تَضٜن ِٔ  َتَضٜن َِٔٔ ُ٘  َجٖباص٣َجٖباص٣  َٔ َُ ُٜ٘قَق َُ ُ٘،  ٜقَق ُ٘،اي٤ً ٢ٔ  اي٤ً ََ َٚ٢ٔ ََ َُٗز٣  اِبَتَغ٢اِبَتَغ٢  َٚ َُٗز٣اٞي ٙٔ  ٔفٞٔفٞ  اٞي ِٝض٢ ٜٙٔي ِٝض٢ ُ٘  ٜي ُٜ٘أَم٤ً ُ٘،  ٜأَم٤ً ُ٘،اي٤ً   اي٤ً

َٛ ُٖ ََٚٛ ُٖ ٘ٔ  ٌٌَُُذِبَذِب  َٚ ٘ٔاي٤ً َُٔتنُي،  اي٤ً َُٔتنُي،اٞي َٛ  اٞي ُٖ ََٚٛ ُٖ ُِ،  ايٚشٞنُضايٚشٞنُض  َٚ ُِ،اٞيَرٔهٝ َٛ  اٞيَرٔهٝ ُٖ ََٚٛ ُٖ ُِ،  ايٚقَضاٝطايٚقَضاٝط  َٚ ُُِغَتٔكٝ ُِ،اٞي ُُِغَتٔكٝ َٛ  اٞي َُٖٛ   الال  اي٤ٔشٟاي٤ٔشٟ  ُٖ

٘ٔ  َتظ٢ُٜغَتظ٢ُٜغ ٘ٔٔب َٛا٤ُ  ٔب ِٖ َٛا٤ُاأٜل ِٖ ًَٞتٔبُػ  َٚالَٚال  اأٜل ًَٞتٔبُػَت ٘ٔ  َت ٘ٔٔب ١َٝٓ،  ٔب ١َٝٓ،اأٜلٞئغ ُ٘  َِٜؾَبُعَِٜؾَبُع  َٚالَٚال  اأٜلٞئغ ِٓ َُٔ٘ ِٓ َُا٤ُ  َٔ َُا٤ُاٞيُعًٜ   ٜنِثَض٠ٜٔنِثَض٠ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َِٜدًُٜلَِٜدًُٜل  َٚالَٚال  اٞيُعًٜ

ِٜٓكٔنٞ  َٚالَٚال  ايٖضٚر،ايٖضٚر، ِٜٓكٔنَٞت ُ٘،َعَحاَعَحا  َت ُ٘،٥ُٔب َٛ  ٥ُٔب َُٖٛ ِِ  اي٤ٔشٟاي٤ٔشٟ  ُٖ ِِٜي ٘ٔ  ٜي َِٓت َ٘ٔت َِٓت ٔٗ  َت ٔٗاٞئح ُ٘  إ٢ِسإ٢ِس  اٞئح َُٔعِت َُ٘ع َُٔعِت ْعَاا  ِإ َّ ِإ َّ     ::ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َذٖت٢َذٖت٢  َع ْعَاامسَِ   مسَِ

ِٔ  ،،الرىْ ِد الرىْ ِد   ِإىَل ِإىَل   يَػْهِدييَػْهِدي  َىَ ًباَىَ ًبا  حُػْرَءا ً حُػْرَءا ً  ََِٔ ََ  ٍَ ٍَٜقا ٘ٔ  ٜقا ٘ٔٔب ِٔ  َفَزَم،َفَزَم،  ٔب ََ َِٚٔ ََ َٚ  ٌَ ُٔ ٌََع ُٔ ٘ٔ  َع ٘ٔٔب ِٔ  ٝأٔجَض،ٝأٔجَض،  ٔب ََ َِٚٔ ََ َٚ  َِ ََِذٜه ٘ٔ  َذٜه ٘ٔٔب ٍَ،  ٔب ٍَ،َعَز   َعَز

ِٔ ََ َِٚٔ ََ ٘ٔ  َرَعاَرَعا  َٚ ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ ٣ِ  إطإطٔفَضٔفَض  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ََٖز٣ََٖز٣  إ٢ٜي ٣َُِِغَتٔكٝ   9ٕٖ{{َُِغَتٔكٝ
 ضلنُ  ما لكل اليلاء فيها الا وتعاىل، تبارؾَ  العهتةِ  رب   ميدليةُ   و تعاىل هللا فكناب

 ولّ  ،ةمجاىي أو ةفردي ،ةيلسي أو ،ةاجنماىي أو ،ةاحنصادي أدواء واي  إف أدواء، من فيه

  :  ػأأا    هللا حػاؿ العصػر   ادلوجػودة اأَلدواء                                  
          ((8282إلعضا٤إلعضا٤اا)). 

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٙ٘  ١ٖٔٗٙغ ج٢نٍ ِٓ ٌذ ٘جْٕح  -ٔؿغ جٌطٛج٠غ  7ٕٖ
 ؾحِغ جٌطًٍِٞ ْٕٚٓ جٌىجٌِٟ ػٓ ػٍٟ ذٓ أذٟ طحٌد ٌاٟ هللا ػٕٗ 9ٕٖ
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  صمح١ اهلل يًُؤَٓنيصمح١ اهلل يًُؤَٓني

 يسػنسيم بػه مػا القػرآف، ملػا ي  ومػن القػرآف، معاين ومن القرآف، بياف من هللاُ  ياهتِّؿُ 

، الػهتمن  ػذا   اينيػرت الػا وادلعاويػة ةاحلسيَّ  األمراض ولِّ  ىلد يقض  أف  هللا مبعوية
 سػيالها؟ الػذي مػا ،و ػواغل ميػاول ىلإ تػؤدي الػا ادليػاول اايف اخللػق يهػ  مػا  ػ وأ

ػ ، ػ ء وػلَ  وسػع  الػا هللا ور ػة هللا، ر ػةُ  إ َّ  ذلػا حػل  اػاؾ لي   بسريقػة هبػا هللا ر ذَوَّ

!!. والعيػاف لاػا ويقرهبػا ،الوجداف   ي َِّبنها أف  هللا أراد ة،يورايي حقيقة إىل اينبا اا تيدى 
:    ربػػك حػػوؿ  إ حلبػػك  ذف معػػ  حػػرأا                            
 .ف(ف(األعضااألعضا5656))

 مؤيػل، (اّللَِّ  َرْ َػ َ  ِإفَّ ) :تقػوؿ ،ةالقضػي   وأدزلاا ػا ةالعربيػ ابللرػة أتياػا لػو

ػنَ ة حريبػ) تكػوف أف وادللػروض ػنَ  يػ ٌ َحرِ ) هللا ر ػةتكػوف  ويػف لكػن ،(اْلُمْاِسػِانيَ  مِّ  مِّ
 ذلػك، مبا ػر بسريػق لاػا نييبػ أف ويريػد ،ذلػك ويعس ذلك، يعل   هللا إفَّ  ؟(اْلُمْاِسِانيَ 

 يعس( اْلُمْاِسِانيَ  مِّنَ  َحرِي ٌ ) - ومصسلاه هللا حبي  احلقيقة   و   - هللا ر ة أفَّ  فيبني

 األرض أالق ًااواب  ظا ًرا ينصل أف أراد من وول واجلماىية، اللردية ادلياول ول ى ج
 واأليػوار ةاإلذليػ األرزاؽ لػه ومنػد ،ةالظػا ر  األرزاؽ له تنسم أف أراد من وول والسموات،

 بػه يلػن  الػذي هللا فػن  أراد ومػن هللا، ملػك   هللا زػ ات أراد مػن وػل ،ةالبا اػ الرابييػة

 .هللا رسوؿ ومو   سيد   و ؛هللا لاا وضعه واحد ابب ذل  هللا، ىباد من الصاحلني ىلد

  أٌٖ اإلصار٠ ايع١ًٝأٌٖ اإلصار٠ ايع١ًٝ

 ا  سيصػل الػذي مػن سيصػله؟ الػذي ومػن ؟،سػيدزله الذي من ؛الباب  ذا لكن

 اىل ومػل حػ  ويبيػه حبيبه  دي ىلد ربه بساىة وا نرل يلسه جا د من ىناب؟األ  ذه

 يعػاين الصػاحلات ىمػاؿواأل والعبػادات الساىػات  ػذه   سػيكوف أليػه ،حسػافاإل مقػاـ
 .األوحات ول   حلبه ىلد ميرحاتٌ   هللا رسوؿ أيوار

 ةىاليػ إرادة لػه أى مريػد وولمػة، ادلريػد بيػد ٍزػذ أف أمجعني، الصاحلني  ريق و ذا
 لػه ومػن األزيػار،  ػؤ ء سػكة   لػه لػي  ،ةفاييػ دييويػة مصػا    إرادة لػه ومػنة، وغاليػ
 مػن  ػو ذلا، حد و  ذلا ىد   الا اإلذلية والن ليات الرابينّ، والاور اإلذل ّ  اللن    إرادة

 .الناقيق أ ل من ويصب  ،السريق  ذا سلوؾ يسنسيم
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 مػن مػاك  :أحبابػه بػني مػرةً  حػاؿ ، العػهتال  بػوأ اإلماـ الصاحلني من رجلٌ  ولذلك

 ليػ ء، أمػل وم سػانيَ  ىيػر   مت أ  يقػوؿ والذي  يًئا، أرَ  وم ساوات سبم  َ  أ  يقوؿ

 ة، د حاؿ ذل :واحد رؤية ولو أرَ  وم ساة يرةى أسةَ   َ  أ  يقوؿ ومن
  ِيققىللحِيققىللح  جإلٌققٗجإلٌققٗ  يوققٍيوققٍ  ٝل ٝل فطققفطقق  أٌٚٔققٟأٌٚٔققٟ

  

ٍَ   ٌٚقٌُٚقُ ٍَ ٠قق ٌَ   ٠قق ٌَ ٔقٛ   ٚؾٙققسٚؾٙققس  وققًوققً  فقٟفقٟ  هللاهللا  ٔقٛ

   ادلب وعػة هللا أيػوار ىػن احل ػ  لػه تكيػف وم بصػدؽ هللا ذوػر واحػداً  ولػو أروين  
 مػم ة،السػعاد ىاحبنهػا ةاإلراد لنصػب  ،واإلزػ ص الصػدؽ ػلنػاج و ػذا الكالاػات، وػل

 .هللا من ةوالهتايد واحلسر ةالسعاد أ ل
 ػلػ   هللا ألفَّ  ،ةادلضػي ةاللنيػ ةوالعهتؽلػ ،ةالقويػ اإلرادة ىلػد ادلريػد يربػوف فكايوا

   وصللػ  ،وأرواحاػا بقلوباػا ماهػا وطلػرج الػدييا   يرتقػ  حػ  األمػور بعهتال  فزذ أف ماا
 معهػا يظلػوف ةالقويػ العهتؽلػة  ػذه ،ةحويػ ةىهتؽل  ناج و   الاور، بساط ىلد تعاىل مواجهنه

 . ابوب للابي  القلوب   ابة  ر ليوحدوف
 ،حضػرته مػم روحػه تنعلػق حػا اللريػد الاػ   ػذا وومػا ت  مػا ت ادلريػد واذيرػ
 رسػوؿ سػيد  إ  ابلػه ىلػد أحػد و  ؽليػ  هللا، رسػوؿ سػيد  زيالػه و  ياػاـ حلاؿ ويصل

 ؟،العمػل  ػذا يػؤدي   وػاف ويػف سليلنػه   اضػراسن إذا إ  ىمػل أي يعمػل و  هللا،

  : أمجعني لاا حاؿ هللا ألف ،يعمله واف وما العمل ليعمل ،سضرته لينيبه              

                                                           ((2121ألذظابألذظاباا)). 

  ب املكاَات ايعاي١ٝب املكاَات ايعاي١ٝطالطال

 أ ػل ومػن العلػد الدرجات أ ل من فيه يصب  اايزر، اليـو أراد ومن هللا، أراد من

 أراد ومػن ،هللا وىسػاء هللا ومػا  هللا وإوػراـ هللا وفضػل هللا أراد مػن ،ةالعليػ ادلقامػات

 هللا ذورعلػا أمػرين  نػاج األمػور  ػذه وػل ة،اايزػر    ةاللػازر  والدرجاتة العالي ادلاام 
  :ونابه  

 ظػا ر ىمل أي يؤدي و  ،دالماً  هللا برسوؿ ميرو ً  سليلنه   يصب  :األوؿ األمر

 احلبيػ  حيػاة   اً مػر   وواف ىباس بن هللا ىبد ، سيد يراه وأيه واسناضره إ  اب ن أو

 ىلػد فػدزل ة،والبا اػ ةالظػا ر  حواسػه رلامم به أزذ ولياً   ر ً  به اييرل لكاه ،األىظ 
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  ػذه :لػه وحالػ  األىلػد الرفيػق إىل اينقالػه بعػد ، هللا رسػوؿ زوجػةة سػلم أـ ةدالسػي

 فػرأى هللا رسػوؿ فيهػا ياظر واف الا ادلرآة   فاظر، فيها ياظر هللا رسوؿ واف الا ادلرآه

 هللا سبيػ  النيػبه ولػه علػه فكػاف ة،ابلكلي به ميرو ً  واف أليه !! هللا رسوؿ ادلرآة  
 .ومصسلاه

   ؽليػ  أف ىلػد ػلػرص احلػج اىل يسػافر ىاػدما  ىمر بن هللا ىبد سيد  وواف
 حػ  -ة تعبدي ليس  أمور و ذه -  ادلصسل  احلبي  فيها داس الا األحداـ موضم

 غػ ت دلػاذا :لػه فقػالوا ،أزػرى مػرة ورجػم ةالراحلػ وغػ  السريق من جهتء   ةمر  ذات أتد

  : ادلوضػم  ػذا   ةالراحلػ غػ  الاػ  رأيػ  :حػاؿ ة؟،الراحلػ                  

                       ((3131ٍعُضإعُضإ  آٍآ)). 

  ايتؾب٘ بايضعٍٛ ايتؾب٘ بايضعٍٛ 

 وجعلػه ،ومراضػيه زلابػه  مػاؿ هللا لػهمجَّ  الػذي الاػ   ػذا ينػابم هللا ػلبػه أف أراد من

 أف بػد فػ  الاهػاايت، أايػة إىل البػدء بػدء مػن والصػاحلني وادلقػربني للمنقػني وحػدوة مػورة

  ريقػة و  ،أولػه  ريقػة و   ػربه    ريقػة حػ  ،أحوالػه وػل    هللا برسػوؿ ينيػبه
 وػاف الذي للعصر ويعود العصر مسن دات ويرتؾ به ينيبه ف  ،الهتمن مراىاة مم ،لبسه

 الي تعػ وياػا  ادلنيػددين بعػض ينخػذه والػذي هللا بػدين يليػق   مػا و ػذا، هللا رسػوؿ فيػه

 .فيه أ  الذي الهتمن مراىاة مم هللا برسوؿ فالنيبه، هللا
ـ، الاػو  وحػ  و  ،ادليػ   و  ،الكػ ـ   ،ىمػل وػل   هللا رسػوؿ أسناضػر لكػن

 ةاليػريل حاديػلاأل مػن دػلصػ   مػا ىاهػا وارد ادليػا د  ػذه وول ،واليراء البيم ووح 
، وحػج ةوزوػا ومػـو مػ ة ىػن ةىبػار  ادلوضوع وأف ؛ كذا األمور يرى لكااا ،حضرته ىن
 الػذي دواله ملعوؿ أفسد  واه ىلد ميد ومن  وا ، ىلد هبا ظلي  األزرى األمور وأما

 .لاا هللا أىساه
 ،الػدواء اسػنخداـ ةو ريقػ رو ػنه لػه ويكنػ  للسبيػ  يػذ   فالػذي ؛السػ  م ػل

 فكػذلك !سييػلد؟  ػل  ػواه ىلػد وؽليػ  السبيػ  لػه الػا أىسا ػا ةالسريقػ ؼلػالف فمػن

  : بيػرط ولكػن ،األدواء وػل مػن  ػلاء وجعلػه لاػا هللا أيهتله الذي الدواء              
                  ((2121)األذــظاب)العػػام ،والكبػػ  الصػػر ، اجلميػػم تيػػمل (:َلُكػػ ْ ) و  األذــظاب 
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 .ىليها ومن األرض هللا يرث أف إىل زمايه من ،والاساء الرجاؿ ،واجلا ل
   ،ىليػه وػاف الػذي ظػا ره   ينبعػه إذاً  وػذلك حػاؿ لػو أليػه(، ن)   قػلي وم

 ونػاب اىليهػ هيبَّػ الػا ةادلعاويػ أومػافه :يعػس(، اّللَِّ  َرُسػوؿِ  ِ  : )حػاؿ لكػن، و يئنػه ملبسه

 ،األينػاـ وولالػة ،األرحػاـ مػلة   ،والنواضم ،والكـر واحلل  ،والعلو الصل    م  ً  ؛هللا
 روػهت الػا ةادلعاويػ األحػواؿ  ػذه ،رىػاينه  حيػل مػن وادلسػاوني اللقػراء ىلػد والناسػ 

  ة.الربي ز  اتباع   ادلوىل ىليها
 من ،ادلخنار احلبي  ظا ر من اً حريب بذلك وأمب  الظا ر   ةابعه أحد   لو لكن

 لػه صلػد الاػاس مػم ينعامػل ىاػدما لكػن، هللا رسػوؿ جبػة وحػ  ،ةمَّػوالعِ  ةاللايػ  وؿ حيل

 !.هللا؟ برسوؿ تيبه  ذا  لة، ادلعامل   وحسوة ةغلظ
  : هللا حػاؿ مػا   بػه ينيػبه هللا برسػوؿ ينيػبه أف أراد مػن لكػن                 

                                            ((159159ٍعُضإعُضإ  آٍآ)). 

  ُخًٝل ايٓيب ُخًٝل ايٓيب 

 :احلسايني مجم فقد اً إذ ،واب ااً  ظا راً  ءادلر  تيبه إذا
 ذور ػا الػا ةالاوراييػ أومػافه   بػه النيبه ادلعوؿ، ىليه الذي األوؿ األساس لكن

 يوجههػا ، والػا وػاف الربيػة رب ونػاب   بيػاف جلػدأ وضػاها والػا ة،القرآيي اايايت

  : م ػػل الاػػ ، حضػػرة إىل ةحصػػ   رسػػالل   هللا                              

        ((199199ألعضافألعضافاا)) هللا  رسوؿ حاؿ :سال ً جربيل ىن  ذه اايية 
ٌُ،  َٜاَٜا  }} ٌُ،ٔجِبض٢ٜ ٍَ  ََٖشا؟ََٖشا؟  ََاََا  ٔجِبض٢ٜ ٍَٜقا ٍَ  َذٖت٢َذٖت٢  ٜأِرص٢ٟٜأِرص٢ٟ  ََاََا: : ٜقا ٍَٜأِعٜأ َِ،  ٜأِعٜأ َِ،اٞيَعأي ٍَ  اٞيَعأي ٍَٜقا ِٖ: : ٜقا ُُِٖ ُُ  ٍَ ٍَٜقا   ٜقا

ٌُ ٌُٔجِبض٢ٜ ُُٖز،  َٜاَٜا: : ٔجِبض٢ٜ ُُٖز،ََُر ٕٖ  ََُر ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ َ٘اي٤ً َُُضٜى  اي٤ً َُُضٜىَٜٞأ ٌَ  ِِٕٕأٜأٜ  َٜٞأ ٌََتٔق ِٔ  َتٔق ََِٔ َٜٛعٜو،  ََ َٜٛعٜو،ٜق َٞ  ٜق ٔٛ ََُٞٚتِع ٔٛ ِٔ  َُٚتِع ََِٔ ََٜو،  ََ ََٜو،َذَض   َذَض

َٛ َََٛٚتِعٝف ِٔ  ََٚتِعٝف ُٖ َِٔع ُٖ َُٜو   َع َُٜو ٜظًٜ   8ٕٖ{{ٜظًٜ

 سػنادث  ػل، األزػ ؽ تلػك ىلػد زماياػا   ادلسػلموف ميػد لػو ىلػيك  اب

 ومػن ، سػأىسيه حػرمس ومػن ، مػلهأس حػا عس مػن! ادلػؤماني؟ بني ةمعضل أو ميكلة

                                                           
 ؾحِغ جٌر١حْ ٌٍطرٍٞ  8ٕٖ
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 رسػوؿ ن هللا إ  إلػه  ) يقػوؿ أمنػه مػن رجػل يػهأل ،هللا رسػوؿ ألجػل ىاػه وسػأىل ظلمس

 .  هللا رسوؿ دلرضاة و لبا هللا لوجه الظام  ذا ىن سأىلو هللا حلبي  ف وراماً  (هللا
 فق ، األوراد  و الصاحلني جهاد أف يظن البعض ولكن الصاحلني، جهاد  و و ذا

 إليػه، أ ػر  مبػا للعمػل وتسػنعد هتهػا ذلػك وبعػد ،الػال  لنسهػ  جعلػ  اظلػا األوراد لكن

 سػ ء وواػ  فيهػا، وأزيػد األوراد أؤدي واػ  لػو أليػه ،ةليسػ   ػ  الرايػ األوراد ألف
  اػاؾ لػي  حسػاات ىليهػا سػنأزذ!، هللا؟  ريػق   األوراد لػك سػنلعل ذاامػ إذاً  ،اخللػق

 .وادليا دات والن ليات اللن   ريق وإىل ،القرابت  ريق إىل تصل لن ولكن ،مايم

  يب يب ٚص١ُ ايٓٚص١ُ ايٓ

 ح  ،واألىراض واألغراض األمراض  ذه من يلس  أ هر أف بد   األوراد مم إذاً 
 - لاػا حػاؿ ولػذلك، ومػلاه ىلػوه   احلبيػ  ألزػ ؽ ةمصػرر  ةمػور  أز حػ    أمػب 
 :فقاؿ أوما  من  و بل - زصوميه تلك يقوؿ   ح 

أٚفاْٞ باإلخالل يف ايغض أٚفاْٞ باإلخالل يف ايغض   ::أٚفاْٞ صبٞ بتغع، ٚأْا أٚفٝهِ بٗاأٚفاْٞ صبٞ بتغع، ٚأْا أٚفٝهِ بٗا  }}

ٚايعال١ْٝ، ٚايعزٍ يف ايضما ٚايغنب، ٚايكقز يف ايغ٢ٓ ٚايفكض، ٚإٔ أعفٛ ٚايعال١ْٝ، ٚايعزٍ يف ايضما ٚايغنب، ٚايكقز يف ايغ٢ٓ ٚايفكض، ٚإٔ أعفٛ 

ٌَ َٔ قٛعين ، ٚإٔ ٜهٕٛ فُيت فهضٟا،  ٌَ َٔ قٛعين ، ٚإٔ ٜهٕٛ فُيت فهضٟا، عُٔ ظًُين، ٚأعٛٞ َٔ ذضَين، ٚأف عُٔ ظًُين، ٚأعٛٞ َٔ ذضَين، ٚأف

ٖٖٓ{{  ْٚٛكٞ سنضٟا، ْٚعضٟ عربٟاْٚٛكٞ سنضٟا، ْٚعضٟ عربٟا
  

 أو ػر، األمػر لاػا وأوضػ ، وفناػه يػوره مػ اث يريػدوف الػذين ألحبابػه وراعػة وجعلهػا
 .{{أبٝــ٘ أبٝــ٘   فــٛص٠فــٛص٠  ايٛيــزايٛيــز  }}، فلػػد األعػػر: أبيػػه مػػن مػػورة يػػهأل بػػنا  األب؟ يػػرث مػػن
 مػن مػورة فأمػب  ،ذاتػه  زػ ؽ تيػبه مػن وميا داته؟ أحواله   هللا رسوؿ س ث ومن

  :    ونابػه  ػأأ    هللا حػاؿ الػذين  ػؤ ء م ػل وذلك، اإلذل  اجلماؿ  ذا   هللا حبي 
                                                      ((2929ايفتسايفتس))   من؟ ىلد  د 

 ويػف إذاً !  ، ادلػؤماني؟ مػم ةزيػوي أو ةغلظػ أو ة ػد  اػاؾ  ػل، الكػافرين ىلػد

 حاذل   كذا ،واحلااف والعسف ة،واليلق ةوادلود ،واللني ةالر  ؟ادلؤماني مم حاذل يكوف 

 اليػيوخ ىػن يباػل واليػاب ،الكبػ  يػوحر والصػر  ،الصػر  يػرح  الكبػ . بعضػه  مػم

                                                           
 يوٍٖ جذٓ ػرىٌذٗ فٟ جٌؼمى جٌف٠ٍى ٖٖٓ
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 :هللا رسوؿ بقوؿ وىم  ،ؼلدمه منىادما يكرب  لي د  ليخدمه
َّ  ََاََا  }} َّٜأٞنَض ِّٝدا  َؽاٙبَؽاٙب  ٜأٞنَض ِّٝداَؽ ٘ٔ  َؽ ٘ٔٔئغٓٚ ٚٓ َٖٝض  إ٢الإ٢ال  ٔئغ َٖٝضٜق ُ٘  ٜق ُ٘اي٤ً ُ٘  اي٤ً ُٜ٘ي ِٔ  ٜي ََِٔ ََ  ُ٘ َُ ُُٜ٘ٞهض٢ َُ َِٓز  ُٜٞهض٢ َِٓزٔع ٘ٔ  ٔع ٘ٔٔعٓٚ ٖٖٔ{{  ٔعٓٚ

  

 ،الكالاػات وػل وإىل اجلمػادات وإىل احليػوا ت إىل اإليػ  تعػدت نه ر ػ أف حػ 
 :فقاؿ  افياً  بيا ً  بنيَّ   الا  أف ح 

ََِضٜأ٠٠  َرَخًٜٔتَرَخًٜٔت  }} ََِضٜأ٠٠ا ٖٓاَص  ا ٖٓاَصاي َٗا  ٖٖٔض٠ٕٖٖٔض٠ٕ  ٔفٞٔفٞ  اي ِٜٛت َٗاَصَب ِٜٛت ِِ  َصَب ِِٜفًٜ َٗا  ٜفًٜ ُِ ٛٞٔع َٗاُت ُِ ٛٞٔع ِِ  ُت َِِٜٚي َٗا  َٜٚي َٗاَتَزِع ٌُ  َتَزِع ٌَُتٞأٝن ِٔ  َتٞأٝن َِٔٔ َٔ  

ـ٢ ـ٢َخَؾا ٕٖٖ{{ِصض٢ ِصض٢ اأٜلاأٜل  َخَؾا
  

 ؽلنسػ  مػاه  واحػد وػل ،اعاػني وجػد يػـو ذات و  !!احليوا ت ح  مم الر ةاً إذ

 :   فقاؿ ،فينادأ فاواحل اوعل بنهروو 
َٖا  }} َٖااِصٜنُبٛ ١َُٟ،  اِصٜنُبٛ ١َُٟ،َعأي ِْظ٢ٝيٛا  َعأي ِْظ٢ٝيٛاٚا َٗا  ٚا ِٓ َٗاَع ِٓ ١َُٟ،  َع ١َُٟ،َعأي َٖا  َٚالَٚال  َعأي َٖاَتٖتٔدُشٚ ٖٞ  َتٖتٔدُشٚ ٖٜٞنَضأع ِِ  ٜنَضأع ِِأٜلَذأرٜٔثٝه   أٜلَذأرٜٔثٝه

،ِِ َََحأئغٝه َٚ،ِِ َََحأئغٝه ِْٝض  ََِضٝنَٛب١ََِٕضٝنَٛب١ٕ  ٜفًُٜضٖبٜفًُٜضٖب  َٚ ِْٝضَخ ِٔ  َخ َِٔٔ َٗا  َٔ َٗاَصأنٔب ٘ٔ  ٔسٞنّضأسٞنّضا  َٜٚأٞنَثُضَٜٚأٞنَثُض  َصأنٔب ٘ٔٔي٤ً ٤ً ُ٘  ٔي ِٓ َُٔ٘ ِٓ َٔ  }}ٖٖٖ  

 : ادلوجود يذورو  يسب  الوجود   ما ول
                               ((4444اا)إلعضا٤)فأمر   ابليلقه ابجلميم، ول الكالاات  إلعضا٤

ف أوىل بنلػػػك و إزوايػػػك ادلسػػػلم فضػػػ  ىػػػن البيػػػر، فضػػػ  ىػػػن إزوايػػػك ادلسػػػلمني، إذاً 
   :اليلقه والر ة                                    ((7171)ايتٛب١)ةو  ادلرتبػة ال اييػ ايتٛب١ 

    :بعد الر ة                     . 

  املٛاطٜٔ ايٓب١ٜٛاملٛاطٜٔ ايٓب١ٜٛ

وأو  ػػػا وأعلهػػػا  !!،ـ الر ػػػة واألزػػػ ؽ الكرؽلػػػة ىلػػػ  ىبػػػادة هللا و اىػػػة هللاحػػػدَّ  إذاً 
   !!.عباد هللاأزر ا هللا ىن الر ة ب ،و   الص ة وفيها الرووع والس ود 

وزامػػػة  ومػػػاؼ ذاتػػػه وأز حػػػػه  واب اػػػػاً  يقنػػػدي اإليسػػػاف برسػػػوؿ هللا ظػػػا راً  إذاً 
 ،معاملنػػه جل ايػػه ،معاملنػػه ألحلػػاده ،معاملنػػه ألو ده ،معاملنػػه لهتوجاتػػه ؛الكرؽلػػة وتعام تػػه
،   يابرػػ  أف ؼلػػرج ىمػػل أي مسػػل  ةالعػػهتَّ  تلػػك مػػوازين وضػػعها لاػػا ربى ، معاملنػػه ألىدالػػه

                                                           
 ؾحِغ جٌطًٍِٞ ٚجٌطرٍجٟٔ ػٓ ّٔ ٖٖٔ
ِاٟ هللا ػّٕٙح. ٕٖٖ ٌَ  جٌرهحٌٜ ٍُِٚٓ ػٓ جذٓ ػٍّ 
 أّٔ ِؼؿُ جٌطرٍجٟٔ ِٕٚٓى أقّى ػٓ ِؼحي ذٓ ٖٖٖ
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 .ىملك حبل أف تعمله هبذه ادلوازين فْ  ذه ادلوازين الابوية، زِ ىن 
 ،ىلػػد ماوالػػه ىلػػد دربػػه وامػػاِ  رْ د ِسػػ ،مػػل مػػم تلػػك القضػػيهاويػػف وػػاف الاػػ  ينع

  : ابللن  العظي  الكرمي إف  اء هللا ح  يكرمك هللا                           

                                  واليرط ال اين:                 ((2121)األذظاب)األذظاب. 

بػػد مػػن إدامػػة ذوػػر هللا، وذوػػر هللا لػػي  معاػػاه حلقػػات الػػذور فقػػ ، بػػل حػػراءة   
 ورلال  الصل  ذور ، والص ة ىلػد الاػ   القرآف ذور ، ورلال  العل  ذور ،

رلار ذوػر ، بػل إف وػل األىمػاؿ الػا ينوجػه العبػد هبػا إىل مػو ه وياػوي ذور ، واإلسػن
، ويظػػػل ادلػػػرء ىلػػػد  ػػػذه احلػػػاؿ حػػػ  يصػػػب  مػػػن هبػػػا وجػػػه هللا ورضػػػاه  ػػػ  ذوػػػر  

حػ  يا لػ  أفػق  ؾ.أف تعبد هللا وأيه يراؾ ف ف م تكن تػراه ف يػه يػرا: واإلحساف ،اساني
والظلمػػػات الػػػا  ،اء الػػػذي يرسػػػ  ىػػػني البصػػػ ةوترفػػػم األسػػػنار والرسػػػ ،القلػػػ  واللػػػؤاد

، وينػو ه فيواجه رسوؿ هللا  ،د بعد ذلك يرى يور البص ة ما اً   مس  يور السريرة،
ه وير ػػده، وػلاسػػبه هػػيوج ، بيه   ذلػػك احلػػني؟ رسػػوؿ هللا سػػمػػن الػػذي  إذاً . برابينػػه

 إىل آفػاؽ ىػام اجلمػاؿ،وؽليػ  ىلػد  ػذا ادلاػواؿ حػ  يومػله ، ويعاتبه إذا حصػر أو أزسػأ
   :ويلػػن  لػػه مػػن حلبػػه األحلػػاؿ، فيصػػ  شلػػن حػػاؿ فػػيه  هللا                        

              ((2323)األذظاب)األذظاب. 
  ويرى ما   يػراه الاػاظروف، وييػا د مػا   يػراه غػ ه    ػذا الكػوف، ألف الاػ  

 نه.ىااية هللا و و يإىل  ذا ادلقاـ الكرمي العظي  الذي حظَ  فيه ب لهله وأ َّ له ومجَّ ومَّ 
بيػػػد ادلريػػػد ويهػػػذبوه  فو ػػػذا  ػػػو  ريػػػق الصػػػاحلني، و ريػػػق الصػػػاحلني أأػػػ  ٍزػػػذو 

فػػ ذا دزػػل ىلػػد  ،ىلػػد حضػػرة رسػػوؿ هللا  هوػلسػػاوه حػػ  يػػدزلو  ،حوا ػػيه فو قػػويرح
ه وير ػػػده، إىل أف يصػػػل إىل ، فينػػػو ه رسػػػوؿ هللا بالسػػػه ويسػػػأله وػلاسػػػبحضػػػرة الاػػػّ  
 .  بربوة مو   رسوؿ هللا  من القرب من هللا  ادلقامات الع 

أف يكيػػف لاػا ىػػن مجالػه، ويوضػػ  لاػا مظػػا ر ومالػه، وأف يوجهاػػا  فاسػأؿ هللا 
إىل أبداله، وأف ٍزذ  يػدياا فاميػ  ىلػد ماوالػه، وأف غلعلاػا مػن الػذين يسػنمعوف القػوؿ 

 هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل  وملَّدفينبعوف أحساه.
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 اجمللس اخلامس والثالثون
  يًٓيب يًٓيب   تهًٝفات اهلل تهًٝفات اهلل 

  خٛاب ايتهًٝف اإلهلٞخٛاب ايتهًٝف اإلهلٞ

  َكاّ ايؾٗار٠َكاّ ايؾٗار٠

  ايبؾ  ٚايٓشٜضايبؾ  ٚايٓشٜض

  ايزع٠ٛ إىل اهللايزع٠ٛ إىل اهلل

  ايغضاد املٓ ايغضاد املٓ 

  بؾا٥ض املؤَٓنيبؾا٥ض املؤَٓني
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  يًٓيب يًٓيب   تهًٝفات اهلل تهًٝفات اهلل : : اجملًػ ارتاَػ ٚايثالُٕٛاجملًػ ارتاَػ ٚايثالُٕٛ
ٖٖٗ

  

احلمد  الذى ازنار  مػن األزؿ القػدمي وجعلاػا مػن أ ػل  - بسمميحرلا نمحرلا هللا 
، جّانػػه، فهيػػأ حلوباػػا ل ؽلػػاف وونػػ  فيهػػا اذلدايػػة، وازنػػار لاػػا زػػ  يػػبٍّ أيهتلػػه إىل زلقػػه 

والصػ ة ، ، وز  ديٍن امػسلاه وازنػاره ىلػد سػالر األدايفوز  وناٍب يهتؿ من ىاده 
يا، وسػػّر فػػوز  يػػـو القيامػػة، ومػػاح  اليػػلاىة والسػػ ـ ىلػػد سػػّر صلاتاػػا مػػن أ ػػواؿ الػػدي

سػػيد  ن وآلػػه الروَّػػم السػػ ود، ومػػاابنه  ،واحلػػوض ادلػػورود ،واللػػواء ادلعقػػود ،الُعظمػػد
إىل يػػػـو   الػػػذين أىػػػايوه ىلػػػد إبػػػ غ دىػػػوة هللا، ووػػػل مػػػن تػػػبعه  ىلػػػد  ػػػذا اذلػػػدى اإلذلػػػ

 العادلني. اي ربَّ .. آمني  ،الدين، وىلياا معه  أمجعني
   -حػػ  الػػذين ونبػػوا ىاػػه  -  وفيمػػا بعػػد ىصػػر الاػػ  ىصػػر الاػػ  اس  الاػػ

بػن ىبػد ماػاؼ  ،يعلموف إ  ملاته الظا ريػة: ن بػن ىبػد هللا بػن ىبػد ادلسلػ  بػن  ا ػ 
إىل معػػػػدِّ بػػػػن ىػػػػد ف، وم يعرفػػػػوا أف يكملػػػػوا بعػػػػد ذلػػػػك إىل ىهػػػػد سػػػػيد  إمساىيػػػػل، ... 

  ءوىػػن  ػػ ،جهػػاده الظػػا ر، وىػػن غهتواتػػه وىػػن  ،وتكلمػػوا ىػػن  يئنػػه وىػػن ومػػله احلسػػ
اػػا  ػػذا الاػػ  لاػػا وللمػػؤماني ف هبػػا ربى مػػن حياتػػه، لكػػن يريػػد أف يعػػرؼ الوظػػالف الػػا ولَّػػ

أرسله، فقد حّدد له الوظالف وادلهػاـ ضلػو  ػؤ ء  يأمجعني، فمن يعرفها؟   يوجد إ  الذ
 .؟ادلسلمني من ىصره إىل يـو الدين، فما وظيلنه 

  ف اإلهلٞف اإلهلٞخٛاب ايتهًٝخٛاب ايتهًٝ

  وػػ ـ رب العػػادلني،  و  فهػػ ٌ  ،  الػػدين مسعاػػا ويسػػمم مجاىػػة لػػي  ىاػػد   فقػػهٌ 
ينهػ  مهمنػػه، فاقػوؿ ذلػ : تعػػالوا او  ،ىليػػه أيػه أتػد لاػػا ابلرسػالة فقػ الػذي وػل  فيقولػوف:

يُلقػػد ىليػػه زسػػاب النكليػػف ابدلهػػاـ الػػا يقػػـو هبػػا ألمنػػه، مػػاذا   افػػ ،إىل ونػػاب هللا
   وظاللك:ما تلعل ألمنك؟ و                                                       

                                                                )األذظاب()األذظاب(. 
               : :ومػا حػاؿ ل زػرين:   (!!اي ن)ورأياا ماػذ البدايػة أيػه م يُقػل لػه

  ، لكػػن  ػػػذا الاػػ  ىّظمػػه وورَّمػػه فقػػاؿ لػػػه: (اي ىيسػػد) (،اي موسػػد) (،اي إبػػرا ي )       

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/7ٕ٘  ِٖٙٗٔٓ ٌذ١غ ج٢نٍ  7 –ئْٕح  –جٌمٍج٠ح  –وٌِ جٌظٍٙ  ٖٖٗ
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     ، لػػػػه ويُعظّمػػػػه بػػػػد أف يب ِّ  فػػػػ  ،مسػػػػهاأو يػػػػذور  ،د ىليػػػػهفعاػػػػدما يصػػػػلِّ  ،حػػػػ  يانبػػػػه
 !!.فهل يّص  لاا أف يرتؾ  ذا النكرمي؟ ،ورَّمه  العهّتِة  ا واف ربى إذ ،ويكّرمه

     :هللا ولػػػػػػذلك حػػػػػػػاؿ لاػػػػػػػا                                          
 حضػرة الاػ  يلكػن ىاػدما ياػاد زالػد!..اي  !: اي ىلػدّ يقػوؿ ف ذا  دياا ىلد بعػض ايٓٛص(ايٓٛص(6363))

   ( ...هللا  اي مػل) (..اي حبي  هللا) (..اي رسوؿ هللا) ..(هللا اي ي ؟ يقوؿ )يقوؿفماذا 
  ورَّمػػه فقػػاؿ:  هللافػػرٌؽ بػػني يػػداء الاػػ  ويػػداء بقيػػة اخللػػق، ألف   اػػاؾبػػد وأف يكػػوف        

      ، ، :ومرًة أزرى يقوؿ له َوؿُ وؿُ سُ سُ ا الرَّ ا الرَّ هَ هَ يػى يػى  أَ  أَ ايَ اي ، َلُ لُ مِّ مِّ هتَّ هتَّ ا ادلُ ا ادلُ هَ هَ يػى يػى  أَ  أَ ايَ اي،   َرُ رُ عِّ عِّ دَّ دَّ ا ادلُ ا ادلُ هَ هَ يػى يػى  أَ  أَ ايَ اي  مرًة واحدة فق 
   ذور فيها امسه وذور زللها فوراً الرسالة:   القرآف الا               ((2929)ايفتس)فل  ، ايفتس

 !وفق  (ن)يُقل 
 حػاؿ،ون  ،ىلػ  ويقػوؿ: ن فعػلمػن  ئاً ي ػادلسلمني حصَّل من فعادما ٍتد أحد 
ن؟ أولػػي   أو حلػػَ : الرسػػوؿُ  ،ن؟ أفػػ  حلػػ  الاػػ  !!اي أزػػد؟و ػػل ن يلعػػ  معػػك 

 (،الاػػب ن) ؛وظيلنػػه  فػػ ذا ذوػػر  اسػػ  الاػػ  أرفػػق معػػه الاػػ  و ػػ !!، ػػذا  ػػو األدب؟
  تعظػي  حبيػ  هللا  فنكوف حد ميػي  ىلػد الػاهج الػذى ميػد ىليػه هللا (،الرسوؿ ن)

 ومصسلاه.

                           ((ٗ٘ٗ٘)جألقُجخ)جألقُجخ    

  ما معر ولمة و     ؟ 
وأمسػػاء   ،وأمسػػاء ج ليػػة ،أمسػػاء مجاليػػة ؛وألف لػػه أمسػػاء ىظيمػة ، ػو الػػذى يػػنكل  هللا

 ومالية، وأمساء يقوؿ فيها سيد  رسوؿ هللا ىادما واف يدىو مو ه:
ٌٚ  ٜأِعٜأٝيٜوٜأِعٜأٝيٜو  }} ٌٚٔبٝه ٣ِ  ٔبٝه ٣ِاِع َٛ  اِع َُٖٛ َِٝت  ٜيٜو،ٜيٜو،  ُٖ ُٖ َِٝتَع ُٖ ٘ٔ  َع ٘ٔٔب ِٚ  ،،َْٞفَغٜوَْٞفَغٜو  ٔب ِٜٚأ ُ٘  ٜأ َِْظٞيَت ُٜ٘أ َِْظٞيَت ِٚ  ٔنَتأبٜو،ٔنَتأبٜو،  ٔفٞٔفٞ  ٜأ ِٜٚأ   ٜأ

ُ٘ َُِت َُ٘ع٤ً َُِت ِٔ  ٜأَذّزاٜأَذّزا  َع٤ً َِٔٔ ًٞٔكٜو،  َٔ ًٞٔكٜو،َخ ٢ٚ  َخ ٢ٜٚأ َُِضَت  ٜأ َُِضَتاِعَتٞأ ٘ٔ  اِعَتٞأ ٘ٔٔب ٢ِ  ٔفٞٔفٞ  ٔب ًٞ ٢ِٔع ًٞ ِٝٔب  ٔع ِٝٔباٞيَغ َِٓزٜى   اٞيَغ َِٓزٜى ٔع ٖٖ٘{{ٔع
  

فيػػه أربعػػة أمػػااؼ، ووػػل مػػاف مػػن  ػػذه األربعػػة توجػػد  وػػ  مػػاف مػػن أمسػػاء هللا؟
 .أمساء   يعلمها إ  هللا 

  : هللا فقػػػاؿ لػػػه     وبكػػػل ج لاػػػا، وبكػػػل وربايلاػػػا، وبكػػػل  ،بكػػػل أمسالاػػػا يعػػػر
                                                           

 صك١ف جذٓ قرحْ ٚجٌكحوُ ػٓ ػرى هللا ذٓ ِٓؼٛو ٖٖ٘
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   ،ىظمناا        دلاذا؟!! 
األرض، فيسمػػػئن، ولػػػن يرسػػػله  السػػػماوات ومػػػن   ليعػػػرؼ أيػػػه مؤيّػػػد لكػػػل مػػػن  

   ويرتوه و  يؤيده:                                   ((6464)ايٓغا٤)ايٓغا٤. 
لكل ادلخلوحات الُعلويػة والُسػللية، فمػا داـ ازنػاره وأرسػله فالكػل يعسيه تعليمات 

لرجػػل  مػره ى ا ألرضوالمػر اأمػره، ولػذلك ييػ  إىل القمػػر فيايػق يصػلني،  يكػوف  ػوع
الرجػل وفرسػه، فيقػوؿ لػه   فنايػق األرض ومسػك بقػدم -   ريػق   رتػه  أدروػه يالذ

يعػػػر األرض  الرجػػل؛ تػػرتؾو  ألرضانسيعػػػه الرجػػل: أ  تُبػػ  ورجعػػ  ىمػػػا واػػ  أريػػده، ف
 تنارؾ أيضاً  مره.

حضػرة يقػوؿ لػه اجلبل من  دة اللرح، فيهنهت يقف ىلد جبل ُأحد  و وأماابه، ف
ُُِبِت  }}::الا   ُُِبِتا َُا  ٝأُذُزٝأُذُز  ا ْٖ َُاف٢ِٜ ْٖ ِٜٝو  ف٢ِٜ ِٜٝوَعًٜ ٞٙ  َعًٜ َْٞٙٔب ٢ٕ  َٚٔفٚزْٜلَٚٔفٚزْٜل  َْٔب ٢َٗٝزا ٢ََٕٚؽ ٢َٗٝزا {{  ََٚؽ

ٖٖٖٖٙٙ 
 :، وذات مرةلرسوؿ هللا  فسك  اجلبل واسن اب

{{  َٕ َٕنا ٘ٔ  َُٜٛذ٢َُٜٛذ٢  ايٓب٢ ايٓب٢   نا ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ ُ٘  إ٢ٜي ََُ٘ٚصٞأُع ٍٞ،  ٔذِحض٢ٔذِحض٢  ٔفٞٔفٞ  ََٚصٞأُع ٍٞ،َعًٔ ِِ  َعًٔ ًٜ ِِٜف ًٜ ٌٚ  ٜف ٌَُٜٚق   اٞيَعِقَضاٞيَعِقَض  َُٜق

ُُِػ،  ٜيَضَبٔتٜيَضَبٔت  َذٖت٢َذٖت٢ ُُِػ،ايٖؾ ٍَ  ايٖؾ ٍَٜفٜكا ٍُ  ٜفٜكا ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔاي٤ً ِٖ      اي٤ً ُٗ ِٖاي٤ً ُٗ ٕٖ  اي٤ً ٕٖإ٢ ٝ٘ا  إ٢ ٝ٘اَعًٔ َٕ  َعًٔ َٕٜنا   ٜطاَعٔتٜوٜطاَعٔتٜو  ٔفٞٔفٞ  ٜنا

٘ٔ  ٜفاِصُرِرٜفاِصُرِر  َصُعٛٔيٜوَصُعٛٔيٜو  َٜٚطاَع١َٜٔٚطاَع١ٔ ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ َُِػ  َعًٜ َُِػايٖؾ   337337{{  ايٖؾ

فرآ ػػا الاػػاس و ػػ   !! ػػا الاػػاس و ػػ  تريػػ بعػػد أف رآ ،فعػػادت اليػػم  مػػرة أييػػة
ألف هللا أرسػػله، ووػػل   ، دلػػاذا  ػػذا ؟ ألف وػل  ػػٍئ سػػخَّره هللا للاػػ !ظػا رة وواضػػاة وجليػػة

 .والاات هللا العلوية والُسللية ُمسخرة حلضرة احلبي  ح  يسمئن
 ؟ما وظيلنك مم  ؤ ء القـو

 ؟؟؟ىل يـو الدينوضلن وَمن بعد  إ ،ومن بعد   ،ادلؤماني ادلعامرين له
 إىل م ؟ لهتمايه فق ؟ وي  فهل  و ي 

 !!ليـو القيامة يبٌ 
ف الػػػػذين و الرػػػػافل قػػػػـوال ػػػػؤ ء فمػػػػا ابؿ  سػػػػارية،بعػػػػد، و  تػػػػهتاؿ   فػػػػالابوة م تانهػػػػ

                                                           
 صك١ف جٌرهحٌٞ ٚجٌطًٍِٞ ػٓ أّٔ  ٖٖٙ
 ِؼؿُ جٌطرٍجٟٔ ػٓ أّْحء ذٕص ػ١ّّ ٌاٟ هللا ػٕٙح 7ٖٖ
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الابػػوة شلنػػدة إىل يػػـو  ، لكػػنينهػػ  وسػػلمها لاػػا وم يعػػد لػػه ى حػػة هبػػاايقولػػوف: أف الرسػػالة 
 ده؟  .يب  بع القيامة، و ل سيأ 

  ومػػػػػػػػا وظيلنػػػػػػػػه؟       -  ،و ػػػػػػػػذه األوىل                 ،و ػػػػػػػػذه ال اييػػػػػػػػة 
                       ػػػة، لو ػػػذه ال ا               و ػػػذه الرابعػػػة ،                

                         خلامسة.و ذه ا 
أػػػ  وظػػػالف، وػػػل واحػػػدة ماهػػػا  نػػػاج إىل وحػػػ   ويػػػل  فنكػػػوف وظػػػالف الاػػػ 

 ساأزذ موجهتاً دلعاى  ذه اخلم .لكن ليرحها، 

  َكاّ ايؾٗار٠َكاّ ايؾٗار٠

    األوىل:     : 
 ا د ىلد ماذا؟ ىلد وػل مػا يبلراػا ىاػه، فاأل ػياء الػا يبلراػا ىاهػا م ير ػا، لكاػه 

وحكػد لاػا ىاػػه  ،لقػد رأى مجػاؿ هللا وومػاؿ هللا .،مػػا رآهتبعاػاه وآماػا ىلػد ا اً دحامػ ويػهلك
 فآماا مبا رآه.

