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 ةػػػػمقدم
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ا٢بمػػد ع علػػى واسػػع فاػػله، والشػػكر ع علػػى ٝبيػػع آصءة واعمػػه، وال ػػالة والسػػالـ 
 على سيد أابياءة ورسله سيدان دمحم وآله وصحبه، وأتباعه و٧ببيه والناهجْب على هنجه 

 ..... وبعد
بيػػاانً كافيػاً شػػافياً يكتفػػى بػػه    ص يسػتطيع مفسػػر م مػػا أوا مػػن العلػم والبيػػاف أف يبػػْب

معاٍل القرآف لكل زماف ومكاف ولذلك اقتاػ  ككمػة ت تعػاىل أف يكػوف للمسػلمْب   كػل 
زماف ومكاف رجاؿ ينتقي م ت تبارؾ وتعاىل فيبينوا من معاٍل القرآف ما ٰبتػاج إليػه أهػل زمػاهنم 

 كرػػرة التفاسػّب وا٤بفسػروف لكتػػاب ومػا تتحملػه عقػو٥بم ويليػػع ابسػتعداداذم، وهػذا مػا أدى إىل
 ت   كل زماف ومكاف .

و  ا٢بقيقة فإف أي تفسػّب ٤بفسػر إ٭بػا هػو   ا٢بقيقػة تعبػّب عػن خػواطرة ٫بػو كتػاب ت 
الػػٍب ٘بػػوؿ   افسػػه إف كػػاف مػػن ا٤بفسػػرين العػػاديْب ، أو تعبػػّب عمػػا ٯبػػوؿ   افػػوس ا٢با ػػرين 

  فْب الػػذين ينفػذوف قػوؿ رب العػػا٤بْب والسػامعْب ، وا٤بفسػر هنػا يكػػوف مػن العػار          
                        ((ٖٖٙٙ)النساء)النساء. 

وارى أف ا٤بفسر ا٢بقيقي للقرآف هو الذي يبػْب مػراد ت تبػارؾ وتعػاىل   آايت القػرآف 
سػلم يل مػه لعبادة ا٤بخاطبْب به   كل زماف ومكاف، بل وهناؾ تفسّب إ٥بامي علػى قػدر كػل م

  ت تعاىل به أثناء قراءته أو ٠باعه للقرآف تطبيقاً لقولػه سػبحااه:                         
              ((ٔٚٔٚ)القمر)القمر. 

وٛبشياً مع ا٤بن ج ا٤بو وعي   تفسّب اآلايت ا٣باصة اب٤بقربْب   كتػاب ت تعػاىل فقػد 
األوؿ والرػػاٍل وط طباعت مػػا ، وهػػذا بفاػػل ت تبػػارؾ وتعػػاىل ا١بػػزء الرالػػ  اات ينػػا مػػن ا١بػػزأين 

إىل آخر سورة الزمر، راعينا فيه أف يكػوف التفسػّب بلغػة سلسػة ومبسػطة بعيػداً  النورمن سورة 
عػن اآلراء ا٤بذهبيػػة والتيػارات السياسػػية وا٢بزبيػػة والتووػل   النػػواكي النحويػة والبالويػػة ألانػػا 

وع ا٤بسػػلمْب خاصػػة وأاػػه ط إلقػػاءة علػػى هياػػة كلقػػات عامػػة   ربػػوع ا٤بسػػاجد ٬باطػػب بػػه ٝبػػ
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وهػػي واصػػػة اب٢باػػػور والسػػامعْب، ورجحنػػػا فيػػػه اكرػػر األقػػػواؿ مالئمػػػة للفكػػر ا٤بتػػػزف والعقػػػل 
السػػوي كػػٌب ي ػػّب كػػالـ ت تعػػاىل ميسػػراً تناولػػه للمسػػلمْب علػػى اخػػتالؼ ثقافػػاذم ودرجػػاذم 

ة ، فإف كاف فيه فال وبركة ف و من ت تعاىل ، وإف لػوك  فيػه وػّب العلمية ومقاماذم اإلٲبااي
ذلك فعن ق ور منا ص عن تق ّب ألانا اجت دان وسػعنا بعػد اصسػتعااة ابع تعػاىل واصسػتمداد 

   كديرنا. من رسوله 
 وت اسأؿ أف يبلغ الق د وا٤براد إف وكدة ويل ذلك ... 

                    ((ٜٜٔٙٔٙ)األعراؼ)األعراؼ 
وصػػلى ت علػػى سػػيدان دمحم .... معلػػم النػػاس ا٣بػػّب .... وآلػػه ... وصػػحبه ... وورثتػػه 

 أٝبعْب إىل يـو الدين ...
 القاهرة -كدائع ا٤بعادى 

 هػ ٜٖٗٔمن ربيع األوؿ  ٕٙ
 ـٕٚٔٓمن ديسمرب  ٘ٔ

 
 
 

 الربيد : ا١بميزة ػ ٧بافظة الغربية ،ٝب ورية م ر العربية
 ٕٓٓٓ-ٓٗ-ٜٖٔ٘ٓٗٗ تليفوف :

 WWW.Fawzyabuzeid.com :موقع اإلاَبا 
 fawzy@Fawzyabuzeid.com :اإلليكَبوٌلالربيد 

fawzyabuzeid@hotmail.com, 

fwzyabuzeid48@gmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.com 
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  11أًٌٌ اٌفضً ًاٌغؼحأًٌٌ اٌفضً ًاٌغؼح. . 11
ا٢بمػػد الػػذي أاػػزؿ علينػػا القػػرآف، وجعػػل لنػػا فيػػه تبيػػاانً لكػػل  -بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  

شػيء، وهػػدًى ورٞبػًة للمػػؤمنْب، وال ػالة والسػػالـ علػى مػػن ٝبللػه ت سخػػالؽ القػرآف  سػػيدان 
وأصػػحابه الػػػذين اقتػػدوا بػػه ومشػػوا علػػى هديػػه ٫بػػػو ت، دمحم وآلػػه الػػذين سػػاروا علػػى ُهػػداة، 

 واجعلنا مع م ومن م أٝبعْب ٗبنك وفالك وجودؾ اي أكـر األكرمْب.
لو أف ا٤بسػلمْب تنب ػوا إىل مػا   كتػاب ت، وعملػوا بػه ومشػوا علػى ُهػداة، فلػن يكػوف 

ألف القػرآف فيػه  بين م وبْب بعا م مشاكل وص خالفات وص ٙبػزابت وص ٧بػاكم وص منازعػات،
 كلٌّ ٤بن اتلبعه   ٝبيع ا٤بشكالت.

 ومن أين أتا ا٤بشاكل؟
ألانػػا ااػػع كتػػاب ت خلػػف من ػػوران، و٭بشػػي فػػوى أافسػػنا، فنختلػػف، ف ػػذا لػػه هػػوى، 
وهذا له ميل، وهذا له ٧ببة ألمر، فال بد أف ٰبدث الشقاؽ وص يتم الوفػاؽ وٰبػدث ا٣بػالؼ، 

ر اعمتتمع من م أٝبعْب.  ويزيد ذلك أهل النفاؽ، اسأؿ ت   اف يُط ِّ
 ػػرب لنػػا األمرػػاؿ، وذكػػر الق ػػا عػػن األابياءالسػػابقْب، وعػػن سػػيد األولػػْب  وت 

  واآلخػػػػرين، لكػػػػػي اعتػػػػػرب واػػػػػتع  واخػػػػػذ مػػػػػن م العػػػػػربة   كياتنػػػػػا أٝبعػػػػػْب:           
                         ((ٔٔٔٔٔٔ)يوسف)يوسف. 

 -وهػو مػن تعلمػوف طُ ػراً واقػاًء وصػفاًء وكمػاصً وٝبػاًص، ص يشػافه كمػاٌؿ  - فالنيب 
وص يداايه ٝباؿ، وفوؽ ذلك وبعد ذلك على صلٍة ٗبوصة، وينزؿ عليه الوكي ليُنباػه بكػل أمػٍر 

 ٰبتار فيه أو ٰبتاجه   هذة ا٢بياة.
أعػداٌء للمرسػلْب  لكن ا٤بنافقْب ص يدركوف ذلػك، وص يعلمػوف ذلػك، ألهنػم دائمػاً وأبػداً 

والنبيػػْب، وأعػػداء   كػػل زمػػاف للحكمػػاء وا٤ب ػػلحْب، وهػػي طبيعػػة ا٤بنػػافقْب، وص ٱبلػػو مػػن م 
 زماٌف وص مكاف.

                                                           
 ـٕٙٔٓ/ٔٔ/ٓٔهػ ٖٛٗٔمن ٧بـر  ٓٔأوصد الشيخ  -أرمن   –األق ر  ٔ
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كاف دأبه إذا خرج لغزوة أو لسفر ُيسػ م بػْب زوجاتػه، ومػن ٚبػرج ٥بػا القرعػة   فالنيب 
أف تقػػػوؿ: فالػػػل  تسػػػافر معػػػه، وااظػػػر للعدالػػػة النبويػػػة كػػػٌب ص يكػػػوف   افػػػ  واكػػػدٍة مػػػن ن

اأُلخرى عِب، فكل ن ٯبتمعن ويعمل ٥بن الُقرعة، ومن ٚبرج علي ا القرعة هي الػٍب تسػافر مػع 
 .كارة رسوؿ ت 

ػػة الػػوداع، ألف هػػذة السػػفرة ليسػػ  بغػػزو وص ج ػػاد   مل ي ػػحب ن  كل ػػنل إص   كجل
 .ولكن ا كجة الوداع لرسوؿ ت 

  غضًج تين ادلظطٍكغضًج تين ادلظطٍك
غػػزوات، وا٠ب ػػا وػػزوة بػػِب ا٤ب ػػطلع، وهػػي قبيلػػة عربيػػة كااػػ  قػػد إلكػػدى ال سػػافر 

أعلنػػ  ا٢بػػرب علػػى الرسػػوؿ، وأمػػر ابلُقرعػػة بػػْب زوجاتػػه، فجػػاء السػػ م علػػى السػػيدة عائشػػة، 
كػػاف ُمػػنظلٌم سمػػر ربػػه تنظيمػػاً دقيقػػاً   كػػل شػػاواه، فلػػي  عنػػدة   ، والنػػيب فسػػافرت معػػه 

اقتػػدوا بسػػيد األمػػة، وأولػػب رجػػا٥بم ٲبشػػوف  شػػيء عشػػوائي، ولػػذلك أان أعجػػب لنمػػة الػػذين
  ابلعشوائية!! أين اإلقتداء الذي قاؿ لنػا فيػه ت:                                

                                              (()األكزاب)؟!!.األكزاب 
ينظلم ا١بيش، ويُنظِّم ا٤باواة الػٍب ككلػوف من ػا، ويُػنظِّم السػالح،  عندما يسافر كاف 

ويُنظم ا٣بيوؿ   سالح الفرساف، وفيه سالح ا٤بشاة، ا٣بيػوؿ والرمػاح وا٣بنػاجر، وفيػه سػالح 
ػػز كتيبػػة ل مػػداد  الرمػػاة الػػذين يرمػػوف ابلنبػػاؿ، وكػػاف هػػذا سػػالح ا١بػػيش   هػػذا الوقػػ ، وٯُب ِّ

ا٤بيػاة للجػيش، ومع ػم   للجػيش، وٰباػروا األكل  م أف يطبخوا وٯب زواوالتموين، ف ؤصء علي
كتيبػػة للمسػػعفات، مع ػػم أربطػػة وأدوات لعػػالج ا١بػػروح السػػطحية والغػػائرة، وهػػؤصء ين ػػبوف 

خػػذوة وٰبملػػوة ٥بػػذة ا٣بيمػػة للعػػالج ... ا٣بيمػػة   آخػػر ا٤بعسػػكر، كػػٌب إذا ُأصػػيب جنػػدي ك
ٛبشػي أمػاـ ا١بػيش تنظػر مػن يػَببلا هنػا، والػذي  ؼٯبعل كتيبة لالسػتطالع واصستكشػاوكاف 

كا مػػن هنػػاؾ، وكتيبػػة اإلمػػداد والتمػػوين مػػن م ٝباعػػة يسػػبقوف ا١بػػيش لينظػػروا األمػػاكن الػػٍب 
في ا ا٤بياة على الطريع، ألف ا١بزيرة العربية لي  كل ا في ا ماء، وٰبدِّدوا األمػاكن الػٍب سػينزؿ 

 يشرب ا١بيش وٲبن األسقية الٍب معه.في ا ا١بيش ٕبي  تكوف في ا مياة، لكي 
وهنػػاؾ كتيبػػة تنتظػػر إىل أف يتحػػرلؾ ا١بػػيش كػػوايل ثالثػػة كيلػػومَبات وتبحػػ    مكػػاف 
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ا٤بعسكر عن أشياء اسي ا ا١بنود فيػه ومػا تركػوة فيػه ليوصػلوة ألصػحاب رسػوؿ ت، كػل هػذا 
 :ه؟ ت علمل  من مل تعرفه ا١بزيرة العربية من قبل، تنظيم دقيع من رسوؿ ت 

                                                             
                                                                     

                                  ((ٖٖٔٔٔٔ)النساء)النساء. 
وأثنػػاء رجػػوع م مػػن الغػػزوة عسػػكر ا١بػػيش   الليػػل لكػػي يسػػتأافوا ا٤بسػػّب   الن ػػار، 
وأاتم تعلموف أف ال حراء لي  في ا دورات للمياة، فمن كػاف يُريػد قاػاء كاجتػه يقاػي ا   

م ن أف ص يقاػْب كاجػاذن إص عنػد ٦بػيء ال حراء، واساء أهل ا٤بدينة كػنل قػد عػولدف أجسػا
الليػػػػل، وٱبػػػػرجن معػػػػاً ٝباعػػػػات يقاػػػػْب كػػػػاجت ن   ال ػػػػحراء ويعُػػػػدف، ٣بلػػػػو البيػػػػوت مػػػػن 

 ا٤براكيض وما شابه ذلك.
وااظػػر إىل هػػذا التػػدريب، هػػل يوجػػد مػػن يسػػتطيع أف يػػؤخر افسػػه ليكػػوف اإلخػػراج   

يريػد سمػر ا٢بميػد اعمتيػد عزوجػل،  وقػ  ٧بػدد؟! جسػم اإلاسػاف ُم يػأ أف يروِّ ػه اإلاسػاف كمػا 
 كما تريد ٲبشي ا١بسم، ولكن ا بط افسك وا بط جسمك ٘بدة كما تريد.

فالسيدة عائشة خرجػ  لقاػاء كاجت ػا، وكػاف مع ػا ُعقػد عزيػز علي ػا ألاػه كػاف هديػة 
من أم ا، هذا العقد اافرط أثنػاء مشػي ا، فأخػذت تبحػ  عنػه إىل أف أشػرؽ الن ػار، و  هػذة 

 ف ا١بيش قد مشى وهي ص تشعر.الفَبة كا
وكػػاف ا٤بػػوكلْب ٕبراسػػت ا ياػػعوف علػػى ا١بمػػل هػػودج كػػٌب ص تركػػب كمػػا يركػػب الرجػػل، 
ف ي تدخل ا٥بودج مث يرفعوة على ا١بمل، وكاا  خفيفة الوزف وّب ٠بينػة، فلمػا رفعػوا ا٥بػودج 

 مل يشعروا أهنا ليس  فيه، فو عوة ومشوا.
د، و  مو ػػػع خيمت ػػػا مكػػػاف ا٤بعسػػػكر أخػػػذت تبحػػػ  عػػػن أكػػػد مػػػن القافلػػػة فلػػػم ٘بػػػ

جلس  واسػَبجع  كمػا علمنػا ت وقالػ : إان ع وإان إليػه راجعػوف، وكاػرة النػيب عللمنػا أف 
 :اسَبجع عند كل م يبة ولي  للموت فقط، كٌب قاؿ 



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج اٌنٌس22-16(                    ذفغري اآلياخ ) 11 )                                            أًٌٌ اٌفضً ًاٌغؼح     : 1

ْٵكځڀځعٳ  ٹإشٳاٹإشٳا    }} ْٵكځڀځعٳا ِٵ  ؾٹػٵعٴؾٹػٵعٴ  ا ِٵأځسٳسٹنڂ ٝٳػٵتٳطٵدٹعٵ  أځسٳسٹنڂ ًڃ ٝٳػٵتٳطٵدٹعٵؾځ ًڃ ٗٳا  ؾځ ْٻ ٗٳاؾځإڇ ْٻ ٔٳ  ؾځإڇ ٔٳَٹ ُٳكٳا٥ٹبٹ   َٹ ُٳكٳا٥ٹبٹ ايڃ   22{{ايڃ

 ي م يبة ولو قليلة أصاب  اإلاساف فعليه أف يقوؿ: إان ع وإان إليه راجعوف.ففي أ
فجلسػػ  وهػػي مرهقػػة وُمتعبػػة فنامػػ ، فجػػاءت الكتيبػػة الػػٍب تتبلػػع ا١بػػيش وتبحػػ  عػػن 
٨بلفاته، فوجدوها انئمة، وواكد مػن م كػاف يعرف ػا، فاسػَبجع وقػاؿ: إان ع وإان إليػه راجعػوف، 

وص يوجد هودج؟! فا طروا أف كتوا ٔبمػل، واػخل ا١بمػل، ومشػوا فاستيقظ ، وكيف ٰبملوهنا 
 بعيداً ووجل وا من ورهم ٥با، كٌب ركب ، وقادوا ا١بمل وذهبوا للجيش   وسط الن ار.

كػػاف معػػه مػػن  ػػمن ا٤بػػرافقْب معػػه كتيبػػة مػػن ا٤بنػػافقْب، وقائػػدهم   سػػيدان رسػػوؿ ت 
ع ػػػػابة مػػػػن ا٤بنػػػػافقْب ٲبشػػػػوف مػػػػع ا٤بسػػػػلمْب العػػػػاـ ا٠بػػػػه عبػػػػد ت بػػػػن ُأ   بػػػػن سػػػػلوؿ، ومعػػػػه 

 ويتظػػاهروف أهنػػم مع ػػم، ويػػدخلوف ا٤بسػػجد ويتظػػاهروف أهنػػم ي ػػلوف، لكػػن م مرلمػػا قػػاؿ ت: 
                               ((ٔٓٔٓ)البقػرة)قلػوفم وػّب سػليمة، ولػذلك جعل ػم ت    البقػرة

لم النػازؿ، فالسػلم ال ػاعد اسػميه درج، والسػلمة الدرؾ األسفل من النار، والدرؾ يعِب السػ
 النازؿ اسمي ا درؾ، ولذلك فج نلم اسمي ا دركات، وا١بنة اسمي ا درجات.

  أين هػؤصء ا٤بنػافقوف؟   آخػر دركػة مػن ج ػنم:                             
      ((ٔٗ٘ٔٗ٘)النساء)األعداء احملاربْب ألهنم يعيشوف بين م. ألهنم أشد على ا٤بؤمنْب من النساء 

فعندما رآها عبد ت بن ُأ  عقد اجتماع ٤بػن كولػه وقػاؿ ٥بػم: أرأيػتم زوجػة النػيب كيػف 
عن ػا ويت موهنػا  ت جاءت وٚبلف  عػن ا١بػيش؟! وبػدأوا يشػنعوف علػى السػيدة عائشػة ر ػي

 سهنا فعل  الفاكشة. - كاشا ع  -
كيمػاً ص يسػتطيع أف ُيربئ ػا مػع أاػه يعػرؼ ط ارذػا ومتأكػد كػاف ك  سيدان رسػوؿ ت 

 .من ذلك، ألهنم سيقولوف أاه ٯبامل زوجته، فااتظر كٌب أتا الرباءة من ت 
 .. هذة الق ة ذكرها لنا ت   سورة )النور(

كػػاف يُرسػػل رسػػائل إىل وصتػػه   البلػػداف ا٤بختلفػػة كالب ػػرة والكوفػػة   وسػػيدان عمػػر 
علِّمػوا اسػاءكم سػورة النػور وسػورة األكػزاب ألف في مػا آداب النسػاء، فالسػورتْب وم ر سف 

                                                           
 مسند البزرار عن شداد بن أوس  ٕ
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في مػػػا اآلداب الػػػٍب ينبغػػػي أف يعلم ػػػا اسػػػاء ا٤بػػػؤمنْب، فُتشػػػرح ٥بػػػنل ويعلموهنػػػا جيػػػداً، وأاػػػ  
 مساوؿ عن اسائك   هذا األمر، إف كاا  زوجتك أو أمك أو بناتك:

ِٵ  }} ِٵنڂًڊهڂ ِٵ  ضٳاعڈضٳاعڈ  نڂًڊهڂ ِٵٚٳنڂًڊهڂ ٍٷ  ٚٳنڂًڊهڂ ٍٷَٳػٵ٦ٴٛ ٔٵ  َٳػٵ٦ٴٛ ٔٵعٳ ٘ٹ   عٳ ٝٻتٹ ٘ٹ ضٳعٹ ٝٻتٹ   33{{ضٳعٹ

٤باذا ٠ُبي  سػورة النػور؟ ألهنػا أانرت لنػا الطريػع، وو ػح  لنػا ا٤بفػاهيم الػٍب ينبغػي أف 
يعرف ػا كػل مػؤمن، وتعلم ػا كػل مؤمنػة، ليكػوف ٦بتمعنػا اعمتتمػع السػليم القػوَل الػذي يقػوؿ فيػػه 

 النيب الكرَل:
ٓٹنيٳ  تٳطٳ٣تٳطٳ٣  }} َٹ ُٴ٪ٵ ٓٹنيٳايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ِٵ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃ ٗڇ ُٹ ِٵتٳطٳاسٴ ٗڇ ُٹ ِٵ  تٳطٳاسٴ ٖٹ ٛٳازٿ ِٵٚٳتٳ ٖٹ ٛٳازٿ ِٵ  ٚٳتٳ ٗڇ ِٵٚٳتٳعٳاطڂؿٹ ٗڇ ٌڇ  ٚٳتٳعٳاطڂؿٹ ُٳجٳ ٌڇنځ ُٳجٳ ٛٶا  اؾٵتٳهځ٢اؾٵتٳهځ٢  إڇشٳاإڇشٳا  ايڃذٳػٳسٹ،ايڃذٳػٳسٹ،  نځ ٛٶاعٴهٵ   عٴهٵ

٘ٴ  تٳسٳاعٳ٢تٳسٳاعٳ٢ ٘ٴيځ ٙٹ  غٳا٥ٹطٴغٳا٥ٹطٴ  يځ ٙٹدٳػٳسٹ ٗٳطڇ  دٳػٳسٹ ٗٳطڇبٹايػٻ ُٻ٢  بٹايػٻ ُٻ٢ٚٳايڃشٴ   44{{  ٚٳايڃشٴ

فجػػػػاءان ت فػػػػذة اآلايت لُيعلِّمنػػػػا األدب   مرػػػػل هػػػػذة ا٤بواقػػػػف، ألف هػػػػذة ا٤بواقػػػػف 
 أو مكاف.ستتكرر   اعمتتمع، واعمتتمع ص ٱبُلوا من ا٤بنافقْب   أي زماف 

  أدب ادلؤِٓ ػنذ مساع اٌشائؼاخأدب ادلؤِٓ ػنذ مساع اٌشائؼاخ
                       وأوؿ شػػيء اتعلمػػه هػػو: 

ص ي ػػل لنػػا أف اػػتكلم   هػػذا األمػػر، اعمػػل كال ػػحا  ا١بليػػل أبػػو أيػػوب األا ػػاري الػػذي 
شػػاع ويُنشػػر عػػن السػػيدة عائشػػة؟ قالػػ  لػػه: اي أاب جلػػ  مػػع زوجتػػه وقػػاؿ ٥بػػا: مػػا رأيػػك فػػيم يُ 

 ؟!!.أيوب هل تر ى ذلك يل؟ قاؿ: ص، قال : فكيف ير واه لزوجة رسوؿ ت 
                            

     وض   هػػذا الكػػالـ سي ِعػػرٍض مػػن أعػػراض ا٤بػػؤمنْب، ألف ص ي ػػل لنػػا أانػػا ٬بػػ
الكالـ   هذا الشأف   ُككم الػدين جرٲبػة شػنعاء ا٠ب ػا قػذؼ احمل ػنات الغػافالت، وقػذؼ 
احمل نات عقوبته أف ٯُبلد القاذؼ ٜبااْب جلدة، ويُفال ببلدة، وص تُقبػل شػ ادته، ٤بػاذا؟ ألاػه  

رهػػاٌف أكيػٌد علػى ذلػك؟!! وهػذا عقابػه   الػػدايا، كيػف يقػذؼ مؤمنػة ولػي  عنػدة دليػٌل وص ب
 :أما   اآلخرة فقاؿ فيه 

                                                           
 البخاري ومسلم عن ابن عمر ر ي ت عن ما ٖ
 ند أٞبد عن النعماف بن البشّب صحيل البخاري ومس ٗ
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ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٓٳ١ٹ  قځصٵفٳقځصٵفٳ  إڇ ُٴشٵكٳ ٓٳ١ٹايڃ ُٴشٵكٳ ّٴ  ايڃ ٗٵسٹ ٝٳ ّٴيځ ٗٵسٹ ٝٳ ٌٳ  يځ ُٳ ٌٳعٳ ُٳ ٓٳ١ٺ   َٹا٥ٳ١ٹَٹا٥ٳ١ٹ  عٳ ٓٳ١ٺ غٳ   55{{غٳ

قذؼ احمل نة ي دـ عمل مائة سنة مػن ال ػا٢بات والطيبػات والنوافػل والقػرابت، لكػن 
ااتشػر هػذا ا٣بُلػع الطيػب   اعمتتمػع، سػنكوف   ا٤بؤمن ُيسلِّم لسااه من هذا األمر ابلكلية، ولو

 كلنا ٦بتمعًا اورااياً إ٥بياً راباياً كمجتمع دمحم رسوؿ ت والذين معه.

  ػمٌتح إشاػح اٌفاؼشحػمٌتح إشاػح اٌفاؼشح
            التحػػذير   اآلايت الػػِب معنػػا وشػػدلدة فقػػاؿ:  وزاد ت 

                          العػػػػػادة أف الػػػػػذي
يؤاخذ هو اإلاساف الذي فعل ا١برٲبة، لكػن هنػا ذكػر ت أف هػذة ا١برٲبػة يؤاخػذ علي ػا ثػالث 
أصػػناؼ، ال ػػنف األوؿ الػػذي عمػػل، وال ػػنف الرػػاٍل الػػذي كاػػر ومل ينكػػر عليػػه ومل ٲبنعػػه، 

الػػذي مل يفعػػل شػػيااً ولكنػػه أكػػب هػػذا األمػػر، ويتمػػُبل أف هػػذا األمػػر ينتشػػر وال ػػنف الرالػػ  
 ويشيع بْب ا٤بؤمنْب.

ف و مل يعمل ومل يشع ومل ٰبار ولكنه ٤با ٠بع ا٣بػرب فػرح أف فالاػة هػذة قيػل في ػا كػذا، 
أو فالف هذا قيل فيه كذا، جائز يُعربِّ ويقوؿ: يستحع أو يقوؿ: كػذا، وجػائز ص يقػوؿ، ولكػن  

 : ه أكػػػب   افسػػػه أف ينتشػػػر هػػػذا ا٣بػػػرب فقػػػد دخػػػل شػػػريكاُ مػػػع هػػػؤصء كمػػػا قػػػاؿ كواػػػ
           ،ٰبػػػب فقػػػط بداخلػػػه أف هػػػذا األمػػػر ينتشػػػر، وأف هػػػذة السػػػّبة تشػػػيع

 كواه ٰبب هذا األمر فقد أصبل شريكاً.
                      والفاكشػػة يعػػِب ا١بُػػـر

الفظيع كػالزان، وعمػل قػـو لػوط، وأي جرٲبػة مػن ا١بػرائم الكػربى والػٍب اسػمي ا الكبػائر، يريػد 
 أف يشيع هذا ا٤بو وع وينتشر،.

كمػػػا   -العػػػذاب األلػػػيم                هػػػؤصء القػػػـو مػػػا ٥بػػػم؟ 
ايا ا١بلد ٜبااْب جلدة، ولذلك بعد أف ازل  براءة السيدة عائشة سػيدان رسػوؿ   الد -قلُ  

ت ٝبع هؤصء القـو كل م، وأمػر ققامػة ا٢بػد علػي م، وجلػدهم كػل واكػد مػن م ٜبػااْب جلػدة، 
                                                           

 ا٢باكم   ا٤بستدرؾ ومسند البزار عن كذيفة بن اليماف  ٘
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 ليكواوا عربة لغّبهم.
وتسقط ش ادذم، فػال تُقبػل ٥بػم شػ ادة عنػد القا ػي   أي قاػية، هػذا وػّب اسػت زاء 

ْب والسػػػػخرية مػػػػن م، وهػػػػذة وكػػػػدها ليسػػػػ  هينػػػػة، فكػػػػوف ا٤بؤمنػػػػوين يسػػػػخروا مػػػػن م ا٤بػػػػؤمن
 ويست زئوا فم وي وِّاوا من شأهنم ف ي عقوبة من عقوابت الدايا.

توعلدهم ابلعػذاب األلػيم كمػا ذكػرت اآليػة، والعػذاب األلػيم  أما   اآلخرة فإف ت 
م، يكػوف قػدر العػذاب الػذي ٰبكػم بػه   اآلخرة على قػدر ُجػرم م وعلػى قػدر ارتكػافم إلٜب ػ

 ا٢بف  والسالمة أٝبعْب.   ج نلم، اسأؿ ت  علي م ت 
                ،٤بػػاذا جػػرت هػػذة ا٢بادثػػة؟ ت يعلػػم السػػُر في ػػا

ألمػر منُلمػاً ألكػٍد ألف ت جعل ابيه قدوًة لنا، وجعل زوجاته قدوة لزوجاتنا، فإذا كدث هػذا ا
من ا٤بؤمنْب، فيكوف له تسلية فيما كدث لسػيد األولػْب واآلخػرين، يقػوؿ: هػل أان أفاػل مػن 
رسػػوؿ ت؟!! فقػػد كػػدث مػػع رسػػوؿ ت، ومػػع زوجتػػه الطػػاهرة التقيػػة بنػػ  أ  بكػػر ال ػػديع 

.فله هنا تسلية   هذا األمر ، 
ُفػػوانت، وعػػدـ اشػػر هػػذة الػػذاوب ويكػػوف للمػػؤمنْب كل ػػم تعلػػيم   عػػدـ إاثرة هػػذة العُ 

 .واآلاثـ، وإ٭با ٦بتمع ا٤بؤمنْب ص ينشروف إص ا٣بّب الذي ٰببه رب العا٤بنْب 

  سأفح اهلل ًسمحرو تادلؤِننيسأفح اهلل ًسمحرو تادلؤِنني
                        لػػػػػػػػػػوص فاػػػػػػػػػػل ت

 وقػػ  هػػذة احملنػػة، و  هػػذا اصمتحػػاف، لكػػاف رٗبػػا بعاػػ م قػػد ورٞبػػة ت تػػدارك  ا٤بسػػلمْب  
سولل  لػه افسػه أف ٚبػوض، مػا الػذي منعػه؟ فاػل ت ورٞبػة ت، وليسػ  شػطارة وص م ػارة، 
ولكن ػػا عنايػػة مػػن ت، وت كمػػا وصػػف افسػػه ف ػػو رءوٌؼ اب٤بػػؤمنْب وركػػيٌم اب٤بتقػػْب،   كػػل 

 عْب وص أقل.وق  وكْب ص تتخلى رعايته عن م طرفة 
وت اي إخواٍل لو ٚبلل  عنا عناية ت طرفة عػْب مػا اسػتطعنا عمػل عمػل انفػع قلػيالً أو  
كرّباً ع، ألف األمور كل ػا ٗبعواػة ت، وبتوفيػع ت جػل   عُػالة، فػال قػوة لنػا علػى طاعتػه إص 

ى عنلػا اَػَفسػاً فمػن الػذي بفاله ومعواته، وص بُعد لنا عن مع ػيته إص ٕبفظػه وصػيااته، ولػو ٚبللػ
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يسػػتطيع أف ٰبفػػ  افسػػه مػػن ا٤بعاصػػي؟!! ومػػن الػػذي يسػػتطيع أف ٰبفػػ  افسػػه مػػن الفػػًب؟!! 
أف يُػدَل  هو الػذي يتػوىل لنػا ذلػك ،وهػو الػذي يُعيننػا علػى ذلػك، اسػأؿ ت  فا٢بفي  

 علينا عنايته بنا على الدواـ كٌب ٬برج من الدايا إىل كارته بسالـ.

  ك اٌشيطاْك اٌشيطاْاٌنيي ػٓ طشياٌنيي ػٓ طشي
        ا٤بػػؤمنْب   كػػل زمػػاف ومكػػاف و٫بػػن مػػن م فقػػاؿ:  مث كػػذلر ت 

          ومػػا خطػػوات الشػػيطاف؟ ف ػػل الشػػيطاف لػػه طريػػع ٲبشػػي فيػػه
لمػؤمنْب، وتسػويل خطوات؟ اعم، فما طريع الشيطاف؟ اإلفساد بػْب النػاس، وتػزيْب ا٤بعاصػي ل

الشػػػ وات للمتقػػػْب، وإخػػػراج م مػػػن األخػػػالؽ العليػػػة الػػػٍب ُٰبب ػػػا رب العػػػا٤بْب، ف ػػػذا طريػػػع 
 الشيطاف وخطواته.

يعلم أف ت ُٰبب العبد ا٢بليم فيستفز اإلاساف دائماً وٯبعله واوابً لكػي ص ينػاؿ مقػاـ 
وشػحيل كػٌب ص ينػاؿ ٧ببػة  ُٰبب العبد الكرَل فيجعلػه دائمػاً كػريا ا٢بليم، ويعلم أف ت 

ألف ت كػػػرَلٌ ٰبػػػب كػػػل كػػػرَل، ويعلػػػم أف ت ُٰبػػػب التػػػأٍل واألانة   كػػػل أمػػػر، فيجعػػػل  ت 
 اإلاساف متسرع وعجوؿ ... ف ذة خطوات الشيطاف.

فكل األخالؽ الكرٲبة الٍب ٰبب ا الرٞبن ٰباوؿ الشيطاف أف ٯبعل اإلاساف كا باػدها 
ص ينػػاؿ متابعػػة كبيػػب ت وم ػػطفاة، ولػػذلك ابل نػػا ت مػػن خطػػوات كػػٌب ص ينػػاؿ ر ػػا ت، و 

 الشيطاف.
                   ومػػػػػن ٲبشػػػػػي وراءة: 

اف كمػػر ابلعػػدؿ واإلكسػػاف وإيتػػاء ذي القػػر  وين ػػى عػػن الفحشػػاء وا٤بنكػػر، والشػػيط ت 
 كمر ابلفحشاء وا٤بنكر لنعرؼ أف هذا طريع شيطاف.

فكل أمر ُٙببه النف  ٲبيل إليه الطبع وٱبالف ما أمر به الرٞبن اعرؼ أاػه مػن الشػيطاف 
 .ومعه النف ، ألهنما اصثنْب متعاواْب على إسقاط اإلاساف من ر ا الرٞبن 

الػػٍب ُذػػيِّج داخلػػه ٫بػػو أي فينتبػػه اإلاسػػاف مػػن ا٣بػػواطر الػػٍب أتا علػػى ابلػػه، والكلمػػات 
 .أمر من األمور، ويزهنا كل ا ٗبا   كتاب ت، وما ورد عن رسوؿ ت 
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ػػي افسػػه إص إذا اسػػتمدل العػػوف مػػن ت، واسػػتمطر  ومػػع ذلػػك ص يقػػدر أكػػٌد منػػا أف يُنجِّ
الفاػػل مػػن كاػػرة ت، فليحػػذر أي واكػػد منػػا أف يظػػن أاػػه يقػػدر بنفسػػه أف يغلػػب الشػػيطاف 

يعػػِب اي رب امنػػع عػػِب  )أعووٛش بووا  َوؤ ايؿووٝڀإ ايووطدِٝ     )أعووٛش بووا  َوؤ ايؿووٝڀإ ايووطدِٝ     ، النػػيب عللمنػػا أف اقػػوؿ وكػػدة
 الشيطاف الرجيم.

 ولذلك أكد ال ا٢بْب ذهب إليه أكد مريديه فقاؿ له:
كيػػف أتغللػػب علػػى الشػػيطاف؟ قػػاؿ لػػه: أ ػػرب لػػك مػػراًل: لػػو أاػػك تسػػّب عنػػد بيػػ ، 

أف ٛبنعػه عػن افسػك، فمػاذا تفعػل؟ وخرج عليك كلػٌب كبػّب يريػد أف ككلػك، وأاػ  ص تقػدر 
قػػاؿ: ُأاندي علػػى صػػاكب الكلػػب ليمنعػػه عػػِب، فقػػاؿ لػػه: هػػو افػػ  األمػػر، اندي علػػى ت 

لكػػػن أاػػػ  وكػػػدؾ لػػػو بعػػػدت عنػػػه مػػػن هػػػذة طلػػػب مػػػن ت أف ٲبنعػػػك مػػػن الشػػػيطاف ..... وا
أف ٱبػرج الناكية، سيأتيك مػن الناكيػة األخػرى، فحيلػه ص تُعػد وص ُٙبػد، وص يوجػد أكػٌد يقػدر 

 .من هذة ا٢بيل إص بفال ت وٗبعواة ت 

  ذضويح اهلل ٌٍّؤِننيذضويح اهلل ٌٍّؤِنني
                           ::  

وزكا يعِب تط لر، فال أكٌد منا يستطيع أف يتط ر إص بنظػرات ت، وٗبعواػة ت، وبتوفيػع 
كن اإلاساف وكدة مػاذا يعمػل مػع مكػر الشػيطاف والػنف  والػدايا واألهػواء والشػ وات ت، ل

  ا٤بزينػػػػػة كولنػػػػػا   كػػػػػل ا١ب ػػػػػات؟!! ٫بػػػػػن ٫بتػػػػػاج:                        ((ٚٛٚٛ)ا٢بػػػػػج)ا٢بػػػػػج 
 فنعت م ابع على الدواـ.

                       : 
ر ما يريد تط ّبة.  ويزكِّي يعِب يط ِّ

مكاات ا، ومكااػة كاػرة النػيب عنػد ت  عندما ازل  براءة السيدة عائشة عرلفنا ت 
  ألف سػػيدان يوُسػػف أرسػػل ت لػػه شػػاهداً مػػن أهل ػػا ليُػػربِّءة، فعنػػدما تزينػػ  لػػه وأخرجػػ ،

  ا٣بدـ، وللق  األبواب وقال  له:          ((ٕٖٕٖ)يوسف)أو )ُهياػ  لػك( يعػِب هيػا تعػاىل  يوسف
  على كسب القراءات، فقاؿ:          ((ٕٖٕٖ)يوسف)وأخذ ٯبري من ا، فشدلت قمي ػه مػن  يوسف
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ا٣بلػػف، وإذ بزوج ػػا يطػػرؽ البػػاب فػػرأى األمػػر، فعكسػػ  هػػي ا٢بكايػػة علػػى الفػػور، وقالػػ : 
عاً مػن أهل ػا، وكػاف موجػودا   ااظر ماذا يريد أف يفعل  ؟! فأرسل ت إليه طفالً صػغّباً ر ػي

وقاؿ: لو كػاف القمػيا قُػدل مػن األمػاـ  اف  ا٤بكاف، كاا  أمه قد اسيته، فأاطقه الرٞبن 
ف ي صادقة، يعِب كاا  تدافع عن افس ا، وإذا كاف القميا ُقدل من ا٣بلف ف و الػذي كػاف 

 ٯبري من ا، ف ذا الشاهد أرسله ت له ليش د برباءته.
اذمػػه بنػػو اسػػرائيل ساػػه كبػػّب ا٣ب ػػيتْب، ولػػذلك ص ٱبلػػع مالبسػػه أبػػداً،  وسػػيدان موسػػى

فذات يـو ازؿ يستحم   النيل، وكاف يـو سوٍؽ، والسوؽ ٔبوار البحػر، وو ػع مالبسػه قبػل 
أف ينػػزؿ علػػى صػػخرة، وبعػػد أف إسػػتحم وخػػرج ليلػػب  مالبسػػه، فػػإذا ابل ػػخرة ٘بػػري وعلي ػػا 

السػػوؽ، كػػٌب مػػرت ابلسػػوؽ كلػػه، وأخػػذ ياػػرب مالبسػػه، فجػػرى وراءهػػا، ومػػرت   وسػػط 
ال خرة ابلع ا ويقوؿ ٥با: ثو  كجػر، ثػو  كجػر، فلػم ٘ببػه، ومنػل ٯبػري كػٌب رآة كػل أهػل 

  السػػوؽ، كػػٌب يكػػوف:                                     ((ٜٜٙٙ)األكػػزاب)لكػػي يُػػربأة  األكػػزاب
 ت فذا ا٢بجر.

٥بػا خلوذػا   بيػ  ا٤بقػدس، وكػاف مػن يكُفل ػا زوج خالت ػا سػيدان والسيدة مػرَل كااػ  
زكػػراي، وكااػػ  ورفت ػػا عاليػػة ص يسػػتطيع أكػػٌد صػػعودها إص بسػػلم، وكػػاف معػػه مفتػػاح ا٢بجػػرة، 
فياع السلم ويفتل وينظر ليطمان علي ا، ويرجع مرًة اثاية ينػزؿ ويرفػع السػلم مػن مكااػه مػرًة 

 أخرى وياعه   ٨بزف ويغلع عليه.
مػػػن الػػػذي يسػػػتطيع الػػػذهاب إلي ػػػا؟ ص أكػػػد، إىل أف ذهػػػب إلي ػػػا أمػػػْب الػػػوكي جربيػػػل 
ليُبشرها اب٤بولود، فخاف  منه، فقاؿ ٥با: ص ٚبا ، وافخ   كم ا فحدث ا٢بمػل، وكػدث أف 
اكتملػػ  أايـ ا٢بمػػل   ٢بظػػات، فلػػم ٛبكػػ  تسػػعة أشػػ ر كعػػادة النسػػاء، ألاػػه لػػو كػػاف ا٢بمػػل 

وكػػدث  فاػػيحة، لكن ػػا كااػػ  ٢بظػػات كػػوايل تسػػع سػػاعات تسػػعة أشػػ ر صاكشػػف األمػػر 
 تقريباً، يعِب الش ر   ساعة واكدة فقط.

فاكتػػارت مػػاذا تفعػػل؟ فنزلػػ  ومشػػ  خػػارج البلػػد وهػػي خائفػػة، وذهبػػ  ٙبػػ  جػػذع 
، فمػن أيػن أتكػل؟ أابػ  ت   شػجرة النخػل الُرطػب ٬بلة، وجاءها األمل وولدت سمػر ت 

  وقػػاؿ ٥بػػا:                                               (()مػػرَل)هػػل تسػػتطيع  مػػرَل
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الوالػػػػدة كػػػػديراً أف ذُػػػػز جػػػػزع النخلػػػػة؟! ص، لكػػػػن لُيعلِّمنػػػػا ت أف اإلاسػػػػاف ص بػػػػد أف كخػػػػذ 
 ابألسػػباب، فػػال يطلػػب   افسػػه أف كػػل شػػيء كتيػػه بػػدوف أسػػباب، هػػذا سػػبب بسػػيط، لكػػن 

 .السبب لكي أتا األرزاؽ من عند الرزاؽ  ص بد من
فأخذتػػػه ومشػػػ ، فخػػػرج علي ػػػا القػػػـو وهػػػم الي ػػػود، وأاػػػتم تعلمػػػوف الي ػػػود، وتعرفػػػوف 
 ألسػػػػنت م ا٢بػػػػداد، فقػػػػالوا ٥بػػػػا: مػػػػاذا فعلػػػػ ؟! ومػػػػن أيػػػػن أ ؾ هػػػػذا الطفػػػػل؟! وابػػػػن مػػػػن؟!

  فماذا تفعل؟! مل ترد لكن:              ((ٕٜٕٜ)مرَل)فأاطقػه ت مرَل :                      
                      (()مػػرَل)وهػػل كػػػاف قػػد أخػػػذ الكتػػاب وقت ػػػا؟! وهػػل كػػػاف قػػد أخػػػذ  مػػرَل

  النبػػػػوة وقت ػػػػػا؟! ص، لكػػػػػن ليُنبػػػػ  عػػػػػن مسػػػػػتقبله:                               
                                                                     

                                       (()مػػػػػػػػػػػػػػػرَل)فكااػػػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػػػذة  .....مػػػػػػػػػػػػػػػرَل.... 
 هي براءة السيدة مرَل.

سػػى بػػرأة ت ٕبجػػر، والسػػيدة مػػرَل برأهػػا ت سػػيدان يوسػػف بػػرلأة ت بشػػاهد، وسػػيدان مو 
ػػل بنطػػع ابن ػػا، لكػػن السػػيدة عائشػػة برأهػػا ت بكػػالـ رفػػا  ، أرأيػػتم ا٤بنزلػػة؟! مػػن الػػذي ُٰب ِّ

األرض ومػػن علي ػػا، ولػػذلك  هػػذة ا٤بنزلػػة، تػػربلأت بكػػالـ ت الػػذي يُتلػػى إىل أف يػػرث ت 
)نووٌ شْووبٺ يوو٘ تٛبوو١، إ٫ ارتووٛ    أّ   )نووٌ شْووبٺ يوو٘ تٛبوو١، إ٫ ارتووٛ    أّ   وؿ: سػػيدان عبػػد ت بػػن عبػػاٍس ر ػػي ت عن مػػا، يقػػ

 .امل٪َٓني عا٥ؿ١ ؾًٝؼ ي٘ تٛب١ امل٪َٓني عا٥ؿ١ ؾًٝؼ ي٘ تٛب١ 
ألف ت برأهػػا فكيػػف ٚبػػوض في ػػا؟!! أريػػد أف أقػػوؿ هنػػا أف القػػـو الػػذين يػػدلعوف أهنػػم 

 مسلمْب وٱبو وف   السيدة عائشة، ف ؤصء   ا٢بقيقة وّب مسلمْب.
عائشػة، وا٣بػوض   سػيدان أ  مٌب يكواوا مسلمْب؟ عندما يَبكػوف ا٣بػوض   السػيدة 

بكػػر، وا٣بػػوض   سػػيدان عمػػر، وهػػؤصء الػػذين ينتسػػبوف إىل الشػػيعة، وهػػم ص شػػيعة وص شػػيء 
 ألف سيدان علي كارفم، وكرلؽ ٝباعة من م ابلنار.

ما الػذاب الكبػّب الػذي وقعػوا فيػه؟ أف ت قػد بػرأ السػيدة عائشػة وهػم ٱبو ػوف في ػا، 
ولػػذلك عنػػدما يقولػػوف: اريػػد أف اتقػػارب معكػػم، فالشػػيخ أٞبػػد هػػل هػػذا يليػػع ٗبسػػلم؟!! ص، 

الطيب شيخ األزهر ابرؾ ت فيه قػاؿ ٥بػم: اريػد شػيااً واكػداً فقػط وهػو أف تُوقفػوا ا٣بػوض   
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 السيدة عائشة، وسبِّ أ  بكر وعمر وال حابة، وبعد ذلك اتفاهم. 
تسػػب وا سػػػيدان أبػػػو لكػػنكم ٚبػػػالفوف صػػحيل كػػػالـ ت، وٚبو ػػػوف   السػػيدة عائشػػػة، و 

بكر، وتسبوا سيدان عمر، وتسبوا سيدان أبو هريرة، وكرّب مػن أصػحاب رسػوؿ ت، ف ػل هػذا 
ل؟!!.  الكالـ ي ِّ

برلأهػا فػال ٯبػوز ألي إاسػاٍف بعػد ذلػك أف يقػع   ِعر ػ ا، أو يتحػدلث  إذا كاف ت 
ر  ا أو يتحػدث   شػأهنا بسوٍء   شأهنا، فماذا بعد كالـ ت؟!! كيف ألكد أف ٱبوض   عِ 

  بعد أف قاؿ ت:                         ((ٕٕٙٙ)النور)النور. 
و٥بػػذا فينبغػػي علػػى أي مسػػلم م مػػا كػػاف شػػأاه، وم مػػا كػػاف علمػػه أف يلتػػـز األدب مػػع 

ء ّبهم من صػحابة رسػوؿ ت األجػالت، ويُقرر ما قررة ت   شأف أ  بكر وعمر وعائشة وو
 ر ى ت عن م أٝبعْب ...

  ػنايح اهلل تاٌظذيمنيػنايح اهلل تاٌظذيمني
 ٥بػػػم، وكػػػذا تربيػػػة رسػػػػوؿ ت  مث بػػػْبل ت عنايتػػػه ابل ػػػديقْب وا٤بقػػػربْب، وتربيتػػػه 

ل ػػػحابته الكػػػراـ، ولنعػػػرؼ أف ابب القػػػرب مػػػن ت وسػػػبب رفػػػع الػػػدرجات عنػػػد ت، ليسػػػ  
رػٌّب مػن النػاس   هػذا الزمػاف، فالبػاب العبادات وص األذكار وص اعمت ػادات الػٍب ٯباهػد في ػا ك

األعظػػم للرقػػي عنػػد ت هػػو ا١ب ػػاد   التُخلػػع سخػػالؽ سػػيدان رسػػوؿ ت، وا١ب ػػاد   التُخلػػع 
 بكتاب ت، وا١ب اد   التخلع سخالؽ ت جل   ُعالة:

ييليييييُشي للىيييييٍياليييييًي ل ً ُييييي ي    ييييي لٍليييييُشي للىيييييٍياليييييًي ل ً ُييييي ي    ييييي لٍ

يي

ي يييييييي ي  ييييييييىييو  ييييييييى لٍ ي يييييييي ي  ييييييييىييو  ييييييييى لٍواليجهيييييييي وى ييواليجهيييييييي وى

يي ي ي قييييييييُ ويواَ يييييييي  و يًخ يييييييي و ي قييييييييُ ويواَ يييييييي  و ييوم لفيييييييي ويوم لفيييييييي ويًخ يييييييي و

يي

يي يييي  يلٌي لوايييينيو ل ضيييي  يو لييييى لٍ يييي  يلٌي لوايييينيو ل ضيييي  يو لييييى لٍ

يي ييال ي لفييييييييييييي يم ييييييييييييي  ي يخوييييييييييييي ال ي لفييييييييييييي يم ييييييييييييي  ي يخوييييييييييييي 

يي

ييوفييٍيخييىمي ل  يي  ي قيي بي ل ييل ي ى يي بوفييٍيخييىمي ل  يي  ي قيي بي ل ييل ي ى يي ب

يي ييهيييييو ي لى ييييي بيوهيييييو ي ل يييييل ي ج  ييييي هيييييو ي لى ييييي بيوهيييييو ي ل يييييل ي ج  ييييي 

يي

ييصيييييييييييييييي  ولي  يييييييييييييييي   ي  ُييييييييييييييييلي و بصيييييييييييييييي  ولي  يييييييييييييييي   ي  ُييييييييييييييييلي و ب

 وأر ػػاة تعل ػػدة الرسػػوؿ  األخػػالؽ هػػي أسػػرار الُعلػػى وا٤بعػػايل، فسػػيدان أبػػو بكػػر يي
الُعظمى، فكاف دائماً ُيشرؼ عليه ويربيه، مث ااتقل من مقػاـ تربيػة  بَببيته ليبلغ مقاـ ال ديقية
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، ، ليزيد من مقاـ الكماؿ والقرب من الواكد ا٤بتعػاؿ ا٢ببيب إىل تربية القريب اعمتيب 
 وكاف يربيه علي ا سيدان رسوؿ ت، فما األوراد الٍب أعطاها له؟ ص شيء 

ت وجػاء رجػػٌل مػن ا٤بنػافقْب وأخػػذ  كػاف جالسػاً معػػه ذات يػـو ومع ػم أصػػحاب رسػوؿ
يُسػػب   سػػيدان أ  بكػػر أمػػاـ سػػيدان رسػػوؿ ت، و٤بػػاذا قلنػػا منػػافقْب؟ ألاػػه ص يوجػػد أكػػٌد مػػن 
 ا٤بػػػؤمنْب ال ػػػادقْب ٯبػػػرؤ أف يعلػػػو صػػػوته ويتفػػػولة ٗبػػػا ص يليػػػع أمػػػاـ أمػػػّب األابيػػػاء وا٤برسػػػلْب:

                                                                            
                                           (()ا٢بجرات)وقاؿ  ا٢بجرات: 

ٓٵبٳػٹٞ  ٫٫  }} ٓٵبٳػٹٜٞٳ ٓٵسٳ  ٜٳ ٓٵسٳعٹ ٓٳاظٴعٷ   ْٳبٹٍّْٞٳبٹٍّٞ  عٹ ٓٳاظٴعٷ تٳ   66{{تٳ

نػػد وارث ٢باػػرة النػػيب ويػػربز ا٣بػػالؼ بيننػػا، وهػػذا ص ي ػػل أف اػػذهب عنػػد النػػيب، أو ع
معاتبػػػة  يكيػػػل ٥بػػػذا، وذاؾ يكيِّػػػل لػػػذاؾ، ف ػػػذا لػػػي  سدب، لكػػػن لػػػو أردان ٧باسػػػبة بعاػػػنا أو

 .صلوات ر  وتسليماته عليهولي  أماـ النيب وص وارث النيب  بعانا فيكوف   مكاف آخر
دافع عػػن افسػػه أف يػػ  فالرجػػل عنػػدما زاد عػػن ا٢بػػد   سػػب سػػيدان أبػػو بكػػر، أراد

 وأخذ يقوؿ:  فسيدان رسوؿ ت قاـ ومشى، فأسرع خلفه أبو بكر قاؿ بعض كلمات و 
ٍٳ  ٜٳاٜٳا  }} ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ٘ٹ،ايًډ ٕٳ  ايًډ ٕٳنځا ٓٹٞ  نځا ُٴ ٓٹٜٞٳؿٵتٴ ُٴ ْٵتٳ  ٜٳؿٵتٴ ْٵتٳٚٳأځ ُٻا  دٳايٹؼٷ،دٳايٹؼٷ،  ٚٳأځ ًځ ُٻاؾځ ًځ ٘ٹ  ضٳزٳزٵتٴضٳزٳزٵتٴ  ؾځ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٘ٹ،  بٳعٵضٳبٳعٵضٳ  عٳ ٛٵيٹ ٘ٹ،قځ ٛٵيٹ   غځهٹبٵتٳغځهٹبٵتٳ  قځ

ُٵتٳ؟ ُٵتٳ؟ٚٳقڂ ٍٳ! ! ٚٳقڂ ٍٳقځا ٘ٴ  ::قځا ْٻ ٘ٴإڇ ْٻ ٕٳ  إڇ ٕٳنځا ًځوڅ  َٳعٳوځَٳعٳوځ  نځا ًځوڅَٳ ٓٵوځ،  زټزټٜٳطٴٜٳطٴ  َٳ ٓٵوځ،عٳ ُٻا  عٳ ًځ ُٻاؾځ ًځ ٘ٹ  ضٳزٳزٵتٳضٳزٳزٵتٳ  ؾځ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٘ٹ  بٳعٵضٳبٳعٵضٳ  عٳ ٛٵيٹ ٘ٹقځ ٛٵيٹ   ٚٳقځعٳٚٳقځعٳ  قځ

ٕٴ، ٝٵڀځا ٕٴ،ايؿٻ ٝٵڀځا ِٵ  ايؿٻ ًځ ِٵؾځ ًځ ٔٵ  ؾځ ٔٵأځنڂ ٕڇ  َٳعٳَٳعٳ  قڃعٴسٳقڃعٴسٳ٭ځ٭ځ  أځنڂ ٝٵڀځا ٕڇايؿٻ ٝٵڀځا   77{{  ايؿٻ

                              ((ٖٖٛٛ)ا٢بج)وكاف سيدان رسػوؿ ت  ا٢بج  ذاهػب إىل
ػز شػيااً للسػفر، فقػد ج لػزُت كػل كاجاتػك العمرة، وسػيدان أبػو بكػر قػاؿ: اي رسػوؿ ت ص  ُ٘ب ِّ

علػى ٝبػل واكػد،  للسفر من طعاـ وماء وكػل مػا تطلبػه، فجعػل كاجتػه وكاجػة رسػوؿ ت 
وأتػػى برجػػل ٩بػػن يعمػػل عنػػدة، وقػػاؿ لػػه: ص شػػغل لػػك إص هػػذا ا١بمػػل فقػػط، تسػػحبه عنػػدما 

فلعػػب وتػػرؾ ارس شػػاابً ٪بلػػ ، وتنيخػػه وٙبرسػػه إىل أف ا ػػل إىل مكػػة إف شػػاء ت، وكػػاف ا٢بػػ
ولكػن لرسػوؿ ت، وهػو الػذي  -لػي  لنفسػه  -فغاب أبو بكػر ا١بمل، ف رب ا١بمل منه، 

                                                           
 البخاري ومسلم عن ابن عباس  ٙ
 مسند أٞبد والش اب عن أ  هريرة  ٚ
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وعد رسوؿ ت، فيكوف قد وػرلر بػه، ألف الرسػوؿ مل ُٰباػر شػيااً واعتمػد عليػه، فػذهب سػيدان 
نػه وص ٰباػر ويرشػدة أص يلعأبو بكر ٥بذا الشاب يريد أف ياربه، وإذ ٕبارة النػيب قػد كاػر 

 :يؤذيه، كما روت السيدة عائشة ر ى ت عن ا قال 
ٓٳٸبٴٸ  َٳطٳٸَٳطٳٸ  }} ٓٳٸبٴٸاي ٛٳ  بٳهڃطڈبٳهڃطڈ  بٹأځبٹٞبٹأځبٹٞ  اي ٖٴ ٛٳٚٳ ٖٴ ٔٴ  ٚٳ ًڃعٳ ٔٴٜٳ ًڃعٳ ٘ٹ،  بٳعٵضٳبٳعٵضٳ  ٜٳ ٘ٹ،ضٳقٹٝكٹ ٘ٹ،  ؾځايڃتٳؿځتٳؾځايڃتٳؿځتٳ  ضٳقٹٝكٹ ٝٵ ٘ٹ،إيځ ٝٵ ٍٳ  إيځ ٍٳٚٳقځا   ٚٳقسٹٸٜكٹنيٳ؟ٚٳقسٹٸٜكٹنيٳ؟  يځعٳٸاْٹنيٳيځعٳٸاْٹنيٳ: $: $ٚٳقځا

ٞٳ  بٳهڃطڈبٳهڃطڈ  أځبٴٛأځبٴٛ  ؾځعٳتٳلٳؾځعٳتٳلٳ  ،،##  ايڃهځعٵبٳ١ٹايڃهځعٵبٳ١ٹ  ٚٳضٳبٹٸٚٳضٳبٹٸ  نځ٬ځٸنځ٬ځٸ ٞٳضٳنٹ ٘ٴ  ضٳنٹ ًځٸ ٘ٴاي ًځٸ ٘ٴ  اي ٓٵ ٘ٴعٳ ٓٵ ٛٵ  عٳ ٛٵٜٳ ٘ٹ  بٳعٵضٳبٳعٵضٳ  َٳ٦ٹصٺَٳ٦ٹصٺٜٳ ٘ٹضٳقٹٝكٹ ٍٳ. . ضٳقٹٝكٹ ٍٳقا ِٳٸ: : قا ِٳٸثٴ   دٳا٤ٳدٳا٤ٳ  ثٴ

ٓٳٸبڇٸ  إيځ٢إيځ٢ ٓٳٸبڇٸاي ٍٳ  اي ٍٳؾځكځا   88{{..أځعٴٛزٴأځعٴٛزٴ  ٫٫: : ؾځكځا

ص يسػػب صػػديٌع أبػػداً، فمػػن يُػػرد مقػػاـ ال ػػديقية مػػاذا يفعػػل؟ كلمػػة لعػػن ص أتا علػػى 
  لسػػػااه مطلقػػػاً، إص ٤بػػػن لعػػػن م ت، فػػػاع لعػػػن الي ػػػود وا٤بشػػػركْب والكػػػاذبْب:              

            )البقػػػرة( )البقػػػرة(                                )هػػػؤصء  )آؿ عمػػػراف()آؿ عمػػػراف
 لعن م ت، لكن ص ألعن أي إاساف آخر، وكارة النيب قاؿ:

ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٔٳ  إڇشٳاإڇشٳا  ايڃعٳبٵسٳايڃعٳبٵسٳ  إڇ ٔٳيځعٳ ٝٵ٦ٶا  يځعٳ ٝٵ٦ٶاؾٳ ٓٳ١ڂ  قٳعٹسٳتٹقٳعٹسٳتٹ  ؾٳ ٓٳ١ڂايًډعٵ ُٳا٤ٹ،  إڇيځ٢إڇيځ٢  ايًډعٵ ُٳا٤ٹ،ايػٻ ٛٳابٴ  ؾځتٴػٵًځلٴؾځتٴػٵًځلٴ  ايػٻ ٛٳابٴأځبٵ ٗٳا  ُٳا٤ٹُٳا٤ٹايػٻايػٻ  أځبٵ ٗٳازٴْٚٳ ِٻ  زٴْٚٳ ِٻثٴ   ثٴ

ٗٵبٹطڂ ٗٵبٹطڂتٳ ٗٳا  ؾځتٴػٵًځلٴؾځتٴػٵًځلٴ  ا٭ځضٵ ڇا٭ځضٵ ڇ  إڇيځ٢إڇيځ٢  تٳ ٛٳابٴ ٗٳاأځبٵ ٛٳابٴ ٗٳا،  أځبٵ ٗٳا،زٴْٚٳ ِٻ  زٴْٚٳ ِٻثٴ ٓٶا  تٳأڃخٴصٴتٳأڃخٴصٴ  ثٴ ُٹٝ ٓٶاٜٳ ُٹٝ ُٳا٫  ٜٳ ُٳا٫ٚٳؾٹ ِٵ  ؾځإڇشٳاؾځإڇشٳا  ٚٳؾٹ ِٵيځ   َٳػٳاغڄاَٳػٳاغڄا  تٳذٹسٵتٳذٹسٵ  يځ

ٔٳ  ايډصٹٟايډصٹٟ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ضٳدٳعٳتٵضٳدٳعٳتٵ ٔٳيڂعٹ ٕٵ  يڂعٹ ٕٵؾځإڇ ٕٳ  ؾځإڇ ٕٳنځا ٖٵ٬  يٹصٳيٹوځيٹصٳيٹوځ  نځا ٖٵ٬أځ ٗٳا  إڇيځ٢إڇيځ٢  ضٳدٳعٳتٵضٳدٳعٳتٵ  إڇ٫إڇ٫ٚٳٚٳ  أځ ًٹ ٗٳاقځا٥ٹ ًٹ   99{{  قځا٥ٹ

اللعػػػػػن أبػػػػػداً، كػػػػػٌب ولػػػػػو مػػػػػع الب ػػػػػائم السػػػػػائمة، كا٤بواشػػػػػي أو  فػػػػػا٤بؤمن ص يسػػػػػتخدـ
 : النليبِّ  ا١بمادات، فقد كاف رسوؿ ت ماشياً   وزوة، وكاا  السيدة عائشة َمعَ 

ٓٳتٵ  }} ًځعٳ ٓٳتٵؾځ ًځعٳ ٗٳا،  بٳعٹريٶابٳعٹريٶا  ؾځ ٗٳا،يځ َٳطٳ  يځ َٳطٳؾځأځ ٘ٹ  ؾځأځ ٘ٹبٹ ٞټ  بٹ ٓٻبٹ ٞټاي ٓٻبٹ ٕٵ    اي ٕٵأځ ٍٳ ٫  ٜٴطٳزٻ،ٜٴطٳزٻ،  أځ ٍٳ ٫ٚٳقځا ٓٹٞ  ٚٳقځا ٓٹٜٞٳكٵشٳبٴ ٞٵ٤ٷ  ٜٳكٵشٳبٴ ٞٵ٤ٷؾٳ ٕٷ  ؾٳ ًڃعٴٛ ٕٷَٳ ًڃعٴٛ   ٓٔ{{  َٳ

ألصػػحابه، مػػن يركػػب ا١بمػػل ويلعنػػه  دب الػػرابٍل الػػذي عللمػػه رسػػوؿ ت وهػػذا األ
 :يؤدبه بَبؾ ا١بمل ٲبشي   أي ج ة كٌب ص يلعن ا٤بؤمن شيااً أبداً، قاؿ 

ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٔٳ  إڇ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٝٵؼٳ  ايڃ ٝٵؼٳيځ ٕڇ  يځ ٕڇبٹايًډعٻا ٕڇ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  بٹايًډعٻا ٕڇ،ايڀډعٻا ـڇ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ايڀډعٻا ـڇايڃؿځاسٹ   1111{{ايڃبٳصٹ٤ٟٹ ايڃبٳصٹ٤ٟٹ   ٚٳ٫ٚٳ٫  ايڃؿځاسٹ

، وكػاف فيػه ٝباعػة مػن الفقػراء إىل سيدان رسوؿ ت دخل ٦بل   سيدان أبو بكر 
                                                           

 رواة البي قي ووّبة عن عائشة اهنع هللا يضر ٛ
 سنن أ  داود والبي قي عن أ  الدرداء  ٜ

  عن عائشة اهنع هللا يضرمسند اٞبد والطرباٍل ٓٔ
 مسند أٞبد وا٢باكم عن عبد ت بن مسعود  ٔٔ
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ت لػػػػي  ٥بػػػػم بيػػػػوت ووػػػػّب متػػػػزوجْب، ولػػػػي  مع ػػػػم مػػػػاؿ وص أي شػػػػيء، فكػػػػااوا ٲبكرػػػػوف   
ا٤بسجد، وا٤بسجد مل يكن لػه سػقف، كػاف جػدراف وأرض لػي  في ػا فػرش، ولكػن فيػه تػراب، 

وهػػػو واد ٔبػػػوار ا٤بدينػػػة ػ  أف يػػػذهبوا للعقيػػػع، و٤بػػػا أرادوا فرشػػػاً للمسػػػجد، أمػػػرهم النػػػيب 
وهػػؤصء القػػـو لكػػي يبيتػػوا   ا٤بسػػجد اختػػاروا ا ا٢ب ػػى ال ػػغّب وفرشػػوا بػػه ا٤بسػػجد، فجمعػػو 

نػع عػن م ا٤بطػر، و٠بوهػا مكاانً   ا٤بسػجد وو ػعوا عليػه عريشػة لتحجػب عػن م الشػم ، وٛب
ربػػوط ببعاػػه، والُ ػػفلة يعػػِب العريشػػة الػػٍب ُرصل علي ػػا صػػفوؼ مػػن جريػػد النخػػل مالُ ػػفلة ... 

 فُيشكِّل عريشة السقف، وٙبته ٬بل كأعمدة للسقف.
هؤصء القـو كاف من م سيدان بالؿ، ومػن م سػيدان سػلماف الفارسػي، ومػن م سػيدان ٛبػيم 
الداري، ومن م سيدان ُص يب الرومي، فكااوا كوايل تسعْب رجاًل، ومؤوات م على رسػوؿ ت، 

العلم والقرآف مػن رسػوؿ ت،فيخػدموة وٯباهػدوا  فُيطعم م ويسقي م، وكل ومنيفت م هي تلقي
   سبيل ت.

وسػػبحاف ت!! هػػؤصء القػػـو هػػم الػػذين ٞبلػػوا لنػػا القػػرآف وُسػػنلة رسػػوؿ ت، ألهنػػم كػػااوا 
متفروْب ٥بذا األمر، ووّبهم مشغوؿ، فمن م من كػاف   الزراعػة، ومػن م مػن كػاف   التجػارة، 

األمر، وسيدان رسوؿ ت عْبل ٥بم رئيساً وهػو سػيدان أبػو لكن هؤصء لي  ٥بم عمل سوى هذا 
 هريرة وجعله عّرِيف أهل الُ فلة.

كػػااوا ذات مػػرة جالسػػْب، ومػػرل أبػػو سػػفياف وكػػاف ذاهبػػاً للمدينػػة ليمػػدل ا٥بداػػة الػػٍب بػػْب 
 ِمػػنْ  اّلللِ  ُسػػُيوؼُ  َأَخػػَذتْ  َمػػا َواّلللِ  قػػريش وكاػػرة النػػيب، ومل يكػػن أسػػلم بعػػد، فقػػالوا لبعاػػ م:

هػل     َوَسػيِِّدِهْم؟ قُػػَرْيشٍ  ِلَشػْيخِ  َهػَذا َأتَػُقولُػوفَ  :بكػر فقػاؿ سػيدان أبػو َمْأَخَذَها، اّلللِ  َعُدوِّ  ُعُنعِ 
 فقاؿ له: ،وككي له ا٤بوقف ،بعد ذلك ذهب إيل كارة النيبلكنه  ،هذة الكلمة كرج؟ ص

ِٵ،  يځعٳًډوځيځعٳًډوځ: : بٳهڃطڈبٳهڃطڈ  أځبٳاأځبٳا  ٜٳاٜٳا  }} ٗٴ ِٵ،أځغڃهٳبٵتٳ ٗٴ ٔٵ  أځغڃهٳبٵتٳ ٔٵيځ٦ٹ ِٵ  ٓٵتٳٓٵتٳنڂنڂ  يځ٦ٹ ٗٴ ِٵأځغڃهٳبٵتٳ ٗٴ ِٵ  ضٳبٻوځ،ضٳبٻوځ،  أځغڃهٳبٵتٳأځغڃهٳبٵتٳ  يځكځسٵيځكځسٵ  أځغڃهٳبٵتٳ ٖٴ ِٵؾځأځتٳا ٖٴ   أځبٴٛأځبٴٛ  ؾځأځتٳا

ٍٳ  بٳهڃطڈ،بٳهڃطڈ، ٍٳؾځكځا ٙٵ  ٜٳاٜٳا: : ؾځكځا ٛٳتٳا ٙٵإڇخٵ ٛٳتٳا ِٵ؟  إڇخٵ ِٵ؟أځغڃهٳبٵتٴهڂ ٘ٴ  ٜٳػٵؿٹطٴٜٳػٵؿٹطٴ  ،،٫٫: : قځايڂٛاقځايڂٛا  أځغڃهٳبٵتٴهڂ ًډ ٘ٴاي ًډ   1212{{  أځخٹٞأځخٹٞ  ٜٳاٜٳا  يځوځيځوځ  اي

ما هذا األدب النبوي العايل؟!! هػؤصء القػـو الاػعاؼ ا٤بنكسػرة قلػوفم هػم الػذين ٥بػم 
، فمػػن يستاػػعف م ويسػػت زئ فػػم، يلقػػى مػػا ص يسػػتطيع ٙبملػػه مػػن مػػوصة وزف وقيمػػة عنػػد ت

                                                           
 صحيل مسلم ومسند أٞبد عن عائذ بن عمرو هنع هللا يضر ٕٔ
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 جلل   ُعالة، ألهنم فقراء ومساكْب.
فػػال ٚبشػػى األعيػػاف، وص ٚبػػاؼ مػػن العظمػػاء، ولكػػن ٚبػػاؼ مػػن الػػذين ص انصػػر ٥بػػم وص 

 يغار علي م وص ير ى أف ٲبس م أكٌد بسوء. ، ألف ت معْب ٥بم إص ت 
لسيدان أ  بكر كم كاف عدد ركعاذػا؟ ص شػيء، كااػ  صػالة ذجػدة أف  صالة الت جد

يذهب ليبحػ  عػن رجػل مقعػد أو امػرأة مقعػدة ولػي  ٥بػم عائػل يعػو٥بم، ويػذهب قبػل الفجػر 
 كٌب ص يرة أكد، ويكن  البي  ويرش ه وكا ٥بم ابلطعاـ وا٤باء، وين رؼ وص يعرفه بنفسه.

  أ  بكػر، والػذي قػاؿ فيػه ت:  هذة صػالة القيػاـ   السػحر لسػيدان             
                                            )هذة اآلايت ازل    سػيدان  )الليػل()الليػل

  أ  بكػػر، واآلايت الػػٍب   آخػػر السػػورة أياػػاً:                 (()الليػػل)باً أخػػذ لػػه ا ػػي الليػػل
  من رسوؿ ت، ألف ت قاؿ لرسوؿ ت:                          (()الاحى)الاحى. 

وقػـو لػه بكػل افقاتػه وطلباتػه  يتوىل أكد أوصد خالته ألاه فقػّبكاف   سيدان أبو بكر 
هػذا  ، كػافلوجه ت، و٤بلا وقعػ  كادثػة اإلفػك وهػي الُت مػة الكاذبػة علػى السػيدة عائشػة 

الرجل من الذين رولجػوا هػذة الشػائعة، ومشػى   طرقػات ا٤بدينػة ُيشػنِّع علػى السػيدة عائشػة، 
ف ػل هػذا جػزاء اإلكسػاف؟!! الرجػل الػذي تكفلػل بػك ابلكليػة وقريبػك ُتشػنِّع عليػه!! فسػػيدان 

٘ٹ   }} : أبو بكر عندما وجد منه ذلك قػاؿ ًډو ٘ٹ ٚٳاي ًډو ْٵؿٹولٴ   ٫٫  ٚٳاي ْٵؿٹولٴ أڂ ًځو٢   أڂ ًځو٢ عٳ ٝٵ٦ٶا   َٹػٵوڀځ ڈ َٹػٵوڀځ ڈ   عٳ ٝٵ٦ٶا ؾٳو ٍٳ   َٳوا َٳوا   بٳعٵوسٳ بٳعٵوسٳ   ااأځبٳوسٶ أځبٳوسٶ   ؾٳو ٍٳ قځوا   قځوا

              سػػػػيدان أبػػػػػو بكػػػػر وأاػػػػػزؿ: ، فعاتػػػػػب ت ٖٔ{{يٹعٳا٥ٹؿٳوووو١ځ  يٹعٳا٥ٹؿٳوووو١ځ  
    ، ،وكتػػِل يعػػِب ٰبلػػف، فأهػػل الفاػػل هػػم القريبػػوف مػػن ت، وقػػريبْب مػػن رسػػوؿ ت

 ف ص يُعطي.وعندهم سعًة   ا٤باؿ، وسعة   العطاء، فال ٰبلف على أ
                        

             ص ٰبلػػف علػػى األقػػارب وص علػػى ا٤بسػػاكْب الػػذين خا ػػوا
 خا وا   هذة الفتنة أيااً. هذة الفتنة، وص ا٤ب اجرين   سبيل ت الذين

وااظػػػػر إىل هػػػػذة األخػػػػالؽ الشػػػػديدة الػػػػٍب        فمػػػػاذا ي ػػػػنعوف؟ 
يطالب ت فا ُكملل ا٤بػؤمنْب، رجػل يػت م قريبػه الػذي يعطػف عليػه   ِعػرض ابنتػه التقيػة زوجػة 

                                                           
 عائشة اهنع هللا يضرصحيل ابن كباف وااسائي عن  ٖٔ
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ايػة، ٤بػاذا؟ ألاػه يُعطػي ع ولػي  ا٢ببيب، وت ين ػاة أف يقطػع الػذي يعطيػه لػه، فأعطػاة مػرًة اث
ألجلػػه، وماكػػاف ع داـ وات ػػل، مػػا ُدمػػ  تعطيػػه ع فػػال تقطعػػه عنػػه ألي سػػبب مػػن أسػػباب 

 الدايا ولو كاف إيذاء، فاعُف عنه واصفل عنه.
                       ٤بلػػا ازلػػ  هػػذة اآليػػة وقرأهػػا سػػيدان 

٘ٹ  بٳًځ٢،بٳًځ٢،  }} رسوؿ ت على سيدان أ  بكر قاؿ: ٘ٹٚٳايًډ ًډ ْٿٞ  ٚٳاي ْٿٞإڇ ٕٵ  ٭ڂسٹبټ٭ڂسٹبټ  إڇ ٕٵأځ ٘ٴ  ٜٳػٵؿٹطٳٜٳػٵؿٹطٳ  أځ ًډ ٘ٴاي ًډ   َٹػٵڀځ ڈَٹػٵڀځ ڈ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ؾځطٳدٳعٳؾځطٳدٳعٳ  يٹٞ،يٹٞ،  اي

ٕٳ  ايډصٹٟايډصٹٟ ٕٳنځا ٘ٹ   ٜٴذٵطڇٟٜٴذٵطڇٟ  نځا ٝٵ ًځ ٘ٹ عٳ ٝٵ ًځ  .ٗٔ{{عٳ
فعفا عنه وردل له مػا كػاف يعطيػه، بػل و ػاعف النفقػة الػٍب كػاف يعطي ػا، ومل يقطع ػا عنػه 

 .ايا، لكي يناؿ ر اء ت وإكراـ ت كٌب خرج من ا٢بياة الد
ولػػذلك ص ٯبػػوز للمػػرء أف يكػػوف مػػن ال ػػا٢بْب إص إذا ٚبللػػع ٖبُلػػع العفػػو كػػأمّب األابيػػاء 

  وا٤برسػػلْب، وكال ػػديع األعظػػم، وكال ػػا٢بْب أٝبعػػْب، ا٢ببيػػب قػػاؿ لػػه ت:               
                            (()األعراؼ)خذ العفو كلػه معػك، وكػاف  األعراؼ  يعفػو علػى

َسػْعَنَة كػاف  بْػنُ  ذهب إليه رجٌل من الي ود   ا٤بدينة وهػو زَيْػدُ  فالنيب واـ كٌب ألعدائه، الد
 قد أقرض النيب ٛبراً ألجل معْب، يقوؿ هذا الرجل:

ُٻا  }} ًځ ُٻاؾځ ًځ ٕٳ  ؾځ ٕٳنځا ٌٴ  نځا ٌٴقځبٵ ٌٿ  قځبٵ ٌٿَٳشٳ ٌڇ  َٳشٳ ٌڇا٭ځدٳ ٔڇ  ا٭ځدٳ ٝٵ َٳ ٛٵ ٝٳ ٔڇبٹ ٝٵ َٳ ٛٵ ٝٳ ٚٵ  بٹ ٚٵأځ ٍٴ  خٳطٳزٳخٳطٳزٳ  ٬ثٳ١ٺ،٬ثٳ١ٺ،ثٳثٳ  أځ ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ًډ ٘ٹاي ًډ ٓٳاظٳ٠ٹ  ؾٹٞؾٹٞ    اي ٓٳاظٳ٠ٹدٳ   دٳ

ٌڈ ٌڈضٳدٴ ٔٳ  ضٳدٴ ٔٳَٹ ْٵكٳاضڇ  َٹ ْٵكٳاضڇا٭ځ ٘ٴ  ا٭ځ َٳعٳ ٘ٴٚٳ َٳعٳ ُٳطٴ،  بٳهڃطڈ،بٳهڃطڈ،  أځبٴٛأځبٴٛ  ٚٳ ُٳطٴ،ٚٳعٴ ٕٴ  ٚٳعٴ ُٳا ٕٴٚٳعٴجٵ ُٳا ْٳؿځطٷ  ٚٳعٴجٵ ْٳؿځطٷٚٳ ٔٵ  ٚٳ ٔٵَٹ ٘ٹ،  َٹ ٘ٹ،أځقٵشٳابٹ ُٻا  أځقٵشٳابٹ ًځ ُٻاؾځ ًځ   عٳًځ٢عٳًځ٢  قٳًډ٢قٳًډ٢  ؾځ

ٓٳاظٳ٠ٹ ٓٳاظٳ٠ٹايڃذٳ ْٳا  ايڃذٳ ْٳازٳ ٔٵ   زٳ ٔٵ َٹو ًځوؼٳ   دٹوسٳاضڈ دٹوسٳاضڈ   َٹو ًځوؼٳ ؾځذٳ ٘ٹ،   ؾځذٳ ٝٵو ٘ٹ، إڇيځ ٝٵو َٹعڇ   ؾځأځخٳوصٵتٴ ؾځأځخٳوصٵتٴ   إڇيځ ُٳذٳوا َٹعڇ بٹ ُٳذٳوا ٘ٹ،   بٹ ُٹٝكٹو ٘ٹ، قځ ُٹٝكٹو ْٳظځو   قځ ْٳظځو ٚٳ ٘ٹ   طٵتٴطٵتٴٚٳ ٝٵو ٘ٹ إڇيځ ٝٵو ٘ٺ   إڇيځ ٛٳدٵو ٘ٺ بٹ ٛٳدٵو   بٹ