رأى اجلاة وما جهَّهت هللا فيها للمؤماني وبلراا هبذه األزبػار فآماػا هبػا، رأى الاػار ومػا 
 ولذلك  و حذَّر  من الاار. ،جهَّهت هللا وأىدَّه فيها للكافرين وبلراا هبا
ل أىمالاػا، ومػن ٍتياػا رأى ادل لكة وأىماذل  وأفعاذل  وم ن مػاه  ؽليػد معاػا وُيسػ ِّ

ابألرزاؽ ومػػن ٍتياػػا ابذلػػواء، ومػػن ٍتياػػا بكػػذا وبكػػذا فآماػػا هبػػ ، و ػػل ماػػا أحػػٌد رأى  ػػذه 
   فياػا: هللابد وأف يرا ا ليُبلػن ىاهػا، وضلػن حػاؿ  األ ياء؟ لكن                     

 .ايبكض٠(ايبكض٠(33))
، دلاذا؟ ألف الرجل الػذى أةا  حػد مػدحااه، ولسػاف حالاػا ولاػا  ػو آماا هبذا الري 
   ىاػػدما ذ ػػ  إليػػه الكلػػار وحػػالوا لػػه: إف مػػاحبك يقػػوؿ أيػػه لسػػاف حػػاؿ الصػػديق 

     ليلػػة واحػػدة، وضلػػن يػػذ   إىل  ػػذا ادلكػػاف  ػػذه الليلػػة ذ ػػ  لبيػػ  ادلقػػدس ورجػػم
    هر؟ فقاؿ ذل :  هر ويرجم
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{{  ْٞٚ ْٚٞإ٢ ُ٘  إ٢ ُ٘أٜلُفٚزٝق َُا  أٜلُفٚزٝق َُأفٝ َٛ  ٔفٝ َُٖٛ ِٔ  ٜأِبَعُزٜأِبَعُز  ُٖ َِٔٔ ُ٘  َسٔيٜوَسٔيٜو  َٔ ُ٘ٝأَفٚزٝق َُا٤ٔ  ٔبَدَبض٢ٔبَدَبض٢  ٝأَفٚزٝق َُا٤ٔايٖغ ٠َٕٚ  ٔفٞٔفٞ  ايٖغ ٠َٕٚٝيِز ِٚ  ٝيِز ِٜٚأ َِٚذ١ٕ  ٜأ َِٚذ١َٕص 9ٖٖ{{  َص
  

فاان مجيعًا مدحاا ، من الذى ذ   به؟ هللا، و ل يوجد ما يُع هت حدرة هللا؟  
 يهعل  أيل ه،ىن مجال هكيف ليل -  ليلة القرب  مبا جاء به من ىاد هللا، لكاه أراه هللا

ابلاور الذى حوَّاه به  والضّد والاّد، فرآه  ،ىن الاظ  والوزير وادلي  ه  ومال هتهٌ ما
و    ء،و  ىلد    ء،و  ىن  و  من   ء،   ء،      ،واحدًا أحداً  مو ه: إذلاً 

   : ءملنقراً إىل                                   ((1111)ايؾٛص٣)ايؾٛص٣. 
 هى مػػػا أىػػػد  لػػػ ه ر  ه، وأرايهفيهػػػا ألوليالػػػهللا مػػػا أىػػػده  اجلاػػػة لػػػيعل  راه هللا وأ

 .رأى ذلك وله ليخرب  و ذه أوؿ  هادة ءه،ألىدا
   و ل  ااؾ  هادة أزرى؟ يع :                                           

            ((4141)ايٓغا٤)حاؿ يهد ىلد األيبياء وله سي ايٓغا٤ ،: 
ٞٗ  َٜٔح٤َُٜٞٔح٤ُٞ  }} ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب َّ  اي ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ُ٘  اٞئك َََع َُٚ٘ َََع ٞٗ  َٜٔح٤َُٜٞٔح٤ُٞ  ايضجٌ،ايضجٌ،  َٚ ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ُ٘  اي َََع َُٚ٘ َََع َٚ  ،٢ٕ ٢ٕ،ايٖضُجال   ايٖضُجال

َٜٔح٤ُٞ َٜٔح٤َُٞٚ َٚ  ٗٞ ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ُ٘  اي َََع َُٚ٘ َََع ِٔ  َٜٚأٞنَثُضَٜٚأٞنَثُض  ايٖثال١َُٝ،ايٖثال١َُٝ،  َٚ َِٔٔ ٌٗ،  َسٔيٜوَسٔيٜو  َٔ ٌٗ،َٜٚأٜق ٍُ  َٜٚأٜق ُٜٝكا ٍُٜف ُٜٝكا ُ٘  ٜف ُٜ٘ي ٌِ: : ٜي ٌَِٖ ََٜو؟  َب٤ًِغَتَب٤ًِغَت  َٖ ِٛ ََٜو؟ٜق ِٛ   ٜق

ٍُ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ِِ  ::ٜف ََِِْع ُِٝزَع٢  ََْع ُِٝزَع٢ٜف ُ٘،  ٜف َُ ِٛ ُ٘،ٜق َُ ِٛ ٍُ  ٜق ُٜٝكا ٍُٜف ُٜٝكا ٌِ: : ٜف ٌَِٖ ِِ؟  َٖ ِِ؟َب٤ًَغٝه َٕ  َب٤ًَغٝه َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ٍُ  ال،ال،: : ٜف ُٜٝكا ٍُٜف ُٜٝكا ِٔ: : ٜف ََِٔ َُٗز  ََ َُٗزَِٜؾ   َِٜؾ

ٍُ  ٜيٜو؟ٜيٜو؟ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُْٖز: : ٜف ُْٖزََُر ُ٘  ََُر َُٖت َُ٘ٚٝأ َُٖت   8ٖٖ{{َٚٝأ

 !أف ييػهد دوف أف يػرى؟ فهو اليا د ىلد مجيم األيبياء وأشله ، و ل غلوز ألحدٍ 
ويػػػف لػػػه   د  ػػػهد، ألف هللا  بػػػد لليػػػا د أف يكػػػوف حػػػ !!.ييػػػهد؟  ءوىلػػػد أى  ػػػ

ولػذلك حػدَّث ىػاه ،  ،ولبص ته الاورايية أحواؿ األم  السابقة ولها مم أيبيػاله  ورسػله 
اً   يقػرأ و  يكنػ  وم يػذ   إىل مدرسػة ي ػوإ  فكيف ىرفاا مبا حػدث ل يبيػاء؟ ووػاف أم

 .وا له به هللا  معهد، فمن أين ىرؼ ذلك؟ و 
   هللا فقػاؿ لػه:  ونػاب  ولذلك ذور ذلك                               

ــٌ(11)) ــٌ(ايفٝـ   !! لػػػذى فعلاػػػاه  مػػػااب الليػػػلا أم يُريػػػك مػػػا، ايفٝـ                             
ــإ(4545)) ــإ(ايفضقـ ابألمػػػ   وا ػػػله هللا ...  ويػػػف زلػػػق اإليسػػػاف وجعػػػل لػػػه  ػػػذا اجلسػػػ   :يعػػػر ايفضقـ

 !!الذى سييهد للكل  قة وأيبياء   وأىماذل ، دلاذا؟ أليه اامالساب
                                                           

 جٌكحوُ ػٓ ػحتٗس ٌاٟ هللا ػٕٙح 9ٖٖ
 أذٟ ْؼ١ى جٌهىٌٞ  ْٕٓ جذٓ ِحؾس ِٕٚٓى أقّى ػٓ 8ٖٖ
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 وماذا ىاَّا ضلن؟
   :األمػػػػػػػػػريلػػػػػػػػػ                                                  

                 ((143143)ايبكض٠)ايبكض٠. 
 -القيامػة؟ سػيد  رسػوؿ هللا، وويػف ييػهد و ػو  من الذى سييهد ىلياا ولاا يػـو

لكػن الػروح   تلػر و   ،الذى مات  ػو اجلسػ  !!حد مات واينهد؟ -هَّاؿ وما يقوؿ اجلُ 
 الذى   ؽلوت، وإ  فلماذا واف يقوؿ لاا:  موت، ولكن تاظر بقوٍة أىسا ا ذلا احلدى 

َٞٓ إ٢ال َصرَٓ اهلٝل َع  }} ُِ َعًٜ َُٜغًٔٓ َٔٔ ٜأَذٕز  َٞٓ إ٢ال َصرَٓ اهلٝل َعََا  ُِ َعًٜ َُٜغًٔٓ َٔٔ ٜأَذٕز  َََّا  ٘ٔ ايغَٓال َٞٓ ُصٚٔذٞ َذت٢َٓ ٜأُصرَٓ َعًٜٝ ًَّٜ ٘ٔ ايغَٓال َٞٓ ُصٚٔذٞ َذت٢َٓ ٜأُصرَٓ َعًٜٝ ًٜ}}ٖٗٓ
  

حيػػػاٌة زامػػػة   يعلمهػػػا إ  هللا،  ؟!!!فكيػػػف يػػػُردى ىلياػػػا السػػػ ـ إ  إذا وػػػاف حػػػد  
   و يسػػنلنوهأ ،  أمػػور   يػػاوروهيويُػػدروها بعػػض الصػػاحلني ىاػػدما يػػهتور   أو ٍتػػيه  ل

 لوات ر  وتسليماته ىليه.ٍتيه  رسوؿ هللا ويُوضِّ  ذل   ذه األمور م ،مسالله 
الػػذى يػػدافم ىاػػا وم يسلػػم ىلػػد حضػػااي  وم يسلػػم ىلػػد   ويػػف يكػػوف  ػػو اػػام

 بد وأف يسلم ىلد ادللف وىلد ول ما فيه، ولذلك حاؿ لاا:   !مللاتاا؟
ٖٞ  ُتِعَضُضُتِعَضُض  }} َٖٞعًٜ ِِ،  َعًٜ َُاٝيٝه ِِ،ٜأِع َُاٝيٝه َُا  ٜأِع َُاٜف ُِٜت  ٜف ُِٜتَصٜأ َٔ  َصٜأ ََٔٔ ِٝض٣  َٔ ِٝض٣َخ ُِٔزُت  َخ ُِٔزُتَذ َ٘  َذ َ٘اي٤ً ٘ٔ،  اي٤ً ِٝ ٘ٔ،َعًٜ ِٝ ََا  َعًٜ ََاَٚ ُِٜتصََص  َٚ ُِٜتٜأ َٔ  ٜأ ََٔٔ   َؽٍضَؽٍض  َٔ

َ٘  اِعَتِغٜفِضُتاِعَتِغٜفِضُت َ٘اي٤ً ِِ  اي٤ً ِِٜيٝه ٖٔٗ{{  ٜيٝه
  

   فػػالقرآف واضػػ  ويقػػوؿ: ؛يػػذ   بعيػػداً   َ ػولِػػ، فاألىمػػاؿ تُعػػرض ىلػػد رسػػوؿ هللا
                                          ((105105)ايتٛبــ١)و ػػل  ػػذه ااييػػة يهتلػػ  فػػيمن   ايتٛبــ١
 .للكل!! فق ؟ أـ لاا ودلن بعد  إىل يـو القيامة؟   زمن رسوؿ هللا واف

   وولمة       ن منأودوف ماهػا، وادلؤماػوف ضلوألف هللا س ى و ،  ذه للمسنقبل
بقػػوٍة مػػن هللا، وباػػوٍر مػػن مػػو ه  ؟ لكػػن ويػػف سػػ ى الرسػػوؿوػػذلك، مػػن حولاػػا يػػرو   

أليػػه  ػػو الػػذى سييػػلم ذلػػذه حػػ  يسلػػم ىلػد األىمػػاؿ،  ،أىسػاه لػػه هللا، وزصَّػػه بػػه مػػو ه
مػػػػلوات ر   ويسلػػػػم ىلػػػػد مللاتاػػػػا ،لاػػػػااىمأاألمػػػػة، فكيػػػػف ييػػػػلم لاػػػػا بػػػػدوف أف يػػػػرى 

 !.وتسليماته ىليه؟

                                                           
 ْٕٓ أذٟ وجٚو ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٖٓٗ
 ِٕٓى جٌرُجٌٚجذٓ قؿٍ ػٓ ػرىهللا ذٓ ِٓؼٛو  ٖٔٗ
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  ايبؾ  ٚايٓشٜضايبؾ  ٚايٓشٜض

    ال ايية:              : 
   ويُاػػذر وػُلػػذِّر الكػػافرين والعصػاة وادلػػذيبني والرػػافلني، و ػػذا ولػػه ،يُبيػر ادلػػؤماني

ا يقلها ماابنه ومن بعػد   النػابعني، ومػن بعػد   السػلف الصػا  إىل يوماػا ال سانه 
   :هللا  ػػػذا، ولػػػذلك حػػػاؿ لاػػػا                                       ((77)اذتؾـــض)اذتؾـــض 

    ، ومػػاذا لػػو زاللاػػاه؟ أىسػػا  إيػػذاراً:إايؾ أف تلعػػل  ػػيئاً  ػػالف فيػػه  ػػذا الاػػ        

                                                    ((6363)ايٓٛص)ايٓٛص. 
  و ذا يني ة ول ادلياول الا  دث لاا، فلػو فنيػاا فيهػا اػد أف السػب  الرليسػ

واحلمػػد    ضلػن يصػػليقػػوؿ أحػػد :  ،  أياػا ميػػياا ىلػد  ػػوا  وترواػػا سػاة حضػػرة الاػ
ولكااػػا ميػػياا ىلػػد  ،أىلػػ  ذلػػك !!زايدة ىػػن احلػػد ىػػاـويصػػـو وضلُػػج ويعمػػل ىمػػرات وػػل 

، فمن يبيم يبيم مبػا ؼلسػر ىلػد لنهـت بنعليمات سيد السادات ي  ادلعام ت، وم   وا 
باا ػػػا لػػو يريػػد باػػاء ىمػػارة، و ػػذه العمػػارة  إيسػػافأو ، ابلػػه ولػػي  لػػه ى حػػة ابلنعليمػػات

  ادليػهتاف مػرة،    الكيػل مػرة، ويػاقىف حل ؿ فلن يُنمها أبداً، فيرا  ذا مرة، ويسلِّػفاب
  ادلخاللػات، ومػا يهتيػد ادلصػيبة الُكػربى أيػه  ويلسه تسوِّؿ له والتيػه ابدلػربرات و ػو واحػم

 حذَّر وحاؿ: يقس   غلظ األؽلاف أيه لن يكس  فيها، مم أف الا 
َٓفهٜك٠١  اٞيَرًُٔفاٞيَرًُٔف  }} َٓفهٜك٠١َُ ُِٔرٜك٠١  ًَٞع١ًَٔٞع١ٔٔيًٚغٔيًٚغ  َُ ُِٔرٜك٠١َُ ًَٞبَضٜن١ٔ  َُ ًَٞبَضٜن١ٔٔي   ٕٖٗ{{  ٔي

ينهػػ  الربوػػة ىاػػدؾ، فمهمػػا تكسػػ  مػػن األمػػواؿ الدييويػػة فلػػن يكػػوف فيهػػا بروػػة ا
 .ولن تالم، وح  ىلد ذلك ابحد األ ياء

ولػػػده  ػػػذا ويػػػرتؾ   ويريػػػد أف يعسػػػ ،فمػػػن ىاػػػده حسعػػػة أرض أو معػػػه بعػػػض ادلػػػاؿ
للباػػػػات   ويػػػػف تػػػػذ   أرضػػػػاألو د ويػػػػرتؾ الباػػػػات ويقػػػػوؿ:    اايزػػػػر، ويريػػػػد أف يُعسػػػػ

 !!إأا فرالض هللا ولي  لك  أف هبا !!وؽلنلكها زوجها و و من ىاللة ف ف؟
 ،، وتقػػوؿ ذلػػ : اي أو د وزّىو ػػا ومػػا أمػػر هللا!!أيػػ  تنمنػػم هبػػا حػػ  تسػػافر إىل هللا

 .حلَّ ويدر ؟؟؟؟ .......لكن من يالِّذ  ذا الك ـ
                                                           

 جٌيك١ك١ٓ جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٕٖٗ
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: إذا بع  الهترع مبكػراً حبػل الاػاس ومن ىاده زراىة ويريد أف يكس  بسرىة يقوؿ
مػػػػم حليػػػػٍل مػػػػن  ،، وويػػػػف ػلصػػػػل ىلػػػػد ذلػػػػك؟ بقليػػػػل مػػػػن اذلرمػػػػو تأبيعػػػػه بسػػػػعر غػػػػا 

 !!!لكد ػلصل ىلد السعر العا  ،الكيماوايت
ولكػن ادلهػ   ػو أف ػلصػل  ،تقػوؿ لػه:  ػذا سػيقنل الاػاس؟ يقػوؿ: مػن ؽلػوت ؽلػوت

 .ياءوح  ىلد ذلك بقية األ !! ىلد مصلانه اليخصية فق 
ومػػن  اػػا حػػدع  ادليػػاول الػػا وحعاػػا ، اػػا فمػػا الػػذى حػػدث؟ زاللاػػا  ػػدى يبيِّ 

فيهػػا اايف، وػػل ادليػػاول الػػا فيهػػا األفػػراد واننمػػم سػػببها أف وػػل واحػػد ميػػد فيهػػا ىلػػد 
 .  وناب هللا  واه، وترواا ساة رسوؿ هللا الا أمر  هبا هللا 

ومػا أمػر  رباػا،    نلػه ويدفاػه وظليػيبعد ىن اذلوى ويق وويف ُيصل   ذه األحواؿ؟
   يانهد األمػر:سػف ذا سيسر  ىلد أيلساا وفعلاا ذلػك ف                             

                                    ((9696 )األعــضاف )(للنااػػا ىلػػػيه  زػػػ ات) هللام يقػػػل  األعــضاف ،
 ػ  ومػا  ػ  سػنة  ،  ،مبعر من يانج سنة أرادِّب غلعله  سنة ىيػر ،د اصوؿسيهتي يعس

  يكلسػالواحػد   يكلػوػاف أرادب ولكاه سيضم فيه  الربوة، ف ذا وضم فيه  الربوة فمػا  
 !! ػواؿ السػاة ويلػيض، دلػاذا؟ ألف فيػه الربوػة مػن هللا   ػهراً يكلػ  ىيرة، وما واف يكل

ترواا ػػػا اايف ويريػػػد العػػػدد ويريػػػد  والػػػا ،ابه ادلبػػػارونيمػػػم رسػػػوؿ هللا وأمػػػا السػػػرى   و ػػػ
 ويسياا أف الربوة أغلد وأىلد من ذلك وله. ،الك رة

بػػد وأف ظليػػد ىلػػد  ػػدى رسػػوؿ هللا لُناػػلى وػػل  ػػذه ادليػػك ت إف  ػػاء هللا،  فػػ 
    عانني:ا  ولمنني  حاؿ لاا أف احلل هللا و                ((5454 )ايٓـٛص )إذا أ عػن   ػذا  ايٓـٛص

  الػػدييا وادلصػػا  واألو د و  اايزػػرة إف  ػػاء هللا،  ػػذا  الرجػػل سػػنهدوف لكػػل مػػواب
  و ادللناح حلل ول ادلياول.

  ايزع٠ٛ إىل اهللايزع٠ٛ إىل اهلل

    ال ال ة:                    : 
ػػ يػػدىو إىل هللا  دوا ه الاػػاس إىل هللا فُياسػػاوا النووػػل ىلػػد هللا، ويعنمػػحػػ  يوجِّ

ىلػػد هللا، و  يانظػػروف اخلػػ  إ  مػػن هللا، و  يرفعػػوف األوػػف للسلػػ  إ  مػػن هللا، ويعلػػ  
ؿ أيلساا ألحٍد سواه، إذا اسن اب اخللػق لػذلك و  يُذِّ  ،أف اخل  وله من هللا فانوجه إليه
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 .  الدييا وسعادة وارفة يـو لقاء هللا     ااءة ىا وا

  ايغضاد املٓ ايغضاد املٓ 

   الرابعة:            : 
وأمػػلاوا القلػػوب حلضػػرة الػػر ن، و هَّرو ػػا مػػن  ،  اإلؽلػػاف لػػذين ارتقػػوالو ػػذا 

ادلياغل الكويية واأل واء واليهوات الديية، وجعلوا القلوب تنوجه ىلد الػدواـ إىل ذوػر 
 هللا والص ة ىلد رسوؿ هللا واإلسنرلار ، وأزرجوا ماها وذلك ول ما ييني بياه  وبػني

والبرض والُكره، ول  ػذا رفعػوه مػن القلػ  ووضػعوا مكايػه  ،من احلقد واحلسد ؛زلق هللا
     حػوؿ هللا: احلاػاف، و ػؤ ء دزلػواو واليػلقة والعسػف  ،والرأفػة والر ػة ،ابة وادلودة

                                                 ((4747اذتحاذتح)ض)ض. 
يلػػػوح فيػػػه   ،وؽلػػػ ه ابلساىػػػات ،فهػػػؤ ء ىاػػػدما يسهػػػر القلػػػ  مػػػن  ػػػذه الصػػػلات

فعاػدما ياسػق أحػد    ،، فيكوف  ػو ادلصػباح الػذى سػيا  أُفػق القلػ احلبي  ادلخنار 
ياسػػق باػػور هللا الػػذى بدازلػػه، فلػػو يظػػر بعياػػه فػػ  ياظػػر باػػور الكهػػرابء أو يػػور اليػػم ، 

 : ولكن باور هللا الذى بدازله، حاؿ
٢ٔ  ٔفَضاَع١ٜٔفَضاَع١ٜ  اٖتٝكٛااٖتٝكٛا  }} َٔ ُُِؤ ٢ٔاٞي َٔ ُُِؤ ُ٘  اٞي ْٖ ُ٘ف٢ِٜ ْٖ ِٓٝعُض  ف٢ِٜ ِٓٝعُضَٜ ُٓٛص٢  َٜ ُٓٛص٢ٔب ٘ٔ   ٔب ٘ٔ اي٤ً ٖٖٗ{{اي٤ً

  

 و  رواية أزرى:
٢ٔ;  ٔفَضاَع١ٜٔفَضاَع١ٜ  اِذَشُصٚااِذَشُصٚا  }} َٔ ُُِؤ ٢ٔ;اٞي َٔ ُُِؤ ُ٘  اٞي ْٖ ُ٘ف٢ِٜ ْٖ ِٓٝعُض  ف٢ِٜ ِٓٝعُضَٜ ُٓٛص٢  َٜ ُٓٛص٢ٔب ٘ٔ،  ٔب ٘ٔ،اي٤ً ُٛٔل  اي٤ً ِٓ َٜ ُٛٔلَٚ ِٓ َٜ ِٛٔفٝل٢  َٚ ِٛٔفٝل٢ٔبَت ٘ٔ  ٔبَت ٘ٔاي٤ً ٖٗٗ{{  اي٤ً

  

كيمػػػة، و  ياسػػػق فػػػ  ياسػػػق إ  ابلكلمػػػات احلهللا، فعاػػػدما يػػػنكل  ُيسػػػّدده ويُؤيػػػده 
ومعػػه يػػور حبيػػ  هللا  ،أليػػه مؤيػػد وُمسػػدَّد مػػن هللا ،بكلمػػة ياػػدـ ىليهػػا ويلػػـو يلسػػه ىليهػػا

  ؟   وناب هللا ومصسلاه بدازله، وأين  ذا الاور                                    

                 ((122122)ّــا ــاّ(األْعـ      الػػػدييا ؽليػػػد بػػػه بػػػل  اػػػا ،  اايزػػػرة راً ولػػػي  يػػػو  األْعـ
 . !!الااس

 ،  بػ د فػارسي و ػو ىلػد ادلاػرب يػرى اجلػيا الػذ جعل سيد  ىمػر  يما الذ
                                                           

 ػٓ أذٟ ْؼ١ى جٌهىٌٞ  طرٍجٟٔجٌطًٍِٞ ٚجٌ ٖٖٗ
 ؾحِغ جٌر١حْ ٌٍطرٍٞ ٖٗٗ
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مػػن زلػػف اجلبػػل  يػػدورورأى العػػدو و ػػو  ؟!وبياػػه وبػػني بػػ د فػػارس أربعػػة آ ؼ ويلػػومرتاً 
وويػػف  !اجلبػػل ،بػػل  حالػػد اجلػػيا: اي سػػارية اجل لكػػد يهػػاج  اجلػػيا مػػن اخللػػف، و دى

 يو  أ  ػػاتف زلمػػوؿوم يكػػن مػػم سػػيد  ىمػػر و  مػػم سػػارية  ؟!مسػػم سػػارية  ػػذا الاػػداء
من  ذا القبيل، فاظر سػيد  سػارية فوجػد األىػداء و ػ  يلنلػوف مػن زلػف اجلػيا،  ء  

 رت باور حبي  هللا ومصسلاه.وِّ  ؤ ء    الذين اسنضاءت حلوهب  باور هللا ويػُ 
ودزػػػل ىليػػػه  - و ػػػو أمػػػ  ادلػػػؤماني -  رللسػػػه  جالسػػػاً  وػػػاف   سػػػيد  ى مػػػاف

مػرأًة ميػد أمامػه و بَّػ  الػري  فكيػل  الػري  ىػن ا  السريػق وجػد  ، وأعااء حدومػهرجل
أحػػدو  أف يػػدزل ىلػػدَّ و    أمػػا يسػػنا"  سػػاحها فاظػػر إىل سػػاحها، فقػػاؿ سػػيد  ى مػػاف:

 حاؿ: ألف الا   ٖ٘ٗ؟ "ىيايه أعر الهت 
{{  ٢ٕ َٓا ِٝ ٢ٕٜفاٞيَع َٓا ِٝ ٢ٕ،  ٜفاٞيَع َٝا ْٔ ٢ٕ،َتِظ َٝا ْٔ َُا  َتِظ ُٖ َْا َُاَٚط٢ ُٖ َْا ٖٜٓعُض   َٚط٢ ٖٜٓعُض اي ٖٙٗ{{اي

  

ولكاهػػػا فراسػػػة  ،: أوحػػػٌد بعػػػد رسػػػوؿ هللا اي أمػػػ  ادلػػػؤماني؟ حػػػاؿ:  الرجػػػل فقػػػاؿ
 !!.ادلؤمن

  الػػػدييا؟  ،  اب ىلػػػيك  ىاػػػدما يكػػػوف أحػػػد  معػػػه  ػػػذه اللراسػػػة فهػػػل سػػػيانار
  أى أمػػر،  نػػارلػػن ػلو  ،ولػػن ػلنػػار  ػػل ؽليػػد مػػن  ػػذا أو مػػن ذاؾ ،السريػػقهللا سػػيبني لػػه 
 هللا. هره ل  السريق الصاي  الذى يوَّ وسيس  

ىاػػده الاػػور سػػ ى مػػن ماهمػػا  الػػذيأزنػػار؟  نْ فَمػػ ،فبػػازسي فمػػ  ً لػػو جػػاء  باػػا
 .دلاذا؟ ألف معه يور هللا الذى اسنضاء به من يور حبي  هللا ومصسلاه  ،ادلسلوب

  بؾا٥ض املؤَٓنيبؾا٥ض املؤَٓني

   اخلامسة:                                         : 
 وأين حقاا من  ػذه الُبيػرى؟ ،  زمايه فق ؟    ل الُبيرى للمؤماني الذين وايوا

  يقػػوؿ لػػه:  ػػذه  ػػ ،ٍتػػد ألحػػد  حبػل اللاظػػات األزػػ ة، يُبيػر ادلػػؤماني إىل يػػـو القيامػػة
 ،أيػػ  سػػنموت يػػـو وػػذا وسػػاىة وػػذا  اجلاػػة ويبيػػره، وأحيػػا ً ٍتيػػه فيقػػوؿ لػػه:  ماهتلنػػك

                                                           
ضٍؾّقس ْق١ىٔح ػػّقحْ  جٌّكد جٌطرٍٞ فٟ ج٠ٌٍحض جٌٕضٍز ػٓ ١ْىٔح جّٔ ٌاٟ هللا ػُٕٗ فقٟ ٖ٘ٗ

 ػٕى يوٍ فٍجْطٗ.
 ِٕٓى أقّى ٚجٌر١ٙمٟ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٖٙٗ
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أو  !، فهػػل سػػيخاؼ مػػن ادلػػوت؟ !  اجلاػػة و ػػذا مػػا ػلػػدث، وادلهػػ  أيػػه سيبيػػره مباهتلنػػه
   ادلااـ. ره هبا حضرة الا  أليه رأى البيرى مباهتلنه الكرؽلة الا بيَّ  ،  !ػلهتف؟

 اػاؾ  ، لكػن!!  حػديل   حياته ىيػرة والذين بير   الا  هبا ،ف ابجلاةو ادلبير 
ومػاه  السػيدة زدغلػة، والبيػرى أيضػاً  ،ابجلاػةغػ     ها الا  فير أحاديل أزرى بيَّ 
 يهتؿ هبا سيد  جربيل وحاؿ له: ،جاء ا من ىاد هللا

ِٕٝت  َخٔزدٜن١َٜخٔزدٜن١ٜ  َبٚؾِضَبٚؾِض  }} ِٕٝتٔبَب ١ٖٔٓ  ٔفٞٔفٞ  ٔبَب ١ٖٔٓاٞيَح ِٔ  اٞيَح َِٔٔ ٘ٔ  َفَدَبَفَدَب  الال  ٜقَقٕبٜقَقٕب  َٔ ٘ٔٔفٝ 7ٖٗ{{  ََْقَبََْقَب  َٚالَٚال  ٔفٝ
  

  وػػػل زمػػػاف  فهاػػػاؾ ،ىاػػػد ذلػػػك؟   و ػػػل وحػػػف احلػػػد ،و ػػػ ين الاػػػ  بيَّػػػر و 
  اجلاػػػػاف، ولكاػػػه بيَّػػػر أمػػػػاابه  ذلػػػ  مؤماػػػوف يُبيػػػّرِ   الاػػػ  العػػػػد ف مبػػػا أىػػػد هللا 

   ىام ادلااـ، وماامه وما حاؿ: ابللساف، وضلن يُبير 
{{  ِٔ ََِٔ ََ  ْٞٔ َْٔٞصآ ٢ّ،  ٔفٞٔفٞ  َصآ َٓا َُ ٢ّ،اٞي َٓا َُ ْٔٞ،  ٜفٜكِزٜفٜكِز  اٞي ْٔٞ،َصآ ٕٖ  َصآ ٕٖف٢ِٜ َٕ  ف٢ِٜ ٜٛا ِٝ َٕايٖؾ ٜٛا ِٝ ٌُ  الال  ايٖؾ َُٖث ٌََُٜت َُٖث 9ٖٗ{{ٔبٞٔبٞ  ََٜت

  

ر ادلؤماني ابلاصرويُب   ول اليّدات، فكل ادلعارؾ احلربية والػا وػاف فيهػا زلػّك  يِّ
ػر اايزػرين، ف  ، ديد للمسلمني اػدما جػاء ادلرػوؿ عواف ٍتد ألحٍد من ادلسلمني لكد يُبيِّ

واونسػػػاوا برػػػداد واليػػػاـ ووػػػايوا دازلػػػني ىلػػػد مصػػػر، ووػػػايوا علػػػج ىاػػػد    ػػػهوة حسػػػم 
ؤ ء ادلرػػػوؿ ادلعامػػػرين، ولكػػػن ل سػػػف يقولػػػوف: أياػػػا وهػػػ،  الػػػرؤس ويباػػػوف ماهػػػا القصػػػور

 ،مػػػػن يقنلػػػػوف؟ ادلسػػػػلمني، ومػػػػن يرتوػػػػوف؟ الكػػػػافرين، مسػػػػلموف وسػػػػاكوِّف دولػػػػة إسػػػػ مية
!! والاػ  ويقولوف: ساكوِّف دولة إس مية، و ل مػن يكػّوف دولػة إسػ مية يقنِّػل ادلسػلمني؟

 :تكل  ىاه  وأزرب هب  وحاؿ 
٢ٕايٖظايٖظ  آٔخض٢آٔخض٢  ٔفٞٔفٞ  َٜٞأٔتَٜٞٞأٔتٞ  }} ٢ََٕا ّْ  ََا ِٛ ّْٜق ِٛ َُا٤ُ  ٜق َُا٤ُُذَز ٢ٕاأٜلاأٜل  ُذَز َٓا ٢ِٕع َٓا َٗا٤ُ  ِع َٗا٤ُُعٜف ٢ّ،  ُعٜف ٢ّ،اأٜلِذًٜا َٕ  اأٜلِذًٜا ََٕٜٝكٛٝيٛ : : َٜٝكٛٝيٛ

ِٔ َِٔٔ ِٝض٢  َٔ ِٝض٢َخ ٢ٍ  َخ ِٛ ٢ٍٜق ِٛ ١ٖٜٔ  ٜق ١ٖٜٔاٞيَبض٢ َٕ  اٞيَبض٢ ُُِضٝقٛ ََٜٕ ُُِضٝقٛ َٜ  َٔ ََٔٔ َُا  ٢ّ٢ّاإل٢ِعالاإل٢ِعال  َٔ َُاٜن ُُِضُم  ٜن ُُِضُمَٜ َٜ  ُِ ِٗ ُِايٖغ ِٗ َٔ  ايٖغ ََٔٔ َٔ  ١ٖٔٝ َٔ ١ٖٔٝايٖض َٔ   الال  ايٖض

٢ُٚط ٢ُٚطَُٜحا ِِ  َُٜحا ُٗ ُْ ِِإ٢مَيا ُٗ ُْ ِِ  إ٢مَيا ُٖ َٓأجَض َِِذ ُٖ َٓأجَض َُا  َذ َٓ ِٜ َُاٜفٜأ َٓ ِٜ ِِ  ٜفٜأ ُٖ ُُٛ ِِٜئكُٝت ُٖ ُُٛ ِِ  ٜئكُٝت ُٖ ِِٜفاٞقُتًٝٛ ُٖ ٕٖفٜٜف  ٜفاٞقُتًٝٛ ٢ِٖٕ ٢ِ  ِِ ُٗ ًٜ ِِٜقِت ُٗ ًٜ ِٔ  ٜأِجْضٜأِجْض  ٜقِت َُ ِٔٔي َُ   ٔي

ِِ ُٗ ًٜ ِِٜقَت ُٗ ًٜ َّ  ٜقَت ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ   ١ََٔ َٝا ١ََٔ اٞئك َٝا 8ٖٗ{{اٞئك
  

لي  ذل  ُىقوؿ، ولذلك   يسمعوف و  يرجعوف يقرأوف القرآف   غلػاوز حاػاجر   
                                                           

 ِؼؿُ جٌطرٍجٟٔ ػٓ ػرى هللا ذٓ أذٟ أٚفٝ 7ٖٗ
 صك١ف ٍُِٓ ْٕٚٓ جذٓ ِحؾسػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  9ٖٗ
 ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ ػٍٟ ذٓ أذٟ طحٌد  8ٖٗ
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 .ولكن من اللساف ليضاكوا ىلد الااس ،لي  من القل  أليه
ف ادللػك ذاراً دلصػر، ووػايػىلػد مصػر والاػاس زػاللوف، وأرسػلوا إ ادلرػوؿ فلما دزل

  ادلاػػاـ وبيَّػػره ابلاصػػر، فقػػاؿ   ػػو سػػيف الػػدين ُحسػػهت ملػػك مصػػر، ف ػػاءه حضػػرة الاػػ 
لرجالػػه وللاػػاس: ضلػػن إف  ػػاء هللا ساانصػػر، فػػدزل اجلػػيا ومعػػه احلمػػاس ومعػػه الُبيػػرى، 

 مػا ،الوسػ  وأأػوا ىلػيه  مجيعػاً، إ  مػن زػرج و ػرب     وجعلػو  أحا وا ابدلروؿوفعً  
 .الُبيرى إأا ذا؟ 

سػػػنولوا ىلػػػد امػػػن اذلهتؽلػػػة، واليهػػػود  ٜٚٙٔ  سػػػاة  ىاػػػدما أزػػػذتاا  ػػػّدة النعػػػ 
 ووذا س حاا وله فقد ه، وولاا واا زلهتويوف ويريد أف يلعػل  ػيئاً، ف ػاء الاػ   ،سيااء

ىلػد ماػرب األز ػر: و ػو الػدونور ىبػد احللػي  زلمػود ىليػه ر ػة هللا ، يقوؿ وبيَّر الصاحلني
إىل  رجػػاؿ هللا الصػػاحلني ومعػػه الصػػاابة واألوليػػاء وحػػاؿ: اتبعػػس ألحػػد جػػاء رسػػوؿ هللا 

   .ماذا حدث؟ يصر  هللا  ء،سياا
لػػػبعض  رسػػػوؿ هللا  ووػػػل ادلواحػػػم احلربيػػػة وايػػػ  ىلػػػد  ػػػذه الكيليػػػة، وػػػاف ٍ 
 .أمااب القلوب النقية الاقية يُبيّر   باصر هللا لعباده الصاحلني

ل مصػػر  ف  ػػذه الُرمَّػػة ولهػػا سػػنهتوؿ، وسػػرتجم أ ػػهللا بيَّػػر  -واحلمػػد   -وضلػػن 
 الػػا  معهػػا لػػواء اإلسػػ ـ، و ػػ الػػا  مصػػر سػػخاًء رزػػاًء وأماػػاً وأمػػا ً ىلػػد الػػدواـ، و ػػ

   ول مكاف. سرتفم راية اإلس ـ وتاير ا
  الػدوؿ اإلسػ مية  من أراد أف يسمم القرآف، يسمعه مػن أ ػل مصػر،  ػل يوجػد

  الوسػس  مػن أراد العلػ  اإلسػ م ،اء ادلوجػودين ىاػد ؟  من ىاده القراءة وأحد العظم
 به من مصر، فه   لة لواء اإلس ـ. الرهتير ٍ 

 ،ويرفػػػم  ػػػأياا ،وُيصػػػلِّد يلوسػػػاا، ويُرحػػػد أحوالاػػػا ،أف يّسهػػػر حلوباػػػا يسػػػأؿ هللا 
ويقضد مجيم حاجاتاا، وغلعلاا ىلد الدواـ من أ ػل  اىػة احلبيػ  ادلصػسلد ىليػه أفضػل 

ة وأمتى السػػ ـ، وأف يُػػن  ىلياػػا الاعمػػة فُيكرماػػا بػػرؤايه، وأف ينمنػػم  مػػاؿ زُليَّػػاه، وأف الصػػ 
   اجلااف إف  اء هللا. يُرزؽ  لاىنه يـو لقاء هللا، وأف ضلظد  واره

وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل 
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 اجمللس السادس والثالثون
  املغاصع١ إىل اهللاملغاصع١ إىل اهلل

  املغفض٠املغفض٠ؽضٚط ايتٛب١ ٚؽضٚط ايتٛب١ ٚ

  آف١ ايهشبآف١ ايهشب

  َٓٗخ املؤَٔ يف ايغعٞ يف ايزْٝآَٗخ املؤَٔ يف ايغعٞ يف ايزْٝا

  َعا  ايعبارَعا  ايعبار

  أٚفاف أٌٖ ادت١ٓأٚفاف أٌٖ ادت١ٓ
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املغاصع١ إىل اهللاملغاصع١ إىل اهلل: : اجملًػ ايغارؼ ٚايثالُٕٛاجملًػ ايغارؼ ٚايثالُٕٛ
ٖ٘ٓ

  

  الػػدييا بساىنػػه،  احلمػػد  الػػذى أوػػـر ىبػػاده ادلػػؤماني - بسػػمميحرلا نمحرلا هللا 
وأمػػػلياله وأحبنػػػه، سػػػيد    اايزػػػرة  انػػػه، والصػػػ ة والسػػػ ـ ىلػػػد سػػػيد رسػػػله  ووػػػرَّمه 
ووػػل  ،د هللا ىليػه وىلػد آلػه ومػابهمػلَّ  ،ن ىػن هللا اب، والػداىد اب إىل هللاادلبلِّػ زلمػدٍ 

.. آمػػني  ،وميػػد ىلػػد  ديػػه إىل يػػـو الػػدين، وىلياػػا معهػػ  أمجعػػني ،مػػن سػػار ىلػػد  ػػرىه
 العادلني. اي ربَّ  ،آمني

إىل حػػػني، وأياػػػا ىلػػػد الصػػػدؽ   الػػػدييا  أف وجػػػود  -ىلػػػ  اليقػػػني  - ولاػػػا يعلػػػ 
وينوجَّػه ادلػرء ىلػد  ،ف، وبعػد اخلػروج مػن الػدييا سػيأتد احلسػابو والصواب إىل هللا مسػافر 

فػػدلَّاا ،   ُدييػػاه، إمػػا إىل جاػػة يػػدـو يعيمهػػا، وإمػػا إىل  ر   يالػػكى ىػػذاهبا حسػػ  مػػا حػػدَّـ
أف  مػر الاػ  ادلخنػار ياػا مػن الاػار، وأالواحد القهػار ىلػد األىمػاؿ واألحػواؿ الػا تُا ِّ 

، دار القػػرار ؛  اجلاػػة  لاػػا األىمػػاؿ واألفعػػاؿ الػػا هبػػا يصػػ  اإليسػػاف ماػػا زالػػداً أبػػداً يُبػػنيِّ 
 حاؿ: فعن جابر بن ىبد هللا 

ٞٚ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ََال٥ٜٔه٠١ََال٥ٜٔه٠١  َجا٤َِتَجا٤َِت  }} ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب َٛ    اي ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ،ِْ ِْ،َْا٥ٔ ٍَ  َْا٥ٔ ٍَٜفٜكا ِِ  ٜفٜكا ُٗ َِِبِعُن ُٗ ُ٘: : َبِعُن ْٖ ُ٘إ٢ ْٖ ِْ،  إ٢ ِْ،َْا٥ٔ ٍَ  َْا٥ٔ ٍََٜٚقا   َٜٚقا

ِِ ُٗ َِِبِعُن ُٗ ٕٖ: : َبِعُن ٕٖإ٢ َٔ  إ٢ ِٝ َٔاٞيَع ِٝ ٠١َُ  اٞيَع ٠١ََُْا٥ٔ ًَٞب  َْا٥ٔ ًَٞبَٚاٞيٜك ُٕ،  َٚاٞيٜك ُٕ،َٜٞكٜعا ٕٖ: : ٜفٜكاٝيٛاٜفٜكاٝيٛا  َٜٞكٜعا ٕٖإ٢ ِِ  إ٢ ِِٔيَقأذٔبٝه   ٜفاِمض٢ُبٛاٜفاِمض٢ُبٛا  ،،َََثالَََثال  ََٖشاََٖشا  ٔيَقأذٔبٝه

ُ٘ ُٜ٘ي ُ٘: : ٜفٜكاٝيٛاٜفٜكاٝيٛا  َََثال،َََثال،  ٜي َََُ٘ثًٝ ٢ٌ  َََثًٝ ََُث ٢ٌٜن ََُث ٣ٌ  ٜن ٣ٌَصُج ٢َٓ  َصُج ٢ََٓب ٌَ  َراّصاَراّصا  َب ٌَََٚجَع َٗا  ََٚجَع َٗأفٝ ّٝا،  ََٚبَعَثََٚبَعَث  ََٞأُرَب١ََٟٞأُرَب١ٟ  ٔفٝ ّٝا،َرأع ِٔ  َرأع َُ ِٜٔف َُ   ٜف

َٞ  ٜأَجاَبٜأَجاَب َٞايٖزأع ٌَ  ايٖزأع ٌََرَخ ٌََٜٚأَٜٚأ  ايٖزاَصايٖزاَص  َرَخ ٌَٜن َٔ  ٜن ََٔٔ َُٞأُرَب١ٔ،  َٔ َُٞأُرَب١ٔ،اٞي ِٔ  اٞي ََ َِٚٔ ََ َٚ  ِِ ِِٜي َٞ  ُٜٔحِبُٜٔحِب  ٜي َٞايٖزأع ِِ  ايٖزأع ِِٜي ٢ٌ  ٜي ٢ٌَِٜزُخ   ايٖزاَصايٖزاَص  َِٜزُخ

ِِ َِِٜٚي ٌِ  َٜٚي ٌَِٜٞأٝن َٔ  َٜٞأٝن ََٔٔ َُٞأُرَب١ٔ،  َٔ َُٞأُرَب١ٔ،اٞي َٖا: : ٜفٜكاٝيٛاٜفٜكاٝيٛا  اٞي ٚٚٝيٛ َٖاٜأ ٚٚٝيٛ ُ٘  ٜأ ُٜ٘ي َٗا،  ٜي ِٗ َٗا،َٜٞفٜك ِٗ ٍَ  َٜٞفٜك ٍَٜفٜكا ِِ  ٜفٜكا ُٗ َِِبِعُن ُٗ   ٜفايٖزاُصٜفايٖزاُص: : ٜفٜكاٝيٛاٜفٜكاٝيٛا: : َبِعُن

،١ٖٝٓ ١ٖٝٓ،اٞيَح ُْٖز  َٚايٖزأعَٞٚايٖزأعٞ  اٞيَح ُْٖزََُر ِٔ    ََُر َُ ِٜٔف َُ ُٖ  ٜأٜطاَعٜأٜطاَع  ٜف ََُُٖر َ٘،  ٜأٜطاَعٜأٜطاَع  ٜفٜكِزٜفٜكِز    ّزاّزاََُر َ٘،اي٤ً ِٔ  اي٤ً ََ َِٚٔ ََ   َعَق٢َعَق٢  َٚ

ُّٖزا ُّٖزاََُر َ٘،  َعَق٢َعَق٢  ٜفٜكِزٜفٜكِز    ََُر َ٘،اي٤ً ُْٖز  اي٤ً ََُر ُْٖزَٚ ََُر َٚ    ٜفِضْمٜفِضْم  َٔ ِٝ ََٔب ِٝ ٖٓاؼ٢  َب ٖٓاؼ٢اي ٖٔ٘{{  اي
  

  ؽضٚط ايتٛب١ ٚاملغفض٠ؽضٚط ايتٛب١ ٚاملغفض٠

 ماذا يلعل؟ هاد أف يدزليووضَّ  أوماؼ أ ل اجلاة، من يُر   رسوؿ هللا فبنيَّ 
                                                           

٘ق  ١ٖٔٗٙقغ ج٢نقٍ ِقٓ ٌذ 7ئْقٕح  –جٌمٍج٠قح  –وٌِ ذؼى صقعز جٌؼٗقحء ذحٌّٓقؿى جٌّٕقٛيؾٟ  ٖٓ٘
ٕ7/ٔ/َٕٓٔ٘ 

 صك١ف جٌرهحٌٞ ٖٔ٘
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حػاؿ هللا:  اذا فرض  ىلياػا الصػ ة؟دل، يقوؿ حالل: الص ة، واينبهوا لك ـ القرآف
                                      ((1010ِٖٝــضا ــضاِٖٝإب ُفرضػػ  الصػػ ة ليرلػػر لاػػا مػػا  ((إب

 :، فقاؿ لاا أو ر!!أف يوضاها لاا  يلعله ابلليل وابلاهار، ويريد من حضرة الا 

{{  ِِ ُِٜت ِِٜأَصٜأ ُِٜت ِٛ  ٜأَصٜأ ِٜٛي ٕٖ  ٜي ٕٖٜأ ِّٗضا  ٜأ ِّٗضاَْ ِِ  ٔبَبأبٔبَبأب  َْ ِِٜأَذٔزٝن ٌُ  ٜأَذٔزٝن ٌَُِٜغَتٔغ ُ٘  َِٜغَتٔغ ِٓ َُٔ٘ ِٓ َٔ  ٌٖ ٌٖٝن ٣ّ  ٝن ِٛ َٜ٣ّ ِٛ َُِػ  َٜ َُِػَخ ٌِ  ََٖضإتََٖضإت  َخ ٌَِٖ َٖ  

ِٔ  َِٜبٜك٢َِٜبٜك٢ َِٔٔ َٔ  ٔ٘ ْٔ َ٘ٔرَص ْٔ ٤ِْٞ؟  َرَص ٤ِْٞ؟َؽ ِٔ  َِٜبٜك٢َِٜبٜك٢  الال: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َؽ َِٔٔ َٔ  ٔ٘ ْٔ َ٘ٔرَص ْٔ ٤ِْٞ،  َرَص ٤ِْٞ،َؽ ٍَ  َؽ ٍَٜقا ٌُ  ٜفَشٔيٜوٜفَشٔيٜو: : ٜقا ٌَُِٔث َٛأت  َِٔث َٛأتايٖقًٜ   ايٖقًٜ

ُِػ٢، ُِػ٢،اٞيَد ُُِرٛ  اٞيَد ُُِرَٜٛ َٜ  ُ٘ ُ٘اي٤ً ٖٔ  اي٤ً ٢ٗ ٖٔٔب ٢ٗ َٜا  ٔب ٜٛا َٜااٞيَد ٜٛا ٕٖ٘{{  اٞيَد
  

آدـ  كػػػل بػػػسف   يُػػػذي مػػػن يوجػػػد ماػػػا  أليػػػه   ا،فهػػػذه الصػػػلوات ضلػػػافظ ىليهػػػ
يسلػػم ىليػػه ويػػراه، مػػن ماػػا اايف ىاػػدما  جػػالهت أف   أ ػػعر ابلػػذي ، لكػػن هللا  ،زسػػاء

  حيػػػل وحػػػاؿ، وفػػػ ف وىػػػ ف، والريبػػػة والاميمػػػة، يظػػػن أيػػػه ا غللػػػ  مػػػم مجاىػػػة وينكلمػػػو 
لااس أمبا  فػاوهنه  لكن ُمعظ  ا ،يبَّه هللا حلبه وفؤاده نْ  دراً مَ !! ارتك  ذيباً أو إةًا؟
السامػػػة    ػػػ هو  ػلسػػػبوأا ذيبػػػاً و   ػػػيئاً، و ػػػذ ؛الريبػػػة والاميمػػػة  الػػػا ينسػػػلوف هبػػػا  ػػػ

ماهػػا، لكػػن لكويػػه   ػلسػػبها ذيبػػاً  أليػػه لػػو حسػػبها ذيبػػاً فسػػينوب إىل هللا  !!،الكػػربى
 :بد أف ييعر ادلرء  يه أزسأ ويادـ، حاؿ  فلن ينوب، وأساس النوبة الادـ، ف 
{{  ُّ َٖٓز ُّاي َٖٓز َِٛب٠١  اي َِٛب٠١َت ٖٖ٘{{  َت

  

: إيه لي  ذيبػاً، فهػل ينػوب هللا ىلػد م ػل  ػذا؟ فػأ  ؿأحو و لكن لو ىملُ  الذي  
  حػق  وأساس النوبة الادـ، وأف اإليساف يادـ وييعر أيه أزسأ ،أوابر وأىنربه لي  ذيباً 

و ػػو  ،أو ينوجػػه إليػػه بصػػ ة أو دىػػاء ،أو ػلادعػػه ،أف يااجيػػه وؼل ػػل مػػن ربػػه  ،يلسػػه
 بد وأف ييعر أيه أزسأ. لد  ذا احلاؿ من الذي ،  ى

  آف١ ايهشبآف١ ايهشب

؟ أحػػػل  ػػػديد هحسػػػابو  ، ػػػذا الػػػهتمن يعنػػػرب أف الكػػػذب ذيػػػ ٌ    ادلسػػػلمني نْ ِمػػػ نْ َمػػػ
 !!،زلللػػة ومباحػػة لػػه أف ٍزػػذ مػػاؿ فػػ ف ابلكػػذب الاػػاس تعنػػرب أف الكػػذب حيلػػة القليػػل،

ميػػكلة، أو يظػػن أف  وليسػػ   ػػ  ولػػي   اػػاؾ ميػػكلة، أو يضػػاك ىلػػد فػػ ف ويُريىػػه
 .!!الكذب  يرتكبها ادلؤمن   الكذب حيلة مباحة، مم أف أ ّد اايأـ ىاد هللا 

                                                           
 ْٕٓ جٌر١ٙمٟ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٕٖ٘
 ْٕٓ جذٓ ِحؾس ِٕٚٓى أقّى ػٓ ػرى هللا ذٓ ِٓؼٛو  ٖٖ٘
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: : قاٍقاٍ  سيو،سيو،  ٜهٕٜٛهٕٛ  قزقز: : قاٍقاٍ  املؤَٔاملؤَٔ  ٜظْٜٞظْٞ  ٌٌٖٖ  اهللاهلل  ْيبْيب  ٜاٜا: : فكاٍفكاٍ  ،،  ايٓيبايٓيب  عأٍعأٍ  أْ٘أْ٘: : }}

    اهللاهلل  ْيبْيب  أتبعٗاأتبعٗا  ُُِِ  ال،ال،: : قاٍقاٍ  ٜهشبٜهشب  ٌٌٖٖ: : قاٍقاٍ  سيو،سيو،  ٜهٕٜٛهٕٛ  قزقز: : قاٍقاٍ  املؤَٔاملؤَٔ  ٜغضمٜغضم  ٌٌٖٖ

{{. . ٜؤَٕٜٓٛؤَٕٓٛ  الال  ايشٜٔايشٜٔ  ايهشبايهشب  ٜفرتٟٜفرتٟ  إمناإمنا: : ايه١ًُايه١ًُ  ٖشٖٙشٙ  قاٍقاٍ  ذٝثذٝث
354354

  

 و  رواية أزرى:
{{   ٔ٘ ٢ٍ ايًٜٓ ٌَ ٔيَضُعٛ ٘ٔ ٔقٝ ٢ٍ ايًٜٓ ٌَ ٔيَضُعٛ ُٕ ٔقٝ َٜٝهٛ ُ٘: ٜأ ٌَ ٜي ِِ، ٜفٔكٝ ََْع  :ٍَ ّْا؟ ٜفٜكا ُٔ َجَبا َٔ ُُِؤ ُٕ اٞي َٜٝهٛ ُٕ : ٜأ َٜٝهٛ ُ٘: ٜأ ٌَ ٜي ِِ، ٜفٔكٝ ََْع  :ٍَ ّْا؟ ٜفٜكا ُٔ َجَبا َٔ ُُِؤ ُٕ اٞي َٜٝهٛ : ٜأ

ٍَ ُٔ ٜنشَٓاّبا ؟ ٜفٜكا َٔ ُُِؤ ُٕ اٞي َٜٝهٛ ُ٘: ٜأ ٌَ ٜي ِِ، ٜفٔكٝ ََْع  :ٍَ ُٔ َبٔدٝال؟ ٜفٜكا َٔ ُُِؤ ٍَاٞي ُٔ ٜنشَٓاّبا ؟ ٜفٜكا َٔ ُُِؤ ُٕ اٞي َٜٝهٛ ُ٘: ٜأ ٌَ ٜي ِِ، ٜفٔكٝ ََْع  :ٍَ ُٔ َبٔدٝال؟ ٜفٜكا َٔ ُُِؤ ٖ٘٘{{  : ال: الاٞي
  

                                          ((119119)ايتٛبــ١)ف؟ و مػػن الصػػادح ايتٛبــ١
ٕٖ  }}::حاؿ  هتح: أ  أم  حد، يقوؿ أفو سلمادل ٕٖإ٢ ِٓـُ٘   َِٜقًُٝسَِٜقًُٝس  الال  اٞيٜهٔشَباٞيٜهٔشَب  إ٢ َٔ ُ٘ ِٓـ ٍْ    َٚالَٚال  ٔجـزٙ ٔجـزٙ   َٔ ٍْ  َٖـِظ   {{َٖـِظ

 :وحاؿ ، أبداً   ء  أى   و  ،  مهتاح و  ،  ذلوً    َجدٍّ و    وذب، ٖٖٙ٘ٙ٘
{{  ْٞٚ ْٚٞإ٢ ََِظُح  إ٢ ََِظُحأٜل ٍُ  َٚالَٚال  أٜل ٍُٜأٝقٛ   : وحاؿ7ٖ٘{{  َذك٦اَذك٦ا  إ٢الإ٢ال  ٜأٝقٛ

{{  ِِ ِٝٝه َِِعًٜ ِٝٝه ٕٖ  ٔبايٚقِزم٢،ٔبايٚقِزم٢،  َعًٜ ٕٖف٢ِٜ ِٗٔزٟ  ايٚقِزَمايٚقِزَم  ف٢ِٜ ِٗٔزَٟٜ ٕٖ  اٞئبٚض،اٞئبٚض،  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َٜ َٕٖٚإ٢ ِٗٔزٟ  اٞئبٖضاٞئبٖض  َٚإ٢ ِٗٔزَٟٜ ١ٖٔٓ،  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َٜ ١ٖٔٓ،اٞيَح   اٞيَح

ََا ََاَٚ َٚ  ٍُ ٍََُٜظا ٌُ  ََٜظا ٌُايٖضُج ََٜتَرٖض٣  َِٜقُزُمَِٜقُزُم  ايٖضُج ََٜتَرٖض٣َٚ َِٓز  ٞهَتَبٞهَتَبُُٜٜ  َذٖت٢َذٖت٢  ايٚقِزَمايٚقِزَم  َٚ َِٓزٔع ٘ٔ  ٔع ٘ٔاي٤ً ِِ  ٔفٚزٜٟكا،ٔفٚزٜٟكا،  اي٤ً ٜٖاٝن َِِٚإ٢ ٜٖاٝن   َٚإ٢

ٕٖ  َٚاٞيٜهٔشَب،َٚاٞيٜهٔشَب، ٕٖف٢ِٜ ِٗٔزٟ  اٞيٜهٔشَباٞيٜهٔشَب  ف٢ِٜ ِٗٔزَٟٜ ٕٖ  اٞيٝفُحٛص٢،اٞيٝفُحٛص٢،  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َٜ َٕٖٚإ٢ ِٗٔزٟ  اٞيٝفُحَٛصاٞيٝفُحَٛص  َٚإ٢ ِٗٔزَٟٜ ٖٓاص٢،  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َٜ ٖٓاص٢،اي ََا  اي ََاَٚ َٚ  ٍُ ٍََُٜظا   ََٜظا

ٌُ ٌُايٖضُج ََٜتَرٖض٣  َٜٞهٔشُبَٜٞهٔشُب  ايٖضُج ََٜتَرٖض٣َٚ َِٓز  ُٜٞهَتَبُٜٞهَتَب  َذٖت٢َذٖت٢  اٞيٜهٔشَباٞيٜهٔشَب  َٚ َِٓزٔع ٘ٔ  ٔع ٘ٔاي٤ً 9ٖ٘{{  ٜنٖشاّباٜنٖشاّبا  اي٤ً
  

مػػن تسهػػر هتمػػاف  ػػذا ال مػػن  ، اخلصػػاؿ ادلذمومػػة ىاػػد هللا مػػن ىبػػاد هللا و ػػذه أ ػػدى 
   لاػػدزل ،يكػػوف مػػن الصػػادحني؟ ولاػػا إف  ػػاء هللاأف  وىا ػػد هللا مػػن ُزلػػق الكػػذب 

   حػػػػػػوؿ هللا:                                      ((2323)ــظاب ــظاب(االذــــ فالصػػػػػػ ة ترلػػػػػػر ، االذــــ
، فينػوب ىليػه مػو ه ،ويػدـ إىل هللا  ،وأحّ   م الػذي  ،تسهر ماها ادلرء الا الذيوب

  هللا ويوجػػد ظلػػوذج ماهػػا أةا  بػػه  ،األىمػػاؿ   ػػ ا ػػو  !!ولكااػػا يريػػد ىمػػ ً يػػدزلاا اجلاػػة
   فيه: هللاحاؿ  ،  القرآف و  ةأزرى  و ااؾ ظلاذج  ،سورة آؿ ىمراف                 

                                               ((133133)ٕآٍ عُضا)ٕآٍ عُضا. 
                                                           

   جٌؼّحي وُٕس ػٓحوٍ جذٓ ؾٍجو ذٓ هللا ػرى ػٓ ٖٗ٘
  ػٓ صفٛجْ ذٓ ١ٍُْ ،جٌر١ٙمٟ فٟ ٖؼد جإل٠ّحْ، ِٚحٌه فٟ جٌّٛطأجإلِحَ  ٖ٘٘
 ػٓ ػرى هللا ذٓ ِٓؼٛو جٌكحوُ فٟ جٌّٓطىٌن  ٖٙ٘
 ِؼؿُ جٌطرٍجٟٔ ػٓ جذٓ ػٍّ  7ٖ٘
 صك١ف ٍُِٓ ٚجٌطًٍِٞ ػٓ ػرى هللا ذٓ ِٓؼٛو  9ٖ٘
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  َٓٗخ املؤَٔ يف ايغعٞ يف ايزْٝآَٗخ املؤَٔ يف ايغعٞ يف ايزْٝا

رسػ  لػك   هللاوماح  العهتؽلة، و  ينارؾ ببسػئ، و ، ناج ماح  اذلمَّة  و 
هللا، ره الػػرزؽ الػػذى حػػدَّ  تريػػد يعػػرؼ أيػػك  نػػاج إىل عػػ ث أ ػػياء:هػػو ف ،  الكػػوف ادلػػاهج

 الػػػػػ  ث ه   ػػػػػذسػػػػػ  ويػػػػػف ي،  وتريػػػػػد هللا ورضػػػػػاء هللا، وتريػػػػػد اايزػػػػػرة وتػػػػػدزل اجلاػػػػػة
   وناب هللا:  وضم لاا ادلاهج !!اي رب؟

 أوً :  ل  الرزؽ:
ألف مػػػا حُػػػّدر لػػػك فسػػػوؼ  تسػػػنع ل    لبػػػه،حػػػاؿ وأيػػػ  تسػػػعد للػػػرزؽ إايؾ أف 

ليباػل لػن ٍزػذ إ  مػا حُػدِّر  يمن غلػر  ،يىفٍتيك، واىل  أف الرزؽ   يسوحه حرص حر 
   ومػػاذا يلعػػل اي رب؟!! لػػه                                ((1515)املًــو)ىلػػد مهلػػك  مػػاِ ا، املًــو

 ادلػػػا حػػػدَّره القػػػدير، ومػػػا داـ يسلبػػػك رزحػػػك ومػػػا يسلبػػػك أجلػػػك،   تل ػػػأ إىل الوسػػػالل 
واضػ    ريػق مػا  الد تيريعات حضرة الر ن، احلراـ، و  أسالي  اللف والدوراف ى

 .ومعه بروة هللا  ،ح ؿ أحلَّه هللا، ح  ٍتيك الرزؽ
 أيياً:  ل  ادلرلرة واجلاة:

                              ((133133)ٕآٍ عُــــضا)ٕإايؾ أف  يسػػػػارع؟فػػػػي  ادلسػػػػارىة: و  .آٍ عُــــضا
ذيبػػاً فػػ  تقػػل: آزػػر الاهػػار سػػأتوب، فمػػن تػػؤزر النوبػػة ألى ذيػػٍ  تلعلػػه، فػػ ذا ىملػػ  

، فقػد زػروج روحػك؟اجلالهت أف يانهد ىمرؾ حبل آزر الاهػار، فمػاذا يكػوف وضػعك ىاػد 
 :حاؿ 

َُا  }} ْٖ َُاإ٢ ْٖ ٍُ  إ٢ َُا ٍُاأٜلِع َُا َٗا  اأٜلِع ُٔ َٛأتٝ َٗأبَد ُٔ َٛأتٝ 8ٖ٘8ٖ٘{{  ٔبَد
  

 :ؼُلن  للمرء آبزر أىماله الذى ؼُلن  به حياتك سُيقدَّر ىليه ما لك ىاد هللا 
  ::وحاؿ 

٘ٔ  ََاَتََاَت  ََاََا  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َعِبٕزَعِبٕز  ٌٌٗٗنٝٝن  ُِٜبَعُثُِٜبَعُث  }} ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ ٖٖٓٙٓٙ{{  َعًٜ
  

                                                           
 صك١ف جذٓ قرحْ ٚج٠ٓ ِحؾس ػٓ ِؼح٠ٚس  8ٖ٘
 صك١ف ٍُِٓ ِٕٚٓى أقّى ػٓ ؾحذٍ  ٖٓٙ
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  احلػػاؿ الػػذى وػػاف فيػػه، إف وػػاف سػػاجداً ؼلػػرج يػػـو ؟ يُبعػػلويػػف يػػـو القيامػػة   ٍ 
ويػراه الاػاس، ، القيامة ساجداً، وإف واف ينلو القرآف، يُبعل يػـو القيامػة و ػو ينلػو القػرآف

سلػػػ  مػػػن هللا أف مػػػن الصػػػاحلني ي ولػػػذلك وػػػاف و ػػػ ٌ  ،و سػػػده ىلػػػد  ػػػذا العمػػػل العظػػػي 
 .!!يقبضه و و ساجد، أليه سيُبعل يـو القيامة  كذا

فيُبعل يـو القيامة ىلد  ذه الساىة، ذ   لػياج أو يُػؤدِّى  ،  أى  اىة إذا واف
  :ومات، حاؿ  -ولي  لليهرة و  للسمعة  –  ىمرة

{{  ِٔ ََِٔ ِٚ  َذا٘جاَذا٘جا  َخَضَدَخَضَد  ََ ِٜٚأ ُّٔضا  ٜأ ُّٔضاَُِعَت ِٚ  َُِعَت ِٜٚأ ّٜا  ٜأ ّٜاٜياط٢ ِٖ  ٜياط٢ ُُِٖ ٘ٔ  ٔفٞٔفٞ  ََاَتََاَت  ُُ ٜ٘ٔطض٢ٜٔك ُ٘  ٜنَتَبٜنَتَب  ٜطض٢ٜٔك ُ٘اي٤ً ُ٘  اي٤ً ُٜ٘ي   ٜأِجَضٜأِجَض  ٜي

ُٔض٢  َٚاٞيَراٚدَٚاٞيَراٚد  اٞيَغاط٢ٟاٞيَغاط٢ٟ ُُِعَت ُٔض٢َٚاٞي ُُِعَت ٢ّ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َٚاٞي ِٛ َٜ٢ّ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ٖٖٔٙٔٙ{{  اٞئك
  

يظػػػر اف، و و وُحسػػػن اخلامػػػة وػػػاف ينباا ػػػا وينو  ػػػا ويػػػدىو هبػػػا حػػػ  األيبيػػػاء وادلرسػػػل
 ىصػمه هللاوأيػن  تعلمػوف أف  !وسػيد  يوسػف مػاذا وايػ  دىوتػه؟ ،لكناب هللا ماذا يقػوؿ

 مػػػػػػػن الروايػػػػػػػة، وأيقػػػػػػػذ بػػػػػػػه وػػػػػػػل مػػػػػػػن وػػػػػػػاف حولػػػػػػػه مػػػػػػػن اجلػػػػػػػوع، ومػػػػػػػم ذلػػػػػػػك يقػػػػػػػوؿ:
                                                         ((101101)ٜٛعف)ٜٛعف. 