ِٻ  غځًٹٝظٺ،غځًٹٝظٺ، ِٻثٴ ًڃتٴ  ثٴ ًڃتٴقڂ ٓٹٞ  أځ٫أځ٫: : قڂ ٓٹٞتٳكڃهٹٝ ُٻسٴ  ٜٳاٜٳا  تٳكڃهٹٝ ُٻسٴَٴشٳ ٘ٹ   سٳكِّوٞ؟ سٳكِّوٞ؟   َٴشٳ ًډو ٛٳاي ٘ٹ ؾځ ًډو ٛٳاي ِٵ   َٳوا َٳوا   ؾځ ُٵوتٴهڂ ًٹ ِٵ عٳ ُٵوتٴهڂ ًٹ ٞ   عٳ ٓٹو ٞ بٳ ٓٹو ًٹوبٹ   عٳبٵوسٳ عٳبٵوسٳ   بٳ ُٴڀډ ًٹوبٹ ايڃ ُٴڀډ   ايڃ

ٌڈ، ُٳڀڃ ٌڈ،بٹ ُٳڀڃ ٕٳ  ٚٳيځكځسٵٚٳيځكځسٵ  بٹ ٕٳنځا ِٵ  يٹٞيٹٞ  نځا ُٴدٳايځڀځتٹهڂ ِٵبٹ ُٴدٳايځڀځتٹهڂ ِٷ،  بٹ ًڃ ِٷ،عٹ ًڃ ٍٳ  عٹ ٍٳقځا ْٳظځطٵتٴ: : قځا ْٳظځطٵتٴٚٳ ُٳطٳ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ٚٳ ُٳطٳعٴ ٔڇ   عٴ ٔڇ بٵو ٙٴ   ايڃدٳڀډوابٹ ايڃدٳڀډوابٹ   بٵو ٓٳوا ٝٵ ٙٴ ٚٳعٳ ٓٳوا ٝٵ   ٚٳعٳ

ٕڇتٳتٳ ٕڇسٴٚضٳا ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  سٴٚضٳا ٗڇ ٘ٹٚٳدٵ ٗڇ ُٴػٵتٳسٹٜطڇ،  نځايڃؿځًځوٹنځايڃؿځًځوٹ  ٚٳدٵ ُٴػٵتٳسٹٜطڇ،ايڃ ِٻ  ايڃ ِٻثٴ َٳاْٹٞ  ثٴ َٳاْٹٞضٳ ٙٹ  ضٳ ٙٹبٹبٳكٳطڇ ٍٳ  بٹبٳكٳطڇ ٍٳٚٳقځا ٟٵ: : ٚٳقځا ٟٵأځ ٚٻ   أځ ٚٻ عٳوسٴ ٘ٹ،   عٳوسٴ ًډو ٘ٹ، اي ًډو ٍٴ   اي ٍٴ أځتٳكڂوٛ   أځتٳكڂوٛ

ٍڇ ٍڇيٹطٳغٴٛ ٘ٹ  يٹطٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ُٳعٴ،  َٳاَٳا    اي ُٳعٴ،أځغٵ ٌٴ  أځغٵ ٌٴٚٳتٳؿڃعٳ ٘ٹ  ٚٳتٳؿڃعٳ ٘ٹبٹ ٛٳايډصٹٟ  أځضٳ٣؟أځضٳ٣؟  َٳاَٳا  بٹ ٛٳايډصٹٟؾځ ٘ٴ  ؾځ ٘ٴبٳعٳجٳ ٛٵ٫  بٹايڃشٳلٿ،بٹايڃشٳلٿ،  بٳعٳجٳ ٛٵ٫يځ ٘ٴ  أڂسٳاٹشٵضٴأڂسٳاٹشٵضٴ  َٳاَٳا  يځ ٛٵتٳ ٘ٴؾځ ٛٵتٳ   ؾځ

ٓٴكځوځ،  ٖٳصٳاٖٳصٳا  ٝٵؿٹٞٝٵؿٹٞبٹػٳبٹػٳ  يځهٳطٳبٵتٴيځهٳطٳبٵتٴ ٓٴكځوځ،عٴ ٍٴ  عٴ ٍٴٚٳضٳغٴٛ ٘ٹ  ٚٳضٳغٴٛ ًډ ٘ٹاي ًډ ٓٵظڂطٴ    اي ٓٵظڂطٴٜٳ ُٳوطٳ   إڇيځو٢ إڇيځو٢   ٜٳ ُٳوطٳ عٴ ٞ   عٴ ٞ ؾٹو ٕڈ   ؾٹو ٕڈ غٴوهڂٛ ِٻ   ٚٳتٴو٪ٳزٳ٠ٺ، ٚٳتٴو٪ٳزٳ٠ٺ،   غٴوهڂٛ ِٻ ثٴو   ثٴو

ٍٳ ٍٳقځا ْٻا: : قځا ْٻاإڇ ٓٻا  إڇ ٓٻانڂ ٛٳزٳ  نڂ ٛٳزٳأځسٵ ٝٵطڇ  إڇيځ٢إڇيځ٢  أځسٵ ٝٵطڇغځ ٓٵووځ   ٖٳوصٳا ٖٳوصٳا   غځ ٓٵووځ َٹ ُٳوطٴ،   ٜٳوا ٜٳوا   َٹ ُٳوطٴ، عٴ ٕٵ  عٴ ٕٵأځ ٞ   أځ ْٹ َٴطٳ ٞ تٳوأڃ ْٹ َٴطٳ ٔڇ   تٳوأڃ ٔڇ بٹشٴػٵو ٙٴ   ا٭ځزٳا٤ٹ،ا٭ځزٳا٤ٹ،  بٹشٴػٵو َٴطٳ ٙٴ ٚٳتٳوأڃ َٴطٳ   ٚٳتٳوأڃ

ٔڇ ٔڇبٹشٴػٵ ٖٳبٵ  ايتٿبٳاعٳ١ٹ،ايتٿبٳاعٳ١ٹ،  بٹشٴػٵ ٖٳبٵاشٵ ٘ٹ  اشٵ ٘ٹبٹ ُٳ  ٜٳاٜٳا  بٹ ُٳعٴ ٘ٹ  طٴطٴعٴ ٘ٹؾځاقڃهٹ ٘ٴ،  ؾځاقڃهٹ ٘ٴ،سٳكډ ٙٴ  سٳكډ ٙٴٚٳظڇزٵ ٔٳ  ٚٳظڇزٵ ٔٳعٹؿٵطڇٜ ٔٵ  قٳاعٶاقٳاعٶا  عٹؿٵطڇٜ ٔٵَٹ ٙٹ   َٹ ٝٵوطڇ ٙٹ غځ ٝٵوطڇ ٕٳ   غځ ٕٳ َٳهځوا   َٳهځوا

                                                           
 عائشة اهنع هللا يضرصحيل ابن كباف والنسائي عن  ٗٔ



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج اٌنٌس22-16(                    ذفغري اآلياخ ) 25 )                                            أًٌٌ اٌفضً ًاٌغؼح     : 1

٘ٴ  َٳاَٳا ٘ٴضٴعٵتٳ ٍٳ، ،   ضٴعٵتٳ ٍٳقځا ٜٵسٷ  قځا ٜٵسٷظٳ ٖٳبٳ: : ظٳ ٖٳبٳؾځصٳ ُٳطٴ  بٹٞبٹٞ  ؾځصٳ ُٳطٴعٴ ْٹٞ  سٳكِّٞ،سٳكِّٞ،  ؾځكځهٳاْٹٞؾځكځهٳاْٹٞ  عٴ ْٹٞٚٳظٳازٳ ٔٳ  ٚٳظٳازٳ ٔٳعٹؿٵطڇٜ ٔٵ  قٳاعٶاقٳاعٶا  عٹؿٵطڇٜ ٔٵَٹ ُٵوطڈ،   َٹ ُٵوطڈ، تٳ   تٳ

ًڃووتٴ ًڃووتٴؾځكڂ ٙٹ  َٳوواَٳووا: : ؾځكڂ ٙٹٖٳووصٹ ٜٳووازٳ٠ڂ؟  ٖٳووصٹ ٜٳووازٳ٠ڂ؟ايعٿ ٍٳ  ايعٿ ٍٳقځووا ْٹووٞ: : قځووا َٳطٳ ْٹووٞأځ َٳطٳ ٍٴ  أځ ٍٴضٳغٴووٛ ٘ٹ  ضٳغٴووٛ ًډوو ٘ٹاي ًډوو ٕٵ    اي ٕٵأځ ٕٳ  ظڇٜووسٳىځظڇٜووسٳىځأځأځ  أځ ٕٳَٳهځووا   ضٴعٵتٴوووځ،ضٴعٵتٴوووځ،  َٳوواَٳووا  َٳهځووا

ًڃتٴ ًڃتٴؾځكڂ ٓٹٞ: : ؾځكڂ ٓٹٞأځتٳعٵطڇؾڂ ُٳطٴ؟  ٜٳاٜٳا  أځتٳعٵطڇؾڂ ُٳطٴ؟عٴ ٍٳ  عٴ ٍٳقځا ٔٵ  ٫،٫،: : قځا ُٳ ٔٵؾځ ُٳ ْٵتٳ؟  ؾځ ْٵتٳ؟أځ ًڃتٴ  أځ ًڃتٴقڂ ْٳا: : قڂ ْٳاأځ ٜٵسٴ  أځ ٜٵسٴظٳ ٔٴ  ظٳ ٔٴبٵ ٓٳ١ځ،  بٵ ٓٳ١ځ،غٳعٵ ٍٳ   غٳعٵ ٍٳ قځوا   ايڃشٳبٵوطٴ؟ ايڃشٳبٵوطٴ؟ : : قځوا

ًڃتٴ ًڃتٴقڂ ِٵ،: : قڂ ِٵ،ْٳعٳ ٍٳ  ايڃشٳبٵطٴ،ايڃشٳبٵطٴ،  ْٳعٳ ٍٳقځا ُٳا: : قځا ُٳاؾځ ٕٵ  زٳعٳاىځزٳعٳاىځ  ؾځ ٕٵأځ ٍٳ  أځ ٍٳتٳكڂٛ ٍڇ  تٳكڂٛ ٍڇيٹطٳغٴٛ ٘ٹ  يٹطٳغٴٛ ًډ ٘ٹاي ًډ ًڃوتٳ،   َٳوا َٳوا     اي ًڃوتٳ، قڂ ٌٴ   قڂ ٌٴ ٚٳتٳؿڃعٳو ٘ٹ   ٚٳتٳؿڃعٳو ٘ٹ بٹو   َٳوا َٳوا   بٹو

ًڃتٳ، ًڃتٳ،ؾځعٳ ًڃتٴ  ؾځعٳ ًڃتٴؾځكڂ ُٳطٴ  ٜٳاٜٳا: : ؾځكڂ ُٳطٴعٴ ٌټ  عٴ ٌټنڂ َٳاتٳ  نڂ َٳاتٳعٳ٬ ٛٻ٠ٹ  عٳ٬ ٓټبٴ ٛٻ٠ٹاي ٓټبٴ ٗٳوا   قځوسٵ قځوسٵ   اي ٗٳوا عٳطٳؾڃتٴ ٞ   عٳطٳؾڃتٴ ٞ ؾٹو ٘ٹ   ؾٹو ٘ٹ ٚٳدٵو ٍڇ   ٚٳدٵو ٍڇ ضٳغٴوٛ ٘ٹ   ضٳغٴوٛ ًډو ٘ٹ اي ًډو   سٹونيٳ سٹونيٳ     اي

٘ٹ  ْٳظځطٵتٴْٳظځطٵتٴ ٝٵ ٘ٹإڇيځ ٝٵ ٔڇ  إڇ٫إڇ٫  إڇيځ ٝٵ ٓٳتٳ ٔڇاثٵ ٝٵ ٓٳتٳ ِٵ  اثٵ ِٵيځ ُٳا  يځ ٖٴ ُٳاأځخٵتٳبٹطٵ ٖٴ ٘ٴ  أځخٵتٳبٹطٵ ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ٘ٴ  ٜٳػٵبٹلٴٜٳػٵبٹلٴ: : َٹ ُٴ ًڃ ٘ٴسٹ ُٴ ًڃ ٘ٴ،  سٹ ًځ ٗٵ ٘ٴ،دٳ ًځ ٗٵ ٙٴ  ٚٳ٫ٚٳ٫  دٳ ٙٴٜٳعڇٜسٴ ٌڇ  ؾٹسٻ٠ڂؾٹسٻ٠ڂ  ٜٳعڇٜسٴ ٗٵ ٌڇايڃذٳ ٗٵ   ايڃذٳ

٘ٹ ٝٵوو ًځ ٘ٹعٳ ٝٵوو ًځ ُٶووا،سٹسٹ  إڇ٫إڇ٫  عٳ ُٶووا،ًڃ ُٳووا،  ؾځكځووسٵؾځكځووسٵ  ًڃ ٗٴ ُٳووا،اخٵتٳبٳطٵتٴ ٗٴ ٗڇسٴىځ  اخٵتٳبٳطٵتٴ ٗڇسٴىځؾځأڂؾٵوو ُٳووطٴ  ٜٳوواٜٳووا  ؾځأڂؾٵوو ُٳووطٴعٴ ْٿووٞ  عٴ ْٿووٞأځ ٘ٹ  ضٳنٹووٝتٴضٳنٹووٝتٴ  قځووسٵقځووسٵ  أځ ًډوو ٘ٹبٹاي ًډوو   ضٳبٽووا،ضٳبٽووا،  بٹاي

ّڇ ّڇٚٳبٹاٱڇغٵ٬ ٓٶا،  ٚٳبٹاٱڇغٵ٬ ٓٶا،زٹٜ ُٻسٺ  زٹٜ ُٴشٳ ُٻسٺٚٳبٹ ُٴشٳ ٝٽا    ٚٳبٹ ٝٽاْٳبٹ   {{  1515ْٳبٹ

و ، وهػػذا العفػػوكيػػاة رسػػوؿ ت ملياػػة فػػذا العفػػو النبػػوي اإل٥بػػي الػػذي خللقػػه بػػه ت 
فمػن أراد أف يكػوف مػع كاػرة النػيب، ومػن أراد أف يكػوف ...  الػذي عللمػه ت بذاتػه لل ػديع

  مقػػػاـ ال ػػػديع، ويريػػػد أف يكػػػوف   مقامػػػات ا٤بقػػػربْب فػػػدائماً ٰبػػػرص أف ٱُبلِّػػػع افسػػػه ٖبُلػػػع 
 :العفو، وهذة ٙبتاج إىل ج اٍد شديد، قاؿ 

ّٳ  قٳا٥ٹ ٷقٳا٥ٹ ٷ  ٜٳكٹٝ ٴٜٳكٹٝ ٴ  }} ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ٔٵ: : ايڃكٹ ٔٵَٳ ٘ٴ  نځاْٳتٵنځاْٳتٵ  َٳ ٘ٴيځ ٓٵسٳ  يځ ٓٵسٳعٹ ٘ٹ  عٹ ٘ٹايًډ ًډ ٔٳ  عٹسٳ٠ڄعٹسٳ٠ڄ  اي ٜٵ ِٵ، أځ ٝٳكڂ ًڃ ٔٳؾځ ٜٵ ِٵ، أځ ٝٳكڂ ًڃ ٌٴ  ؾځ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٛڇ،  أځ ٛڇ،ايڃعٳؿڃ   ايڃعٳؿڃ

ٕٳ ٝٳسٵخٴًڂٛ ٕٳؾځ ٝٳسٵخٴًڂٛ ٓٻ١ځ   ؾځ ٓٻ١ځ ايڃذٳ   1616{{ايڃذٳ

  ف ػػػم أوؿ زُمػػػرة تػػػدخل ا١بنػػػة، فمػػػن أراد أف يكػػػوف مػػػن:                 
                    )فعليه أف يتجملل ٖبُلع العفو كمػا و لػل ت، وبػْبل النػيب  )الواقعة()الواقعة ،

أف ٯُبملنػػا أٝبعػػْب سف اعفػػو عمػػن منلمنػػا، وأف  اسػػأؿ ت ومشػػى ال ػػديع علػػى آاثرة ... 
 ا ل من قطعنا، وأف اُعطي من كرمنا، وأف اكوف على أخالؽ ابينا 

ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ

                                                           
 ـ صحيل ابن كباف وا٢باكم عن عبد ت بن سال ٘ٔ
 الرامن من ا٣بلعيات عن أ  الدرداء  ٙٔ
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 ( ِٓ عٌسج اٌنٌس35-34(                     ذفغري اآلياخ ) 27 )                                      اهلل ٌٔس اٌغٌّاخ ًاألسع: 2

  11اهلل ٌٔس اٌغٌّاخ ًاألسعاهلل ٌٔس اٌغٌّاخ ًاألسع..22
   ا٢بمػػػد ع الػػذي أاعػػػم علينػػا بنػػػورة لنعػػرؼ بنػػػورِة اػػػورَة  -بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  

، الل ػػم األزؿ القػػدَل، وجعلنػػا   الػػدايا مػػن أمػػة اػػورة األعظػػم، وكبيبػػه األكػػـر  سػػيدان دمحم 
ان دمحم اػػػور ت الػػػداؿ ابع علػػػى ت، وشػػػ  ا٢بػػػع ا٤بشػػػرقة بنػػػور صػػلِّ وسػػػلِّم وابرؾ علػػػى سػػػيد

ُهداة، شفيع ا٤بػذابْب يػـو ص ينفػع مػاٌؿ وص بنػوف إص مػن أتػى ت بقلػب سػليم، صػلى ت عليػه 
وعلى آله األط ار، وأصحابه األخيار، وكل من تبع هديه إىل يـو القرار، واجعلنػا مػن ٝبلػت م 

 عزيز اي وفار.ومع م ومن م بفالك اي 
 كالـ ت كما قاؿ فيه كبيب ت وم طفاة:

٘ٴ  ٜٳؿٵبٳعٴٜٳؿٵبٳعٴ  ٚٳ٫ٚٳ٫  }} ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ُٳا٤ٴ،  َٹ ًځ ُٳا٤ٴ،ايڃعٴ ًځ ٔٵ  ٜٳدٵًځلٴٜٳدٵًځلٴ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ايڃعٴ ٔٵعٳ   22{{  ايطٻزٿايطٻزٿ  نځجٵطٳ٠ٹنځجٵطٳ٠ٹ  عٳ

يعِب كررة الَبداد، فكلما زاد اإلاساف   التالوة أو   السماع، زاد كالوة   القلػب، 
، فكػالـ ت يُػَعلِّػم كػل مػن يقػرأة أو يسػمعه، ويُ ذبػه واوراً   الفؤاد، وصػفاءاً ولطفػاً   الطبػاع

 وير اة. ويُؤدبه ٗبا ُٰببه ت 
ولذلك ٫بتاج ٝبيعاً عند ٠باع كالـ ت، أو عند التالوة أف ااع أماـ أعػْب قلوبنػا قػوؿ 

 :  ت                                       ((ٔٚٔٚ)القمر)القمر .. 
  ص بد أف اتدبر كٌب ص ادخل   القـو الذين اعى علي م ت وقاؿ ٥بم   كتػاب ت: 

                                      ((ٕٕٗٗ)دمحم)اسأؿ ت ..  دمحم  أف اكوف أٝبعْب
 .من أهل التدبر والتمعن والتذكر والتفكر   كالـ ت 

 معنا من سػورة النػور، والقػرآف كلػه اػور، و٠ُبيػ  بسػورة النػور لػ ايت الػٍب اآلايت الٍب
، وإان لػػن اػػو ِّ كلمػػات ت كػػع شػػرك ا، لكػػن سػػنحاوؿ تلم ػػ  بعػػض معااي ػػا علػػى  معنػػا اليػػـو

 قدر ما يسمل به الوق ، وعلى قدر ما تتحمله قلوب ومواعْب ا٢با رين.

                                                           
 ـٕٚٔٓ/ٖ/ٖٕهػ ٖٛٗٔمن ٝباد اآلخر  ٕٗالرزيقات قبلي  –األق ر  ٔ
 سنن الدارمي والَبمذي عن علي بن أ  طالب هنع هللا يضر ٕ
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  ِٓ خظائض اٌمشآِْٓ خظائض اٌمشآْ
         ويقػػوؿ:  العػػّزِة لػػذي ٱُباِطػػب هػػو رب  ا فػػااظر معػػي ل يػػة األوىل

    وعػػػػػػػػد وا معػػػػػػػػي:      ،ف ػػػػػػػػذة واكػػػػػػػػدة                
    وهذة الرااية،       ء الػرالث ٙبتػاج وهذة الرالرة، وكل واكدة مػن هػؤص

 .إىل كتاب كبّب لُنو ِّ فيه بعض معاٍل كالـ العلي الكبّب 
                    ما اآلايت ا٤ببينات؟ هي اآلايت الٍب ازل

واريػ ، القرآف الكرَل بشأف التشريعات اإل٥بية   العبادات، و  الزواج، و  الطالؽ، و  ا٤ب
 فباع عليكم آايت األككاـ هػذة كػم ٙبتػاج لنوفي ػا؟!!. )آٜات ا٭سهاّ )آٜات ا٭سهاّ و  ٝبلت ا اسمي ا 

آايت األككاـ أاز٥با ت لنعرف ػا واعمػل فػا، فػال بػد أف أعػرؼ أككػاـ شػرع ت، لكػي ُأر ػي 
يػػـو  ذكلػػران ٗبوقػػف عظػػيم كلنػػا سػػنكوف فيػػه ، وا٢ببيػػب ه  كتابػػ ت بتنفيػػذ مػػا أمػػرٍل بػػه 

 :ا١بمع، فالبد أف ُيسأؿ كل واكد منا أماـ أككم ا٢باكمْب كما قاؿ 
ٍٴ  ٫ځ٫ځ  }} ٍٴتٳعٴٚ ّٳ  عٳبٵسٺعٳبٵسٺ  قځسٳَاقځسٳَا  تٳعٴٚ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ٍٳ  سٳتٳٸ٢سٳتٳٸ٢  ايڃكٹ ٍٳٜٴػٵأځ ٔٵ  ٜٴػٵأځ ٔٵعٳ ٔٵ  :-ومن ا  -  أځضٵبٳعڈ;أځضٵبٳعڈ;  عٳ ٔٵٚٳعٳ ٘ٹ  ٚٳعٳ ُٹ ًڃ ٘ٹعٹ ُٹ ًڃ   َٳاَٳا  عٹ

ٌٳ ُٹ ٌٳعٳ ُٹ ٘ٹ؟  عٳ ٘ٹ؟بٹ     33{{  بٹ

ة ِكػػَرؼ، ولكػػن ووػػّب ذلػػك، ف ػػذ لػػي  تعل ػػم الراي ػػيات أو اإل٪بليػػزي أو الفراسػػاوي
على ُهداة   هػذة  ن شرع ت الذي أا  مكلف أف تسّبماذا تعلم  من أككاـ دين ت وم

ا٢بيػػاة؟ فػػإذا ومػػض عليػػك شػػيء، فػػإايؾ أف تفعػػل شػػيااً إص إذا رجعػػ  إىل شػػرع ت، وإذا مل 
  أف ػػم أعمػػل بقػػػوؿ ت:                                     (()النحػػل)و٤بػػاذا مل يُقػػػل  النحػػل
دوف شػػرط،  ، فُيفػػٍب ابلػػر خاولكنػػه لػػي  عػػامالً  اً ألاػػه رٗبػػا يكػػوف عا٤بػػ )فاسػػألوا أهػػل العلػػم(؟

 : ذكػػػر ت ف ػػػؤصء قػػػاؿ فػػػي م تووقتػػػه كلػػػه وأكوالػػػه كل ػػػا   لكػػػن العػػػامل ا٤بشػػػغوؿ بػػػذكر ت
                                    ((ٜٜٜٜٔٔ)آؿ عمػػراف)لػػو ُعر ػػ  علػػى ا٤بػػرء مػػػن م  آؿ عمػػراف

 .الدايا ٗبا في ا لُيجيز فتوى ٗبخالفة شرعية ك  ذلك وص ير ى، ألاه ٱباؼ من ت 
فػػػػػأان ص أعمػػػػػػل أي عمػػػػػػل إف كػػػػػػاف لنفسػػػػػػي، وإف كػػػػػػاف ألوصدي، وإف كػػػػػػاف كػػػػػػٌب   

                                                           
 َأْربَػٍع  َعػنْ  ُيْسػَأؿَ  َكػٌبل  ِقَياَمػةِ الْ  يَػػْوـَ  َعْبػدٍ  قَػَدما تَػػُزوؿُ  صَ : } ، وٛبامه قاؿ والَبهيب الَبويب، الَبمذي رواةعن أ  بردة  ٖ
 {. َأْباَلُة؟ ِفيَما ِجْسِمهِ  َوَعنْ  َأاْػَفَقُه؟ َوِفيَما اْكَتَسَبهُ  َأْينَ  ِمنْ  َماِلهِ  َوَعنْ  ِبِه؟ َعِملَ  َما ِعْلِمهِ  َوَعنْ  َأفْػَناُة؟ ِفيَما ُعْمرِةِ  َعنْ 
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، وهػذا م أككػاـ ديػن ت ا٣ب وصيات الٍب مع زوجٍب، إص بعػد أف أسػأؿ شػرع ت، وأتعلػ
 وجٌه من أوجه هذة اآلايت.

وهنػاؾ وجػه آخػػر: بعػض السػػادة أهػل ال ػفاء والنقػػاء قػالوا: هػػذة اآلايت هػي األابيػػاء 
وا٤برسلْب الذين جعل ػم ت آايت وعالمػات وا ػحة تػدؿ النػاس علػى طريػع ت، وعلػى ديػن 

 ر:  شأف أصحابه على هذا األث ، والٍب قاؿ في ا ت 
ّڇ  أځقٵشٳابٹٞأځقٵشٳابٹٞ  }} ٓټذٴٛ ّڇنځاي ٓټذٴٛ ِٴ  نځاي ٗڇ ٜٿ ِٴبٹأځ ٗڇ ٜٿ ِٴ  بٹأځ ٜٵتٴ ِٴاقڃتٳسٳ ٜٵتٴ ِٵ   اقڃتٳسٳ ٜٵتٴ ٖٵتٳسٳ ِٵ ا ٜٵتٴ ٖٵتٳسٳ   44{{ا

وعلى سبيل العلم ابلشيء فإف الشيعة   ايراف يسػموف العلمػاء الكبػار )آيػة ت( وآيػة 
 ت يعِب آية أقام ا ت لتنشر دين ت وشرع ت وأككاـ ت تبارؾ وتعاىل ٣بلع ت.

وتبػػْب  ي آايت القػػرآف الػػٍب ازلػػ  لتبػػْب عظمػػة ت، وتبػػْب قػػدرة ت،اآلايت ا٤ببينػػات هػػ
 وتبْب الدايا، وتبْب أككاـ السابقْب، وتبْب أككاـ الالكقْب، ففي ا تبياٌف لكل شيء. اآلخرة

 اآلايت البينات في ا معاٍل كرّبة، ولكن اكتفي فذا القدر، كٌب ص اطيل.
    ف اعػػػرؼ أككػػاـ شػػػرعنا؟ ومػػاذا وػػّب ذلػػػك   القػػرآف لنعرفػػػه بعػػد أ     

        ٯبػػب أف اعػػرؼ الق ػػا الػػٍب ككاهػػا لنػػا القػػرآف عػػن السػػابقْب، إف كػػاف
النبيػْب، أو األمػم الػٍب كػذلب  النبيػْب، ومػاذا كػػدث مع ػم كػٌب ص اقػع   مرػل مػا وقعػوا فيػػه، 

آخػػر أمػػران بػػه ت، وهػػو أف اقػػرأ أكسػػن الق ػػا،  كمػػا أخػػذهم، وهػػذا علػػمٌ   فُيؤاخػػذان ت 
، ولكػػن االكػػ  و٫بػػن اتعلم ػػا أف ابعػػد عػػن الػػرواايت !وأيػػن أكسػػن الق ػػا؟   كتػػاب ت

وهػي وػّب موجػودة   القػرآف وص الُسػنلة، واخػذ    الػٍب ص تليػع ابألابيػاء والرسػلاصسرائيلية 
 كورة عن األابياء وا٤برسلْب ع مة األابياء.اعتباران أاه ص يتجاوز تفسّبان آلايت ت ا٤بذ 

ػػر آيػػة، أو توج  ػػا ٤بعػػُب آخػػر ص يليػػع  إايؾ أف ٚبػػوض   اػػيب مػػن األابيػػاء وأاػػ  تُفسِّ
بع ػػػػمة هػػػػذا النػػػػيب، فا٤ببػػػػدأ األوؿ أف ت ع ػػػػم م، والػػػػذي يع ػػػػمه ت يكػػػػوف ُمنزهػػػػاً عػػػػن 

يل فعػل أو قػػوؿ يُغاػػب ت أو ال ػغائر كمػػا أاػه مع ػػوـٌ مػن الكبػػائر، بػل ص ٱبُطػػر ببالػه قػػط أ
 ٱبالف ر ا ت جل   ُعالة.

                                                           
 ت جامع بياف العلم وفاله صبن عبد الرب عن جابر بن عبد  ٗ
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إذا قيػػػل لػػػك وػػػّب ذلػػػك فػػػال ُت ػػػدِّؽ ألف هػػػؤصء أابيػػػاء، وتػػػوصهم ت بوصيتػػػه، وأسػػػبغ 
مع ػومْب بع ػمة ت تبػارؾ علي م ابوته، وجعل م على الدواـ   رعايتػه، فكػااوا دائمػاً وأبػداً 

    سػيدان موسػى:  - مرالً  -فعندما يقوؿ ت وتعاىل ...                               
           ((ٖٜٖٜ)طػػه)ػػل أف اسػػػمع بروايػػة ص تليػػع   كػػػع هػػذا النػػيب؟!! ص، واخػػػذ  طػػه ف ػػل ي ِّ

مرػػاصً واكػػداً: قيػػل أف سػػيدان موسػػى كػػاف ألػػدغ، ومل يكػػن ف ػػيحاً   الُنطػػع، ولػػذلك قػػاؿ كمػػا 
  أخرب القرآف:                              ((ٖٖٗٗ)الق ا)لكن شرط النػيب والنبػوة  الق ا

  للناس وص يتكلم مع الناس؟!!.الف اكة، فكيف يكوف ابياً وص يُبْبِّ 
وهػػؤصء يستشػػ دوف بروايػػة مدسوسػػة، يقولػػوف: عنػػدما أكاػػرت زوجػػة فرعػػوف السػػيدة 

ف أف يقتلػه ألاػه أصػدر ككمػاً بقتػل كػل صػيب آسيا موسى وهو طفػل صػغّب، وكػاف يريػد فرعػو 
يُولػػد   بػػِب إسػػرائيل، فقالػػ  لػػه: وهػػل هػػذا الطفػػل يعػػرؼ التمػػرة مػػن ا١بمػػرة؟ فأكاػػر ٛبػػرة 
وأكاػػر ٝبػػرة، فأخػػذ الطفػػل ا١بمػػرة وأمسػػك ا بيػػدة وو ػػع ا علػػى لسػػااه فأصػػابته بلدوػػة   

 اللساف!!.
سػػػك اب١بمػػػر، فمػػػاذا ي ػػػنع ٫بػػػن اريػػػد أف ٫بػػػتكم إىل العقػػػل، ال ػػػيب ال ػػػغّب عنػػػدما ٲب

ا١بمر بيدة؟ يلسعه   يدة، إذاً هل يُعقػل أف ياػعه   فمػه؟!! فالروايػة افسػ ا متناقاػة، فلػو 
 ا١بمر مل يؤثر   يدة فكيف يؤثر   لسااه؟!! ف ذا شيء ص ي ل أبداً.

فلماذا كاف أخوة هاروف أف ل منػه لسػااًن؟ ألاػه عنػدما ذهػب موسػى إىل فرعػوف عػايرة 
  قاؿ له: فرعوف ف                                              ((ٔٛٔٛ)الشعراء)فأخذ  الشعراء

يعػػايرة ويقػػوؿ لػػه: أان الػػذي أطعمتػػك وربيتػػك وفعلػػ  فيػػك كػػذا وكػػذا، وأاػػ  اآلف تريػػد أف 
 أف يُرسػل معػه تفعل ذلك  !! فاستحى موسى ٤بلا ذكلرة فرعػوف فػذة األشػياء، فطلػب مػن ت

أخاة هاروف ألاه مل يَب ل   بيػ  فرعػوف، ولػي  لػه عليػه فاػل، فيكػوف أف ػل منػه   إبػالغ 
 الرسالة لفرعوف.

ف ذا مراؿ واكد ُسقناة لننّزِة أابياء ت ورسله عن هػذة الػرواايت ا٤بكذوبػة كػالٍب أشػران 
النػػػاس يشػػػَبوف الكتػػػب إلي ػػػا، وهػػػي موجػػػودة   الكتػػػب ا٤بنتشػػػرة   األسػػػواؽ، وكرػػػّب مػػػن 

ا٤بوجػػػودة بكرػػػرة عنػػػد سػػػيدان ا٢بسػػػْب وعنػػػد السػػػيدة زينػػػب، مرػػػل )ق ػػػا األابيػػػاء( للرعػػػاليب 
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ووػػّبة، وهػػذة الكتػػب معظػػم رواايذػػا اسػػرائيلية، فلمػػاذا تشػػَبي ا وتقرأهػػا؟!! لكػػن اػػّزِة األابيػػاء 
 عن أي شيء ٱبالف الع مة الٍب ع م م فا ت تبارؾ وتعاىل.

بياء كػٌب اخػذ مػن م العظػة والعػربة، فػاألمم الػٍب ُت ػاب   كياذػا أو فنقرأ ق ا األا
  كاارذا أو   ُأانس ا، السبب الرئيسي أهنم مل يرجعوا إىل كتاب ت، أو إىل التػاريخ، ورأوا 
وعػػد ت الػػذي ص يتخللػػف مػػع السػػابقْب، لػػذلك ص بػػد أف يكػػوف لنػػا أياػػاً وقفػػة مػػع ق ػػا 

 ذ من ا العربة وا٤بوعظة ا٢بسنة.القرآف و٫باوؿ أف اخ
األمػر الرالػػ  الػػذي وجل نػػا ربنػػا إليػػه، لنخػػرج مػن الػػدايا ولنػػا منػػازؿ عظيمػػة عنػػدة، ولنػػا 

 ...درجػػػػػػػات كرٲبػػػػػػػة   الػػػػػػػدار اآلخػػػػػػػرة، إف كػػػػػػػاف   ا٤بوقػػػػػػػف العظػػػػػػػيم أو   ا١بنػػػػػػػة، هػػػػػػػو:
           كتػػاب ت للمتقػػْب وا٤بقػػربْب انظػػر إىل ا٤بػػواع  الػػٍب أوردهػػا ت  

 والسابقْب لكي ٭بشي على آاثرهم واتشبه فم:
ييفتشيييييينهى يا يليييييي ي  ى ييييييى يميييييي  ه فتشيييييينهى يا يليييييي ي  ى ييييييى يميييييي  ه 

يي

يي  للجيييييييييييييييي بيفيييييييييييييييي    للجيييييييييييييييي بيفيييييييييييييييي  يي يي ييا ي لتشيييييييييييييييين يا ي لتشيييييييييييييييين ي

وهذا ما ٫بػاوؿ أف افعلػه، كيػ  اا ٗبػواع  ا٤بتقػْب   كتػاب ت، و٫بػاوؿ أف اُف ػل ا يي
لينػػا اظػػرة عطػػف وكنػػاف، فّبفعنػػػا إىل أف ينظػػر إ واُفسػػرها لنمشػػي علػػى ُهػػداها، لعػػل ت 
 درجاذم وإىل مناز٥بم أٝبعْب إف شاء ت.

؟ وص يسػتطع أكػد أف ُٰبػيط  وهذة آية واكػدة   كتػاب ت، فػااظر كػم في ػا مػن العلػـو
.  فذة العلـو

  اٌغٌّاخ ًاألسعاٌغٌّاخ ًاألسع  اهلل ٌٔسُاهلل ٌٔسُ
          :: كػػل الكائنػػات، كػػٌب أمػػر وا ػػل لنػػا ولغػػّبان، بػػل ل

اػػػػور  إلػػػػي م بعلػػػػوم م الع ػػػػرية، و  معػػػػامل م، أف ت  الكفػػػػار   ع ػػػػران أثبػػػػ  ت 
السماوات واألرض، أف الكوف كله اػور، والكػوف كلػه عبػارة عػن ذرات، والػذرات تتكػوف مػن 
بروتػػوانت وايػػوتروانت والكػػَبوانت، واصلكػػَبوانت هػػي الك ػػارب والػػٍب هػػي األاػػوار، فػػالكوف  

 ه اور سواء الظاهر والباطن.كل
هنػػاؾ اػػور الشػػم ، وهنػػاؾ اػػور القمػػر، وكػػٌب ا٤بخلوقػػات ٥بػػا اورهػػا الػػذاا، لكػػن مػػا 
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، ألف األاػوار ا٤بوجػودة   األكػواف يتمتػع ي منا   اآلية النور ا٤بعنوي الذي خ لنا بػه ت 
 ووّبها. ، كٌب ا٢بيواانت وكٌب ا٢بشرات و كٌب الطيورةفا كل البشر ا٤بؤمن ووّب 

، لكن النور الذي خ لػنا بػه ت هػو اػور اإلٲبػاف، واػور القػرآف، واػور النػيب العػدانف 
)ا  ْووٛض، ْٚبٝوو٘ ْووٛض، ٚنتابوو٘ ْووٛض،  )ا  ْووٛض، ْٚبٝوو٘ ْووٛض، ٚنتابوو٘ ْووٛض،  ولػػذلك كػػٌب الشػػيخ بػػن القػػيم رٞبػػة ت عليػػه، يقػػوؿ: 

وهػذا اػور خػاص بنػا  ٚاٱميإ ْٛض، ٚجيعٌ َٓواظٍ املو٪َٓني إٕ ؾوا٤ ا    ادتٓو١ َؤ ايٓوٛض       ٚاٱميإ ْٛض، ٚجيعٌ َٓواظٍ املو٪َٓني إٕ ؾوا٤ ا    ادتٓو١ َؤ ايٓوٛض       
 .اعة ا٤بؤمنْب، وهذا ا٤برل الذي أعطاة لنا ت ٝب

ص يوجػد ليػل وص هنػار  اورة ص ٰبتاج لليل أو هنػار، فعنػد ت  وهذا َمَرل ألف ت 
 .          وص ش  وص كواكب وص أقمار، وإ٭با اورة ذاا: 
اػور اإلٲبػاف، واػور اإلٲبػاف الػذي أعطػاة لنػا ت  هذا النور الػذي تفالػل بػه علينػا ت هػو

هػػو فاػػٌل مػػن ت، وإكػػراـ مػػن ت، ص ٗبج ػػود قػػدمناة، وص بعمػػل فعلنػػاة، وص ٗبػػاؿ اشػػَبيناة، 
  ولكنػػه فاػػل مػػن ت تبػػارؾ وتعػػاىل، قػػاؿ فيػػه ت:                             

                                           ((ٕٕ٘٘)الشورى)الشورى. 
، ويبػػْبِّ قػػدر هػػذا النػػور فػػالنور الػػذي أعطػػاة لنػػا ت هػػو أعظػػم هديػػة قػػدلم ا لنػػا ت 

ل اآلية القرآاية الٍب ازل    سورة ا٤بطففْب، فيقوؿ  سيدان رسوؿ ت   :وهو يو ِّ
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٔٳ  إڇ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ْٳ  إڇشٳاإڇشٳا  ايڃ ْٳأځشٵ ٛٵزٳا٤ٴ  ْٴهڃتٳ١څْٴهڃتٳ١څ  نځاْٳتٵنځاْٳتٵ  بٳبٳأځشٵ ٛٵزٳا٤ٴغٳ ٘ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  غٳ ًڃبٹ ٘ٹ،قځ ًڃبٹ ٕٵ  قځ ٕٵؾځإڇ ْٳعٳعٳ  تٳابٳتٳابٳ  ؾځإڇ ْٳعٳعٳٚٳ ٌٳ  ٚٳاغٵتٳػٵؿځطٳ،ٚٳاغٵتٳػٵؿځطٳ،  ٚٳ ٌٳقٴكٹ   قٴكٹ

٘ٴ، ًڃبٴ ٘ٴ،قځ ًڃبٴ ٕٵ  قځ ٕٵؾځإڇ ٕٴ  ؾځصٳيٹوځؾځصٳيٹوځ  ظٳازٳتٵ،ظٳازٳتٵ،  ظٳازٳظٳازٳ  ؾځإڇ ٕٴايطٻا ٙٴ  ايډصٹٟايډصٹٟ  ايطٻا ٙٴشٳنځطٳ ٘ٴ  شٳنځطٳ ٘ٴايًډ ًډ ٘ٹ: ))نځ٬  ؾٹٞؾٹٞ  اي ٘ٹ: ))نځ٬نٹتٳابٹ ٌٵ  نٹتٳابٹ ٌٵبٳ ٕٳ  بٳ ٕٳضٳا   عٳًځ٢عٳًځ٢  ضٳا

ِٵ ٗڇ ِٵقڂًڂٛبٹ ٗڇ ٕٳ    نځاْٴٛانځاْٴٛا  َٳاَٳا  قڂًڂٛبٹ ٕٳ  ٜٳهڃػٹبٴٛ   55{{  ٜٳهڃػٹبٴٛ

طة، والنكتة الشػيء الػذي لػه أثػر، والػراف يعػِب الغطػاء أو السػتارة، مػن اكتة، ولي  اق
أين كا الغطاء؟ من الذي يكتسػبوة مػن الغفػالت والػذاوب وا٤بعاصػي والبعػد عػن كاػرة ت 

 فأين يكواوا   هذة ا٢بالة؟ ،                                    (()ا٤بطففْب)ا٤بطففْب. 
الغفلػػة، وص توجػػد مراقبػػة ٢باػػرة ت، وص توجػػد خشػػية مػػن عظمػػة ت، وص يوجػػد  فتػػأا

خػػػوؼ مػػػن جػػػالؿ ت وكػػػربايء ت، كيػػػف ٰبػػػدث ذلػػػك و٫بػػػن مػػػؤمنْب؟ ٰبػػػدث للمػػػؤمن الػػػذي 
                                                           

 سنن ابن ماجة والَبمذي عن أ  هريرة هنع هللا يضر ٘
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أسػػػرؼ علػػػى افسػػػه، ووفػػػل عػػػن ذكػػػر ربػػػه، وخػػػالف مػػػا هنػػػاة عنػػػه ت، ومل يقتػػػدي ٕببيػػػب ت 
، فتمنعه عن مراقبة ت، وعبػادة ت كأاػه يػراة، أو كػأف ت وم طفاة، فتنزؿ عليه هذة الستارة

يػػػراة، وا٣بػػػوؼ والرجػػػاء   كاػػػرة ت، والتسػػػػليم   كػػػل األمػػػور ٢باػػػرة ت، وتوليػػػة الوجػػػػه 
 مػػػن الغفػػػالت الػػػٍب تنتػػػاب ابلكليػػػة   كػػػل األمػػػور ٢باػػػرة ت جػػػل   عُػػػالة .. كػػػل هػػػذا كا

وأر ػػاة:  غفلػػة يقػػوؿ سػػيدي أبػػو ا٢بسػػن الشػػاذيل ومػػع ذلػػك وهػػو   هػػذة الاإلاسػػاف ... 
))لػػػػو ُكشػػػػف عػػػػن اػػػػور ا٤بػػػػؤمن العاصػػػػي ٤بػػػػن مػػػػا بػػػػْب السػػػػماء واألرض، فمػػػػا ابلكػػػػم اب٤بػػػػؤمن 
ا٤بطيػع؟!!(( لػو ُكشػػف عػن اػػور ا٤بػؤمن العاصػػي الػذي عليػػه هػذة السػػتارة ٤بػن مػػا بػْب السػػماء 

 فالل علينا ت به.واألرض، فما ابلكم اب٤بؤمن ا٤بطيع؟!! هذا النور هو الذي ت
  وقاؿ لنا فيػه:  اور وجعل النيب                               

لػػو كػػاف النػػور هػػو الكتػػاب ٤بػػا أتػػى ابلػػواو، ولكااػػ  صػػفة النػػور كتػػاٌب مبػػْب، لكػػن  ا٤بائػػدة(ا٤بائػػدة(٘ٔ٘ٔ))
تػػاب ا٤ببػػْب شػػيء، الػػواو تقتاػػي ا٤بغػػايرة، فالػػذي قبل ػػا وػػّب الػػذي بعػػدها، فػػالنور شػػيء، والك

 كاف عندما يدعو   صالة الُ بل يقوؿ:  وهو 
ِٻ  }} ٗٴ ًډ ِٻاي ٗٴ ًډ ٌٵ  اي ٌٵادٵعٳ ًڃبٹٞ  ؾٹٞؾٹٞ  ادٵعٳ ًڃبٹٞقځ ُٵعٹٞ  ٚٳؾٹٞٚٳؾٹٞ  ْٴٛضٶا،ْٴٛضٶا،  قځ ُٵعٹٞغٳ ٔٵ  ْٴٛضٶا،ْٴٛضٶا،  بٳكٳطڇٟبٳكٳطڇٟ  ٚٳؾٹٞٚٳؾٹٞ  ْٴٛضٶا،ْٴٛضٶا،  غٳ ٔٵٚٳعٳ   ٚٳعٳ

ٓٹٞ ُٹٝ ٓٹٜٞٳ ُٹٝ ٔٵ  ْٴٛضٶا،ْٴٛضٶا،  ٜٳ ٔٵٚٳعٳ َٹٞ  ْٴٛضاڄ،ْٴٛضاڄ،  ٜٳػٳاضڇٟٜٳػٳاضڇٟ  ٚٳعٳ َٳا َٹٞٚٳأځ َٳا ًڃؿٹٞ  ْٴٛضٶا،ْٴٛضٶا،  ٚٳأځ ًڃؿٹٞٚٳخٳ ٛٵقٹٞ  ْٴٛضٶا،ْٴٛضٶا،  ٚٳخٳ ٛٵقٹٞٚٳؾځ   ْٴٛضٶا،ْٴٛضٶا،  ٚٳؾځ

ٓٹٞ  ْٴٛضٶا،ْٴٛضٶا،  ٚٳتٳشٵتٹٞٚٳتٳشٵتٹٞ ًڃ ٓٹٞٚٳادٵعٳ ًڃ   ٚ  ضٚا١ٜ أخط٣:ٚ  ضٚا١ٜ أخط٣:... ...   66{{ْٴٛضٶا ْٴٛضٶا   ٚٳادٵعٳ

ِٻ  }} ٗٴ ًډ ِٻاي ٗٴ ًډ ٌٵ  اي ٌٵادٵعٳ ْٴٛضٶا  قځبٵطڇٟقځبٵطڇٟ  ؾٹٞؾٹٞ  ْٴٛضٶاْٴٛضٶا  يٹٞيٹٞ  ادٵعٳ ْٴٛضٶاٚٳ ًڃبٹٞ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳ ًڃبٹٞقځ ْٴٛضٶا  قځ ْٴٛضٶاٚٳ ٔٵ  ٚٳ ٔٵَٹ ٔڇ  َٹ ٝٵ ٔڇبٳ ٝٵ ٟٻ  بٳ ٟٻٜٳسٳ ْٴٛضٶا  ٜٳسٳ ْٴٛضٶاٚٳ ٔٵ  ٚٳ ٔٵَٹ ًڃؿٹٞ  َٹ ًڃؿٹٞخٳ   خٳ

ْٴٛضٶا ْٴٛضٶاٚٳ ٔٵ  ٚٳ ٔٵعٳ ٓٹٞ  عٳ ُٹٝ ٓٹٜٞٳ ُٹٝ ْٴٛضٶا  ٜٳ ْٴٛضٶاٚٳ ٔٵ  ٚٳ ٔٵعٳ ُٳايٹٞ  عٳ ُٳايٹٞؾٹ ْٴٛضٶا  ؾٹ ْٴٛضٶاٚٳ ٔٵ  ٚٳ ٔٵَٹ ٛٵقٹٞ  َٹ ٛٵقٹٞؾځ ْٴٛضٶا  ؾځ ْٴٛضٶاٚٳ ٔٵ  ٚٳ ٔٵَٹ ْٴٛضٶا  تٳشٵتٹٞتٳشٵتٹٞ  َٹ ْٴٛضٶاٚٳ ُٵعٹٞ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳ ُٵعٹٞغٳ   غٳ

ْٴٛضٶا ْٴٛضٶاٚٳ ْٴٛضٶا  بٳكٳطڇٟبٳكٳطڇٟ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳ ْٴٛضٶاٚٳ ْٴٛضٶا  ؾٳعٵطڇٟؾٳعٵطڇٟ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳ ْٴٛضٶاٚٳ ْٴٛضٶا  بٳؿٳطڇٟبٳؿٳطڇٟ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳ ْٴٛضٶاٚٳ ُٹٞ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳ ُٹٞيځشٵ ْٴٛضٶا  يځشٵ ْٴٛضٶاٚٳ َٹٞ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳ َٹٞزٳ   زٳ

ْٴٛضٶا ْٴٛضٶاٚٳ َٹٞ،  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳ َٹٞ،عٹظځا ِٻ  عٹظځا ٗٴ ًډ ِٻاي ٗٴ ًډ ِٵ  اي ِٵأځعٵظٹ ٓٹٞ  ْٴٛضٶاْٴٛضٶا  يٹٞيٹٞ  أځعٵظٹ ٓٹٞٚٳأځعٵڀٹ ٌٵ  ْٴٛضٶاْٴٛضٶا  ٚٳأځعٵڀٹ ٌٵٚٳادٵعٳ   77{{ْٴٛضٶا ْٴٛضٶا   يٹٞيٹٞ  ٚٳادٵعٳ

ػػػياً   ع ػػػر كيػػػاة النػػػيب علػػػى اوراايتػػػه  ص يُػػػرد ، وأمن ػػػر ت وكػػػاف دعػػػاؤة  دلػػػيالً كسِّ
ي شػيء إذا مشى ص يُرى له منل، والذي لي  لػه منػل هػو النػور، لكػن أ وشفافيته، فكاف 

 كما يقوؿ عبد ت ابن عباس ر ي ت عن ما:  وكاف مادي ص بد وأف يكوف له منل .. 
                                                           

 صحيل مسلم ومسند أٞبد عن ابن عباس ر ي ت عن ما ٙ
 جامع الَبمذي عن ابن عباس  ٚ
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ٕٳ  }} ٕٳنځا ٍٴ  نځا ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ِٳ  إڇشٳاإڇشٳا    اي ًډ ِٳتٳهځ ٞٳ  تٳهځًډ ٞٳضٴ٥ٹ ٔٵ  ٜٳدٵطٴزٴٜٳدٵطٴزٴ  ٓټٛضڇٓټٛضڇنځاينځاي  ضٴ٥ٹ ٔٵَٹ ٔڇ  َٹ ٝٵ ٔڇبٳ ٝٵ ٙٴ   بٳ ٜٳا ٓٳا ٙٴ ثٳ ٜٳا ٓٳا كما   وكاف  ،،88{{ثٳ
  َا ْظطتٴ إىل مشؼڈ ٫ٚ قُطڈ ٫ٚ َكباحڈ إ٫ ٚنإ ضغٍٛ ا  َا ْظطتٴ إىل مشؼڈ ٫ٚ قُطڈ ٫ٚ َكباحڈ إ٫ ٚنإ ضغٍٛ ا    }}:يقوؿ أبو هريرة 

ويقوؿ جابر  ،،{{أظ٢ٖ َٔ ْٛض ايؿُؼ ٚأب٢ٗ َٔ ْٛض ايكُط ٚأنٛأ َٔ ْٛض املكباح أظ٢ٖ َٔ ْٛض ايؿُؼ ٚأب٢ٗ َٔ ْٛض ايكُط ٚأنٛأ َٔ ْٛض املكباح 
ٜٵتٴ  }}:بن ٠برة  ٜٵتٴضٳأځ ٍٳ  ضٳأځ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ًځ١ٺ  ؾٹٞؾٹٞ    اي ٝٵ ًځ١ٺيځ ٝٵ ٕڈ،  يځ ٝٳا ٕڈ،إڇنٵشٹ ٝٳا ًڃتٴ  إڇنٵشٹ ًڃتٴؾځذٳعٳ ْٵظڂطٴ  ؾځذٳعٳ ْٵظڂطٴأځ ٍڇ  إڇيځ٢إڇيځ٢  أځ ٍڇضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ     اي

ُٳطڇ  ٚٳإڇيځ٢ٚٳإڇيځ٢ ُٳطڇايڃكځ ٘ٹ  ايڃكځ ٝٵ ًځ ٘ٹٚٳعٳ ٝٵ ًځ ُٵطٳا٤ٴ  سٴًډ١څسٴًډ١څ  ٚٳعٳ ُٵطٳا٤ٴسٳ ٛٳ  ؾځإڇشٳاؾځإڇشٳا  سٳ ٛٳٖٴ ٓٵسٹٟ  ٖٴ ٓٵسٹٟعٹ ٔٴ  عٹ ٔٴأځسٵػٳ ٔٳ  أځسٵػٳ ٔٳَٹ ُٳطڇ   َٹ ُٳطڇ ايڃكځ   99{{ايڃكځ

أي كاف القمر   ليلة الرابع عشر وهو   رائعة السماء، لكنه رأى رسوؿ ت أفى مػن 
يقبػل كػل  اً وجعل ت   ابطن ا٤بؤمن اػور  اور وت  والقرآف اوراور  القمر، فرسوؿ ت 

إف عمػػل )هػػذة األاػػوار، فيكػػوف اػػورة مسػػتمداً مػػن اػػور ت، ويػػتنأل قمػػدد رسػػوؿ ت، ويظ ػػر 
              فيكػػوف اػػوراً كمػػا قػػاؿ ت   مرػػل ا٤بػػؤمن:  (بكتػػاب ت

                         . 
 ػػرب ت مػػرالً لنػػور اإلٲبػػاف   قلػػب العبػػد ا٤بػػؤمن، وت جعػػل اػػور اإلٲبػػاف   القلػػب، 

ا في ػػػا، ألاػػػه ا٣بزااػػػة النوراايػػػة اإل٥بيػػػة الػػػٍب ص يسػػػتطيع أي شػػػيطاف أف ي ػػػل إلي ػػػا لُيفسػػػد مػػػ
فالشيطاف يوسػوس   ال ػدور، لكػن ص يسػتطيع أف ي ػل إىل القلػوب، ولػو كػاوؿ أف ي ػل 

 :إىل القلب سيخرج النور الذي   القلب فيحرؽ هذا الشيطاف، قاؿ 
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٕٳ  إڇ ٝٵڀځا ٕٳايؿٻ ٝٵڀځا ٘ٴ  ٚٳانٹعٷٚٳانٹعٷ  ايؿٻ ُٳ ٘ٴخٳڀڃ ُٳ ًڃبٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  خٳڀڃ ًڃبٹقځ ٔڇ  قځ ٔڇابٵ ّٳ،  ابٵ ّٳ،آزٳ ٕٵ  آزٳ ٕٵؾځإڇ ٘ٳ  شٳنځطٳشٳنځطٳ  ؾځإڇ ٘ٳايًډ ًډ ٕٵ  خٳٓٳؼٳ،خٳٓٳؼٳ،  اي ٕٵٚٳإڇ ٞٳ  ٚٳإڇ ٞٳْٳػٹ ِٳايڃايڃ  ْٳػٹ ِٳتٳكځ   تٳكځ

٘ٴ ًڃبٳ ٘ٴقځ ًڃبٳ ٛٳاؽٴ  ؾځصٳيٹوځؾځصٳيٹوځ  قځ ٛٳغٵ ٛٳاؽٴايڃ ٛٳغٵ ٓٻاؽٴ   ايڃ ٓٻاؽٴ ايڃدٳ   1010{{ايڃدٳ

  ص يقػػػػدر أف يفعػػػػل شػػػػيااً مػػػػن الوسوسػػػػة مػػػػا داـ يػػػػذكر ت، وأيػػػػن يوسػػػػوس؟      
                   ((٘٘)الناس)الناس . 

ولػػذلك ص يسػػتطيع أف يتجػػاوز هػػذة ا٤بنطقػػة، لكنػػه يوسػػوس ل اسػػاف ليقػػع   الغفلػػة، 
عاصي، لكنػه ص يسػتطيع أف يُغػّبِّ مػا   ابطنػه، أو ي ػل إىل اإلٲبػاف الػذي بداخلػه، ويقع   ا٤ب

 على عبادة ا٤بؤمنْب. ، وهذا فال ت ما داـ هذا اور من اور ت 
                                                           

 معجم الطرباٍل وسنن الدارمي ٛ
 جامع الَبمذي وسنن الدارمي ٜ

 مسند أ  يعلي ا٤بوصلي وشعب اإلٲباف للبي قي عن أا   ٓٔ
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القلب إذا بيلاه ا٤بؤمن وجالة بذكر ت، أصبل كا٤بشكاة، وكا٤بكػاف الالمػع الػذي فيػه 
إلٲبػػػاف   الفػػػؤاد، والفػػػؤاد   قػػػاع القلػػػب، والفػػػؤاد كأاػػػه ا٤ب ػػػباح، وا٤ب ػػػباح هػػػو اإلٲبػػػاف، وا

زجاجػػة، والزجاجػػة كأهنػػا كوكػػٌب دري ، يُوقػػد مػػن شػػجرة )ص إلػػه إص ت ٧بمػػٌد رسػػوؿ ت( وهػػي 
يعػػػِب تُغػػػذي اإلاسػػػاف ألف الزيػػػ  فيػػػه      الشػػػجرة ا٤بباركػػػة، ولػػػذلك قػػػاؿ في ػػػا ت: 

 من أهل اإلٲباف. ة ت وذاء، فُتغذي اإلاساف ٗبا يريد
            ،ص هي شرقية، وص هي وربيػة، وهػذة إشػارة لػ ايت القرآايػة

  ألف السػػػػيدة مػػػػرَل قػػػػاؿ في ػػػػا ت:                                  (()مػػػػرَل)وسػػػػيدان  مػػػػرَل
  موسػػى قػػاؿ فيػػه ت:                       ((ٗٗٗٗ)الق ػػا)أمػػا ٫بػػن فػػال شػػرقية وص وربيػػة،  الق ػػا

ساػوارة الب يػة  ولكن دمحمية ذاتية إ٥بية تستمد من رب الربية، ويُعيننا علي ػا ا٢ببيػب ا٤بختػار 
 ....                  يعػػػػػػِب كػػػػػػٌب اإلاسػػػػػػاف لػػػػػػو مل يػػػػػػدخل   انر
اهػػػدات الشػػػديدة، والعبػػػادات األكيػػػدة، فعليػػػه أف يسػػػكن إىل ت، ويستحاػػػر عظمػػػة ت اعمت

أتا لػه، مػا داـ ٧بافظػاً علػى الفػرائض الػٍب فر ػ ا عليػه  وخشػية ت، فيجػد إمػدادات ت 
 موصة تبارؾ وتعاىل.

 لػػي  شػػرطاً زايدة النػػور بػػزايدة النوافػػل، لكػػن أهػػم مػػا فيػػه وأهػػم مػػن النوافػػل ا٣بشػػية،
وا٢باور، وا٣بوؼ من جالؿ ت وعظمة ت، والرجاء   ت، وهػي األوصػاؼ القلبيػة الػٍب ص 

 .بد من ا ل ستمداد من ا٢بارة اإل٥بية من ت 
هذا النور اإل٥بي إذا من ر   القلػب شػعل   أفاػدة احملبػْب الػذين يروبػوف   ُعلػو شػأهنم 

 اكب هػذة الػدار، ويلتفػوف كولػه، ويُل مػه ت عند رب العا٤بْب، فتقتبسػ م األاػوار إىل صػ
ٗبػػػػا يػػػػنفع م ويػػػػرفع م مػػػػن علػػػػـو ا٢بقػػػػائع واألسػػػػرار، ويػػػػرقي م إىل مراتػػػػب الكشػػػػف اإل٥بػػػػي، 

 ويتمتعوف ٗبشاهدات وأاوار .. كل هذا ٰبدث من اور اإلٲباف ا٤بوجود عندان.

  أشش ٌٔس اإلمياْأشش ٌٔس اإلمياْ
ٲبػػػاف، ولػػػو أانػػػا ٝباعػػػة ا٤بػػػؤمنْب مػػػا أريػػػد أف أقولػػػه: أف النػػػور ا٤بوجػػػود معنػػػا هػػػو اػػػور اإل

ككلمنػػا فقػػط اػػور اإلٲبػػاف   أفعالنػػا وأكوالنػػا لنجحنػػا و٪بػػوان ٝبيعػػاً، يعػػِب أي شػػيء تريػػد فعلػػه 
اعر ه أوًص على افسك: هػل أاػ  راٍض عنػه وأاػ  تفعلػه؟! أو هػل أاػ  تفعلػه وتعػرؼ أاػك 
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شػاكل، ألف معظػم مػػن علػى خطػأ؟ هػذا ا٤بقيػاس لػػو أف ا٤بػؤمنْب مشػوا عليػه لػن تكػػوف هنػاؾ م
يقع   ا٣بطأ يعلم أاه على خطأ، ولكنه يتمادى   ا٣بطأ!! لكن ت أمػران أف ٫بكػم دومػاً اػور 

  اإلٲباف الذي معنػا:                                                 أيػن
  هذا التذكر؟ يرجع لنفسػه:                 ((ٕٕٓٔٓٔ)األعػراؼ)لكننػا اقػوؿ علػى ا٤بنػابر، ...  األعػراؼ

واقػػوؿ   الػػدروس، والنػػاس تعػػرؼ ا٢بػػالؿ مػػن ا٢بػػراـ، فاألبلػػه قػػد يعػػرؼ ا٢بػػالؿ مػػن ا٢بػػراـ، 
وكٌب ا٢بيواانت تعرؼ ا٢بػالؿ مػن ا٢بػراـ، فػإذا كااػ  عنػدؾ مػرالً قطػة   البيػ ، إذا ألقيػ  

ب، ٤بػاذا؟ ألهنػا تعػرؼ أاػه كػراـ!! ي بنفس ا ذػر ٥با طعاماً أتكله وهي مطمانة، وإذا خطف  ه
 !!فال بد ل اساف أف يراجع افسه، أي شيء تفعله راجع فيه افسك..... 

كلمة قلت ا لزوجٍب ُأكاسب افسي علي ػا: هػل أخطػأت   هػذة الكلمػة أـ أان ٧بػٌع؟!! 
ع فاػيلة، فاذا رأي  أٍل ٨بطااً أعتػذر ٥بػا، ولػن ٰبػدث بعػد ذلػك مشػكلة، ألف اصعػَباؼ اب٢بػ

 لكن هذة الفايلة ألغيناها من قاموسنا كالياً!!.
فأي أمر من األمور ٯبب على اإلاسػاف أف يرجػع للمرجعيػة الػٍب بداخلػه، والػٍب جعل ػا 

 فيه ت وهي اور اإلٲباف الذي   ابطنه، الذي ينّب دوماً بنور ت جل   ُعالة.
قدميه   ا٤بعاصػي، فػإف اػور اإلٲبػاف  وكما قل  لو أف ا٤بؤمن كاف متلطخاً من رأسه إىل

موجػػود بداخلػػه، ولػػذلك عنػػدما يرجػػع لنفسػػه قلػػيالً يتػػوب إىل ت، ويرجػػع إىل ت، ٤بػػاذا؟ ألاػػه 
 رجع لنفسه.

وهذة هي ا١بزئية الٍب فا صار ال ا٢بوف صا٢بْب، يرجعوف دائمػاً ألافسػ م، فيحاسػب 
ب أـ خطأ؟ فاإلاساف قػد ينػدفع، افسه، كساب النف ، فُأكاسب افسي: هل ما فعلته صوا

ألف اإلاساف من النسياف، وكل بِب آدـ خطػاء، ولكػن أرجػع فأكاسػب افسػي، فػإذا أخطػأت 
أداوي خطأي ابلكلمة الطيبػة، والبسػمة ال ػادقة، فينت ػي األمػر، ولكػن ص ُأكػابر وأٛبػادى   

 الغي و  القبيل.
منا أافسنا لػن توجػد مشػكلة ٙبػدث   لو رجعنا كلنا ٥بذا النور اإلٲباٍل   ابطننا، فحكل 

اعمتتمػػع كلػػه، واعػػود كػػأايـ كاػػرة النػػيب، ذهبػػ  إليػػه امػػرأة تعػػَبؼ ابلػػزان وتريػػد أف يُقػػاـ علي ػػا 
 ا٢بد، ألهنا ٠بعته يقوؿ:
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ٔٵ  }} ٔٵَٳ ْٵبٶا  أځقٳابٳأځقٳابٳ  َٳ ْٵبٶاشٳ ِٳ  شٳ ِٳأڂقٹٝ ٘ٹ  أڂقٹٝ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ْٵبٹ،  شٳيٹوځشٳيٹوځ  سٳسټسٳسټ  عٳ ْٵبٹ،ايصٻ ٛٳ  ايصٻ ٗٴ ٛٳؾځ ٗٴ ٘ٴ   ؾځ ٘ٴ نځؿډاضٳتٴ   ، فقال  له:1111{{نځؿډاضٳتٴ

ٞٻ  ٜٳاٜٳا  }} ٞٻْٳبٹ ٘ٹ،  ْٳبٹ ًډ ٘ٹ،اي ًډ ْٿٞ  اي ْٿٞإڇ ٝٵتٴ،  قځسٵقځسٵ  إڇ ْٳ ٝٵتٴ،ظٳ ْٳ ْٿٞ  ظٳ ْٿٞٚٳإڇ ٕٵ  أڂضڇٜسٴأڂضڇٜسٴ  ٚٳإڇ ٕٵأځ ْٹوٞ،   أځ ٗٿطٳ ْٹوٞ، تٴڀځ ٗٿطٳ ٍٳ   تٴڀځ ٍٳ ؾځكځوا ٗٳوا   ؾځكځوا ٗٳوا يځ ٞټ   يځ ٓٻبٹو ٞټ اي ٓٻبٹو   اضٵدٹعٹوٞ، اضٵدٹعٹوٞ، : :   اي

ُٻا ًځ ُٻاؾځ ًځ ٕٳ  ؾځ ٕٳنځا ٔٳ  نځا ٔٳَٹ ٘ٴ،  ايڃػٳسٹايڃػٳسٹ  َٹ ٘ٴ،أځتٳتٵ ٙٴ  ؾځاعٵتٳطٳؾځتٵؾځاعٵتٳطٳؾځتٵ  أځتٳتٵ ٓٵسٳ ٙٴعٹ ٓٵسٳ ْٳا،  عٹ ْٳا،بٹايعٿ ٞٻ  ٜٳاٜٳا: : ؾځكځايځتٵؾځكځايځتٵ  بٹايعٿ ٞٻْٳبٹ ٘ٹ،  ْٳبٹ ًډ ٘ٹ،اي ًډ ْٹٞ،  اي ٗٿطٵ ْٹٞ،طځ ٗٿطٵ ًډووځ   طځ ًډووځ يځعٳ   يځعٳ

ٕٵ  تٴطڇٜسٴتٴطڇٜسٴ ٕٵأځ ْٹٞ  أځ ْٹٞتٳطٴزٻ ُٳا  تٳطٴزٻ ُٳانځ ٔٳ  َٳاعٹعٳَٳاعٹعٳ  ضٳزٳزٵتٳضٳزٳزٵتٳ  نځ ٔٳبٵ ٘ٹ  َٳايٹوٺ؟َٳايٹوٺ؟  بٵ ًډ ٛٳاي ٘ٹؾ ًډ ٛٳاي ْٿٞ  ؾ ْٿٞإڇ ًځ٢،  إڇ ًځ٢،يځشٴبٵ ٍٳ  يځشٴبٵ ٍٳؾځكځا ٗٳوا   ؾځكځا ٗٳوا يځ ٞټ   يځ ٓٻبٹو ٞټ اي ٓٻبٹو : :   اي

ُٻا  تٳًٹسٹٟ،تٳًٹسٹٟ،  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  اضٵدٹعٹٞاضٵدٹعٹٞ ًځ ُٻاؾځ ًځ ٘ٴ   ٚٳيځسٳتٵ،ٚٳيځسٳتٵ،  ؾځ ٘ٴ دٳا٤ٳتٵو ٞٿ   دٳا٤ٳتٵو ٞٿ بٹايكٻوبٹ ٘ٴ   بٹايكٻوبٹ ًڂو ُٹ ٘ٴ تٳشٵ ًڂو ُٹ ٞ   تٳشٵ ٞ ؾٹو ٞٻ   ٜٳوا ٜٳوا : : ؾځكځايځوتٵ ؾځكځايځوتٵ   خٹطٵقځو١ٺ، خٹطٵقځو١ٺ،   ؾٹو ٞٻ ْٳبٹو   ْٳبٹو

٘ٹ، ًډ ٘ٹ،اي ًډ ٍٳ   ٚٳيځوسٵتٴ، ٚٳيځوسٵتٴ،   قځوسٵ قځوسٵ   ٖٳصٳاٖٳصٳا  اي ٍٳ قځوا ٞ : : قځوا ٖٳبٹ ٞ ؾځواشٵ ٖٳبٹ ٘ٹ   ،،ؾځواشٵ ٘ٹ ؾځأځضٵنٹوعٹٝ ٘ٹ،   سٳتٻو٢ سٳتٻو٢   ؾځأځضٵنٹوعٹٝ ُٹٝو ٘ٹ، تٳؿڃڀٹ ُٹٝو ُٻوا   تٳؿڃڀٹ ًځ ُٻوا ؾځ ًځ ٘ٴ،   ؾځ ُٳتٵو ٘ٴ، ؾځڀځ ُٳتٵو   دٳوا٤ٳتٵ دٳوا٤ٳتٵ   ؾځڀځ

ٞٿ ٞٿبٹايكٻبٹ ٙٹ  ؾٹٞؾٹٞ  بٹايكٻبٹ ٙٹٜٳسٹ ٞٻ   ٜٳوا ٜٳوا : : ؾځكځايځوتٵ ؾځكځايځوتٵ   خٴبٵعڈ،خٴبٵعڈ،  نٹػٵطٳ٠ځنٹػٵطٳ٠ځ  ٜٳسٹ ٞٻ ْٳبٹو ٘ٹ،   ْٳبٹو ًډو ٘ٹ، اي ًډو ٘ٴ،   قځوسٵ قځوسٵ   ٖٳوصٳا ٖٳوصٳا   اي ُٵتٴو ٘ٴ، ؾځڀځ ُٵتٴو َٳطٳ   ؾځڀځ َٳطٳ ؾځوأځ ٞٿ،   ؾځوأځ ٞٿ، بٹايكٻوبٹ   بٹايكٻوبٹ

٘ٴ ٘ٴؾځسٳؾځعٳوو ٌڈ  إڇيځوو٢إڇيځوو٢  ؾځسٳؾځعٳوو ٌڈضٳدٴوو ٔٳ  ضٳدٴوو ٔٳَٹوو ُٹنيٳ،  َٹوو ًٹ ُٴػٵوو ُٹنيٳ،ايڃ ًٹ ُٴػٵوو َٳووطٳ  ايڃ َٳووطٳٚٳأځ ٗٳووا،  ٚٳأځ ٗٳووا،بٹ ًځووتٵ  سٴؿڃووطٳ٠ڄ،سٴؿڃووطٳ٠ڄ،  ٗٳوواٗٳووايځيځ  ؾځشٴؿٹووطٳؾځشٴؿٹووطٳ  بٹ ًځووتٵؾځذٴعٹ ٗٳووا  ؾځذٴعٹ ٗٳوواؾٹٝ   إڇيځوو٢إڇيځوو٢  ؾٹٝ

ٖٳا، ٖٳا،قٳسٵضڇ ِٻ  قٳسٵضڇ ِٻثٴ َٵطٳ  ثٴ َٵطٳأځ ٓٻاؽٳ  أځ ٓٻاؽٳاي ٕٵ  اي ٕٵأځ ٖٳا،  أځ ُٴٛ ٖٳا،ٜٳطٵدٴ ُٴٛ ٌٳ  ٜٳطٵدٴ ٌٳؾځأځقڃبٳ ٔٴ  خٳايٹسٴخٳايٹسٴ  ؾځأځقڃبٳ ٔٴبٵ ٛٳيٹٝسٹ  بٵ ٛٳيٹٝسٹايڃ ٖٳا،  بٹشٳذٳطڈ،بٹشٳذٳطڈ،  ايڃ َٳا ٖٳا،ؾځطٳ َٳا ْٵتٳهٳ ٳ  ؾځطٳ ْٵتٳهٳ ٳؾځا   ؾځا

ّٴ ّٴايسٻ ٘ٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ايسٻ ٘ٹٚٳدٵ ٚٵ  خٳايٹسٺ،خٳايٹسٺ،  ٚٳدٵ ٚٵأځ ٘ٹ،  أځ ٗٳتٹ ٘ٹ،دٳبٵ ٗٳتٹ ٗٳا،  دٳبٵ ٗٳا،ؾځػٳبٻ ُٹعٳ  ؾځػٳبٻ ُٹعٳؾځػٳ ٞټ  ؾځػٳ ٓٻبٹ ٞټاي ٓٻبٹ ٘ٴ    اي ٘ٴغٳبٻ ٖٳ  غٳبٻ ٜٻا ٖٳإڇ ٜٻا ٍٳ  ا،ا،إڇ ٍٳؾځكځا ٗٵ٬: : ؾځكځا ٗٵ٬َٳ   ٜٳوا ٜٳوا   َٳ

ٗٳا،  ٫٫  خٳايٹسٴ،خٳايٹسٴ، ٗٳا،تٳػٴبٻ ٛٳايډصٹٟ  تٳػٴبٻ ٛٳايډصٹٟؾځ ٙٹ،  ْٳؿڃػٹْٞٳؿڃػٹٞ  ؾځ ٝٳسٹ ٙٹ،بٹ ٝٳسٹ ٛٵبٳ١ڄ  تٳابٳتٵتٳابٳتٵ  يځكځسٵيځكځسٵ  بٹ ٛٵبٳ١ڄتٳ ٛٵ  تٳ ٛٵيځ ٗٳا  يځ ٗٳاتٳابٳ ٌٳ  َٳهڃؼڈ،َٳهڃؼڈ،  قٳاسٹبٴقٳاسٹبٴ  تٳابٳ ٌٳيځكڂبٹ   يځكڂبٹ

٘ٴ، ٓٵ ٘ٴ،َٹ ٓٵ َٳطٳ  َٹ َٳطٳؾځأځ ٗٳا،  ؾځأځ ٗٳا،بٹ ٗٳا،  ٚٳقٳًډ٢ٚٳقٳًډ٢  بٹ ٝٵ ًځ ٗٳا،عٳ ٝٵ ًځ ٓٳتٵ   عٳ ٓٳتٵ ٚٳزٴؾٹ   1212{{ٚٳزٴؾٹ

ت كااػ  علػى  وهذة ليس  كالة واكدة فقط، ف ناؾ أكواؿ كرّبة كدث  أايـ رسوؿ
ولػذلك ص بػد للمػؤمن أف عله يفعل ذلك؟ ألاػه يراجػع افسػه !! ... هذة الشاكلة، ما الذي ٯب

يراجػػع افسػػه دائمػػاً، فػػأاظر إىل مػػا فعلػػ ، وهػػل هػػذا العمػػل صػػواب أـ خطػػأ؟ ومػػا فعلتػػه مػػع 
 ؟ فإذا كنُ  ص أر اة ص أفعله معه.أر اة لو عمله هو معي أـ ص وّبي هل

لوكيػػدة الػػٍب أيقػػ  فػػا كاػػرة النػػيب األمػػة احملمديػػة، والػػٍب قػػاؿ في ػػا رب هػػذة ا٢بالػػة ا
  الربيػػػة:                       ((ٕٕ)القيامػػػة)الػػػنف  الػػػٍب تلػػػـو صػػػاكب ا دائمػػػاً، كػػػٌب    القيامػػػة

 ، الطاعػػات، فلػػو أذلف الفجػػر ذات يػػـو وانـ ومل يُقػػم لل ػػالة، يظػػل يؤاػػب افسػػه طػػواؿ اليػػـو
طاعة أو فرياة   وقت ا ومل يؤاب افسه ف ذا مريض مر اً خطّباً ٰبتاج إىل جػرلاح  فمن فاتته

 معه توكيل من البشّب النذير ٯُبري له هذة ا١براكة.
                                                           

 د وسنن الدارمي عن خزٲبة بن اثب  هنع هللا يضرمسند أٞب ٔٔ
 سنن النسائي ومسند أٞبد عن بريدة بن ا٢ب يب هنع هللا يضر ٕٔ



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج اٌنٌس35-34(                     ذفغري اآلياخ ) 38 )                                      اهلل ٌٔس اٌغٌّاخ ًاألسع: 2

كػػااوا عنػػدما يفػػوت أكػػدهم تكبػػّبة اإلكػػراـ األوىل يُغػػ ،   ألف أصػػحاب رسػػوؿ ت 
تكبػّبة اإلكػراـ؟!! وكيػف يفوتػه  وٯبل    البي  ويعزيه أصػحابه ثالثػة أايـ، ألاػه كيػف تفوتػه

هذا ا٣بّب الكرّب؟!! وإذا فاتته ا١بماعة األوىل يُعزوة ٤بدة أسبوع، مع أف ا١بماعة الرااية قائمػة 
 يقوؿ: والوق  ص يزاؿ متسعاً، لكن م ٠بعوا كارة النيب 

ٍٴ  }} ٚٻ ٍٴأځ ٚٻ ٛٳقڃتٹ  أځ ٛٳقڃتٹايڃ ٕٴ  ايڃ ٛٳا ٕٴضڇنٵ ٛٳا ٘ٹ،  ضڇنٵ ٘ٹ،ايًډ ٚٳغٳطڂ  ايًډ ٚٳغٳطڂٚٳ ٛٳقڃتٹ  ٚٳ ٛٳقڃتٹايڃ ُٳ١ڂ  ايڃ ُٳ١ڂضٳسٵ ٘ٹ،  ضٳسٵ ٘ٹ،ايًډ ٛٳقڃتٹ  خٹطٴخٹطٴٚٳآٚٳآ  ايًډ ٛٳقڃتٹايڃ ٛٴ  ايڃ ٛٴعٳؿڃ ٘ٹ   عٳؿڃ ٘ٹ ايًډ ًډ   1313{{اي

 :فُيحاسب افسه على ذلك دائماً، والٍب قاؿ في ا سيدان عمر 
ِٵ  سٳاغٹبٴٛاسٳاغٹبٴٛا  }} ْٵؿڂػٳهڂ ِٵأځ ْٵؿڂػٳهڂ ٌٳ  أځ ٌٳقځبٵ ٕٵ  قځبٵ ٕٵأځ ٓٴٛا  تٴشٳاغٳبٴٛا،تٴشٳاغٳبٴٛا،  أځ ٜٻ ٓٴٛاٚٳتٳعٳ ٜٻ ًڃعٳطٵ ڇ  ٚٳتٳعٳ ًڃعٳطٵ ڇيٹ ُٳا  ا٭ځنڃبٳطڇا٭ځنڃبٳطڇ  يٹ ْٻ ُٳاٚٳإڇ ْٻ ـټ  ٚٳإڇ ـټٜٳدٹ   ايڃشٹػٳابٴايڃشٹػٳابٴ  ٜٳدٹ

ّٳ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ٔٵ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ايڃكٹ ٔٵَٳ ٘ٴ  سٳاغٳبٳسٳاغٳبٳ  َٳ ٘ٴْٳؿڃػٳ ٝٳا   ٞٞؾٹؾٹ  ْٳؿڃػٳ ْٵ ٝٳا ايسټ ْٵ   1414{{ايسټ

فلو أف األمة رجع  حملاسبة النف ، وكل واكد ٰباسب افسػه، وص اريػد ككمػاً وػّبؾ: 
                                        ((ٔٗٔٗ)اإلسػػػراء)اقػػػرأ كتابػػػك الػػػذي بػػػداخلك،  اإلسػػػراء

ك، وكػاوؿ أف تاػبط واعرض ذلك على لوكة أعمالك، وااظر فيما يُر يك، وما الػذي ٰبزاػ
  األمػػور لتخػػػرج مػػن دار الغػػػرور وأاػػ  مػػػع:                                        

                 ((ٜٜٙٙ)النساء)النساء. 
            لكػػػػن أهػػػػل النػػػػور يشػػػػاهدوف ا٢بقػػػػائع وص ٰبتػػػػاجوف

 لنمراؿ، فقد كاف اإلماـ أبو العزائم يقوؿ:
ييوعي قيييييًيمييييي   ي ييييينيم ييييي ال يو  يييييه  وعي قيييييًيمييييي   ي ييييينيم ييييي ال يو  يييييه  

يي

يي يييييييييىني ل  يييييييييٍي قيييييييييىن ي لى ييييييييي   يييييييييىني ل  يييييييييٍي قيييييييييىن ي لى ييييييييي  

يعِب هذة األمرلة للناس الغافلْب عػن ا٢بقيقػة، لكػن ا٤بػؤمن ي ػل إىل كبػد ا٢بقيقػة علػى يي
    الفور:          . 