أمػػاـ اخل لػػق  ادلصػػيبة الُكػػربى لػػو مػػات اإليسػػاف و ػػو يسػػرؽ، يُبعػػل يػػـو القيامػػة
وحف العظي  و  يده سرحنه، أو مات و و يقنل، يُبعػل يػـو القيامػة و  يػده   ادل أمجعني
 والدـ الاازؿ  زؿ ىليه لُيظهر جرؽلنه أماـ اخللق أمجعني. ،آلنه

ر النوبػػة ولػػو للاظػػات، تُػػ  فػػوراً  اً إذ وسػػارع إىل  ،اإليسػػاف ادلػػؤمن احلػػريىف   يػػؤزِّ
ي ا جػا هتين للقػاء هللا، فعاػدما ياػاد  ول أيلاسا ألياا غل  أف يكوفدلاذا؟، ، النواب 

    أ  جا هت اي رب: :أحوؿ ،  أى وح ٍ                        يػئويُه ،مسمئاػة للػدييا 
  : لػػه أيػػه لػػن ؽلػػوت                           ((2828)ايفحــض)ػػل يوجػػد أحػػٌد يعسػػوه  ايفحــض 

  !! وه فػػرتة مسػػاح؟ ػػل يوجػد أحػػٌد يعسػ !!الزػ ؟                                  

         ((3434)األعضاف)األعضاف. 
 اً وإايؾ أف تقوؿ أف  ذا الذي  بسي  و  يسناق، جالهت ما تراه مػن الػذي  مػر  

در و  يعػػرؼ حػػ ،ويكػػوف ىاػػد هللا وبػػ ، مػػن يصػػرِّر الػػذي  يكػػوف جػػا  ً مبقػػاـ األلو يػػة
سػػػخ  ىليػػػه  -ولػػػو حليػػػل  -لػػػو يظػػػر ل يسػػػاف ىلػػػد أدى ذيػػػٍ   الربوبيػػػة، ألف هللا 

                                                           
 ٖؼد جٌر١ٙمٟ ٚجٌطرٍجٟٔ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٖٔٙ
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   اايزرة.   الدييا و  وغض  ىليه، ولو سخ  ىليه مو ه وغض  ىليه ف  يالم
 ،ذيػػػ أيػػػه   يظػػرؾ مػػػا داـ اليػػرع حػػػاؿ ىاػػه  ذيػػػ  يأ ،فػػ ايؾ أف تصػػػرِّر الػػذي 

فػوراً أف تسػارع إىل النػواب  بد أيه ذي ، ف بني  وحضرة الا   ،والقرآف بني أيه ذي 
ر العيػاء   أمػل ىاػدماو  ،  اليػارع أو تقوؿ: أ  اليـو ارتكب  ذيباً  ،، وإايؾ أف تؤزِّ

 ػل يوجػد أحػٌد معػه  !!ومن أين تضمن أيػك سػنعيا حلػني مػ ة العيػاء؟ !!سوؼ أتوب
أبػػػػػداً،  نوبػػػػةال وأف تنػػػػوب فػػػػػوراً، وإايؾ أف تػػػػؤزر بػػػػد   !!.فلمػػػػاذا تسػػػػػوِّؼ؟ !!ضػػػػماف؟

جسػػ  لػػه أو  ،و ػػل األجػػل لػػه سػػٌن معػػني، فسػػنكوف وارعػػة ُىظمػػد لػػو جػػاء أجػػل هللا 
ألف الػذى جهَّػهته وأىػّده  ػو  ،لي  له مقيػاس ،  !!يرتؾ السلي  وٍزذ ادلريض؟ !!معني؟

 ، فاسارع إىل ادلرلرة.ملك ادللوؾ 

  َعا  ايعبارَعا  ايعبار

لَ  ويػدمَ  لَّ ذتكنمل النوبة مهمػا تػ من ىباد هللا،   ىبدٍ    حقِّ  يلرض أف الذي 
   أجرمػػ الػػذي مػػن  ػػذا والسػػماح إ  إذا أزػػذت  ػػهادًة ابلعلػػو والصػػل   ،حلضػػرة هللا

  هللاولػػذلك ، بػػد مػػن الصػػل  والعلػػو فػػ !! حػػ  ولػػو وايػػ  زوجنػػك ،حقػػه أو حقهػػا
 :وما ى اإلحياء  سيأتد يـو القيامة بعد أف غلمم اخل لق ولها فيقوؿ

َٓأرٟ  }} َٓأرُٟٜ َٓإر  ُٜ َٓإرَُ َُ  ِٔ َِٔٔ ـ٢  َتِرٔتَتِرٔت  َٔ ـ٢ايَعِض َّ  ايَعِض ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔائك َٝا ١ََٜٓ  ٜاٜا  ائك ١ََٜٓأ َُٕٓز  أ َُٕٓزََُر ََٓا  ََُر ََٓاٜأ َٕ  َاَا  ٜأ َٕنا ِِ  ٔيٞٔيٞ  نا ِِقبًٝه     قبًٝه

ُ٘  ٜفٜكِزٜفٜكِز َِٖبُت َُٚ٘ َِٖبُت َٚ  ِِ ِِٜيٝه َِٝت  ٜيٝه َِٝتََٚبٔك ٠١َٓٝ  ََٚبٔك ٠١ََٓٝبٔك   --: ٚبكٝت ايتبعات : ٚبكٝت ايتبعات وى رواية  ––)أى احلقوؽ(  َبٔك

َُٖبٖٛا َٛا َُٖبٖٛاٜفَت َٛا ١َٜٓٓ  َٚاِرُخًٝٛاَٚاِرُخًٝٛا  ٜفَت ١َٜٓٓادٜت َُٔتٞ  ادٜت َُٔتٞٔبَضِذ   {{  ٔبَضِذ

إىل أبػواب اجلاػة، وحبػل ادل لكة تهُتفّه و انهد من احلساب، يالرجل لُيااس  و  وٍ 
 ػذا احلسػاب  - ((َٔ نإ ي٘ َع١ًُ عٓـز فـالٕ فًٝدـضد   َٔ نإ ي٘ َع١ًُ عٓـز فـالٕ فًٝدـضد   ))مااد هللا:  ياجلاة بقليل يااد

فمػػاه  مػػن ؽلسػػك برحبنػػه،  ،ؼلػػرج الاػػاس مػػن ادلوحػػف -ولكػػن بقيػػة ادلظػػام  ،حسػػاب هللا
خـش  خـش    ،،ٜـا صبٓ ٜـا صبٓ ))احػد يقػوؿ لػه: وماه  من ؽلسك  ونافه، وماه  من ؽلسػك  ذرىػه، ووػل و 

، ومػن يقػوؿ: وػذب ومػن يقػوؿ: غيػس ،مػن يقػوؿ: سػرحس و .((َـٔ ٖـشا  َـٔ ٖـشا    مبعًُـيت مبعًُـيت   ٞٞيي
وويػػف  ،بذيبػػه ىلػػدَّ، ومػػن يقػػوؿ: اغنػػابر، ومػػن يقػػوؿ: سػػبَّر و ػػنمر، ووػػل واحػػد ٍ 

   ؟ه احلقػػػػوؽيعرفػػػػوف  ػػػػذ                     ((4444)ــف ــف(ايهٗــ يلسػػػػه أف آىل ىلػػػػد   هللاو ايهٗــ
ومػا   ىاد العباد وله ، فيقوؿ رب العػهّتِة  حػػٍق حقػػه، فيعرفػػوه حقوحػػه  يلكػػل ذ  يُعسػػ
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 ..ال تزخٌ ادت١ٓ ذت٢ ُتضم٢ خقُا٤ى(ال تزخٌ ادت١ٓ ذت٢ ُتضم٢ خقُا٤ى(  ٞٞٚجاليٚجالي  ٞٞ)ٚعٖظت)ٚعٖظت :جاء   األعر
   :هللا   مكػػاف يقػػوؿ فيػػه وأيػػن يكػػوف  ػػذا الكػػ ـ؟                         

                    ((4646)األعضاف)جػالهت   أىػرؼ     حقػ الرجػل الػذى ىمػل جرؽلػة األعضاف
ي بنػػػه ادل لكػػػة يضػػػعوف فيػػػه مػػػورته،  يادل لكػػػة بيػػػكله، واضػػػر الػػػذ فسعػػػرِّ مػػػن  ػػػو، فنُ 

فيقػػػوؿ لػػػه:  -فػػػي ل  الاػػػاس مػػػم مػػػاح  اليػػػأف  -مػػػاح   ػػػذه الصػػػورة ىمػػػل وػػػذا 
فيقػػوؿ: مػػن  !؟ فيقػػوؿ لػػه: ومػػاذا أدفػػم لػػك؟اي فػػ ف، فيقػػوؿ لػػه: ومػػاذا تػػدفم   سػػازلس

ووػػػذلك  ،ووػػذلك ال ػػػاين حػػ  يسػػػازله، حسػػااتك، ويلاوضػػػه حػػ  يػػػدفم لػػه مػػػن حسػػػااته
يلػدت ف، فيقػوؿ ذلػ : و و  يػهتاؿ  اػاؾ مسػالب -سػاات مالػه مػن احلال الل، حػ  إذا يلػد 

 :، حاؿ  ل من ذيوباا وزذ اا ل شلا ىلياا، ا، فيقولوف له: حسااتد!!
 !، دلاذا؟!!حق اخللق   الا  سر الذيوب  فأز

وىلػػو  ،غلػػور ورحػػي  وتػػواب   يػػد اخللػق، فػػاحلق  وضػػع  رحبنػػكالػػذي أليػك 
ول واحد يبال ىػن حسػاة، ووػل واحػد يريػد أف يا ػو مػن  ػذا  ااؾ  وورمي، لكن اخللق 

يا ػو مػن   فيسنرل ما وجد من حٍق له ىاد غ ه وينيبل به ويصمِّ  ىليػه، لكػ ،ادلوحف
 أ واؿ  ذا ادلوحف العظي .

 !!فماذا يلعل؟
ِٕٛت   }} َٓإر ٔبَق َُ  ِِ َٓأرٜٗ ُٝ ُِٟٗا ٜف ١ََٔ ُذٜفا٠ٟ ُعَضا٠ٟ ٝيِضاٟل ُب َٝا َّ ائك ِٛ َٜ ِٕٛت ُِٜرَؾُض ائعَباُر  َٓإر ٔبَق َُ  ِِ َٓأرٜٗ ُٝ ُِٟٗا ٜف ١ََٔ ُذٜفا٠ٟ ُعَضا٠ٟ ٝيِضاٟل ُب َٝا َّ ائك ِٛ َٜ ُِٜرَؾُض ائعَباُر 

 ِٔ َٔ َِٓبٔغٞ ألَذٕز  َٜ ُٕ ايشٟ ال  ٜٓا َْا امٜلًٔٝو ايزَٓ ِٔ ٜقُضَب: أ ََ  ُ٘ َُُع َِٜغ َُا  ِٔ َبُعَز ٜن ََ  ُ٘ َُُع ِٔ َِٜغ َٔ َِٓبٔغٞ ألَذٕز  َٜ ُٕ ايشٟ ال  ٜٓا َْا امٜلًٔٝو ايزَٓ ِٔ ٜقُضَب: أ ََ  ُ٘ َُُع َِٜغ َُا  ِٔ َبُعَز ٜن ََ  ُ٘ َُُع َِٜغ

٢ٌ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ َُا   ٜأ ١َُٜ ٜف ٞٛ ١َُٕ َذت٢َٓ ايًٜٓ َُٞعًٜ ُ٘ ٔب ًُٛٞب َٜ َٓٓاص٢  ٢ٌ اي ِٖ ِٔ ٜأ َٔ َٜٚأَذْز   ١َٜٓٓ ٌَ ادٜت َِٜزُخ  ِٕ ١َٔٓٓ ٜأ َُا ادٜت ١َُٜ ٜف ٞٛ ١َُٕ َذت٢َٓ ايًٜٓ َُٞعًٜ ُ٘ ٔب ًُٛٞب َٜ َٓٓاص٢  ٢ٌ اي ِٖ ِٔ ٜأ َٔ َٜٚأَذْز   ١َٜٓٓ ٌَ ادٜت َِٜزُخ  ِٕ ١َٔٓٓ ٜأ ادٜت

 ١َُٜ ٞٛ ٠١َُ َذت٢َٓ ايًٜٓ ََٞعًٜ  ُٙ َِٓز َٚٔع َٓٓاَص  َِٜزُخٌ اي  ِٕ َٓٓاص٢ ٜأ ٢ٌ اي ِٖ ِٔ ٜأ َٔ َِٓبٔغٞ ألَذٕز  َٜ َٚال  َٗا  ِٜٛق ١َُٜ ٜف ٞٛ ٠١َُ َذت٢َٓ ايًٜٓ ََٞعًٜ  ُٙ َِٓز َٚٔع َٓٓاَص  َِٜزُخٌ اي  ِٕ َٓٓاص٢ ٜأ ٢ٌ اي ِٖ ِٔ ٜأ َٔ َِٓبٔغٞ ألَذٕز  َٜ َٚال  َٗا  ِٜٛق ٜف

ِٜٛقٗا ـ َُا ٜف ِٜٛقٗا ـٜف َُا ٜف َٜٞع    ٜف َٜٞعَٚال  ُِ َصبُٜٓو ٜأَذزٟا َٚال  ُِ َصبُٜٓو ٜأَذزٟا ًٔ ًٔ ـ قًٓا: ٜا صعٍٛ اهلل نٝف؟ ٚإمنا ْأتٞ اهلل ـ قًٓا: ٜا صعٍٛ اهلل نٝف؟ ٚإمنا ْأتٞ اهلل

٦َٓٝٔأت َجَظا٤ّ ـذفا٠ عضا٠؟ قاٍ: ٔباذٜتَغذفا٠ عضا٠؟ قاٍ: ٔباذٜتَغ ٦َٓٝٔأت َجَظا٤ّ ـَٓأت ٚايغَٓ ُِ َصبُٜٓو ٜأَذزٟآَأت ٚايغَٓ َٜٞعًٔ ُِ َصبُٜٓو ٜأَذزٟاَٚال  َٜٞعًٔ {{  َٚال 
362362

  

٘ٔ ع٢ًٜ   }}::َوىن ابن ىباس حاؿ  َٓار٣ ٔب ُٝ ١ََٔ ٜف َٝا َّ ائك ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝٔز ايَعِبٔز ٜأٚ اأٜل ٘ٔ ع٢ًٜ ُِٜؤَخُش ٔب َٓار٣ ٔب ُٝ ١ََٔ ٜف َٝا َّ ائك ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝٔز ايَعِبٔز ٜأٚ اأٜل ُِٜؤَخُش ٔب

٘ٔ. قاٍ: ُصُؤُصُؤ َٝٞأٔت إىل َذك١ ًٞ ٘ٔ َذلْٓ ٜف ِٝ ُ٘ َعًٜ َٕ ٜي ِٔ ٜنا ََ ُٔ ٝفالٕ  ٘ٔ. قاٍ: ٚؼ٢ ارٜتال٥ٔل٢ َٖشا ٝفالٕ اِب َٝٞأٔت إىل َذك١ ًٞ ٘ٔ َذلْٓ ٜف ِٝ ُ٘ َعًٜ َٕ ٜي ِٔ ٜنا ََ ُٔ ٝفالٕ  ٚؼ٢ ارٜتال٥ٔل٢ َٖشا ٝفالٕ اِب

                                                           
ٚفققٝ جألوخ جٌّفققٍو ٌٍرهققحٌٜ ِٚٓققٕى  ػققٓ ػرققى هللا ذققٓ أٔقق١ّئٌٖققحو جٌؼرققحو ئٌققٝ ْققر١ً جٌٍٖققحو  ٕٖٙ

 جٌكحٌظ ل٠ٍد يٌه
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َِٓ ٜقَضٜأ:  ُُ ِٚ ٜأٔخٝٗا  ٓٔٗا ٜأ َٗا َذلْٓ َع٢ً اِب َٕ ٜي َٜٝهٛ  ِٕ َِٓ ٜقَضٜأ: ٜفتٜفَضُح امٜلِضٜأ٠ٝ ٜأ ُُ ِٚ ٜأٔخٝٗا  ٓٔٗا ٜأ َٗا َذلْٓ َع٢ً اِب َٕ ٜي َٜٝهٛ  ِٕ ِِ ٜفتٜفَضُح امٜلِضٜأ٠ٝ ٜأ ُٗ َٓ ِٝ َِْغاَب َب ِِ ٜفال ٜأ ُٗ َٓ ِٝ َِْغاَب َب ٜفال ٜأ

َٕ ََٜتَغا٤َٝيٛ َٚال  ٦ََٕٔش  ِٛ ََٜٕ ََٜتَغا٤َٝيٛ َٚال  ٦ََٕٔش  ِٛ َٜ    ((101101املامل)َٕٛٓؤ)َٕٛٓقاٍ: فٝغفض اهلل َٔ ذك٘ َا ٜؾا٤، ٚال ٜغفض َٔ قاٍ: فٝغفض اهلل َٔ ذك٘ َا ٜؾا٤، ٚال ٜغفض َٔ   ؤ

ذكٛم ايٓاؼ ؽ٦ٟٝا فٝكنٞ فٝٓقب ايعبز يًٓاؼ، ُِ ٜكٍٛ اهلل ألفراب ذكٛم ايٓاؼ ؽ٦ٟٝا فٝكنٞ فٝٓقب ايعبز يًٓاؼ، ُِ ٜكٍٛ اهلل ألفراب 

اذتكٛم: ا٥تٛا إىل ذكٛقهِ. قاٍ: فٝكٍٛ ايعبز: ٜا صب فٓٝت ايزْٝا، فُٔ أٜٔ اذتكٛم: ا٥تٛا إىل ذكٛقهِ. قاٍ: فٝكٍٛ ايعبز: ٜا صب فٓٝت ايزْٝا، فُٔ أٜٔ 

أٚتِٝٗ ذكٛقِٗ، فٝكٍٛ اهلل يًُال٥ه١ خشٚا َٔ ذغٓات٘، فأعٛٛا نٌ سٟ ذٓل أٚتِٝٗ ذكٛقِٗ، فٝكٍٛ اهلل يًُال٥ه١ خشٚا َٔ ذغٓات٘، فأعٛٛا نٌ سٟ ذٓل 

ًبت٘، فِٕ نإ ٚيٟٝا هلل ٚفنٌ ي٘ َثكاٍ سص٠ ماعفٗا اهلل ذت٢ ٜزخٌ ًبت٘، فِٕ نإ ٚيٟٝا هلل ٚفنٌ ي٘ َثكاٍ سص٠ ماعفٗا اهلل ذت٢ ٜزخٌ ذك٘ بكزص طذك٘ بكزص ط

ادت١ٓ بٗا، ٚإٕ نإ عبزٟا ؽكٟٝا، ٚ  ٜفنٌ ي٘ ؽ٤ٞ، فتكٍٛ املال٥ه١: صبٓا فٓٝت ادت١ٓ بٗا، ٚإٕ نإ عبزٟا ؽكٟٝا، ٚ  ٜفنٌ ي٘ ؽ٤ٞ، فتكٍٛ املال٥ه١: صبٓا فٓٝت 

٦ات٘ ُِ ٦ات٘ ُِ ذغٓات٘، ٚبكٞ طايبٕٛ فٝكٍٛ اهلل خشٚا َٔ ع٦ٝاتِٗ فأمٝفٛٙ إىل عٝذغٓات٘، ٚبكٞ طايبٕٛ فٝكٍٛ اهلل خشٚا َٔ ع٦ٝاتِٗ فأمٝفٛٙ إىل عٝ

  {{  فهٛا ي٘ فهٟا إىل ايٓاصفهٛا ي٘ فهٟا إىل ايٓاص

حػاؿ: ىلػّ  در ػ  مظلمػة تصػدح  دلا حضػرته الوفػاة  ورد ى األعر أف اليبلد و 
 ىاه  لوؼ فما ىل    ء أىظ  ماه. 
ليخػػرج مػػن  ،  حياتػػه الػػدييا  ػػو إرضػػاء زلػػق هللا أ ػػ   ػػئ ػلػػرص ىليػػه اإليسػػاف

إايؾ أف تػرتؾ ىليػك  ػيئاً ألحػٍد مػن  ،الدييا ومعه زلو  رؼ لكل من ىا ره وتعامل معه
   يده، فماذا تلعل؟ جعل  روحكيك حاً  زلق هللا  رفة ىنٍي و  أحّل، أل

، ابػن يػنكل  يُبػني لاػا بعػض الػذيوب اخلليلػة ومػا ةاهػا يػـو القيامػة حضػرة الاػ  
و   ػئ مػن  ،م يين  وم يسػ  وم ؽلػد يػده فيضػرب هبػا ،بن ألبيه: أؼٍّ  فيقوؿ ا مم أبيه

يػـو القيامػة ويقػوؿ ألبيػه:  فيػأ  ،ينارر زلضػر ىلػد اللػورف ، ذا القبيل، ولكاه حاؿ: ُأؼٍّ 
والكػػل يباػػل ىػػن احلسػػاات، فمػػاذا يكػػوف ةاػػه؟ حػػاؿ  ،ألف  اػػاؾ األب يباػػل ،سػػازلس
  سبعني ساة(.ىمل )ولمة ُأؼٍّ تعدؿ ىاد هللا يـو القيامة  :وما   األعر 

   لػػن يناػػازؿ لػػه حػػ  ٍزػػذ ىمػػل سػػبعني سػػاة، و ػػل تكلػػد السػػاني الػػا يعييػػها
وال الػػل ٍزػػذ أسػػني سػػاة،  ،واايزػػر ٍزػػذ مالػػة سػػاة ،بعني سػػاةفهػػذا ٍزػػذ سػػ !!الػػدييا؟

 وى احلديل اليريف:.!معد؟ ما الذيف !!ذل  بذلك وله؟ من أين آ 
  فُافُا  ايضٚاعٞ،ايضٚاعٞ،  ادتباٍادتباٍ  أَثاٍأَثاٍ  اذتغٓاتاذتغٓات  ََٔٔ  ٚي٘ٚي٘  ايكٝا١َايكٝا١َ  ّّٜٜٛٛ  ايضجٌايضجٌ  دن٤ٞدن٤ٞ  }}

  ٚذت٢ٚذت٢  ذغ١ٓ،ذغ١ٓ،  ي٘ي٘  تبك٢تبك٢  َاَا  ذت٢ذت٢  ذغٓات٘ذغٓات٘  ََٔٔ  ٜٚأخشٜٚأخش  مبع١ًُ،مبع١ًُ،  ًٜٛبًٜ٘ٛب٘  ايضجٌايضجٌ  ٜظاٍٜظاٍ

  ألبٞألبٞ  فكًتفكًت  ع٦ٝات٘ع٦ٝات٘  ََٔٔ  يٝ٘يٝ٘إإ  ٜضجعٜضجع  عت١عت١  فشنضفشنض  ٖشا؟ٖشا؟  مسعتمسعت  ممٔممٔ: : عثُإعثُإ



  ((367367))                                                    :                      :                      8989نتاب نتاب                                                                       

 

{{ٚعًُإ ٚعًُإ   ٚذشٜف١،ٚذشٜف١،  َغعٛر،َغعٛر،  ابٔابٔ  ََِِٓٗٓٗ  ذفعتذفعت    ايٓيبايٓيب  أفرابأفراب  ََٔٔ
363363

  

ادلؤمن احلريىف ىلد يلسه و  يريد أف ينعلق أحػٌد بػه يػـو القيامػة، ػلػرص ىلػد  اً إذ
 إرضاء اخللق إذا حدث ماه ما يرضبه  او ما ُيسيئ إليه .

 ني وع عػػة ألمػػلاه وألرضػػيه وم يرضػػد، فقػػد ىملػػ  وػػل مػػا  عاػػاأ  ذ بػػ  مػػرة و 
 : ، حاؿ وسع ىمل  ما   أليس ينكلل  ف يُرضيه ىس وهللا ،  وسع

{{  ٢ٕ ٢َٕصُجال ِٔ  َصُجال َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ َٝا  ٝأ َٝاَجَث َٔ  َجَث ِٝ ََٔب ِٝ ِٟ  َب ََِٟٜز ٍَ  اٞئعٖظ٠ٔ،اٞئعٖظ٠ٔ،  َصٚبَصٚب  ََٜز ٍَٜفٜكا َُا  ٜفٜكا ُٖ َُاٜأَذُز ُٖ   ٔيٞٔيٞ  ُخِشُخِش  َصٚب،َصٚب،  َٜاَٜا: : ٜأَذُز

َُٔتٞ َُٔتََٞٞعًٔ ِٔ  ََٞعًٔ َِٔٔ ٍَ  ٜأٔخٞ،ٜأٔخٞ،  َٔ ٍَٜفٜكا ُ٘  ٜفٜكا ُ٘اي٤ً ٤ٛأئب  ََٚتَعاٜي٢ََٚتَعاٜي٢  َتَباَصٜىَتَباَصٜى  اي٤ً ٤ٛأئبٔيً َِٝف: : ٔيً َِٝفٜفٜه َُٓع  ٜفٜه َُٓعَتِق ِِ  ٔبٜأٔخٝٔو،ٔبٜأٔخٝٔو،  َتِق َِِٜٚي   َٜٚي

ِٔ  َِٜبَلَِٜبَل َِٔٔ َٔ  ٔ٘ َٓأت َ٘ٔذَغ َٓأت ٤ِْٞ؟  َذَغ ٤ِْٞ؟َؽ ٍَ  َؽ ٍَٜقا ٌِ  َصٚب،َصٚب،  َٜاَٜا: : ٜقا ُٔ َِٝر ًٞ ٌِٜف ُٔ َِٝر ًٞ ِٔ  ٜف َِٔٔ َِٚطاص٢ٟ،  َٔ َِٚطاص٢ٟ،ٜأ ٍَ  ٜأ ٍَٜقا َٓا  َٜٚفاَمِتَٜٚفاَمِت: : ٜقا ِٝ َٓاَع ِٝ   َع

٢ٍ ٢ٍَصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔاي٤ً ُ٘  َف٢٤ًَف٢٤ً  اي٤ً ُ٘اي٤ً ٘ٔ  اي٤ً ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ ٘ٔ  َعًٜ َٜ٘ٔٚآٔي َِ  َٜٚآٔي َََِٚع٤ً ِٖ  ٔباٞيُبٜها٤ٔ،ٔباٞيُبٜها٤ٔ،  ََٚع٤ً ُُِٖ ُُ  ٍَ ٍَٜقا ٕٖ: : ٜقا ٕٖإ٢ َّ  َساٜىَساٜى  إ٢ ِٛ َٝ َّاٞي ِٛ َٝ ِْ،  اٞي ِْ،َعٔعٝ   َعٔعٝ

ٖٓاُؼ  َِٜرَتاُدَِٜرَتاُد ٖٓاُؼاي ِٕ  اي ِٕٜأ ٌَ  ٜأ َُ ٌَُِٜر َُ ِِ  ُِٜر ُٗ ِٓ َِِع ُٗ ِٓ ِٔ  َع َِٔٔ َٔ  ،ِِ ٖٔ َِٚطاص٢ ِِ،ٜأ ٖٔ َِٚطاص٢ ٍَ  ٜأ ٍَٜفٜكا ُ٘  ٜفٜكا ُ٘اي٤ً ٤ٛأئب  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي٤ً ٤ٛأئبٔيً   اِصٜفِعاِصٜفِع: : ٔيً

ِْٝعِض  َبَقَضٜى،َبَقَضٜى، ِْٝعِضٜفا ٢ٕ،  ٔفٞٔفٞ  ٜفا ٖٓا ٢ٕ،اٞئح ٖٓا ُ٘،  ٜفَضٜفَعٜفَضٜفَع  اٞئح ُ٘،َصٞأَع ٍَ  َصٞأَع ٍَٜفٜكا َٔ  ٜأَص٣ٜأَص٣  َصٚب،َصٚب،  َٜاَٜا: : ٜفٜكا ََََٔزا٥ٔ ِٔ  َََزا٥ٔ َِٔٔ َٖٕب  َٔ َٖٕبَس   َس

ِٔ  َٚٝقُقّٛصاَٚٝقُقّٛصا َِٔٔ َّٖب  َٔ َّٖبَس ١ًٟٜ  َس ١ًَُٟٜٜه٤ً ٟٚ  ٔباي٥ًِؤٝيؤ٢،ٔباي٥ًِؤٝيؤ٢،  َُٜه٤ً ٟٚأٜل ٍٞ  أٜل ٍَْٞٔب ِٚ  ََٖشا،ََٖشا،  َْٔب ِٜٚأ ٟٚ  ٜأ ٟٚأٜل ِٚ  ََٖشا،ََٖشا،  ٔفٚزٜل٣ٔفٚزٜل٣  أٜل ِٜٚأ ٟٚ  ٜأ ٟٚأٜل ٢ٕٗٝز  أٜل ٢ٕٗٝزَؽ   َؽ

ٍَ  ََٖشا؟ََٖشا؟ ٍَٜقا ِٔ  ََٖشاََٖشا: : ٜقا َُ ِٔٔي َُ ٢ٜٛ  ٔي ٢ٜٜٛأِع َٔ،  ٜأِع َُ َٔ،ايٖث َُ ٍَ  ايٖث ٍَٜقا ِٔ  َصٚب،َصٚب،  َٜاَٜا: : ٜقا ََ َِٚٔ ََ ًٔٝو  َٚ ُِ ًٔٝوَٜ ُِ ٍَ  َسٔيٜو؟َسٔيٜو؟  َٜ ٍَٜقا َِْت: : ٜقا َِْتٜأ ُ٘،  ٜأ ًٔٝه ُِ ُ٘،َت ًٔٝه ُِ   َت

ٍَ ٍَٜقا َُاَسا؟: : ٜقا َُاَسا؟ٔب ٍَ  ٔب ٍَٜقا ٢ٜٛى: : ٜقا ٢ٜٛىٔبَعٞف ِٔ  ٔبَعٞف َِٔع ٍَ  ٜأٔخٜٝو،ٜأٔخٜٝو،  َع ٍَٜقا ْٚٞ  َصٚب،َصٚب،  َٜاَٜا: : ٜقا ْٚٞف٢ِٜ ُِٛت  ٜقِزٜقِز  ف٢ِٜ ُِٛتَعٜف ُ٘،  َعٜف ِٓ ُ٘،َع ِٓ ٍَ  َع ٍَٜقا   ٜقا

ُ٘ ُ٘اي٤ً َٝٔز  ٜفُدِشٜفُدِش: :   اي٤ً َٝٔزٔب ُ٘  ٜأٔخٜٝو،ٜأٔخٜٝو،  ٔب ًٞ ُٜ٘فٜأِرٔخ ًٞ ١ٜٖٓ،  ٜفٜأِرٔخ ١ٜٖٓ،اٞيَح ٍَ  اٞيَح ٍَٜفٜكا ٍُ  ٜفٜكا ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔاي٤ً ُ٘  َف٢٤ًَف٢٤ً  اي٤ً ُ٘اي٤ً ٘ٔ  اي٤ً ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ ٘ٔ  َعًٜ َٜ٘ٔٚآٔي   َٜٚآٔي

َِ َََِٚع٤ً َِٓز  ََٚع٤ً َِٓزٔع َ٘،  اٖتٝكٛااٖتٝكٛا: : َسٔيٜوَسٔيٜو  ٔع َ٘،اي٤ً ِِ،  اَتاَتسََس  َٜٚأِفًُٔرٛاَٜٚأِفًُٔرٛا  اي٤ً ٓٔٝه ِٝ ِِ،َب ٓٔٝه ِٝ ٕٖ  َب ٕٖف٢ِٜ َ٘  ف٢ِٜ َ٘اي٤ً     ُِٜقًُٔسُِٜقًُٔس  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي٤ً

َٔ ِٝ ََٔب ِٝ ُٔنَي  َب ُُِغًٔ ُٔنَياٞي ُُِغًٔ ٖٗٙ{{  اٞي
  

   أىلػػد مػػا)حلػػ  لػػه:  لػػو أسػػأت ألحػػد دلكػػن  ،  وسػػعه لكػػن  ػػذا دلػػن بػػذؿ مػػا
 ،؟   اػػا ويسلػػ  العلػػو ىػػس هللافهػػل ينػػدزل (   احلػػي  ضػػرب دماغػػكاو  ،زيلػػك اروبػػه

يسلػم  ألف هللا  ،ةيػدِّ  وأحػاوؿ   ،وسػع بذؿ ما  بد أو ً أف أ   !!م أبذؿ  يئاً  أليس
، و ػل أحػاوؿ أف أسرتضػيه ل وػأيسوأم ِّػ ،ااولػة مػوريةحمػ  مبفلػو ، ىلد زلػااي القلػوب

     األرض و  الػػػػػػذى    لػػػػػػد ىليػػػػػػه زافيػػػػػػة ، ػػػػػػذا ؼللػػػػػػد ىلػػػػػػد ملػػػػػػك ادللػػػػػػوؾ 
 .!!السماء؟

                                                           
 (جٌؼٓمعٟٔ قؿٍ جذٓ) جٌؼح١ٌس جٌّطحٌدفٝ  ػػّحْ أذٟ ػٓ ٖٖٙ
 جٌكحوُ ػٓ أّٔ  ٖٗٙ
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رع إىل ادلرلػرة دومػاً، ػلػرص اإليساف ادلسل  الذى يريػد اجلاػة ىليػه أو ً أف يسػا اً إذ
   ىليػه، ف جػم إىل هللاملػروض   واجػ   أو حصَّػر ،  حق يلسػه ىلد ادلرلرة إذا أزسأ

 .ويدم  ىلد ما فعل  ،ورجع  إىل هللا ،ويقوؿ: تُب  إىل هللا ،احلاؿ والنو
بدازلػػه أيػػه   صػػم  و بػػد وأف ي ،بػػد وأف ياػػدـ و اػػا لكػػد تكػػوف النوبػػة مقبولػػة  

وبعػد ربػم سػاىة يعػود للػذي  مػرًة  ،لكػن يقػوؿ: تُبػ  إىل هللا، أييػةمػرة ذا الػذي  يعود ذلػ
يعػهـت ىهتمػاً أويػداً بدازلػه أف  بػد أف  ، أزرى، فهػذا والعيػاذ اب مسػنهرت سضػرة هللا 
  هللاويلػػـو يلسػػه، ألف  ،ويػػوبِّم يلسػػه ،  يرجػػم ذلػػذا الػػذي  مػػرًة أييػػة، ويؤيِّػػ  يلسػػه

 وامة الا تلـو ماحبها ىلد  ذه الذيوب.أحس  ابلال  الل
ػلػػرص وػػل احلػػرص أف    ، ػػافياً ذلػػ  مجيعػػاً  اً بلسػػم ػػو يكػػوف  ؛ف مػػن حولػػهو ادلؤماػػ

 يأل و   ى جارحػػػة مػػػن اجلػػػوارح ،و  ابلعػػػني ،و  ابليػػػد ،  ابلقػػػوؿ؛ تصػػػدر ماػػػه إسػػػاءة
   ىف يلسػهؼللِّػلكػن  احلقػوؽ يػـو القيامػة،حػ    يقػم  ػ   اللػة  ،مسل  مػن ادلسػلمني

 :حاؿ  ،الدييا
{{   ٌَ َّ ٜقِب ِٛ َٝ ُ٘ اٞي ِٓ َٔ  ُ٘ ًٞ ََٝتَر٤ً ًٞ ٤ِٕٞ ٜف ِٚ َؽ ٘ٔ ٜأ ِٔ ٔعِضٔم َٔ  ٔ٘ ٠١َُ أٜلٔخٝ ََٞعًٜ  ُ٘ َِْت ٜي ِٔ ٜنا ََ ٌَ َّ ٜقِب ِٛ َٝ ُ٘ اٞي ِٓ َٔ  ُ٘ ًٞ ََٝتَر٤ً ًٞ ٤ِٕٞ ٜف ِٚ َؽ ٘ٔ ٜأ ِٔ ٔعِضٔم َٔ  ٔ٘ ٠١َُ أٜلٔخٝ ََٞعًٜ  ُ٘ َِْت ٜي ِٔ ٜنا ََ

 ِِ ِٕ ٜي َٚإ٢  ٔ٘ َُٔت ََٞعًٜ ُ٘ ٔبٜكِزص٢  ِٓ َٔ ٌْ َفأيْس ٝأٔخَش  َُ ُ٘ َع َٕ ٜي ِٕ ٜنا ِْ إ٢ َٖ َٚال ٔرِص َٓاْص  َٕ ٔرٜ َٜٝهٛ ِٕ ال  ِِ ٜأ ِٕ ٜي َٚإ٢  ٔ٘ َُٔت ََٞعًٜ ُ٘ ٔبٜكِزص٢  ِٓ َٔ ٌْ َفأيْس ٝأٔخَش  َُ ُ٘ َع َٕ ٜي ِٕ ٜنا ِْ إ٢ َٖ َٚال ٔرِص َٓاْص  َٕ ٔرٜ َٜٝهٛ ِٕ ال  ٜأ

َ٘ٔتٝهَتٝه ِٝ ٌَ َعًٜ ُٔ ٘ٔ ٜفُر ٦َٚٝأت َفأذٔب ِٔ َع َٔ َٓاْت ٝأٔخَش  ُ٘ َذَغ ِ٘ٔٔ ٜي ِٝ ٌَ َعًٜ ُٔ ٘ٔ ٜفُر ٦َٚٝأت َفأذٔب ِٔ َع َٔ َٓاْت ٝأٔخَش  ُ٘ َذَغ ٖ٘ٙ{{  ِٔ ٜي
  

 ،و  يقػػدر أف يضػػاىلها ،الػػدفم  اػػاؾ ابحلسػػاات، واحلسػػاات   يقػػدر أف يهتيػػد ا
  : ينهػػد العمػػل بعػػد زروجػػه مػػن احليػػاة الػػدييااأليػػه                                 

                                ((133133)ٕآٍ عُضا)ٕآٍ عُضا. 
 أل اً:  ل  هللا ورضاء هللا:

 ،مػػن يُػػرد مجػػاؿ هللا وومػػاؿ هللا يلػػر، د هللايػػومػػن ير  ،لػػرة واجلاػػة يسػػارعرمػػن يُػػرد ادل
    وادلصػػػػػػػافاة مػػػػػػػم هللا: ،ووجػػػػػػػه هللا والقػػػػػػػرب وادلػػػػػػػودة مػػػػػػػن حضػػػػػػػرة هللا                

 ؛ومػن الػال  ،ومػن اليػهوات ،ومػن األ ػواء ،؟ من الدييا ءيلر من أى   ايشاصٜات(ايشاصٜات(5050))
   و  غلعػل ،  ييػرل البػاؿ إ  مبػو ه :يعػر ،إىل هللا ولهػا يلرى من ول  ػذه األ ػياء  

 .القل  إ  حضرة هللا 
                                                           

 صك١ف جٌرهحٌٞ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٖ٘ٙ
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  أٚفاف أٌٖ ادت١ٓأٚفاف أٌٖ ادت١ٓ

 ؟!من الذى يدزل اجلاة
   :هللاحاؿ                                                         

                 ((134134ٕآٍ عُــضإآٍ عُــضا))  ايظػػروا إىل األومػػاؼ الػػا تػػدزل اجلاػػة، وايظػػر أيػػن
 ػيئاً سػواء وػاف فقػ اً و  ؽللػك  ،من الػذى يػدزل اجلاػة؟ الػذين يالقػوف ا؟!ف ماهو ادلسلم

وحضػػرة ، أىسا ػػا لػػه هللا غلا ػػد ىلػػد حػػدره، أو أىسػػاه مػػو ه أيضػػاً غلا ػػد مػػن الوسػػعة الػػا
ٕٖ  }}::    ػػذه األوػػواف، يقػػوؿ  أف أىلػػد درجػػات اجلاػػاف للمالقػػنيبػػنيَّ   الاػػ  ٕٖإ٢ ــٞ   إ٢ ــٞ ٔف ٔف

َٖا ُٖٔض َٗا ٔفٞ ٜظا ٔٓ ِٔ َبأط َٔ َُٜض٣  َٚ َٗا،  ٔٓ ِٔ َبأط َٔ َٖا  ُٖٔض َُٜض٣ ٜظا ١ٖٔٓ ٝيَضٟفا  َٖااٞيَح ُٖٔض َٗا ٔفٞ ٜظا ٔٓ ِٔ َبأط َٔ َُٜض٣  َٚ َٗا،  ٔٓ ِٔ َبأط َٔ َٖا  ُٖٔض َُٜض٣ ٜظا ١ٖٔٓ ٝيَضٟفا  َٜـا   اٞيَح  َٞ ٖٔـ  ِٔ َُ ٌَ: ٔي َٜـا   ، ٔقٝ  َٞ ٖٔـ  ِٔ َُ ٌَ: ٔي ، ٔقٝ

 ،َّ َٝا َّ ايٚق َٜٚأَرا  ،َّ ٤َٛعا َِ اي َٜٚأٞطَع  ،َّ َٜٚأٞفَؾ٢ ايٖغال  ،َّ ِٔ ٜأٜطاَب اٞيٜهال َُ ٍَ: ٔي ٘ٔ؟ ٜقا ٍَ اي٤ً َّ، َصُعٛ َٝا َّ ايٚق َٜٚأَرا  ،َّ ٤َٛعا َِ اي َٜٚأٞطَع  ،َّ َٜٚأٞفَؾ٢ ايٖغال  ،َّ ِٔ ٜأٜطاَب اٞيٜهال َُ ٍَ: ٔي ٘ٔ؟ ٜقا ٍَ اي٤ً َصُعٛ

ّْ َٝا ْٔ ٖٓاُؼ  َٚاي ُّا  ٢ٌ ٜقا٥ٔ ِٝ ََّْٚباَت ٔباي٤ً َٝا ْٔ ٖٓاُؼ  َٚاي ُّا  ٢ٌ ٜقا٥ٔ ِٝ {{  ََٚباَت ٔباي٤ً
ٖٖٙٙٙٙ 

 من الذي سيلوز  ااؾ؟
، وػ  يالػق؟ م ػلػدد، فليالػق وػل ادلالقوف، ألأ  أمااب الدرجات الع  من اجلاػة

ذي سػػعة مػػن سػػعنه، وحػػد مرَّياػػا ىلػػد اإليلػػاؽ؛ مػػن ىاػػده زرع، يالػػق مػػن الػػهترع، والػػذي 
ىاػػػده ادلهتيػػػد، ح ػػػه ىلػػػد الصػػػدحة، ىلػػػد األحػػػل دلػػػن لػػػي  ىاػػػده يُالػػػق   رمضػػػاف، يقػػػوؿ 

: ))أزػػػػرج وػػػػل يػػػػـو ولػػػػو حر ػػػػاً تكنػػػػ    ديػػػػواف اليػػػػيم بػػػػن ىسػػػػاء هللا السػػػػكادري 
، ديواف ادلالقني، ديواف ادلسباني: ولو بنسبياة واحػدة ادلالقني( ( دواوين تس ل ول يـو

 ... وادلؤمن حريىف ىلػد أف يسػ ل   وػل  ػذه الػدواوين، حػ  إذا جػاءه ادلػوت غلػد 
 .يلسه فيها ولها بلضل هللا 

 :رجل واف حريصاً ىلد  ذه الدواوين؛  و سيد  أبو بكر 
ُّا؟ قـاٍ أبـٛ       }}:  بعد الص ة سأذل  حضرة الا  ُّا؟ قـاٍ أبـٛ     َٔ أفبس َٓهِ ايٝـّٛ فـا٥ َٔ أفبس َٓهِ ايٝـّٛ فـا٥

قاٍ: فُٔ تبع َٓهِ ايّٝٛ جٓاط٠؟ قاٍ أبٛ بهض: أْا، قاٍ: فُٔ أطعـِ َـٓهِ   قاٍ: فُٔ تبع َٓهِ ايّٝٛ جٓاط٠؟ قاٍ أبٛ بهض: أْا، قاٍ: فُٔ أطعـِ َـٓهِ     ،،بهض: أْابهض: أْا

ّٓا؟ قاٍ أبٛ بهض: أْا، قاٍ: فُٔ عار َٓهِ ايّٝٛ َضّٜنا؟ قاٍ أبٛ بهض: أْا،  ّٓا؟ قاٍ أبٛ بهض: أْا، قاٍ: فُٔ عار َٓهِ ايّٝٛ َضّٜنا؟ قاٍ أبٛ بهض: أْا، ايّٝٛ َغهٝ ايّٝٛ َغهٝ

{{  يف اَضئ إال رخٌ ادت١ٓيف اَضئ إال رخٌ ادت١ٓ  : َا اجتُعٔ: َا اجتُعٔفكاٍ صعٍٛ اهلل فكاٍ صعٍٛ اهلل 
ذا يلعػل؟ غلنهػد أف ما7ٖٙ7ٖٙ

                                                           
ٖٙٙ  ِٓ ٍَ  ٌٚجٖ جإلِحَ جٌطرٍجٟٔ ٚجذٓ ػٓحوٍ َػ َّ ِٓ ُػ  ٌاٝ هللا ػّٕٙح.  جْذ
 صك١ف ٍُِٓ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  7ٖٙ
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، وأو ر ػػا أجػراً ديػواف ادلالقػػني، حضػرة الاػ   ٕٖ  }}::حػػاؿ يوحَّػم فيهػا ولهػػا وػل يػـو ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ َ٘اي٤ًــ   اي٤ًــ

ٌُ ٌَُٜٞكَب َٖا  ايٖقَزٜق١ٜايٖقَزٜق١ٜ  َٜٞكَب َٜٞأُخُش َٖاَٚ َٜٞأُخُش َٚ  ،ٔ٘ ٔٓ ُٝٔ َٝ ٘ٔ،ٔب ٔٓ ُٝٔ َٝ َٗا  ٔب َُٝضٚبٝ َٗاٜف َُٝضٚبٝ ِِ   ٜف ِِ أٜلَذـٔزٝن َُـا   أٜلَذـٔزٝن َُـا ٜن ٞ   ٜن ٞ َُٜضٚبـ ِِ   َُٜضٚبـ ِِ ٜأَذـُزٝن ُٙ،   ٜأَذـُزٝن ِٗـَض َُ ،ُٙ ِٗـَض ٕٖ  َذٖتـ٢ َذٖتـ٢   َُ ٕٖإ٢   إ٢

١َُٜ ١َُٜاي٥ًٞك ٌَ  ٜيَتٔقُ ٜيَتٔقُ   اي٥ًٞك ٌََِٔث {{  ٝأُذٕزٝأُذٕز  َِٔث
ٖٙ9ٖٙ9 

تصػػدح  سبػػة مػػن العاػ ، فلمػػا سػػئل  ىاهػػا، حالػػ : إف فيهػػا  السػيدة ىاليػػة 
م احيل و  ة مػن اخلػ ات واحلسػاات! و ػذه  ػ  الاقسػة الػا فػاز هبػا أمػااب رسػوؿ هللا 

 ومػػن بعػػد   مػػن الصػػاحلني؛ احلػػرص ىلػػد اإليلػػاؽ   سػػبيل هللا، مػػم مراىػػاة اايداب ،
كناب، فيخرجها سرَّا ح    يعل  ىاها أحد، فكاف أحد   يضػم الا ذور ا هللا لاا   ال

اللكػػة   جيبػػه األؽلػػن حػػ    تعلػػ  مشالػػه مػػا تالػػق ؽلياػػه، وبعضػػه  يضػػم يػػده أسػػلل يػػد 
َُٝز  }}::يقوؿ اللق  لنكوف يد اللق     العليا، أليه مسم الا   َُٝزاٞي َٝا  اٞي ًٞ َٝااٞيُع ًٞ ِٝـضْ   اٞيُع ِٝـضْ َخ َٔ   َخ َٔ َٔـ َٝـزٔ   َٔـ َٝـزٔ اٞي   اٞي

{{ايٗغٞف٢ًٜ ايٗغٞف٢ًٜ 
عسيه هللا بػه اجلاػة، لكػن مػاذا أىسػد  ػو؟! السػيدة فا مػة ل، فاللق  ي،ة 8ٖٙ8ٖٙ

والسػػػيدة ىاليػػػػة ل، واينػػػا التػػػػني بعسػػػػر وتعسػػػرا الصػػػػدحة!، ودلػػػػا ُسػػػئلنا   ذلػػػػك حالنػػػػا: 
 )الصدحة تقم   يد هللا حبل أف تقم   يد اللق (.

 ؟حه هللام مد، وايوا من أ ل  ذا الباب، سيد  ىل     ووله  
 ػيئاً مػن  ػع  وأىسػاه لهتوجػه السػيدة فا مػة باػ  الاػ  فا ػرتى  واف يعمػل بيػده

سػكني ، فنسااه ىلد الّرحد وتصام ماه حرص  ع  ليلسرا ىليػه، وىاػد ادلرػرب إذا مب
سرؽ الباب، فااو ه إايه، و  اليـو ال ػاين ينػي ، فاػاو ه إايه، و  ال الػل أسػ ، فػأىسوه ي

 :  ه لإايه، فاهتؿ حو                                                       
                                  )ٕاإلْغإ()اإلْغا(. 

 ذا  ػو اإليلػاؽ، و ػذه  ػ  الاني ػة اخلامػة بػه؛ يبعػد هللا ىػاه  العػذاب   الػدار 
 زرة، ويضم بسببه يضرة ىلد الوجه، حاؿ هللا تعاىل:ااي

ِْٔفِل،  }} ِْٔفِل،ٜأ ِْٔفِل  ٜأ ِْٔفِلٝأ ِٜٝو   ٝأ ِٜٝو َعًٜ 7ٖٓ{{َعًٜ
  

 ػذه ى مػة مػن يسػػارع إىل مرلػرة هللا وجااتػه، أو مػلة مػػن يصػدؽ مػم هللا    ػػذه 
 وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسلَّ ادلسارىة، 

                                                           
 ؾحِغ جٌطًٍِٞ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  9ٖٙ
 جٌيك١ك١ٓ جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ جذٓ ػٍّ  8ٖٙ
َٟ هللا ػٕٗ. 7ٖٓ ِا ٌَ  ٌٚجٖ جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز 
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 اجمللس السابع والثالثون
  املؤَٓنياملؤَٓنيأعاؼ إفالح ٚفالح أعاؼ إفالح ٚفالح 

  اإلخالل ٚايكبٍٛاإلخالل ٚايكبٍٛ

  فنٌ اهلل عًٝٓافنٌ اهلل عًٝٓا

  رصجات املكضبنيرصجات املكضبني

  اذتب ايقارماذتب ايقارم

  ذكٝك١ صفع ايتهًٝفذكٝك١ صفع ايتهًٝف

  املؤَٔ ٚايقال٠املؤَٔ ٚايقال٠

  إفالح أذٛايٓا بايقال٠إفالح أذٛايٓا بايقال٠
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أعاؼ إفالح ٚفالح املؤَٓنيأعاؼ إفالح ٚفالح املؤَٓني: : اجملًػ ايغابع ٚايثالُٕٛاجملًػ ايغابع ٚايثالُٕٛ
ٖ7ٔ

  

 :اجلاة دزوذلا بلضل هللا،   بعمل و  بكد و   هاد، حاؿ    أأا 
ٌُ  الال  }} ٌَُِٜزُخ ِِ  َِٜزُخ ِِٜأَذُزٝن ١ٜٖٓ  ٜأَذُزٝن ١ٜٖٓاٞيَح ٘ٔ،  اٞيَح ًٔ َُ ٘ٔ،ٔبَع ًٔ َُ َِْت  َٚالَٚال: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  ٔبَع َِْتٜأ ٍَ  َٜاَٜا  ٜأ ٍََصُعٛ ٘ٔ؟  َصُعٛ ٘ٔ؟اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا َْا،  َٚالَٚال: : ٜقا َْا،ٜأ   ٜأ

ِٕ  إ٢الإ٢ال ِٕٜأ ْٔٞ  ٜأ َُٖز ََْٜٔٞتَغ َُٖز ُ٘  ََٜتَغ ُ٘اي٤ً ُ٘  اي٤ً ِٓ َُٔ٘ ِٓ َٔ  ،١َُٕ ١َُٕ،ٔبَضِذ ٣ٌ  ٔبَضِذ ٣ٌَٜٚفِن 7ٕٖ{{  َٜٚفِن
  

ولذلك حػاؿ لاػا هللا مابئػاً ىػن  ػذه احلقيقػة  فدزوؿ اجلاة بلضل هللا وبر ة هللا 
  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يعيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا:                                                      

فدزوؿ اجلاػة بلضػل هللا وبر نػه، ودرجػات اجلاػة ابألىمػاؿ الصػاحلات الػا  ْٜٛػ(ْٜٛػ(5858))
 .ىملها ادلرء  وحبلها هللا 

  اإلخالل ٚايكبٍٛاإلخالل ٚايكبٍٛ

ػلنػاج إليػػه إزػ ص العمػػل ، فػاان يعمػل ولكػػن األ ػ  القبػػوؿ، والقبػوؿ أوؿ مػػا 
واإلزػػ ص يعػػس العمػػل لػػي  مػػن أجػػل اخللػػق و  اليػػهرة و  السػػمعة و  الػػرايء و  أف 
يرى يلسه   العمل ويع   بالسه ف ف حدث ذلك فقد حب  ىمله، وإظلػا يعمػل العمػل 

ىلػػ  الصػػاابة  ومعػػه اخلػػوؼ والوجػػل مػػن ىػػدـ حبػػوؿ العمػػل، ولػػذلك فػػ ف رسػػوؿ هللا 
أف بعػػػد أي ىمػػػل ىلػػػيه  أف يسػػػنرلروا هللا، فمػػػ َّ يسػػػنرلروف؟ مػػػن الهتلػػػل الػػػذي  األجػػػ ء

 حدث   العمل، أو السهو أو الاسياف الذي حدث أعااء العمل.
فقد وايوا ػليوف الليػل بػني يػد هللا حػالمني، راوعػني أو سػاجدين أو مصػلني أو ةالػني 

ا مػػػػن العمػػػػل وحبػػػػل الل ػػػػر لكنػػػػاب هللا أو مسػػػػنرلرين  أو ذاوػػػػرين  وحبػػػػل أف يانهػػػػو 
بلاظات ىلَّمه  حضرة الا  أف  ذه اللاظات تكوف ل سنرلار، فما الذي فعلػوه حػا 
يسػػنرلروا ماػػه؟! فهػػ  سػػا روف   األىمػػاؿ الػػا ػلبهػػا هللا ولػػي    اللهػػو أو السػػهو او 

  يقػػػػػوؿ هللا    ػػػػػؤ ء:  - حا ػػػػػا   -الرللػػػػػة أو العصػػػػػياف                     

       ((1717)ايشاصٜات)يااموف إ  القليل، فالوح  ولػه مػم اجلليػل  ايشاصٜات   وو ػ اً مػن  ػيوزاا ،
و باباا    ذه األايـ   يااموف ابلليل إ  القليل لكن يسهروف مم اللضاليات والاػ  أو 

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/9ٕ -جْٕح  –ضٍػس ٔحصٍ  -وٌِ جٌظٍٙ  7ٖٔ
 ٕى أقّى ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز ِٓ 7ٕٖ
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ء   رلػػػال  السػػػمر،  ػػػل يسػػػنوايف مػػػ ً ؟  ،  ػػػذا  ػػػ ء و ػػػذا  ػػػ ء ٌ أزػػػر، لكػػػن  ػػػؤ 
  سػػػػا روف  ػػػػوؿ الليػػػػل مػػػػم هللا:                     ((1818)ــشاصٜات ــشاصٜات(ايــ مػػػػ  يسػػػػنرلروف   ، ايــ

األسػػػاار؟ ومػػػا حلػػػ  يػػػروف أيلسػػػه  أأػػػ  مقصػػػرين   الساىػػػة ومقلػػػني   العبػػػادة وإف م 
 ينقبل هللا ماه   ذه األىماؿ بلضله بقبوؿ حسن فلو فنا فيها فلن غلد فيها ما يالم.