السػر والعالايػة، وخشػيته   الغيػب والشػ ادة، وأف أف يرزقنا مراقبتػه    اسأؿ ت 
 ٯبعلنا من الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف أكسنة

ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ

                                                           
 سنن الدار قطِب والبي قي عن أ  ٧بذورة القرشي هنع هللا يضر ٖٔ
 جامع الَبمذي ٗٔ
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 ( ِٓ عٌسج اٌنٌس54-51(                     ذفغري اآلياخ ) 41 )                                          طفاخ اٌفائضيٓ                : 3

  11طفاخ اٌفائضيٓطفاخ اٌفائضيٓ..33
ا٢بمػػد ع الػػذي أكرمنػػا فػػداة، وجعػػل آذاانػػا صػػاوية لكػػالـ  -بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  

ت، ووفقنػا فجعلنػػا أٝبعػػْب   طاعػػة ت، و  طاعػػة كبيػب ت وم ػػطفاة علػػى الػػدواـ، الل ػػم 
منا بدواـ هذة النعمة، وزدان من ػا وص ٙبرمنػا من ػا كػٌب ٬بػرج مػن الػدايا وأاػ  راٍض عنػا اي أكر 

أكػػـر األكػػرمْب، وال ػػالة والسػػالـ علػػى اإلمػػاـ األعظػػم، والرسػػوؿ األكػػـر  سػػيدان دمحم الػػذي 
، صلى ت عليه وعلى آلػه وصػحبه وكػل مػن مشػى علػى  من أطاعه ونم، ومن ع اة فقد ُكـر

  ..... الػػػػػػػػػػػدين، واجعلنػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػن م ومع ػػػػػػػػػػػم أٝبعػػػػػػػػػػػْب .. آمػػػػػػػػػػػْب آمػػػػػػػػػػػْب هديػػػػػػػػػػػه إىل يػػػػػػػػػػػـو
 اي أركم الراٞبْب.

مػػن أكبػػه ت فػػدليل هػػذا ا٢بػػب األعظػػم مػػن ت للعبػػد   الػػدايا أف يوفقػػه ت لطاعتػػه 
  ، وطاعػة الرسػوؿ هػي عػْب طاعػة ت: وطاعة رسػوله                          

 .النساء(النساء(ٓٛٓٛ))
منزلػػة هػػذة األمػػة يػػـو القيامػػة عنػػد ت، ومػػن يتخلػػف  ولػػذلك بػػْبل سػػيدان رسػػوؿ ت 

   كديره ال حيل: ولن يكوف مع م   ا١بنة، فقاؿ 
ٌټ  }} ٌټنڂ َٻتٹٞ  نڂ َٻتٹٞأڂ ٕٳ  أڂ ٕٳٜٳسٵخٴًڂٛ ٓٻ١ځ  ٜٳسٵخٴًڂٛ ٓٻ١ځايڃذٳ ٔٵ  إڇ٫إڇ٫  ايڃذٳ ٔٵَٳ ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : قځايڂٛاقځايڂٛا  أځبٳ٢،أځبٳ٢،  َٳ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ٘ٹ،ايًډ ٔٵ  ايًډ َٳ ٔٵٚٳ َٳ ٍٳ  ٜٳأڃبٳ٢؟ٜٳأڃبٳ٢؟  ٚٳ ٍٳقځا ٔٵ: : قځا ٔٵَٳ   َٳ

ٓٹٞ ٓٹٞأځطځاعٳ ٓٻ١ځ،  ٌٳٌٳزٳخٳزٳخٳ  أځطځاعٳ ٓٻ١ځ،ايڃذٳ ٔٵ  ايڃذٳ َٳ ٔٵٚٳ َٳ   22{{أځبٳ٢ أځبٳ٢   ؾځكځسٵؾځكځسٵ  عٳكٳاْٹٞعٳكٳاْٹٞ  ٚٳ

، فمن الذي ٰبـر اإلاساف من ا١بنػة؟ ٨بالفتػه ألمػر ت، وع ػيااه لسػيدان رسػوؿ ت 
ذات يػػوـٍ مسػػتلقياً علػػى من ػػرة، وهػػو كمػػا أخػػرب عػػن افسػػه تنػػاـ عينػػه وقلبػػه ص ينػػاـ،  وكػػاف 

، َعْبدِ  ْبنَ  ٰبكي َجاِبرَ   :فيَػُقوؿُ  اّللِل
ٞٿ  إڇيځوو٢إڇيځوو٢  ٥ٹهځوو١څ٥ٹهځوو١څَٳ٬َٳ٬  ٤ٳتٵ٤ٳتٵدٳووادٳووا  }} ٓٻبٹوو ٞٿاي ٓٻبٹوو ٛٳ    اي ٖٴوو ٛٳٚٳ ٖٴوو ِٷ،  ٚٳ ِٷ،ْٳووا٥ٹ ٍٳ  ْٳووا٥ٹ ٍٳؾځكځووا ِٵ  ؾځكځووا ٗٴ ِٵبٳعٵهٴوو ٗٴ ٘ٴ: : بٳعٵهٴوو ْٻوو ٘ٴإڇ ْٻوو ِٷ،  إڇ ِٷ،ْٳووا٥ٹ ٍٳ  ْٳووا٥ٹ ٍٳٚٳقځووا   ٚٳقځووا

ِٵ ٗٴ ِٵبٳعٵهٴ ٗٴ ٕٻ: : بٳعٵهٴ ٕٻإڇ ٔٳ  إڇ ٝٵ ٔٳايڃعٳ ٝٵ ُٳ١څ  ايڃعٳ ُٳ١څْٳا٥ٹ ًڃبٳ  ْٳا٥ٹ ًڃبٳٚٳايڃكځ ٕٴ،  ٚٳايڃكځ ٕٴ،ٜٳكڃظځا ٕٻ: : ؾځكځايڂٛاؾځكځايڂٛا  ٜٳكڃظځا ٕٻإڇ ِٵ  إڇ ِٵيٹكٳاسٹبٹهڂ ٘ٴ  ؾځانٵطڇبٴٛاؾځانٵطڇبٴٛا  ،،َٳجٳ٬َٳجٳ٬  ٖٳصٳاٖٳصٳا  يٹكٳاسٹبٹهڂ ٘ٴيځ   يځ
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٘ٴ: : ؾځكځايڂٛاؾځكځايڂٛا  ،،َٳجٳ٬َٳجٳ٬ ًڂ ٘ٴَٳجٳ ًڂ ٌڇ  َٳجٳ ُٳجٳ ٌڇنځ ُٳجٳ ٌڈ  نځ ٌڈضٳدٴ ٓٳ٢  ضٳدٴ ٓٳ٢بٳ ٌٳ  زٳاضٶازٳاضٶا  بٳ ٌٳٚٳدٳعٳ ٗٳا  ٚٳدٳعٳ ٗٳاؾٹٝ ٝٶا،  ٚٳبٳعٳحٳٚٳبٳعٳحٳ  َٳأڃزٴبٳ١ڄَٳأڃزٴبٳ١ڄ  ؾٹٝ ٝٶا،زٳاعٹ ٔٵ  زٳاعٹ ُٳ ٔٵؾځ ُٳ   أځدٳابٳأځدٳابٳ  ؾځ

ٞٳ ٞٳايسٻاعٹ ٌٳ  ايسٻاعٹ ٌٳزٳخٳ ٌٳ  ايسٻاضٳايسٻاضٳ  زٳخٳ ٌٳٚٳأځنځ ٔٳ  ٚٳأځنځ ٔٳَٹ ُٳأڃزٴبٳو١ٹ،   َٹ ُٳأڃزٴبٳو١ٹ، ايڃ ٔٵ   ايڃ َٳو ٔٵ ٚٳ َٳو ِٵ   ٚٳ ِٵ يځو ٞٳ   ٜٴذٹوبٵ ٜٴذٹوبٵ   يځو ٞٳ ايوسٻاعٹ ِٵ   ايوسٻاعٹ ِٵ يځو ٌڇ   يځو ٌڇ ٜٳوسٵخٴ ِٵ   ايوسٻاضٳ ايوسٻاضٳ   ٜٳوسٵخٴ ِٵ ٚٳيځو   ٚٳيځو

ٌٵ ٌٵٜٳأڃنڂ ٔٳ  ٜٳأڃنڂ ٔٳَٹ ُٳأڃزٴبٳ١ٹ،  َٹ ُٳأڃزٴبٳ١ٹ،ايڃ ٖٳا: : ؾځكځايڂٛاؾځكځايڂٛا  ايڃ ٚٿيڂٛ ٖٳاأځ ٚٿيڂٛ ٘ٴ  أځ ٘ٴيځ ٗٳا،ٜٳٜٳ  يځ ٗٵ ٗٳا،ؿڃكځ ٗٵ ٍٳ  ؿڃكځ ٍٳؾځكځا ِٵ  ؾځكځا ٗٴ ِٵبٳعٵهٴ ٗٴ ٘ٴ: : بٳعٵهٴ ْٻ ٘ٴإڇ ْٻ ِٷ،  إڇ ِٷ،ْٳا٥ٹ ٍٳ  ْٳا٥ٹ ٍٳٚٳقځا ِٵ  ٚٳقځا ٗٴ ِٵبٳعٵهٴ ٗٴ : : بٳعٵهٴ

ٕٻ ٕٻإڇ ٔٳ  إڇ ٝٵ ٔٳايڃعٳ ٝٵ ُٳ١څ  ايڃعٳ ُٳ١څْٳا٥ٹ ًڃوبٳ   ْٳا٥ٹ ًڃوبٳ ٚٳايڃكځ ٕٴ،   ٚٳايڃكځ ٕٴ، ٜٳكڃظځوا ٓٻو١ڂ،   ؾځايوسٻاضٴ ؾځايوسٻاضٴ : : ؾځكځوايڂٛا ؾځكځوايڂٛا   ٜٳكڃظځوا ٓٻو١ڂ، ايڃذٳ ٞ   ايڃذٳ ٞ ٚٳايوسٻاعٹ ُٻوسٷ   ٚٳايوسٻاعٹ ُٻوسٷ َٴشٳ ٔٵ   ،،  َٴشٳ ُٳو ٔٵ ؾځ ُٳو   ؾځ

ُٻسٶا  أځطځاعٳأځطځاعٳ ُٻسٶاَٴشٳ ٘ٳ،  أځطځاعٳأځطځاعٳ  ؾځكځسٵؾځكځسٵ    َٴشٳ ًډ ٘ٳ،اي ًډ ٔٵ  اي َٳ ٔٵٚٳ َٳ ُٻسٶا  عٳكٳ٢عٳكٳ٢  ٚٳ ُٻسٶاَٴشٳ ٘ٳ،   عٳكٳ٢عٳكٳ٢  كځسٵكځسٵؾځؾځ    َٴشٳ ًډو ٘ٳ، اي ًډو ُٻوسٷ   اي َٴشٳ ُٻوسٷ ٚٳ َٴشٳ     ٚٳ

ٔٳ  ؾځطٵمٷؾځطٵمٷ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ٓٻاؽڇ  بٳ ٓٻاؽڇاي   ..33{{  اي

، وكػػػػل فػػػػأهم شػػػػيء ٰبػػػػرص عليػػػػه ا٤بػػػػؤمن   كياتػػػػه طاعػػػػة ت وطاعػػػػة رسػػػػوؿ ت 
اختبارات الدايا الٍب ٲبتحننا ت في ػا أف أي أمػٍر اتعػرض لػه فيػه جااػٌب إذا فعلتػه فقػد أطعػ  

يا الػػٍب ُٙبػػركِب، وا٢بظػػوظ واألهػػواء والشػػ وات رسػػوؿ ت، لكػػن ا٥بػػوى الػػذي بػػداخلي، والػػدا
الٍب تشغلِب تدفعِب ألف أترؾ طاعة رسػوؿ ت وأمشػي علػى هػواي، وهػذا هػو ميػداف ج ػادان  

 كلنا.
  وأ رب لذلك مػراًل بسػيطاً: الفجػر يػؤذف، وت قػاؿ لنػا:                    

  ((ٖٖٔٔ)األكقػػاؼ)ألف ا٤بػػؤذف يقػػوؿ يل: )كػػيل علػػى الفػػالح( يعػػِب فيجػػب أف ُأجيػػب داعػػي ت األكقػػاؼ ،
أقبػل علػى هػذا الفػالح، لكػن الػنف  تقػوؿ يل: النػـو اآلف ٝبيػل، وص يػزاؿ الوقػ  معػي كػٌب 
، فتاػحك علػيل إىل أف أانـ، وأقػـو فأجػد الشػم      مطلع الشم ، فخذ كظلػك مػن النػـو

 :  ك يقػػوؿ ت كبػػد السػػماء!!، فمػػا الػػذي  ػػيعِب هنػػا؟ الػػنف  وا٥بػػوى، ولػػذل        
                                                            )النازعات()النازعات(. 

فكلنػػػا   ميػػػداف ا١ب ػػػاد، ا٢ببيػػػب يريػػػد أف كخػػػذ سيػػػدينا إىل ا١بنػػػة، والػػػنف  وا٥بػػػوى 
وأيػن هػذا ال ػراع؟ بػداخلي، وَمػن الػذي سػينجل ويفػوز يريداف أف يبعػدوان عػن هػذا الطريػع، 

                وٯبػػػػػػػوز؟ كمػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ ت   اآلايت الػػػػػػػٍب معنػػػػػػػا: 
        . 

عػػة ت يعػػِب فػػأكَرص مػػا ٰبػػِرص عليػػه ا٤بػػؤمن دوامػػاً طاعػػة ت، وطاعػػة رسػػوؿ ت، وطا
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تنفيذ طلبات وأوامر ت الػٍب طلب ػا منػا، وطاعػة رسػوؿ ت يعػِب األخػذ بسػنته الػٍب سػنل ا لنػا، 
 وص أترك ا طرفة عْب وص أقل.

  أًطاف ادلنافمنيأًطاف ادلنافمني
ااقسػم النػاس إىل ثالثػة أقسػاـ، قسػم آمنػوا  فلما ازؿ الوكي على سيدان رسوؿ ت 

وهػػؤصء ا٤بنػػافقوف والعيػػاذ ابع، وقسػػم  -ا٢بفػػ  والسػػالمة  اسػػأؿ ت -منػػاهراً وكػػذبوا ابطنػػاً 
آمنػػوا منػػاهراً وابطنػػاً وهػػم ا٤بخل ػػوف، اسػػأؿ ت أف اكػػوف مػػن م أٝبعػػْب، وقسػػم مل يؤمنػػوا ص 

عمل مقاراػة   اآلايت الػٍب معنػا مػن سػورة النػور  مناهراً وص ابطناً وهؤصء الكافروف، وت 
بْب ا٤بنافقْب وا٤بػؤمنْب، لكػن الكػافرين لػي   -ة الٍب اسّب في ا وسورة النور تنّب لنا ا٤بسّب  -

 .٥بم اعتبار فلم يذكرهم ت 
فا٤بنػػافقوف كػػااوا عنػػدما يسػػمعوف رسػػوؿ ت يقولػػوف: ٠بعنػػا وأطعنػػا، مث يتولػػوا مػػدبرين، 
ويبعػػػدوا عنػػػه وص ينفػػػذوف شػػػيااً، وهػػػذة عالمػػػة مػػػن العالمػػػات الػػػٍب أتػػػى فػػػا ت لنعػػػرؼ فػػػا 

 افقْب.ا٤بن
يسارعوف إىل الت ديع، ولكن يفر وف عند العمػل والتحقيػع، وهػذة ذكرهػا لنػا ت ليُنػّزِة 
، فعوِّد افسػك وعاهػد افسػك، أف ص تقػوؿ كلمػة وُٚبػل  ا٤بؤمن افسه عن أوصاؼ هؤصء القـو
  العمل فا، فقبل أف تقوؿ أي كلمة كوعٍد ألكد، أو كػالـ فيػه رابط بينػك وبػْب أكػد، فكِّػر 

 قدر ٕبي  إذا قل  تنفِّذ.و 
سػػػيدان عبػػػد ت بػػػن عمػػػر ر ػػػي ت عن مػػػا كػػػاف   ا٢بػػػج، وكااػػػ  السػػػنة األخػػػّبة لػػػه، 

، وأثنػػاء طوافػػه ابلبيػػ  كػػاف مشػػغوصً مػػع ت، كمػػا   ال ػػالة، فػػالطواؼ وبعػػدها توفػػاة ت 
 :مرله مرل ال الة   الدعاء وتالوة القرآف، قاؿ 

ٛٳافٴ  }} ٛٳافٴايڀډ ٝٵتٹ  ايڀډ ٝٵتٹبٹايڃبٳ ٕٻ  إڇ٫إڇ٫  ٠څ،٠څ،قٳ٬قٳ٬  بٹايڃبٳ ٕٻأځ ٘ٳ  أځ ًډ ٘ٳاي ًډ ٌٻ  اي ٌٻأځسٳ ٘ٹ  أځسٳ ٘ٹؾٹٝ ٓٵڀٹلٳ،  ؾٹٝ ُٳ ٓٵڀٹلٳ،ايڃ ُٳ ٔٵ  ايڃ ُٳ ٔٵؾځ ُٳ ٘ٹ،  ْٳڀځلٳْٳڀځلٳ  ؾځ ٘ٹ،ؾٹٝ   ؾځ٬ؾځ٬  ؾٹٝ

ٓٵڀٹلٵ ٓٵڀٹلٵٜٳ ٝٵطڈ   إڇ٫إڇ٫  ٜٳ ٝٵطڈ بٹدٳ   44{{بٹدٳ

أابح ت لنػػا   الطػػواؼ الكػػالـ مػػع بعاػػنا لكػػن   الاػػرورات، يعػػِب لػػو قابلػػ  أكػػداً 
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ورقػػػم أعرفػػه مػػن بلػػػدي أثنػػاء الطػػػواؼ، فػػال مػػػااع أف أتكلػػم معػػه وأعػػػرؼ مػػرالً مكػػػاف سػػكنه 
 تليفواػػػػػػه، مث انت ػػػػػػي مػػػػػػن الطػػػػػػواؼ و٪بلػػػػػػ  معػػػػػػاً اػػػػػػتكلم مػػػػػػع بعاػػػػػػنا، لكػػػػػػن ص أسػػػػػػت لك

 كل الطواؼ   الكالـ.
فسػػيدان عبػػد ت بػػن عمػػر كػػاف يطػػوؼ، فجػػاءة سػػيدان عُػػروة بػػن الػػزبّب بػػن العػػواـ إبػػن 

عن ػػا وهػػي الػػٍب كااػػ  ٙبتاػػنه وتربيػػه ألهنػػا مل يكػػن ٥بػػا أوصد،  ت ُأخػػ  السػػيدة عائشػػة ر ػػي
اؿ له وهو يطوؼ: أريد أف تزوجِب إبنتك فالاة، لكػن سػيدان عبػد ت كػاف مشػغوصً ومل يػرد  فق

عليه، وٗبجرد أف اات ى ا٢بج ورجػع إىل بيتػه مػِرض مػَرِض الوفػاة، فجمػع أوصدة الرجػاؿ وقػاؿ 
٥بػػم: كنػػُ  قػػد وعػػدُت عُػػروة ابلػػزواج مػػن فالاػػة، فوصػػيٍب لكػػم أف تزوجػػوة كػػٌب ص ألقػػى ت 

فقالوا لػه: وهػل قلػ  لػه: موافػع؟ قػاؿ: ص، ولكػِب  -يق د إذا وعد أخلف  –النفاؽ برُل  
 سك   والسكوت عالمة الر ا.

هو مل يتكلم ولكنه سك ، وكواه سػك  فقػد أوجػب علػى افسػه أف هػذا وعػٌد وص بػد 
 من ٙبقيقه، ٤باذا؟ كٌب ص يدخل   عداد ا٤بنافقْب والعياذ ابع.

ج نم، هل ا٤بنافقْب أـ الكفار؟ ا٤بنػافقوف: ألف ت قػاؿ لنػا من الذي سيكوف أسفل   
    القػػػرآف:                                   ((ٔٗ٘ٔٗ٘)النسػػػاء)والػػػدرؾ يعػػػِب السػػػالمل  النسػػػاء

النازلة، فكل من ازؿ ج نم ستكوف لػه درجػة ٱبػرج من ػا، لكػن هػؤصء   الدرجػة األخػّبة مػن 
ص ٱبرجوا من ا أبداً، ٤باذا؟ ألف هؤصء يقولوف ما ص يفعلػوف، وٱبػالفوف مػا يقولػوف، ج نم كٌب 

ومػن معػه، ألهنػم كػااوا ٱبرجػوف معػه   سػاعة  وهذا أمٌر ص ٰببه ت، وأمٌر قد يا ر ا٢ببيػب 
 الشدة ويظن أهنم عوانً له، وإذا فم ٱبذلواه، فلو مل ٱبرجوا معه لكاف أفال له ألاه لن يعتمػد

 علي م.

  أًطاف ادلؤِننيأًطاف ادلؤِنني
 ف ذة كاا  أوصاؼ ا٤بنافقْب، لذلك أوصاان ت بوصااي جامعة،   اآلايت الٍب معنا.

                            
      ٥بػػا سػػبباً ازلػػ  مػػن أجلػػه وتعػػامي قاػػية خطػػّبة ٲبكػػن أف وهػػذة اآليػػة كػػاف

تكػػوف آاثرهػػا موجػػودة كػػٌب   زماانػػا هػػذا، وهػػي أف اإلاسػػاف ألف افسػػه معػػه عنػػدما ٰبػػدث 
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خالٌؼ بينه وبْب آخرين، كٌب ولو كاف بينه وبْب إخوااه   ا٤بّباث، فّبيػد أف ٱبتػار مػن ٰبكػم 
ل أف يكوف مع ا٤ب  ؤمنْب.له هو، وهذا األسلوب ص ي ِّ

فماذا يريد ا٤بؤمن؟ ا٤بؤمن يريػد ا٢بػع إف كػاف لػه أو لغػّبة، ألاػِب عنػدما آخػذ ا٢بػع وأان 
وٰبػػدث يل مػػا ص ُٰبمػػد    الػػدايا، أفاػػل مػػن أف آخػػذ الباطػػل مث أقػػف هنػػاؾ أمػػاـ ا٢بػػع 

 ُعقباة من الذ ؿ وا٣بزي أماـ كارة ت.
ـ ت وج ػه، ادلعػػى عليػه رجػػٌل وكػػرل  فػا٤بؤمنوف ال ػادقوف كمرػػاؿ سػيدان اإلمػػاـ علػيٍّ 

دعوى، وذهب يشكوة لسيدان عمر، فأرسل إليه سيدان عمر، فأصػبل سػيدان علػيٌّ هػو ا٤بػت م 
 والرجل هو ا٤بدلِعي، وا٤بت م بريء كٌب ترب  إدااته.

 واجلػػ  ٔبػػاايب قػػاؿ سػػيدان عمػػر لسػػيدان علػػى: تعػػاَؿ َ فلمػػا وقفػػا أمػػاـ سػػيدان عمػػر ف
ان علػػي وتغػػّب وج ػػه ومل ٯبلػػ ، وبعػػد أف اات ػػ  القاػػية وُككػػم اي أاب ا٢بسػػن، فغاػػب سػػيد

في ا، وخرج من ا سيدان علي  بريااً، فقاؿ له سيدان عمػر: رأيتػك وقػد واػب ، فلمػاذا؟ فقػاؿ 
سيدان علي: اندي  الرجل ق٠به وانديتػِب بُكنيػٍب وقلػ : اي أاب ا٢بسػن، وتركتػه واقفػاً وطلبػ  

 ابلتمي ػػػػػز ضَ بيننػػػػػا والقاػػػػػية مل تنتػػػػػه بعػػػػػد!!.مل يػػػػػر   أف أجلػػػػػ  ٔبػػػػػوارؾ، فأاػػػػػ  مل تسػػػػػوِّ مػػػػػِب
 .  احملكمة، ألاه كريٌا على ا٢بع، وعلى إقامة ا٢بع كما عللم م سيد ا٣بلع 

مٌب ُت لل أكوالنا كلنا؟ إذا وصلنا إىل هذا ا٢بػاؿ  أف كػل واكػد منػا يطلػب ا٢بػع ولػو  
وكاف هذا كاؿ ا٤بؤمنْب أٝبعػْب    كاف مراً، ولو كاف على افسه لغّبة، فا٤ب م أف يُظ ر ا٢بع،

 .ع ر كارة النيب 
ولذلك عندما توىل سيدان عليٌّ ا٣بالفة، وكاف   طريقه ل الة الفجر، فوقػع منػه درعػه 
الػذي كػاف يلبسػه، وبعػد أف صػللى وذهػب إىل السػػوؽ وجػد درعػه مػع أكػد الي ػود، فقػاؿ لػػه: 

لقا يه ليشػرح لػه القاػية، ويطلػب هذا الدرع درعي، فقاؿ له: لي  درعك، فذهب ا٣بليفة 
ٙبكيم القااء، فقاؿ له القا ػي: ومػن يشػ د لػك سف هػذة درعػك؟ قػاؿ: ابػِب ا٢بسػن، قػاؿ 
القا ػػػي: اإلبػػػن ص ٯبػػػوز شػػػرعاً أف يشػػػ د ألبيػػػه، فقػػػاؿ عبػػػدي الػػػذي يعمػػػل عنػػػدي: فقػػػاؿ 

علػٌي: القا ي: والعبػد شػرعاً ص ٯبػوز أف يشػ د لسػيدة، ف ػل معػك دليػٌل آخػر؟ فقػاؿ اإلمػاـ 
ص، فحكػػم القا ػػي وقػػاؿ: الػػدرع درعػػك اي ي ػػودي، فالقا ػػي ٰبكػػم ٗبسػػتندات أمامػػه، فلػػو 
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رأى القا ي الشي  بعينه ف ل ٰبكم على ما رآة أـ ما يراة أمامػه   ا٤بسػتندات؟ ٰبكػم ٗبػا   
الػػورؽ، مػػرالً رأى بعينيػػه رجػػالً يقتػػل آخػػر، وُعر ػػ  القاػػية عليػػه، وأهػػل القتيػػل مل يسػػتطيعوا 

ياً ... ت ذلػػك، ف ػػل ٰبكػػم ٗبػا شػػ د؟ ص، ألاػػه سػػيكوف شػاهداً   هػػذة ا٢بالػػة ولػػي  قا ػػإثبػا
فالرجل الي ودي تعجلب وقاؿ: إف هذا ٥بو ا٢بع الذي قامػ  بػه السػماوات واألرض، قا ػي 
أمػػّب ا٤بػػؤمنْب ٰبكػػم لي ػػودي علػػى أمػػّب ا٤بػػؤمنْب، الػػدرع درعػػك اي إمػػاـ، ولقػػد وجػػدذا خلفػػك 

وكرلـ ت وج ػه: مػا  ة الفجر، مث اطع ابلش ادتْب، فقاؿ اإلماـ علي وأا  ذاهٌب إىل صال
 دم  قد أسلم  ف ي هدية مِب إليك.

هكذا كاف سلفنا ال احل، ولكن هذة اآلايت ازل    أكد ا٤بنافقْب إ٠به بشر، كػدث 
 خالٌؼ بينه وبْب أكد الي ود، فقاؿ له الي ودي هيا اذهب إىل النػيب، وهػو يعلػم أف النػيب 

سيحكم اب٢بع، فقاؿ له: ص ولكن هيا اذهب لكعػب األكبػار وهػو زعػيم الي ػود!!، الي ػودي 
يريػد الػػذهاب إىل النػػيب، وا٤بسػػلم يريػػد الػػذهاب للي ػودي!!، وهػػذة هػػي القاػػية الػػٍب فاػػح ا 

  هػػػذة اآلايت  أف مػػػن يفعػػػل ذلػػػك يكػػػوف مػػػن ا٤بنػػػافقْب، لكػػػن ا٤بػػػؤمن   أي زمػػػاٍف  ت 
اب٢بػع  ص ا٢بػع، ويػدور مػع ا٢بػع كيػ  دار، ألانػا أمػة ا٢بػع، وأوصػاان ت ومكاٍف ص يريػد إ

  وقاؿ لنا   آايت ال ػدؽ:                              ((ٖٖ)الع ػر)فػا٢بع ٰبتػاج مػن  الع ػر
 الناس أف ت رب عليه.

٥بػػم: لعمػػر،   مػػرض وفاتػػه قػػالوا لػػه: ٤بػػن تػػَبؾ ا٤بسػػلمْب؟ فقػػاؿ  سػػيدان أبػػو بكػػر 
فأتوٍل بعمر، وقاؿ له: سُأوصيك بوصية وأا  كفيل اب٤بسلمْب من بعدي إف شػاء ت، واعلػم 

واعلػم أف  -اإلاسػاف عنػدما يؤديػه يشػعر ابرتيػاح   داخلػه  -أف ا٢بع ثقيل، ومع ثقله مريػ  
 الباطل خفيف ومع خفته و ء أي م لك.

ككموا به سنسػَبيل كلنػا، فلػو كػل واكػٍد ا٤بيزاف الذي أعطاة لنا ت، لو أف ا٤بسلموف 
منا فعل شػيااً أو قػاؿ شػيااً ورجػع لقلبػه لػّبى أثػرة عليػه إف كػاف سػعيداً فػذا العمػل أو كزينػا، 

مػه   ذلػك، ولكػن ككِّػم فلن تكوف هناؾ مشاكل بعد ذلك، ولن ٫بتاج إىل أكػٍد آخػر لُنحكِّ 
ػػػم ا٤بػػػّباث، وقػػػافسػػػك أاػػػ  ...  د ميلػػػزُت افسػػػي، ف ػػػل أشػػػعر براكػػػة فمػػػرالً أان وإخػػػواٍل اُقسِّ

افسػية؟!! مسػتحيل، كػٌب ولػو كػاف اإلاسػاف بعيػد عػن ت، وبعيػد عػن طاعػة ت، بػل سيشػػعر 
   افسه أاه أخطأ وأاه عمل عماًل وّب سليٍم.
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ػػػم هػػػذا األمػػػر اإل٥بػػػي الػػػذي   قلبػػػه   كػػػل أمػػػورة، فكػػػل النػػػاس  فلػػػو أف اإلاسػػػاف ككل
  ستسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبيل:                                                     

        ((ٕٕٓٔٓٔ)األعراؼ)لكن كل ما ٰبدث أف الػنف  ٘بعػل اإلاسػاف يكػابر، فيعػرؼ أاػه ...  األعراؼ
أخطػػػأ ولكػػػن ص يسػػػتطيع أف يقػػػوؿ أاػػػه أخطػػػأ، كيػػػف يعػػػَبؼ اب٢بػػػع مػػػع أف اإلعػػػَباؼ اب٢بػػػع 

 الُعظمى الٍب يقع في ا معظم ا٤بسلمْب   هذا الزماف و  كل زماف. فايلة؟!! وهي ا٤ب يبة
له إىل اآلخػػرة، فسنسػػّب   ولكػػن لػػو أدرؾ ا٤بػػؤمن أف مػػا يفعلػػه   الػػدايا أفاػػل ٩بػػا سػػُيؤجِّ

 .كلنا على ا٤بن ج القوَل الذي و عه لنا ت 
 فػػػػػػػػػػا٤بؤمنوف دائمػػػػػػػػػػاً عنػػػػػػػػػػدما يسػػػػػػػػػػمعوف كػػػػػػػػػػالـ ت وكػػػػػػػػػػالـ رسػػػػػػػػػػوؿ ت يقولػػػػػػػػػػوف:

        ٠بعنا آبذاف رؤوسنا وقلوبنا، وأطعنا بتنفيػذ مػا طلبػه منلػا إ٥بنػا وكبيبنػا:  
          هػػؤصء الػػذين فػػازوا ابلفػػالح، والفػػالح يعػػِب الفػػوز العظػػيم يػػـو

 القيامة إف شاء ت.

  اآليح اجلاِؼحاآليح اجلاِؼح
 ل مػا   الكتػب السػماوية السػابقة، سػيدان عمػر آية وكيدة من كتاب ت ٝبع  كػ

وأر ػػاة كػػاف يسػػّب   ا٤بدينػػة ذات يػػوـٍ وهػػو خليفػػة، وإذا برجػػل يقابلػػه ويقػػوؿ: )أشػػ د أف ص 
إله إص ت وأش د أف دمحماً رسػوؿ ت( فقػاؿ لػه: ملَ تنطػع ابلشػ ادتْب؟ فقػاؿ لػه: آيػة   كتػاب 

ما   الكتب السابقة السػماوية وزايدة، فعنػدما ٠بعت ػا  ت أاز٥با ت على ا٤بسلمْب ٝبع  كل
 ، وهي:من أكد األسرى عندان اهتزل قليب وشدتِب إىل اإلٲباف ابع 

                      . 
أهػا ويتػدبلرها وٰبػاوؿ أف يعمػل فػا فيػػا آيػة صػغّبة لػو أف أكػدان و ػع ا أمامػه وأخػػذ يقر 

فيمػػا  هنػاة، فيكػوف قػد فػاز وجػػاز، يُطيػع ت فيمػا أمػران بػه مػػن تشػريعات، ويطيػع الرسػوؿ 
فيمػا فػات، فيتػذكلر األعمػاؿ الػٍب عمل ػا وعنػدما  سنله لنا من سنٍن وواجبات، وٱبشى ت 

إىل التوبػػة الن ػػوح والرجػػوع إىل فمػػاذا سػػيكوف موقفػػه؟ وهػػي الػػٍب تنب ػػه  تُعػػرض علػػى ت 
 .ت، والندـ على ما فعله   كع افسه أو   كع عباد ت، وهذة هي خشية ت 

فيما هو آت، فكل ما سيأا ُٰباسب افسه عليه، وص يفعػل إص مػا يُر ػي  ويتع ت 
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، فمػن يفعػل ة ت ت، وص يقـو سمٍر إص إذا أتكد وتيقلن أاه به سيكوف مػن احملبػوبْب ٢باػر 
 :           ذلك يكوف من هؤصء القـو

   كل وقٍ  وكْب. ف ذا اظاـ ا٤بؤمنْب، وهو ا٢برص على طاعة ت 
        مػػػرًة اثايػػػة يُػػػذكران فػػػم:  أمػػػا اآلخػػػرين فكمػػػا قػػػاؿ فػػػي م ت 

          يُقسموف سول  األٲبػاف، علػى أهنػم سػيخرجوف مػع رسػوؿ ت
هم فػا ت   كتػاب  إذا خرج للقتاؿ، وٱبرج سيدان رسوؿ ت للقتاؿ فيأتوف ابألعذار الٍب َعػّبل

  ت، فكػػػػػاف عػػػػػذرهم عػػػػػن عػػػػػدـ ا٣بػػػػػروج يػػػػػـو األكػػػػػزاب كمػػػػػا قػػػػػاؿ ت:                 
  فاػػػح م وقػػػػاؿ:  بيوتنػػػا مكشػػػوفة لنعػػػػداء، لكػػػن ت  األكػػػزاب(األكػػػزاب(ٖٖٔٔ))                  

               ((ٖٖٔٔ)األكػػزاب)ف ػػم قػػوـٌ ٨بػػادعوف، كػػااوا مػػع رسػػوؿ ت   ال ػػالة و  ...  األكػػزاب
تظػػػر كػػػٌب ال ػػػـو و  الظػػػاهر، لكػػػن عنػػػد ا١ب ػػػاد يقولػػػوف مػػػراًل: إف ا١بػػػو كػػػاٌر اآلف ف ػػػل تن

    يتلطف ا١بو!! لكن ت يقوؿ لرسوؿ ت أف يقػوؿ ٥بػم:                             
        ((ٛٔٛٔ)التوبة)مل يَبؾ ٥بم ت أمر إص وفاح م به ت  التوبة. 