  اهلل عًٝٓااهلل عًٝٓا  فنٌفنٌ

أفضل ىمل ضلن يعمله  و و الصػ ة، لػو حاسػباا ىلػد السػهو والرللػة الػا ال  
لاػػػا   الصػػػ ة فمػػػاذا ينبقػػػد ماهػػػا؟    ػػػ ء، لػػػو حاسػػػباا ىلػػػد مػػػا يلعلػػػه   الصػػػ ة مػػػن 
أىمػاؿ والػػا يعيااػػا ىليهػػا هللا   الصػػ ة فمػػا الػذي لاػػا    ػػذا اليػػأف؟ مػػن الػػذي يػػذور  

ينلو ا   الص ة؟ واألذوار الا يذور هللا هبا ويسباه هبا؟ مػن الػذي سػيلني ابألايت الا 
األىضاء لك  تروم وتس د؟ من الذي سيذورين  ف  ذا وح  الص ة وػلببس   أدالهػا 
وييدين من الدييا وز ر ا، و هوا ا حا أزنل   ذه األوحات لك  أحػف بػني يػدي مػن 

؟ دين ابلقوة واحلوؿ حػا أسػنسيم أف أمػل   يقوؿ للي ء ون فيكوف؟ من الذي ؽل
 فلو سل    ء شلا ذور  فمن ماا يسنسيم أف يصل ؟   أحد.

فػػاان يصػػل  مبعويػػة هللا، وبنوفيػػق هللا، وبعاايػػة هللا، وبرىايػػة هللا ولػػذلك ىلَّماػػػا أف 
  يقوؿ   ول روعة من روعات الص ة:                      ((55)ايفاحت١)يسػنعني  ايفاحت١

 بك ىلد أداء  ذه العبادة.
فلػػو  لػػ  معويػػة هللا ىاػػا  رفػػة ىػػني فمػػن الػػذي يسػػنسيم أف يعبػػد؟! لػػو أف اخلػػ  
الوامػػل بػػني احلقػػالق اإليسػػايية وبػػني ىقػػل اإليسػػاف فقػػد اإلتصػػا ت فمػػاذا يسػػنسيم أف 

إليػه حػا ينذور؟! ومن ذا الذي يسنسيم أف يصلاه؟! أيػن ادلهاػدس الػذي ؽلكػن أف أاػه 
يصل   ذا اخل  حا يعيد ل يساف وىيه ويضػ ه ومػا حصػله   الػدييا مػن ىلػـو وحػرآف 

 ػػو الػػذي ػللػػظ للمػػرء ذلػػك، و ػػو الػػذي ينػػوىل ذلػػك بلضػػله،  وغػػ ه؟! لكػػن احللػػيظ 
 .وجوده، ور نه 

فسػػػيعس  ل يسػػػاف ىلػػػد أساسػػػها  فاألىمػػػاؿ  نػػػاج إىل القبػػػوؿ، إذا حبلهػػػا هللا 
اات يـو غلمم هللا الااس ليـو   ري  فيه، وهللا سباايه مػن جػوده وورمػه الدرجات   اجل

ىلػد  ػذه األمػة حػاؿ أياػا ابلاسػبة ل ىمػػاؿ غػ  األمػ  السػابقة، فػاألم  السػابقة احلسػػاب 
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ذلػػا ابلعػػدؿ، فلػػ  الصػػ ة مػػ  ً يكػػوف لػػك فيهػػا مػػن األجػػر مبقػػدار حضػػورؾ فيهػػا بلكػػرؾ 
ك فيه أجر، أما ضلػن فػ  يعامػل هبػذا ادلقيػاس، وحلبك وجوارحك، وما سهوت ىاه لي  ل

  فلياا حاؿ هللا سباايه:                                                          

                                      ((1616)األذكاف)األذكاف. 
ما احلكاية إذًا؟ إذا واف  ااؾ  خىف ما ػلبك وأتد لػك بيػ ء حػد يكػوف   يظػر 
األزػػرين ةافػػه و  يسػػاوي  ػػ ء ف يػػك تقبلػػه وتلػػرح بػػه! أو  ػػخىف مػػن  ػػرؼ مػػن  ػػ  

 يلعل معك  ذا فأي  تنقبله، فاان أمة حبي  هللا ومصسلاه، و و حبي  هللا.
ِٔ  َْاْؼَْاْؼ  َجًَٜػَجًَٜػ  }} َِٔٔ ٢ٍ  ٜأِفَرأبٜأِفَرأب  َٔ ٢ٍَصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔاي٤ً ُ٘،    اي٤ً َْ َِٓتٔعُضٚ َٜ،ُ٘ َْ َِٓتٔعُضٚ َٜ  ٍَ ٍَٜقا   إ٢َساإ٢َسا  َذٖت٢َذٖت٢  ٜفَدَضَدٜفَدَضَد: : ٜقا

َْا َْاَر ِِ  َر ُٗ ِٓ َِِٔ ُٗ ِٓ َٔ  ِِ ُٗ َُٔع َِِع ُٗ َُٔع َٕ  َع َََٕٜتَشاٜنُضٚ َُٔع  ََٜتَشاٜنُضٚ َُٔعٜفَغ ِِ،  ٜفَغ ُٗ ِِ،َذٔزَٜث ُٗ ٍَ  َذٔزَٜث ٍَٜفٜكا ِِ  ٜفٜكا ُٗ َِِبِعُن ُٗ ٕٖ  َعَحّباَعَحّبا: : َبِعُن ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ َ٘اي٤ً     اي٤ً

ِٔ  اٖتَدَشاٖتَدَش َِٔٔ َٔ  ٔ٘ ًٞٔك َ٘ٔخ ًٞٔك َِ   اٖتَدَشاٖتَدَش  َخًٔٝالَخًٔٝال  َخ ٖٝٔ َِ إ٢ِبـَضا ٖٝٔ ٍَ   َخًٔـٝال، َخًٔـٝال،   إ٢ِبـَضا ٍَ َٜٚقـا ِٔ   ٔبٜأِعَحـبَ ٔبٜأِعَحـبَ   ََـاَسا ََـاَسا : : آَخـضُ آَخـضُ   َٜٚقـا ِٔ َٔـ   ٢ّ٢ّٜنـال ٜنـال   َٔـ

ُ٘  ََُٛعـ٢ ََُٛعـ٢  َُــ ُٜ٘ن٤ً َُــ ُّـا،   ٜن٤ً ُّـا، َتٞهًٔٝ ٍَ  َتٞهًٔٝ ٍََٜٚقــا َُــ١ٝ  ٜفٔعَٝغـ٢ ٜفٔعَٝغـ٢ : : آَخــُضآَخــُض  َٜٚقــا ًٔ َُــ١ٜٝن ًٔ ٘ٔ  ٜن ٘ٔاي٤ًــ ُ٘،   اي٤ًــ ُ٘، َُٚصُٚذـ ٍَ  َُٚصُٚذـ ٍََٜٚقــا ُّ: : آَخــُضآَخــُض  َٜٚقــا ُّآَر   آَر

ُٙ ٜٜٛفا ُٙاِف ٜٜٛفا ُ٘،  اِف ُ٘،اي٤ً ِِ   ٜفَدَضَدٜفَدَضَد  اي٤ً ٢ٗ ِٝ ِِ َعًٜ ٢ٗ ِٝ َِ،  ،،َعًٜ َِ،ٜفَغ٤ً ٍَ  ٜفَغ٤ً ٍََٜٚقا ُِٔعُت  ٜقِزٜقِز: : َٜٚقا ُِٔعُتَع ِِ  َع ََٝه ِِٜنال ََٝه ٕٖ  ٜنال ِِ، إ٢ ََٕٖٚعَحَبٝه ِِ، إ٢   ََٚعَحَبٝه

َِ ٖٝٔ َِإ٢ِبَضا ٖٝٔ ٌُ  إ٢ِبَضا ٌَُخًٔٝ ٘ٔ  َخًٔٝ ٘ٔاي٤ً َٛ  اي٤ً ُٖ ََٚٛ ُٖ ََُٛع٢  ٜو،ٜو،ٜنَشٔيٜنَشٔي  َٚ ََُٛع٢َٚ َٚ  ٗٞ َْٞٗٔح ٘ٔ  َْٔح ٘ٔاي٤ً َٛ  اي٤ً ُٖ ََٚٛ ُٖ ٘ٔ  ُصُٚحُصُٚح  َٚٔعَٝغ٢َٚٔعَٝغ٢  ٜنَشٔيٜو،ٜنَشٔيٜو،  َٚ ٘ٔاي٤ً   اي٤ً

ُ٘ َُُت ًٔ َُٜ٘ٚن َُُت ًٔ َٛ  َٜٚن ُٖ ََٚٛ ُٖ ُّ  ٜنَشٔيٜو،ٜنَشٔيٜو،  َٚ َُّٚآَر ُٙ  َٚآَر ٜٜٛفا ُٙاِف ٜٜٛفا ُ٘  اِف ُ٘اي٤ً َٛ  اي٤ً ُٖ ََٚٛ ُٖ َْا  ٜأالٜأال  ٜنَشٔيٜو،ٜنَشٔيٜو،  َٚ َْاَٜٚأ ٘ٔ  َذٔبُٝبَذٔبُٝب  َٜٚأ ٘ٔاي٤ً َْا  ٜفِدَض،ٜفِدَض،  َٚالَٚال  اي٤ً َْاَٜٚأ   َٜٚأ

ٌُ َٔ ٌَُذا َٔ َٛا٤ٔ  َذا َٛا٤ٔٔي ُِٔز  ٔي ُِٔزاٞيَر َّ  اٞيَر ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ٍُ  َْاَْاَٜٚأَٜٚأ  ٜفِدَض،ٜفِدَض،  َٚالَٚال  اٞئك ٖٚ ٍُٜأ ٖٚ ٍُ  َؽأفع٣َؽأفع٣  ٜأ ٖٚ ٍَُٜٚأ ٖٚ َّ  ََُؾف٤ع٣ََُؾف٤ع٣  َٜٚأ ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا   اٞئك

َْا  ٜفِدَض،ٜفِدَض،  َٚالَٚال َْاَٜٚأ ٍُ  َٜٚأ ٖٚ ٍُٜأ ٖٚ ِٔ  ٜأ ََِٔ ١ٖٔٓ  ٔذًَٜلٔذًَٜل  َُٜرٚضٝىَُٜرٚضٝى  ََ ١ٖٔٓاٞيَح َٝٞفَتُس  اٞيَح َٝٞفَتُسٜف ُ٘  ٜف ُ٘اي٤ً َٗا  ٔيٞٔيٞ  اي٤ً ٝٔٓ ُِٝزٔخًٝ َٗاٜف ٝٔٓ ُِٝزٔخًٝ ََٔعٞ  ٜف ََٔعَٞٚ   ٝفٜكـَضا٤ُ ٝفٜكـَضا٤ُ   َٚ

ٓٔنَي َٔ ُُِؤ ٓٔنَياٞي َٔ ُُِؤ َْا  ٜفِدَض،ٜفِدَض،  َٚالَٚال  اٞي َْاَٜٚأ ُّ  َٜٚأ ُّٜأٞنَض ٖٚٔينَي  ٜأٞنَض ٖٚٔينَياأٜل َٔ  اأٜل ََٔٚاآلٔخض٢ٜ  7ٖٖ7ٖٖ{{  ٜفِدَضٜفِدَض  َٚالَٚال  َٚاآلٔخض٢ٜ
أمة احلبيػ ، زلبوبػة إىل حضػرة هللا، لػذلك فالػذي ٍ  مػن  ػرؼ األحبػه  وأمنه 

ىلػػد ى تػػه، ينقبػػل وػػل مػػا يعملػػوه مػػن أجػػل احلبيػػ  مػػلوات رف  يقبلػػه ملػػك ادللػػوؾ 
  وتسػػػػػػػػػػػليماته ىليػػػػػػػػػػػه:                                                          

                                       ((1616)األذكــاف)فمػػن أجػػل رسػػوؿ هللا مػػل  هللا  األذكــاف
ىليػػه وسػػل  سػػينقبل هللا ماػػا األىمػػاؿ وغلعػػل درجاتاػػا   اجلاػػاف ىلػػد حػػدر  ػػذه األىمػػاؿ 

 ولذلك حاؿ هللا لاا   ونابه الكرمي:

                                            ((7ٕ7ٕ)جٌُنٍف)جٌُنٍف..  

                                                           
 ؾحِغ جٌطًٍِٞ ْٕٚٓ جٌىج7ٌِٖٟٖ
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  رصجات املكضبنيرصجات املكضبني

 ػػذه الػػدرجات بعملػػك حػػ    يكػػوف  اػػاؾ ظلمػػاً ألحػػد، أمػػا دزػػوؿ اجلاػػة فلػػي  
ابلعمل فلو حاسباا  ىمالاا فلن يدزل أحػد ماػا اجلاػة، لكػن ألجػل حبيػ  هللا ومصػسلاه 

عػػػل ىليهػػػا درجاتاػػػا   اجلاػػػاف وأدزلاػػػا اجلاػػػة مػػػن البدايػػػة بلضػػػله تقبػػػل ماػػػا األىمػػػاؿ وج
لكن  ااؾ أ س   تريد اجلاة فق  بل تريػد أف تكػوف .وبر نه و وده وبكرمه وبربونه 

وحهتبػػه، و ػػذا وػػاف موجػػوداً   أايـ رسػػوؿ هللا، و ػػا  ػػو عػػوابف مػػوىل  مػػم األحبػػة ن 
 :لرسوؿ هللاوواف  ديد احل   رسوؿ هللا 
ٕٓ  صٟٚصٟٚ  }} ٕٓأ ٍ   اذتـب اذتـب   ؽزٜزؽزٜز  نإنإ  اهللاهلل  صعٍٛصعٍٛ  َٛىلَٛىل  ُٛبإُٛبإ  أ ٍ يضعـٛ   فـ٢ً فـ٢ً   اهللاهلل  يضعـٛ

ّ   ساتسات  فأتـاٙ فأتـاٙ   عٓ٘عٓ٘  ايقربايقرب  قًٌٝقًٌٝ  ٚعًِٚعًِ  عًٝ٘عًٝ٘  اهللاهلل ّ ٜـٛ ٌ   يْٛـ٘ يْٛـ٘   تغـ  تغـ    ٚقـز ٚقـز   ٜـٛ ٌ ٚحنـ   جغـُ٘ جغـُ٘   ٚحنـ

  ##يْٛو؟يْٛو؟  ي ي   َاَا$$  ٚعًِٚعًِ  عًٝ٘عًٝ٘  اهللاهلل  ف٢ًف٢ً  اهللاهلل  صعٍٛصعٍٛ  ي٘ي٘  فكاٍفكاٍ  ٚجٗ٘ٚجٗ٘  يفيف  اذتظٕاذتظٕ  ٜعضفٜعضف

  ٚذؾ١ٚذؾ١  عتٛذؾتعتٛذؾتاا  أصىأصى      إساإسا  أْٞأْٞ  ي ي   ٚجعٚجع  ٚالٚال  َضضَضض  بٞبٞ  َاَا  اهللاهلل  صعٍٛصعٍٛ  ٜاٜا: : فكاٍفكاٍ

  ايٓبـٝني ايٓبـٝني   َـع َـع   تضفـع تضفـع   ألْوألْو  أصاى;أصاى;  الال  إٔإٔ  ٚأخافٚأخاف  اآلخض٠اآلخض٠  سنضتسنضت  ُُِِ  أيكاى،أيكاى،  ذت٢ذت٢  ؽزٜز٠ؽزٜز٠

ٌ       ٚإٕٚإٕ  َٓظيتـو، َٓظيتـو،   ََٔٔ  أر٢ْأر٢ْ  َٓظي١َٓظي١  يفيف  نٓتنٓت  ادت١ٓادت١ٓ  رخًترخًت  إٕإٕ  ٚإْٞٚإْٞ ٌ أرخـ   الال  ادتٓـ١ ادتٓـ١   أرخـ

ــظٍ قــٍٛ اهلل تعــاىل: أبــزٟا أبــزٟا   أصاىأصاى ــظٍ قــٍٛ اهلل تعــاىل: فٓ    فٓ                                         

                                                                  

                               )7ٖٗ")ايٓغا٤()ايٓغا٤. 
مػااب الايا ػني و ؤ ء  ػ  أ :و ااؾ مجاىة أزرى سياع  هللا ىليه  إيعاماً زاص

الرابييػػة، واألومسػػة اإلذليػػة، فهػػل سياصػػل أحػػد ىلػػد يييػػاف مػػن رلػػي  اجلمهوريػػة إ  إذا  
وػػػاف لػػػه مهتيػػػة؟ فهػػػؤ ء ذلػػػ  مػػػهتااي لػػػذلك سػػػياع  هللا ىلػػػيه  هبػػػذه الايا ػػػني و ػػػذه األومسػػػة 

 الرابيية.

  اذتب ايقارماذتب ايقارم

لػػػذي فمػػػا العمػػػل الػػػذي سيومػػػلاا إىل  ػػػذه الرتػػػ  العليػػػة؟   يوجػػػد ىمػػػل، فمػػػا ا
يومػػلاا إىل  ػػذه الدرجػػة؟   يوجػػد إ  زػػالىف احلػػ   ورسػػوله  ػػذا  ػػو الػػذي سػػ فعاا 

                                                           
 فٟ وطحذٗ أْرحخ جٌُٕٚي ٚ٘ٝ ١ٍٖٙز.جٌٛجقىٞ  ٘حيوٍ ٚ ٍٍٗذ١ٌٕٟ ج١ٌٍّٕ جٌٍٓجؼ ضف١ٍٓ - 7ٖٗ
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 وغلعلاا معه :
َُِض٤ُ  }} َُِض٤ُاٞي ِٔ  َََعَََع  اٞي ََِٔ 7ٖ٘{{  ٜأَذٖبٜأَذٖب  ََ

  

ىذراً سأذور ىبارة يردد ا الػبعض وهبػا زسػر وبػ  و ػ  ىبػارة )حػ  و ـ( فالػذي 
الرجػػل الصػػا  فػػ ف ػلػػ  حػػ  امػػرأة   الػػدييا  ػػل سػػيااـ؟! ويقػػاؿ لػػه  ادلػػا أيػػك  ػػ  

فلػػي  مهػػ  األىمػػاؿ، و ـ ىلػػد  ػػذا وإف  ػػاء هللا سػػنكوف معػػه   اجلاػػة!  ػػذا وػػ ـ غػػ  
 ماي .

فاحل  معااه أف اإليساف   يػذوؽ  عػ  ادلاػاـ إ  إذا ةابػم حبيبػه وسػار ىلػد  ديػه 
  وميػػػد ىلػػػد ماوالػػػه، ورأي بيػػػرايت مػػػن هللا سػػػباايه تبيػػػره  يػػػه سػػػيكوف معػػػه:       

                  .. ((3131)ٕآٍ عُضا)ٕووأف الا  يريد أف يقوؿ لاا إف الدليل ىلد حبك   آٍ عُضا
  أف تس وا ىلد أ  .

لكن لو أف ادلوضوع ابلقوؿ فق  فكل الااس تقػوؿ أأػا  ػ  هللا، لكػن مػا الػدليل 
، فهػػل سلاه ىلػػد حػػ  هللا؟ الػػدليل ىلػػد حػػ  هللا  ػػو حسػػن ادلنابعػػة حلبيػػ  هللا ومصػػ

يصػػ  أف يػػدَّى  أحػػد حػػ  هللا ورسػػوله ويسػػمم أذاف الل ػػر ويظػػل   فرا ػػه حػػا  لػػوع 
، فلو أيه ػلػ  هللا ورسػوله  اليم ؟! ما  ذا احل  الذي يدَّىيه؟ إيه ح  واذب ومهتىـو
حقػػػاً وػػػاف ىليػػػه أف يهػػػ  مسػػػنيقظاً مػػػن يومػػػه ليسػػػن ي  للاػػػداء والػػػدىاء، فمػػػن الػػػذي 

  األرض: يااديػػػػك؟ فػػػػا ر السػػػػموات و                                     
 .إبضاِٖٝ(إبضاِٖٝ(1010))

يػػدىوؾ ليرلػػر لػػك ويعسيػػك مػػن جهتيػػل العسػػاء، وو ػػ  اخلػػ ات وادلػػربات، يػػدىوؾ 
ليعسيك يصيبك مػن فناػه وبرونػه وىسالػه، ومػم ذلػك أظػل   اللػراش معنمػداً ىلػد أأػ  

 .غلوز    ريق هللا  حالوا   )ح  و ـ(  ذا  
 ..  ومسعاا ىن األولياء األولني واألزرين...  ولقد مسعاا ورأياا الصاحلني

 ػػل  اػػاؾ مػػن األوليػػاء مسعاػػا ىاػػه أيػػه وػػاف يرلػػل حلظػػة واحػػدة ىػػن ذوػػر هللا؟!  ػػذه 
    الاماذج الا أىسا ا لاا هللا   الدييا حا يس  زللها.

                                                           
 جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ ػرى هللا ذٓ ِٓؼٛو 7ٖ٘
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وأرضاه يقػوؿ: مػاحب  سػيدي  لبدوي الييم ىبد العاؿ زليلة سيدي أ د ا
 رفػة ىػني، وُولهػ  ىلػد  أربعني سػاة فمػا وجدتػه غلػل ىػن ذوػر هللا  أ د البدوي 

 ذا ادلاواؿ،  ل فيه  من يرلل ىن ذور هللا حلظة؟!  ، د أ ـ أ  وأحوؿ ما دم  أحػ  
  . ذا الرجل سأووف معه!   بد أف أس  ىلد ىهده، ورمبا لن أووف م له ابلضب

  ذكٝك١ صفع ايتهًٝفذكٝك١ صفع ايتهًٝف

سأحصػػر لكػػن ىلػػدَّ أف أىمػػل حػػدر جهػػدي واسػػنساىا وىلػػد األحػػل   أحصػػر   
 :اللرالض الا فرضها هللا ىلدَّ 

فلػػي   اػػاؾ أحػػداً مػػن األولػػني أو األزػػرين مبػػاح لػػه أف يقصػػر   اللػػرالض،  ػػل 
سػوؿ هللا  ااؾ مػن رُِفػم ىاػه النكليػف    ػذه األمػة؟! لػو وػاف أحػد لكػاف األوىل بػذلك ر 

 أو الصاابة األج ء.
 ؟لكن ما الذي يعايه بعض السادة العارفني بقوذل  إف ف ً  رفم ىاه النكليف

ىػػن  ، أمػػب  ينعبػػد  يعاػػوف بػػذلك أف الرجػػل مػػن  ػػدة زلبنػػه  ورسػػوله 
 -زلبة ورغبة فأسقس  ىاه ادليقة والكللػة،   ييػعر بنعػ  و  يصػ ، فعاػدما أحػـو أ  

ىػادي ابلليػل وػ  أمػل  روعنػني أجػد مكابػدة ورلا ػدة  ػديدة، أمػا مػاح  أو أي رجػل 
ابة اليديدة  ورسوله يصلد الليل وله، وىادما ٍ  الل ر يقػوؿ دلػاذا مػر الليػل هبػذه 

، دلػػاذا؟ أليػػه م يعػػد لديػػه ميػػقة و  تعػػ  السػػرىة؟! فػػأ  م آزػػذ حظػػ  مػػن  اىػػة هللا 
 .و  ىااء    اىة هللا 

  ااؾ واحد   األمة معه رزصة أف يرتؾ الص ة؟ لكن  ل
!!!!   

فالصػ ة ابلػػذات   يوجػػد أحػػد مػػن األمػػة أبػداً لديػػه رزصػػة بػػرتؾ الصػػ ة، ولػػذلك 
ذوػػػروا لػػػه أ سػػػاً مانسػػػبني  –و ػػػو سػػػيد الصػػػوفية   زمايػػػه وىصػػػره  – اإلمػػػاـ اجلايػػػد 

رضػػػاه رليبػػػاً: ))مػػػن تػػػرؾ وأ للصػػػوفية ويقولػػػوف  أػػػ  أوليػػػاء  وتروػػػوا الصػػػ ة، فقػػػاؿ 
الص ة فقولوا له أي  حري  من سقر ولسػ  حريبػاً مػن هللا(( ألف هللا ذوػر ذلػك   ونابػه 

  العهتيػهت   أايػػة سػػورة ادلػػدعر   احلػػوار الػػذي يكيػػف فيػػه  ػػؤ ء القػػـو فيقولػػوف ذلػػ :    



  :                                              :                                              8989(                                      نتاب (                                      نتاب 378378))

 

 

                                                                

                  )املزُض()املزُض(. 

  املؤَٔ ٚايقال٠املؤَٔ ٚايقال٠

إذاً فاحلػػػ  الػػػذي يومػػػل اإليسػػػاف دلعيػػػة حبيػػػ  هللا ومصػػػسلاه، الػػػذي يسػػػ  فيػػػه 
 م يكلف واحد ماا فوؽ  احنه: اإليساف ىلد ماهاج رسوؿ هللا ىلد حدره، وهللا 

                            ((286286)ــض٠ ــض٠(ايبكـــ   يقػػػػػوؿ لػػػػػك اتػػػػػرؾ الػػػػػدييا وادليػػػػػاغل  ايبكـــ
وادليػػػػاول واألو د وتلػػػػرغ لعبػػػػادة هللا، م ٍمػػػػر بػػػػذلك ديااػػػػا و  يبياػػػػا،  بػػػػد أف تػػػػذ   
للمصا ، و  بد أف تقػـو سػق األو د، وحػق الهتوجػة أليػك مكلػف هبػذا األمػر، لكػن مػم 

لل ىن تلبيػة يػداء هللا سػاىة الصػ ة   أي مكػاف، فقػد أابح هللا لػك أف ذلك إايؾ أف تر
 :تصل    أي مكاف حاؿ 

ُّٗٛصا،  ََِغٔحّزاََِغٔحّزا  اأٜلِصُضاأٜلِصُض  ٔيٞٔيٞ  ُجٔعًِٜتُجٔعًِٜت  }} ُّٗٛصا،َٜٚط َُا  َٜٚط َٓ ِٜ َُاٜأ َٓ ِٜ ٌْ  ٜأِرَصٜىٜأِرَصٜى  ٜأ ٌَْصُج ِٔ  َصُج َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ   ٝأ

  7ٖٙ{{  َف٢٤ًَف٢٤ً  ٠ٜٜ٠ايٖقالايٖقال

 !، فلي  لك ىذر!إذا م يوجد ماء تيم 
إحدى سػلرايته، ووػاف دالمػاً مهاػدس الناظػي  األىظػ  واف     سيد  رسوؿ هللا 

تاظػػػي  دحيػػػق، لػػػذلك أ  أى ػػػ  مػػػن ادلسػػػلمني    وػػػل أحوالػػػه، اػػػد   وػػػل أىمالػػػه 
واذلم ية الا يعييوف فيها    ذه األايـ فليس   ػذه  ػ  احلالػة الابويػة أبػداً، و  حالػة 

لعظػػي  فهػػ  ماظمػػوف تاظيمػػػاً ااألوليػػاء والصػػاحلني، فاألوليػػاء والصػػاحلني ىلػػد أػػج الاػػ  
 دحيقاً !!!

من ضمن تاظيمه أيػه وػاف ؼلصػىف مػن اجلاػود رلموىػة تسػ  أمامػه لكػ   فكاف 
يسنسلعوا ادلياه، ح  ىادما يريد أف ياػهتؿ ابجلػيا ياػهتؿ   موضػم بػه مػاء وػ    ػلنػاروا، 

يػػػد   وػػػل ىمػػػل    فف ػػػاء وحػػػ  الظهػػػر وأذف األذاف، وحػػػد وحػػػف للصػػػ ة ووػػػايوا يرتوػػػو 
 !ىمله  بعد ذلك فيسنكملو د أوً ، ف يصلو ف

موضػػم  واسػػنسلعمػػن ا فقػػالوا اي رسػػوؿ هللا لػػي  معاػػا مػػاء، فػػأمر   ابلنػػيم ، فقػػاؿ
                                                           

 جٌرهحٌٞ ْٕٚٓ جٌٕٓحتٟ ػٓ ؾحذٍ 7ٖٙ
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فاػني  ػني الصػػ ة أأػ  حػد   يبلرويػه،  بػػني ذلػ  بيااػا وبػني ادلػاء ميػل واحػد فأف  ادليػاه
 !!!ىلد اللور غل  أف أملد  

ف ىليػه األذاف و ػو   السريػق يقػوؿ سأمػلد ىاػدما ولكن ل سف و   ماا إذا أذَّ 
أمػػػػل للبيػػػػ ، فمػػػػن أيػػػػن تضػػػػمن أيػػػػك سنصػػػػل   ظػػػػل  ػػػػذا العصػػػػر ادللػػػػ ء ابحلػػػػوادث 

 والكوارث؟! 
وىاػػدما يصػػل للبيػػ  ويريػػد أف يصػػلد تقػػوؿ لػػه زوجنػػه اينظػػر حػػا يناػػاوؿ الرػػداء 

للريضػػػة   فيلػػػاجئ  ذاف العصػػػر مػػػ ً ، مػػػاذا سػػػيقدـ لربػػػه مػػػن إىنػػػذار ىػػػن أداء  ػػػذه ا
 وحنها؟! أم يكن  ااؾ مس د   السريق؟ أم يكن  ااؾ مياه؟

 لػ  ماػا أف يػؤدي الصػ ة   وحنهػا فقػاؿ  لن يقبل ماه  ذه األىذار ألف هللا 
 :                                        ((103103)ايٓغـــــا٤)مػػػػػن الػػػػػذي وحَّػػػػػ ؟ هللا ، ايٓغـــــا٤

 .   أف ألنهـت بنوحي  هللاسباايه، فعل
لو وا  مسافراً أجػاز لػك اليػرع أف تصػل  الظهػر والعصػر مجػم تقػدمي أو الزػ  و 

 !مم القصر، وادلررب مم العياء وذلك
مريض أيضا حػدر اليػارع لػك  ػذا الظػرؼ، لكػن مػا دمػ  معافػاً وسػليماً واألرض 

رض، وادلػاء موجػود مليئة ابدلساجد ولو م يكن  ااؾ مسػاجد مػلد ىلػد أي بقعػة مػن األ
 وإف م يكن موجوداٌ فنيم ، فما العذر الذي ياهد ىن الص ة   وحنها؟!.

  إفالح أذٛايٓا بايقال٠إفالح أذٛايٓا بايقال٠

أحوالاػػػا ويصػػلاها إىل زػػػ  حػػػاؿ إ  إذا النهتمػػػ  األمػػػة  واحلقيقػػة لػػػن يرػػػ  هللا 
ديػه هبػذا الػاهج اإلذلػ ، و ػو أيػه ىاػدما يػؤذف للصػ ة وػل واحػد مػن ادلسػلمني يػرتؾ مػا بي

ويؤدي الص ة، إ    بعض ادلهن الػا ذلػا أىػذار ا م ػل سػالق القسػار أو السيػارة ولػه أف 
 غلمم، لكن و ماا ىلد من لي  ذل  أىذار.

  فلػػػو سػػػارت األمػػػة ىلػػػد  ػػػذا ادلاػػػواؿ  يسبػػػق ىلياػػػا حػػػوؿ هللا تعػػػاىل:            

                                                     ((8ٙ8ٙ.)جألػٍجف.)جألػٍجف 
ولدياا ىياة بياة لل ميم، فقد واػا يػذ   ل راضػ  احل ازيػة ووايػ  مصػر    ػذا 
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الوحػػ   ػػ  الرايػػة، ووايػػ  تصػػام تكيػػة   مكػػة، وتكيػػة   ادلدياػػة، وتكيػػة   مػػر و ػػ  
كيػػة وػػايوا ٍزػػذوا فيهػػا ملوزيػػة ىبػػارة ىػػن موالػػد تصػػام للا ػػاج وأل ػػل السػػعودية، والن

ويسبخو ػػػا مػػػم األرز واللامػػػة والعػػػيا ووػػػاف السبػػػور  ويػػػل مػػػن السػػػعوديني يقلػػػوف فيػػػه 
ابلسػػػاىات حػػػا ٍزػػػذوامن األوػػػل ادلعػػػد   النكيػػػة، ووػػػاف يػػػوزع معهػػػا ادل بػػػ ، ووػػػاف 
ادلصريوف ؼلُِيسُو ا بكسرات و  ة   الك  والذيل حا إذا وػاف  ويػل يلػك الكسػرة ولػو 

 حص  ي س ذيل اجللباب وومة مرة أزرى.
فلمػا أوػرمه  هللا وحػػافظوا ىلػد الصػػلوات   وحنهػا وزامػة الل ػػر حيػل يصػػلوف 

ابلاػػا حػػدؽلاً، أمػػا اايف آالل ػػر ويقومػػوف بعػػد الل ػػر مبا ػػرة إىل العمػػل، ووػػاف  ػػذا حػػاؿ 
 ػػل  فػػالل ح يػػذ   إىل احلقػػل السػػاىة العا ػػرة ومعػػه امػػوؿ والراديػػو وتػػرم  اليػػاي،

 سنعمل أـ سنأول وتيرب؟!
و ػػذا م يكػػن حػػاؿ أابلاػػا وأجػػداد ، فاػػافظ السػػعوديوف ىلػػد  ػػذا الاظػػاـ فمػػاذا  

 واي  الاني ة؟
 :فن  هللا ىليه  بروات من السماء واألرض، ف َّر ذل  البرتوؿ

 فل  و  ىاـ زرىوه؟ بل وبك  أزرجوه؟
ذلػػػػ  ابدلهادسػػػػني  ابسػػػػنخراجه، ف ػػػػاء أوجػػػػده هللا   حػػػػاع األرض، وتكلػػػػل هللا 

واللايػػني مػػن أورواب وأمريكػػا الػػذين يعييػػوف   الػػػربد، جػػاءوا وىا ػػوا   احلػػر، فهػػ  مػػػن 
ػللروف األابر، و   من يروبوف األجههتة، والسعوديوف ىاد ادلياػاء ومعهػ  العػداد يعسػو   
يصػػيبه  والسػػعوديوف ٍزػػذوا يصػػيبه ، وذلػػك ألأػػ  اسػػنقاموا ىلػػد  اىػػة هللا وىلػػد أداء 

ىلػػػ  أمػػػاابة   ة   وحنهػػػا، ىاػػػدما  ػػػني الصػػػ ة وػػػل اػػػ ت ترلػػػق ألف الاػػػ  الصػػػ
واألمة ولها مػن بعػد   أف هللا تعػاىل   يبػارؾ ى أى ىمػل يلهػد ىػن الصػ ة، وىلػد  ػذا 

 سار السلف أمجعوف.
 !!!وحالوا ذل  إف  ذا البرتوؿ سيالذ

ؿ، أغاا   هللا من فضػله، فوجدوا جباً  من الذ   فقالوا يرتوها حا يانه  البرتو 
 :دلاذا؟ لك  يناقق حوؿ هللا 
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        ((8ٙ8ٙ)جألػٍجف)جألػٍجف..  

فلػػػػو أف ادلسػػػػلمني   بػػػػ د  حػػػػافظوا ىلػػػػد الصػػػػ ة   وحنهػػػػا  سناصػػػػل  وػػػػل 
 ووما حاؿ أحد اليعراء : حواؿ وسننر    ة ىني وأحل، ألف ربك األ

  ِقققققح ذققققق١ٓ طٍفقققققس ػققققق١ٓ ٚجٔطرح٘طٙقققققحِقققققح ذققققق١ٓ طٍفقققققس ػققققق١ٓ ٚجٔطرح٘طٙقققققح

  

  ٠رققققققىي هللا ِققققققٓ قققققققحٍي ئٌققققققٝ قققققققحي٠رققققققىي هللا ِققققققٓ قققققققحٍي ئٌققققققٝ قققققققحي

 ويف يبدؿ؟   

                                               ((9ٕ9ٕ)ّ٠)ّ٠  

بػرتو ً أو ذ بػاً أو يوراييػـو أو غػ ه   لو أمر مػا   اب ػن األرض ىاػد  أف يكػوف  
ولكػن األمػر منوحػف !!! النو واللاظة سنكوف وما يريد، ألف أمره   يرد، وحضػاؤه فصػل

ذل  وػل  ىلد الااس الا سنانلم هبذا، ما حاذل  مم هللا؟ إذا أملاوا أحواذل  بدؿ هللا 
 :بلضله ىن مجيم من سواه   ء حوذل ، ح  يرايه  هللا 

                                                                 ((5858)ــضاف ــضاف(االعــــ  االعــــ
، وأمػػاابه الكػػراـ، ؟.فمػػن أراد أف يكػػوف مػػم رسػػوؿ هللا ألػػي   ػػذا  ػػو وػػ ـ هللا 

 نػػه، و  مراحبوالصػػديقني واليػػهداء والصػػاحلني، في ػػ  ىليػػه أف ينيػػبه هبػػ     اىػػة هللا
والصػ ة والنسػلي  ىلػد رسػوؿ هللا، وحبػل ذلػك ولػه أف يػرتؾ احلػراـ ه و  اإلو ار من ذور 

والػػػذيوب واألأـ، ويعا ػػػد هللا أ  ٍوػػػل  عامػػػاً إ  مػػػن حػػػ ؿ  ػػػو وأو ده ألف  ػػػذا  ػػػو 
 أساس الدين.

قاػا أف يلاقاػا ابلصػاحلني، وأف ينقبلاػا بقبػوؿ حسػن أمجعػني، وأف يوف يسأؿ هللا 
 .دلا ػلبه ويرضاه   ول وح  وحني

 وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد أله ومابه وسل 
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 اجمللس الثامن والثالثون
  اإلخاللاإلخالل
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اإلخاللاإلخالل: : اجملًػ ايثأَ ٚايثالُٕٛاجملًػ ايثأَ ٚايثالُٕٛ
ٖ77

  

 !أرسل هللا سيد  رسوؿ هللا مر داً لاا، وبيه الصادحني أمجعني
 .ؿ للسريق إ  هللا أف يبني لاا أمل األموؿ، وسر الومو  وأمره 

األمػػل الػػػذي تابػػػس ىليػػػه وػػل األمػػػوؿ، والسػػػر الػػػذي بػػه يبلػػػن العبػػػد الومػػػوؿ، و 
 :والذي إذا مسك به العبد ُمكِّن من الوموؿ إ   

                                                      

                                       )َجألٔؼحَ()جألٔؼح(  

 : ذه اايية يسنسيم أف يلخصها بكلمة واحدة
 .و   اإلز ص  

فأوؿ أمل يابر  أف يبس ىليػه ادلريػد سػلووه، وسػ ه، وىملػه، وحولػه ووػل أحوالػه، 
 وتوجهه إ  هللا أف يكوف ىل  اإلز ص.

 فما معر اإلز ص إذًا؟
،   يرجػػوا ص يعػػس أف يبرػػ  العبػػد بقولػػه، أو بعملػػه، أو سالػػه وجػػه هللا اإلزػػ 

هبػػذا العمػػل مكاسػػ  دييويػػة، و  يبرػػ  بػػه مصػػا  ىاجلػػة، و  يقصػػد هبػػذا العمػػل  ػػهرة 
يكنسػػبها بػػني الاػػاس، أو مسعػػة  ػػدث لػػه ىاػػد الاػػاس، وإظلػػا يقصػػد هبػػذا العمػػل وجػػه هللا 

 .ورضاء هللا 
الذين مكَّاه  هللا    ذه األحواؿ وايوا فقػراء، ودزلػوا  إف أمااب رسوؿ هللا 

، فكػاف   اإلس ـ ولي  ذل  اػارة، و  زراىػة، و  ماامػ ، وإظلػا تلرغػوا لػدىوة هللا 
يسػػنمعوف مػػا ياػػهتؿ بػػه الػػوح  مػػن آايت  ىملهػػ  و ػػرله  أف غللسػػوا حػػوؿ رسػػوؿ هللا 

 ألحاديل الابوية الكرؽلة.بياات وػللظو ا، ووذلك ينلقوا ماه العل  الاافم، وا

                                                           
 َٕ٘ٔٓ -ٔ-9ٕليٍ جأل –ئْٕح  –ضٍػس ٔحصٍ  –وٌِ جٌٍٓٙز ذى٠ٛجْ ج١ٌٗم ٔحصٍ  77ٖ
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 : ؤ ء القـو مماـ األماف ل مة وحد جعل هللا 
ألأ  الذين تلرغوا وحلظوا ونػاب هللا جيػداً، وحلظػوا أحاديػل رسػوؿ هللا ويقلو ػا 
إ  غػػ   ، و  يبرػػوف بعملهػػ   ػػذا  ػػهرة بػػني الاػػاس، وألف هللا ا لػػم ىلػػ  يػػوااي  ػػؤ ء 

أػػ    يسلبػػوف بعلمهػػ  و   ىمػػاذل  غػػ  هللا أعػػس وىلػػ  مػػدحه     لػػ  رضػػاء هللا، وأ
ىليه  هللا وأمر حبيبه أف غلالسه  ىل  الدواـ ويصرب معه  أيضاً،   يػرتوه  إ  لضػرورة: 

                                                مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا يريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوف؟ 
                                                                               

          ((2828)ايهٗف)ايهٗف !!! 
إايؾ أف ترتؾ  ؤ ء وتذ   ألزرين ألأػ   ػ  ادلسلوبػوف  الصػادحني لػه سػباايه 

  ه.الذين أزلصوا ظا راً واب ااً  جل   ى
 :أي ىمل سيؤس  ىلد  ذا اإلز ص سيؤ  ةاره فوراً و  احلاؿ

 :وةاره ىبارة ىن 
 .ما  إذلية -

 .وىلـو إذلامية -

 .وأيوار وبص ة مضيئة -

 .وأيوار ويلية -

 .وإتصا ت ماامية ابحلضرة امدية -

 .وزايرات ماامية مم الصاحلني ادلنقني -

  وؼلػػا بوأ  ويناػػدعوف ومؤازػػاة  ػػدث بياػػه وبػػني م لكػػة هللا يناهتلػػوف ذلػػ -
معه ، ؽل  هللا حلوهب  ابحلكمة، ويكوف ول و مه  مواب ألأ  يناػدعوف 

 .ابحلكمة الا أفاضها ىليه  الو اب 
ومػػػاذا ىػػػن أمػػػور دييػػػا  ؟ م ػػػل األو د وميػػػاوله  و ػػػواغله  وراباي ػػػ ، ووػػػذلك 

 حاجا ا و لبا ا واننمم؟الهتوجات و 
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زلص   ؼُلَلُِّصك سباايه من ول اليواغل  مػر هللا ول  ذه األمور  ادلا أيك أ
 وبلضل هللا.

، و ػػذا أيػػ    حاجػػة هللا، وهللا يكػػوف   حضػػاء حاجاتػػك أليػػك ميػػروؿ اب 
 ػػذه  ػػو الػػاهج الػػذي سػػار ىليػػه السػػابقوف مػػن الصػػاحلني وادلعامػػرين، وولهػػ  وػػايوا ىلػػ  

 اذليئة الرابيية.
 يديه  هبذا.وف يوموا أبااله  ومر وواف الصاحل

ىاػػػدما حضػػػرت سػػػاىة وفاتػػػه وامػػػم حولػػػه مريػػػدوه حػػػالوا لػػػه:  فاإلمػػػاـ الرػػػهتا  
وأزػػذ يكرر ػػا حػػ  فاضػػ  روحػػه إ  ابرلهػػا  )اإلخــالل، اإلخــالل()اإلخــالل، اإلخــالل(أومػػاا، فقػػاؿ ذلػػ : 

 ؟، دلاذا 
ألف  ػػػذا  ػػػو أمػػػل األمػػػوؿ الػػػذي يُبػػػس ىليػػػه مجيػػػم األمػػػوؿ اخلامػػػة ابلصػػػاحلني 

  وادلنقني:                                    .. ((55)ايب١ٓٝ)واحلبي   ايب١ٓٝ :يقوؿ 
{{  ٍَ ٍَٜقا ُ٘  ٜقا ُ٘اي٤ً َُال أؽضى   ََٚتَعاٜي٢ََٚتَعاٜي٢  َتَباَصٜىَتَباَصٜى  اي٤ً ٌُٔ َع ِٔ َع ََ َُال أؽضى أْا أٞي٢ٓ ايٗؾضنا٤ عٔ ايٚؾضٔى،  ٌُٔ َع ِٔ َع ََ أْا أٞي٢ٓ ايٗؾضنا٤ عٔ ايٚؾضٔى، 

ُ٘ ُ٘ ٚٔؽِضٜن ََعٞ ي ٟ تضنت ُ٘فٝ٘  ُ٘ ٚٔؽِضٜن ََعٞ ي ٟ تضنت 79ٖ{{  فٝ٘ 
  

لوا ذلػك، فقػد أزػذت أجػرؾ فمن ىمل ىمً  ليقوؿ الااس ىاه أيه رجل  ي  فقػا
  الدييا ىن  ذا العمل، أو أيلق  ىلد بعػض اللقػراء ظػا رايً حػ  يقػاؿ أف  ػذا الرجػل 

 رجل زلسن أو رجل مالق فقد أزذت أجرؾ  كذا.
 ولذلك ينادث الا  ىن ذلك   حديل  ديد الوىيد

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ َ٘اي٤ً َٕ  إ٢َساإ٢َسا  ََٚتَعاٜي٢ََٚتَعاٜي٢  َتَباَصٜىَتَباَصٜى  اي٤ً َٕٜنا ُّ  ٜنا ِٛ َُّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ٍَ  اٞئك ٍَََْظ َٞ  اٞئعَبأراٞئعَبأر  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ََْظ َٝٞكٔن َٞٔي َٝٞكٔن ِِ،  ٔي ُٗ َٓ ِٝ ِِ،َب ُٗ َٓ ِٝ   َب

ٌٗ ٌَٗٚٝن ١َٕٖ  َٚٝن ١َٕٖٝأ ٠١َٝ،  ٝأ ُٔ ٠١َٝ،َجا ُٔ ٍُ  َجا ٖٚ ٍُٜفٜأ ٖٚ ِٔ  ٜفٜأ ََِٔ ٘ٔ  َِٜزُعَِٜٛزُعٛ  ََ ٘ٔٔب ٌْ: : ٔب ٌَْصُج ََُع  َصُج ََُعَج َٕ،  َج َٕ،اٞيٝكِضآ ٌْ  اٞيٝكِضآ ٌََْٚصُج ٌُ  ََٚصُج ٌُُٜٞكَت ٢ٌ  ٔفٞٔفٞ  ُٜٞكَت ٢ٌَعٔبٝ   َعٔبٝ

،ٔ٘ ٘ٔ،اي٤ً ٌْ  اي٤ً ٌََْٚصُج ٢ٍ،  ٜنٔثُ ٜنٔثُ   ََٚصُج َُا ٢ٍ،اٞي َُا ٍُ  اٞي َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ًٜٞكاص٢ئ٢  ٜف ًٜٞكاص٢ئ٢ٔي ِِ: : ٔي ِِٜأٜي ُِٜو  ٜأٜي ُِٜوٝأَعًه َِْظٞيُت  ََاََا  ٝأَعًه َِْظٞيُتٜأ ٍَ  َصُعٛٔيٞ؟َصُعٛٔيٞ؟  ٢٢َعًَٜعًٜ  ٜأ ٍَٜقا : : ٜقا

ٍَ  َصٚب،َصٚب،  َٜاَٜا  َب٢ًٜ،َب٢ًٜ، ٍَٜقا َُاَسا: : ٜقا َُاَساٜف ًَٞت  ٜف ُٔ ًَٞتَع ُٔ َُا  َع َُأفٝ َُِت؟  ٔفٝ َُِت؟ُعًه ٍَ  ُعًه ٍَٜقا ُِٓت: : ٜقا ُِٓتٝن ُّ  ٝن ُّٜأٝقٛ ٘ٔ  ٜأٝقٛ ٘ٔٔب َٓا٤َ  ٔب ُِ َٓا٤َٜأ ُِ ٢ٌ  ٜأ ِٝ ٢ٌاي٤ً ِٝ َْا٤َ  اي٤ً َْا٤ََٚآ   َٚآ

َٗاص٢، ٖٓ َٗاص٢،اي ٖٓ ٍُ  اي َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ُ٘اي٤ً ُ٘  اي٤ً ُٜ٘ي ٍُ  ٜنَشِبَت،ٜنَشِبَت،: : ٜي ٍََُٚتٝكٛ َُال٥ٜٔه١ٝ  ََٚتٝكٛ َُال٥ٜٔه١ٝاٞي ٍُ  ٜنَشِبَت،ٜنَشِبَت،: : اٞي َٜٝكٛ ٍَُٚ َٜٝكٛ َٚ  ُ٘ ُ٘اي٤ً ٌِ: : اي٤ً ٌَِب ِٕ  ٜأَصِرَتٜأَصِرَت  َب ِٕٜأ   ٜأ

ٍَ ٍَُٜٜكا ْٕ: : ُٜٜكا ْٕٝفال ٌَ،  ٜفٜكِزٜفٜكِز  ٜقاص٥ٔ٢ٞ،ٜقاص٥ٔ٢ٞ،  ٝفال ٌَ،ٔقٝ ُِٜؤَت٢  ٔقٝ ُِٜؤَت٢َٚ ٢ٍ،  ٔبَقأذٔبٔبَقأذٔب  َٚ َُا ٢ٍ،اٞي َُا ٍُ  اٞي َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ُ٘اي٤ً ِِ: : اي٤ً ِِٜأٜي َٚٚعِع  ٜأٜي َٚٚعِعٝأ ِٜٝو  ٝأ ِٜٝوَعًٜ   َعًٜ
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ِِ  َذٖت٢َذٖت٢ ِِٜي ٍَ  ٜأَذٕز؟ٜأَذٕز؟  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َتِرَتاُدَتِرَتاُد  ٜأَرِعٜوٜأَرِعٜو  ٜي ٍَٜقا ٍَ  َب٢ًٜ،َب٢ًٜ،: : ٜقا ٍَٜقا َُاَسا: : ٜقا َُاَساٜف ًَٞت  ٜف ُٔ ًَٞتَع ُٔ َُا  َع َُأفٝ ُِٝتٜو؟  ٔفٝ ُِٝتٜو؟آَت ٍَ  آَت ٍَٜقا : : ٜقا

ُِٓت ُِٓتٝن ٌُ  ٝن ٌُٜأٔف َِ،  ٜأٔف َِ،ايٖضٔذ ٍُ  ٖزُم؟ٖزُم؟َٜٚأَتَقَٜٚأَتَق  ايٖضٔذ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ُ٘اي٤ً ٍُ  ٜنَشِبَت،ٜنَشِبَت،: : اي٤ً ٍََُٚتٝكٛ َُال٥ٜٔه١ٝ  ََٚتٝكٛ َُال٥ٜٔه١ٝاٞي ٍُ  ٜنَشِبَت،ٜنَشِبَت،: : اٞي َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ   ٜف

ُ٘ ُ٘اي٤ً ٌِ: : اي٤ً ٌَِب ِٕ  ٜأَصِرَتٜأَصِرَت  َب ِٕٜأ ٍَ  ٜأ ٍَُٜٜكا ْٕ: : ُٜٜكا ْٕٝفال ٖٛاْر،  ٝفال ٖٛاْر،َج ٌَ  ٜفٜكِزٜفٜكِز  َج ٌَٔقٝ ُِٜؤَت٢  َساٜى،َساٜى،  ٔقٝ ُِٜؤَت٢َٚ ٌَ  ٔباي٤ٔشٟٔباي٤ٔشٟ  َٚ ٌَٝقٔت ٢ٌ  ٔفٞٔفٞ  ٝقٔت ٢ٌَعٔبٝ   َعٔبٝ

،ٔ٘ ٘ٔ،اي٤ً ٍُ  اي٤ً ُٜٝكا ٍُٜف ُٜٝكا ُ٘  ٜف ُٜ٘ي َِ: : ٜي َِٔفٝ ًَٞت؟  ٔفٝ ًَٞت؟ٝقٔت ٍُ  ٝقٔت َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َِٔضُت: : ٜف َِٔضُتٝأ َٗأر  ٝأ َٗأرٔباٞئح ًُٞت  َعٔبًٜٝٔو،َعٔبًٜٝٔو،  ٔفٞٔفٞ  ٔباٞئح ًُٞتٜفٜكاَت   َذٖت٢َذٖت٢  ٜفٜكاَت

ًُٞت، ًُٞت،ٝقٔت ٍُ  ٝقٔت َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ُ٘اي٤ً ٍُ  ٜنَشِبَت،ٜنَشِبَت،: : اي٤ً ٍََُٚتٝكٛ َُال٥ٜٔه١ٝ  ََٚتٝكٛ َُال٥ٜٔه١ٝاٞي ٍُ  ٜنَشِبَت،ٜنَشِبَت،: : اٞي َٜٝكٛ ٍَُٚ َٜٝكٛ َٚ  ُ٘ ُ٘اي٤ً ُ٘    اي٤ً ُٜ٘ي ٌِ: : ٜي ٌَِب   ٜأَصِرَتٜأَصِرَت  َب

ِٕ ِٕٜأ ٍَ  ٜأ ٍَُٜٜكا ْٕ: : ُٜٜكا ْٕٝفال ٌَ  ٜفٜكِزٜفٜكِز: : َجض٤ْٟ٢َجض٤ْٟ٢  ٝفال ٌَٔقٝ ِٖ  َسٔيٜو،َسٔيٜو،  ٔقٝ ُُِٖ ٍُ  َمَضَبَمَضَب  ُُ ٍَُصُعٛ ٘ٔ  َصُعٛ ٘ٔاي٤ً   ٖٞ،ٖٞ،ُصٞنَبَتُصٞنَبَت  َع٢ًَٜع٢ًٜ    اي٤ً

ٍَ ٍَٜفٜكا َِٜض٠ٜ،  ٜأَباٜأَبا  َٜاَٜا: : ٜفٜكا َِٜض٠ٜ،َُٖض ٍُ  ايٖثال١َُٝايٖثال١َُٝ  ٝأٜٚي٦ٜٔوٝأٜٚي٦ٜٔو  َُٖض ٖٚ ٍُٜأ ٖٚ ًٞل٢  ٜأ ًٞل٢َخ ٘ٔ  َخ ٘ٔاي٤ً ُِ  ُتَغٖعُضُتَغٖعُض  اي٤ً ٢ٗ ُِٔب ٢ٗ ٖٓاُص  ٔب ٖٓاُصاي َّ  اي ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا 78ٖ{{  اٞئك
  

 ػػؤ ء ال  عػػة مػػن األُمَّػػة اإلسػػ مية ألف الكػػافرين سػػيخرجوف مػػن القبػػور إىل جهػػا  
   ونابػػه: والعيػػاذ اب لػػي  ذلػػ  حسػػاب و  وزف ومػػا حػػاؿ هللا                        

      ((105105)ايهٗــف)فػػأين مػػا ىملػػوه مػػن ىمػػل:  ايهٗــف                                        

      ((2323)ٕايفضقا)ٕايفضقا. 
مػن ىبػاد  فأ     ء دلريػد الومػوؿ إىل هللا، و الػ  ادلػا  الػا حصَّػلها الصػاحلوف

 ؟هللا أف يلنا ادلرء   الاوااي وؼللِّصها
فأ  ىاػدما أذ ػ  مػم  ػؤ ء القػـو   زايرا ػ  ويػدوا   العلميػة لوجػه هللا ىلػ  أف 

 !!!أحافظ ىلد  ذا، و  أترؾ لالس  اللرمة لنضاك ىل َّ 
أمػػػا لػػػو أ  حػػػِدم  معهػػػ  لكػػػ  آوػػػل ألف لػػػديه  أوػػػل جيػػػد فلػػػي  لػػػك أجػػػر   

ة، أو أيػػس أريػػد أف أتػػهتوج باػػ  فػػ ف و ػػو ييػػرتط أيػػه لػػن يػػهتوج ابانػػه إ  األحػػواؿ البا اػػ
لرجػػل معػػه   السريػػق، فعاػػد ا أسػػ  معػػه سػػاة أو اعاػػني حػػ  أحصػػل ىلػػد مػػا أريػػد فهػػذه 
مصػػػلاة، وابلػػػرغ  مػػػن أيػػػه يسػػػافر معهػػػ  ويػػػذ   وغلػػػ ء ىاػػػد   لكاهػػػا   الاهايػػػة رلػػػرد 

لػػػة مهمػػػة و اػػػاؾ مػػػن يضػػػاك ىليػػػه مصػػػلاة،  ػػػخىف آزػػػر يريػػػد أف يُعػػػنيِّ ولػػػده   وظي
ويقػػػوؿ لػػػه إف  ػػػؤ ء ادليػػػايم لػػػديه  مريػػػدوف مػػػن الرجػػػاؿ ادلهمػػػني   الدولػػػة وؽلكػػػن أف 
يوظلوا اباك   إحدي الوظالف اذلامة   الير ة أو الايابة أو غ  ػا، فيسػ  معهػ  ىلػ  

و تعيػػق السػػالك ىػػن الومػػوؿ، أ  ػػذه الايػػة ... وػػل  ػػذا يسػػميه ىوالػػق    ريػػق هللا 
 يسميها أ ل الوماؿ )أوحاؿ( فيظل َموُحوؿ    ذه األوحاؿ إىل ما  اء هللا.
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فمػن يريػػد أف يسػػ     ريػق هللا غلػػ  أف يناػػري اإلزػ ص   القصػػد، وغلػػ  أف 
غلدد يية اإلز ص ىلػد الػدواـ وغلعػل وػل أحوالػه وأىمالػه وأحوالػه مبايػة ىلػد اإلزػ ص 

 . 
: إايؾ أف تلعػػ  بػػك يلسػػك واعلػػك ميػػل  اػػا أو فومػػيا لالسػػ  أو ً ولكػػ  أييػػاً 

 اػػػاؾ، أزلػػػىف تبلػػػن القصػػػد، ووػػػل مػػػن تػػػرا   يسػػػعوف ويكػػػدوف   الػػػدييا سػػػنكوف أيػػػ  
، أليػػػه ويػػػف يعسػػػ  الكػػػافرين وادليػػػروني وينخلػػػد ىػػػن أفضػػػل مػػػاه  إذا أزلصػػػ   

 أولياله ادلنقني وىباده الصاحلني؟! ويقوؿ جل  أيه   حدي ه القدس :
9ٖٓ{{  َٔ يفٌ عين ٚعقاْٞ فهٝف ال أصطم َٔ أطاعين ٚرعاَْٞٔ يفٌ عين ٚعقاْٞ فهٝف ال أصطم َٔ أطاعين ٚرعاْٞ  تتصطقصطققز قز   }}

  

وأرضػاه ػلكػ  لاػا بعػض ادلػان الػا مػنَّ هللا ىليػه  اإلماـ ىبػد الو ػاب اليػعراين 
وبدىوتػه ابلكليػة     ذه احلياة، من مجلة  ذه ادلان يقوؿ: لقد اييػرل  اب  هبا 

إييرل  اب   أرجوا سواه فقػد  فل  يعد لدي وح  لرىاية أو دي، وأباال ، ولكن ألين
بلضله وماِّه ىلػد أو دي، فصػاروا ييػار إلػيه  ابلباػاف لصػ حه  وتقػوا    تكلل هللا 

، فأيػ  مػم هللا وف حه  ووموذل  إىل أفضل ادلاام  الراحية   احلياة فضػ ً مػن هللا 
  فعليك أف تعنقد إىنقاداً يقيايًاً  أف هللا سينو ؾ:                   ((196196)األعضاف)األعضاف. 

 أف يرزحاا اإلزػ ص   يياتاػا، والصػدؽ   أحوالاػا، ومراحبػة هللا  يسأؿ هللا 
  وػل أحوالاػا، وأف غلعلاػا   ينوجػه إ  إليػػه، و  ظلػد أيػدياا ابلسػؤاؿ إ  إليػه، و  يضػػمر 

ريػػد بػػه وجهػػه و ػػريعنه، وأف   حلوباػػا حبػػاً إ  إىل حضػػرته، و  ؼلػػرج ماػػا حػػو ً إ  وضلػػن ي
غلعلاػػا روحػػاييني ىلػػد حػػدـ احلبيػػ  ادلكػػني مػػل  هللا ىليػػه سػػل ، وأف يصػػاباا ابإلزػػ ص 

 ح  ياقلاا من رتبة ادلخِلصني إىل رتبة ادلخَلصني.
وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل 

                                                           
يوٍٖ جذٓ ػطحء هللا جٌٓىٕىٌٞ فقٟ "ضقحؼ جٌؼقٍِٚ جٌكقحٚٞ ٌطٙق٠ًد جٌٕفقِٛ"س } أ٠ٙقح جٌؼرقىس  9ٖٓ

مٓقّطٟ أٍِضُه ذهىِطٟ، ٚإُّص ٌه ذمّٓطٟ، فأٍَّ٘ص ِح أٍُِش، ّٖٚىىَص ف١ّح اقُّٕص، ٌٚقُ أوطقف ذ
ٚفققٟ  ٌققه ذحٌضققّحْ قطققٝ ألٓققُّص، ٌٚققُ أوطققف ذحٌمٓققُ قطققٝ ِػٍّققص، فهحطرققص ػرققحوجل ٠فّٙققْٛ فمٍققص 

 جٌٓقققّحء ٌَلىقققُ ِٚقققح ضٛػقققىْٚ. فقققٌّٛخ جٌٓقققّحء ٚجألٌض ئٔقققٗ ٌكقققك ِػقققً ِقققح أٔىقققُ ضٕطمقققْٛ 
 فى١ف ال أٌَق ِٓ أطحػٕٟ ٚوػحٟٔ؟{. جًٌج٠ٌحش(، ٚلى ٌَلُص ِٓ  فً ػٕٟ ٚػيحٟٔ،ٖٕ،ٕٕ)
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 اجمللس التاسع والثالثون
  تععِٝ املؤَٔ يكزص ايٓيبتععِٝ املؤَٔ يكزص ايٓيب

  قراب١ هلل ٚصعٛي٘قراب١ هلل ٚصعٛي٘ؽز٠ ذب ايؽز٠ ذب اي

  بؾا٥ض احملبني هلل ٚصعٛي٘بؾا٥ض احملبني هلل ٚصعٛي٘

  ايرتب١ٝ ايضٚذ١ٝايرتب١ٝ ايضٚذ١ٝ

  صجاٍ ايعقضصجاٍ ايعقض

  أراب اجملايغ١ ٚاحملار١ُ َع ايٓيبأراب اجملايغ١ ٚاحملار١ُ َع ايٓيب

  صفع أفٛاتٓا ع٢ً فٛت ايٓيب يف طَآْاصفع أفٛاتٓا ع٢ً فٛت ايٓيب يف طَآْا

  قنا٤ اذتٛا٥خ باالعتؾفاع بايٓيبقنا٤ اذتٛا٥خ باالعتؾفاع بايٓيب
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تععِٝ املؤَٔ يكزص ايٓيبتععِٝ املؤَٔ يكزص ايٓيب::اجملًػ ايتاعع ٚايثالُٕٛاجملًػ ايتاعع ٚايثالُٕٛ
ٖ9ٔ

  

ذي أيػػهتؿ ىلياػا القػرآف ونػػاابً وافيػاً وافيػاً، فيػػه احلمػد  الػ -بسػمميحرلا نمحرلا هللا  
تقرباػا إىل هللا، وفيػه ادلاػا   الػا أػا  ىاهػا هللا، وفيػه األدب  األىمػاؿ الػاول   ء مػن 

اجل ى الذي يابر  أف يكوف ىليه أي ىبد مػم مػو ه، واايداب الػا يابرػ  أف يكػوف ىليهػا 
ت اإلجنماىيػػػة بػػػني األفػػػراد، وآداب ادلسػػػل  مػػػم حبيػػػ  هللا ومصػػػسلاه، وآداب الع حػػػا

 الع حػػػػػػات الدوليػػػػػػة بػػػػػػني األمػػػػػػ  واليػػػػػػعوب،  ػػػػػػو ومػػػػػػا حػػػػػػاؿ هللا ىػػػػػػهّت وجػػػػػػلَّ    ػػػػػػأيه:
                                  ((4949)ايهٗف)ايهٗف. 

الله  مل وسلِّ  وابرؾ ىلد سيد  ن إماـ األيبياء وأم  ادلرسػلني، والػذى زصَّػه 
ه ابلر ػػة الُعظمػػد الػػا يوزىهػػا ىلػػد مجيػػم العػػادلني، وأورمػػه ابليػػلاىة الُكػػربى يػػـو مػػو 

الدين للخلق أمجعني، وجعله ملناح اجلاة ووا ف الُرمَّة وُمهتيل ول  دَّة، مػلد هللا وسػل  
وابرؾ ىلد  ذا الا  الوى النق  الاق ، وآله ومػابه ووػل مػن ميػد ىلػد  ديػه إىل يػـو 

  اي رب العادلني.الدين .. آمني آمني
ى احلقيقة إف سورة احل ػرات ولهػا آداب ىاليػة يابرػ  أف يلقههػا وػل مسػل ، وأف 

 يندبَّر ما فيها ويعل  ادلراد ماها ول مؤمن، ألف فيها آداب وافية ووافية.
وػػػػايوا ػلبويػػػه ُحبَّػػػػاً مجَّػػػػاً، وػػػػايوا ػلبويػػػه أو ػػػػر مػػػػن آابلهػػػػ   أمػػػااب رسػػػػوؿ هللا 

   و د ػػ  وأيلسػػه ، ووػػاف و ػػٌ  مػػاه  مػػن  ػػدة ُحبػػه لرسػػوؿ هللا وأمهػػا   وأمػػواذل  وأ
 .يسنسيم فراحه

مقػػرى إحامنػػه   مكػػاٍف إمسػػه الُسػػا  زػػارج ادلدياػػة ادلاػػورة،  وػػاف سػػيد  أبػػو بكػػر 
وواف ٍ    الصباح إىل حضرة الا  وؽلكل معه  واؿ اليـو وحسعػاً مػن الليػل، د يروػ  

وأ لػه، ومب ػرد أف يصػل إىل ادلاػهتؿ، يقػوؿ ذلػ : ا ػنق  إىل رسػوؿ دابنه وينوجَّه إىل ماهتله 
، مب ػػػرد سػػػ  السريػػػق فقػػػ    يريػػػد أف يػػػرتؾ رسػػػوؿ هللا ، ردىوى إىل رسػػػوؿ هللا هللا 

  رفة ىنٍي و  أحل، دلاذا؟  و احل  والذى حاؿ فيه هللا:

                            ((ٔٙ٘ٔٙ٘)جٌرمٍز)جٌرمٍز..  

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/8ٕ٘   ٌٖٙٗٔذ١غ جٌػحٔٝ  8ئْٕح ، ٓؿى جٌٓٛجوٕس ذحٌّٓح٠ٚسِ، ذؼى جٌؼٗحء 9ٖٔ
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  ايقراب١ هلل ٚصعٛي٘ايقراب١ هلل ٚصعٛي٘  ؽز٠ ذبؽز٠ ذب

، إحرا مػا  ػئ  لكػن وػل   باباا الذين يقرأوف حصىف احل  ورواايت احل  ول يـو
ح   ؤ ء ابني   يساوي ح  رجٍل واحٍد  ولرسوله، فما األدلة والربا ني ادلوجودة 
  وناب هللا وساة رسوؿ هللا و  حكاايت مابه الكراـ والسلف الصا  من بعػد   إىل 

 دين؟يـو ال
، ولك ػػػرة ىػػػدد ة الاػػػ  يناافسػػػوف   زدمػػػ الصػػػاابة رضػػػواف هللا ىلػػػيه وػػػاف 

ادلهػػػاـ، فػػػ ف  ػػػذا  ػػػو مػػػاح  الوضػػػوء فعليػػػه بن هيػػػهت ادلػػػاء  ادلناافسػػػني وزَّع ىلػػػيه  
واإلبريق والسس ، وىادما يريد رسوؿ هللا أف ينوضػأ يوضػئه، وفػ ف  ػذا مػاح  الاعػل 

وأرضػػاه، سػػيد  رسػػوؿ هللا إذا دزػػل أي مكػػاف  ووػػاف  ػػو سػػيد  ىبػػد هللا بػػن مسػػعود 
ػلمػػػل ىاػػػه الاعػػػل ويضػػػعه   ُوّمػػػه ويربسػػػه حػػػ    ؽلسػػػه أحػػػٌد، ؼلػػػاؼ مػػػن ادلناافسػػػني أف 

، ورجػٌل آزػر وػاف مػاح  العصػا، فسػيد  رسػوؿ هللا وػاف يسبقوه إىل يعل رسػوؿ هللا 
ه  مػػن وػػاف مكللػػاً ىاػػدما ؽليػػد ينووػػأ ىليهػػا أحيػػا ً ومػػاه  مػػن وػػاف مكللػػاً ابلبرلػػة، ومػػا

ابلااحة، وماه  احلُ َّاب الذين يقلوف ىلد الباب، ووايوا أو ر من واحد ويقف وػل واحػد 
  ورديػػة، ووػػاف شلػػن يقػػف ىلػػد البػػاب سػػيد  بػػ ؿ وغػػ ه وغػػ ه ليُػػدزلوا  ػػال  احلبيػػ  

. 
فكػػايوا يناافسػػوف ولهػػ  ىلػػد  ػػذا احلػػ  اإلذلػػ ، ولػػذلك وػػاف األيصػػار يناافسػػوف 

، وػػل واحػػد مػػاه  ػلػػاوؿ أف يُكػػـر حضػػرة الاػػ  لكػػد يُكرمػػه ـ حضػػرة الاػػ  ىلػػد إوػػرا
هللا، ووػػايوا  ػػ  مػػن يػػدافعوف ىػػن الاػػ ، وجا ػػدوا  ػػوار الاػػ    وػػل الرػػهتوات، و ػػ  مػػن  

  وايوا يقيموف الليل وومله  هللا  أ :                                        

         )ووايوا يسارىوف   ول أبواب اخل ات وادلربات، لكن ىادما مػدحه   )ايشاصٜات()ايشاصٜات
  هللا   القرآف حاؿ فيه :                      ((99)اذتؾض)و ػذا ابلاسػبة لرسػوؿ هللا، أمػا  اذتؾض

  ابلاسبة لبعضه  وإزػواأ  وأحبػاهب :                                  ((99 )اذتؾـض )اذتؾـض 
وابلاسبة لللقراء الذين    بيػاه ، وادلسػاوني الػذين يعييػوف معهػ ، وانػاجني الػذين  ػ  

  معه :                                     ((99)اذتؾض)اذتؾض. 
رسػػػػوؿ هللا، و  يكػػػػوف   وايظػػػػر للصػػػػلات الػػػػا مػػػػدح هللا هبػػػػا األيصػػػػار، ػُلبػػػػوف 
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مػػدرو    ػػيئاً أاليػػاً إلزػػواأ  ادلػػؤماني،   ُوػػره و  بُرػػض و  حقػػد و  حسػػد و  أ ييػػة 
و  أعرة و  غا، ويكويوا ورماء مػم اللقػراء وادلسػاوني والضػعلاء وانػاجني؛ ألف  ػؤ ء 

له  إىل رضواف رب العادلني ىػهتّ  وجػلَّ، مػن الػذي     الذين ػلملوف ذل  الهتاد الذي سيومِّ
؛ يعسػػػيه  مػػػا   يسػػػاوي  ػػػيئاً   الػػػدييا و ػػػ  يعسوياػػػا  سػػػيامل لاػػػا زاد ؟  ػػػؤ ء القػػػـو
حساات   ىدَّ ذلا و  حػدَّ ذلػا ىاػد هللا مقابػل  ػذه األ ػياء، حضػرة الاػ  مػلد هللا ىليػه 

 وسلَّ  يقوؿ   ذلك:
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ٌَ  إ٢ ٌَايٖضُج ََٝتٖقَزُم  ايٖضُج ََٝتٖقَزُمٜي َٔ  ٔبايٖقَزٜق١ٔٔبايٖقَزٜق١ٔ  ٜي ََٔٔ ٝٚٔب،  اٞيٜهِغٔباٞيٜهِغٔب  َٔ ٤ٛ ٝٚٔب،اي ٤ٛ ٌُ  َٚالَٚال  اي ٌَُٜٞكَب ُ٘  َٜٞكَب ُ٘اي٤ً َٝٚب،  إ٢الإ٢ال  اي٤ً ٤ٛ َٝٚب،اي ٤ٛ   اي

َٖا ََٝتًٜك٤ا َٖاٜف ََٝتًٜك٤ا ُٔ  ٜف َُ ُٔايٖضِذ َُ ٙٔ،  ََٚتَعاٜي٢ََٚتَعاٜي٢  َتَباَصٜىَتَباَصٜى  ايٖضِذ َٝٔز ٙٔ،ٔب َٝٔز َٗا  ٔب َُٝضٚبٝ َٗاٜف َُٝضٚبٝ َُا  ٜف َُاٜن ِِ  َُٜضٚبَُٜٞضٚبٞ  ٜن ِِٜأَذُزٝن ُٙ  ٜأَذُزٝن ٖٛ ُٜٙفًٝ ٖٛ 9ٕٖ{{  ٜفًٝ
  

 و  رواية أزرى:
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ َ٘اي٤ً َُٝضٚبٞ  اي٤ً َُٝضٚبٜٞي ِِ  ٜي ِِأٜلَذٔزٝن َُِض٠ٜ  أٜلَذٔزٝن َُِض٠ٜايٖت ١َُٜ  ايٖت ١ََُٜٚاي٥ًٞك َُا  َٚاي٥ًٞك َُاٜن ِِ  ٚبٞٚبَُٜٞضَُٜض  ٜن ِِٜأَذُزٝن ُٙ  ٜأَذُزٝن ٖٛ ُٜٙفًٝ ٖٛ ِٚ  ٜفًٝ ِٜٚأ ُ٘،  ٜأ ُ٘،ٜفٔقًٜٝ   َذٖت٢َذٖت٢  ٜفٔقًٜٝ

َٕ ََٕٜٝهٛ ٌَ  َٜٝهٛ ٌََِٔث 9ٖٖ{{  ٝأُذٕزٝأُذٕز  َِٔث
  

ٖٓاَص  اٖتٝكٛااٖتٝكٛا  }}  :وواف يقوؿ  ٖٓاَصاي ِٛ  اي َِٜٛٚي َُِض٠ٕ  ٔبٔؾٚلٔبٔؾٚل  َٜٚي َُِض٠َٕت 9ٖٗ{{  َت
  

  بؾا٥ض احملبني هلل ٚصعٛي٘بؾا٥ض احملبني هلل ٚصعٛي٘

، وواف لػه ورديػة   اخلدمػة يقػف  ػواره واف زادماً لرسوؿ هللا   سيد  عوابف 
بيػػه لػػه، فػػرآه رسػػوؿ هللا   مرحلػػة مػػن ادلراحػػل ووجهػػه حػػد امػػلر وياظػػر دلػػا يسلبػػه ماػػه ويل
 و هتؿ جسمة فقاؿ له:

غ َّ لويك؟ فقاؿ: اي رسوؿ هللا ما ف مػن ضػر و  وجػم، غػ  أين  الذي ماعوابف اي 
وحيػػػ  وحيػػػة  ػػػديدة حػػػ  ألقػػػاؾ، د ذوػػػرت اايزػػػرة إذا م أرؾ ا ػػػنق  إليػػػك، واسن

وأزاؼ أف   أراؾ  ااؾ، ألين أىػرؼ أيػك ترفػم مػم الابيػني، وأين إف دزلػ  اجلاػة واػ  
ؾ أبػداً فاػهتؿ حػوؿ هللا ا  ماهتلة أدى من ماهتلنك، وإف م أدزل اجلاة فذاؾ أحػرى أف   أر 

  تعػػػػػػػػػػػاىل:                                                                    

                                                           
 ػٕٙح هللا ٌاٟ ػحتٗس ػٓ ١ٌٍٙػّٟ جألْطحٌ وٗف 9ٕٖ
 ػٕٙح هللا ٌاٟ ػحتٗس ػٓ قرحْ ٚجذٓ أقّى ِٕٓى 9ٖٖ
  قحضُ ذٓ ػىٞ ػٓ ٍُِٚٓ جٌرهحٌٞ جٌيك١ك١ٓ 9ٖٗ
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 ((6969،،7070)ايٓغا٤)ايٓغا٤

ٖ9٘. 
 ؟من يسم هللا ويسم الرسوؿ أين يكوف
: ليناػا واػا مػم يلػ  الدرجػة، حػد يقػوؿ الػبعضيكوف معه   يل  ادلاهتلػة، ومعػه   

بػػني لاػػا ضلػػن ُبيػػرى ىظيمػػة لػػو   ػػؤ ء القػػـو لااػػ  الاػػ  مػػ له ، مػػم أف حضػػرة الاػػ  
مك اا من اايف إىل يـو القيامة ييكر هللا ىليها، دلا اسػنسعاا أف يوفيهػا  ػكر ا، فمػا  ػذه 

 رسوؿ هللا ماذا يقوؿ وأبيروا: امسعوا سيد  الُبيرى؟
{{  ِٔ َِٔٔ َٖٔتٞ  ٜأَؽٚزٜأَؽٚز  َٔ َٖٔتٞٝأ َٕ  َْاْؼَْاْؼ  ُذ٘باُذ٘با  ٔيٞٔيٞ  ٝأ ََٕٜٝهُْٛٛ َٛٗر  َبِعٔزَٟبِعٔزٟ  َٜٝهُْٛٛ َٛٗرَٜ َٜ  ِِ ُٖ ِِٜأَذُز ُٖ ِٛ  ٜأَذُز ِٜٛي ْٔٞ  ٜي َْٔٞصآ ٘ٔ  َصآ ًٔ ِٖ ٘ٔٔبٜأ ًٔ ِٖ   ٔبٜأ

ٔ٘ ََأي َٚٔ٘ ََأي َٚ  }}ٖ9ٙ  
ومػػػف ُأ ٌس   األمػػػة    ػػػذا العصػػػر و   ػػػذا الهتمػػػاف  أػػػ  أ ػػػد حبػػػاً حلضػػػرته، 

د    ،هللا ولو مرًة   ادلاػاـدلاذا؟ ألف الواحد ماه  يريد أف يرى رسوؿ  ومسػنعد أف ُيضػاِّ
و ػل ، ، ح  ولو واف مالػه وأو ده ويلسػه مػن حبػه لرسػوؿ هللا سبيل ذلك بكل   ء

 :ورد ى األعرادلؤيد ابحلديل الصاي يوجد رجاٌؿ ىلد  ذا ادلاواؿ؟ يع  
{{   ١ََٔ َٝا ٢ّ اٞئك ِٛ َٜ َٖٔتٞ إ٢ٜي٢  َٚٔفٞ ٝأ  ٖٞ ُِٝض ٔف ١ََٔ اٞيَد َٝا ٢ّ اٞئك ِٛ َٜ َٖٔتٞ إ٢ٜي٢  َٚٔفٞ ٝأ  ٖٞ ُِٝض ٔف {{اٞيَد

  ىل:وحاؿ تعا97ٖ

                                                            

                                  ((ٕٖٕٖ)جألقُجخ)جألقُجخ    

ػػػػة والعهتؽلػػػػة واحلػػػػ  واليػػػػوؽ والوجػػػػد   ، وحلبيبػػػػه األىظػػػػ   رجػػػػاؿ   اذلمَّ
س    اذليئة واجلس  واليكل، ولكن ادله  اذلّمة والعهتؽلة واحلياة القلبيػة الػا والرجولة لي

 يرتمجها إىل حياٍة سلووية اعله يقندي ابدلصسلد ز  الربية   ول أحواله احلياتية.
  يلعػػل  ػػيئاً أبػػداً إ  إذا الوػػد أف رسػػوؿ هللا  ػػذا الصػػاف مػػن حػػبه  لرسػػوؿ هللا 

                                                           
 جٌٕٗقٍ ضقح٠ٌم جٌؼ١ٍّقس ىطقدجٌ وجٌ طرؼس فٟ جٌُٕٚي أْرحخ وطحذٗ فٟ جٌميس ًٖ٘ جٌٛجقىٞ يوٍ - 9ٖ٘

 .جٌٕٓحء ٌْٛز ِٓ جال٠حش ًٌٖٙ جٌُٕٚي ألْرحخ ضؼٍاٗ ػٕى ٕٓٓٓ
  ٠ٍٍ٘ز أذٟ ػٓ أقّى ِٕٚٓى ٍُِٓ صك١ف 9ٖٙ
جٌؿى جٌكػ١ع فٝ ذ١حْ ِح ١ٌّ ذكى٠ع ٌٍؼحٍِٜ، لحي جذٓ قؿقٍ ال أػٍفقٗ ِٚؼٕقحٖ صقك١ف، ٚوقًج  97ٖ

كٓقٕس ٌٍٓقهحٜٚ، لقحي ال أػٍفقٗ ٌٚىقٓ فٝ جٌىٌٌ جٌّٕطػٍز فقٝ جألقحو٠قع جٌّٗقطٍٙز، ٚفقٝ جٌّمحصقى جٌ
 .(جٌٓحػس ضمَٛ أْ ئٌٝ جٌكك ػٍٝ ْح٠ٍ٘ٓ أِطٟ ِٓ طحتفس ضُجي ال) قى٠ع فٟ ٠ؼٕٟ ِؼٕحٖ صك١ف
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  نيّبه به ، فيويف ىمله وويف أّداه .ول أحواله   

  ايرتب١ٝ ايضٚذ١ٝايرتب١ٝ ايضٚذ١ٝ

الصاحلني وايوا وله  ىلػد  ػذه اليػاولة، حػ  وايػ  الاسػاء   و والسلف الصا  
 البيوت يُربني أبااء ن  ذه الرتبية.

 يوواف رجً  من ُومَّل الصاحلني، وواف ىلػد حػدـ سػيد سيدى إبرا ي  ادلدبوىل 
جا ػدُت حػ  رأيػ  الاػ  يُعد و  ػُلػد، يقػوؿ:  وله من الكرامات ما   ي أ د البدو 

  ػد، حالػ : لػي   ػذا  ػو اليػأف يظػر إىل األـ و  ػ  تعلمػه او  -  ادلااـ، فػأزربُت أُمِّ
لػي  معهػا دونػوراه اليقظة،  ػذه ادلػرأة      ين  لك مقاـ الرجولية ح  تراه  -وتربيه 

 معهػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػهادة:و  ماجسػػػػػػػػػػػػن  و  أيويػػػػػػػػػػػػة ىامػػػػػػػػػػػػة و  حػػػػػػػػػػػػ  إينداليػػػػػػػػػػػػة ولكػػػػػػػػػػػػن 
                                                 ((1818)ٕآٍ عُضا)ٕآٍ عُضا. 

يعػس جهػاراً ومػا يػرى  -يقظػة  فيقوؿ: وافا  مرًة أييػة حػ  رأيػُ  رسػوؿ هللا 
 حاؿ: فأزرب ا، حال : اايف  رىَ    مقاـ الرجولية. -بعضاا بعضًا 
ه زالػػه يوالػػذ سػػهل النسػػرُتى  اإلمػػاـ ووػػاف امسػػه ن بػػن سػػوار ووػػاف مػػن  ،رابَّ

فقػاؿ لػه بعػد يػـو أو  ،الصاحلني، فكاف يقػـو الليػل، فيقػـو الولػد  ػو اايزػر ويقػف  ػواره
هللا   هللا معػػ؟ أيػػ  تاػػاـ ولكػػن تقػػوؿ عػػ ث مػػرات ) تيػػرلسإعاػػني ىاػػدما تكػػرر األمػػر: مَِ 

هللا ) علهػ  إحػػدى ىيػر مػػرًة د زاد ػػ  لػه فورر ػا ع عػة أايـ، و  ( ظػٌر إىلَّ هللا  ػا ٌد ىلػػدَّ 
: واظػػػ  ىلػػػد  ػػػذا الػػػورد  ػػػواؿ وبعػػػد فػػػرتة حػػػاؿ لػػػه (هللا  ظػػػٌر إىلَّ هللا  ػػػا ٌد ىلػػػدَّ   معػػػ

حياتػػك، واىلػػ  ىلػػ  اليقػػني أف هللا إذا وػػاف معػػك فػػ  يابرػػ  أف يػػراؾ ىلػػد معصػػية، وإذا  
ك إ  وأيػ  ىلػد ىمػٍل ػُلبػه ويرضػاه، وإذا وػاف واف  ظراً إليػك، فػ  يابرػ  أف ياظػر إليػ

  ا داً ىليك ف ايؾ أف ييهدؾ   ىمٍل يسنوج  بعده وسخسه.

  صجاٍ ايعقضصجاٍ ايعقض

يوجػػد رجػػاٌؿ    ػػذا  ، واحلمػػد وػػايوا يربػػوف أباػػاء   ىلػػد  ػػذه األمػػور العظيمػػة
لػك  العػد ف وذ الهتماف و  ول زماف و  ول ىصٍر وأواف بلروا أىلد درجات احلػ  للاػ 

 .وله فضً  من حضرة الر ن 
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 هحػاؿ ذلػ  حػو ً تػدمم ماػ ياػا حضػرة الاػ  يلسػه او ؤ ء الرجاؿ الذين      زم
 :وما جاء  حاديل منعددة  اا و ااؾ ما معااه  العيوف وتنقسم ماه الرحاب، واف يقوؿ

: أيغٓا إخٛاْو ٜا صعٍٛ اهلل؟ : أيغٓا إخٛاْو ٜا صعٍٛ اهلل؟ ٚقٌٝ أبٛبهضٚقٌٝ أبٛبهض  ٚاؽٛقاٙ إلخٛاْٞ فكاٍ عُضٚاؽٛقاٙ إلخٛاْٞ فكاٍ عُض  }}

ْتِ أفرابٞ، إخٛاْٞ ٜأتٕٛ يف آخض ايظَإ عٌُ ايٛاذز َِٓٗ بغبعني ْتِ أفرابٞ، إخٛاْٞ ٜأتٕٛ يف آخض ايظَإ عٌُ ايٛاذز َِٓٗ بغبعني قاٍ: أقاٍ: أ

  ;;ٜا صعٍٛ اهلل؟ قاٍ: بغبعني َٓهِٜا صعٍٛ اهلل؟ قاٍ: بغبعني َٓهِ  : بغبعني َٓا أّ َِٓٗ: بغبعني َٓا أّ ٌٌَِٓٗٝٝفزٜكٟا َٓهِ، قفزٜكٟا َٓهِ، ق

99ٖ{{أْتِ جتزٕٚ ع٢ً اذتل أعٛاْٟا ِٖٚ ال دنزٕٚ أْتِ جتزٕٚ ع٢ً اذتل أعٛاْٟا ِٖٚ ال دنزٕٚ 
  

  ذُٗققققٍٜ ٌٕققققح جٖققققطحق جٌكر١ققققد ٌققققًجضٕحذُٗققققٍٜ ٌٕققققح جٖققققطحق جٌكر١ققققد ٌققققًجضٕح

  

  ٚضَّّٕققققققققٝ ٠ٍآٔققققققققح ذمققققققققٍٛي ُصققققققققٍجـٚضَّّٕققققققققٝ ٠ٍآٔققققققققح ذمققققققققٍٛي ُصققققققققٍجـ

وم يقػػل الواحػػد بسػػبعني مػػديقاً،  ،يعػػ  !تػػه ينمػػر رؤيناػػاسػػيد  رسػػوؿ هللا  ػػو بذا  
الظلمػات، وو ُػػر فيػػه البعػد ىػػن هللا، وو ُػػرت فيػػه ولكػن حػػاؿ العمػل، ألياػػا   ىصػػر و ُػرت 

مػػػػن األايـ يقػػػػوؿ: أيػػػػه أفضػػػػل مػػػػن أحػػػػدو    يػػػػوـٍ  فيػػػػه ادلعامػػػػد، ولكػػػػن إايوػػػػ  أف ٍ 
ينػػه ومهمػػا وػػاف ىلمػػه ومهمػػا  الصػػاابة، حا ػػا ، أو يقػػوؿ: فػػ ف  ػػذا مهمػػا وايػػ  و 

ػػل ظُلػػراً واحػػداً مػػن أظلػػار الصػػاابة! فػػ  بػػد أف يانبػػه، ألف و ػػ اً ماػػا  وايػػ  ىبادتػػه ػُلصِّ
ىادما يسمم احلديل فيهتؿ، ويقوؿ أف الا   و الػذي حػاؿ، يعػ  الاػ  حػاؿ ولكػن ىليػك 

 حاؿ: أف تانبه للك ـ، الا  
َِٔغٝهٛا  ٜأِفَرأبٜٞأِفَرأبٞ  ُسٔنَضُسٔنَض  إ٢َساإ٢َسا  }} َِٔغٝهٛاٜفٜأ 98ٖ{{  ٜفٜأ

  

 وحاؿ   رواية أزرى:
ِٛ  ٜأِفَرأبٜٞأِفَرأبٞ  َتُغٗبٛاَتُغٗبٛا  الال  }} ِٜٛفًٜ ًٜ ٕٖ  ٜف ٕٖٜأ ِِ  ٜأ ِِٜأَذَزٝن ِْٜفَل  ٜأَذَزٝن ِْٜفَلٜأ ٌَ  ٜأ ٌََِٔث َّٖبا  ٝأُذٕزٝأُذٕز  َِٔث َّٖباَس   َبًَٜغَبًَٜغ  ََاََا  َس

ِِ  َُٖزَُٖز ٖٔ ِِٜأَذٔز ٖٔ ُ٘  َٚالَٚال  ٜأَذٔز َُْ٘ٔقٜٝف 8ٖٓ{{  َْٔقٜٝف
  

حلاة شلا أيلقه  ؤ ء،  بد من حلظ ادلرات ، من    أىلد الاػاس بعػد  يلن يساو 
وف  ػػكٍّ   ذلػػك،   يابرػػ  أف يناػػّدث ىػػاه  ، بػػدرُتبػػة الابػػوة؟ أمػػااب رسػػوؿ هللا 

                                                           
ُْقَٛي جٌطرٍجٟٔ فٟ جألْٚظ ٚجٌر١ٙمٟ فٟ والتً جٌٕرٛز ذٍف  "  99ٖ ٌَ ًَ س ٠َقح  جِٟٔ؟، فَِم١ق َٛ ٌْمَٝ ئِْنق طَٝ أَ َِ

جََٔه؟ لَحَيس أَ  َٛ َٕح ئِْن ْٓ ٌَ ،ِ لَُِٕٟٛٔهَّ ٠َُيّىِ َٚ َْ ذِٟ  ُٕٛ ِِ ِٟٔ ٠ُْإ ْٚ ٍَ َ٠ ُْ طِٟ ٌَ َِّ ْٓ أُ ِِ َر  ْٛ جِٟٔ لَ َٛ ئِْن َٚ ُْ أَْصَكحذِٟ   "ْٔطُ
 ققى٠ع ِقٓ ٚجٌطٍِقًٞ وجٚو أذقٛ ، ٚأنقٍؼ ِٓؼٛو ذٓ هللا ػرى ػٓ ٚجٌر١ٙمٟ جٌطرٍجٟٔ ِؼؿُ 98ٖ
َر  ضقأضٟس »ٌفؼقٗ غؼٍرس ًِ  أ٠ََّقح ق ِِ ٍْؼَح ٌِ  َّٓ ِٙ ٍُ  فِق١ َٓ  أَْؾق ق١ ِٓ ّْ ًَ  ،«َن ُْ س ل١ِق ُٙ ْٕ ق ِِ  ْٚ َّٕقح أَ ُْقٛيَ  ٠َقح ِِ ِ؟ ٌَ ًْ س »لَقحيَ  هَّ  ذَق
 ُْ ُْٕى    جألنرحٌ ِٕطمٝ ٍٖـ جألٚطحٌ ١ًٔ «ِِ
  جٌهىٌٞ ْؼ١ى أذٟ ػٓ ٍُِٚٓ جٌرهحٌٞ 8ٖٓ
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  يػذوره و  يناػػدث بػه، ألف  ػػذا فػػ ،ا ُييػياه شلػبسػوء و  أف يػذور حػػ  مػا ورد ةارؼليػػاً 
 :  حقه  رسوؿ هللا  ماتوا من ادلؤماني حاؿ لاا نمدسوس ىليه ، وول األموات الذي

َٔ  اِسٝنُضٚااِسٝنُضٚا  }} ََََٔرأع ِِ  َََرأع َِٛتاٝن ََِِ َِٛتاٝن ََ  }}ٖ8ٔ
  

ني إايؾ أف تػػػذور سػػػيئاته، و  أىمالػػػه القبياػػػة، إمػػػا أف وػػػل مػػػن مػػػات مػػػن ادلسػػػلم
 ؟!.تذور أىماله احلساة أو تسك ، فما ابلك   مااب رسوؿ هللا 

   فيكػػوف لػػه ىقػػاب  ػػديد ذوػػره احلػػق  فمػػن يقػػم   أمػػااب رسػػوؿ هللا 
  حوله:                                          ((7777)ايتٛب١)يبنليه هللا ابلالػاؽ   حلبػه ايتٛب١، 

حاؿ فيه الصاحلوف والعلماء العاملوف: ح  ُيسل  اإلؽلػاف حبػل أف ؼلػرج مػن احليػاة الػدييا 
  ، فػ ىهّت وجلَّ إذا أمَّر ىلد رأيه وىلد فكره وم يُن  من ذلك حبل لقاء هللا ىػهّت وجػلَّ 

 .أمااب الا   ، وتعظي بد من تعظي  الا  

  اجملايغ١ ٚاحملار١ُ َع ايٓيباجملايغ١ ٚاحملار١ُ َع ايٓيبأراب أراب 

ا حظياػػػػػػا إذ ماػػػػػػا األدب الواجػػػػػ  مػػػػػػم رسػػػػػوؿ هللا احل ػػػػػرات تُعلِّ سػػػػػورة آايت 
األدب الػػذي يابرػػ  ىلياػػا مػػا  ،يعػػر حػػديل رسػػوؿ هللا مب السػػنه أو بسػػماع حدي ػػه، 

أو إذا اسػنمعاا إىل حدي ػه مػن  ؟ىاد مواجهنه إذا واف حياً   حلوباا ورأيااه  ىػني القلػوب
 ؟ ىاٍم ؼليد هللا أى 

                                                   ((22)اذتحضات)تنكل  مم حضرة  اذتحضات
عاػدما يهتلػ   ػذه ااييػة وػاف   ف ،الا  بصوٍت زافض، سيد  ىمر واف جهورّى الصوت

ولػذلك ىاػدما  ،ب الذي أمره به هللا يلنهـت ابألد  لك إ  مساررة، يكل  رسوؿ هللا 
  ؟ فقالػػػ : أبكػػػ ، فسػػػألو ا دلػػػاذا تبكػػػلالسػػػيدة ىاليػػػة بكػػػ  ينقػػػل إىل جػػػوار هللا ا

 تكلػ إذا وػاف حالػ :   دلػاذا؟ :فقػالوا ذلػا  من أجل ىمػر، أبك و موت ىمر، اإلس ـ   
 .واف  ديداً   دين هللا ،  أمسم وإذا ميد أسرع وإذا ضرب أوجم

وػػاف رجػػ ً مػػاه  امسػػه أبػػ  بػػن حػػي  ،  أمػػااب حضػػرة الاػػ   ػػذا ووػػاف ىلػػد 
، ،فلمػا يهتلػ   ػذه ااييػة النػهـت بينػه يبكػ ، فلمػا افنقػده رسػوؿ  وواف جهوري الصوت

                                                           
  ػٍّ جذٓ ػٓ وجٚو أذٟ ْٕٚٓ جٌطًٍِٞ ؾحِغ 8ٖٔ
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 أمره، فقاؿ:سأؿ ىن  هللا 
{{  ْٞٚ ْٚٞإ٢ َُِضْؤ  إ٢ َُِضْؤا ٢ُٗ   ا ٢ُٗ َج ِٛٔت،  َج ِٛٔت،ايٖق ِٕ  َٜٚأَخاُفَٜٚأَخاُف  ايٖق ِٕٜأ َٕ  ٜأ ََٕٜٝهٛ ًَُٔٞ،  َذٔبٜطَذٔبٜط  ٜقِزٜقِز  َٜٝهٛ ًَُٔٞ،َع ٍَ  َع ٍَٜفٜكا ٌِ  ::  ٜفٜكا ٌَِب   َب

ُّٔٝزا،  َتٔعُٝؿَتٔعُٝؿ ُّٔٝزا،َذ ُُُٛت  َذ ُُُٛتََٚت ٢ّٗٝزا،  ََٚت ٢ّٗٝزا،َؽ ُِٜزٔخًٜٝو  َؽ ُِٜزٔخًٜٝوَٚ َٚ  ُ٘ ُ٘اي٤ً ١ٜٖٓ  اي٤ً ١ٜٖٓاٞيَح ٣ّ  اٞيَح ٣ّٔبَغال ُٖا  ٔبَغال ُٖاٜفًٜ َٕ  ٜفًٜ َٕٜنا ُّ  ٜنا ِٛ َُّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َُا َٝ ١ََٔاٞي َُا َٝ   اٞي

٢ٔ  َخأئزَخأئز  َََعَََع ٢ِٔب َٛٔيٝٔز  ِب َٛٔيٝٔزاٞي ٢َٗز  اٞي ٢َٗزاِعُتِؾ 8ٕٖ{{  اِعُتِؾ
  

فميػػػد أمػػػااب رسػػػوؿ هللا ولهػػػ  ىلػػػد  ػػػذه اليػػػاولة   ياسقػػػوف بػػػني يديػػػه إ  
 ؛مػػػم مػػػابه إذا دزلػػػ  رللػػػ  رسػػػوؿ هللا  ا حيػػػل:مسػػػاررة، حػػػ  وػػػاف رللسػػػه  ومػػػ

سػػػه  السػػػ    يناروػػػوف و  يهمسػػػوف و  و الُسػػػكوف الػػػذي  ػػػ  فيػػػه لػػػو وحػػػف ىلػػػد رؤ 
 .يقلقوف أدابً مم رسوؿ هللا 

  صفع أفٛاتٓا ع٢ً فٛت ايٓيب يف طَآْاصفع أفٛاتٓا ع٢ً فٛت ايٓيب يف طَآْا

  يػػنكل  معاػػا اايف، فكيػػف يرفػػم مػػوتاا ىلػػد مػػوت  حػػد يقػػوؿ الػػبعض: الاػػ  
ضَّػػل  رأيػػك اليخصػػ  ىلػػد الػػرأي الػػذي حػػاؿ بػػه حضػػرة الاػػ  و ػػرع الاػػ ، الاػػ ؟ إذا ف

فنكػػوف حػػد رفعػػ  مػػوتك فػػوؽ مػػوت الاػػ ، مػػاذا يعػػس  ػػذا؟   بػػد لليػػرع أف يكػػوف 
 .اليرع  بعاً حاوماً، فل  رأي واليرع له رأي، ماذا أيلذ؟ 

، !!يقػػوؿ: أ  سػػأفعل  ػػذا ولػػو دزلػػ  جهػػاَّ     ػػذا الػػهتمن بعػػض الاػػاسيسػػمم 
ذا مسػػكني يػػدىوا لػػه هللا ابذلدايػػة، ودلػػاذا تلعػػل برأيػػك وتُعػػرِّض يلسػػك دلػػا   حبػػل لػػك فهػػ
:   اػػػ  الكػػػػرمي حػػػػاؿ لاػػػا   القػػػػرآف ىػػػن  ػػػػذا ال وهللا  !بػػػه؟                  

 .ايٓٛص(ايٓٛص(5454))
 ، ػلػػدث زػػ ؼإىل ادلػػاهج القػػومي والصػػراط ادلسػػنقي  إذا أ عاػػاه سػػيهدياا هللا 

 ولػو جػاءين ف، فيقوؿ:   لن أىنذر له أبػداً،خ وأزيه فيقولوف له: تعاىل تعنذر لل بني األ
 حاؿ: الا   مم أفليعنذر إىلَّ فلن أحبل ماه 
َُا  }} ُٖ ُِٝض َُاََٚخ ُٖ ُِٝض 8ٖٖ{{  ٢ّ٢ّٔبايٖغالٔبايٖغال  َِٜبَزٝأَِٜبَزٝأ  اي٤ٔشٟاي٤ٔشٟ  ََٚخ

  

ػػ   ػػذا الكػػ ـ؟ يقػػوؿ لػػي   ف  آماػػا سضػػرة مَِ ضلػػن  ! ػػأٌف هبػػذا الكػػ ـ، و ػػل يصِّ
                                                           

 جٌّٓطىٌن فٟ جٌكحوُ 8ٕٖ
  جألٔيحٌٞ أ٠ٛخ أذٟ ػٓ ٍُِٚٓ جٌرهحٌٞ 8ٖٖ
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 .وف أوؿ العاملني مبا جاء به من ىاد رب العاملني لاكالاب؟ 
فاليػػريعة تكػػوف حاومػػة ىلياػػا أمجعػػني   وػػل أمػػور  الظػػا رة والبا اػػة، فػػ  أتػػدزل 

أُبػّدؿ   أحكػاـ  و ، بعػد رحيلػ  ىػن الػدييا فُيورعىوا ىلد  رع هللا م اث األو د،   
:   هللا ألأػػػػا أيصػػػػبة وضػػػػعها ملػػػػك ادللػػػػوؾ                                      

        ((1111)ايٓغا٤)تعرؼ من يالك من  ؤ ء، وماذا يلعل .ايٓغا٤   
   اي رب؟               ((1111)ايٓغا٤)يرتؾ األمور لللروض الا فرضها هللا  ايٓغا٤. 

السػػػ ؽ،   ػػػند وأو ػػػكا ىلػػػدابػػػني رجػػػٍل وبػػػني زوجنػػػه، واخلػػػ ؼ  حصػػػل زػػػ ؼ
 ػػػذا    ػػػرع هللا؟ أيقػػػوؿ: لػػػن أىسيهػػػا  ػػػيئاً، يقولػػػوف: ومَ  ،ىسهػػػا حقوحهػػػاايقولػػػوف لػػػه: 

 و ػػذا   غلػػوز، فػػا ، !!وػػذا ووػػذا  ، لقػػد فعلػػ  ف!! ػػأٌف بيػػرع هللا يقػػوؿ: لػػي   
  حاؿ:                                  ((2424)ٍاألْفا)ٍااؾ تيريم من هللا ومن  ما داـ األْفا 

، و  أجعػػػل الرسػػػوؿ فيلػػػهـت ىلػػػدَّ اف أسػػػن ي  دلػػػا دىػػػا بػػػه هللا ودلػػػا أمػػػر بػػػه رسػػػوؿ هللا 
 .أف يعلو ىلد موت  رع رسوؿ هللا    و  لصوت  واايلصوت حظ

                                          ((ٕٕ)جٌكؿٍجش)جٌكؿٍجش  

و تػػػنكل  أو تناػػػدث ىػػػن رسػػػوؿ هللا إ  برايػػػة األدب وا حػػػرتاـ، إايؾ أف تاػػػادي أ
وإايؾ أف ترػػرتَّ بػػبعض الػػذين أسػػقسه  هللا مػػن ىياػػه وفقػػدوا اإلحػػرتاـ الواجػػ  مػػم سػػيد  

م يااديه إ  بػ )اي أيها الا ( )اي أيهػا  ، وياادوه ابإلس  انرد، مم أف هللا رسوؿ هللا 
 أف يقوؿ لاا: أيها ادلدعر( وأمره هللا الرسوؿ( )اي أيها ادلهتمل( )اي 
َْا  }} َْاٜأ ُٝٚز  ٜأ ُٝٚزَع َّ  َٜٚئزَٜٚئز  َع َّآَر 8ٖٗ{{  ٜفِدَضٜفِدَض  َٚالَٚال  آَر

  

  يقػػوؿ  ػػػذا الكػػػ ـ للمبا ػػاة و  لللخػػػر، ولكاػػػه أمػػػٌر مػػن هللا حػػػ  يعػػػرؼ حػػػدره 
   بد أف يعمل بقوؿ هللا ىهّت وجلَّ: ف  .ومقامه ىاد هللا                              

 ((99)ــتس ــتس(ايفـــــ  يسػػػػػػػاىده ىلػػػػػػػد ييػػػػػػػر الػػػػػػػدين، ويعاويػػػػػػػه   إبػػػػػػػ غ الرسػػػػػػػالة  ره يعػػػػػػػسهتّ ويعػػػػػػػ ايفـــــ
           ((99)ايفتس)اإلحرتاـ والنب يل والنكرمي الواج  حلضرته يعس  ايفتس ، إذا واف  ٍمر

مػػػم بعػػػض أمػػػاابه  وػػػاف جالسػػػاً ! ؟، فكيػػػف بػػػه األمػػػة  ف يب لػػػوا بعضػػػه  بعضػػػاً 
                                                           

  جٌهىٌٞ ْؼ١ى أذٟ ػٓ ًٍِٞٚجٌط ِحؾس جذٓ ْٕٓ 8ٖٗ



  :                                              :                                              8989(                                      نتاب (                                      نتاب 398398))

 

 

  :الاػػػ   قػػػاؿ ذلػػػ فأليصػػػار سػػػعد بػػػن معػػػاذ، ووػػػاف راوبػػػاً رووبػػػة ودزػػػل ىلػػػيه  زىػػػي  ا
َُٛا  }} َُٛاٝقٛ ِِ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٝقٛ ٝٚٔزٝن َِِع ٝٚٔزٝن {{  َع

ٖ8ٖ٘8٘ 
 :الا  حاؿ يقوؿ: فبعض الااس م يانبه ذلذا األمر  فقاؿ ذلك ليعلمه  النب يل

َُٛا  الال  }} َُٛاَتٝكٛ َُا  َتٝكٛ َُاٜن ُّ  ٜن َُّتٝكٛ ُِ،  َتٝكٛ ُِ،اأٜلَعأج ُِ  اأٜلَعأج َُُِٜععه َٗا  َُٜععه َٗاَبِعُن 8ٖٙ{{  َبِعّناَبِعّنا  َبِعُن
  

وزوفػػػاً مػػػن بسيػػػه ، ور بػػػًة  ،زوفػػػاً مػػػاه ومػػػوف بػػػذلك واحلػػػديل واضػػػ ، فهػػػ  يق
هبػػػذه  ، فقػػػاؿ:   تقومػػػوا  وجػػػدٍ حػػػ  و  ىػػػن و مػػػاه ، ولػػػي  ىػػػن زلبػػػة و  ىػػػن  ػػػرٍف 

؟ يقػـو اببػة وابلعسػف وابليػلقة وابدلػودة وابلنب يػل وابلنكػرمي ا!الكيلية؟ فكيف يقـو إذ
 ، ولذلك واف سيد  حساف بن أب  يقوؿ:لرسوؿ هللا 
َّٝ فققققققققٍضر   ل١ققققققققحِٝل١ققققققققحِٝ َّٝ فققققققققٍضر ٌٍكر١ققققققققد ػٍقققققققق   ٌٍكر١ققققققققد ػٍقققققققق

  

  ٚضقققققٍن جٌفقققققٍض ِقققققح ٘قققققٛ ِٓقققققطم١ُٚضقققققٍن جٌفقققققٍض ِقققققح ٘قققققٛ ِٓقققققطم١ُ

ُر    ًر ٚفٙقققققق ُر ػؿرققققققص ٌّققققققٓ ٌققققققٗ ٚػمقققققق ًر ٚفٙقققققق   ػؿرققققققص ٌّققققققٓ ٌققققققٗ ٚػمقققققق

  

  ٠ققققققققٍٜ ٘ققققققققًج جٌؿّققققققققحي ٚال ٠مقققققققق٠َٛققققققققٍٜ ٘ققققققققًج جٌؿّققققققققحي ٚال ٠مققققققققَٛ

 !!!أموٌر واضاة جداً   
ل رسوؿ هللا -  .ف بد أف يب ِّ

 .. ويُعظِّ  رسوؿ هللا  -

فهػػل  ،ويكليػػه أف هللا ىّظمػػه و ػػرَّفه بػػذلك ،و ػػو غػػ  زلنػػاج ذلػػذا النعظػػي  -
 !ػلناج ماا   ٌء؟

    ونػاب هللا، فلػَ  يعظمػه؟ ومَ يب لػه؟ ومَ يػوحره؟ لكػ  ه هللا مبا يكلىظمَّ  -
 .يُدلل ىن األدب الذي تعلمااه من هللا ومن رسوؿ هللا 

أف الواحػد ماػا إذا مسػم امسػه     يقنضػ  ذا البػاب و ػو األدب مػم رسػوؿ هللا 
 أليه حاؿ: ىليه   أى زماٍف أو مكاٍف  بد أف ُيصل

{{  ٌُ ٌُاٞيَبٔدٝ ِٔ  اي٤ٔشٟاي٤ٔشٟ  اٞيَبٔدٝ ََِٔ ُٙ  ُسٔنِضُتُسٔنِضُت  ََ َِٓز ُٙٔع َِٓز ِِ  ٔع ِِٜفًٜ ٌٚ  ٜفًٜ ٌَُٜٚق ٖٞ  َُٜق َٖٞعًٜ 87ٖ{{  َعًٜ
  

                                                           
  جٌهىٌٞ ْؼ١ى أذٟ ػٓ ٍُِٚٓ جٌرهحٌٞ 8ٖ٘
  ئِحِس أذٟ ػٓ أقّى ِٕٚٓى وجٚو أذٟ ْٕٓ 8ٖٙ
  طحٌد أذٟ ذٓ ػٍٟ ػٓ أقّى ِٕٚٓى جٌطًٍِٞ ؾحِغ 87ٖ
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  قنا٤ اذتٛا٥خ باالعتؾفاع بايٓيبقنا٤ اذتٛا٥خ باالعتؾفاع بايٓيب

بػػد  ، فػ واسػنالله سضػرة الاػػ مػن إيسػاف آزػػر حاجػػة   إذا أراد إيسػاف أف يقضػ
، ولػػػذلك   يسػػػأؿ وأف يقضػػػيها لػػػه مػػػن أجػػػل حضػػػرة الاػػػ  و  يُردَّ ػػػا أليػػػه سػػػأله ابلاػػػ 