٤بػػػػػػػاذا                            فقػػػػػػػاؿ ٥بػػػػػػػم ت: 
تُقسػػموا؟! طػػاعتكم معروفػػة وهػػي قوليػػة وليسػػ  فعليػػة، فػػال داعػػي للقسػػم ألاكػػم معػػروفْب، 

لنػػا ا٤برػػل فػػؤصء كػػٌب ابتعػػد عػػن أخػػالؽ وأوصػػاؼ ا٤بنػػافقْب، واكػػوف علػػػى  فياػػرب ت 
  ال ػحيل وااظػر إىل ا٢بػديلذين ذكػرهم ت   قرآاػه الكػرَل .. أوصاؼ ا٤بؤمنْب ال ادقْب ا

 والذي يقوؿ فيه: لرسوؿ ت 
ٔٵ  خٷخٷثٳ٬ثٳ٬  }} ٔٵَٳ ٔٻ  َٳ ٔٻنڂ ٘ٹ  نڂ ٘ٹؾٹٝ ٛٳ  ؾٹٝ ٗٴ ٛٳؾځ ٗٴ ٓٳاؾٹلٷ،  ؾځ ٓٳاؾٹلٷ،َٴ ٕٵ  َٴ ٕٵٚٳإڇ ّٳ  ٚٳإڇ ّٳقٳا ِٳ  ٚٳقٳًډ٢ٚٳقٳًډ٢  قٳا ِٳٚٳظٳعٳ ٘ٴ  ٚٳظٳعٳ ْٻ ٘ٴأځ ْٻ ِٷ،  أځ ًٹ ِٷ،َٴػٵ ًٹ ٔٵ  َٴػٵ ٔٵَٳ   سٳسٻخٳسٳسٻخٳ  إڇشٳاإڇشٳا  َٳ

ـٳ،  ٚٳعٳسٳٚٳعٳسٳ  ٚٳإڇشٳاٚٳإڇشٳا  نځصٳبٳ،نځصٳبٳ، ًځ ـٳ،أځخٵ ًځ ٔٳ  ٚٳإڇشٳاٚٳإڇشٳا  أځخٵ ُٹ ٔٳا٩ٵتٴ ُٹ ٕٳ   ا٩ٵتٴ ٕٳ خٳا   55{{خٳا

٧بقػػاً كػػاف أو مػػبطاًل، ولػػو كػػٌب    ٯبػػب علػػى ا٤بػػؤمن أف يعاهػػد ت أف ص يكػػذب أبػػداً 
 كاف ٲبزح، ولكنه كاف يقوؿ:  الل و واللعب، فسيدان رسوؿ ت 
َٵعٳحٴ  إڇْٿٞإڇْٿٞ  }} َٵعٳحٴ٭ځ ٍٴ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٭ځ ٍٴأځقڂٛ   66{{  سٳكڋاسٳكڋا  إڇ٫إڇ٫  أځقڂٛ

                                                           
 مسند أٞبد وابن كباف عن أ  هريرة  ٘
 معجم الطرباٍل عن ابن عمرر ي ت عن ما ٙ



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج اٌنٌس54-51(                     ذفغري اآلياخ ) 48 )                                          طفاخ اٌفائضيٓ                : 3

 ٤بػػػػػاذا؟ لتكػػػػػوف هنػػػػػاؾ ثقػػػػػًة بػػػػػْب اعمتتمعػػػػػات اإلسػػػػػالمية، ف ػػػػػذة األمػػػػػة ٠بلاهػػػػػا ت 
  ابل ػػػػػادقْب:                                          ((ٜٜٔٔٔٔ)التوبػػػػػة)أمػػػػػة  التوبػػػػػة

ال ػػادقْب، وبربكػػة ال ػػدؽ سػػتكواوف صػػدِّيقْب وتنػػالوا أعلػػى الػػدرجات   ا١بنػػة بعػػد النبيػػْب 
 :وا٤برسلْب، قاؿ 

ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٗٵسٹٟ  ايكٿسٵمٳايكٿسٵمٳ  إڇ ٗٵسٹٟٜٳ ٕٻ  ايڃبٹطٿ،ايڃبٹطٿ،  إڇيځ٢إڇيځ٢  ٜٳ ٕٻٚٳإڇ ٗٵسٹٟ  ايڃبٹطٻايڃبٹطٻ  ٚٳإڇ ٗٵسٹٟٜٳ ٓٻ١ٹ،  إڇيځ٢إڇيځ٢  ٜٳ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ ٕٻ  ايڃذٳ ٕٻٚٳإڇ ٝٳكٵسٴمٴ  ٚٳإڇ ٌٳ يځ ٝٳكٵسٴمٴايطٻدٴ ٌٳ يځ ٜٳتٳشٳطٻ٣  ايطٻدٴ ٜٳتٳشٳطٻ٣ٚٳ   ٚٳ

ٓٵسٳ  ٜٴهڃتٳبٳٜٴهڃتٳبٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ايكٿسٵمٳايكٿسٵمٳ ٓٵسٳعٹ ٘ٹ  عٹ ٘ٹايًډ   77{{  قٹسٿٜكڄاقٹسٿٜكڄا  ايًډ

فػػػا٤بؤمن ٰبػػػاوؿ دائمػػػاً أف يتخلػػػى عػػػن أخػػػالؽ ا٤بنػػػافقْب، ويت ػػػف سوصػػػاؼ ا٤بػػػؤمنْب 
  ال ػػػادقْب ليكػػػوف:                                                           

                            ((ٜٜٙٙ)النساء)النساء. 
ا٤بنافقْب بطاعت م أهنا طاعة وّب ٦ُبدية، وهي طاعػة معروفػة   ادعػاء أهنػم  فعّبل ت 

 .مطيعْب، ولكن م   ا٢بقيقة مكذبْب   قلوفم ٗبا جاء به سيد األولْب واآلخرين 

  طاػح اهلل ًطاػح اٌشعٌيطاػح اهلل ًطاػح اٌشعٌي
   :        أف اطيػػػػػػع ت، وأف اطيػػػػػػع رسػػػػػػوؿ ت  وأمػػػػػػران ت 

    اطيػع ت فيمػا جػاءان بػه، واطيػػع الرسػوؿ فيمػا بيلنػه لنػػا، وبػْب ت لنػا عاقبػة الطاعػػة
ل كػل مشػاكلنا العائليػة واعمتتمعيػة والدوليػة ٫بتػاج  فحٌب ُٙبَػ          فقاؿ لنا: 

 .كلنا لطاعة ت، وطاعة رسوؿ ت 
لنػا ٔبمػاؿ عبػادة ال ػػادقْب، وأف  اسػأؿ ت  أف ٯبعلنػا مػن عبػادة الطػػائعْب، وأف ٯُبمِّ

ل يرزقنا أخالؽ الفػائزين وأكػواؿ ا٤بتقػْب، وأف يُنػّب قلوبنػا بنػور قرآاػه الكػرَل، وأف يوفقنػا للعمػ
 خلف ابيه الرءوؼ الركيم، وأف ٯبعلنا معه يـو الدين، و  جنة النعيم أٝبعْب
ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ

                                                           
  البخاري ومسلم وأ  داود عن عبد ت بن مسعود ٚ



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج اٌنٌس56-55(                     ذفغري اآلياخ ) 49 )     ألسعأىً اٌرّىني ًأىً اإلعرخالف يف ا: 4
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 ( ِٓ عٌسج اٌنٌس56-55(                     ذفغري اآلياخ ) 51 )     ألسعأىً اٌرّىني ًأىً اإلعرخالف يف ا: 4

  11أىً اٌرّىني ًأىً االعرخالف يف األسعأىً اٌرّىني ًأىً االعرخالف يف األسع..44
ا٢بمد ع الػذي بشلػران   كتابػه ساػه أعػد لنػا مػا أعػدة ألكبابػه  -بسمميحرلا نمحرلا هللا  

مػػػع ابيػػػه وكبيبػػػه وصػػػفيه، وال ػػػالة والسػػػالـ   كػػػل وقػػػٍ  وآف علػػػى مػػػن أرسػػػله ت اب٥بػػػدى 
سػػاف، وصػػحابته الػػذين ٞبلػػوا سػػرلة ا٤ب ػػاف، وكػػل والقػػرآف والنػػور والبيػػاف  سػػيدان دمحم وآلػػه ا٢ب

من تبع م على هذا ا٥بدى والنور إىل يـو الدين، واجعلنا من م ومع م ٗبنِّػك وفاػلك وجػودؾ 
 اي أكـر األكرمْب.

عاد الزماف   ع ران هذا كمػا كػاف   ع ػر ا٢ببيػب ا٤ب تػِدي، والػذي كػل ذو روح لػه 
لقرآف أاه كيٌّ طريٌّ منذ ازولػه علػى ختػاـ األابيػاء إىل يُفتدي  سيدان دمحم، ولذلك من إعجاز ا

وصحبه الكراـ   مواقػف معينػة تعر ػوا  آخر الزماف، فاآلية الٍب معنا ازل  على ا٢ببيب 
٥بػػا، و٫بػػن اتعػػرض ٥بػػا وأشػػد من ػػا، وكمػػا كػػدث ٥بػػم الوعػػد سػػيحدث معنػػا إف شػػاء ت   هػػذا 

 الوق .

  عثة ٔضًي اآليحعثة ٔضًي اآليح
اآلية على األكداث ا٤با ية لكاف ٯبػب أف تُلغػي هػذة اآليػة مػن ألاه لو اقت رت هذة 

 .القرآف اآلف، لكن القرآف لكل زماٍف ومكاف، ولكل ع ٍر وأواف ألمة النيب العدانف 
 ما األمر؟

كاف ومن معه   مكة   شدٍة شديدة، كرب وُسػخرية واسػت زاء،   سيدان رسوؿ ت 
ومػػن  ابلػػك مػػن فنػػوف األذى تعػػرلض لػػه النػػيب  وكػػل مػػا ٱبطػػر علػػى ابلػػك ومػػا ص ٱبطػػر علػػى

 معه، فأمرهم النيب اب٥بجرة إىل ا٤بدينة، مث هاجر هو كذلك إىل ا٤بدينة.
و  ا٤بدينة مننوا أف هناؾ طمأاينة، ولكن زاد األذى، فبعػد أف كػاف األذى   مكػة مػن 

يسػػكن مع ػػم  أهػػل مكػػة فقػػط، أصػػبل األذى   ا٤بدينػػة مػػن القبائػػل العربيػػة، والي ػػود الػػذين
 النيب، والكل متألٌِّب على أا ار ت، وعلى رسوؿ ت صلوات ر  وتسليماته عليه.

                                                           
 ـٕٚٔٓ/ٔ/ٕٙهػ ٖٛٗٔمن ربيع اآلخر  ٕٛاألق ر  –إسنا  -طفني   ٔ



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج اٌنٌس56-55(                     ذفغري اآلياخ ) 51 )     ألسعأىً اٌرّىني ًأىً اإلعرخالف يف ا: 4

تظػػاهروا  -وهػػذا مل يكػػن   مكػػة  -كػػٌب زاد األذى أكرػػر مػػن ذلػػك، فقػػد ُدث ػػوا ُأانس 
ابإلسػػػالـ، ودخلػػػوا   وسػػػط ا٤بسػػػلمْب ليعرفػػػوا أخبػػػارهم، ويتعرفػػػوا علػػػى أسػػػرارهم ويبلغوهػػػا 

كػػوف اإليػػذاء أشػػد، ألهنػػم عرفػػوا األسػػرار ا٣باصػػة ا٤بوجػػودة بػػْب كاػػرة النػػيب وبػػْب للكفػػار، في
 السادة ا٤بؤمنْب.

وصػػحبه الكػػراـ يبيتػػوف   السػػالح وي ػػبحوف   السػػالح، ألهنػػم  كػػٌب كػػاف النػػيب 
متوقعْب   أي ٢بظة شراً من هنا، أو هجوماً مػن هنػا، أو أذى مػن هنػا، كػٌب أف أكػدهم قػاؿ 

، ؿَ َرُسػػو  لػػه: ايَ  نَػػا كَِْا  َمػػا َهَكػػػَذا، َخػػائُِفوفَ  ٫َبْػػنُ  الػػػدلْهرِ  َأبَػػدَ  اّللِل  ِفيػػػهِ  َوَاَاػػعُ  ِفيػػهِ  اََْمػػػنُ  يَػػػْوـٌ  َعَليػْ
الَح؟  : اّلللِ  َرُسوؿُ  فَػَقاؿَ  السِّ

ٔٵ  }} ٔٵيځ ٌٴ  ٜٳذٵًٹؼٳٜٳذٵًٹؼٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ٜٳػٹريٶاٜٳػٹريٶا  إڇ٫إڇ٫  تٳػٵبٴطٴٚاتٳػٵبٴطٴٚا  يځ ٌٴايطٻدٴ ِٵ  ايطٻدٴ ٓٵهڂ ِٵَٹ ٓٵهڂ ُٳٮٹ  ؾٹٞؾٹٞ  َٹ ُٳٮٹايڃ ِڇ  ايڃ ِڇايڃعٳظٹٝ ٝٶا  ايڃعٳظٹٝ ٝٶاَٴشٵتٳبٹ ٝٵػٳتٵ  َٴشٵتٳبٹ ٝٵػٳتٵيځ ٘ٹ  يځ ٘ٹؾٹٝ   ؾٹٝ

ٍٳ  سٳسٹٜسٳ٠څ،سٳسٹٜسٳ٠څ، ْٵعٳ ٍٳؾځأځ ْٵعٳ ٘ٴ  ؾځأځ ٘ٴايًډ ًډ ٘ٴ  ٚٳعٳسٳٚٳعٳسٳ  ""  ::اي ٘ٴايًډ ًډ ٔٳ  اي ٔٳايډصٹٜ ٓٴٛا  ايډصٹٜ َٳ ٓٴٛاآ َٳ ِٵ  آ ٓٵهڂ ِٵَٹ ٓٵهڂ ًڂٛا  َٹ ُٹ ًڂٛاٚٳعٳ ُٹ ِٵ  ايكٻايٹشٳاتٹايكٻايٹشٳاتٹ  ٚٳعٳ ٗٴ ٓٻ ًٹؿځ ٝٳػٵتٳدٵ ِٵيځ ٗٴ ٓٻ ًٹؿځ ٝٳػٵتٳدٵ   يځ

ُٳا  ا٭ځضٵ ڇا٭ځضٵ ڇ  ؾٹٞؾٹٞ ُٳانځ ـٳ  نځ ًځ ـٳاغٵتٳدٵ ًځ ٔٳ  اغٵتٳدٵ ٔٳايډصٹٜ ٔٵ  ايډصٹٜ ٔٵَٹ ِٵ  َٹ ٗڇ ًٹ ِٵقځبٵ ٗڇ ًٹ ٔٻ  قځبٵ ٓٳ ُٳهِّ ٝٴ ٔٻٚٳيځ ٓٳ ُٳهِّ ٝٴ ِٵ  ٚٳيځ ٗٴ ِٵيځ ٗٴ ِٴ  يځ ٗٴ ٓٳ ِٴزٹٜ ٗٴ ٓٳ ِٵ  اضٵتٳهٳ٢اضٵتٳهٳ٢  ايډصٹٟايډصٹٟ  زٹٜ ٗٴ ِٵيځ ٗٴ   يځ

ِٵٚٳيځٚٳيځ ٗٴ ٓٻ ِٵٝٴبٳسٿيځ ٗٴ ٓٻ ٔٵ  ٝٴبٳسٿيځ ٔٵَٹ ِٵ  بٳعٵسٹبٳعٵسٹ  َٹ ٗڇ ٛٵؾٹ ِٵخٳ ٗڇ ٛٵؾٹ ٓٶا "  خٳ َٵ ٓٶا "أځ َٵ   22{{اٯٜٳ١ٹ اٯٜٳ١ٹ   آخٹطڇآخٹطڇ  إڇيځ٢إڇيځ٢  أځ

 هذة اآلية لُيربِّد القلوب، ويُفرح األفادة، ويزيل هذة الرهبة. أازؿ ت 
وعػػٌد مػػن ت، وت ص ٱبلػػف وعػػدة، فوعػػدة ص يتخلػػف، ولكػػن        قػػاؿ ت: 

        شػػرطْب: اإلٲبػػاف والعمػػل ال ػػاحل:  ٤بػػن هػػذا الوعػػد؟ ٤بػػن اجتمػػع فػػي م
      وقػػاؿ ت: "ِمػػْنُكْم" ألف ا٤بػػؤمنْب كرػػّب، لكػػن مػػن يعمػػل العمػػل ال ػػاحل

  قليل:                                       ((ٕٕٗٗ)ص)ص. 
اً   ٯباهػػػد افسػػػه، وٲبنع ػػػا عػػػن ا٤بعاصػػػي وا٤بخالفػػػات، وٯبعل ػػػا دومػػػ مػػػن يسػػػتطيع أف

أف اكػػػوف مػػػن م  ف ػػػؤصء هػػػم ال ػػػا٢بوف الػػػذين اسػػػأؿ ت  الطاعػػػات والنوافػػػل والقػػػرابت
فمػػن ٰبػػاف  علػػى اإلٲبػػاف، ويػػربهن علػػى صػػدؽ اإلٲبػػاف ابلعمػػل ال ػػاحل، فاإلٲبػػاف ...  أٝبعػػْب

 ...العمل ال احل!وما الربهاف علي ا؟ دعوة واإلٲباف ُكجة، وما الدليل علي ا؟ 
 :ولذلك قاؿ كبييب وقرة عيِب 

                                                           
 تفسّب بن أ  كاط وجامع البياف للطربي ٕ
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ٝٵؼٳ  }} ٝٵؼٳيځ ٕٴ  يځ ٕٴاٱڇميٳا ٓٿٞ  اٱڇميٳا ُٳ ٓٿٞبٹايتٻ ُٳ ٔٵ  بٹايتٻشٳِّٞ،بٹايتٻشٳِّٞ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  بٹايتٻ ٔٵٚٳيځهٹ ًڃبٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳقځطٳٚٳقځطٳ  َٳاَٳا  ٚٳيځهٹ ًڃبٹايڃكځ ٘ٴ  ايڃكځ ٘ٴٚٳقٳسٻقځ ٌٴ   ٚٳقٳسٻقځ ُٳ ٌٴ ايڃعٳ ُٳ   33{{ايڃعٳ

)يٝؼ اٱميوإ بوايتشًٞ ٫ٚ بوايتُو، ٚيهؤ َوا ٚقوط         )يٝؼ اٱميوإ بوايتشًٞ ٫ٚ بوايتُو، ٚيهؤ َوا ٚقوط         : ويقوؿ ا٢بسن الب ػري 

قسٻق٘ ايعٌُ، ٚإٕ قَٛاڄ غطتِٗ ا٭َاْٞ ست٢ خطدٛا َؤ ايوسْٝا ٫ٚ سػو١ٓ  وِ،     قسٻق٘ ايعٌُ، ٚإٕ قَٛاڄ غطتِٗ ا٭َاْٞ ست٢ خطدٛا َؤ ايوسْٝا ٫ٚ سػو١ٓ  وِ،     ايكًب ٚايكًب ٚ

 قايٛا: حنٔ حنػٔ ايظٔ با  ٚنصبٛا، يٛ أسػٓٛا ايظٔ ٭سػٓٛا ايعٌُ قايٛا: حنٔ حنػٔ ايظٔ با  ٚنصبٛا، يٛ أسػٓٛا ايظٔ ٭سػٓٛا ايعٌُ 
ولػػػو اظػػػرَت إىل آايت كتػػػاب ت ٘بػػػد دائمػػػاً تالزمػػػاً بػػػْب اإلٲبػػػاف والعمػػػل ال ػػػاحل، كػػػل 

  : اآلايت الػػٍب في ػػا اإلٲبػػاف مع ػػا العمػػل ال ػػاحل                              
                                                     )فكػػػػػػػػػػػل  )الع ػػػػػػػػػػػر()الع ػػػػػػػػػػػر

 اآلايت على هذة الشاكلة  اإلٲباف شرطه أف يكوف معه العمل ال احل.

  ًػذ اهللًػذ اهلل
لقـو ٗبػاذا وعػدهم ت؟ وعػدهم بػرالث عطػاءات، ومل تكػن ٚبطػر ببػا٥بم   هػذة هؤصء ا

                   اآلانت، الوعػػػػػػػػػػد األوؿ: 
  األرض، وهم الذين يقوموف اب٣بالفة، كما مكلػن لقػـو موسػى بعػد  سيجعل م خلفاء ت 

ػػػن ت أ ػػػن  ف كػػػااوا مستاػػػعفْب، وكػػػاف فرعػػػوف يسػػػتعبدهم، فمكل ٥بػػػم   األرض، وكمػػػا مكل
لسػػػيدان يوسػػػف بعػػػد أف كػػػاف عبػػػداً يُبػػػاع وُيشػػػَبى، فأصػػػبل هػػػو الػػػذي علػػػى خػػػزائن األرض 

  ويتحكم في ا:                           ((ٕٕٔٔ)يوسف)يوسف. 
ؤصء الػػذين آمنػػوا وعملػػوا ال ػػا٢بات   األرض، فكمػػا مكلػػن هػػؤصء القػػـو فسػػُيمكِّن ٥بػػ

مل ينتقػػل إىل جػػوار ت إص بعػػد أف خاػػع لػػه كػػل  وهػػذا كػػدث   أايـ كاػػرة النػػيب، فإاػػه 
أعدائػػه   ا١بزيػػرة العربيػػة، وفػػتل ت لػػه مكػػة، وفػػتل ت لػػه خيػػرب، ودااػػ  لػػه ا١بزيػػرة العربيػػة  

ع ر خلفائه الراشدين زاد التمكػْب، كػٌب ملكػوا  و ، وسللم له األعداء احمليطْب به ... كل ا
انصػػػػية األرض   ع ػػػػرهم، فكااػػػػ  الدولػػػػة اإلسػػػػالمية مػػػػن بػػػػالد ال ػػػػْب شػػػػرقاً إىل احملػػػػيط 
األطلسػػي وػػرابً، كل ػػا دولػػة موكػػدة، وكػػل مػػن علي ػػا يقػػوؿ )ص إلػػه إص ت ٧بمػػٌد رسػػوؿ ت( 

 وتسليماته عليه:، قاؿ صلوات ر  وهذا الذي وعدهم به سيدان رسوؿ ت 

                                                           
 دليل  ريخ بغداد صبن النجار عن أا   ٖ
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٘ٹ  }} ًډ ٘ٹٚٳاي ًډ ٔٻ  ٚٳاي ُٻ ٝٴتٹ ٔٻيځ ُٻ ٝٴتٹ ٔٵ  ايطٻانٹبٴايطٻانٹبٴ  ٜٳػٹريٳٜٳػٹريٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  َٵطٳَٵطٳا٭ځا٭ځ  ٖٳصٳاٖٳصٳا  يځ ٔٵَٹ ٓٵعٳا٤ٳ  َٹ ٓٵعٳا٤ٳقٳ ٛٵتٳ  إڇيځ٢إڇيځ٢  قٳ َٳ ٛٵتٳسٳهٵطٳ َٳ   ٜٳدٳافٴٜٳدٳافٴ  ٫٫  سٳهٵطٳ

٘ٳ   إڇ٫إڇ٫   ٘ٳ ايًډ ًډ   44{{اي

، ْبنِ  َعِديِّ  و  كدي  آخر َعنْ   :قَاؿَ  َكاطٍِ
ٓٳا  }} ٝٵ ٓٳابٳ ٝٵ ْٳا  بٳ ْٳاأځ ٓٵسٳ  أځ ٓٵسٳعٹ ٞٿ  عٹ ٓٻبٹ ٞٿاي ٓٻبٹ ٙٴ  إڇشٵإڇشٵ    اي ٙٴأځتٳا ٌٷ  أځتٳا ٌٷضٳدٴ ٘ٹإڇإڇ  ؾځؿٳهځاؾځؿٳهځا  ضٳدٴ ٝٵ ٘ٹيځ ٝٵ ِٻ  ايڃؿځاقځ١ځ،ايڃؿځاقځ١ځ،  يځ ِٻثٴ ٙٴ  ثٴ ٙٴأځتٳا ٘ٹ  ؾځؿٳهځاؾځؿٳهځا  آخٳطٴآخٳطٴ  أځتٳا ٝٵ ٘ٹإڇيځ ٝٵ   قځڀڃعٳقځڀڃعٳ  إڇيځ

ٌڇ، ٌڇ،ايػٻبٹٝ ٍٳ  ايػٻبٹٝ ٍٳؾځكځا ٟټ  ٜٳاٜٳا  ::ؾځكځا ٟټعٳسٹ ٌٵ  عٳسٹ ٌٵٖٳ ٜٵتٳ  ٖٳ ٜٵتٳضٳأځ ًڃتٴ  ايڃشٹريٳ٠ځ،ايڃشٹريٳ٠ځ،  ضٳأځ ًڃتٴقڂ ِٵ: : قڂ ِٵيځ ٖٳا  يځ ٖٳاأځضٳ ْٵبٹ٦ٵتٴ  ٚٳقځسٵٚٳقځسٵ  أځضٳ ْٵبٹ٦ٵتٴأڂ ٗٳا،  أڂ ٓٵ ٗٳا،عٳ ٓٵ ٍٳ  عٳ ٍٳقځا ٕٵ: : قځا ٕٵؾځإڇ   ؾځإڇ

ٝٳا٠څ  بٹوځبٹوځ  طځايځتٵطځايځتٵ ٝٳا٠څسٳ ٔٻ  سٳ ٜٳ ٔٻيځتٳطٳ ٜٳ ٓٳ١ځ  يځتٳطٳ ٓٳ١ځايظډعٹٝ ٌٴ  ايظډعٹٝ ٌٴتٳطٵتٳشٹ ٔٵ  تٳطٵتٳشٹ ٔٵَٹ   تٳدٳافٴتٳدٳافٴ  يځايځا  بٹايڃهځعٵبٳ١ٹبٹايڃهځعٵبٳ١ٹ  تٳڀڂٛفٳتٳڀڂٛفٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ايڃشٹريٳ٠ٹايڃشٹريٳ٠ٹ  َٹ

٘ٳ   إڇ٫إڇ٫  أځسٳسٶاأځسٳسٶا ٘ٳ ايًډ ًډ   55{{اي

ا٤بػػرأة ٛبشػػي ٗبفردهػػا مػػن ا٢بِػػَّبة   بػػالد العػػراؽ إىل مكػػة، وهػػذا مػػن األمػػاف واصطمانػػاف 
 .الذي يسيطر على بالد ا٤بسلمْب أٝبعْب بفال رب العا٤بْب، وبربكة النيب األمْب 

ٰبمػػل فيػػه أكػػٌد مػػنكم سػػالكاً، وص كػػٌب سػػكيناً أو وأخػػرب أصػػحابه أاػػه سػػيأا يػػـو لػػن 
 ِخنجراً، ألهنم كااوا يبيتوف   السالح ويقوموف على السالح فقاؿ:

ٔٵ  }} ٔٵيځ ٌٴ  ٜٳذٵًٹؼٳٜٳذٵًٹؼٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ٜٳػٹريٶاٜٳػٹريٶا  إڇ٫إڇ٫  تٳػٵبٴطٴٚاتٳػٵبٴطٴٚا  يځ ٌٴايطٻدٴ ِٵ  ايطٻدٴ ٓٵهڂ ِٵَٹ ٓٵهڂ ُٳٮٹ  ؾٹٞؾٹٞ  َٹ ُٳٮٹايڃ ِڇ  ايڃ ِڇايڃعٳظٹٝ ٝٶا  ايڃعٳظٹٝ ٝٶاَٴشٵتٳبٹ ٝٵػٳتٵ  َٴشٵتٳبٹ ٝٵػٳتٵيځ ٘ٹ  يځ ٘ٹؾٹٝ   ؾٹٝ

  66{{سٳسٹٜسٳ٠څ سٳسٹٜسٳ٠څ 

كٌب قطعة كديد، وهذا من األماف واصطماناف الػذي سػيجعله ت أي ص ٰبمل أكدهم 
ألهل اإلسالـ، ألف اإلسالـ من السالـ، يعِب ي بل أهله   سػالـ، واإلٲبػاف مػن األمػن، فػال 
بد ألهل اإلسالـ واإلٲبػاف أف يكواػوا   سػالـ و  أمػٍن وطمأاينػة ألهنػم مػع ت جػل   عػالة، 

 ماف ت سبحااه على الدواـ.ومن كاف مع ت كلل عليه أ
  الوعػػد الرػػاٍل:                سػػيمكن م ابلقيػػاـ ٗبشػػاعر

، وا٣بػوؼ الػذي هػم الدين بدوف خوؼ وص رهبة من اآلخرين ألهنػم   ٞبايػة رب العػا٤بْب 
 فيه كالياً سيتحولؿ إىل أمن.

                                                           
 صحيل البخاري وأ  داود عن خباب بن األرت  ٗ
 صحيل البخاري ومسند أٞبد ٘
 تفسّب بن أ  كاط وجامع البياف للطربي ٙ
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   : وهػػذا هػػو الوعػػد الرالػػ              بعػػد ا٣بػػوؼ الػػذي هػػم
فيه سيكواوف   أمػن وطمأاينػة علػى الػدواـ، وهػذا مػا كػدث مػع رسػوؿ ت وصػحبه الكػراـ، 

 وسيكوف اف  األمر معنا إف شاء ت.

  اٌرؽزيش ِٓ ذشًيغ ادلغٍّنياٌرؽزيش ِٓ ذشًيغ ادلغٍّني
قػاتل م ت يقومػوف ٕبػرب شرسػة ص هػوادة  فا٤بؤمنوف اآلف مشتتوف، والكفار وا٤بشركْب

في ػػا علػػى ا٤بسػػلمْب، وسػػيطروا علػػى ٝباعػػات مػػن ا٤بنػػافقْب وأمػػدوهم ابلسػػالح لكػػي ٱبيفػػوا 
ويرعبوا ويدمروا ا٤بسلمْب ويقولوف: إف ا٤بسلمْب ٰباربوف ا٤بسلمْب، ولكػن هػؤصء ص شػأف ٥بػم 

 لي  معه مع أاه جال  معه:ليُبْب الذي معه من الذي  ابإلسالـ، فا٤بسلم يقوؿ فيه 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٌٳ  َٳ ُٳ ٌٳسٳ ُٳ ٓٳا  سٳ ٝٵ ًځ ٓٳاعٳ ٝٵ ًځ ٝٵؼٳ  حٳ،حٳ،ايػٿ٬ايػٿ٬  عٳ ٝٵؼٳؾځًځ ٓٻا   ؾځًځ ٓٻا َٹ   77{{َٹ

 :هل هناؾ مؤمن ٰبمل السالح على إخوااه ا٤بسلمْب؟!! فقد قاؿ 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٘ٹ  إڇيځ٢إڇيځ٢  أځؾٳاضٳأځؾٳاضٳ  َٳ ٘ٹأځخٹٝ ٕٻ  بٹشٳسٹٜسٳ٠ٺ،بٹشٳسٹٜسٳ٠ٺ،  أځخٹٝ ٕٻؾځإڇ ُٳ٬  ؾځإڇ ُٳ٬ايڃ ٘ٴ  ٥ٹهځ١ځ٥ٹهځ١ځايڃ ٓٴ ًڃعٳ ٘ٴتٳ ٓٴ ًڃعٳ ٘ٴ،  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  تٳ ٘ٴ،ٜٳسٳعٳ ٕٵ  ٜٳسٳعٳ ٕٵٚٳإڇ ٕٳ  ٚٳإڇ ٕٳنځا ٙٴ  نځا ٙٴأځخٳا ٘ٹبٹبٹ٭ځ٭ځ  أځخٳا ٘ٹٝ ٝ  

٘ٹ  َٿ ٘ٹ ٚٳأڂ َٿ   88{{ٚٳأڂ

 :ص ي ل ذلك كٌب   الل و أو   اللعب، وقد ورد
ِٵ  }} ٗٴ ْٻ ِٵأځ ٗٴ ْٻ ٕٳ  نځاْٴٛانځاْٴٛا  أځ ٕٳٜٳػٹريٴٚ ٞٿ  َٳعٳَٳعٳ  ٜٳػٹريٴٚ ٓٻبٹ ٞٿاي ٓٻبٹ ّٳ    اي ٓٳا ّٳؾځ ٓٳا ٌٷ  ؾځ ٌٷضٳدٴ ِٵ،  ضٳدٴ ٗٴ ٓٵ ِٵ،َٹ ٗٴ ٓٵ ْٵڀځًځلٳ  َٹ ْٵڀځًځلٳؾځا ِٵ  ؾځا ٗٴ ِٵبٳعٵهٴ ٗٴ ٌڈ  إڇيځ٢إڇيځ٢  بٳعٵهٴ ٌڈسٳبٵ ٘ٴ،  سٳبٵ ٘ٴ،َٳعٳ   َٳعٳ

ٙٴ ٙٴؾځأځخٳصٳ ٍٳ  ؾځؿځعڇعٳ،ؾځؿځعڇعٳ،  ؾځأځخٳصٳ ٍٳؾځكځا ٍٴ  ؾځكځا ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ٌټ  ٫٫  ::  اي ٌټٜٳشٹ ِڈ  ٜٳشٹ ًٹ ُٴػٵ ِڈيٹ ًٹ ُٴػٵ ٕٵ  يٹ ٕٵأځ ٚٿعٳ  أځ ٚٿعٳٜٴطٳ ُٶا  ٜٴطٳ ًٹ ُٶاَٴػٵ ًٹ   99{{  َٴػٵ

 و  رواية أخرى: 
ِٵ  }} ٗٴ ْٻ ِٵأځ ٗٴ ْٻ ٕٳ  نځاْٴٛانځاْٴٛا  أځ ٕٳٜٳػٹريٴٚ ٍڇ  َٳعٳَٳعٳ  ٜٳػٹريٴٚ ٍڇضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ّٳ  َٳػٹريڈ،َٳػٹريڈ،  ؾٹٞؾٹٞ    اي ٓٳا ّٳؾځ ٓٳا ٌٷ  ؾځ ٌٷضٳدٴ ِٵ،  ضٳدٴ ٗٴ ٓٵ ِٵ،َٹ ٗٴ ٓٵ ْٵڀځًځلٳ  َٹ ْٵڀځًځلٳؾځا ِٵ  ؾځا ٗٴ ِٵبعٵهٴ ٗٴ   بعٵهٴ

ٌڈ  إڇيځ٢إڇيځ٢ ٌڈْٳب ٘ٴ  ْٳب ٘ٴَٳعٳ ٖٳا،  َٳعٳ ٖٳا،ؾځأځخٳصٳ ُٻا  ؾځأځخٳصٳ ًځ ُٻاؾځ ًځ ٝٵكځظځ  ؾځ ٝٵكځظځاغٵتٳ ٌٴ،  اغٵتٳ ٌٴ،ايطٻدٴ ّٴ،  ؾځهٳشٹوځؾځهٳشٹوځ  ؾځعڇعٳ،ؾځعڇعٳ،  ايطٻدٴ ٛٵ ّٴ،ايڃكځ ٛٵ ٍٳ   ايڃكځ ٍٳ ؾځكځا   َٳاَٳا  ::ؾځكځا

ِٵ؟ ِٵ؟ٜٴهٵشٹهڂهڂ ْٻا  إڇ٫إڇ٫  ،،٫٫: : ؾځكځايڂٛاؾځكځايڂٛا  ٜٴهٵشٹهڂهڂ ْٻاأځ ْٳا  أځ ْٳاأځخٳصٵ ٌٳ  أځخٳصٵ ٌٳْٳب ٍٳ  ؾځؿځعڇعٳ،ؾځؿځعڇعٳ،  ٖٳصٳا،ٖٳصٳا،  ْٳب ٍٳؾځكځا ٍٴ  ؾځكځا ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ٌټ  ٫٫  ::  اي ٌټٜٳشٹ   ٜٳشٹ

                                                           
 بخاري ومسلم عن ابن عمر ر ي ت عن ماال ٚ
 صحيل مسلم ومسند أٞبد عن أ  هريرة  ٛ
 سنن أ  داود والبي قي ٜ
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ِڈ ًٹ ُٴػٵ ِڈيٹ ًٹ ُٴػٵ ٕٵ  يٹ ٕٵأځ ٚٿعٳ  أځ ٚٿعٳٜٴطٳ ُٶا   ٜٴطٳ ًٹ ُٶا َٴػٵ ًٹ   1010{{َٴػٵ

فػػال ٯبػػوز أف ُأشػػّب ألكػػٍد بسػػكْب أو بسػػالح وأقػػوؿ أان مػػؤمِّن!!، ألاػػك بػػذلك روعػػ  
ً كػػاف  مسػػلماً، أو أشػػّب إليػػه ٖبنجػػر ػػل هػػذا، ومػػن ٰبمػػل السػػالح أايل وأقػػوؿ أان أمػػزح، فػػال ي ِّ

علػػى ا٤بسػػلمْب فلػػي  مػػن ا٤بسػػلمْب كمػػا قػػاؿ سػػيد النبيػػْب  -كػػٌب ولػػو ٞبػػل كديػػدة  -اوعػػه 
. 

 كما أخرب النيب:  -قاتل م ت  -ف ؤصء القـو 
ِٴا٭ڂا٭ڂ  ٜٴٛؾٹوڂٜٴٛؾٹوڂ  }} ِٴَٳ ٕٵ  َٳ ٕٵأځ ِٵ  تٳسٳاعٳ٢تٳسٳاعٳ٢  أځ ٝٵهڂ ًځ ِٵعٳ ٝٵهڂ ًځ ُٳا  عٳ ُٳانځ ٗٳا  يځ٢يځ٢إڇإڇ  نځًځ١ڂنځًځ١ڂا٭ځا٭ځ  تٳسٳاعٳ٢تٳسٳاعٳ٢  نځ ٗٳاقځكٵعٳتٹ   1111{{  قځكٵعٳتٹ

ف ػػؤصء اإلخػػوة السػػوريْب اثنػػا عشػػر مليػػوف مػػن م م جػػرين   الػػبالد لػػي  ٥بػػم مػػأوى، 
ُهػػدم  بيػػوذم، وُشػػّرِدوا هػػم واسػػاؤهم وأطفػػا٥بم وص ٯبػػدوف مػػأوى ٥بػػم، مػػن م مػػن هػػاجر إىل 
أورواب، يقولػػػوف ٥بػػػم: اريػػػد الشػػػباب ألهنػػػم لػػػي  عنػػػدهم شػػػباب للعمػػػل   ا٤ب ػػػااع، فيػػػذهب 

ب ويقولوف له: إذا أردت أف تُؤمِّن كياتػك وتعػيش معنػا ٭بنحػك ا١بنسػية، ولكػن بشػرط الشبا
أاك تَبؾ اإلسالـ وتتن لر، وهذا ما كدث   الفَبة ا٤با ية   أ٤باايا ووّبهػا، أو يقولػوف لػه: 

 لي  لك عمل عندان.
ر ٨بػابراا من أين أا اإلرهابيوف ابألسلحة الٍب ٰباربوف فا؟ من أمريكا، وقد خرج تقريػ

أمريكػػي وأقػػر ٖبػػروج عشػػرة مليػػوف قطعػػة سػػالح ااتقلػػ  مػػن ٨بػػازف ا١بػػيش األمريكػػي، ورأوهػػا 
 ُتستخدـ   سيناء و  ليبيا، وقالوا   وصف هذة األسلحة أف ا١بيوش ص تقدر علي ا.

مػػػن الػػػذي أوصػػػل ا ٥بػػػؤصء القتلػػػة؟ األمريكػػػاف، ٤بػػػاذا؟ لّبوعػػػوا ا٤بسػػػلمْب، وا٤بسػػػلمْب 
يػػاً هػػل يعيشػػوف   بالدهػػم   أمػػاف؟! ص، هػػل ا٤بسػػلموف   ال ػػوماؿ يعيشػػوف   الليبيػػْب كال

 بالدهم   أماف؟! ص، وهكذا وّبهم.

  ٔظش اهلل ٌٍّؤِننئظش اهلل ٌٍّؤِنني
 بشلران سف هذة الُغمة ستزوؿ، وسين ر ت ُجندة ا٤بؤمنْب ال ادقْب: فاع 

                                                           
 مسند أٞبد وم نف ابن أ  شيبة ٓٔ
 سنن أ  داود ومسند أٞبد عن ثوابف  ٔٔ
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                              ((٘ٔ٘ٔوػػاوػػا)فر)فػػا٤بؤمنوف إف شػػاء ت سين ػػرهم ت،  فر
 وسّبجع لنا مرة ُأخرى وعد ت األوؿ ابصستخالؼ   األرض.

وسيذهب الغُرػاء مػن الكفػار ووػّبهم وأاػواع م وأصػناف م، وص يبقػى علػى وجػه األرض 
ع ليػػتحكلم في ػػا ويسػػّبِّ شػػاوهنا إص ا٤بسػػلمْب ال ػػا٢بْب الػػذين صػػدقوا   الوفػػاء ابلوعػػد ع مػػ

 :، كما أخرب سيد األولْب واآلخرين 
ُٵٮڂ  }} ُٵٮڂٚٳتٴ ٔٳ  ا٭ځضٵ ٴا٭ځضٵ ٴ  ٚٳتٴ ٔٳَٹ ّڇ،  َٹ ّڇ،اٱڇغٵ٬ ٜٴػٵًځبٴ  اٱڇغٵ٬ ٜٴػٵًځبٴٚٳ ِٵ،  ايڃهڂؿډاضٴايڃهڂؿډاضٴ  ٚٳ ٗٴ ًڃهځ ِٵ،َٴ ٗٴ ًڃهځ ٕٴ  ٚٳ٫ٚٳ٫  َٴ ٕٴٜٳهڂٛ ًڃوڅ  ٜٳهڂٛ ًڃوڅَٴ   َٴ

ّڇ  إڇ٫إڇ٫ ّڇيٹٲڇغٵ٬   1212{{  يٹٲڇغٵ٬

  وقػػػاؿ ت تعػػػاىل   صػػػريل القػػػرآف:                                     
                         ((ٕٕٛٛ)الفتل)وهل من ر اإلسالـ على كل األدايف السابقة؟ ص، لكػن  الفتل

   األايـ القادمة إف شاء ت سيظ ر على كل األدايف:
ييَ  ييييييييييييىي  ييييييييييييًي ييييييييييييني ْوَيييييييييييي  َ  ييييييييييييىي  ييييييييييييًي ييييييييييييني ْوَيييييييييييي  

يي

ييوَييييييياين يييييييٍيفييييييي   ى يلقييييييي ي خنييييييي ن وَييييييياين يييييييٍيفييييييي   ى يلقييييييي ي خنييييييي ن 

كػل أرض مػػن سػيكوف الػدين األعلػػى   الكػوف كلػػه، وسػيتمكن ا٤بؤمنػػوف مػن الػػدين    يي
 أرض ت، ألاه ما دام  ٥بم الغلبة فاآلخرين سيكواوف خا عْب ومَسلِّمْب.

وبعد ا٣بػوؼ الػذي يعػيش فيػه إخواانػا و٫بػن ووػّبان إذا كػاف مػن الفقػر والغػالء، أو مػن 
البنادؽ والقتل .. فكل أاواع هذا ا٣بوؼ ستنجلي وكا بدصً من ا األمن واألمػاف مػن كاػرة 

 :الرٞبن 

                                                       

        )قريش()قريش(. 