اجػػػة ذلػػػا حػػػدر ا، فمػػػن ينسػػػوَّؿ سضػػػرة الاػػػ  فهػػػذا سػػػليه ػلنػػػاج إىل إ  س اإليسػػػاف ابلاػػػ 
وحػد وضػم اسػ   ،أف أىسيػه أليه غلربين تعسير حساة، الدي ، ف  يصِّ  أف يقوؿ: والا 

 حضرة الا    غ  موضعه، لكن من يسأؿ سضرة الا  يسأؿ   أمٍر ىظي .
وػػػايوا يسػػػألوف هللا؟ وػػػايوا يبيػػػاء هللا ووأمػػػااب رسػػػوؿ هللا، ويػػػف  أوسػػػيد  آدـ وو

سيد  آدـ يهتؿ من اجلاػة   بػ د ، فيسألوف هللا برسوؿ هللا   األ ياء الا تعَذرت ىليه 
و الػػػ  بػػػه ادلُػػػدة وم تُقبػػػل توبنػػػه، حػػػ  فػػػن  هللا ىليػػػه  اذلاػػػد، وأراد أف ينػػػوب إىل هللا 

 فقاؿ:وتذوَّر أمراً   اجلاة 
ُٖٕزََُُ  ٔبَرٚلٔبَرٚل  ٜأِعٜأٝيٜوٜأِعٜأٝيٜو  َصٚب،َصٚب،  َٜاَٜا  }} ُٖٕزَر َُا  َر َُاٜي ٍَ  ٔيٞ،ٔيٞ،  ٜيٜفِضَتٜيٜفِضَت  ٜي ٍَٜفٜكا ُ٘  ٜفٜكا ُ٘اي٤ً ُّ،  َٜاَٜا: : اي٤ً ُّ،آَر َِٝف  آَر َِٝفَٜٚن   َعَضٞفَتَعَضٞفَت  َٜٚن

ُّٖزا ُّٖزاََُر ِِ  ََُر َِِٜٚي ُ٘؟  َٜٚي ُ٘؟ٜأِخًٝٞك ٍَ  ٜأِخًٝٞك ٍَٜقا ْٖٜو  َصٚب،َصٚب،  َٜاَٜا: : ٜقا ْٖٜوأٜل ُٖا  أٜل ُٖاٜي ٓٔٞ  ٜي َٓٔٞخًٜٞكَت َٝٔزٜى  َخًٜٞكَت َٝٔزٜىٔب َْٜفِدَت  ٔب َْٜفِدَتَٚ َٚ  ٖٞ ٖٞٔف ِٔ  ٔف َِٔٔ   ُصٚٔذٜوُصٚٔذٜو  َٔ

ُِٜت  َصٞأٔعَٞصٞأٔعٞ  َصٜفِعُتَصٜفِعُت ُِٜتٜفَضٜأ ٢ِ  َع٢ًََٜع٢ًَٜ  ٜفَضٜأ َٛا٥ٔ ٢ِٜق َٛا٥ٔ ـ٢  ٜق ـ٢اٞيَعِض َ٘  الال  ََٞهُتّٛباََٞهُتّٛبا  اٞيَعِض َ٘إ٢ٜي ُ٘  إ٢الإ٢ال  إ٢ٜي ُ٘اي٤ً ُْٖز  اي٤ً ُْٖزََُر ٍُ  ََُر ٍَُصُعٛ ٘ٔ،  َصُعٛ ٘ٔ،اي٤ً   اي٤ً

ُُِت ُُِتٜفَعًٔ ْٖٜو  ٜفَعًٔ ْٖٜوٜأ ِِ  ٜأ ِِٜي ُٜٔو  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ُتٔنِفُتٔنِف  ٜي ُٜٔواِع ًٞل٢  ٜأَذٖبٜأَذٖب  إ٢الإ٢ال  اِع ًٞل٢اٞيَد ِٜٝو،  اٞيَد ِٜٝو،إ٢ٜي ٍَ  إ٢ٜي ٍَٜفٜكا ُ٘  ٜفٜكا ُ٘اي٤ً ُّ،  َٜاَٜا  َفَزٞقَتَفَزٞقَت: : اي٤ً ُّ،آَر   آَر

ُ٘ ْٖ ُ٘إ٢ ْٖ ًٞل٢  أٝلٔذٗبأٝلٔذٗب  إ٢ ًٞل٢اٞيَد ٖٞ  اٞيَد ٖٞإ٢ٜي ٓٔٞ  إ٢ٜي ٓٔٞاِرُع ٘ٔ،  اِرُع ٘ٔ،ٔبَركه ِٛال  ٜيٜوٜيٜو  ٜيٜفِضُتٜيٜفِضُت  ٜفٜكِزٜفٜكِز  ٔبَركه ِٛالَٜٚي ُٖ  َٜٚي ََُُٖر 89ٖ{{  َخًٜٞكُتٜوَخًٜٞكُتٜو  ََاََا  زْْزََُر
  

  ولكػػن   يسػػألويه برسػػوؿ هللا األمػػور ادلهمػػة، فكػػايوا يسػػألوف هللا برسػػوؿ هللا   
فهااؾ من الااس من يسأله   األمور الصػر ة إف وايػ  مػم زوجنػه أو مػم  اتػه  أي أمر،
ا إ    تقوذلػ (والاػ ) ػذِّب يلسػك فكلمػة   ..والاػ ابانػه ويقػوؿ: والاػ ،  وباه أاأو مم 

   بذاتػػه أحسػػ  سياتػػه: و  ضػػرورة، ألف هللا  ،   ػػّدة  ػػديدة                      
        ((7272)اذتحض)يعر وحياتك، أحسػ  هللا  اذتحض يولكػن   أمػٍر ذ ،بذاتػه سيػاة سػيد  ن 

 .ابؿ
يناػػػدث مػػػم  فػػػ  غلػػوز دلػػػؤمنموضػػػعه، إ     وضلػػن أيضػػػاً   يضػػػم اسػػ  الاػػػ  

ُأسػػػك ، فهػػػذا  ذلػػػك؟ يعػػػس ومػػػاذا يعػػػس (مػػػل ىلػػػد الاػػػ )مػػػؤمن ويرضػػػ  ويقػػػوؿ لػػػه: 
 أف يكوف ذلك.  برا، و ذا ما ػلدث بني مؤماني و  ين و  ياسنههتاء سضرة الا 
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 يقصػػػد وو ػػػ الاػػػ ( مػػػل ىلػػػد)لػػػه:  وأراد آزػػػر أف يسػػػكنه فيقػػػوؿيػػػنكل   إيسػػػاف
   تُقاؿ إ    مكاأا و  وضعها. (د الا مل ىل)ولمة   إسكاته، فهذا   غلوز، ألف

ىلػد الاػ  أو ً لياضػر  حضػرته ويػن  الصػل   لو بدأ  رلل  ُمل  فاقػوؿ: يصػل
ف  مػايم، أو يػدىوا هللا ىػهّت وجػلَّ، فابػدأ ابلصػ ة ىلػد حضػرة الاػ  وطلػن  ابلصػ ة ىلػد 

 ػ   فهػذهمػا بياهمػا، بػني الصػ تني، و ػو وػرمي ولػن يػرتؾ  حضػرة الاػ  حػ  يقبػل رباػا مػا
، إمسػػػه   مقبػػو ً يضػػػم اسػػ  حضػػػرة الاػػ  ىليػػػهالدمرػػة لقبػػػوؿ الػػدىاء، فمػػػن يريػػد دىػػػاًء 

 س  حضرة الا    يضعه إ    موضعه الذي يليق به.اف،  اهايةالبداية و  ال
يضػرهبا، فنقػوؿ لػه: ريد أف يُظهػر رجولنػه فحدث معه ومم زوجنه ميكلة وي إيساف

، فهػػل  ػػذا والاػػ  ، يقػػوؿ ذلػػا: لػػن أتروػػِك  ادلػػا حلػػاترتوػػس  ػػيئاً، والاػػ م أفعػػل  والاػػ 
ػػػػػػػػػ ؟  بػػػػػػػػػد وأف يانبػػػػػػػػػه جيػػػػػػػػػداً مػػػػػػػػػم إسػػػػػػػػػ  حضػػػػػػػػػرة الاػػػػػػػػػ  و  صلعلػػػػػػػػػه م لاػػػػػػػػػا:   !يصِّ

                                            ((6363)ايٓٛص)ايٓٛص. 
ألف له تب يل وله تعظي  وله تػوح ، ووػاف  ،مساء  اعل إس  حضرة الا  وبقية األ

ا لػو أف اسػ  حضػرة الاػ  ذُوػر ياػعرفو يُ  ل اليػلافية والبصػ ة الاوراييػة الصاحلوف ابوف أ
 !  رللٍ  حضر، فماذا يلعل إذا واف حضرة الا  حاضرًا؟  ل يصِّ  ألحػٍد أف يرضػ ؟

ػػ  ألحػػٍد أف يػػنللظ بكػػ ـ   يل ػػل ي حػػٍد أف ينصػػرؼ  هالػػة وحضػػرة  ػػل ػلػػق أل !يػػق؟صِّ
 الا  حاضٌر و و يقوؿ لاا:

ٖٞ  ُتِعَضُضُتِعَضُض  }} َٖٞعًٜ ِِ،  َعًٜ َُاٝيٝه ِِ،ٜأِع َُاٝيٝه َُا  ٜأِع َُاٜف ُِٜت  ٜف ُِٜتَصٜأ َٔ  َصٜأ ََٔٔ ِٝض٣  َٔ ِٝض٣َخ ُِٔزُت  َخ ُِٔزُتَذ َ٘  َذ َ٘اي٤ً ٘ٔ،  اي٤ً ِٝ ٘ٔ،َعًٜ ِٝ ََا  َعًٜ ََاَٚ ُِٜت  َٚ ُِٜتَصٜأ َٔ  َصٜأ ََٔٔ   َؽٍضَؽٍض  َٔ

َ٘  اِعَتِغٜفِضُتاِعَتِغٜفِضُت َ٘اي٤ً ِِ  اي٤ً ِِٜيٝه 88ٖ{{  ٜيٝه
  

هػػذا يػػُدؿ ىلػػد أف وتعظػػي  ونػػاب الاػػ  ف ،ة الاػػ اَّ وتعظػػي  ُسػػ ،تعظػػي  حضػػرة الاػػ 
  ذا ادلؤمن من أحباب حضرة الا    الدييا ومن رفقاله   الدار اايزرة.

 ... يسأؿ هللا 
أف غلعلاا من الػذين يعظمػوف حػدره اليػريف، ومػن الػذين يقيمػوف  ػريعنه ادلسهػرة، 
ومػػن الػػذين ينػػأدبوف آبدابػػه وسػػانه، وأف غلعلاػػا مػػن أ ػػل رُفقنػػه   جاػػة الاعػػي ، ومػػن أ ػػل 

 وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسلَّ .... ره   دار النكرميجوا
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رصجات ايتك٣ٛرصجات ايتك٣ٛ: : اجملًػ األصبعٕٛاجملًػ األصبعٕٛ
ٗٓٓ

  

احلمػػد  الػػذي امػػسلا  مػػن بػػني زلقػػه وجعلاػػا أوليػػاءه  -بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  
أحبابػػه وأمػػلياءه، والصػػ ة والسػػ ـ ىلػػد سػػيد ادلرسػػلني وإمػػاـ ادلنقػػني وو  الصػػاحلني و 

 األىظ ، ورلنباه وسلناره من ىاد هللا؛ سيد  رسوؿ هللا وآله ومابه ومن وا ه.
 ػػذه األمػة  أػػ  ولهػ  إذا آماػػوا واتقػوا مػػاروا مػن أ ػػل هللا، فالو يػػة  بيَّػر هللا 

ة زامػػة، فكػل مػػن آمػػن اب واتقػد هللا ايػػدرج   الو يػػة العامػػة إمػا و يػػة ىامػػة وإمػا و يػػ
،   ؼلاؼ   الػدييا مػن  ػ ٍّ و  وػرٍب و  يكػد، ألف هللا غلعػل لػه ىاػد  وأمب  ولياً  

  ول ضيٍق فرجاً وىاد وػل  ػ ٍّ سلرجػا:                                               

         )ايٛالم()ايٛالم(. 
أي إيساف ينق هللا، ولي   ػر اً أف يكػوف مػن ىاللػة فػ ف الػو ، ولػي   ػر اً أف 
يكوف سليل احلس  والاس ، ولػي   ػر اً أف يكػوف ىربيػاً، حبيػياً أو روميػاً أو روسػياً، 

 ما داـ آمن واتقد غلعل هللا له من أمره سلرجاً.
ينعرض ذلا اإليساف مػن ادليػاول أو ادليػاغل ما حقيقة  ذا األمر؟ ول األمور الا 

أو الرمػػـو أو اذلمػػـو ... إذا آمػػن اب واتقػػد هللا، فػػ ذا سػػأؿ هللا أىسػػاه، وإذا دىػػاه لبَّػػاه، 
وإذا اسنراعه أغاعه ولبَّػاه، لكػن ميػكلناا مجاىػة ادلػؤماني أياػا   يعػرؼ حػدر  الػذى أىسػاه 

، فأيػ  معػك ملنػاح اإلجابػة ووػٌل ماػا معػه  ػذا لاا هللا، و  يعرؼ العسااي الا أىسا ػا لاػا
    ادللناح:                           ((22)ايٛالم)ايٛالم. 

  ايربن١ايربن١

وولاػػا زػػاللني مػػن الػػرزؽ، أمريكػػا وروسػػيا واليػػاابف والصػػني وأرواب  وغػػ    ... وػػل 
   ريػق آزػر  ؤ ء  ريقه  واحد   الػرزؽ، وأيػن  تيػارووأ     ػذا السريػق، ولكػن لكػ

  للػػػػرزؽ، فمػػػػا  ػػػػذا السريػػػػق؟                        ((33)ــالم ــالم(ايٛــ يعسيػػػػك رزحػػػػاً فػػػػوؽ  ايٛــ
احلساابت و و ما يسميه الربوة، فيضم لك الربوة   الهترع، ويضم لك الربوػة   الضػرع، 
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ويضػػم لػػك  والربوػػة   األو د، والربوػػة   الصػػاة، والربوػػة   البيػػ ، والربوػػة   الوحػػ ،
الربوة   ول   ء، وإذا يهتل  الربوة فاػدِّث و  حػرج ىػن فضػل هللا، ولكػن  ػذه الربوػة 

 بير ني: اإلؽلاف والنقوى.

  أٚفاف األتكٝا٤أٚفاف األتكٝا٤

  والنقػػوى درجػػات،  اػػاؾ مػػن يعبػػد هللا زوفػػاً مػػن الاػػار:                      

             ((2424)ايبكض٠)ايبكض٠. 
  و اػػاؾ مػػن ينػػق هللا زوفػػاً مػػن اليػػـو اايزػػر، يػػـو العػػرض واحلسػػاب:            

                 ((281281)ــض٠ ــض٠(ايبكـ و اػػػاؾ مػػػن ينػػػق هللا حِلكػػػٍ  مجعهػػػا اإلمػػػاـ ىلػػػ     ايبكـ
 تلس ه لكناب هللا وحاؿ النقوى   :

  عتعزار يّٝٛ ايضذٌٝ(عتعزار يّٝٛ ايضذٌٝ()ارتٛف َٔ ادتًٌٝ ٚايعٌُ بايتٓظٌٜ ٚايضما بايكًٌٝ ٚاإل)ارتٛف َٔ ادتًٌٝ ٚايعٌُ بايتٓظٌٜ ٚايضما بايكًٌٝ ٚاإل

، من الذى بنيَّ ذلك؟ الذي حاؿ فيه الا :  النقوى ليس  بي ء  نيِّ
َْا  }} َْاٜأ ١َٝٓ  ٜأ ١َََٝٓٔزٜ ٢ِ  ََٔزٜ ًٞ ٢ِاٞئع ًٞ ٞٙ  اٞئع ََٞٙٚعًٔ َٗا   ََٚعًٔ َٗا َباُب 401401{{َباُب

  

وحػػػ  أوػػػوف مػػػن األتقيػػػاء مػػػاذا أفعػػػػل؟ )العمػػػل ابلناهتيػػػل( والناهتيػػػل  ػػػو القػػػػرآف، 
 وليس  حراءته فق ، ولكن أحرأه وأىمل به.

ليل( اخلوؼ من أف أىصاه أو يراين ىلد مكروه حد أاين ىاه جػلَّ )واخلوؼ من اجل
  ىُػ ه، يػػهّتِه هللا أف يػػراؾ حيػػل أػػاؾ، أو يلنقػدؾ حيػػل أمػػرؾ، ىاػػدما ياظػػر إىل ادلصػػلني 
الذين أتوا بعد الاداء غلدؾ بياه ، و  ياظر إىل الرافلني وادلبسلني والعػاب ني فػ اؾ بيػاه ، 

 نه .فيُاهتؿ السخ  ىليك من مجل
)والرضػػا ابلقليػػل( الرضػػا ابلػػرزؽ الػػذى يقػػدِّره الػػرزاؽ، ألف وػػل معامػػ  اخللػػق   
ىصر   ذا ما سػببها؟ ىػدـ الرضػا مبػا حػدَّره الػرزاؽ، فػالرزاؽ حػدَّر ىل أرزاحػاً، وأ  أرى أأػا 
  تكلػػ ، فمػػاذا أفعػػل؟ أُيقػػىف الكيػػل وادليػػهتاف حػػ  أزيػػد مػػن رزحػػ ، أو أغػػا   السػػلعة 

زؽ، أو أيصػػ  ىلػػد ىبػػاده حػػ  أحصػػل ىلػػد رزؽ حػػراـ، وإذا واػػُ  موظلػػاً ألزيػػد   الػػر 

                                                           
 ٌٚجٖ جٌكحوُ ػٓ جذٓ ػرحِ  ٔٓٗ
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أفن  ابابً للر وة ح  أحض  ادلصا  مقابل أو يظ   دية أو أجر أو غ ه، مم أيس آوػل 
      حسعة من الاار:                        ((1010)ايٓغا٤)ايٓغا٤. 

ػػل اللا  وهػػة   أوؿ اصػػوؿ، أليػػه يكػػوف غػػا  أزرع وأريػػد أف أسػػرع ابلػػهترع ألحصِّ
ال من، فأضم  رمو ت وأضم ويمػاوايت وأرش مبيػدات حػ  ياضػج الػهترع بسػرىة ويُبػاع 
غاليػػاً، ويني ػػة لػػذلك الاػػاس سػػنموت، فيقػػوؿ: مػػن ؽلػػ  فليمػػ  و  ييػػرله ذلػػك، و ػػذا 

 أيضاً سببه ىدـ الرضا ابلقليل.
رضػػػا ابلػػػرزؽ الػػػذي حػػػدَّره ادللػػػك فلػػػو فنيػػػاا   وػػػل األرزاؽ احلػػػراـ صلػػػد ا لعػػػدـ ال

 دلاضريك أف ؽلضراه ف  بد أف ؽلضراه. ، مم أف الرزؽ الذي حدَّره هللا الع ـ 
لو الىَّ ادلرء سيأتيه رزحػه مػن حػ ؿ، ولكػن لػو تع َّػل فسػيأزذ رزحػه ادلقػدر لػه مػن 

وأرضػػاه ضػػرب ادل ػػل   زمايػػه    ػػذا البػػاب، ذ ػػ  ليػػهتور أحػػد  حػػراـ، سػػيد  ىمػػر 
وواف مريضاً، فرأى سالً  فق اً فسل  ماه أف ؽلسك بهتماـ البرلػة  مااب رسوؿ هللا أ

ح  يهتور ادلريض وؼلرج، وأضػمر   يلسػه أف يعسيػه دياػاراً، فلمػا زػرج وجػد البرلػة وحػد 
سػػرؽ اللقػػ  الل ػػاـ وايصػػرؼ، فػػذ   سػػيد  ىمػػر إىل السػػوؽ فوجػػد الل ػػاـ ىاػػد ةاجػػر 

لل ػػػاـ؟ فقػػػاؿ النػػػاجر: ا ػػػرتينه، فقػػػاؿ للنػػػاجر: وبكػػػ  فسػػػأله: مػػػن الػػػذي أىسػػػاؾ  ػػػذا ا
لػو مػرب األىػرا  ألزػذه مػن حػ ؿ، وم ػل  ػذا مػا ورد ا رتينه؟ حاؿ: بديااٍر، حاؿ ىمػر: 

 حيل حاؿ:من األعر ىن جعلر بن ن ى ال علب 
  {{يـ٘ يـ٘   املهتٛباملهتٛب  صطق٘صطق٘  ََٔٔ  ْككْكك  إال١إال١  عضق١ٟعضق١ٟ  عاصْمعاصْم  عضمعضم  َاَا  }}

  ذل ايتك٣ٛذل ايتك٣ٛ

 :  يقػػػػوؿ فيهػػػػاهللا  و اػػػػاؾ تقػػػػوى   ونػػػػاب هللا                            

       ((102102)ٕــضا ــضإ(آٍ عُـ ويػػػف يكػػػوف ذلػػػك؟ ىاػػػدما يهتلػػػ   ػػػذه ااييػػػة وػػػاف الصػػػاابة آذاأػػػ    آٍ عُـ
 يعرفه  ويف ينقد هللا حق تقاته:ل قاؿ ذل  ماغية وأفئد   ىالية، ف

ِٓغ٢  فالفال  شٜنضشٜنضُُٜٜ  ٚإٔٚإٔ  ُٜعَق٢ُٜعَق٢  فالفال  ٜٛاعٜٛاع  إٔإٔ  تكات٘تكات٘  ذٓلذٓل  }} ِٓغ٢ُٜ 402402{{  ُٜهفضُٜهفض  فالفال  ُٜؾهضُٜؾهض  ٚإٔٚإٔ  ُٜ
  

  و    ناج إىل جهاد حػوي أليػه سػيذور هللا ىلػد الػدواـ، وسػيدزل   حػوؿ هللا: 
                                                           

 أٔٗ وعَ جذٓ ِٓؼٛو.ٙح ٚفٝ َجو ج١ٌٍّٓ ػٓ جذٓ ِٓؼٛو، ٚفٝ ذؼض ،هللا ػرى ػٓ جٌرهحٌٞ ٕٓٗ
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                           ((191191)ٕآٍ عُضا)ٕوىادما يكويوا   العمل فلن ياسوا ذور هللا: آٍ عُضا    

                                   ((3737)ايٓٛص)ايٓٛص. 
 وادلقاـ األىظ    النقوى:

                            ((3535)األذظاب)األذظاب  

و   الػذين   يرللػوف ىػن ذوػر هللا  رفػة ىػني، و  يعصػوف هللا مػا أمػر   ويلعلػوف 
  فقاؿ:ما يؤمروف، فأمباوا وادل لكة، ألف ادل لكة وما ومله  هللا

                                       ((ٙٙ)ُجٌطك٠ٍ)ُجٌطك٠ٍ  

   يعرفوف ادلعام  أالياً، دلاذا؟ حلظه  احلليظ.
 فاأليبياء ذل  العصمة.

مػن أف ؽلػر زػا ر الػذي  ىلػد حلػوهب ، أو  واألولياء ذل  احللظ، فػيالظه  هللا 
وحػد ىلػ  مػػا بػني جػػواضله   وأجسػامه ، ألأػ  يػػروف هللا  تقػم   معامػ  هللا جػػوارحه 

مػػػػوحاني  يػػػػه مسلػػػػٌم ىلػػػػيه   وػػػػأأ  يرويػػػػه، أو يعبػػػػدوف هللا   وحلػػػػوهب ، يعبػػػػدوف هللا 
  ىلد ول ىسػاايه، واليػكر مهتيػٌد مػن فضػل هللا ومػن وػـر هللا:  يرا  ، وييكروف هللا 

                  ((77)ِٖٝإبضا)ِٖٝر لن يناقق إ  إذا دزل ادلرء   ىبػادة النلُكػر واليك إبضا
  والندبُر والناُع ، فيعل  ىل  اليقػني أف مػا بػه مػن يعمػة فهػ  مػن فضػل رب العػادلني:     

                        ((5353)ٌايٓر)ٌايٓر. 
 ػػل  اػػاؾ درجػػات للنقػػوى غػػ   ػػذه؟ يعػػ ،  اػػاؾ آيػػة واحػػدة ذوػػر فيهػػا النقػػوى 

    ع ث مرات:                                                        

                                                                  ((9393)املا٥ز٠)املا٥ز٠ 

 رجة ىالية جداً.إأا د
  و ااؾ أ س يرتقوا إىل أف يكويوا:                            ((5656)املزُض)ولذلك  املزُض

  حاؿ لاا هللا:                        ((1313)اذتحضات)بصيرة ادلبالرة فه  أتقد، لو حاؿ:  اذتحضات
رجة واحدة، ولكن درجات النقػوى   تُعػد و ُ ػد، )إف أورمك  ىاد هللا النق ( لكاي  د

فكلما زاد اإليساف   مراحبنػه ، وولمػا ازداد   ذوػر هللا، وولمػا ازداد   حبػه ومنابعنػه 
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مػن  حلبي  هللا ومصسلاه، وولما أو ر من رلالسػة الصػاحلني أ ػل زيػية هللا، زاده هللا 
 .تقواه، ل تلم   درجات النقوى ىاد هللا 

  ٓس األتكٝا٤ٓس األتكٝا٤ََ

و ػؤ ء الػذين يرتلعػوف   درجػات النقػوى  ػػ  الػذين ذلػ  و يػة زامػة ؼُلصىػػه  هللا 
   دوف غػػػ    بػػػبعض ألسافػػػه وبػػػبعض بػػػّرِه، وبػػػبعض جػػػوده وبػػػبعض ورمػػػه، ويؤايسػػػه

  يػػػػواره، وُي  لهػػػػ   سػػػػراره، ويوجػػػػه إلػػػػيه  ِحَكمػػػػُه العليػػػػة، ويلقههػػػػ    آايت هللا 
 ادلنلوَّة القرآيية. ما غاب ىن غ    من آايت هللا  الكويية، أو يُوض  ذل 
أل ػل البػداايت  أف يكيػف هللا  -و ػذا أل ػل البدايػة مػاه   -أو ىلد األحػل 

ماه    الرؤاي ادلاامية ما يرويه من أحػواؿ تُع ػهت أى ىقػل مهمػا و ػر فيػه العلػ ، وو ػر فيػه 
  : جعل ذل  البيػرى   احليػاة الػدييا اخلربات، ألف هللا                            

           ((6464)ٜـــْٛػ)ػػػذه البيػػػرى الػػػا   الػػػدييا  نػػػاج إىل وحػػػ   ويػػػل حػػػ  يعػػػد  ٜـــْٛػ 
بيراي ا، وإايؾ أف تقوؿ    ألف بيرى أو مالة ألػف بيػرى، بػل  ػ  م يػني البيػرايت 

 .تنواىل ىليه  من فضل هللا ومن وـر هللا 
 البيػػرايت األزرويػػة الػػا ح بهػػا هللا ىاػػا لضػػيق آفػػاؽ ىقولاػػا الكسػػبية  ػػذا غػػ 

 الكويية وحاؿ لاا فيها   احلديل القدس :
ْٔ  الال  ََاََا  ايٖقأئرنَيايٖقأئرنَي  ٔئعَبأرٟٔئعَبأرٟ  ٜأِعَزِرُتٜأِعَزِرُت  }} ِٝ َْٔع ِٝ ْٕ  َٚالَٚال  َصٜأِت،َصٜأِت،  َع ْٕٝأُس َُٔعِت،  ٝأُس َُٔعِت،َع َٜٛض  َٚالَٚال  َع َٜٛضَخ   َع٢ًَٜع٢ًٜ  َخ

ًٞٔب ًٞٔبٜق ٖٓٗ{{  َبَؾض٣َبَؾض٣  ٜق
  

ىاػػػػده؟! يكػػػػوف  ػػػػيئاً آزػػػػر و   هللا  و ػػػػذا   اجلاػػػػة فقػػػػ ، فكيػػػػف مبػػػػا أىػػػػدَّه
 يسنسيم أحٌد أف ينكل  فيه.

أف غلعلاػػا مػػن أ ػػل تقػػواه، وأف ؼلصػػاا مبػػا زػػىفَّ بػػه ىبػػاده الصػػاحلني  يسػػأؿ هللا 
 من أرزاحه اخللية، وألسافه الرابيية وأسراره القرآيية وىلومه الو بية.

وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسلَّ 
                                                           

 البخاري ومسل  ىن أف  ريرة ىن الا   ٖٓٗ
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 س الواحد واألربعوناجملل
  ايت١ُٝٓ ايؾا١ًَ ٚعبٌ حتكٝكٗاايت١ُٝٓ ايؾا١ًَ ٚعبٌ حتكٝكٗا

  يًُؤَٓنييًُؤَٓني  ٚعز اهلل ٚعز اهلل 

  َضاقب١ اهللَضاقب١ اهلل

  إخ٠ٛ اإلميإإخ٠ٛ اإلميإ
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ايت١ُٝٓ ايؾا١ًَ ٚعبٌ حتكٝكٗاايت١ُٝٓ ايؾا١ًَ ٚعبٌ حتكٝكٗا: : اجملًػ ايٛاذز ٚاألصبعٕٛاجملًػ ايٛاذز ٚاألصبعٕٛ
ٗٓٗ

  

 !احلمد  رب العادلني
إف اتبعاػػا  ػػداه وميػػياا ىلػػد  أيػػهتؿ لاػػا دياػػاً ِحَيمػػاً  ػػو ديػػن اإلسػػ ـ، وجعلاػػا بػػه 

يبػػه ومصػػسلاه زػػ  أمػػة   األرض   احليػػاة السيبػػة اذلايئػػة، واننمعػػات السػػعيدة ُزسػػد حب
 .النقية الاقية، والعمل الصا  الرافم لقدر  ىاد هللا يـو لُقياه

سػػباايه .. سػػباايه، زلػػق األرض وَمػػْن ىليهػػا، و ػػو أىلػػ  مبػػن فيهػػا ومػػا فيهػػا إىل  
اىيػػة وميػػك ت  الليػػة وغ  ػػا، يػػـو الػػدين، ويعلػػ  مػػا سػػيظهر ىليهػػا مػػن أمػػراض اجنم

، فػػػالقرآف الكػػػرمي فيػػػه أدىيػػػة وأ ػػػلية للم نمعػػػات فػػػأيهتؿ لكػػػلِّ داء  ػػػلاٌء مػػػن ونابػػػه 
  اإلسػػػػػ مية، بػػػػػل لكػػػػػل ميػػػػػاول البيػػػػػرية مجعػػػػػاء:                                   

          ((8282)اإلعضا٤)اإلعضا٤. 
ػػػل ىليػػػه ولػػاه، ومػػػن اتقػػػاه  وأ ػػهد أف   إلػػػه إ  هللا، وحػػده    ػػػريك لػػػه، َمػػْن تووَّ

 ػو  وسأله أىساه، ومن اسنراث بػه مػن أ ػل اإلؽلػاف    ػدة أغاعػه ولْبػاه، ومػن جعلػه 
حسػػػبه ووافيػػػه ولػػػاه وػػػل  ػػػ  ووػػػل غػػػ  ووػػػل أمػػػر يريػػػاه   دييػػػاه، وولػػػاه أ ػػػواؿ ادلوحػػػف 

 الاعي . العظي ، ووحاه  ر الاار، وجعله من أ ل جواره   جاة
وأ هد أف سيد  ناً ىبد هللا ورسوله ومػليه مػن اخللػق وزليلػه،  ػدث ىمَّػا ضلػن 

 فيه اايف، وحاؿ بعد اإل  ع ببص ته الاورايية الا أ ر ا له الر ن:
َٗا  ٜأالٜأال  }} ْٖ َٗاإ٢ ْٖ ُٕ  إ٢ َُٕعَتٝهٛ ٠١َٓ،  َعَتٝهٛ ٠١َٓ،ٔفِت ًُٞت  ٔفِت ًُٞتٜفٝك َُِدَضُد  ََاََا: : ٜفٝك َُِدَضُداٞي َٗا  اٞي ِٓ َٗأَ ِٓ ٍَ  َٜاَٜا  َٔ ٍََصُعٛ ٘ٔ؟  َصُعٛ ٘ٔ؟اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا   بُُبٔنَتأنَتا: : ٜقا

ٔ٘ ٘ٔاي٤ً ٘ٔ  اي٤ً ٘ٔٔفٝ َٕ  ََاََا  ََْبٝأََْبٝأ  ٔفٝ َٕٜنا ِِ،  ٜنا ِِ،ٜقِبًٜٝه ِِ،  ََاََا  ََٚخَبُضََٚخَبُض  ٜقِبًٜٝه ِِ،َبِعَزٝن ُِ  َبِعَزٝن َُُِٚذٞه ِِ،  ََاََا  َُٚذٞه َٓٝه ِٝ ِِ،َب َٓٝه ِٝ َٛ  َب ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ٌُ ٌُاٞيٜفِق َِٝػ  اٞيٜفِق َِٝػٜي   ٜي

،٢ٍ َِٗظ ٢ٍ،ٔباٞي َِٗظ ِٔ  ٔباٞي ََِٔ ََ  ُ٘ َُ٘تَضٜن ِٔ  َتَضٜن َِٔٔ ُ٘  َجٖباص٣َجٖباص٣  َٔ َُ ُٜ٘قَق َُ ُ٘،  ٜقَق ُ٘،اي٤ً ٢ٔ  اي٤ً ََ َٚ٢ٔ ََ َُٗز٣  اِبَتَغ٢اِبَتَغ٢  َٚ َُٗز٣اٞي ٙٔ  ٔفٞٔفٞ  اٞي ِٝض٢ ٜٙٔي ِٝض٢ ُ٘  ٜي ُٜ٘أَم٤ً ُ٘،  ٜأَم٤ً ُ٘،اي٤ً   اي٤ً

َٛ ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ٌُ ٌَُذِب ٘ٔ  َذِب ٘ٔاي٤ً َُٔتنُي،  اي٤ً َُٔتنُي،اٞي َٛ  اٞي ُٖ ََٚٛ ُٖ ُِ،  ايٚشٞنُضايٚشٞنُض  َٚ ُِ،اٞيَرٔهٝ َٛ  اٞيَرٔهٝ ُٖ ََٚٛ ُٖ ُِ،  ايٚقَضاٝطايٚقَضاٝط  َٚ ُُِغَتٔكٝ ُِ،اٞي ُُِغَتٔكٝ َٛ  اٞي َُٖٛ   الال  اي٤ٔشٟاي٤ٔشٟ  ُٖ

٘ٔ  َتظ٢ُٜغَتظ٢ُٜغ ٘ٔٔب َٛا٤ُ  ٔب ِٖ َٛا٤ُاأٜل ِٖ ًَٞتٔبُػ  َٚالَٚال  اأٜل ًَٞتٔبُػَت ٘ٔ  َت ٘ٔٔب ١َٝٓ،  ٔب ١َٝٓ،اأٜلٞئغ ُ٘  َِٜؾَبُعَِٜؾَبُع  َٚالَٚال  اأٜلٞئغ ِٓ َُٔ٘ ِٓ َُا٤ُ  َٔ َُا٤ُاٞيُعًٜ   ٜنِثَض٠ٜٔنِثَض٠ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َِٜدًُٜلَِٜدًُٜل  َٚالَٚال  اٞيُعًٜ

ِٜٓكٔنٞ  َٚالَٚال  ايٖضٚر،ايٖضٚر، ِٜٓكٔنَٞت ُ٘،  َت ُ٘،َعَحا٥ُٔب ِِ  اي٤ٔشٟاي٤ٔشٟ  ََُُٖٖٛٛ  َعَحا٥ُٔب ِِٜي ٘ٔ  ٜي َِٓت َ٘ٔت َِٓت ٔٗ  َت ٔٗاٞئح ُ٘  إ٢ِسإ٢ِس  اٞئح َُٔعِت َُ٘ع َُٔعِت   ِإ َّ ِإ َّ     ::ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َذٖت٢َذٖت٢  َع
ْعَاا ْعَاامسَِ ِٔ  الرىْ ِد الرىْ ِد   ِإىَل ِإىَل   يَػْهِدييَػْهِدي  َىَ ًباَىَ ًبا  حُػْرَءا ً حُػْرَءا ً   مسَِ ََِٔ ََ  ٍَ ٍَٜقا ٘ٔ  ٜقا ٘ٔٔب ِٔ  َفَزَم،َفَزَم،  ٔب ََ َِٚٔ ََ َٚ  ٌَ ُٔ ٌََع ُٔ ٘ٔ  َع ٘ٔٔب ِٔ  ٝأٔجَض،ٝأٔجَض،  ٔب ََ َِٚٔ ََ َٚ  
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َِ ََِذٜه ٘ٔ  َذٜه ٘ٔٔب ٍَ،  ٔب ٍَ،َعَز ِٔ  َعَز ََ َِٚٔ ََ ٘ٔ  َرَعاَرَعا  َٚ ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ ٣َُِِغَتَُِغَت  ٔفَضإطٔفَضإط  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ََٖز٣ََٖز٣  إ٢ٜي ٣ِٔكٝ ٘ٓٗ{{ٔكٝ
  

اللهػػ  مػػل وسػػل  وابرؾ ىلػػد سػػيد  ن زػػ  الابيػػني، وإمػػاـ األيبيػػاء وادلرسػػلني، 
واليليم األىظ  للخ لق ولها يـو الدين، ملد هللا ىليه وىلد آله السا رين، ومػاابنه 
ادلبػػػػاروني، ووػػػػل مػػػػن ميػػػػد ىلػػػػد  ديػػػػه، وسػػػػلك أ ػػػػه إىل يػػػػـو الػػػػدين، واجعلاػػػػا مػػػػاه  

 ني.أمجعني..آمني اي رب العادل

  يًُؤَٓنييًُؤَٓني  ٚعز اهلل ٚعز اهلل 

 :  حرآيه ادلؤمن، أى مؤمن وىد هللا 
واتقاه، وىمل مبا أمره به مو ه موافقا ليػرع هللا، أف ػلييػه    إذا آمن اب أيه 

الػػدييا حيػػاة  يبػػة،   فيهػػا  ػػْ  و  غػػ  و  ِسػػَقٌ  و  فاحػػة و  ترويػػم، و   ػػ ء شلػػا يكػػدر 
 .ىيا اإليساف   ديياه

 لك   آية فذٍة من وناب هللا:وحاؿ ذ
                                                               ػػػػػػػػػػػػػػػػػذا 

  الدييا، أما   اايزرة:                                      ((9797)ٌايٓر)ٌايٓر. 
   حالُاا اايف يااحض ما جاء به الر ن   القرآف؟! إذاً دلاذا أمب

أمػػبا  حيػػاة اننمعػػات اإلؽلاييػػة الػػا يعػػيا فيهػػا وضلػػن مػػن مجلنهػػا، َو ُػػرْت فيهػػا 
، وزادت فيهػػا ادليػػاول ىػػن احلػػد، بػػل بعضػػها يسنعصػػ  ىلػػد احلػػل، واينيػػر اللقػػر  اذلمػػـو

 رب العػػادلني، واينيػػرت بػػني و ػػ  مػػن ادلسػػلمني ادلصػػلني الصػػالمني القػػالمني العابػػدين 
بيااػػػا اليػػػرور واايأـ، وأ ػػػياء   يسػػػنسيم أف يعػػػد ا    ػػػذا ادلقػػػاـ أيػػػن  أىلػػػُ  هبػػػا مجيعػػػا 

 مجاىة ادلسلمني.
 هبذه العااية؟ ومَ م تناقق فياا  ذه اايية، وػللاا هللا 

وضػػػم    ػػػذه ااييػػػة  ػػػروط   بػػػد مػػػن تسبيقهػػػا، لاناقػػػق بعػػػد ذلػػػك  ألف هللا 
 الذى وىده أل لها.  مبوىود هللا

                                                           
 جٌطًٍِٞ ٚجٌىجٌِٟ ػٓ ػٍٟ ذٓ أذٟ طحٌد  ٘ٓٗ
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  َضاقب١ اهللَضاقب١ اهلل

 أوؿ  رط من  ذه اليروط:
                                        ولاػػػػا مؤماػػػػوف واحلمػػػػد ، لكػػػػن

ضلناج دوما إىل اديد اإلؽلاف، وإىل ترحية إحساساا البا س القل  دليا د اإلحسػاف، حػ  
تبػػة مسػل  إىل مػػؤمن إىل زلسػػن، فػػ ذا ارتقياػا إىل مقػػاـ اإلحسػػاف يعبػػد يرتقػ  ىاػػد هللا مػػن ر 

معامَ   جوارح حل  العبد أياما النلػ  ييػعر أف هللا يْسلػم  هللا وأياا يراه، ويكوف هللا 
ىليه ويػراه، ولمػا يسػق هبمسػة أو ولمػة َىِلػَ  أف هللا تعػاىل يسػمم و مػه، بػل يسػمم علسػه 

   م ىلد صلواه:ويسل ....   اب اه وصلواه                                ((1919.)يافض.)يافض 
 ػػل يعمػػل  فػػ ذا ومػػل العبػػد ذلػػذا ادلقػػاـ؛  ػػل تصػػدر ماػػه إسػػاءة ألحػػد مػػن األ ـ؟

 ل يكوف  ػذا العبػد  ىم  ظا راً أو اب ااً جليا أو زلياً يانهك به حرمات دين اإلس ـ؟
ىلد إزوايه ادلسلمني.يروىه  وؼلوفه  ويػدمر ذلػ  أىػهت مػا ؽلنلكػوف    يـو من األايـ حرابً 

 ؟  بلداأ 
يدمر ذل  وسالل ادلوام ت، ويدمر ذل  الكهرابء، ويدمر ذل  الراز، ويدمر اايماػني 
  أى موضػػم أليػػه   أى موضػػم حػػد غلػػد ادلسػػل   ػػواره حابلػػة و  ييػػعر هبػػا، مػػن الػػذى 

زلػػػوا بػػػ د  وفعلػػػوا ذلػػػك؟   وهللا و  يسػػػنسيعوف وضػػػعها؟  ػػػل   ػػػ  اليهػػػود ىلياػػػا ود
ذلػػك، مػػن الػػذى وضػػعها؟ إ س يانسػػبوف إىل اإلسػػ ـ، ويػػدىوف أأػػ   ػػ  أو  األمػػر   

 وم يراحبويَْه: ادلسلمني، فلماذا يروىوف اايماني؟ ألأ  م ؼليو هللا 

                         ((ٔ8ٔ8)ٍٗجٌك)ٍٗجٌك..  

لكػػل مػػؤمٍن أف ػلػػرص احلػػرص اليػػديد، أف يامػػ  اإلؽلػػاف   يلسػػه، وأف إذاً   بػػد 
يام  اإلؽلاف ىاد زوجه، وأف يام  اإلؽلاف ىاد ولػده مػن الباػني والباػات حػ  يراحبػوف هللا 

   اجللوات و  اخللوات وما واف سللاا الصا   .أمجعني 
يػػػػة، وم يػػػػنعل    مػػػػٌ  مػػػػن مػػػػبياف ادلسػػػػلمني وػػػػاف ييػػػػنرُل راىيػػػػاً للرػػػػا    الباد

وزيػينه، ذ ػ  إليػه ىبػد  مدارس، وم يذ   إىل ُوناب، لكاه واف  هباً   مراحبة هللا 
 :هللا بن ىمر رض  هللا ىاهما ومعه مجاىة 

  ٚأفرابٚأفراب  ٖٖٛٛ  املز١ٜٓاملز١ٜٓ  يفيف  ناْٛاناْٛا  }}  فُض ايضاعٞ،فُض ايضاعٞ،  ،،  عفض٠عفض٠  فٛمعٛافٛمعٛا  ي٘،ي٘،
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  ،،  يقٝاَ٘يقٝاَ٘  عُضعُض  ابٔابٔ  فتعحبفتعحب: : قاٍقاٍ  ،،  فا٥ِفا٥ِ  إْٞإْٞ: : قاٍقاٍ  ،،  ايغفض٠ايغفض٠  ٖشٖٙشٙ  ََٔٔ  نٌنٌ..فكاٍفكاٍ

  ؟؟  ايؾعابايؾعاب  ٖشٖٙشٙ  يفيف  ٚأْتٚأْت  أتقّٛأتقّٛ  اذتاص؟اذتاص؟  ايقا٥فايقا٥ف  ايّٝٛايّٝٛ  ٖشاٖشا  َثٌَثٌ  أيفأيف: : ي٘ي٘  فكاٍفكاٍ

  إٔإٔ  يويو  ٌٌٖٖ: : ي٘ي٘  ٚقاٍٚقاٍ  عُضعُض  ابٔابٔ  فتعحبفتعحب  ارتاي١ٝ،ارتاي١ٝ،  ٖشٖٙشٙ  أٜاَٞأٜاَٞ  أبارصأبارص$ $   ٚاهللٚاهلل  إْٞإْٞ: : فكاٍفكاٍ

  َاَا  ذتُٗاذتُٗا  ََٔٔ  فٓعٛٝوفٓعٛٝو  ْٚشحبٗاْٚشحبٗا  مثٓٗا،مثٓٗا،  فٓعٛٝوفٓعٛٝو  ٖشٖٙشٙ  يُٓويُٓو  ََٔٔ  ؽا٠ؽا٠  تبٝعٓاتبٝعٓا

  فُافُا: : عُضعُض  ابٔابٔ  قاٍقاٍ  ملٛالٟ،ملٛالٟ،  ٖٖٞٞ  ااإمنإمن  يٞ،يٞ،  يٝغتيٝغت  إْٗاإْٗا: : ايضاعٞايضاعٞ  قاٍقاٍ  عًٝ٘؟عًٝ٘؟  تفٛضتفٛض

  ٖٖٚٛٚٛ  ايضاعٞايضاعٞ  فتٛىلفتٛىل: : قاٍقاٍ  ايش٥ب؟ايش٥ب؟  أنًٗاأنًٗا  فكًتفكًت  عٓٗا،عٓٗا،  عأيوعأيو..إساإسا  قا٥القا٥ال  َٛالىَٛالى  عغٝتعغٝت

  ٜضررٜضرر  عُضعُض  ابٔابٔ  فحعٌفحعٌ: : قاٍقاٍ  ؟؟  اهللاهلل  فأٜٔفأٜٔ: : ٜكٍٜٛكٍٛ  ٖٖٚٛٚٛ  ايغُا٤ايغُا٤  إىلإىل  أفبعت٘أفبعت٘  صافعصافع

  إىلإىل  بعثبعث  املز١ٜٓاملز١ٜٓ  قزّقزّ  إٔإٔ  فبعزفبعز: : قاٍقاٍ  اهلل؟اهلل؟  فأٜٔفأٜٔ: : ايضاعٞايضاعٞ  قاٍقاٍ: : ٜٚكٍٜٛٚكٍٛ  ايضاعٞايضاعٞ  قٍٛقٍٛ

{{ايغِٓ ايغِٓ   ي٘ي٘  ٖٚٚبٖٚٚب  ايضاعٞ،ايضاعٞ،  فأعتلفأعتل  ٚايضاعٞ،ٚايضاعٞ،  ايغِٓايغِٓ  ََٓ٘ٓ٘  ٣٣فاؽرتفاؽرت  عٝزٙ،عٝزٙ،
406406

  

واللػػنت  دومراحبػػة هللا جػػلَّ وىػػ  وزيػػينه  ػػ  الوحايػػة مػػن وػػل ادلعامػػ!! يراحبػػوف هللا
 حصة ميهورة: بن اخلساب .... ما ظهر ماها وما بسن، ولعمر 

َُُض  ََضَََٓضَٓ  }} َُُضُع َٟٓا  َتٔبُٝعَتٔبُٝع  ٔبَعُحٛط٣ٔبَعُحٛط٣  ُع َٟٓاٜيَب َٗا  ٜيَب َٗاٜي ٢ٌ،  ُعٛم٢ُعٛم٢  يفيف  ٜي ِٝ ٢ٌ،ايًٜٓ ِٝ ٍَٜفٜكٜفٜك  ايًٜٓ ٍَا َٗا  ا َٗاٜي   الاٜٜل  َعُحُٛطَعُحُٛط  َٜاَٜا: : ٜي

ُٔنَي  َتُغؾَٞتُغؾٞ ُٔنَيامٝلِغًٔ َٚٓاَص  امٝلِغًٔ َٚٓاَصَُٚط ِٝٔت  َُٚط ِٝٔتَب ٘ٔ،  َب ٘ٔ،ايًٜٓ َٔ  َتُؾٛٔبَتُؾٛٔب  َٚاٜلَٚاٜل  ايًٜٓ َٔايًَٜٓب ِِ: : ٜفٜكاٜيِتٜفٜكاٜيِت  ٔبامٜلا٤ٔ،ٔبامٜلا٤ٔ،  ايًَٜٓب ََِِْع ََٔ   َٜاَٜا  ََْع ََٔ ٜأ   ٜأ

ٓٔنَي َٔ ٓٔنَيامٝلِؤ َٔ َُضَٓ  امٝلِؤ َُضَٜٓف َٗا  ٜف ِٝ َٗاَعًٜ ِٝ ٍَ  ٔيٜؤيٜوٰ  ٰ  سس  َبِعَزَبِعَز  َعًٜ ٍَٜفٜكا ِِ  َعُحُٛطَعُحُٛط  َٜاَٜا: : ٜفٜكا ِِٜأٜي ِّ  ٜأٜي ِّٝأٜقز ِٝٔو  ٝأٜقز ِٝٔوإ٢ٜي ِٕ  إ٢ٜي ِٕٜأ   َتُؾٛٔبَٞتُؾٛٔبٞ  الاٜٜل  ٜأ

َٓ َٜٓيَب ٘ٔ: : ٜفٜكاٜيِتٜفٜكاٜيِت  ؟؟  ٔبامٜلا٤ٔٔبامٜلا٤ٔ  ؤٔوٜيَب َ٘ٔٚايًٜٓ ًُٞت  ََاََا  َٚايًٜٓ ًُٞتٜفَع َُِت  ٜفَع َُِتٜفَتٜهًٜٓ ٠١َٓ  ٜفَتٜهًٜٓ ٠١َٓاِب َٗا  اِب َٗاٜي ِٔ  ٜي َِٔٔ َٔ  ٢ٌ ٢ٌَرأخ ِ٘  َٜاَٜا: : اٞئدَبا٤ٔاٞئدَبا٤ٔ  َرأخ ََٓ ِ٘ٝأ ََٓ   ٝأ

َُِعٔت  َٜٚنٔشَبٟاَٜٚنٔشَبٟا  ٜأٔيؾَٟٓاٜأٔيؾَٟٓا َُِعٔتَج َٗا  ؟؟  َْٞفَغٔوَْٞفَغٔو  ٣٣ٰ  ٰ  َعٌَعٌ  َج َُٔع َٗاٜفَغ َُٔع َُُض  ٜفَغ َُُضُع َِٓ  ُع َٗ َِٜٓف َٗ َُُعاٜقَب١ٔ  ٜف َُُعاٜقَب١ٔٔب   اٞيَعُحٛط٢اٞيَعُحٛط٢  ٔب

َٗا َٗاٜفَتَضٜن ٢ّ  ٜفَتَضٜن ٢ّٔيٜهاٜل َٗا،  ٔيٜهاٜل َٓٔت َٗا،اِب َٓٔت َِٓ  اِب َُُِٓ ٘ٔ  ٣٣ٰ  ٰ  إ٢ٍإ٢ٍ  َتٜفَتَتٜفَتاٞياٞي  ُُ ٝٔٓ َ٘ٔب ٝٔٓ ٍَ  َب ٍَٜفٜكا ِِ: : ٜفٜكا ُٜٓٝه ِِٜأ ُٜٓٝه َُٚٓد  ٜأ َُٚٓدََٜتَظ ٰٙٔ  ٰ  ٙٙ  ََٜتَظ ٙٔٔس ٌَٓ  ؟؟  ٔس ٌَٜٓفًَٜع َ٘  ٜفًَٜع َ٘ايًٜٓ   ايًٜٓ

َٗا  ُِٜدض٢ُدُِٜدض٢ُد ِٓ َٗأَ ِٓ َٔ  ١َُٟ ١َََُْٟغ َٗا  ٜطَٝب١ٟٜطَٝب١ٟ  ََْغ َٗأَِثًٜ ٍَ  َِٔثًٜ ٍَٜفٜكا ُِ  ٜفٜكا َُِعأف ُٔ  َعأف ُٔب ََُض  ب ََُضُع َْا: : ُع َْاٜأ َٗا  ٜأ ََٚٓج َٗاٜأَتَظ ََٚٓج ََٔ   َٜاَٜا  ٜأَتَظ ََٔ ٜأ ٓٔنَي  ٜأ َٔ ٓٔنَيامٝلِؤ َٔ   امٝلِؤ

َٗا ََٚٓج َٗاٜفَظ ََٚٓج ُٙ،  ٜفَظ َٜٓا ُٙ،إ٢ َٜٓا َٜٛيَزِت  إ٢ َٜٛيَزِتٜف ُ٘  ٜف ُٜ٘ي َّٓ  ٜي َّٓٝأ ٣ِ  ٝأ ٣َِعأف َّٓ  ََٚٓدََٚٓدٜفَتَظٜفَتَظ  َعأف َّٓٝأ ٣ِ  ٝأ ٣َِعأف َٔ  اٞيعظ٢ٜظ٢اٞيعظ٢ٜظ٢  َعِبَزَعِبَز  َعأف َٔب َٕ  ب َٚا َََِٕض َٚا َٜٛيَزِت  ََِض َٜٛيَزِتٜف   ٜف

ُ٘ ُٜ٘ي ََُض  ٜي ََُضُع َٔ  ُع َٔب {{اٞيَعظ٢ٜظ٢ اٞيَعظ٢ٜظ٢   َعِبٔزَعِبٔز  ب
407407

  

                                            ((ٗٗ)جٌكى٠ى)جٌكى٠ى..  