  ششًط اٌٌفاء تاٌٌػٌد اإلذليحششًط اٌٌفاء تاٌٌػٌد اإلذليح
وهػػذا سػػيحدث معنػػا كلنػػا إف شػػاء ت، ولكػػن بشػػرط أف اػػو ِّ ابلطلػػب الػػذي طلبػػه منلػػا 

                                                           
 مسند الروايٍل عن أ  إمامة  ٕٔ
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              وعود كل ا؟ ت، وما الروشتة الٍب تتحقع فا هذة ال

ٔٵ  }}: قاؿ ىف ذلك و  ٔٵَٳ ٛٳ  َٳاتٳَٳاتٳ  َٳ ٖٴ ٛٳٚٳ ٖٴ ِٴ  ٚٳ ًځ ِٴٜٳعٵ ًځ ٘ٴ،  ٜٳعٵ ْٻ ٘ٴ،أځ ْٻ ٘ٳ  ٫٫  أځ ٘ٳإڇيځ ٘ٴ،  إڇ٫إڇ٫  إڇيځ ٘ٴ،ايًډ ٌٳ  ايًډ ٌٳزٳخٳ ٓٻ١ځ   زٳخٳ ٓٻ١ځ ايڃذٳ   1313{{ايڃذٳ

عبػػػادة خال ػػػة ع، فػػػال تكػػػوف العبػػػادة طمعػػػاً   مػػػ رب دايويػػػة، أو مػػػن أجػػػل شػػػ وات 
دايويػػة، لكػػن تكػػوف العبػػادة خال ػػة ع كمػػا أمػػران ت    افسػػية، أو مػػن أجػػل مناصػػب فاايػػة 

  كتاب ت وقاؿ:                       ((ٕٜٕٜ)األعراؼ)اجعلوا العبػادة خال ػة ع  األعراؼ  
)يٛ مل أخًل د١ٓڄ ٫ٚ ْاضاڄ أؾًِ أنؤ  )يٛ مل أخًل د١ٓڄ ٫ٚ ْاضاڄ أؾًِ أنؤ  كما قاؿ الرجل ال احل   اإل٥باـ الذي أ٥بمه به موصة: 

 .اتٞ؟!! اتٞ؟!! أغتشل ايعباز٠ يصأغتشل ايعباز٠ يص
الناس   زماانا استغلوا الدين والعبػادة مػن أجػل ا٤ب ػاحل وا٤بنػافع، فمػن م مػن اسػتغلوا 
الػػدين ليكواػػوا ككامػػاً، ويريػػدوف ااتخػػاابت وسياسػػات، وهػػذا مػػن اسػػتغالؿ الػػدين   الػػدايا، 
ومن م من يستغل الدين ليسيطر على أمواؿ ا٤بسلمْب، فيكتبػوف صفتػات إٲباايػة علػى احملػالت 

تجاريػػة، وجعلػػوا أشػػكا٥بم وهياػػاذم دينيػػة ليرػػع النػػاس فػػي م ويقولػػوف إهنػػم مػػؤمنْب وموكػػدين ال
كػل هػذا ص بػد وأف يػزوؿ، ويبػع ا٤بخل ػوف الػذين يعبػدوف ٥بم ...  ويسلموا ٥بػم أعمػا٥بم وأمػوا

، ص يطلبػوف بػذلك دايػا دايػة ت طمعاً   ر اة، وص يبغوف أجراً وص ثواابً إص مػن عنػد ت 
 :وص روبات افسااية لقوله 

ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٝٳا  طځًځبٳطځًځبٳ  َٳ ْٵ ٝٳاايسټ ْٵ ٌڇ  ايسټ ُٳ ٌڇبٹعٳ ُٳ ُٹؼٳ  اٯخٹطٳ٠ٹ،اٯخٹطٳ٠ٹ،  بٹعٳ ُٹؼٳطڂ ٘ٴ،  طڂ ٗٴ ٘ٴ،ٚٳدٵ ٗٴ َٴشٹلٳ  ٚٳدٵ َٴشٹلٳٚٳ ٙٴ،  ٚٳ ٙٴ،شٹنڃطٴ ٘ٴ  ٚٳأڂثٵبٹتٳٚٳأڂثٵبٹتٳ  شٹنڃطٴ ُٴ ٘ٴاغٵ ُٴ   اغٵ

ٓٻاضڇ  ؾٹٞؾٹٞ ٓٻاضڇاي ٔٵ  }}  ، و  رواية أخرى:  1414{{اي ٔٵَٳ ٌٳ  طځًځبٳطځًځبٳ  َٳ ُٳ ٌٳعٳ ُٳ ٝٳا  عٳ ْٵ ٝٳاايسټ ْٵ ٌڇ  ايسټ ُٳ ٌڇبٹعٳ ُٳ ُٳا  اٯخٹطٳ٠ٹاٯخٹطٳ٠ٹ  بٹعٳ ُٳاؾځ ٘ٴ  ؾځ ٘ٴيځ   يځ

ٔٵ  اٯخٹطٳ٠ٹاٯخٹطٳ٠ٹ  ؾٹٞؾٹٞ ٔٵَٹ   1515{{  ْٳكٹٝبٺْٳكٹٝبٺ  َٹ

ل هياتػػػه ل خػػػرة، ولكنػػػه مػػػاذا يبغػػػي مػػػن وراء هػػػذا العمػػػل؟ يريػػػد م ػػػلحة دايويػػػة العمػػػ
عاجلة، وهذا ص ٯبب مع ت، فا٣بالص ابإلخالص  أف ٱُبلػا اإلاسػاف العمػل ع، وص يرجػو 
من ت إص ت، وص يرجو من العمل إص ر اة جل   عُػالة، إذا ُوجػد هػؤصء األقػواـ وااتشػروا 

 فور ستتحقع هذة الوعود اإل٥بية الٍب ذكرها ت   اآلايت القرآاية.وكرروا فعلى ال

                                                           
 صحيل مسلم ومسند أٞبد عن عرماف بن عفاف  ٖٔ
 عن ا١بارود بن العالء  معجم الطرباٍل ٗٔ
 مسند الش اب عن ُأ  بن كعب  ٘ٔ
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        ومن يرتدل بعد ذلك عن اإلٲباف وص يعجبه هذا يقوؿ ت تعػاىل فيػه: 
             وهم ا٣بارجوف عن طاعة ت. 

  اٌؼثادج اخلاٌظح هللاٌؼثادج اخلاٌظح هلل
 ياػػة العبػػادة الػػٍب يريػػدها ت؟ عبػػادة جسػػمااية، وعبػػادة ماليػػة: فالعبػػادة ا١بسػػمااية:مػا ه

           :والعبػػػادة ا٤باليػػػة        ًفشػػػمل ت العبػػػادتْب ألهنمػػػا رمػػػزا
 للعبادة ابألجساـ، ورمزًا للعبادة ابألمواؿ.

 .            فقاؿ:  وشل ا١بميع ابلطاعة للحبيب
فروشػػػتة التمكػػػْب واصسػػػتخالؼ   األرض واألمػػػن واألمػػػاف ٙبتػػػاج إىل إقامػػػة ال ػػػالة، 
ولي  أداء ال الة، ولكػن إقامػة ال ػالة ٖبشػوع قلػب، وكاػور مػع كاػرة ت جػل   عػالة 

 طلباً ٤بر اة ت.
 ػػػػػوص الػػػػػواردة بشػػػػػأهنا   كتػػػػػاب ت، وإعطائ ػػػػػا للمػػػػػوارد وإيتػػػػػاء الزكػػػػػاة ٕبسػػػػػب الن

واألصػػػناؼ الػػػٍب كػػػددها ت   آايت كتػػػاب ت جػػػل   عػػػالة، ولػػػذلك ص ٯبػػػوز التفريػػػع بػػػْب 
تػػرؾ مػػن ال ػػالة والزكػػاة، فالػػذين امتنعػػوا عػػن دفػػع الزكػػاة كػػارفم سػػيدان أبػػو بكػػر، وقػػاؿ: ص أ

اعػة الشػاملة الكاملػة لكػل مػا جػاءان بػه، ووج نػا وبعػد ذلػك الطفرلؽ بػْب ال ػالة والزكػاة ... 
 .إليه سيدان رسوؿ ت 

أف ُٰبقػػػع لنػػػا هػػػذا الوعػػػد، وأف ٯبعلنػػػا مػػػن ا٤بقيمػػػْب لل ػػػالة، وا٤بػػػؤتْب  اسػػػأؿ ت 
للزكاة، واحملػافظْب علػى طاعػة ت، واحملػافظْب علػى طاعػة كبيبػه وم ػطفاة، وأف ٯبعػل أعمالنػا  

 كل ا خال ًة لوجه ت
ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ  ٚق٢ًٚق٢ً
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  11أىً األدب ِغ اٌشعٌي أىً األدب ِغ اٌشعٌي ..55
ا٢بمد ع الذي تػوىلل بذاتػه أمػر كبيبػه وم ػطفاة، فبػْبل منزلتػه  -بسمميحرلا نمحرلا هللا  

  كتػػػػاب ت ألاػػػػه ص يعلػػػػم أكػػػػٌد قػػػػدرة وص مقػػػػدارة عنػػػػد مػػػػوصة، مث بػػػػْبل  كااتػػػػه عنػػػػدة وم
اآلداب الػٍب ينبغػي أف يكواػوا  -٢برصه تبػارؾ وتعػاىل علػي م أف يػذلوا أو ياػلوا  -ألصحابه 

علي ػػا مػػع كبيػػب ت وم ػػطفاة، كػػٌب مل يػػدع ألكػػد   الوجػػود كالمػػاً بعػػد كػػالـ ا٢بػػع تبػػارؾ 
 ابه ا٤بورود.وتعاىل   كت

الل ػػػم صػػػلِّ وسػػػلِّم وابرؾ علػػػى سػػػيدان دمحم الػػػذي أعلػػػى ت شػػػأاه علػػػى ٝبيػػػع األابيػػػاء 
وا٤برسػػػػلْب وا٤بقػػػػربْب، ورفػػػػع ذكػػػػرة وقراػػػػه اب٠بػػػػه وجعلػػػػه ابابً للػػػػدخوؿ علػػػػى كاػػػػرته لنولػػػػْب 

لػػه يِّ  سػيدان دمحم وآواآلخػرين، صػلِّ وسػػلِّم وابرؾ الل ػم علػى هػػذا النػيب الػذكيِّ الطػػاهر القدسػ
 اي رب العا٤بْب.آمْب  وعلينا مع م أٝبعْب موا بن رتهوأصحابه الذين قا أهل وراثته

  تاب األدبتاب األدب
ػل ا٤بػرء إىل أعلػى الرتػب،  َعِلم ملك ا٤بلوؾ تبارؾ وتعاىل أف ابب األدب هو الذي يوصِّ
فلو كاف العبد قد قاى ُعمرة كله طائعاً ع، لكنه سقط   سقطة مػن اآلداب   كػع مػوصة، 

   كع كبيب ت م طفاة، طُرد فوراً من رٞبة ت جل   ُعالة. أو
  )إبًووٝؼ عٳبٳووسٳ ا   )إبًووٝؼ عٳبٳووسٳ ا   وأاػػتم تعلمػػوف ا٤برػػاؿ الظػػاهر علػػى ذلػػك، كمػػا ورد   األثػػر أف 

اثٓإ ٚغبعٕٛ أيـ غ١ٓ، ٚيٝؼ   ايػُاٚات ايػبع َٛنع ؾرب إ٫ ٚٱبًٝؼ ؾٝ٘ غذس٠ اثٓإ ٚغبعٕٛ أيـ غ١ٓ، ٚيٝؼ   ايػُاٚات ايػبع َٛنع ؾرب إ٫ ٚٱبًٝؼ ؾٝ٘ غذس٠ 

 .  تباضى ٚتعاىل   تباضى ٚتعاىل 
  و  هفوة وذلة واكدة، فكػاف اتيجت ػا: لكنه سقط   ابب األدب،              

                                                  ((ٔٛٔٛ)األعراؼ)مع أاه كاف ..  األعراؼ
معػػه ُشػػب ة، ألاػػػه كػػاف يعتقػػد أاػػػه ص ٯبػػب السػػػجود إص ع، فػػال ينبغػػي أف يسػػػجد ألكػػد وػػػّب 

 صة، لكنه خالف أمر ت   مواج ة ت، وهذة هي السقطة الٍب سقط في ا.مو 
                                                           

 ـٕٚٔٓ/ٔ/ٕٙهػ ٖٛٗٔمن ربيع اآلخر ٕٛاألق ر  –إسنا  -طفني   –مسجد الشيخ أبودوح  ٔ
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  آدـ وقع   ا٣بطياة فتاب عليه ت ألاه مل يكن   ا٤بواج ة، واسي:              
           ((ٔٔ٘ٔٔ٘)طػػه)لكػػن إبلػػي  طُػػرد ألاػػه كػػاف   ا٤بواج ػػة، وأمػػرة ت ابلسػػجود، فقػػاؿ:  طػػه  

                     ((ٙٔٙٔ)اإلسػػراء)فكػػاف هػػذا اعػػَباض علػػى الػػرٞبن  اإلسػػراء أوجػػب عليػػه ،
اإلاطػػراد مػػن رٞبػػة ت إىل يػػـو الػػدين، فلػػم تنفعػػه طاعاتػػه، ومل تشػػفع لػػه عباداتػػه، ألف العػػربة 

 ابألدب.
عنػدما أثػُب علػػى كبيبنػا وقػػرة أعيننػا صػػلوات ر  وتسػليماته عليػػه، أثػُب عليػػه  وت 

ميػػػػل أدبػػػػه، فعنػػػػدما رقلػػػػاة إىل عػػػػوامل ا٤بلكػػػػوت األعلػػػػى، وكاشػػػػفه اب١بمػػػػاصت ا٤بوجػػػػودة   ١ب
السماوات والعوامل الٍب بعػد السػماوات، مل يلتفػ  إلي ػا، وكجػز ب ػرة أف ينظػر إلي ػا ألاػه ص 

ػل ب ػرة إص ابلنظػر إىل مػوصة، فامتػدح ت  ُكسػن أدبػه، وقػاؿ لنػا أٝبعػْب    يريد أف يكحِّ
  شأاه:                       ((ٔٚٔٚ)النجم)مل يزغ هنا أو هناؾ، ألاه ص يريد إص ملك ا٤بلوؾ  النجم
  ... :ساؾظ ع٢ً ا٭زب ٚيٛ ضٴقِّٝت إىل أع٢ً ايطٴتب )ساؾظ ع٢ً ا٭زب ٚيٛ ضٴقِّٝت إىل أع٢ً ايطٴتب هذا هو األدب الذي قالوا لنا فيه( 

ف يعلِّمنػػػا بذاتػػػه أ ألاػػػه ُربل ذللػػػة واكػػػدة ُت ػػػاب فػػػوراً بعػػػدها ابلعطػػػب، ولػػػذلك تػػػوىلل ت 
 ، ألاه ُٰببنا من أجل كبيبه وكبيبنا.األدب مع ابيه 

ومن ٝبلة هذة اآلداب ما ورد   اآلايت الٍب معنا اآلف من سػورة النػور، لكػن اآلداب 
مبروثػة   كتػػاب ت، وقػػد شػػركنا بعاػػ ا وطبعناهػا لكػػم   كتػػاب: )اآلداب القرآايػػة مػػع خػػّب 

عػػن األدب مػػع رسػػوؿ ت، وو ػػحناها علػػى قػػدر األكبػػاب، الربيػػة( أتينػػا ابآلايت الػػٍب تػػتكلم 
 وليتنا اقرأ واذاكر واطبع.

  أدب احلضٌس ِغ اٌشعٌيأدب احلضٌس ِغ اٌشعٌي
   تػه، وكػذلك ورثواألدب الذي ذكرة ت لنا   هػذة اآلايت هػو األدب مػع النػيب 

 كاؿ اصجتماعات واللقاءات ا٤ب مات، فما الذي ينبغي علينا   مرل هذة األمور؟.
كػاف ٥بػػا سػبب اػػزوؿ، ولكػن سػػبب ا موجػود إىل قيػػاـ السػاعة، ٫بػػن اعػػرؼ أف   هػذة اآليػػة

مػػا  كػػاف معػػه مندسػػاً   صػػفوؼ ا٤بػػؤمنْب كتيبػػة كبػػّبة مػػن ا٤بنػػافقْب، وت   كاػػرة النػػيب 
فاػػح م وص كشػػف أمػػرهم إص ليعػػرؼ ا٤بػػؤمنْب ا٤بػػؤمن مػػن ا٤بنػػافع، كػػٌب ص اقػػع   األكػػواؿ 

ينػا األوهػاـ الػٍب عاشػوا في ػا، وإ٭بػا اكػوف دائمػاً مػع ال ػادقْب الٍب وقعػوا في ػا، وص ٚبػتلط عل
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 الذين مدك م ت وأثُب علي م   كتابه ا٤ببْب.
ا٤بنافقوف كااوا   ا١بماعات ك الة ا١بمعة  كاف إذا صعد كارة النيب منػربة الشػريف 

كمرػػل   يتسػػللوف ويتفلتػػوف واكػػد تلػػو الواكػػد وٱبرجػػوف خػػارج ا٤بسػػجد، و٤بػػاذا أتيػػتم؟ مػػرل م
بعػػض ا٤بػػومنفْب ا٤بنكػػوبْب   هػػذا الزمػػاف، ٲباػػي كاػػور مث يػػَبؾ العمػػل، وهػػي افػػ  األمػػر، 

و٤بلػػا ؟! وهػػل النػػيب يريػػد مػػنكم شػػياًا؟! فيحاػػروف مػػع كاػػرة النػػيب مث ي ربػػوف، فلمػػاذا أتيػػتم
سف  جػػاءت وػػزوة ا٣بنػػدؽ أو وػػزوة األكػػزاب، وسػػيدان سػػلماف الفارسػػي أشػػار علػػى النػػيب 

بذاتػػه يشػػارك م    وؿ ا٤بدينػػة، وذهبػػوا ليحفػػروا هػػذا ا٣بنػػدؽ، وكػػاف النػػيب ٰبفػػر خنػػدقاً كػػ
ا٢بفر وا٢بمل، كٌب كاا  ال خرة الٍب تستع ي علػي م ٱُبػربوا فػا كاػرة النػيب، فيقػوؿ ٥بػم: 

 ابآللة أو ا٤بعدة بنفسه ويارفا فتتفت  ال خرة!! دعوها يل، وٲبسك 
اء واكد بدوف إذف، ولكن م يتسللوا، كمػا قػاؿ هؤصء ا٤بنافقوف كااوا يتفلتوف واكداً ور 

 يعِب ُخفية واكداً وراء واكد.     ت: 
أصحاب كارة النيب ال ادقْب كاف الواكد مػن م ص يسػتطيع أف يتحػرؾ هنػا أو هنػاؾ 
إص إذا استأذف من رسوؿ ت، فيقوؿ لػه أكػدهم: لػو أذاػ  يل سػأذهب للبيػ ، أو لػو أذاػ  

 ػػأ، أو لػػو أذاػػ  يل سػػأذهب ألابشػػر زرعػػي ... ص يتحػػرؾ أكػػدهم إص قذف يل سػػأذهب ألتو 
 من رسوؿ ت.

كػػاف خارجػػاً لغػػزوة   كػػٌب   األمػػور ا٤ب مػػة الػػٍب ص وػػًُب ٥بػػم عن ػػا، سػػيدان رسػػوؿ ت 
بدر، وسيدان عرماف بػن عفػاف توفيػ  زوجتػه بنػ  كاػرة النػيب، فمػن الػذي ٯب زهػا؟ زوج ػا، 

؟ ص، لكػن سػيدان عرمػاف ذهػب إىل النػيب ليسػتأذاه، وهػذا هػو األدب ف ل ٰبتاج هذا إىل إذف
وسيدان عمر بن ا٣بطػاب   اكػدى الغػزوات  ...  العايل الذي تعللموة، فأذف له رسوؿ ت 

 كاف مشغوًص ٗب احل ص وُب له عن ا، فاستأذف من رسوؿ ت، فأذف له.
ئياً، لكن ا٤بػؤمن ص بػد وأف يسػتأذف، إذاً فمن ا٤بنافقْب؟ هم الذين ٲبشوف بدوف إذف هنا

 وهكذا عللمنا اإلسالـ، وعللمنا القرآف، وعللمنا ابينا عليه أفال ال الة وأط السالـ.
صػػػػفة اإلٲبػػػػاف قرينػػػػة مػػػػع األدب واصسػػػػتاذاف لنعػػػػرؼ أٮبيػػػػة األدب    وٯبعػػػػل ت 

وآمنػػػػػوا يعػػػػػِب صػػػػػدلُقوا ابع                اصسػػػػػتاذاف: 
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                         ورسػػػوله، ومػػػا عالمػػػت م؟ 
هذة عالمة صدؽ اإلٲبػاف، معػه   أي أمػر جػامع إف كػاف اجتمػاع، أو   معركػة كربيػة، أو   

 ل  من ٦بال  األُا  مع كارة ت.صالة ٝبعة، أو   ٦ب
فعالمػػة صػػدؽ اإلٲبػػاف هنػػا أاػػه ص بػػد وأف يسػػتأذف، ومػػاذا يعػػِب أف يسػػتأذف؟ مػػرالً كػػاف 

فكػػػاف  -والكػػػالـ أثنػػػاء ا٣بطبػػػة ٩بنػػػوع  -سػػػيدان رسػػػوؿ ت عنػػػدما يكػػػوف ٱبطػػػب علػػػى ا٤بنػػػرب 
لػػو كػػاف    ، يعػػِب معػػك اإلذف، لكػػن، فُيشػػّب لػػه بعاػػ م يقػػف وُيشػػّب إىل رسػػوؿ ت 

 اجتماع فال بد وأف يكوف اإلذف صريل ابلعبارة.
إذف إذا كااوا معه   أمر جامع، واألمر ا١بامع كمػا قلنػا إذا كػاف   معركػة، أو كػاف   

مل يػذهبوا كػٌب  ... اجتماع، أو كاف   قاية م مة، أو   مناقشة أمر ٱُبا ا٤بػؤمنْب أٝبعػْب،
 يستأذاوا.

اصسػػػتاذاف، وهػػػذا األمػػػر يُشػػػع  قلػػػوب ا٤بخل ػػػْب، فقػػػاؿ  خطػػػورة عػػػدـ مث بػػػْب ت 
الػػذين                    سػػبحااه وتعػػاىل: 

أف عالمػة  يستأذاوؾ هؤصء فعاًل هم ا٤بؤمنوف، ألف الذي ص يسػتأذف ا٤بنػافقوف، فأكػد ت 
 .          ال ادؽ هو اصستاذاف من رسوؿ ت: اإلٲباف 

تفويااً عاماً سف له ُمطلػع ا٢بريػة   أف كذف أو ص كذف، فلػي  شػرطاً  وأعطاة ت 
            أف كذف يل:         يذهب،  من أتذف له

ومن مل أتذف له يكوف ا٣بّب   جلوسه وبقائه، ورٗبا ص يعلم، لكن كتمػاً إذا أجػاب واسػتجاب 
  فسيعلم، وكػٌب اعلػم أف البقػاء خػّب مػن اصسػتاذاف، فقػاؿ ت:                      

           لعمػػػل األكمػػػل، وص ٤بػػػاذا تسػػػتغفر ٥بػػػم ت؟ ألف هػػػذا العمػػػل لػػػي  هػػػو ا
، لكن العمل األصّل واألكمل هو البقاء معه صلوات ر  وتسليماته عليه.  العمل األصلِّ

تنسػػحب  -كمػػا قلػػُ    -وآداب اإلسػػتاذاف الػػٍب ذكرهػػا ت   القػػرآف للنػػيب العػػدانف 
 ػم على أئمة ا٤بتقْب، وُكملل ا٤برشدين وال ا٢بْب   كل زماف ومكاف، أف اإلاسػاف إذا كػاف مع

 :  أمر جامٍع فال بد أف يتأدب مع م، كما قاؿ الشيخ أبو مدين الغوث 
ييف  ييييييونهً يو يييييي و يفييييييٍيم  لضييييييه ف  ييييييونهً يو يييييي و يفييييييٍيم  لضييييييه 

يي

ييييييييًيمه يييييييي يىيييييييي مى يون  ي ق  ييييييييًيمه يييييييي يىيييييييي مى يون وخيييييييٍنٌ ي ق  ييوخيييييييٍنٌ

يي
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اجعػػل كظػػك وراء من ػػرؾ، وإايؾ أف تنظػػر لنفسػػك إذا قػػدموؾ فتغػػَبل فتناػػر، واجعػػل 
ت فاػالً منػه ومنػًة، ُكلػة كظك وراءؾ، والـز األدب   ُصحبة هؤصء األقواـ الذين أعطاهم 

 ا٤ب طفى ووراثته عليه أفال ال الة وأزكى السالـ.
وإايؾ   هذا الباب أف ٘بت د بتأويل من افسك، ألاه قرآف، وااظر إىل أصػحاب النػيب 
العػػدانف، وامشػػي علػػى ا٤بن ػػاج، وإايؾ أف تبتكػػر لنفسػػك أو بنفسػػك فتخػػالف هػػؤصء، وتظػػن 

 ص ٚبفى عليه خافيٌة   األرض وص   السماء.  أاك ذكيٌّ وأ٤بعيٌّ، ألف ت
              لنػػػا أٝبعػػػْب أمػػػر ا٤بنػػػافقْب:  مث بػػػْب ت 

      ًولػػواذا: يعػػِب ٲبشػػي كػػل واكػػد مػػن م خلػػف اآلخػػر متخفػػْب، يعػػِب يكػػوف جالسػػا
كاجتػػػػه مث ين ػػػػرؼ، فلمػػػػاذا جاػػػػ  أصػػػػاًل؟ كػػػػل  اعمتلػػػػ  ويت ػػػػنلع أاػػػػه ذاهػػػػب مػػػػرالً لقاػػػػاء

  اجتماعتنػػا األمػػر في ػػا كمػػا قػػاؿ ت:                                                
              ((ٔ٘ٔ٘)ا١باثية)ا١باثية. 

الػػػدين، أاػػػ  ا٤بػػػراد، وأاػػػ  صػػػاكب الُبغيػػػة، وأاػػػ  الػػػذي يريػػػد أف يسػػػتزيد فق ػػػاً   
ويسػػتزيد   القلػػب اػػوراً ويقينػػاً، وتريػػد أف تتشػػبله ابألئمػػة مػػن العلمػػاء العػػاملْب، وتلحػػع بػػرب 

  األابيػػػػاء وا٤برسػػػػلْب، فأاػػػػ  مػػػػن يبحػػػػ  لنفسػػػػه وص يبحػػػػ  عنػػػػك أكػػػػد:             
             ((ٔٗٔٗ)القيامة)القيامة. 

  أدب ِناداج اٌشعٌيأدب ِناداج اٌشعٌي
أدب آخػر مػػع كبيػب ت وم ػطفاة صػلوات ر  وتسػػليماته  وااتقػل إىل مث بػْبل ت 

عليػػه، وهػػو األدب   التعامػػل مػػع كاػػرته  كيػػف اناديػػه؟ ومػػاذا افعػػل عنػػدما ينادينػػا؟ لكػػي 
              اتحقػػػػػع بكمػػػػػاؿ األدب الػػػػػذي اختػػػػػارة لنػػػػػا ت: 

      ا دعاء كارة النيب مرل دعػاؤكم، وفي ػا معػاٍل كرػّبة، ا٤بعػُب األوؿ: ص ٘بعلو
نا لبعاػػنا، فقػػد كػػاف بعػػض العػػرب عنػػدما ئفػػال يكػػوف كػػدعا إذا اندينػػا علػػى كاػػرة النػػيب 

كتوف إىل رسوؿ ت وينادوف عليه، من م من يقوؿ: اي دمحم، ومن هم من يقػوؿ لػه: اي ابػن عبػد 
 عن ذلك. ت، فن اهم ت 

  بذاتػػػػػه مل يناديػػػػػه إص بػػػػػػ:  ت و              ((ٔٔ )الطػػػػػالؽ )الطػػػػػالؽ                 )ا٤بائػػػػػدة( )ا٤بائػػػػػدة(  
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                      )ا٤بزمل( )ا٤بزمل(                     )ومل يذكرة اب٠به إص وقراػه ابلرسػالة:  )ا٤بدثر()ا٤بدثر
                ((ٕٜٕٜ)الفػػػػػػػتل)مػػػػػػػع أاػػػػػػػه اندي علػػػػػػػى األابيػػػػػػػاء اآلخػػػػػػػرين س٠بػػػػػػػائ م مرػػػػػػػل: الفػػػػػػػتل 
             )طه( )طه(         ((٘٘٘٘ )آؿ عمراف )آؿ عمراف        ((ٖٖ٘٘ )البقػرة )البقػرة         لكػن عنػدما

فػػنحن ٯبػػب أف اقػػوؿ: اي وكػػاف يناديػػه بغايػػة األدب ..  اندي علػػى رسػػوؿ ت اسػػترناة ت 
ؿ ت، اي كبيػػب ت، اي صػػفيل ت .. ص اناديػػه إص ابأللقػػاب الػػٍب ٫بسػػب أهنػػا اػػيب ت، اي رسػػو 

 .مدٌح   كارته، وأهنا هي الٍب تليع ٗبقاـ ُقربه من ربه 
وكاػػرة النػػيب لػػه أكرػػر مػػن ألػػف إسػػم، ٝبع ػػا العلمػػاء األجػػالء واألقطػػاب وال ػػا٢بْب، 

اَبؾ هػذة األ٠بػاء العظيمػة واناديػه ٗبػا ص ، ف ل وكل ا تبْب كقيقة مقاماته، وما له عند ت 
يليع؟!! ص، فلي  اداؤة كندائنا، وكٌب عندما اناديػه أمػران ت سف اناديػه أوصً ب ػوت خافػ  

  فقاؿ:                                                   ((ٕٕ)ا٢بجرات)ا٢بجرات. 
د أف سيدان أبو بكر وسيدان عمر كاان ص يكلمػاف النػيب إص كػأخي وعندما ازل  هذة ور 

يستو ػح ما، ف ػو ص يريػد أف يرفػع صػوته كػٌب  السرار، يعِب ب وت خافػ ، كػٌب كػاف 
  ص ٰبػػػػػػبط عملػػػػػػه، واآليػػػػػػة أو ػػػػػػح  ذلػػػػػػك:                                

                                   ((ٖٖ)ا٢بجرات)ا٢بجرات. 
  أما اآلخرين فاآلية تقوؿ فػي م:                                      

          ((ٗٗ)ا٢بجػػػرات)هػػػم ليسػػػوا بعقػػػالء وص ككمػػػاء، ومػػػن هنػػػا اسػػػتنبط ال ػػػا٢بوف أف  ا٢بجػػػرات
ا٤بػؤمنْب  ا٢بػدي  في ػا خافتػاً وهػادرً ورزينػاً كمػا عللػم ت ٦بال  ال ػا٢بْب ٯبػب أف يكػوف 

ػػل أف ٰبػػدث خػػالؼ بػػْب اثنػػْب عنػػد ...    ا٢بػػدي  مػػع سػػيد األابيػػاء وا٤برسػػلْب  هػػل ي ِّ
 :أكد ال ا٢بْب، ويرتفع صوذ ما؟!! هذا خرؽ لندب، ألف التنازع ٩بنوع، فقد قاؿ 

ٓٵبٳػٹٞ  ٫٫  }} ٓٵبٳػٹٜٞٳ ٓٵسٳ  ٜٳ ٓٵسٳعٹ ٓٳاظٴعٷ   ْٳبٹٍّْٞٳبٹٍّٞ  عٹ ٓٳاظٴعٷ تٳ   22{{تٳ

اتنػػازع   ا٣بػػارج، فػػإذا دخلنػػا عنػػد الرجػػل ال ػػاحل اسػػلِّم لػػه واقػػوؿ: ٠بعنػػا وأطعنػػا ولػػو 
 ، وكاف عليه السلف ال احل أٝبعْبعلى الرقاب، ف ذا هو األدب الذي عللمه ت للمؤمنْب

وهػػػذا معػػػُب مػػػن ا٤بعػػػاٍل، فيػػػتكلم ب ػػػوت خافػػػ ، وإذا أكسػػػن، وكػػػاف صػػػاكب كػػػ ٍّ 
                                                           

 البخاري ومسلم عن ابن عباس  ٕ
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  أفال:                                            ((ٕٕٔٔ)اعمتادلة)فال بد أف يقدـ  اعمتادلة
، وت مل يُقػػػل كالمػػػاً صػػدقة قبػػػل أف يػػتكلم مػػػع كاػػرة النػػػيب، أو مػػع وارث كاػػػرة النػػيب 

ولكن مناجاة، ومناجاة يعػِب كػالـ خافػ  وبتاػرع وٖبشػوع وٖباػوع، فيكػوف في ػا شػيء مػن 
   األرض. ء من ا٤بسكنة، ألف هؤصء ٧بل اظر ت الذلة، وشي

ا٤بعػػُب الرػػػاٍل: إذا اندى الرسػػػوؿ علينػػا فػػػال يكػػػوف كػػػأي إاسػػاف ينػػػادي علينػػػا، فسػػػيدان 
كاف عندما يرسل ا٤بنادي ينادي ويقوؿ: هلموا إىل رسوؿ ت، فكاف كػل واكػد   رسوؿ ت 

  ليلػة زواجػه، وانـ مػع زوجتػه، و٠بػع  يَبؾ ما   يدة وٱبرج، وأاتم تعرفوف الرجػل الػذي كػاف
ا٤بنػػادي ينػػادي للج ػػاد، فلػػم يغتسػػل وقػػاـ مسػػرعاً إلجابػػة ا٤بنػػادي، كػػٌب ص يتػػأخر عػػن اػػداء 

 أف يبْب منزلته، فقاؿ: رسوؿ ت، وذهب إىل ا٤بعركة واسُتش د، فأراد 
٘ٴ، ؾځ  }} ُٳ٥٬ٹهځ١ڂ، ؾځػٳًڂٛا قٳاسٹبٳتٳ ٘ٴ ايڃ ًڂ ِٵ تٴػٳػٿ ٕٻ قٳاسٹبٳهڂ ٘ٴ، ؾځإڇ ُٳ٥٬ٹهځ١ڂ، ؾځػٳًڂٛا قٳاسٹبٳتٳ ٘ٴ ايڃ ًڂ ِٵ تٴػٳػٿ ٕٻ قٳاسٹبٳهڂ ٗٳا٥ٹعٳ١ځ إڇ ُٹعٳ ايڃ ُٻا غٳ ٘ٴ خٳطٳزٳ يځ ْٻ ٗٳا٥ٹعٳ١ځ كځايځتٵ: إڇ ُٹعٳ ايڃ ُٻا غٳ ٘ٴ خٳطٳزٳ يځ ْٻ كځايځتٵ: إڇ

ُٳ٥٬ٹهځ١ڂ  ٘ٴ ايڃ ًځتٵ ِٳ: يٹصٳيٹوځ غځػٻ ٚٳغٳًډ ٘ٹ  ٚٳآيٹ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٘ٴ عٳ ٘ٹ قٳًډ٢ ايًډ ٍٴ ايًډ ٍٳ ضٳغٴٛ ٛٳ دٴٓٴبٷ، ؾځكځا ٖٴ ُٳ٥٬ٹهځ١ڂ ٚٳ ٘ٴ ايڃ ًځتٵ ِٳ: يٹصٳيٹوځ غځػٻ ٚٳغٳًډ ٘ٹ  ٚٳآيٹ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٘ٴ عٳ ٘ٹ قٳًډ٢ ايًډ ٍٴ ايًډ ٍٳ ضٳغٴٛ ٛٳ دٴٓٴبٷ، ؾځكځا ٖٴ   33{{ٚٳ

عنػدما ينػادي عليػه أي أكػد مػن األمػة سػواء رجػل أو امػرأة يػرد عليػه ويقػوؿ:  كاف 
عة لك بعد إطاعة، لكن اآلف لو اندى عليك أكد تقوؿ لػه: مػاذا تريػد؟! وهػل لبيك، أي إطا

هػػػذة أخػػػالؽ اإلسػػػالـ؟! وهػػػل هػػػذا مػػػا عللمػػػه لنػػػا اػػػيب اإلسػػػالـ؟!.أهل اإلسػػػالـ أهػػػل الػػػذوؽ 
يقػػػوؿ:  ، فكػػػاف الرفيػػػع، واألدب البػػػديع، الػػػذي أازلػػػه ت علػػػى يػػػد ا٢ببيػػػب الشػػػفيع 

 َأِ   ي رسػػوؿ ت علػػى أكػػدهم يُلػػيب علػػى الفػػور، َعػػنْ لبيػػك، وكػػاف أصػػحابه أياػػاً عنػػدما ينػػاد
 :قَاؿَ  ، اْلُمَعللى ْبنِ  َسِعيدِ 
ٓٵتٴ  }} ٓٵتٴنڂ ُٳطٻ  أڂقٳًِّٞ،أڂقٳًِّٞ،  نڂ ُٳطٻؾځ ٍٴ  بٹٞبٹٞ  ؾځ ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ِٵ  ؾځسٳعٳاْٹٞ،ؾځسٳعٳاْٹٞ،    اي ًځ ِٵؾځ ًځ ٘ٹ  ؾځ ٘ٹآتٹ ٝٵتٴ،  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  آتٹ ٝٵتٴ،قٳًډ ِٻ  قٳًډ ِٻثٴ ٘ٴ،  ثٴ ٝٵتٴ ٘ٴ،أځتٳ ٝٵتٴ ٍٳ  أځتٳ ٍٳؾځكځا : : ؾځكځا

ٓٳعٳوځ  َٳاَٳا ٓٳعٳوځَٳ ٕٵ  َٳ ٕٵأځ ٞٳ؟  أځ ٞٳ؟تٳأڃتٹ ِٵ  تٳأڃتٹ ِٵأځيځ ٌڇ  أځيځ ٌڇٜٳكڂ ٘ٴ  ٜٳكڂ ًډ ٘ٴاي ًډ ٗٳا  ))  ::اي ٜټ ٗٳاٜٳأځ ٜټ ٔٳ  ٜٳأځ ٔٳايډصٹٜ ٓٴٛا  ايډصٹٜ َٳ ٓٴٛاآ َٳ ٘ٹ  اغٵتٳذٹٝبٴٛااغٵتٳذٹٝبٴٛا  آ ًډ ٘ٹيٹ ًډ ٍڇ  يٹ ٍڇٚٳيٹًطٻغٴٛ   إڇشٳاإڇشٳا  ٚٳيٹًطٻغٴٛ

ِٵ ِٵزٳعٳانڂ   44{{ ؟  ؟   زٳعٳانڂ

يعِب من ينادي عليه النيب وهو   ال الة ٯبب أف ُيسلِّم وٱبرج من ال ػالة لكػي يُلػيب 
ه أف اإلاساف لو كاف ُي ػلي   البيػ  واندتػ فوقد استنبط من ا العلماء العاملو  رسوؿ،الاداء 

                                                           
 صحيل ابن كباف وا٢باكم   ا٤بستدرؾ عن عبد ت بن الزبّب  ٖ
 صحيل البخاري وسنن أ  داود ٗ
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ه أو أبػوة، فػإذا كااػ  انفلػة يقطع ػا ويلػيب اػدائ ما، ألهنػا ُسػنلة وتلبيت مػا فرياػة، والفرياػة أُم  
مقدمػػة علػػى الُسػػنلة، وإذا كااػػ  صػػالة فرياػػة يرفػػع صػػوته ليعرفػػا أاػػه ُي ػػلي، فػػإذا مل يسػػمعاة 

 ُيسلِّم وٯبيب ما، مث يُعيد ال الة بعد ذلك، خوفاً من أف تتغّب قلوفما.
رض لػػه ا٤بػػرء   هػػذة ا٢بيػػاة أف يتغػػّب قلػػب األب أو األـ ٫بػػوة، والقلػػب فػػأخطر مػػا يتعػػ

عندما يتغّب من ا١بائز أف ص تشعر، لكن ص بد أف يكػوف ل اسػاف   قلبػه دائمػاً خطػاً كػرارايً 
واصاًل بينه وبْب قلب األب، وواصل بينه وبػْب قلػب األـ، فتستشػعر دائمػاً مشػاعرهم ٫بػوؾ، 

 : عنك، فال بد وأف تشعر فذة ا٤بشاعر لقوله هل ٮبا را ْب أـ وا بْب
ٛٳايٹسٹ،  ضڇنٳاضڇنٳا  ؾٹٞؾٹٞ  ايطٻبٿايطٻبٿ  ضڇنٳاضڇنٳا  }} ٛٳايٹسٹ،ايڃ ٛٳايٹسٹ   غٳدٳطٹغٳدٳطٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ايطٻبٿايطٻبٿ  ٚٳغٳدٳطڂٚٳغٳدٳطڂ  ايڃ ٛٳايٹسٹ ايڃ   55{{ايڃ

ػػػاً   كيػػػاا إص بعػػػد اسػػػتاذاهنم، أريػػػد أف أتػػػزوج، أو أريػػػد  وص ٯبػػػوز أف أقطػػػع أمػػػراً م مِّ
 ِمػنْ   اّلللِ  َرُسػوؿِ  ِإىَل  َهػاَجرَ  رَُجػاًل  َأفل  دالسفر، أو أي أمر، فال بػد أف يكػوف قذهنػم، فقػد ور 

 :فَػَقاَؿ له اْلَيَمنِ 
ٌٵ  }} ٌٵٖٳ ٔڇ،  أځسٳسٷأځسٳسٷ  يځوځيځوځ  ٖٳ ُٳ ٝٳ ٔڇ،بٹايڃ ُٳ ٝٳ ٍٳ  بٹايڃ ٍٳقځا ٟٳ،: : قځا ٛٳا ٟٳ،أځبٳ ٛٳا ٍٳ  أځبٳ ٍٳقځا ْٳا: : قځا ْٳاأځشٹ ٍٳ  يځوځ،يځوځ،  أځشٹ ٍٳقځا ٍٳ  ،،٫٫: : قځا ٍٳقځا ُٳا  اضٵدٹعٵاضٵدٹعٵ: : قځا ٗڇ ٝٵ ُٳاإڇيځ ٗڇ ٝٵ   إڇيځ

ُٳا، ٗٴ ْٵ ُٳا،ؾځاغٵتٳأڃشٹ ٗٴ ْٵ ٕٵ  ؾځاغٵتٳأڃشٹ ٕٵؾځإڇ ْٳا  ؾځإڇ ْٳاأځشٹ ٖٹسٵ  يځوځيځوځ  أځشٹ ٖٹسٵؾځذٳا ُٳا  ٚٳإڇ٫ٚٳإڇ٫  ؾځذٳا ٖٴ ُٳاؾځبٹطٻ ٖٴ ٌٷ  دٳا٤ٳدٳا٤ٳ  }}: : وقاؿ  ،،66{{  ؾځبٹطٻ ٌٷضٳدٴ ٞٿ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ضٳدٴ ٓٻبٹ ٞٿاي ٓٻبٹ   اي

  ٘ٴ ْٳ ٘ٴؾځاغٵتٳأڃشٳ ْٳ ٗٳازٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  ؾځاغٵتٳأڃشٳ ٗٳازٹ،ايڃذٹ ٍٳ  ايڃذٹ ٍٳؾځكځا ٞپ  ::ؾځكځا ٞپأځسٳ ٍٳ  ٚٳايٹسٳاىځ،ٚٳايٹسٳاىځ،  أځسٳ ٍٳقځا ِٵ،: : قځا ِٵ،ْٳعٳ ٍٳ  ْٳعٳ ٍٳقځا ُٳا: : قځا ٗڇ ُٳاؾځؿٹٝ ٗڇ ٖٹسٵ  ؾځؿٹٝ ٖٹسٵؾځذٳا   77{{  ؾځذٳا

اجلػ  مع مػػا وجاهػػد   طاعت مػػا، وشػػبابنا ٰبتػػاج إىل هػػذة اآلداب اإلسػػالمية العاليػػة، 
 ، والٍب كاف علي ا السلف ال احل ر واف ت عن م أٝبعْب.والٍب عللم ا لنا رسوؿ ت 

فنداء الرسوؿ لنا، ودعػاؤان الرسػوؿ لنػا لػي  كػدعاء أي إاسػاف، وكػذلك األمػر فػدعاء 
مشػػايخ الَببيػػة، ودعػػاء الُكملػػل، عنػػدما ينػػادي علػػيل ٤ب ػػلحة ف ػػي م ػػلحة يل أان، فػػال بػػد أف 

ٗبػا  وخاصػة أف هػؤصء األقػواـ خ لػ م ت أستجيب فوراً وص أجعله كدعاء أي أكد آخر، 
مل ٱبُػػا  بػػه وػػّبهم مػػن األاػػوار الكاشػػفة، والعلػػـو اإل٥بيػػة الوارفػػة، واألكػػواؿ النبويػػة العاليػػػة، 
وهنػػػاؾ أمػػػوٌر يسػػػتطيع كشػػػف ا لنػػػا ألانػػػا اتحمل ػػػا، وأمػػػوٌر يرمػػػز ٥بػػػا لنػػػا ألانػػػا ص اسػػػتطيع أف 

                                                           
 مع الَبمذي وا٢باكم عن عبد ت بن عمرو ر ي ت عن ماجا ٘
 سنن أ  داود ومسند أٞبد عن أ  سعيد ا٣بدري  ٙ
 البخاري ومسلم عن عبد ت بن عمرو ر ي ت عن ما ٚ
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لػػن اتحملػػل وقع ػػا، مػػع أهنػػا   ا٢بقيقػػة    اتحمل ػػا، ولػػو سػػألناهم كشػػف ا مػػا كشػػفوها ألانػػا
 م لحتنا و  منفعتنا.