                                                           
 جٌى١ٔح أذٟ جذٓ جألًِ فٝ ليٍ ٔحفغ ػٓ ٙٓٗ
حٌ جذٓ) 7ٓٗ ًٍ  أَذٟ ػٓ(. جٌَّٕؿَّ جتِ  ٚجٌٍّج١ًْ جٌّٓح١ٔى ؾحِغ َٚ
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  إخ٠ٛ اإلميإإخ٠ٛ اإلميإ

  األمر ال اى من  ذه اليروط اإلذليػة القرآييػة:               وأوؿ األىمػاؿ
الصاحلة الا يسالباػا هبػا هللا، ووعقهػا ىمليػاً بػني مػابه ادلبػاروني سػيد  رسػوؿ هللا، تو يػد 

  األزوة بني ادلؤماني، وجعػل ادلػؤماني أمجعػني إزػوة ومػا حػاؿ هللا:                     
 .اذتحضات(اذتحضات(1010))

 : ديل واحد ىن رسوؿ هللا ساها واجبات  ذه اأُلُزوة و  ة يكنل  م
{{  ُِ ُُِغًٔ ُِاٞي ُُِغًٔ ٢ِ  ٜأُخٜٛأُخٛ  اٞي ُُِغًٔ ٢ِاٞي ُُِغًٔ ُ٘  الال  اٞي ُُ َُٜ٘ٞعًٔ ُُ ُ٘،  َٚالَٚال  َٜٞعًٔ ُُ ُ٘،ُِٜغًٔ ُُ ِٔ  ُِٜغًٔ ََ َِٚٔ ََ َٚ  َٕ َٕٜنا ٘ٔ  َذاَج١َٔذاَج١ٔ  ٔفٞٔفٞ  ٜنا ٜ٘ٔأٔخٝ   ٜأٔخٝ

َٕ َٕٜنا ُ٘  ٜنا ُ٘اي٤ً ٘ٔ،  ٔفٞٔفٞ  اي٤ً ٘ٔ،َذاَجٔت ِٔ  َذاَجٔت ََ َِٚٔ ََ ِٔ  ٜفٖضَدٜفٖضَد  َٚ َِٔع ٣ِ  َع ٣َُِِغًٔ ُ٘  ٜفٖضَدٜفٖضَد  ٝنِضَب١ٟٝنِضَب١ٟ  َُِغًٔ ُ٘اي٤ً ُ٘  اي٤ً ِٓ َُ٘ع ِٓ ِٔ  ٝنِضَب١ٟٝنِضَب١ٟ  َع َِٔٔ ٢ّ  ٝنُضَبأتٝنُضَبأت  َٔ ِٛ َٜ٢ّ ِٛ َٜ  

َٝ َٝاٞئك ١ََٔ،اٞئك ١ََٔ،ا ِٔ  ا ََ َِٚٔ ََ ُّا  َعَتَضَعَتَض  َٚ ُّاَُِغًٔ ُٙ  َُِغًٔ َُٙعَتَض ُ٘  َعَتَض ُ٘اي٤ً َّ  اي٤ً ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا   9ٓٗ{{  اٞئك

، و       يابر  دلسل  أف يظل  مسلماً ح ،     بيػٍم، و     ػراٍء، و    وػ ـٍ
حػػػػديٍل، و    ىمػػػػل، و    زلكمػػػػة، و    أى حضػػػػيًة بياهمػػػػا، بػػػػل إف  ػػػػرط اإلؽلػػػػاف 

ػلبػػه لالسػػه، وإذا م يصػػل إىل  ػػذه الدرجػػة، فيانػػاج  الصػػاي :أف ػلػػ  ادلػػؤمن ألزيػػه مػػا
إىل فينامياات حرآيية، ومقوايت من ميدلية الُساَّة امدية ليامػ  اإلؽلػاف   حلبػه، ويقػوى 

 :اليقني   يلسه  
ُٔ  الال  }} َٔ ُُِٜٔؤ َٔ ِِ  ُِٜؤ ِِٜأَذُزٝن ٘ٔ  ُٜٔرٖبُٜٔرٖب  َذٖت٢َذٖت٢  ٜأَذُزٝن ٘ٔأٜلٔخٝ ٘ٔ  ُٜٔرٗبُٜٔرٗب  ََاََا  أٜلٔخٝ َٓٞفٔغ ٘ٔٔي َٓٞفٔغ   8ٓٗ{{  ٔي

ت بػػػػني ادلػػػػؤماني؟ ىلػػػػد ابػػػػة، وادلػػػػودة، واليػػػػلقة، ىلػػػػد مػػػػا أسػػػػ  الاػػػػ  الع حػػػػا
والعسف، واحلااف والر ة، ووػل الصػلات الكرؽلػة الػا جػاءت   ونػاب هللا، والػا زاد ػا 

، و  يابرػػ  أف يكػػوف   رلنمػػم ادلػػؤماني فظاظػػة و  بيػػا ً   حدي ػػه سػػيد  رسػػوؿ هللا 
دلعاملػػػػة، و   ػػػػ ء مػػػػن  ػػػػذه غلظػػػػة   السبػػػػم، و  زيػػػػوية   الكػػػػ ـ، و  حسػػػػوة   ا

القبال ، أما ما يسػمعه اايف مػن سػٍ  و ػنٍ  ولعػٍن وغيبػٍة وظليمػٍة، ومػا  ػاولها فهػذه أمػور 
حرَّمها الدين  رؽلاً  ديداً ألأا  ػ  الػا تقػود رلنمػم اإلؽلػاف، وتاخػر جػدراف النقػوى بػني 

بيػػػاه  بعػػػد ذلػػػك ادلػػػؤماني، واعػػػل ادلػػػؤماني بعػػػد أف وػػػايوا منػػػآللني منباغضػػػني، ويانيػػػر 
البرضػػػاء، واحلقػػػد، واحلسػػػد، واحلػػػرص، والُيػػػْ ، والبخػػػل، ويقلػػػوف لػػػبعض وينعػػػادوف مػػػم 

 بعض، ألأ  فر وا   حقوؽ اإلزوة اإلس مية.
                                                           

 جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ جذٓ ػٍّ  9ٓٗ
 جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ أّٔ  8ٓٗ
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أمجعني أف يكنبوا  ػذا احلػديل الكػرمي مبػاء الػذ  ، وغلعلويػه  ويابرد ىلد ادلؤماني
ؽ، و  أى موضػػم،  ػػذا احلػػديل أمػػاـ أىيػػاه    ادلاػػهتؿ و  العمػػل و  احلػػايوت والسػػو 

 :الذى يقوؿ فيه يبياا 
ٓٔنَي  َتَض٣َتَض٣  }} َٔ ُُِؤ ٓٔنَياٞي َٔ ُُِؤ ِِ  ٔفٞٔفٞ  اٞي ٢ٗ ُٔ َِِتَضاُذ ٢ٗ ُٔ ِِ  َتَضاُذ ٖٔ َٛاٚر ََِِٚت ٖٔ َٛاٚر ِِ  ََٚت ٢ٗ ََِِٚتَعاٝطٔف ٢ٗ ٢ٌ  ََٚتَعاٝطٔف ََُث ٢ٌٜن ََُث   إ٢َساإ٢َسا  اٞيَحَغٔز،اٞيَحَغٔز،  ٜن

ّٛا  اِؽَتٜه٢اِؽَتٜه٢ ّٛاُعِن ُ٘  َتَزاَع٢َتَزاَع٢  ُعِن ُٜ٘ي ٙٔ  َعا٥ُٔضَعا٥ُٔض  ٜي َٙٔجَغٔز َٗض٢  َجَغٔز َٗض٢ٔبايٖغ ٢ُٖ  ٔبايٖغ ٢َُٖٚاٞيُر   ٓٔٗ{{  َٚاٞيُر

 حاوف ابإلجابة "أو وما حاؿ: " ادىوا هللا وأين  مو 

  جٌهطرس جٌػح١ٔسسجٌهطرس جٌػح١ٔسس

احلمد  رب العادلني، الذى أىهت  بدياه وأورماا ابإلينساب إليه وجعلاا من ىبػاده 
ادلسلمني، وأ هد أف   إله إ  هللا وحده    ريك له، ير  و  ينر ، ويبػدؿ و  ينبػدؿ، 

وأ ػهد أف سػيد  ، األحواؿ حوؿ حالاا إىل أحسن حػاؿ وػلوؿ و  يناوؿ، الله  ايزلوؿ
ليلهػػػا   ءناً ىبػػػد هللا ورسػػػوله، بلػػػن الرسػػػالة، وأدى األمايػػػة، وترواػػػا ىلػػػد ا ػػػة البيضػػػا

واهار ا،   يهتين ىاهػا بعػده إ   الػك، اللهػ  مػلِّ وسػل  وابرؾ ىلػد سػيد  ن السػابق 
 اب إىل اخللػػق يػػوره وادللػػيض للعػػام ولػػه  داينػػه وادلبلػػن ىاػػك  ػػريعنك، والػػداى  إىل هللا

ىلد  ريق مسنقي ، ملد هللا ىليه وىلد آله ومابه، وول من ميد ىلػد  ػداه إىل يػـو 
 آمني ايرب العادلني.، الدين، وىلياا معه  أمجعني

 ماذا حدث لاا   أسواحاا؟
يذ   بعضاا إىل الدوؿ األجابية، في د البضػاىة اإلسػ مية والامػاذج الوفيػة الػا 

لػػد أيلسػػه ، إتقػػاف العمػػل   ادلصػػاوىات، احلػػرص الكبػػ  أزػػذو ا مػػن ىاػػد  و بقو ػػا ى
ىلػػد ىػػدـ إدزػػاؿ األ ػػياء الضػػارة   ادلهتروىػػات، ىػػدـ الرػػا     البيػػم و  اليػػراء،   
يوجد بياه  مرتيني و  غيا ني، فيقوؿ ىادما ٍتد إىل بػ د : مػا  ػذا الػذى ػلػدث   

ياػا، أو  ػذا جػاء بػه    ػرىاا؟! حا ػا أسواحاا؟.أ ذا يليق بديااا، أو  ذا الذى أمػر بػه يب
  لقد حاؿ يبياا ،: 

{{  ِٔ ََِٔ َٓا  ََ َٓاٜيٖؾ َِٝػ  ٜيٖؾ َِٝػٜفًٜ ٖٓا  ٜفًٜ ٖٓأَ َٔ  }}ٗٔٔ  
                                                           

 جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ جٌٕؼّحْ ذٓ ذ١ٍٗ  ٓٔٗ
 ٌّٓطىٌن ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز جٌكحوُ فٟ ج ٔٔٗ
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إذاً دلػػػػاذا الرػػػػا؟ وػػػػأف أ ػػػػل أورواب و ػػػػ  الكػػػػافروف يسػػػػمعوف حػػػػديل الاػػػػ  وبػػػػه 
يعملػػوف، ووػػأف ادلسػػلمني يسػػمعوف حػػديل الاػػ  ويضػػربوف بػػه ىػػرض احلػػال ، و  ػػواله  

أليه يريػد مػ ح األحػوؿ، أف أي إيسػاف ىاػدما يػذ    لا  يلعلوف ويعملوف، ياهد ا
إىل أى مكن  للعمل غلد حقه وغلد فرمػنه، والػذي يعكػر ذلػك الر ػوة: و ػ  مػا يدفعػه 

 :اإليساف للموظف لنيس  احلاؿ وأزذ حق غ ه، فيقوؿ الا  
{{  َٔ َٜٔيَع ُ٘  ٜيَع ُ٘اي٤ً َٞ  اي٤ً َٞايٖضأؽ َٞ   ايٖضأؽ ُُِضَتٔؾ َٞ َٚاٞي ُُِضَتٔؾ   ٕٔٗ{{َٚاٞي

ا د أىاف ىلػد فسػاد األمػور، وادلرتيػد حػواه ىلػد ذلػك، لعن اإلعاني معاً، ألف الر 
وأىايه ىلد ذلك، ومم ذلك صلد الر وة مانيرة بيااػا، وادلنعػا وف ذلػا ؼلنلقػوف األسػباب، 
راتػ    يكليػس، وويػػف أمػام وويػػف أىمػل؟ إذا وػاف راتبػػك   يكليػك فلػػ  ترضػد هبػػذا 

ني أيػػك لػػو اتقيػػ  هللا و بقػػ  العمػػل؟! اتروػػه واذ ػػ  إىل غػػ ه، مػػم أياػػا يعلػػ  ىلػػ  اليقػػ
فيػػه الربوػػة وسيسػػ  و ػػ اً، لكػػن   ػػرع هللا وراىيػػ  حػػدود هللا، فػػ ف القليػػل سػػيُاهتؿ هللا 

 القلػػػػػػػػػػػػػػػػوب الرافلػػػػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػػػػػن هللا يسػػػػػػػػػػػػػػػػي  الربوػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ فيهػػػػػػػػػػػػػػػػا هللا:
                                                         )ايٛالم()ايٛالم(. 

ع عة أس  لو  بقاا ا  يصلا  أحوالاا ا حنصػادية ولهػا، لػو امناعاػا ىػن الػراب، 
 ؟ىليه احلرب بذاته، ومن يقوى ىلد زلاربة هللا  ألف آول الراب يعلن هللا 

                             ((279279)ايبكض٠)ايبكض٠..  

لػػل تػػرؾ الرػػا، لػػو مسػػكاا هبػػذه األسػػ  واألمػػر ال ػػاى تػػرؾ الر ػػوة، واألمػػر ال ا
ىػن آزػر  سيامل أحد  ادلاؿ   ح ره ويبال ىن فقٍ  ف  غلد، وما أزرب احلبي  

الهتمػػاف ألف هللا سػػػيرس اجلميػػم مػػػن فضػػله، وسػػػيخرج لاػػا زػػػ ات مػػن األرض، وياػػػهتؿ لاػػػا 
القرآييػة:  هبروات من السماء، وغلعل حياتاا ولها رزاءاً وسخاء، أليه حاؿ ذلك   حوايياػ

                                                                  ((9696)األعـــــــــضاف)األعـــــــــضاف ،

وسػػػللاا الصػػػا  رضػػػواف هللا تبػػػارؾ وتعػػػاىل ىلػػػيه   وىلػػػد  ػػػذا وػػػاف أمػػػااب الاػػػ  
 أمجعني.

ومابه وسل وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله 
                                                           

 ِٕٓى أقّى ٚصك١ف جذٓ قرحْ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٕٔٗ
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 اجمللس الثاني واألربعون
  املفًرٕٛاملفًرٕٛ

  األْقاص ٚجتٗٝظ املز١ٜٓاألْقاص ٚجتٗٝظ املز١ٜٓ

  ففا٤ قًٛب األْقاصففا٤ قًٛب األْقاص

  ايتهافٌ االجتُاعٞايتهافٌ االجتُاعٞ

  عالَات املفًرنيعالَات املفًرني

  عبٌٝ ارٝتًل ايهضِٜعبٌٝ ارٝتًل ايهضِٜ

  ْقض٠ ايٓيب ْقض٠ ايٓيب 
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املفًرٕٛاملفًرٕٛ: : اجملًػ ايثاْٞ ٚاألصبعٕٛاجملًػ ايثاْٞ ٚاألصبعٕٛ
ٖٗٔ

  

ومصػػسلاه، احلمػػد  الػػذى مجعاػػا   الػػدييا ىلػػد حبيبػػه  -بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  
أف غلمعاػػػا ىليػػػه   الػػػدار  وجعلػػػه لاػػػا يبيػػػاً وإمامػػػاً يقػػػود  إىل حضػػػرة هللا، ويسػػػأؿ هللا 

اايزرة لاكوف أمجعني    لػواء  ػلاىنه، ويػدزل اجلاػة ويكػوف مػن زمرتػه، وضلظػد  ػواره 
أمجعني   اجلااف آمني اي رب العادلني، الله  مل وسل  وابرؾ ىلػد رسػوؿ ادلرسػلني ويػ  

ني الػػػػذى أرسػػػػله مػػػػو ه وحػػػػواه وأىايػػػػه بعويػػػػه ىلػػػػد إبػػػػ غ رسػػػػالة هللا، وجعلػػػػه زػػػػامت الابيػػػػ
ادلرسػػلني، وتلضػػل ىليػػه مبػػا م ينلضػػل بػػه ىلػػد أحػػد مػػن الابيػػني وادلرسػػلني السػػابقني، مػػلِّ 
اللهػػ  وسػػل  وابرؾ ىلػػد  ػػذا الاػػ ، وأىاػػا أمجعػػني ىلػػد النمسػػك بسػػانه، وىلػػد العمػػل 

أف يعمػل مػػا   وسػعاا   يصػرة  ػريعنه، حػ  يكػوف مػػن  هبديػه، واإلحنػداء بسػ ته، وىلػد
 ىباد هللا ادلللاني أمجعني آمني آمني اي رب العادلني.

ىادما يسمم اإليساف القرآف وغلد الػر ن يػذور ومػف حػـو   القػرآف  ف  ػؤ ء 
   ادلللاوف  ي  الػروح، وييػناؽ القلػ ، ويراػف اللػؤاد؛ أليػه يريػد أف يكػوف مػن  ػذه 

، وذور ػػا هللا   حرآيػػه، و ػػذه الرتػػ  ة الػػا بلرػػ  مػػن الرتػػ  العليػػة ىاػػد هللا الكووبػػ
  العلية   القرآف أرحا ا:                     ((88)األعضاف)األعضاف. 

ابلل ح واللضل واللوز والا ػاح، و ػذا أىظػ  الكػـر مػن ىاػد هللا  زصَّه  هللا 
  ًوضلن يريد مجيعا ، أف يكوف من ادلللاني، وادلللاني الذين ذوػر   هللا    ذلؤ ء القـو

ومػا   وناب هللا و ػ  األيصػار، الػذين وػايوا يسػكاوف ادلدياػة، والػذين أىلػد  ػأأ  هللا 
إىل وػػػل مػػػن حولػػػه مػػػن القبالػػػل  أىلػػػد  ػػػأف حبيبػػػه ومصػػػسلاه، وجعلػػػه يُبلِّػػػن ديػػػن هللا 

 العربية واليعوب ايسة ابجلهتيرة العربية.

  ٚجتٗٝظ املز١ٜٓٚجتٗٝظ املز١ٜٓاألْقاص األْقاص 

 أومػػػػاؼ األيصػػػػار مػػػػم بعضػػػػه  ومػػػػم يبػػػػيه ، حػػػػاؿ هللا    ػػػػأأ : فػػػػذور هللا 
                                  ((99)اذتؾـــــض)و ػػػػػ  األيصػػػػػار الػػػػػذين جهػػػػػهتوا الػػػػػدار،  اذتؾـــــض

هػػاجر وجهػػهتوا مػػا ػلنػػاج إليػػه ضػػيوؼ  ػػذه الػػدار مػػن األزيػػار واأل هػػار واألبػػرار حبػػل أف ي
 .إليه  الا  ادلخنار 

                                                           
 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٖٓجألليٍ  –جٌك١ّىجش  –وٌِ ذؼى جٌؼٗحء  ٖٔٗ
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أف يرفم الكرب الذى يػهتؿ   ػل الػيمن،  واأليصار أمً  من اليمن، يسأؿ هللا 
وأف يهتيل ىاه   ذا الب ء، وأف غلعله  إزوة منآللني منكػاتلني، وأف يابػذ دواىػ  النلرحػة 

وحػاؿ    مػدحه  ولعروبنػه، فػ ف الاػ   بياه  ح  يظلوف  ػعباً أبيػاً وفيػاً بػدين هللا 
  أأ :

{{  ِِ ِِٜأَتاٝن ٌُ  ٜأَتاٝن ِٖ ٌُٜأ ِٖ ٢ٔ،  ٜأ َُ َٝ ٢ٔ،اٞي َُ َٝ ِِ  اٞي ُِِٖ ُٖ  ُٔ َٝ ُٜٔأٞي َٝ ٗٔٗ{{ٜأٞف٦َٔز٠ٟ ٜأٞف٦َٔز٠ٟ   َٜٚأَصٗمَٜٚأَصٗم  ٝقًّٝٛبا،ٝقًّٝٛبا،  ٜأٞي
  

أرؽ الاػػػػاس حلػػػػوابً ىاػػػػدما يسػػػػمعوا وػػػػ ـ هللا أو حػػػػديل رسػػػػوؿ هللا؛ اػػػػد القلػػػػوب 
 .تالعل، والدموع تظلر من العني برهتارة، إسن ابة لكناب هللا وحلديل رسوؿ هللا 

وػاف غلهػهت   اورة وايوا من اليمن   األساس، وح  يعرؼ أف هللا فأ ل ادلدياة ادل
 حلبيبػػػػػػػه األرض والقلػػػػػػػوب حبػػػػػػػل بع نػػػػػػػه مبئػػػػػػػات األىػػػػػػػواـ أليػػػػػػػه حػػػػػػػاؿ لاػػػػػػػا   القػػػػػػػرآف: 

                       ((4040)ايتٛب١)إف م تيرفوا أيلسك  وتعلػوا  ػأيك  باصػرته ويصػرة  ايتٛب١
هللا يصره حبل القبل و  ػلناج إىل يص  مػن اخللػق بعػد هللا   ريعنه فاىلموا ىل  اليقني أف

. 
حبػل زلػق اخللػق، حػ   هللا َيَصػَرهُ  فَػَقػدْ وم يقل هللا )فقد ياصره هللا( ولكاػه حػاؿ 

وػػاف ىبػػارة ىػػن  ػػعرات   ظهػػره مػػن الااحيػػة اليسػػرى مػػن  حيػػة حلبػػه   أف زػػامت يبوتػػه 
   ف يك ماصور(.ومكنوب ىليه ابليعر اإلذل  )توجه حيل  ئ

 .وواف أ ل اليمن   يسموف وب    ملك ولكن يسمد بلرنه  )تبم(
فقػػاـ ادللػػك تبػػم أسػػعد احلمػػ ي ومعػػه ىػػدد   ػلػػد مػػن اجلاػػد غػػازايً ادلدياػػة ادلاػػورة، 

  ووػػاف امسهػػا   ذاؾ الوحػػ  ي ػػرب، واليهػػود ألف يػػ  هللا موسػػد ىػػرَّفه  أومػػاؼ الاػػ  
مكايه   رته، بػل وأومػاؼ أمػاابه األوفيػاء الػذين حولػه، ولها، وىرَّفه  موضم بع نه و 

ف ػػاء إىل ادلدياػػة عػػ ث حبالػػل مػػن اليهػػود مػػن اليػػاـ، تروػػوا اليػػاـ بػػ د األأػػار واحلػػدالق 
 الرااء واخلضرة وسكاوا  ذه الصاراء، دلاذا؟

 .ألأ  يعرفوف أف  ذا ادلكاف  و الذي سيهاجر إليه الا  العد ف 
  ىػػػػن اليهػػػػود حػػػػاؿ فػػػػيه :  ىاػػػػدما تكلػػػػ  هللا                            

 ! ل  ااؾ أحد ينوه ىن أو ده؟   ايبكض٠(ايبكض٠(146146))
                                                           

 صك١ف ٍُِٓ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٗٔٗ
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 ابلنلصيل.    وذلك يعرفوف أوماؼ الا  
فلما جػاء أسػعد احلمػ ى إىل ادلدياػة ويػهتؿ  ييػه زارجهػا زػرج إليػه أحبػار اليهػود 

حػػاؿ وبػػ   : أيهػػا ادللػػك ارجػػم ىػػن  ػػذه البلػػدة ف أػػا بلػػدة و ػػ  ىلمػػاء اليهػػود الكبػػار، و 
الاػػ  الػػذي سػػيبعل   آزػػر الهتمػػاف ولػػن تسػػلَّ  ىليهػػا، فيػػرح هللا مػػدره و ػػداه ل ؽلػػاف 

 .هبذا الا  حبل بع ة الا  ب  عة مالة ىاـ
ووػػاف معػػه بع ػػة مػػن العلمػػاء حػػ  ييػػاور     وػػل أمػػوره، فيػػاور      ػػذا األمػػر 

فقػػاؿ ذلػػ  سػػأبس لكػػ  بيػػوةاً    ػػذا ادلوحػػم، وسػػأزوجك ، وتقيمػػوا    ػػذا  فقػػالوا مػػدؽ،
 .ادلوضم   إينظار  ذا الا  لنآزروه وتاصروه وتعياوه ىلد إب غ دىوة هللا 

 ... ووب   ؤ ء العلماء جعل له بينا من  ابقني
باينػه  ينوحاؿ له  ذا ادلاهتؿ أماية ىادؾ، وىادما ٍتد يب آزر الهتماف تسػلمه لػه أل

 ألجله: وحاؿ    ذا الك ـ أبيات ىظيمة : 
  ٖققققققققققٙىش ػٍققققققققققٝ أقّققققققققققى أٔققققققققققٖٗققققققققققٙىش ػٍققققققققققٝ أقّققققققققققى أٔققققققققققٗ

  

ُّ   ٌْٞٞقققققققٛي ِقققققققٓ هللا ذقققققققحٌٌْقققققققٛي ِقققققققٓ هللا ذقققققققحٌ ُّ جٌٕٓققققققق   جٌٕٓققققققق

  ئٌقققققققٝ ػّقققققققٍٖئٌقققققققٝ ػّقققققققٍٖ  ٞٞفٍقققققققٛ ِقققققققىَّ ػّقققققققٍفٍقققققققٛ ِقققققققىَّ ػّقققققققٍ  

  

 ُّ ُّ ٌىٕقققققققص ٔيققققققق١ٍجل ٌقققققققٗ ٚجذقققققققٓ ػققققققق   ٌىٕقققققققص ٔيققققققق١ٍجل ٌقققققققٗ ٚجذقققققققٓ ػققققققق

  ٚؾحٌقققققققققققىش ذحٌٓققققققققققق١ف أػقققققققققققىجءٖٚؾحٌقققققققققققىش ذحٌٓققققققققققق١ف أػقققققققققققىجءٖ  

  

 ًَّ ؾققققققص ػققققققٓ صققققققىٌٖ وقققققق ٍّ ًَّ ٚف ؾققققققص ػققققققٓ صققققققىٌٖ وقققققق ٍّ ُّ   ٚف ُّ  قققققق    قققققق

معػػػك،  وونػػػ   ػػػذه األبيػػػات   ورحػػػه وأىسا ػػػا لكبػػػ  العلمػػػاء، وحػػػاؿ لػػػه احلظهػػػا  
 وىادما ٍ  الا  تعس  له  ذه الورحة، و    هادة أين آما  به.

جهػػهت للاػػ  حبػػل البع ػػة وحبػػل اذل ػػرة بينػػه، وجهػػهت لػػه أيصػػار يعياػػوه ىلػػد  فػػا 
إبػ غ دىػوة هللا، وػلملػوا معػه أىبػػاء الرسػالة، و ػذا  ػرؼ ىظػػي  وفخػر وبػ  ذلػ   ػػرفه  

 به. هللا 
ة واسػػػػػنقبله أ لهػػػػا ىلػػػػد أبػػػػػواب ادلدياػػػػة فػػػػػرحني إىل ادلدياػػػػ ودلػػػػا  ػػػػاجر الاػػػػػ  

مسنبيػػرين، فكػػاف وػػل واحػػد مػػاه  يريػػد أف ٍزػػذ الااحػػة ىاػػده حػػ  ياػػهتؿ الاػػ  ضػػيف 
ىاده، حاؿ ذل : دىو ا ف أا مأمورة، ح  تعرفوا أيه حػ  احليػوا ت وايػ    معويػة سػيد 

 .السادات  مر من اخلالق البارئ 
بي  يهودى تسػ  بسػرىة وىاػدما التػد أمػاـ بيػ   فسارت الااحة وىادما التد ىاد
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، اً ، مػػاه  مػػن جهػػهت لباػػأحػػد مػػن األيصػػار تقػػف، ألف وػػل واحػػد حػػد جهػػهت  يػػة للاػػب 
 ... ، وماه  من جههت حلوى، ومن جههت فاوهةاً وماه  من جههت مر 

وأأا  حة ىاد ا بص ة، ما الذي ىرَّفها أف  ذا بي  يهػودي وأف  ػذا بيػ  ولكن  
 مسل ؟

 :)إأػػػػػػا مػػػػػػأمورة( والػػػػػػذي ميَّػػػػػػا ا رب العػػػػػػادلني  سػػػػػػر وػػػػػػ ـ الاػػػػػػ   ػػػػػػذا 
                                     ((2222)ْٜٛػ)و و الذي يس  ول  دء. ْٜٛػ 

فسارت الااحة ح  ومل  إىل مكاف فسي  يوجد به مػر وطلػل ويهتلػ ، ف ػاء وػل 
م حضرة الا  ح  يػذ   إلػيه  الاػب، فقػاؿ: األيصار يريدوف أف ٍزذوا األ ياء الا م

 ما أحرب بي   اا؟
فقػػالوا: بيػػ  أبػػو أيػػوب األيصػػاري، فأزػػذ أغػػراض رسػػوؿ هللا، فػػأرادوا أف ٍزػػذوا 

 رسوؿ هللا فقاؿ ذل : ادلرء مم رحله.
ىاػػػدما دزػػػل رسػػػوؿ هللا بيػػػ  أف أيػػػوب األيصػػػاري وجػػػده البيػػػ  الػػػذي بسػػػابقني 

 .سوؿ هللا والذي بااه أسعد احلم ي لر 
بعػدما  وأبو أيوب األيصارى من ذرية وبػ  العلمػاء، فعاػدما دزػل حضػرة الاػ  

أو أحضر من أةاه به فقػد وػاف  أأد النسلي  والرتحاب حاؿ له: أين وناب تبم؟ فأىساه له
 ٘ٔٗالكناب أماية ينوارعوأا.

                                                           
ل  أْس فٝ ػّىز جٌمحٌب ٚفٝ جٌىػ١ٍ  ١ٍ٘ح ِٓ جٌٍّجؾغ ٘ٔٗ  لرقً ِىقس لقىَ ٌق ّح قٓقحْ جذقٓ ٚ٘قٛ ضرؼح
 فقحؾطّؼٛج جٌق كىّحء، ِقٓ ٌؾقً ِحتقس أٌذقغ ِؼٗ ٚوحْ ٠ػٍخ ٌ ٝئ ِٕٙح ٚنٍؼ ػحَ، ذأٌف ٌْٛي ٌِٛى

ل  أْ وطرٕقح فق ٟ ٔق ؿى ئٔقحس فمقحٌٛج يٌقه ْقٍ ػقٓ ضرقغ ْٚقأٌُٙ ِٕٙقح، ٠هٍؾقٛج ال أْ ػٍ ٝ ٚضؼحلىٚج  ٔرق ١ح
 ٚجققى ٌىً ذٕ ٟ غُ ِؼُٙ، جإللحِس ضرغ فأٌجو ٍٔمحٖ، أْ ٌؼً ٔم ١ُ فٕ كٓ ِٙحؾٍٖ، وجٌ ًٖ٘ ِ كّى جّْٗ
ل  ؾق٠ُعل، ِحالل  ٚأػطحُ٘ ِٕٗ، َٚٚؾٙح ؾح٠ٌس ٌٗ طٍٜٚجٖ وجٌ، أٌٚثه ِٓ  سٚلٌٛقٗ ئْقعِٗ فق ١ٗ ٚوطحذقح

 ورق ١ٍُ٘، ئٌ ٝ ٚوفؼٗ ذحًٌ٘د ٚنطّٗ أذ ١حش، ف ٟ جٌُٕٓ ذحٌٜء هللا ِٓ ٌْٛي أٔٗ أقّى ػٍ ٝ ٖٙىش
 لقىَ ئيج ٠ٌُٕٙقح وجٌجل  ٌٍٕرق ٟ ٚذٕق ٟ ٌٚقىٖ، ِقٓ أوٌوقٗ ِقٓ ٚئالَّ  أوٌوقٗ ئْ ِق كّى ئٌق ٝ ٠ىفؼٗ أْ ْٚأٌٗ

 ئٌ ١ٗ وفغ جًٌٞ جٌؼحٌ ُ يٌه ٌٚى ِٓ ٚ٘ٛ أ٠ٛخ  ألذ ٟ صحٌش أْ ئٌ ٝ جٌ ّعن جٌىجٌ فطىجٚي جٌ ّى٠ٕس،
 جألِٚ وقحٔٛج أٔٙقُ ذؼضقُٙ ٠ٚقُػُ ِحتقس، جألٌذقغ جٌؼٍق ّحء أٌٚثه ٌٚى ِٓ جٌ ّى٠ٕس ٚأً٘س لحي جٌىطحخ،

 ٌآٖ فٍق ّح ٌ ١ٍق ٝ، أذقح ٠ٓقّٝ ٌؾقً ِقغ ضرقغ وطقحخ ئٌق ١ٗ أٌْقٍٛج ،هلل ٌْقٛي نقٍؼ ٌٚ ّح ٚجٌ هٌٍؼ،
 ِقٓس فمقحي جٌٕرق ٟ، ٠ؼقٍف ٌٚق ُ ِطفىقٍجل  ٌ ١ٍق ٝ أذقٛ فرمٟ جألٚي، ضرغ وطحخ ِٚؼه ٌ ١ٍ ٝ أذٛ أٔصس لحٌص
 فٍق ّح. جٌىطقحخ ٘قحش ِق كّى، أٔقحس فمقحي ْقحقٍ، أٔقٗ ٚضقُٛ٘ جٌٓقكٍ، أغقٍ ٚؾٙقه فق ٟ أٌ ٌ ُ فأ ٟ أٔص
ل س لحي لٍأٖ،  أذقٛ أْقؼى ضرقحْ جْقّٗس ئْقكحق جذقٓ ْق١ٍز ٚفق ٟ ِقٍجش، غقعظ جٌيحٌف، جألل ذطرغ ٍِقرح
ل  ضٓقرٛج ال(س »جٌطرٍجٔق ٟ ِؼؿقُ) ٚفق ٟجٌق كٍجَ،  جٌرق ١ص وٓقٝ جٌقًٞ ٚ٘ٛ وٍخ،  جٌػؼٍرق ٟ ٚلقحي. «ضرؼقح

ل  ضٓققرٛج الس ٠مققٛي هللا ٌْققٛي ْققّؼصس »لققحي ئٔققٗ ، ْققؼى، ذققٓ ْققًٙ ئٌقق ٝ ذاْققٕحوٖ  لققى وققحْ فأققٗ ضرؼققح
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يعياػوه  ؤ ء    األيصار، فه  الذين  لبوا من حضرة الا  أف يذ   إليه  ح  
 ىلد إب غ رسالة هللا.

  ففا٤ قًٛب األْقاصففا٤ قًٛب األْقاص

                                                    ((99)اذتؾض)وِمَ ييهد هللا  اذتؾض
ذلػ  أأػػ  ػلبػػوه؟ ألف  ػذا احلػػ  مػػادؽ لػي  بػػه رايء و  يلػػاؽ و  مدا اػة أبػػداً،  ػػذا مػػم 

  ، لكن مم بعضه : رسوؿ هللا                               ((99 )اذتؾـض )لػي     اذتؾـض
مػػدور   لػػبعض إ  ابػػة وادلػػودة واألللػػة والر ػػة واليػػلقة والعسػػف واحلاػػاف، حػػ  وإف 

 أراد الييساف أف يدزل بياه  م غلد بياه  برضا.
 أبو بكر وسيد  ىمر بعد إينقػاؿ الاػ  جاء الييساف مرة أراد أف يدزل بني سيد 

إىل الرفيق األىلد، وسيد  ىمر واف حاض  ادلدياػة وسػيد  أبػو بكػر اخلليلػة، ف ػاء رجػل 
  مصلاة له ودزل ىلد سػيد  أبػو بكػر للاكػ    حضػية فاكػ  أبػو بكػر لػه، وىاػدما 

بػػو بكػػر زػػرج حػػاؿ لػػه سػػيد  ىمػػر مػػا حاجنػػك  اػػا فقػػاؿ لػػه حضػػية وػػذا وحكػػ  ىل فيهػػا أ
بكػػذا، فقػػاؿ لػػه سػػيد  ىمػػر احلكػػ     ػػذه القضػػية  ػػو وػػذا، فػػدزل اليػػيساف    ػػذه 
احلالة، فدزل الرجل إىل أبو بكر وحاؿ لػه مػن اخلليلػة أيػ  أـ ىمػر؟ فقػاؿ لػه سػيد  أبػو 
بكر أ  اخلليلة واحلك  ما حك  به ىمػر، فماتػ  اللناػة   احلػاؿ و ػرب اليػيساف الػذى  

  ة: وػػػػاف سػػػػي    ػػػػذه اللناػػػػ                                             

      ((112112)ّاألْعا)ّفهو أوىهت إليه هبذا الك ـ ح  ي   زصومة. األْعا 
حػػػدث ن بػػػن ىػػػوؼ وسػػػيد  زالػػػد بػػػن الوليػػػد رضػػػ  هللا ىاهمػػػا سػػػيد  ىبػػػد الػػػر 

ه وايػػ  واردة بػػني الصػػاابة، أليػػه توجػػد بياهمػػا ازػػن ؼ   بعػػض وجهػػات الاظػػر، و ػػذ
بياه  حرية فكر وحرية رأي، وول واحد واف يعػرب ىمػا بدازلػه، لكػن اخلػ ؼ وػاف بيػاه  
  يلسد للود حضية، فلي  معر ازن فاا   اايراء أف الالوس يوجػد بػدازلها  ػدء مػن 

كػوف   مػؤمن يػؤمن الكره أو البرض أو احلقد ألف  ذه مصيبة والعياذ اب   يابر  أف ت
  ، ألف ادلؤمن ح  يقـو ابلساىػات  ومػا يابرػ    بػد أف يكػوف ومػا حػاؿ هللا: اب 

                        ((8989.)ايؾعضا٤.)ايؾعضا٤ 
                                                                                                                                                    

 ٞجٌمحٌ ػّىزس جٌىطحخ جُْ.ِٕٓىٖ ف ٟ أقّى ٚأنٍؾٗ. «أٍُْ
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دازل الص ة   بد أف أ مئن أف حلػ  لػي  بػه  ػدء ضلػو زلػق هللا أمجعػني، فمػن 
ماػه، أتػذور  ومػن حػدـ إىل أي  ػر أسػنعيذ اب آذاين أسازله، ومن ظلمس أىف ىاػه، 

 ذه األحػواؿ وأ  بػني يػدي مػن يقػوؿ لليػ ء وػن فيكػوف، أليػه   غلػوز دلسػل  يقػف بػني 
يدي هللا و و   الص ة ويلكر ويف يػؤذي فػ ف، ألف  ػرط الصػ ة حػ  يقبلهػا هللا أف 

 يكوف القل  سلي ، فاأليصار وايوا ىلد  ذه الوت ة.

  الجتُاعٞالجتُاعٞايتهافٌ اايتهافٌ ا

وادلساوني الذين ىا وا   وسسه ، واللقراء والينامد وذوي العا ات وادلرضػد مػا 
  حػػػاذل  مػػػم األيصػػػار؟                                   ((99)ــض ــض(اذتؾـ يلضػػػلوأ   اذتؾـ

 .ىلد أيلسه ، فهذا حاؿ ادلؤماني
اف أمػب  ومػا ذوػر القػرآف ىػن األيصػار  اب ىليك  لػو حػاؿ ادلػؤماني    ػذا الهتمػ

ويػػف سػػيكوف حالاػػا؟ سػػيكوف حالاػػا   أرغػػد ىػػيا وأسػػعد حػػاؿ وأ اػػأ ابؿ ألياػػا يعػػيا 
 ىلد األىماؿ واألحواؿ الا مدح ىليها األيصار. ىلد يسق هللا 

  وبعػػد ذلػػك حػػاؿ لاػػا حػػ  يصػػل إىل مػػا يقولػػه:                            

         ((99)اذتؾض)من يعمل م له  ويسهره هللا من مرض اليػ ، واليػ  يعػر البخػل  اذتؾض
 .سيكوف من ادلللاني، والذين      أىلد الدرجات يـو الدين ىاد هللا 

  عالَات املفًرنيعالَات املفًرني

   يصرة حبيبه:  و ؤ ء ذور   هللا 

                                                        

                    ((ٔ٘7ٔ٘7)جألػٍجف)جألػٍجف    

، ومػدؽ اإلؽلػاف يعػس يعلػ  ىلػ  ى ما   أربعػة: مػدؽ اإلؽلػاف ابلاػ  العػد ف 
 اليقني أف وػل مػا جػاء بػه ووػل مػا يسػق بػه ووػل مػا وػاف ىليػه إظلػا  ػو وحػ  أوحػاه هللا 

   إليه:                                     )ِفػ  يػرةاب   حػديل حالػه،  )ايٓحِ()ايٓح
ح  الػػذي و  ينيػػكك   فعػػل أبػػداه، و  يلكػػر بعقلاػػا ادلكنسػػ  الضػػعيف اللػػاين   الػػو 
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 !؟أُيهتؿ ىليه من ىاد مو ه، وويف يدرؾ العقل الوح 
وػاف   وػل أحوالػه و  وػل أىمالػه و  وػل   ا  يػه ف  بد أف يؤمن به إؽلا  يقياي

  أحوالػػػه ومػػػا أمػػػره هللا أف يقػػػوؿ   ونابػػػه:                                    

        ((162162)ّــا ــاّ(األْعـ ، وأيػػػن  تعلمػػػوف أف الكػػػافرين اً ....  أريػػػد دييػػػا و  أريػػػد ماصػػػب .... األْعـ
ىلػيه ، أو غلمعػوا لػه مػا ً ويصػب   ذلك، فعرضوا ىليه أف ياصبوه ملكػاً  ىرضوا ىليه ول
 :أغاا  ، فقاؿ

{{  ِٛ ِٜٛي َُِػ  ََٚمُعٛاََٚمُعٛا  ٜي َُِػايٖؾ ُٔٝٓٔٞ،  ٔفٞٔفٞ  ايٖؾ َٜ،ُٞٔٓٝٔ ََُض  َٜ ََُضَٚاٞيٜك ِٕ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََٜغاص٢ٟ،ََٜغاص٢ٟ،  ٔفٞٔفٞ  َٚاٞيٜك ِٕٜأ   ََٖشاََٖشا  ٜأِتُضٜىٜأِتُضٜى  ٜأ

ََِض، ََِض،اأٜل ُٙ  َذٖت٢َذٖت٢  اأٜل ٢َٗض ُُٜٙٞع ٢َٗض ُ٘  ُٜٞع ُ٘اي٤ً ِٚ  اي٤ً ِٜٚأ ًٜٔو  ٜأ ِٖ ًٜٔوٜأ ِٖ ٘ٔ  ٜأ ٘ٔٔفٝ ُ٘  ََاََا  ٔفٝ َُ٘تَضٞنُت ٙٔٗ{{  َتَضٞنُت
  

  ل ايهضِٜل ايهضِٜعبٌٝ ارٝتًعبٌٝ ارٝتً

  أ  أريػػػػػد أف أبلػػػػػن رسػػػػػاله هللا سػػػػػباايه وتعػػػػػاىل و  أريػػػػػد مػػػػػاه  أجػػػػػراً:         

                                    ((2929)ٖٛر)ٖٛر. 
من سيؤمن هبذا الا  اإلؽلػاف اليقيػر   بػد أف يعاويػه ويسػاىده ىلػد إبػ غ دىوتػه 

 .له م سس  حوته وسس  حدرته وسس  توفيق هللا   ىصره ىلد ما يسنسي
 !ف هبذا األمرو وولاا مكلل

 !  أحد يقوؿ أف دىوة هللا ادلكلف هبا العلماء الذين يقلوف ىلد ادلاابر،  
 بل ول واحد فياا مكلف بنبلين دىوة هللا، وويف سابلن دىوة هللا؟

لػا ػلبهػا هللا وتنعامػل وويك مي  ىلد ماهج هللا وتنصف بػني اخللػق ابألومػاؼ ا
 .معه  ابدلعام ت ادلرضية الا أعر ىليها هللا  ذه أورب دىوة تدىوا هبا إىل هللا 

  !!!بل تريد أفعا ً  اً!!الااس   تريد و م
 !تريد مجيل اخلصاؿ

وىادما يرى الذين دزلوا اإلس ـ   الب د الكب ة   العدد من حيػل ادلسػلمني،  

                                                           
 ضح٠ٌم جٌطرٍٞ ٚوالتً جٌٕرٛز ٌٍر١ٙمٟ ػٓ جذٓ ػرحِ  ٙٔٗ
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ناف وروسػيا ودوؿ أفريقيػا، مػن حالػد اللػن  ذلػذه البلػداف ووػ  وػاف معػه يدوييسيا وابوساو
 من اجليوش؟

 !  توجد جيوش و  حادة
وػػ  مػػن العلمػػاء األجػػ ء يػػذور   النػػاريم الػػذين ذ بػػوا إىل  ػػذه البلػػداف وييػػروا 

 مواىظه  و دو   إىل دين هللا؟
 مػػػاف و    يوجػػد، وم يكػػػن  اػػػاؾ وحنهػػػا إذاىػػات و  فضػػػاليات و  ونػػػ  و 

 رل ت، إذاً فكيف دزل  ؤ ء   دين هللا؟
ف لي لبوا البضاىة فيلػاجئوف بنعامػل م يػروه مػن واف يذ   إليه  الن ار ادلسلمو 

حبػػل، األمايػػة والوفػػاء ابلوىػػد والصػػدؽ   الكلمػػة وىػػدـ الرػػا والقػػوؿ السػػم  والوجػػه 
ما رأوا  ػػػذه ادلعاملػػػة الباسػػػ ، و ػػػ   بيعػػػة ادلػػػؤمن دالمػػػاً وجهػػػه ابسػػػ  وحولػػػه مسػػػ ، فعاػػػد

 أى بوا هبؤ ء القـو فقالوا ذل  ويف تنعاملوف هبذه ادلعاملة ومن الذى ىلمك ؟
 !فقالوا: اإلس ـ

 :ادلخنار  ار األزيار الذين يقوؿ فيه فدزلوا اإلس ـ ىلد يد الن 
َٔنُي  ايٖقُزُٚمايٖقُزُٚم  ايٖتأجُضايٖتأجُض  }} َٔنُياأٜل ٝٚنَي،  َََعَََع  اأٜل ٖٓٔب ٝٚنَي،اي ٖٓٔب َٗ  َٚايٚقٚزٜٔكنَيَٚايٚقٚزٜٔكنَي  اي ََٗٚايٗؾ 7ٔٗ{{  َزا٤َٔزا٤َٔٚايٗؾ

  

ضلػػن يصػػل    ادلسػػ د ويسيػػل الروػػوع والسػػ ود، و ػػذا لػػي  لرػػ  ادلسػػلمني  ػػأف 
بػه، فهػػذا أمػػر بياػػك وبػػني هللا، أو ساصػػـو رمضػاف أو  ػػوؿ السػػاة ولػػي  ذلػػ   ػػأف بػػذلك 

 أيضاً، إذاً فكيف يعرفوا مجاؿ اإلس ـ ماك؟ 
اده ادلػؤماني أف يقنػدوا ىادما ينعاملوا معك ويروا ادلعاملة السيبة الا أمر هللا هبا ىبػ

 .فيها  م  األيبياء وإماـ ادلرسلني 
 فالدىوة إىل هللا ويصرة حبي  هللا   إب غ  ريعنه ويف تكوف ماا؟

وأحوالػه  د فياا غلنهػد حػ  يكػوف مػورة يقيػة .... وأز حػه مرضػية ...أف ول واح
، ولسػايه ؼلػرج ماػه وػ ـ ..... ابسػ  وخػ  الربيػة....  اً اليرىية ىليَّه، ويكوف وجهه مسا

                                                           
 ؾحِغ جٌطًٍِٞ ٚجٌىجٌِٟ ػٓ أذٟ ْؼ١ى جٌهىٌٞ  7ٔٗ
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 فيه  لاء، ..
أفواجػػاً،  ػػذا مػػا  إذا رأوا  ػػذه الصػػلات   أي إيسػػاف سػػيدزلوف   ديػػن هللا 

 فيك  أمجعني. ضلناجه مجاىة ادلؤماني   وحناا  ذا ابرؾ هللا 

  ْقض٠ ايٓيب ْقض٠ ايٓيب 

فػػأورب يصػػرة حلضػػرة الاػػ  أياػػا ينيػػبه ابلاػػ  وينأسػػد ابلاػػ  وضلػػاوؿ ىلػػد حػػدر  أف 
، وف مورة مصررة من أز ؽ الا  ومػن ادلعػام ت العظيمػة الػا وػاف ىليهػا الاػ  يك

فهػػذا واجػػ  ادلسػػلمني ادلعامػػرين اايف   إىايػػة رسػػوؿ هللا ىلػػد إبػػ غ دىػػوة هللا وىلػػد 
 وإب غه   ول مكاف. يير دين هللا 

 األوربيوف واألمريكاف والعلماييوف يياعوف ىلد اإلس ـ، دلاذا؟
فعاؿ الا ليس  من اإلس ـ والػا مػدرت مػن حػـو يعنقػدوف أأػ  و ة بسب  األ
 !!!أمور ادلسلمني

و ذه األفعاؿ ىادما يلاصها صلد ا  الف ابلكلية ديػن اإلسػ ـ وتعػالي  اإلسػ ـ 
 .و رع ادللك الع ـ 

م اؿ: مجاىػة يقولػوف أياػا يعيػد اخل فػة اإلسػ مية مػن جديػد حػ  يكػوف العػام ولػه 
ويدزلوف    اخل فة! و ػل اإلسػ ـ ماػذ رسػوؿ هللا إىل ىصػر   ػذا  ػرد أ ػل مسلمني 

 الكناب من بلداف ادلسلمني هبذه الصورة ادلهياة الا فعلها  ؤ ء   العراؽ؟!
فهػػ  ذ بػػوا إىل أ ػػل الكنػػاب   العػػراؽ أزػػذوا أمػػواذل  وأزػػذوا مػػن الاسػػاء حلػػيه  

يه  أف ؼلرجػػػوا ميػػػاة، و ػػػذ األمػػػر م وذ ػػػبه  وأزػػػذوا مػػػن اجلميػػػم  ػػػواي   وحكمػػػوا ىلػػػ
 ػلدث   الناريم اإلس م ، فه   و وا مورة ادلسلمني.

لكن غل  أف يرى غ  ادلسلمني احلػق   أوضػاع ادلسػلمني ادلسػنقيمني، واألزػ ؽ 
الكرؽلػػة وادلعػػام ت السيبػػة واألحػػواؿ احلسػػاة والػػدىوة إىل هللا ابحلكمػػة وادلوىظػػة احلسػػاة، 

أف ين مل هبػا وينالػد هبػا مػم وػل زلػق هللا، حػ   ة الا أمر  هللا و   الصورة الكرؽل
 ولو سا ادؿ يكوف اجلداؿ وما حاؿ هللا:
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                                           ((ٗٙٗٙ)جٌؼٕىرٛش)جٌؼٕىرٛش  

  تسبه و  تينمه أليػك إف سػببنه سيسػبك، وإف  ػنمنه سييػنمك، وإف  ػنم  
 ه سيين  دياك، فاجلداؿ يكوف ابدلاسق والعقل واحل ة والرب اف واألدب الناـ.ديا

 :  حػػ  الكػػافر   تسػػبه أليػػك إف سػػببنه سيسػػ  إذلػػك احلػػق، وحا ػػا     

                                                ((108108)ّاألْعا)ّاألْعا. 
تريػػد ماػػا أف يبػػدأ  يلسػػاا أوً ، إذا ميػػياا ىلػػد  ػػذا ادلاهػػاج   فالػػدىوة إىل هللا

 :، حاؿ فاان    ذه احلالة اسنسعاا أف ياصر رسوؿ هللا 
{{  ِٔ ََِٔ َُٖغٜو  ََ َُٖغٜوَت َِٓز  ٔبُغٖٓٔتٞٔبُغٖٓٔتٞ  َت َِٓزٔع َٖٔتٞ  ٜفَغأرٜفَغأر  ٔع َٖٔتٞٝأ ُ٘  ٝأ ُٜ٘فًٜ ٢ٕٗٝز  َٔا١ٔ٥ََٔا١ٔ٥َ  ٜأِجُضٜأِجُض  ٜفًٜ ٢ٕٗٝزَؽ 9ٔٗ{{  َؽ

  

ترونها الاػاس و لػ  ىاهػا،  ، والاله أجر مالة  هيد أليه أحيا ُساَّة رسوؿ هللا 
   ؤ ء حاؿ هللا فيه :                    ((157157)األعضاف)األعضاف. 

 ... يسأؿ هللا 
 .... أف يبلراا  ذا ادلقاـ

وأف غلعلاػػا مػػػن أ ػػػل ابػػػة الصػػػادحة للابيػػػ  ادلصػػػسلد ىليػػػه أفضػػػل الصػػػ ة وأمت 
، واسػػػػػنباؽ اخلػػػػػ ات، والنخلػػػػػق وأف غلعلاػػػػػا مػػػػػوفقني   ىمػػػػػل الساىػػػػػات.....  السػػػػػ ـ

 ..... ابألز ؽ الكرؽلات، والنعامل ابدلعام ت اليرىيات
وأف غلعلاػػػا مػػػن الػػػذين ينأسػػػوف سبيػػػ  هللا ومصػػػسلاه   وػػػل أيلاسػػػه ، ويقنػػػدوف 
سضرته   ول أىماذل ، وغلعلويػه ظلوذجػاً  يبػاً   وػ  تعػام    وأز حهػ  وأحػواذل ، حػ  

  لػػواء  ػػلاىنه، وضليػػر معػػه يػػـو القيامػػة   اجلاػػة   زمػػرة أ ػػل يكػػوف معػػه يػػـو الػػدين  ػػ
 ..... معينه

وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل 

                                                           
 جٌُ٘ى جٌىر١ٍ ٌٍر١ٙمٟ ػٓ جذٓ ػرحِ  9ٔٗ
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 اجمللس الثالث واألربعون
  ذب األْقاص يًٓيب ذب األْقاص يًٓيب 

  عالقات األذب١عالقات األذب١

  ففات األذب١ففات األذب١
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  ٗٔ8ذب األْقاص يًٓيب ذب األْقاص يًٓيب : : اجملًػ ايثايث ٚاألصبعٕٛاجملًػ ايثايث ٚاألصبعٕٛ
  

 :وا ىن رسوؿ هللا تعا د األيصار أ  ينخل
ف ف أمي  بي ء   يلسػه و ػ  أحيػاء فهػ  مجيعػا آةػوف ولػي  ذلػ  ىػذر ىاػد هللا 

  واف حبه  حلضرة الا ، .أىلد مرات  احل    الدييا من أوذلا إىل آزر ا 
الرجػػػل الػػػذى جعلنػػػه حػػػريا وسػػػيساً ذلػػػ    الصػػػل    ىػػػاـ احلديبيػػػة، بيػػػاه  وبػػػني 

 :مسعود ال قل  وإمسه ىروة بن رسوؿ هللا 
ذ   حلضرة الا  ح  ػلدعه فوجد األيصار حوله ووأأ  ُأُسود، إذا توضػأ حضػرة 

يسػػػارىوف إىل وضػػػوله يبندرويػػػه حػػػ    يرتوػػػوف حسػػػرة تاػػػهتؿ ماػػػه ىلػػػد األرض،  الاػػػ  
ٍزذوا وضوءه ؽلساوف بػه وجػو ه  وأبػداأ ، وإذا تكلػ  أمػروا مجيعػاً، والكػل يريػد أف 

 قضاء حاجنه، ويناافسوف   ذلك، فقاؿ لقومه دلا رجم إليه :يكوف  و ادلكلف ب
  ٚقٝقضٚقٝقض  نغض٣نغض٣  ع٢ًع٢ً  ٚرخًتٚرخًت  املًٛىاملًٛى  ع٢ًع٢ً  رخًترخًت  يكزيكز  ٚاهللٚاهلل  قّٛ،قّٛ،  ٚأٟٚأٟ  }}

  أفرابأفراب  ٜععِٜععِ  نُانُا  أفراب٘أفراب٘  ٜععُٜ٘ععُ٘  ًَهٟاًَهٟا  قطقط  صأٜتصأٜت  إٕإٕ  ٚاهللٚاهلل  ٚايٓحاؽٞ،ٚايٓحاؽٞ،

  فشيوفشيو  َِٓٗ،َِٓٗ،  صجٌصجٌ  ٜزٜز  يفيف  ٚقعتٚقعت  إالإال  خنا١َخنا١َ  تٓدِتٓدِ  إٔإٔ  ٚاهللٚاهلل  ،،  ستُزٟاستُزٟا  ستُزستُز

    ٜكتتًٕٜٛكتتًٕٛ  نارٚانارٚا  تٛمأتٛمأ  ٚإساٚإسا  أَضٙ،أَضٙ،  ابتزصٚاابتزصٚا  أَضِٖأَضِٖ  إساإساٚٚ  ٚجًزٙ،ٚجًزٙ،  ٚجٗ٘ٚجٗ٘  ب٢ٗب٢ٗ

  إيٝ٘إيٝ٘  ايٓعضايٓعض  دنزٕٚدنزٕٚ  َٚاَٚا  عٓزٙ،عٓزٙ،  أفٛاتِٗأفٛاتِٗ  خفنٛاخفنٛا  تهًُٛاتهًُٛا  ٚإساٚإسا  ٚم٥ٛ٘،ٚم٥ٛ٘،  ع٢ًع٢ً

{{ي٘ ي٘   تععُٟٝاتععُٟٝا
420420

  

 زوَّد ذلك فقاؿ: هللا و

                          ((165165.)ايبكض٠.)ايبكض٠  

بياػػا أفضػػل الصػػ ة وأمت احلواريػػوف الػػذين وػػايوا حػػوؿ سػػيد  ىيسػػد ىليػػه وىلػػد ي
الس ـ أحرب الااس إليه،  مم واحد ماه  و و يهوذا اإلسقريو د   اجلالهتة فدؿَّ الػرـو 

 ألقد  به ىيسد ىليه ح  يكيده فأمسػكوه وحنلػوه، ورفػم هللا  ىليه، لو  أف هللا 
                                                           

 َٕ٘ٔٓ/ٔ/ٖٓ –جألليٍ  –جٌك١ّىجش  –وٌِ جٌٍٓٙز  8ٔٗ
 جإل٠ّحْ ٖؼد ِهطيٍ جٌّٕٙحؼ ٕٓٗ
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 ىيسد ىليه الس ـ.
 !!لكن أمااب رسوؿ هللا وايوا يلدويه آبابله  وأمها  

 !  واف ول واحد ماه  يقوؿ له: فداؾ رسوؿ هللا يلس  وما  وأف وأم ووله
 !!أحبوه حباً   يسنسيم أحد ومله و  يعنه و  تيبيهه و  م يله أبداً 

 !ومم  ذا وايوا ػلبوف إزواأ  أو ر من أيلسه 
 !إذا رأينه  اد حلوهب  وىيوأ  يسسم ماها الصلاء

 !الضياءوترى بريق العيوف فيه األيوار و 
 !الوجه ىليها الوحار والبهاء وترى مساة

 دلاذا؟
 .ألف الصدور مايرحة والقلوب سليمة  

  عالقات األذب١عالقات األذب١

وأريػػد مػػاك  أف يعػػود  ػػذا األمػػر مػػم أيصػػار هللا ورسػػوله    ػػذا الهتمػػاف حػػ  ف  
  جرىػػة مبسػػ ة األيصػػار، يػػؤدلس أدلػػاً ابلرػػاً ىاػػدما أجػػد  ػػاااء بػػني اعاػػني مػػن األحبػػة، اػػ

ابة الا معه مس  ول اجلراح وااي ـ الا التيه ح  من أىداء هللا، فمػا ابلػك مػن أزيػه 
 ؟!.  هللا 

  يكػػػرر ىسػػػاء مػػػن أوؿ  أخ يِرػػػ  مػػػن أزػػػوه، دلػػػاذا؟! فضػػػل هللا واسػػػم، وهللا 
الدييا إىل أف يرث األرض ومن ىليها،  ل  ااؾ أحد وجهه ييبه وجه ال ػاين؟!  ػل  اػاؾ 

مػػوته ييػػبه مػػوت اايزػػر؟!  ػػل  اػػاؾ بصػػمة أحػػد تيػػبه بصػػمة اايزػػر سػػػواء    أحػػد
بصػػمات األمػػابم أو العػػني أو بصػػمات األسػػااف؟!  ػػل  اػػاؾ جياػػات أحػػد تيػػبه جياػػات 

 اايزر؟  ، وذلك   يوجد أحد ىساؤه البا س ييبه ىساء ال اين أبداً.
ف مػػا معػػه يسػػنوج  فػػ ذا وػػاف هللا حػػد زصَّػػه بيػػ ء فػػأ  معػػ   ػػ ء أيضػػاً، فػػ ذا وػػا

ح  يقيػه هللا مػن داء الرػرور أليػه  الظهور فه  معضله معبة  ناج إىل العااية من هللا 
يكوف معرض له ولي  لديه مااىة من داء الررور، ولو جاء داء الررور فكل مػا فػات ماػه 
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 يكوف بور أى   يصل  أبداً.
 : حاؿ لكن إف زصس هللا بي ء   السر فهذا فضل من هللا 

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ َ٘اي٤ً ٖٞ  اٞيَعِبَزاٞيَعِبَز  ُٜٔرٗبُٜٔرٗب  اي٤ً ٖٞايٖتٔك ٖٞ  ايٖتٔك ٔٓ ٖٞاٞيَغ ٔٓ ٖٞ  اٞيَغ ٖٞاٞيَدٔف ٕٔٗ{{  اٞيَدٔف
  

  أحد يعلمه، فيكوف تق  يق  زل    يعلمػه أحػد أبػداً إ  أ ػبا ه مػن الصػاحلني 
، لكػػن وػػل مػػؤمن مػػن وادلنقػػني الػػذين يرويػػه بعػػني البصػػ ة الػػا و بهػػا ذلػػ  رب العػػادلني 

 .سيد األمة األمة له يصي  سلصوص من م اث 
ولذلك رأياا الصاحلني وايوا يسلموف ىلد الع الهت ويقبلوا أيديه ، ويسػلموف ىلػد 
أمػػػػااب العا ػػػػات ويسػػػػألو   الػػػػدىاء، ويسػػػػلموف ىلػػػػد  س   يظػػػػر الاػػػػاس رلهػػػػولني، 

 ػػو الػػذى  ويسػػلموف ىلػػيه  سػػرارة ومػػدؽ، ويسلبػػوا مػػاه  الػػدىاء، دلػػاذا؟ ألف الاػػ  
ج إىل غهتواتػػه ؽلػػر أو  ىلػػد الضػػعلاء اجلالسػػني   ادلسػػ د، إذا زػػر  ىلَّماػػا ذلػػك، وػػاف 

 :يسأذل  الدىاء ويقوؿو 
َُا  }} َْٓ َُاإ٢ َْٓ َِٓقُض  إ٢ َِٓقُضُت ٙٔ  ُت ٖٙٔٔش ١ََٝٓ  ٖٔش ١ََٝٓاأل َٗا  األ َٗأبَنٔعٝٔف ِِ  ٔبَنٔعٝٔف ٢ٗ َٛٔت ِِٔبَزِع ٢ٗ َٛٔت ِِ  ٔبَزِع ََِِٚفاٜلٔتٗ ِِ   ََٚفاٜلٔتٗ ٢ٗ ِِ َٚإ٢ِخاٜلٔف ٢ٗ {{َٚإ٢ِخاٜلٔف

422422

  

فاان ضل  اإلزوة مجيعاً   هللا، ولذلك وػل أخ   بػد أف يعنقػد أيػه بػدوف إزوايػه 
  أزػػراه، فػػ ذا  أف يقػػدـ ىمػػ ً   دييػػاه، و  أف ياػػاؿ مػػا يرجػػوه ىاػػد هللا   يسػػنسيم 

دىػػو  هللا لاػػا وإلزواياػػا فقػػد أىاػػا بعضػػاا ىلػػد بلػػوغ ادلػػر   الػػدييا و  اايزػػرة وسػػاكوف  
 حاؿ: وما حالوا: )الااج  ماا ٍزذ بيد أزيه( ويف سادزل اجلاة؟ وما أزرب الا  

ٞ فالٕ ايش٣ نإ دنًػ َعٞ يف ايزْٝا ٞ فالٕ ايش٣ نإ دنًػ َعٞ يف ايزْٝا ٜكٍٛ ايعبز ٜا صب أٜٔ أخٜكٍٛ ايعبز ٜا صب أٜٔ أخ  }}

فٝكٍٛ ي٘ اهلل إْ٘   ٜعٌُ مبثٌ عًُو فٝكٍٛ ٜا صب إ٢ْ نٓت أعٌُ يٞ ٚي٘ فٝكٍٛ ي٘ اهلل إْ٘   ٜعٌُ مبثٌ عًُو فٝكٍٛ ٜا صب إ٢ْ نٓت أعٌُ يٞ ٚي٘ 

ٖٕٗ{{خش بٝز أخٝو ٚارخال َعا ادت١ٓ خش بٝز أخٝو ٚارخال َعا ادت١ٓ   فٝكٍٛ ي٘ ايهضِٜ فٝكٍٛ ي٘ ايهضِٜ 
  

 ػػػػذه الػػػػدرجات ويػػػػف ساصػػػػل إليهػػػػا ومعظماػػػػا وسػػػػاىل   الساىػػػػات والعبػػػػادات 
                                                           

 صك١ف ٍُِٓ ِٕٚٓى أقّى ػٓ ْؼى ذٓ أذٟ ٚلح٘  ٕٔٗ
ٕٕٗ ٚ ْٓ ْيؼَدِ  ػ ُِ  ِٓ أَٜس لقحيَ  ٍٰ  َْْؼى ْذ قْؼىر  ٌَ َْ   َّْ ْٓ  َػٍَقٝ فَْضقعل  ٌَقُٗ  أَ ق ُْقٛيُ  فَمَقحيَ  ُوَٚٔقُٗ، َِ  سّهِ  ٌَ
 ًْ َ٘  {  َْ ٚ ٍُ َْٕي َْ  ضُ لُٛ ََ ٍْ ضُ ُْ { ئِالَّ  َٚ ُّٟ  فَمَحيَ س ٚػٕىٖ ٚجٌٕٓحتٟ، جٌرهحٌٞ ٌٚجٖ. ذِْضؼَفَحتُِى  جٌكى٠ع{.}سجٌَّٕر
 ػقٓ جٌٗق١م، ٚأذقٛ ققحضُ أذقٟ جذقٓ أنقٍؼ حء، ٚٚفٝ جٌقىٌ جٌّٕػقٌٛضؼ٠ٍف جألق١حء ذفضحتً جإلق١ ٖٕٗ
 ٠ؼٍّقٛج ٌقُس ف١مقحي.َٚؾطقٟ؟ أ٠قٓ ٌٚقىٞ، أ٠ٓ أِٟ، أ٠ٓس ف١مٛي جٌؿٕس جٌٍؾً ٠ىنًس ؾر١ٍلحي ذٓ ْؼ١ى
صُ } لٍأ غُ ٌُٚٙ، ٌٟ أػًّ وٕصس ف١مٛي. ػٍّه ِػً ٍْ  َؾَّٕق   ح َػقْى َٙ قٓ ٠َقْىُنٍَُٛٔ َِ  آِقٓ ِقٓ ٠ؼٕقٟ{ َصقٍَفَ  َٚ

ْٓ } ٘إالء ذؼى ذحٌطٛق١ى ُْ  تُٙآذَ  ِِ ِٙ ِؾ  َٚ َْ أَ َٚ   ُْ ِٙ طِ   َّ٠ ّ ٌِ يُ   ِؼُٙ ٠ىنٍْٛ{ َٚ



  :                                              :                                              8989نتاب نتاب                                                                   (     (     430430))

 

 

 :حد ورد   اخلربو والاوافل والقرابت الا صلنهد فيها معًا؟ 
َٓإ ف٢ اهلل  }} َٓإ ف٢ اهللَاحٜتابَٓ اُ َُا َٜكاَٟاإإ  َاحٜتابَٓ اُ ْٗ ًَـٓ َُا َٜكاَٟاال َصٜفَع اهلٝل أٜق ْٗ ًَـٓ ٘ٔ  ال َصٜفَع اهلٝل أٜق ََٜكاّ َفأذٔب ٘ٔإىل  ََٜكاّ َفأذٔب َٚ َٚ   إىل 

ِٕ ِٕإ ُ٘  إ َْ َٕ ُرٚ ُٜ٘نا َْ َٕ ُرٚ ٌَُ  ف٢ف٢  ٜنا ٌَُاٞيَع ٕٗٗ{{  اٞيَع
  

ما داـ آتزياا مػم بعػض فكلاػا يرفػم بعضػاا للمقػاـ األىلػد، وصلنمػم ىليػه معػا ىاػد 
اإلذلػػ  الكػػرمي، اإليسػػاف ويػػف يكػػوف مػػم ، ايظػػر ذلػػذا اذلاػػاء العظػػي ، وايظػػر للسػػر هللا 

  الصاحلني؟ يؤازيه  ويهتور   ويود   وػلضر رلالسه  فيػأ  يػـو القيامػه فيػدزل معهػ : 
                                          ((99)ــٛت ــٛت(ايعٓهبــ و  أريػػػػد أف يكػػػػدر ، ، ايعٓهبــ

  يكدر الالوس بيدء  م  بػه اليػلاه م ػل ولمػة غيبػة أو اأُلُزوة بي ء   الصدور، و 
ظليمػػة أو ولمػػة  بيػػة أو ولمػػة جافيػػة، وأزسػػر داء يقػػم بػػني ابػػني يقػػل الكػػ ـ،   يوجػػد 
أحػػد مػػن ابػػني أبػػداً ياقػػل إ  الكػػ ـ احلسػػن، لكػػن لػػو مسػػم وػػ ـ آزػػر وػػأف م يسػػمعه، 

 حات ويؤعر ىلد القلوب.دلاذا؟ ألف ذلك  و ما يعكر الصلو، وييوِّش الع 
ولػػذلك ىاػػدما أمسػػم أف أخ ياقػػل و مػػاً لي ػػ  زػػ ؼ بػػني إزوايػػه أىػػرؼ أيػػه لػػي  

 .ماا، أليه من سلك ادلاافقني والعياذ اب 
 :وأزسر األمراض وذلك ىلد اإل  ؽ

 !مرض سوء الظن
 .و و   يابر  أف يكوف أبداً بني ابني
 األسوء، م ً : وسوء الظن يعس أ ل أمور أز  ىلد 

 لبػػ  ماػػه حاجػػة وم يسػػنسم أف يوفيهػػا، فأ ػػل ذلػػك ىلػػد األسػػوأ، مػػم أيػػه حػػد 
حػاؿ:  يكوف ما زاؿ يبال ىاها ح  يوفيها  ، لكن ىاد  داء الع لػة والنهػور وهللا 

                ((1111)االعضا٤)وأظن أيه   يريد أف يقض  مصػلاا، وألصػق لػه حالمػة  االعضا٤
 النه  أليه الزر ىن حضاء مصلاا.من 

   يػل ذلػػ :ف   بػد أف يكويػوا ومػا حو لكػن ابػ                        
ــا٤(3737)) ــا٤(االْبٝـ   تسػػػنع ل األمػػػور، دلػػػاذا   ألػػػنم  لػػػه األىػػػذار ىلػػػد أيػػػه مػػػا زاؿ يباػػػل ىػػػن  االْبٝـ

                                                           
 .ضؼ٠ٍف جألق١حء ذفضحتً جإلق١حء ٕٗٗ
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 مجعني.مسل ،   بد أف يكوف ا  ىذري يلنم  األىذار ل حبة أ
إذا م يسنسم أف يلػنم  األىػذار فسػيعيا حياتػه ولهػا ملسػم ابألوزار، أليػه يػنه  

ِِ  }} :الااس ابلبا ل، حاؿ  ٜٖاٝن ِِإ٢ ٜٖاٝن ٖٔ،  إ٢ ٖٔ،َٚايع٤ ٕٖ  َٚايع٤ ٕٖف٢ِٜ ٖٔ  ف٢ِٜ ٖٔايع٤ {{اٞيَرٔزٜٔث اٞيَرٔزٜٔث   ٜأٞنَشُبٜأٞنَشُب  ايع٤
ٕٕٗ٘ٗ٘ 

  ففات األذب١ففات األذب١

، مػػن حبيػػ  هللا  اً مػػن هللا، حريبػػ اً إف واػػ  تريػػد أف تعػػيا   حياتػػك ولهػػا حريبػػ
 :ح الباؿمرةا

 !! هِّر يلسك من  ذه اخلصاؿ
الوسوسػػة ابلاميمػػػة وسػػػوء الظػػن   األحبػػػة، زػػػذ أمػػػور   ولهػػا ىلػػػد ز  ػػػا وبر ػػػا 

تكػػوف  -واىلػػ  أأػػ  ػلرمػػوف أ ػػد احلػػرص ىلػػد اخلػػ  لػػك، والػػبعض   بعػػض األحيػػاف 
فيصل سوء الظن به    يخه، ويقوؿ أ    أػ  ىيػرة سػاة أو ىيػرين  -مصيبنه أورب

اليػػػيم وم أرى  ػػػ ء، اليػػػيم   يريػػػد أف يعسيػػػس  ػػػ ء، و ػػػل اليػػػيم يعسػػػ   سػػػاة مػػػم
، ضلػػن يكنػػ  الكيػػوؼ لكػػن مػػن الػػذي يعسػػد أحػػد؟! الػػذي يعسػػد  ػػو ملػػك ادللػػوؾ 

أليػه يػرى أيػك لػو  ، وإف أزَّر ادلاه ىاك ف ف  ذا حلكمة يعلمهػا ادلا ؟ رب العهتة 
 ريق هللا وتايرل هبػا ىػن  أزذت  ذه ادلااة سوؼ تكوف زلاة ىليك وسوؼ تبعدؾ ىن

 ادلاهج القومي.
 :إيساف منع ل ويريد العل 

، ومػػن اً لػػو أىسػػوه العلػػ  مػػن البدايػػة والنػػف حولػػه الاػػاس سػػوؼ غلعػػل يلسػػه  ػػيخ
حوله يقولوف الييم جاء الييم وذ   الييم، فسيعنقد أيػه ومػل واتصػل و ػو مػا زاؿ 

مػػا و بػػه هللا مػػن  بػػه ىػػن هللا    البدايػػة وم يػػر  ػػ ء، ولػػي  معػػه إ  لسػػاف بيػػاف يبػػني
مرحلػة مػن مراحػل العيػاف والكيػف والػدرجات العلػػد  يأيػوار البيػاف ولكاػه م يصػل إىل أ

 !!!!من العرفاف
 و و م يصل إىل  ذه الدرجات؟! اً فكيف يكوف  يخ

 فلو أزر ىاه ذلك سيكوف أفضل له.
                                                           

 جٌرهحٌٞ ٍُِٚٓ ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز  ٕ٘ٗ
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عيػػوب، وإف أراد فاإليسػػاف احلبيػػ  دالمػػاً يلػػنم  إلزوايػػه األىػػذار، و  يػػنلم  ال
أف يلنا ىلد العيوب يعمل م ل ، وػل الكػام ات الػا معػ  الظا ريػة والبا ايػة أسػلسها 
ىلػد الػػال  الػا بػػدازل  ألرى هبػا ىيػػوب يلسػػ ، لكػن أ  لػػي     ػأف بعيػػوب غػػ ي، 

 حاؿ لاا: وماذا سأفعل بعيوب غ ي، الا  
ِٔ  ٝطَٛب٢ٝطَٛب٢  }} َُ ِٔٔي َُ ُ٘  ٔي َُ٘ؽَغًٜ ُ٘  َؽَغًٜ ُِٝب َُ٘ع ُِٝب ِٔ  َع َِٔع ُٝٛٔب  َع ُٝٛٔبُع ٕٙٗ{{ٖٓاؼ٢ ٖٓاؼ٢ اياي  ُع

  

يسلػ  مػن األحبػاب الػذين حولػه أف يبياػوا لػه ىيوبػه، ولكػن  وواف سيد  ىمر 
لي  أماـ اجلمم وإظلا يهم  هبا   أذين، فالاصياة ىلػد ادلػ  فضػياة، و  يقوذلػا لرػ ي 

 وايظر إىل احلكمة   الك ـ: فكاف يقوؿ
{{  َِ ََِصٔذ ُ٘  َصٔذ ُ٘ايًٜٓ ِٔ  ايًٜٓ ََِٔ َِٖز٣  ََ َِٖز٣ٜأ َٞٓ  ٜأ َٞٓإي َٕ  عٝٛبٞ،عٝٛبٞ،  إي َُٕتٔربُٓٛ ِٕ  ُتٔربُٓٛ ِٕأ ٌَ  َتٝكٛٝيٛاَتٝكٛٝيٛا  أ ٌَفٝرتُ   يهِ،يهِ،  فٝرتُ

ِٕ ِٕٚإ ٌَ  ٚإ ٌَقٝ ِِ  قٝ ِِٜيٝه ٌُ  ٜيٝه ٌَُِٔث ِِ  ايشٟايشٟ  َِٔث ًُٞت ِِٝق ًُٞت ِِ  ٝق ِِٜئنِبُت َٕ  ٜئنِبُت ََٕتٔحُزٚ َٕ  فُٝافُٝا  ايٓاؼ٢ايٓاؼ٢  ع٢ًع٢ً  َتٔحُزٚ ِٓٔهُضٚ َُٕت ِٓٔهُضٚ   ََٔٔ  ُت

،ِٖٔ ِٖٔ،أَٛص٢ َٕ  أَٛص٢ َٕٚتأتٛ ٌَ  ٚتأتٛ ٌََِٔث َٕ  أفالأفال  سيٜوسيٜو  َِٔث َُٕتٔربُٓٛ ِٕ  ُتٔربُٓٛ ِٕأ ِِ؟  ُِٜؤَخَشُِٜؤَخَش  أ ِٝٝه ِِ؟عً ِٝٝه ُُٛا  عً ٢ٗ ُُٛااتَٓ ٢ٗ ِِ  اتَٓ َٜٝه ِِصٞأ َٜٝه َٟ  صٞأ َٟٚصأ   ٚصأ

٢ٌ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ِِ  ٜأ ْٔٝه ََا َِِط ْٔٝه ََا ٌَ  ََٚتَثبَُٓتٛاََٚتَثبَُٓتٛا  َط ٌَٜقِب ِٕ  ٜقِب ِٕٜأ ُُٛا،تََت  ٜأ ُُٛا،ٜهًٜٓ ُُٛا  ٜهًٜٓ ُُٛاََٚتَعًٜٓ ٌَ  ََٚتَعًٜٓ ٌَٜقِب ِٕ  ٜقِب ِٕٜأ ًَُٝٛا،  ٜأ ًَُٝٛا،َتِع ُ٘  َتِع َْٓ ُ٘فِ َْٓ   َٜٜأٔتَٜٜٞأٔتٞ  فِ

ْٕ ْٕطَا ُ٘  طَا َُِٜ٘ؾَتٔب ٌُ  اذتلُٓاذتلُٓ  فٝ٘فٝ٘  َِٜؾَتٔب ٌُٚايباط ُٕ  ٚايباط ُٕٜٚهٛ ِٜٓهضٟا  فٝ٘فٝ٘  املعضُٚفاملعضُٚف  ٜٚهٛ ِٜٓهضٟاَُ ِٜٓهُض  َُ ِٜٓهُضٚامٝل   فٝ٘فٝ٘  ٚامٝل

٘ٔ  إىلإىل  ََُتٜكٓضْبََُتٜكٓضْب  فُٓهِفُٓهِ  ََِعضٚفٟا،ََِعضٚفٟا، ٘ٔايًٜٓ ُٙ  مبامبا  ايًٜٓ ُٜٙبأعُز ََُتَرٓبْب  ٜبأعُز ََُتَرٓبْبَٚ َٚ  ٔ٘ ٘ٔإيٝ ُ٘  مبامبا  إيٝ ُُِٜ٘بٔغُن   عًٝ٘،عًٝ٘،  ُِٜبٔغُن

ُ٘  قاٍقاٍ ُ٘ايًٜٓ ِٔ  عاىلعاىلتت  ايًٜٓ َُ ِٜٔأٜف َُ َٔ  ٜأٜف ٜٓ َُٔط ٜٓ ُ٘  ُط ُٜ٘ي ٘ٔ  ع٤ُٛع٤ُٛ  ٜي ًٔ َُ َ٘ٔع ًٔ َُ ُٙ  َع ُٙفضآ     }}427427َذَغٟٓاَذَغٟٓا  فضآ

 :من يبني ىل ىيوف أىساين  دية
 .وأحسن  دية أف أىرؼ ىيوب يلسد ح  أىاجلها وأ لىف ماها

فسيسػػػػافر ىلػػػػد اللػػػػور إىل ..... وىاػػػػدما يػػػػنخلىف اإليسػػػػاف مػػػػن ىيػػػػوب الػػػػال  
فني رضػػػواف هللا تبػػػارؾ وتعػػػاىل القػػػدس األىلػػػد مػػػم الابيػػػني والصػػػديقني والصػػػاحلني والعػػػار 

 .ىليه  أمجعني
 :و ذه احلاؿ الا يريد أف يكوف ىليها ح  يسناق أف يدزل   حوؿ الا  

{{  ِٖ ُٗ ِٖاي٤ً ُٗ َِْقاص٢،  اٞئفِضاٞئفِض  اي٤ً َِْقاص٢،ٔيأٜل َٓا٤َٔٚأٜلَٚأٜل  ٔيأٜل َٓا٤ِٔب َِْقاص٢،  ِب َِْقاص٢،اأٜل َٓا٤ٔ  اأٜل َٓا٤َٔٚأٜلِب َٓا٤ٔ  َٚأٜلِب َٓا٤ٜٔأِب َِْقاص٢،  ٜأِب َِْقاص٢،اأٜل َٓٔغا٤ٔ  اأٜل َٓٔغا٤َٔٚٔي َِْقاص٢،  َٚٔي َِْقاص٢،اأٜل   اأٜل

                                                           
 ِٕٓى جٌرُجٌ ٚجٌٗٙحخ ػٓ أّٔ  ٕٙٗ
  ػٓ ػٍّذٓ جٌهطحخ  جٌىجٌِٟ ْٕٓ 7ٕٗ
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َٓٔغا٤ٔ َٓٔغا٤َٔٚٔي َٓا٤ٔ  َٚٔي َٓا٤ٜٔأِب َِْقاص٢،اا  ٜأِب َِْقاص٢،أٜل َٓٔغا٤ٔ  أٜل َٓٔغا٤َٔٚٔي َٓا٤ٔ  َٚٔي َٓا٤ٜٔأِب َٓا٤ٔ  ٜأِب َٓا٤ٜٔأِب َِْقاص٢  ٜأِب َِْقاص٢اأٜل   9ٕٗ{{  اأٜل

ضلػػػن يريػػػد أف يػػػدزل    ػػػذا الػػػدىاء لػػػذلك ضلػػػاوؿ أف ينصػػػف بصػػػلات األيصػػػار، 
 أف غلملاا بذلك إيه ىلد ول   ء حدير وابإلجابة جدير. يسأؿ هللا 

 وملد هللا ىلد سيد  ن وىلد آله ومابه وسل 

 
 ة على رسوله وببركة الصال

======================================================= 

مفتاح إختصار أسماء كتب تخرٌج الحدٌث النب ى الشرٌ  كما  رد 

 بالجامع الصغٌر نمالً ع   كنز العمال

 

 ،)ت  للترمذي ،)د  ألبً دا د ،)ق  لهما ،)م  لمسلم ،)خ  للبخاري
 ،  لهم إال اب  ماجه3) ،  لهؤالء األربعة9) ،)ه  الب  ماجة ،)   للنسائً

)ن  للحاكم فً مستدركه  إال  ،)عم  البنه فً ز ائده ،)حم  ألحمد فً مسنده
)حب  الب  حبا  فً  ،)تخ  له فً التارٌخ ،)خد  للبخاري فً األدب فمبٌ ،
)طص  له فً  ،)طس  له فً األ سط ،)طب  للطبرانً فً الكبٌر ،صحٌحه
 ،)ش  الب  أبً شٌبة ،ٌد اب  منص ر فً سننه)ص  لسع ،الصغٌر

)لط  للدارلطنً فً  ،)ع  ألبً ٌعلى فً مسنده ،)عب لعبد الرزاق فً الجامع
)حل  ألبً نعٌم فً ، )فر للدٌلمً فً مسند الفرد س فمبٌ ،السن   إال 

 ،)هك  له فً السن  ،)هب  للبٌهمً فً شعب اإلٌما  ة،الحلٌ
للخطٌب فً  )خط  ،للعمٌلً فً الضعفاء عك ) ،)عد  الب  عدي فً الكامل

  إال فمبٌ .)إنتهى .التارٌخ 

 

                                                           
 ِٕٓى أقّى ٚصك١ف ٍُِٓ ػٓ ٠َى ذٓ أٌلُ  9ٕٗ
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 ترمجة املؤلف

 فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد

    ـ، ٜٛٗٔأونوبر ٛٔيبذة: ولد فضيلنه
جلميهتة، مروهت  ػ ابٖٚٙٔمن ذى احل ة  ٘ٔادلوافق 

الساسة، غربية، ج ـ ع، وحصل ىلد ليساي  ولية 
ـ، د ىمل ٜٓٚٔدار العلـو من جامعة القا رة 

ابلرتبية والنعلي  ح  ومل إىل ماص  مدير ىاـ 
 ـ.ٜٕٓٓمبديرية  اسا النعليمية، وتقاىد ساة 

  الاياط: يعمل رليسا لل معية العامة
ومقر ا  ٕٕٗللدىوة إىل هللا مبصر، وادليهرة برح  

ادلعادى ابلقا رة، وذلا  ٘ٓٔ ارع  ٗٔٔالرليسد 
مجيم أضلاء اجلمهورية.، وما ين وؿ مبصر والدوؿ العربية واإلس مية لاير  فروع  

الدىوة اإلس مية، وإحياء ادلُ ل واألز ؽ اإلؽلايية؛ ابحلكمة وادلوىظة احلساة.  ذا 
 ك  ةس ـ، من النس ي ت الصوتية الابإلضافة إىل الكناابت اذلادفة إلىادة رلد اإل

والوسال  ادلنعددة للمااضرات والدروس واللقاءات ىلد اليرال  واألحراص ادلدرلة، 
وأيضا من ز ؿ موحعه ىلد  بكة اإليرتي  

www.Fawzyabuzeid.com  و و أمب  أحد أورب ادلواحم اإلس مية
مدى أسة وع عني ىاـ مض ، ى اببه وجارى إضافة تراث الييم العلمد الكامل ىلد 

 .وحد مت إفنناح واجهة للموحم ابللرة اإلصلليهتية
 :يدىو إىل يبذ النعص  واخل فات، والعمل ىلد مجم الصف  -ٔدىػوته

اإلس مد، وإحياء روح اإلزوة اإلس مية، والنخلىف من األحقاد واألحساد واألعرة 
ربية أحبابه ابلرتبية الروحية الصافية ػلرص ىلد ت -ٕواأل يية وغ  ا من أمراض الال ، 

يعمل ىلد تاقية النصوؼ شلا  ابه من مظا ر  -ٖبعد  ذي  يلوسه  وتصلية حلوهب .، 
بعيدة ىن روح الدين، وإحياء النصوؼ السلوود ادلبر ىلد القرآف والساة وىمل 

 الصاابة الكراـ.
 ر األز ؽ  دفه : إىادة اند اإلس مد ببعل الروح اإلؽلايية، ويي

 اإلس مية، وبرتسيم ادلبادئ القرآيية.
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  :429ومثانوى كتابًا يف ست سالسل تسعةقائمة املؤلفات 
  كتب:كتب:  55أوال : سلسلة مو أعالم الصوفية : عدد أوال : سلسلة مو أعالم الصوفية : عدد 

، الييم ن ىلد س مه س ة وسريرة (ٖ، )ط(ٕاإلماـ أبو العهتال  اندد الصوى) (ٔ)
 يم اإلس ـ السيد إبرا ي  الدسوحد  (٘ٗ، )دوىادلر  الرابى السيد أ د الب (ٔٗ)
 الييم الكامل السيد أبو احلسن الياذىل. (ٜ٘، )ط(ٕ)

  كتاب:كتاب:  2626ثانيا : سلسلة الديو واحلياة  :عدد ثانيا : سلسلة الديو واحلياة  :عدد 
( مالدة ادلسل  ٘)، ٔلقرآف جيلاات من يور ا (ٗ، )ط(ٕزاد احلاج وادلعنمر )( ٕ)

ط( ٕٔملات  اللرج ) (ٛ)، ى(ترج  إيدوييسد وإصلليهت () ط(ٕبني الدين و العل  )
، (ترج  إصلليهتىط( )ٕإلؽلاف )تربية القرآف جليل ا( ٜ، )(إصلليهتى وأيدوييسد)ترج  

إم ح ( ٕٙ،)فناوى جامعة لليباب (ٕٗ) ،ٕيلاات من يور القرآف ج (ٗٔ)
 ،يور اجلواب ىلد أسئلة اليباب (ٕٚ، )ط(ٕاألفراد واننمعات ى اإلس ـ )

وويوا حرآ  ؽليد بني ( ٜٖ)، مناح إيدوييسد وإصلليهتى(ط()ٖ )ويف ػلبىك هللا  (ٖٗ)
فناوى ( ٗٗ،)ادلؤماات القاينات (ٖٗ)، مناح إيدوييسد وإصلليهتى(ط(()ٕالااس )

، ووىد اايزرة( باو إسراليل ٚٙ)،حضااي اليباب ادلعامر (ٓ٘) ،ط(ٕ)جامعة للاساء
 د،( جامم األذوار واألوراٖٚ) ،( إوراـ هللا ل مواتٕٚ) ،( الصياـ  ريعة وحقيقةٔٚ)
( فناوى ٙٚ)، ( أمراض األمة وبص ة الابوة٘ٚ)، ( احل  واجلا  ى اإلس ـٗٚ)

( حوارات ٕٛ) ،( سؤا ت غ  ادلسلمنئٛ)، ٕ( فناوى فورية جٓٛ)، ٔفورية ج
 .ٗ( فناوى فورية جٙٛ، )ٖ( فناوى فورية جٗٛ)، اإليساف ادلعامر

  كتب:كتب:  77املهاسبات:  عدد املهاسبات:  عدد   ثالجًا: سلسلة اخلطب اإلهلامية:ثالجًا: سلسلة اخلطب اإلهلامية:
 هر  عباف و ليلة ( ٛٔ، )وادلعراج(  هر رج  واإلسراء ٚٔ، )ادلولد الابوى( ٙٔ)

اذل رة  (ٕٔ، )احلج و ىيد األضاد (ٕٓ) ، هر رمضاف و ىيد اللسر( ٜٔ)الرلراف، 
 ط(.ٖادلااسبات الدياية )رللد: اخلس  اإلذلامية  (٘٘) ويـو ىا وراء،

  كتابكتاب  11ب اإلهلامية العصرية : عدد ب اإلهلامية العصرية : عدد اجمللد الجانى : اخلطاجمللد الجانى : اخلط
 ( األ لية الابوية للعصر.ٛٚ)

  كتب:كتب:  1111ثالجا :سلسلة احلقيقة احملمدية: عدد ثالجا :سلسلة احلقيقة احملمدية: عدد 
 ط(،ٕ)ٔج إ راحات اإلسراء( ٖٔ) ،ط(ٖاحلقالق ىن حدر سيد اخل لق )حديل  (ٚ)

                                                           
 طف  ذٕفّ جٌطٍض١د ػٕى ئػحوز جٌطرغ.لجٌطرؼس جألٌٚٝ، ٠ٚك ىطحخ ٘ٛ ضٍض١د جٌٍلُ لرً ئُْ جٌ 8ٕٗ
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واج  ادلسلمني ( ٖٖ، )الر ة ادلهداة (ٖٕ، )ط(ٕ)الكما ت امدية (ٕٕ)
، ٕج إ راحات اإلسراء( ٖ٘، )ط( )ترج  ل صلليهتية(ٕ) ملسو هيلع هللا ىلص ؿ هللارسو  ادلعامرين ضلو

( ٚٛ)( اجلماؿ امدى ظا ره واب اه.٘ٛ) ،( أى اعانيٓٚ) ،السراج ادلا ( ٔٙ)
 اليات ادلعراج.

  كتاب:كتاب:  1515  رابعا : سلسلة الطريق إىل اهلل: عددرابعا : سلسلة الطريق إىل اهلل: عدد
 ،ط() ترج  ل يدويسية(ٕ ريق الصديقني إىل رضواف رب العادلني ) (ٙ)
انا دة للصلاء و  (ٕٛ) ، ريق ابوبني وأذواحه  (ٕ٘، )أذوار األبرار (٘ٔ)

، رسالة الصاحلني (ٖٔ، )ى مات النوفيق أل ل الناقيق (ٖٓط(، )ٕ) ادليا دة
ييل النهاى ابلورد  (ٙ٘، )ويف تكوف داىيًا ىلد بص ة  (ٕ٘، )مراحد الصاحلني (ٕٖ)

ى يـو ىا وراء للقاوح د  لة ابني ومااة ادلسرت دين فيما يسل   (ٚ٘، )القرآى
( دىوة اليباب العصرية ٜٚ)، أحسن القوؿ (ٗٙ)، يوافل ادلقربني( ٓٙ، )) قيق(
 ،ٕ( رلاؿ تهتوية الالوس جٜٛ، )ٔ( رلال  تهتوية الالوس جٛٛ)ل س ـ.

  كتابكتاب  1616خامسا: سلسلة دراسات صوفية معاصرة: عدد خامسا: سلسلة دراسات صوفية معاصرة: عدد 
أبواب القرب  (ٕٔ، )الصلاء واألملياء (ٔٔ، )ة و احلياة ادلعامرةالصوفي (ٓٔ)

  ل صلليهتية ومايور ىلد ط( )ترجٖالصوفية ى القرآف والساة ) (ٜٕ) ،وماازؿ النقري 
 ،الو ية واألولياء (ٕٗ، )ادلاهج الصوى واحلياة العصرية (ٖٙ) ،ادلوحم(

( ٛ٘، )الال  وملها وتهتوينها (ٖ٘، )اللن  العرفاى( ٔ٘، )موازين الصادحني (ٜٗ)
 ،مات القرب( يس٘ٙ)، ماهاج الواملني( ٖٙ، )سياحة العارفني

 ( األجوبة الرابيية   األسئلة الصوفية،ٜٙ)، ( العسااي الصمدايية ل ملياءٛٙ)
 ( مقامات ادلقربني.ٖٛ) (  راب أ ل الومل،ٚٚ)

  كتب:كتب:  99سادسًا: سلسلة شـفاء الصدور: عدد سادسًا: سلسلة شـفاء الصدور: عدد 
أوراد  (ٓٗ، )ط(ٖ))مر (أذوار األبرار  (ٖٛ، )ط(٘اللرج ) سلنصر ملات ( ٖٚ)

 ،ط(ٕ) ى ج الرزاؽ لعلل األرزاؽ. (ٙٗ، )ط(ٕاألزيار ) ريج و رح()
، ط(ٕ)رار العبد الصا  وموسدسأ (ٛٗ، )ط(ٖبيالر ادلؤمن ىاد ادلوت ) (ٚٗ)
 رايت ادلؤمن   اايزرة.( بيٖٙ) سلنصر زاد احلاج وادلعنمر. (ٗ٘)
 الر اللضل اإلذل .( بيٙٙ)
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 أين تجد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد
 القا ػػػػػرة رح  اذلاتف إس  ادلكنبة

  ارع جو ر القالد األز ر ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ مكنبة انلد العرف

 سوؽ أـ الر ـ ميداف احلسني ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ مكنبة اجلادي

  ارع الييم رػلاف،ىابدين ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ دار ادلقس 

 الييم ما  اجلعلرى الدراسة ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ كنبة جوامم الكل م

 ىمارة األوحاؼ ابحلسني ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ مكنبة النوفيقية

 زحاؽ السويل  زلف مس د احلسني ٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ ابزار أيوار احلسني

 ميداف حسن العدوى ابحلسني ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ مكنبة العهتيهتية
 جو ر القالد ابلدراسة ارع  ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ اللاوف اجلميلة

  ارع ادليهد احلسير ابحلسني ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ مكنبة احلسياية

  ارع ن ىبه زلف األز ر ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ مكنبة القلعة

 ميداف السيدة يليسة . ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ مكنبة يليسة العل 

  ارع  ريف ٕىمارة اللواء  ٕٖٜٖٕٚٔٗ ادلكن  ادلصري احلديل

  ارع البسناف بباب اللوؽ ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ األدي  وامل وي ى

  ارع النارير، ميداف الدح  ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ مكنبة دار اإليساف

 ميداف  لع  حرب ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ مكنبة مدبوىل

 ،  ارع الاصر مدياة يصرٕٓٓٓ يبة  ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ مدبوىل مدياة يصر

  ارع ىدىل جوار السارتاؿ ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ الاهضة ادلصرية

  ارع د. ح ازي، زلف  دي الرتساية ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ نوزيم   للاير وال

 درب األتراؾ، زلف اجلامم األز ر ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ ادلكنبة األز رية للرتاث

  ارع جو ر القالد األز ر ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ مكنبة أـ القرى

  ارع الصاادحية ابألز ر ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ ادلكنبة األدبية احلدي ة

  ارع د.أ د أمني، مصر اجلديدةٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ مكنبة الروضة اليريلة

 اإلسػػػػكادرية  
 زلسة الرمل، أماـ مسع  جاد ٕٜٕٕٛٓٓٙٗٔٓ ويك سو 

 زلسة الرمل، ملية زغلوؿ ٜٕٖٕٛٙٔٓٓٔٓ الكناب اإلس مد ال قاى

  ارع الاب دايياؿ، زلسػة مصر ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٔٓ ويك ن سعيد موسد
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 الاب دايياؿ، زلسة مصرش  ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ مكنبة الصياد

 ادلي أ د إمساىيل، سيدى جابر ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘ مكنبة سيبويه

 أ/ أ د األبيض -زلسة الرمل ٖٖٕ٘٘٘ٗٛٛٔٓ الكيك األبيض
 األحػػػػػػػالي   

  وار مدرسة ىبد العهتيهت ىلد -الهتحازيق -------ن  ويك ىبد احلافظ
 ارع يور الدين  –الهتحازيق  ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ مكنبة ىبادة
 أماـ مس د السيد البدوى - اسا ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ مكنبة ةاج
 سعيد وادلعنص  أماـ ولية الن ارة شٜ -اسا  ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ مكنبة حربة

 ارع السوداف أماـ السارتاؿ،  -ولر الييم  ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓ ويك النارير
 أ/سامد أ د ىبد الس ـ

 جيهاف  وار مسنيلد ارع  -صورة ادلا ٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓ ةماافة اجلامعمكنبة 
 أ/ىماد سليماف السوارىء

 أ/ىا ف وفدى، ش اذلادى، ىهتبة ىقل، ادلاصورة ٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓ الر ة ادلهداةمكنبة 
 وار مدرسة ابن  ةال ايوي ارع  -ادلاصورة ٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓ ةمكنبة ماافة ال ايوي

 وماؿ الدين أ د اج، احللقماف
 أزبار اليـو ماافة

 ج ن األتر حلا ا
 وار مدرسة م ح سام  -ادلاصورة –  لخا ٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓ

 أماـ ووبرى  لخا ة،الن اري
 أ  اده غهتاىل بربرى -فايد ٜٕٕٓٓٛٙٗٙٔٓ مكنبة اإلؽلاف

 السوي ،ش اليهداء، ح حسن ن ز ى ٜٜٕٕٓٗٓٙٚٔٓ ويك الصاافة
 ىراف أماـ النكوين ادلهر  ارع ا د -سو اج ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ أو د ىبداللناح السماف

 أماـ مس د سيدي ىبد الرحي  القااوى -حاا ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٓٔٓ ويك أبو احلسن

احلاج ن الري   -ش السيدة زيا  -إساا  -القرااي ٜٗٙٙٛٙٛٓٓٔٓ إساا -ويك القرااي
 واألسناذ ن رمضاف ن الاو 

 ادلاسد ويك حسر ن ىبد العا د ٖٕٜٛٔٗٔٔٔٔٓ ويك حسر إبساا
 األحصر -أماـ مسنيلد الرمد إبساا 

أقضًا بدور األفرام واجلمهورقة واألخبار و دار اؾشعب واؾقوؿوة وؿن املكتبات أقضًا بدور األفرام واجلمهورقة واألخبار و دار اؾشعب واؾقوؿوة وؿن املكتبات 

وميكن أقضًا وميكن أقضًا . . اؾكربى األخرى باؾقافرة واجلوزة واألدكندرقة واحملاػظاتاؾكربى األخرى باؾقافرة واجلوزة واألدكندرقة واحملاػظات

أغلب اؾكتب وتنزقلها جماـا ؽما ربعت ؿن على ؿوؼع أغلب اؾكتب وتنزقلها جماـا ؽما ربعت ؿن على ؿوؼع اإلرالع إؾوكرتوـوا على اإلرالع إؾوكرتوـوا على 

على أؽرب ؿوؼع على أؽرب ؿوؼع ، وفى ؿنشورة أقضًا ، وفى ؿنشورة أقضًا wwwwww..ffaawwzzyyaabbuuzzeeiidd..ccoommخ خ اؾشواؾشو

، وميكنك رلبها ؿن ، وميكنك رلبها ؿن wwwwww..aasskkzzaadd..ccoommعلى اؾنت على اؾنت علمى ؾلكتاب اؾعربى علمى ؾلكتاب اؾعربى 

    ::تت  باؾقافرة،باؾقافرة،  املعادياملعاديحدائق حدائق   101101ش ش   111111دار اإلميان واحلواة،دار اإلميان واحلواة،اؾناذر ؿباذرة:  اؾناذر ؿباذرة:  

  وذكرا ؾكم  ؾتواصلكم ؿعنا .....وذكرا ؾكم  ؾتواصلكم ؿعنا .....  0020200202--2122121221221212، ف: ، ف: 0020200202--2121211021212110

http://www.fawzyabuzeid.com/
http://www.askzad.com/
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 44: الكتاب الجزء األ ل

 محافظة األلصر

 م.55/55/5159م إلى 51/55/5159م   

 3 الممدمة 

 المجلس األ ل

 حمٌمة التص  
3 

 4 منزلة التص   م  الدٌ 

 51 التص   ه  ممام اإلحسا 

 51 م  للتص  حاجة المؤ

 55 طهارة الملب  كمال اإلٌما 

 59 الفتح فً ممام اإلحسا 

 59 التص   علٌم  عمل

 المجلس الثانً

 أهمٌة الصالة  الزكاة للمسلم
53 

 51 الصالح    الصالة

 55 خدع ترن الصالة

 55 فرٌضة الزكاة

 51 زكاة الزرع

 51 زكاة أرض المبانً

 51 زكاة المرتب

 59 س الخص صٌةزكاة الدر 

 59 زكاة المصب

 59 لر ض البن ن

 59 البٌع بالتمسٌط

 53 التسعٌر

 53 الزكاة على األخ  األخت

 54 زكاة الز جة لز جها

 54 زكاة المرٌض

 المجلس الثالث

 علم المبدأ  المٌعاد
55 

  31المعلم األعظم 

 35 علم البداٌة

 33 خالفة هللا

 31 تحمٌك الخالفة

 الرابع المجلس

 كٌفٌة اإللبال على هللا
34 

 91 الممام فً الجنة

 95 منازل الجنة

 95 منازل الممربٌ  فً الجنة

 91 زاد األتمٌاء

 المجلس الخامس

 نصر هللا لنبٌه
94 

 95 مبع ث العناٌة اإللهٌة

 15 مكانة الصحب المباركٌ 

 13 تبجٌل أصحاب النبً

 19 نصر هللا لنبٌه

 11 لختام األنبٌاءنصرة األنبٌاء 

 19 أخالق المسلمٌ  فً الحرب

 14 النهً ع  تر ٌع المسلمٌ 

 15 نصر اإلسالم اآل 

 95 االنتصار على النفس

 المجلس السادس

 ٌ م المٌثاق األ ل
95 

 99 أ ل العابدٌ 

 91 خلك األر اح

 93 مٌثاق ألست

  95تذكٌر النبً 

 المجلس السابع

 ال سطٌة اإلسالمٌة
35 

 35 النمط األ سط

 39 المنهج األ سط فً العبادة

 39 حس  استغالل ال لت



  :   :   8888ٚٚ8989(                                                               نتاب: (                                                               نتاب: 444444))

 

 

 39 الت فٌك فً إعطاء الحم ق

 33 أح ال النبهاء م  أصحاب النبً

 35 أم ر ال تج ز

 المجلس الثام 

 األن ار فً حٌاة األخٌار
45 

 45 نعمة اإلٌما 

 49 ن رانٌة الرس ل

 41 ن ر اإلٌما 

 49 مثل ن ره

 44 حفاظ على ن ر اإلٌما ال

 55 الشكر على نعمة اإلٌما 

 المجلس التاسع

 منازل الناس فً اآلخرة
55 

 59 خٌرٌة األمة الدمحمٌة

 المجلس العاشر

 المرآ   سٌلة إصالح المجتمعات
55 

 515 تدبر المرآ 

 515 سالمة الملب  األخ ة اإلٌمانٌة

 519 تربٌة األبناء على الصفاء

 511 المل ب بركة سالمة

 519 لراءة الصحابة المباركٌ  للمرآ 

 المجلس الحادي عشر

 مشاٌخ التربٌة  أ صافهم
555 

 553 مشاٌخ التربٌة  أ صافهم

 559 الحً المائم

 559 أ صا  الشٌخ المربً

 555 بٌ  المجذ ب  المعت ه

 555 أٌ  هللا؟

 555 الملب  الفؤاد  اللب

 553 ح ل بناء األضرحة

 551 ة س رة المسد فً الصالةلراء

 559 ت ٌٌد هللا لرس له

 559 طالق الغضبا 

 553 تغسٌل األم البنها  الز جة لز جها

  553553 البالء  دعاء الصالحٌ البالء  دعاء الصالحٌ 

 المجلس الثانً عشر

 فً رحاب الن ر
531 

 535 المرآ  الكرٌم م دبة هللا

 535 أن ار الكائنات

 533 منهج الصالحٌ  فً تزكٌة النفس

 539 لسٌاحة فً الملك تا

 531 الطرٌك إلى هللا

 539 ممام الكمال

 533 ن ر هللا المكن  

 534 الن ر الذاتً  الن ر الصفاتً

 534 فضائل الن ر

 591 مشاهد الذات العلٌة

 595 الن ر فً مشاهد الصالحٌ 

 المجلس الثالث عشر

 المرآ   الطرٌك إلى هللا
599 

 591 األشرارمجالسة األخٌار  مفارلة 

 594 االشتغال باهلل عما س اه

 595 الحفظ م   سا س الج 

 515 معرفة المرٌد لشٌخـه

 515 الكامل  المرشدال لّى المجذ ب  

 513 الجذب  األ لٌاء

  519رؤٌة رس ل هللا 

 المجلس الرابع عشر

 إصالح المجتمع بمكارم األخالق
519 

 515 العبادات  األخالق

 595 اإلفالس التحذٌر م 

 593 منهج السل ن  األخالق اإلسالمً
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 المجلس الخامس عشر

 سر خلك اإلنسا 
595 

 539 أفضل الن افل

 539 الصلح بٌ  المتخاصمٌ 

 533 ع   المسلم ألخٌه

 المجلس السادس عشر

 م  أح ال الحبٌب
545 

 543 بركة ال لت

 541 أسرار الفتح اإللهً

 549 حفظ األسرار

 544 ر المعراجم  أسرا

 545 جالء المل ب

 555 ممام الكلٌم

 555 ذكر الملب  المكاشفات

 المجلس السابع عشر

 حكمة خلك اإلنسا 
551 

 553 اإلنسا  خلٌفة هللا فً األرض

 555 اإلنسا   عمارة األرض

 555 النهً ع  اإلفساد فً األرض

 511 للنجاة م  الفت  ر شتة النبً 

 515 التمسن بالجماعة

 المجلس الثام  عشر

 اإلثارة اإلعالمٌة
513 

 511 أح ال البرزخ

 519 م  عذاب المبرمنجٌة لاألعمال ا

 513 فت  هذا الزما 

 انتهى فهرست الجزء األ ل 

  مع فهرست الجزء الثانى

 45: الكتاب الجزء الثانى

 طفنٌس  إسنا بمحافظة االلصر

 م.31/5/5151م إلى 55/5/5151م  

 لس التاسع عشرالمج

 أئمة  زارة األ لا  لماء مع
555 

 555 نعمة العلم

 559 صفات الداعً الحكٌم

  559559 إخالص المصد -5

 551 ثمرة اإلخالص

 559 طلب العلم للعمل -5

  555555 ض ابط الفت ى  االفتاء -3

إطاللة عصرٌة على اآلٌات  -9

 المرآنٌة الك نٌة
555555  

ة استخدام األجهزة التكن ل جٌ -1

 الحدٌثة
553553  

  559559 سادساً: األدب مع األلرا 

 المجلس العشر  

 الحب الخالص هلل  رس له
559 

 553 عالمات الحب الصادق

 555 صفاء الملب

 المجلس ال احد  العشر  

  الٌة هللا
531 

 535 بشرى هللا أل لٌاءه

 533 صفات األ لٌاء

 539 ممام المرالبة

 531 لأل لٌاء معٌة هللا 

 539 ضل )ال إله إال هللا ف

 المجلس الثانً  العشر  

 تكرٌم هللا تعالى لإلنسا 
591 

 595 شكر هللا على عطاٌاه

 593 آفة النفس



  :   :   8888ٚٚ8989(                                                               نتاب: (                                                               نتاب: 446446))

 

 

 599 فضل هللا

 599 خدمة األحباب

 591 ُحُجب السالكٌ 

 599 عالج أمراض النفس

 المجلس الثالث  العشر  

 أثر السماحة  الٌسر
594 

 511 السماحة  الٌسر

 515 الحسنة الدع ة إلى هللا بالحكمة  الم عظة

 515 صفات التاجر الصد ق

 513 المرض الحس 

 511 االعترا  بالجمٌل

 المجلس الرابع  العشر  

 فضل هللا علٌنا
513 

 514 األرزاق الظاهرة  الباطنة

 591 صَ ر الخل د

 595 بٌ  النعم الظاهرة  النعم الباطنة

 593 المؤمنٌ  بركة هللا لعباده

 593 ر شتة البركة

 المجلس الخامس  العشر  

 فى السٌر  السل ن أسئلة
593 

 594 عاللة المرٌد بشٌخه

 595 عمبات السالكٌ 

 533 النٌة  العمل

 531 فضل الممر على الك اكب

 531 االهتزاز فً الذكر

 539 خال  العلماء

  534معرفة رضا هللا 

   المجلس السادس  العشر

 درس النساء
535 

 541 بشاشة ال جه

 545 جمال الر نك

 543 االتٌكٌت االسالمً فً الكالم الطٌب

 549 الطاعة فً معر  

 541 حفظ نفسها

 549 الحفاظ على بٌته  ماله

 549 االستئذا  عند الخر ج م  المنزل

 المجلس السابع  العشر  

 التعرض لفضل هللا
544 

 551 العب دٌة هلل

 551 ة هللا للصالحٌ عز

 555 أح ال الصالحٌ 

 المجلس الثام   العشر  

 أسئلة
559 

 551 سل ن طرٌك هللاالت فٌك بٌ  العمل  

 553 زكاة المال

 553 صالة النبً باألنبٌاء

 المجلس التاسع  العشر  

 554 أن اع المساجد

ارها  555 فضل المساجد  عمَّ

 315 المسجد المحد د  آدابه

 311 جد المعه د  طهرتهالمس

 313 المسجد الممد د  آفاله

 المجلس الثالث  

  315عب دٌة رس ل هللا 

  355شفاعة رس ل هللا 

 355 باب هللا

 المجلس ال احد  الثالث  

 351 حس  الت كل على هللا

 المجلس الثانً  الثالث  

 عل  لدر المرآ 
354 

 351 بٌا  الصالحٌ  للمرآ 
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 355 لتعصب فً الرأيالنهً ع  ا

 359 عالج التشدد  التعصب

 351 سعة فضل هللا

 359 أخالق السل  الصالح مع العلماء

 354 التجمل باألدب فً طرٌك هللا

 355 اسالم ال جه هلل

 المجلس الثالث  الثالث  

 النبً لد تنا
335 

 339 ُحس  أخالق النبً

 المجلس الرابع  الثالث  

 المرآ   النبً
339 

 334 رحمة هللا للمؤمنٌ 

 334 أهل اإلرادة العلٌة

 335 طالب الممامات العالٌة

  591التشبه بالرس ل 

  395ُخلُك النبً 

  395 رثة النبً 

 393 الم ازٌ  النب ٌة

 المجلس الخامس  الثالث  

 للنبً  تكلٌفات هللا 
391 

 399 خطاب التكلٌ  اإللهً

 395 ممام الشهادة

 315 شٌر  النذٌرالب

 313 الدع ة إلى هللا

 319 السراج المنٌر

 311 بشائر المؤمنٌ 

 المجلس السادس  الثالث  

 المسارعة إلى هللا
314 

 315 شر ط الت بة  المغفرة

 391 آفة الكذب

 395 منهج المؤم  فً السعً فً الدنٌا

 399 مظالم العباد

 395 أ صا  أهل الجنة

 لثالث  المجلس السابع  ا

 أساس إصالح  صالح المؤمنٌ 
335 

 335 اإلخالص  المب ل

 333 فضل هللا علٌنا

 331 درجات الممربٌ 

 331 الحب الصادق

 333 حمٌمة رفع التكلٌ 

 334 المؤم   الصالة

 335 إصالح أح النا بالصالة

 المجلس الثام   الثالث  

 اإلخالص
345 

 المجلس التاسع  الثالث  

 مؤم  لمدر النبًتعظٌم ال
344 

 351 شدة حب الصحابة هلل  رس له

 355 بشائر المحبٌ  هلل  رس له

 353 التربٌة الر حٌة

 353 رجال العصر

 351 أداب مجالسة  محادثة النبً

 359 عصرٌاً رفع أص اتنا على ص ت النبً 

 355 لضاء الح ائج باالستشفاع بالنبً

 المجلس األربع  

 درجات التم ى
915 

 915 البركة

 913 أ صا  األتمٌاء

 919 حك التم ى

 919 منح األتمٌاء

 المجلس ال احد  األربع  

  سبل تحمٌمها ةالشامل ةالتنمٌ
913 

 915 للمؤمنٌ   عد هللا 
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 951 مرالبة هللا

 955 إخ ة اإلٌما 

 953 الخطبة الثانٌة

 المجلس الثانً  األربع  

 المفلح  
951 

 959 ز المدٌنةاألنصار  تجهٌ

 951 صفاء لل ب األنصار

 955 التكافل االجتماعً

 955 عالمات المفلحٌ 

 955 سبٌل الُخلك الكرٌم

  959نصرة النبً 

 المجلس الثالث  األربع  

 حب األنصار للنبً 
959 

 954 عاللات األحبة

 935 صفات األحبة

 939 لمطات مص رة م  المجالس

 934 نبذة ع  الم ل  

 935 لائمة المؤلفات

 995 لائمة المكتبات  د ر النشر

 993 الفهرست

 إلى اللماء المادم مع كتب:

 شرف شهر شعبان""

 "اآلداب القرانية

 "مع خري الربية 

 ""فقه اجلواب

 آخر إصدارات الكتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صلى هللا على سٌدنا دمحم  على آله  سلم
 