دعػػػػػػاء                    ا٤بعػػػػػػُب الرالػػػػػػ : 
كاػػرة النػػيب وػػّب دعائنػػا، إذا دعػػا ألكػػد، أو دعػػا علػػى أكػػد، ف ػػل دعػػاؤة كػػدعائنا؟ ص، ألف 

 إذا دعا فدعاؤة ص يُرد . الفور، فقد كاف  دعاؤة ٦ُباب على
 :، فقاؿ له رجٌل أاشد شعراً فأعجب النيب 

ٓٵتٳ  }} ٓٵتٳأځسٵػٳ ٘ٴ  ٜٳؿڃهٴضڇٜٳؿڃهٴضڇ  ٫٫  أځسٵػٳ ًډ ٘ٴاي ًډ   88{{ؾځاىځ ؾځاىځ   اي

سػر لػه سػن، ألف كاػرة النػيب فعاش هذا الرجل كٌب زاد عمرة على ا٤بائػة سػنة ومل ينك
 :صبن ا أا ، فقاؿ  وطلب  السيدة أـ سليم من كارة النيب أف يدعوادعا له .. 

ِٻ  }} ٗٴ ًډ ِٻاي ٗٴ ًډ ٘ٴ  اي ٘ٴاضٵظٴقڃ ٚٳيځسٶا  َٳا٫َٳا٫  اضٵظٴقڃ ٚٳيځسٶاٚٳ ٘ٴ  ٚٳبٳاضڇىڃٚٳبٳاضڇىڃ  ٚٳ ٘ٴيځ ٘ٹ   يځ ٘ٹ ؾٹٝ   99{{ؾٹٝ

فعاش سيدان أا  بن مالك أكرر مػن مائػة سػنة، وكػاف أوصدة وأكفػادة أكرػر مػن مائػة، 
ألهنا دعوة كاػرة النػيب، وكااػ  لػه كػدائع   الب ػرة تُرمػر   العػاـ مػرتْب، وهػذا بفاػل ت 

 وبدعوة سيدان رسوؿ ت. وقكراـ ت
وهػػػذا ٦بػػػاؿ واسػػػع، فكػػػم مػػػن دعػػػوة اسػػػتجافا ت لسػػػيدان رسػػػوؿ ت، وكػػػٌب الكفػػػار 
أافس م كااوا يعرفوف أاه إذا دعا فإف دعوته ص تُرد ، فقد أساءوا إليه ذات يـو ف ػمل أف يػدعو 

 يقػػع اظػػرة علػػي م، فمػػن م مػػن أسػػرع فاختبػػأ، ومػػن م مػػن مل يسػػتطع فنػػاـ علػػى األرض، كػػٌب ص
 عليه، وكاف بين م أبو ج ل، فسألوة:

 مل فعل  ذلك؟ فقاؿ ٥بم: أاتم تعلموف أف دعوته ص تُرد .
فػػدعوة كاػػرة النػػيب إف كااػػ  لنػػا، أو علػػى أعػػدائنا ص تُػػرد، ألف دعػػاؤة لػػي  كػػدعاء 

 أكدان أبداً.

  اٌرؽزيش ِٓ خماٌفح اٌشعٌي اٌرؽزيش ِٓ خماٌفح اٌشعٌي 
                                                           

 كشف األستار ودصئل النبوة للبي قي عن قي  بن سعد  ٛ
 صحيل البخاري ومسند أٞبد عن أا   ٜ
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٨بتفػػْب وص يسػػتأذاوف ببيػػاف تنشػػع لػػه ُشػػم  عاقبػػة هػػؤصء الػػذين يتسػػللوف  مث بػػْبل ت 
      من الذي ُٰبػذِّر؟ ت، وااتب ػوا:              ا١بباؿ: 

            . 
وجػود ومشػ ود، والق ػا   ولو فتشنا   ا٤بعاصرين والسابقْب ٘بػد كػل هػذا األمػر م

هذا كرّب، فمن يفارؽ ا١بماعة لش وة اف ، أو كب من ػور، أو روبػة   الُشػ رة، أو روبػة   
الُسػػمعة، أو روبػػة   ٝبػػع األمػػواؿ، أو روبػػة   بعػػض الشػػ وات .. كػػل هػػؤصء ي ػػيب م كمػػا 

كػػذلر الػػذين ٱبػػالفوف مػػن ..   :                  قػػاؿ ت 
أمػػرين شػػديدين  الفتنػػة والعػػذاب األلػػيم، والفتنػػة ت ػػيب اإلاسػػاف   افسػػه أو   مالػػه وهػػذة 
هينػػة، لكػػن ا٤ب ػػيبة األعظػػم إذا كااػػ  الفتنػػة   دينػػه، اسػػأؿ ت ا٢بفػػ  والسػػالمة أٝبعػػْب، 

 :في ا خاصة و٫بن   ع ر الفًب الٍب قاؿ لنا سيدان رسوؿ ت 
ٕٴ  }} ٝٳهڂٛ ٕٴغٳ ٝٳهڂٛ ٔٷ  بٳعٵسٹٟبٳعٵسٹٟ  غٳ ٔٷؾٹتٳ ٌڇ  نځكٹڀځعڇنځكٹڀځعڇ  ؾٹتٳ ٝٵ ًډ ٌڇاي ٝٵ ًډ ِڇ  اي ًٹ ُٴظڃ ِڇايڃ ًٹ ُٴظڃ   1010{{  ايڃ

  هػػػذا الع ػػػر كػػػأف السػػػماء ٛبطػػػر فتنػػػاً، يعػػػِب فػػػًٌب بغػػػّب كسػػػاب، ومػػػا الػػػذي ٰبمػػػي 
اإلاسػػاف مػػن هػػذة الفػػًب؟ اصستع ػػاـ واصستمسػػاؾ بقػػوة ابل ػػادقْب الػػذين أثػػُب علػػي م رب 

  العا٤بْب، وقػاؿ فػي م   قرآاػه الكػرَل:                                        
وهؤصء ُعر   ٥بم الدايا فأبوها، وُعر   علي م ا٤بناصب فرفاػوها، وُعر ػ  األكزاب( األكزاب( ٖٕٖٕ))

 .علي م الش وات فقاطعوها، ألهنم ص يريدوف من ت إص وجه ت 
إذا كػاف هنػاؾ مػن يُغشػك فػال تغُػش و٫بن كل واكد منا معه ب ّبة ولو قليلة، ويرى، فػ

  افسػك، ألاػك ت ػحب ال ػػا٢بْب، ومػن ي ػحب م كمػػن مػن هػذة الفػػًب:               
                                              ((ٕٕٛٛ)األاعػػػػػػػاـ)وهػػػػػػػػذة شػػػػػػػػ ادة رب  األاعػػػػػػػاـ
ن العذاٌب األليم، وص يوجػد عػذاب للمحبػْب، وص للسػالكْب، وكذلرهم أيااً م..  العا٤بْب 

وص ا٤بريػػػػدين أشػػػػد مػػػػن عػػػػذاب القطيعػػػػة عػػػػن ت، أو ا٢بجػػػػاب عػػػػن مشػػػػاهدة أاػػػػوار ت، أو 
ال دود واصعراض عن ذكر ت وعن تالوة كتػاب ت، أو ا٤بخالفػة لل ػا٢بْب مػن عبػاد ت .. 

، وص يوجد عذاٌب أشد من هػذا، ف ػو عػْب العػ ذاب األلػيم   الػدايا، وهػذا عػذاٌب لػي  فػْبِّ
                                                           

 ن جندب بن عبد ت هنع هللا يضرمعجم الطرباٍل ع ٓٔ
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، اسأؿ ت   أف ٰبفظنا منه أٝبعْب. ولكنه على أهله عذاٌب بْبِّ

  ِشالثح اهللِشالثح اهلل
هػػػػػذة اآلايت ا٤بباركػػػػػات سمػػػػػر ٯبعػػػػػل اإلاسػػػػػاف ا٤بػػػػػؤمن يراقػػػػػب ت    مث خػػػػػتم ت 

 كػػػل ا١ب ػػػات:ا٢بركػػػات والسػػػكنات، وا٢بػػػروؼ واأللفػػػاظ والكلمػػػات   كػػػل األوقػػػات، و   
                    كل ما   السماء وما   األرض وما ٙبت ما ومػا

ُي ػّرِفه كيػف يشػاء، ويفعػل فيػه مػا يشػاء، وص يسػتطيع  فوق ما وما بين مػا .. كػل هػذا ع 
   بػػْب الكػػاؼ والنػػوف:أكػػٌد أف ُٰبػػرؾ شػػيااً إص قذف ت جػػل   عُػػالة، وأمػػرة سػػبحااه وتعػػاىل 

                                             ((ٕٕٛٛ) ي) ي. 
              فكػػل أكوالػػك يراهػػا ت، وكػػل ا٣بػػواطر الػػٍب ٛبػػر   صػػدرؾ

يقظتػك أو   اومػك أو    يطللع علي ػا، وكػل ا٢بركػات والسػكنات الػٍب تفعل ػا وأاػ    ٛبػاـ
ويسجل ا، وكل كركة بلسػااك ولػو للفػ  وػّب كامػل يسػمعه ت، ألاػه  وفلتك يعلم ا ت 

  :سػػيتوىل كسػػابنا يػػـو لُقيػػاة إذا ُعر ػػنا عليػػه جػػل   عػػالة                         
          ((ٔٛٔٛ)ؽ)ؽ. 

  حماعثح اٌؼثذ ٌنفغوحماعثح اٌؼثذ ٌنفغو
:          وارجػع   يػـو         إذا تػذكلر اإلاسػاف هػذا

، وعلم:    اليـو                    ((ٛٛ )العلع )العلع                          )وسيأتيه  )النجم()النجم
ف افسػػػه، وٲبشػػػي علػػػى ا١بػػػادة، يػػػوـٌ سيحاسػػػب علػػػى كػػػل مػػػا قالػػػه أو فعلػػػه، سياػػػبط اإلاسػػػا

 ويستقيم على ا٤بن ج اإل٥بي.
ومن الذي مشى على هذا ا٤بن اج؟ ال ا٢بوف وأتباع ال ا٢بْب من السػالكْب وا٤بريػدين 
واحملبػػْب،  ػػابط افسػػه علػػى الػػدواـ ألاػػه يعػػرؼ أف هنػػاؾ كسػػاب وص يريػػد أف يطػػوؿ كسػػابه، 

  ْب: و٫بػػن كلنػػا اطمػػع يػػـو الػػدين أف اػػدخل   قػػوؿ رب العػػا٤ب                      
           ((ٔٓٔٓ)الزمر)الزمر. 

فم مػػػا كػػػاف اإلاسػػػاف ٧بسػػػن   أعمالػػػه، وصػػػا٢باً   أكوالػػػه، ٘بػػػد ا٤بتقػػػْب خػػػائفْب مػػػن 
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 العرض للحساب، ٤باذا؟ ألف كارة النيب قاؿ للسيدة عائشة:
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ـٳ  َٳ ـٳْٴٛقٹ   1111{{عٴصٿبٳ عٴصٿبٳ   ايڃشٹػٳابٳايڃشٹػٳابٳ  ْٴٛقٹ

سػػػاءلة وا٤بناقشػػػة ف ػػػذا افسػػػه فيػػػه عػػػذاب، ألاػػػه ص يوجػػػد   ديػػػواف كواػػػه تعػػػرض للم
اإلاساف أو السجل أو ا٤بلف مكاف ٱبلو من شيء سُيسػاء فػا إذا اظػر إلي ػا مػوصة، سػيت دلؿ 
وج ه من ا٢بياء من ت إذا اطلع علي ا   مواج ته ت، فنحن ص اريد ا٢بساب، وماذا اريػد؟ 

اب، ومػن يػدخل ا١بنػة بغػّب كسػاب مػاذا يفعػل؟ ُٰباسػب افسػه اريد أف ادخل ا١بنة بغّب كس
أوصً سوؿ، وياػػبط أمػػورة، وُي ػػلل افسػػه وهػػذة دعػػوة ال ػػا٢بْب، يريػػدوف أف ٯبمعػػوا الفريػػع 

 الذي يدخل ا١بنة بغّب كساب.
لكن الذين ٲبشوف على هواهم، ويريدوف أف ٰبققوا   الدايا مناهم، فػال شػأف لنػا فػم، 

 لكالـ، وٲبشوف على كسب مراد النف  وا٥بوى. ألهنم ص يسمعوف ا
  لكػػػػن م يريػػػػدوف الػػػػذين قػػػػاؿ فػػػػي م ت:                                  

                                                                      
                                    )النساء()النساء(. 

الل م ارزقنا مراقبتك آانء الليل وأطراؼ الن ار، وخذ سيدينا وثبتنا على مػن ج ا٢ببيػب 
ا٤بختار، واجعلنا   الدايا دائماً وأبداً اسعى إىل ر اؾ، واتلقي مساخطك وواػبك اي رٞبػن، 
ووفقنا دائماً وأبداً لسلوؾ طريع األبػرار، واجعلنػا مػع ا٤بتقػْب   دار القػرار، الل ػم ص تػدع لنػا 
ذابػػاً إص وفرتػػػه، وص عيبػػػاً إص سػػػَبته، وص ٮبػػػاً إص فرجتػػه، وص كػػػرابً إص كشػػػفته، وص كاجػػػًة مػػػن 

دؾ اي أركػم كوائج الدايا أو اآلخرة هي لك ر ا ولنا وًُب إص وقايت ا ويسرذا بفالك وجػو 
 الراٞبْب

ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ

                                                           
 البخاري ومسلم عن عائشة اهنع هللا يضر ٔٔ
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  )الفرقان()الفرقان(  
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  11ػثاد اٌشمحٓػثاد اٌشمحٓ..66
ن عبػػػاد الػػػرٞبن، واسػػػأله ا٢بمػػػد ع الػػػذي أكرمنػػػا وجعلنػػػا مػػػ -بسػػػمميحرلا نمحرلا هللا  

  تبارؾ وتعاىل أف ٰبفظنا ٕبفظه، وي وانا ب يااته، وٯبعلنا داخلْب   قوله:             
                ((ٕٕٗٗ)ا٢بجر)وال الة والسالـ على سيدان دمحم بن عبد ت، الذي أعلػى ت  ا٢بجر

ايا إمامػاً لنابيػاء وا٤برسػلْب، و  اآلخػرة شػفيعاً شأاه، ورفع قدرة وتػوصة وواصة، وجعلػه   الػد
للخلع أٝبعْب، صلى ت عليه وعلى آلػه الطيبػْب، وصػحابته ا٤ببػاركْب، ومػن اهتػدى فديػه إىل 

لنػػا   هػػذة  فػػتل ت عػػْب .. آمػػْب آمػػْب اي رب العػػا٤بْب ... يػػـو الػػدين، وعلينػػا مع ػػم أٝب
نػػا مقاماتنػػا عنػػدة، ودرجاتنػػا عنػػدة، فػػذة األكػػرؼ كتػػب ل  اآلايت كنػػوز العنػػاايت، فػػإف ت 

كلنػا مػن   اوإف شاء ت كلنا بال استرناء لنػا في ػا ا ػيب ولػذلنورااية   هذة اآلايت القرآاية! ا
 عباد الرٞبن ا٤بذكورين   آخر سورة الفرقاف إف شاء ت.

 م   هػػػذة فعبػػػاد الػػػرٞبن ليسػػػوا صػػػنفاً واكػػػداً، ولكػػػن م أصػػػنافاً ذكػػػرهم ت سوصػػػاف
 اآلايت ا٤بباركات.

  أىً اٌمشبأىً اٌمشب
ذكػػر   البدايػػة ال ػػنف األعلػػى   ا٤بقػػاـ عنػػدة، والػػذين بلغػػوا الػػدرجات الُعظمػػى   
القػػرب مػػن كاػػرة ت، أهػػل ٧ببتػػه، وأهػػل مودتػػه، وأهػػل القػػرب مػػن كاػػرته، وهػػؤصء بػػدأ فػػم 

وهػػػوانً يعػػػِب برفػػػع                  وبػػػْبل أوصػػػاف م: 
وتوا ع ولْب، مل يعد   افوس م داء الكرب اللعْب الذي بسببه طُرد إبلػي  مػن ا١بنػة، ومل يعػد 
  افوس م تعايل علػى عبػاد ت، وص افتخػار علػى أكػد مػن خلػع ت، ألهنػم يعلمػوف أف األمػر 

والقلػوب ص يطلػع علي ػا إص عػالـ الغيػوب: عند ت ٕبسب التقوى، والتقػوى ٧بل ػا القلػوب، 
                          ((ٖٖٔٔ)ا٢بجرات)من هو التقي؟  ا٢بجرات 

 اسأؿ كارة النيب، قاؿ:
                                                           

 ـٕٚٔٓ/ٔ/ٕٚهػ ٖٛٗٔمن ربيع اآلخر  ٜٕاألق ر  –إسنا  -طفني   ٔ
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ٛٳ٣  }} ٛٳ٣ايتٻكڃ ٓٳا،  ايتٻكڃ ٖٴ ٓٳا،ٖٳا ٖٴ ٜٴؿٹريٴ  ٖٳا ٜٴؿٹريٴٚٳ ٙٹ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ٚٳ ٙٹقٳسٵضڇ   22{{َٳطٻات َٳطٻات   خٳخٳثٳ٬ثٳ٬  قٳسٵضڇ

الـ الغيػػوب، فػػالتقوى   القلػػب، ومػػن الػػذي يطلػػع علػػى القلػػوب؟ لػػي  إص كاػػرة عػػ
ولذلك ترى هؤصء القـو ص يروف ألافس م فاػاًل علػى أكػد، وص يػروف   أافسػ م أهنػم زادوا 
  أمر من أمور الطاعات أو العبادات على أكد، وإ٭با يروا الفاػل كلػه للواكػد األكػد الفػرد 

 .ال مد 
فػنحن  فلو أف األمر أمر العبادات، فمن منا قػد  ػمن القبػوؿ عنػد رفيػع الػدرجات؟!!

اعبد ت، لكن لي  الشأف شأف العبادة، ولكن الشأف شأف القبوؿ، والقبوؿ ص يعلمه إص مػن 
 يقوؿ للشيء كن فيكوف.

والذي ص ي تم ابلقبوؿ اعتربة   دايػا العلمػاء ج ػوؿ، ولػو ك لػل علػـو الُفحػوؿ، ألاػه  
 ؟!! .كيف ص يبح  عن القبوؿ من ت 
  الػػػذي و ػػػعه ت للقبػػػوؿ شػػػرٌط صػػػعٌب:  والعبػػػادة ع، وشػػػرط ا الػػػدقيع          

        ((٘٘)البينػػة)واإلخػػالص شػػيء صػػعب جػػداً، ٰبتػػاج مػػن اإلاسػػاف أف يكػػوف ماشػػياً علػػى  البينػػة
ال ػػراط ا٤بسػػتقيم ليكػػوف عملػػه خال ػػاً ع، لػػي  فيػػه شػػائبة مػػن ا٢بػػ ، وص شػػيء مػػن ا٥بػػوى، 

 ة، وإ٭با يعمل العمل ص يريد به إص وجه ت.وص روبة   الظ ور، وص روبة   الُش ر 
 كاألكباب الػذين مػدك م ت   كتػاب ت   سػورة الك ػف وأوصػى كاػرة النػيب 

  أف ُي ػػػػػػػػػربِّ افسػػػػػػػػػه مع ػػػػػػػػػم، ٤بػػػػػػػػػاذا؟                                        
 وتعاىل. ص يريدوف إص وجه ت تبارؾ الك ف(الك ف(ٕٕٛٛ))

فػػػإذا عػػػرؼ اإلاسػػػاف هػػػذة ا٢بقيقػػػة ٲبشػػػي بػػػْب النػػػاس ابللػػػْب وا٤بػػػودة واحملبػػػة واللطػػػف 
والتلطػػف، فػػال يكػػػوف   تعاملػػه مػػػع ا٣بلػػع قسػػوة وص ولظػػػة وص خشػػواة وص شػػػيء مػػن هػػػذا 

 :ا٢ببيب ، ألهنم على من ج القبيل، وهؤصء الف يل األوؿ   القرب من ت 
                                                      

          ((ٜٜٔ٘ٔ٘)آلف عمراف)آلف عمراف. 
                                                           

 صحيل مسلم ومسند أٞبد عن أ  هريرة  ٕ
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  اجلياد يف ِىاسَ االخالقاجلياد يف ِىاسَ االخالق
عبػػػاد الػػػرٞبن احملبػػػوبْب ع مػػػا عبػػػادذم؟ التخلػػػع سخػػػالؽ ت، واإلاطبػػػاع علػػػى أخػػػالؽ 

يػه أافسػ م   هػذة ا٢بيػاة، يقػوؿ كبيب ت وم طفاة، وهذا ا١ب اد األعظم الذي ٯباهػدوف ف
 :في م 

ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٝٳبٵًڂؼٴ  ايڃعٳبٵسٳايڃعٳبٵسٳ  إڇ ٝٳبٵًڂؼٴيځ ٔڇ  يځ ٔڇبٹشٴػٵ ٘ٹ  بٹشٴػٵ ٘ٹخٴًڂكٹ ِڇ  زٳضٳدٳ١ځزٳضٳدٳ١ځ  خٴًڂكٹ ِڇايكٻا٥ٹ ِڇ   ايكٻا٥ٹ ِڇ ايڃكځا٥ٹ   33{{ايڃكځا٥ٹ

يبلغ ٕبسن ا٣بُُلع مػع ا٣بلػع   اتباعػه ألخػالؽ سػيد ا٣بلػع أف يكػوف عنػد ت كال ػائم 
 بداً   األجر والرواب.طواؿ الدهر وص يفطر أبداً، وكالقائم طواؿ الليايل ص يناـ أ

والناس يظنوف أف األجر والرواب على القياـ والركوع والسجود فقػط، لكػن ت عنػدما 
  ٗبػػػػػاذا مدكػػػػػه وأثػػػػػُب عليػػػػػه؟  مػػػػػدح ا٢ببيػػػػػب                     ((ٗٗ)القلػػػػػم)مدكػػػػػه  القلػػػػػم

 ابألخالؽ الكرٲبة.
وءة ٗبالئكة ص يفَبوف عػن طاعػة ت وهل ٰبتاج ت لعباداتنا؟!! ص، السماء مكتظلة و٩بل

  وعبادتػػػه ٢بظػػػة وص أقػػػل، لكنػػػه يريػػػد   الػػػدايا ُخلفػػػاء عػػػن كاػػػرته:                  
       ((ٖٖٓٓ)البقػػػػرة)ٲبشػػػػوف   األرض وينشػػػػروف أخػػػػالؽ ت مػػػػن الرٞبػػػػة وا٢بنػػػػاف والل طػػػػف  البقػػػػرة

الػػٍب خللػػع ت فػػا األابيػػاء وا٤برسػػلْب،  والعطػػف والشػػفقة وا٤بػػودة .. هػػذة األخػػالؽ اإل٥بيػػة هػػي
 .وإمام م سيدان رسوؿ ت 

ص يرد وا                ولذلك قاؿ في م مرة اثاية: 
علػػػى ا١باهػػػل اإلسػػػاءة ابإلسػػػاءة كػػػٌب ص يكواػػػوا مرلػػػه، ولكػػػن م يتعػػػالوف عػػػن ذلػػػك، يقولػػػوف 

اي رب سػػػلِّمنا مػػػن هػػػذا ومػػػن شػػػرة، ألانػػػا ص ي ػػػل أف اتنػػػزؿ واُنػػػزؿ مػػػن قػػػدران  سػػػالما، يعػػػِب
 واعامله ٗبرل ما يعاملنا به.

فاإلاساف إذا ردل على ا١باهل يكوف ِمرله، وسيتعرض ألكرػر ٩بػا تعػرض لػه، لكػن هػؤصء 
عػػن أهنػػم يَبفلعػػوف عػػن ا١بػػاهلْب، وعػػن ا٢بػػااقْب، وعػػن ا٢باسػػدين، و  عللم ػػم ا٤بعلػػم األعظػػم 

ا٤بُبغاػػػْب، وعػػػن كػػػل مػػػن ٰبػػػاوؿ أف يسػػػت زئ بعبػػػاد ت ال ػػػا٢بْب ا٤بخل ػػػْب، ألف ت أعلػػػى 
                                                           

 معجم الطرباٍل وا٢باكم عن أ  هريرة هنع هللا يضر ٖ
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 شأهنم فال يلتفتوف إىل أمراؿ هؤصء.
وهذة ٙبتاج ١ب اد شديد، فمن الس ل أف يقـو اإلاساف الليل   طاعة ت، وسػ ل أف 

أكػػػداً مػػػن ا١بػػػاهلْب قابلػػػه   ي ػػػـو األايـ ا٤بتواليػػػة ا٤بتعػػػددة روبػػػة   ر ػػػاء ت، لكػػػن لػػػو أف 
الطريػػع وتعػػدلى عليػػه ابلكػػالـ وخاصػػًة أمػػاـ األانـ، ف ػػل ي ػػعب عليػػه أف يسػػك  أـ يسػػ ل 
عليه هذا األمر؟!! هذا الذي ٰبتاج للج اد، وهو ج ػاد الػنف ، أاػه كيػف ٯباهػد افسػه لكػي 

 ص يرد على هذا؟!.
يكػػن رجػػالً عػػادايً، شػػتمه وأر ػػاة كػػاف رجػػالً ُشػػجاعاً، ومل  سػػيدان خالػػد بػػن الوليػػد 

 أكدهم، فماذا كاف رد ة؟ قاؿ: اكتب ما تريد أف ٛبن به صحيفتك!!.
، وهػو خػائف علػى ما تقوله سيرب    صحيفتك الٍب ٰباسبك علي ا ملػك ا٤بلػوؾ 

 .صحيفته ويريد أف تكوف بيااء اقية كٌب يناؿ ر ا رب الربية 
ملػػل ال ػػا٢بْب وأئمػػة ا٤بتقػػْب، ص وَمػػن خلف ػػم مػػن كُ  ولػػذا كػػاف أصػػحاب رسػػوؿ ت 

ٱبرج من ألسنت م كلمة عيب، وص كلمة تؤذي أكػداً كا ػراً أو ابلغيػب، ألهنػم ص ينطقػوف إص 
 ٗبا يُر ي ت جل   عالة.

ويػػػرس اإلاسػػػاف مػػػن م بنفسػػػه أف ٚبػػػرج منػػػه كلمػػػة يبغاػػػ ا ت، ويشػػػماذ عنػػػد مراجعػػػة 
كػػل ليلػػة؟! كػػل ليلػػة ٫بػػن انػػاـ   ض أعمالنػػا عليػػه ال ػػحيفة من ػػا سػػيدان رسػػوؿ ت، أفػػال تُعػػر 

 :وا٤بالئكة أتخذ أعمالنا وصحفنا وتعر  ا على ا٢ببيب ا٤ب طفى، ويراجع ا، وقاؿ لنا
ٝٳاتٹٞ  }} ٝٳاتٹٞسٳ ٝٵطٷ  سٳ ٝٵطٷخٳ ِٵ  خٳ ِٵيځهڂ ٕٳ  يځهڂ ٕٳتٴشٳسٿثٴٛ ْٴشٳسٿخٴ  تٴشٳسٿثٴٛ ْٴشٳسٿخٴٚٳ ِٵ،  ٚٳ ِٵ،يځهڂ ٚٳؾځاتٹٞ  يځهڂ ٚٳؾځاتٹٞٚٳ ٝٵطٷ  ٚٳ ٝٵطٷخٳ ِٵ  خٳ ِٵيځهڂ ٞٻ  تٴعٵطٳ ٴتٴعٵطٳ ٴ  يځهڂ ًځ ٞٻعٳ ًځ ِٵ،  عٳ ُٳايڂهڂ ِٵ،أځعٵ ُٳايڂهڂ   أځعٵ

ُٳا ُٳاؾځ ٜٵتٴ  ؾځ ٜٵتٴضٳأځ ٔٳ  ضٳأځ ٔٳَٹ ٝٵطڈ  َٹ ٝٵطڈخٳ ُٹسٵتٴ  خٳ ُٹسٵتٴسٳ ٘ٳ  سٳ ٘ٳايًډ ًډ ٘ٹ،  اي ٝٵ ًځ ٘ٹ،عٳ ٝٵ ًځ َٳا  عٳ َٳاٚٳ ٜٵتٴ  ٚٳ ٜٵتٴضٳأځ ٔٳ  ضٳأځ ٔٳَٹ ٘ٳ  اغٵتٳػٵؿځطٵتٴاغٵتٳػٵؿځطٵتٴ  ؾٳطٍّؾٳطٍّ  َٹ ٘ٳايًډ ًډ ِٵ   اي ِٵ يځهڂ   44{{يځهڂ

، إف  فا١ب اد األعظم   التخلع ابألخالؽ اإل٥بيػة، واإلاطبػاع   أخػالؽ سػيد الربيػة 
 كاف   بيته مع زوجه، أو مع أوصدة، أو مػع جّبااػه، أو مػع أكبابػه مػن ا٤بػؤمنْب، أو كػٌب مػع

 أعدائه، فا٤بُرل الواردة عن سيد األولْب واآلخرين اعلم ا جيداً.
وكػػػاف وصػػػُفه الػػػذي ورد   كتػػػب األولػػػْب ورواة سػػػيدان عبػػػد ت بػػػن عمػػػرو بػػػن العػػػاص 

                                                           
 بن مسعود هنع هللا يضر مسندالبزار واٙباؼ ا٤ب رة عن عبد ت ٗ
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  التػػوراة واإل٪بيػػل؟  ر ػػي ت عن مػػا وكػػاف قػػد قػػرأ التػػوراة واإل٪بيػػل، فُسػػال:   ُوصػػف 
 كاف من أوصافه الٍب ازل    التوراة:فقاؿ ر ي ت عن ما: سيدان رسوؿ ت  

ٗٳا  ٜٳاٜٳا  }} ٜټ ٗٳاأځ ٜټ ٞټ،   أځ ٓٻبٹو ٞټ، اي ٓٻبٹو ْٻوا   اي ْٻوا إڇ ٓٳاىځ   إڇ ًڃ ٓٳاىځ أځضٵغٳو ًڃ ٖٹسٶا   أځضٵغٳو ٖٹسٶا ؾٳوا َٴبٳؿٿوطٶا   ؾٳوا َٴبٳؿٿوطٶا ٚٳ ْٳوصٹٜطٶا   ٚٳ ْٳوصٹٜطٶا ٚٳ ٝٿنيٳ يٹٮڂيٹٮڂ  ٚٳسٹوطٵظٶا ٚٳسٹوطٵظٶا   ٚٳ ٝٿنيٳ َٿو ْٵوتٳ   َٿو ْٵوتٳ أځ   أځ

ٝٵتٴوځ  ٚٳضٳغٴٛيٹٞٚٳضٳغٴٛيٹٞ  عٳبٵسٹٟعٳبٵسٹٟ ُٻ ٝٵتٴوځغٳ ُٻ ٌٳ،  غٳ ٛٳنِّ ٌٳ،املتٳ ٛٳنِّ ٝٵؼٳ  املتٳ ٝٵؼٳيځ ٛٳامڇ،ا٭ځا٭ځ  ؾٹٞؾٹٞ  غٳدٻابٺغٳدٻابٺ  ٚٳ٫ٚٳ٫  غځًٹٝظٺ،غځًٹٝظٺ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  بٹؿځظٍّ،بٹؿځظٍّ،  يځ ٛٳامڇ،غٵ   ٫٫ٚٳٚٳ  غٵ

ٝٿ٦ٳ١ٹ  ٜٳسٵؾځعٴٜٳسٵؾځعٴ ٝٿ٦ٳ١ٹبٹايػٻ ٝٿ٦ٳ١ځ،  بٹايػٻ ٝٿ٦ٳ١ځ،ايػٻ ٔٵ  ايػٻ ٔٵٚٳيځهٹ ٜٳػٵؿٹطٴ   ٜٳعٵؿڂٜٛٳعٵؿڂٛ  ٚٳيځهٹ ٜٳػٵؿٹطٴ ٚٳ   55{{ٚٳ

ص ص يقابػػل السػػياة ابلسػػياة أبػػداً، ولكػػن يعفػػو وي ػػفل، وهنػػاؾ رواايت   هػػذا البػػاب 
 تُعد، اذكر من ا روايٌة واكدة ...

قػػد أقػػرض َسػػْعَنَة كػػاف  بْػػنُ  ذهػػب إليػػه رجػػٌل مػػن الي ػػود   ا٤بدينػػة وهػػو زَيْػػدُ  فػػالنيب 
ُٻوا     }}النيب ٛبراً ألجل معْب، يقػوؿ هػذا الرجػل: ًځ ُٻوا ؾځ ًځ ٕٳ   ؾځ ٕٳ نځوا ٌٴ   نځوا ٌٴ قځبٵو ٌٿ   قځبٵو ٌٿ َٳشٳو ٌڇ   َٳشٳو ٌڇ ا٭ځدٳو ٔڇ   ا٭ځدٳو ٝٵ َٳ ٛٵ ٝٳو ٔڇ بٹ ٝٵ َٳ ٛٵ ٝٳو ٚٵ  بٹ ٚٵأځ   ثٳ٬ثٳو١ٺ، ثٳ٬ثٳو١ٺ،   أځ

ٍٴ  خٳطٳزٳخٳطٳزٳ ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ًډ ٘ٹاي ًډ ٓٳاظٳ٠ٹ  ؾٹٞؾٹٞ    اي ٓٳاظٳ٠ٹدٳ ٌڈ  دٳ ٌڈضٳدٴ ٔٳ  ضٳدٴ ٔٳَٹ ْٵكٳاضڇ  َٹ ْٵكٳاضڇا٭ځ ٘ٴ  ا٭ځ َٳعٳ ٘ٴٚٳ َٳعٳ ُٳطٴ،  بٳهڃطڈ،بٳهڃطڈ،  أځبٴٛأځبٴٛ  ٚٳ ُٳطٴ،ٚٳعٴ ٕٴ  ٚٳعٴ ُٳا ٕٴٚٳعٴجٵ ُٳا ْٳؿځطٷ  ٚٳعٴجٵ ْٳؿځطٷٚٳ ٔٵ  ٚٳ ٔٵَٹ   َٹ

٘ٹ، ٘ٹ،أځقٵشٳابٹ ُٻ  أځقٵشٳابٹ ًځ ُٻؾځ ًځ ٓٳاظٳ٠ٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  قٳًډ٢قٳًډ٢  ااؾځ ٓٳاظٳ٠ٹايڃذٳ ْٳوا   ايڃذٳ ْٳوا زٳ ٔٵ   زٳ ٔٵ َٹو ًځوؼٳ   دٹوسٳاضڈ دٹوسٳاضڈ   َٹو ًځوؼٳ ؾځذٳ ٘ٹ،   ؾځذٳ ٝٵو ٘ٹ، إڇيځ ٝٵو َٹعڇ   ؾځأځخٳوصٵتٴ ؾځأځخٳوصٵتٴ   إڇيځ ُٳذٳوا َٹعڇ بٹ ُٳذٳوا ٘ٹ،   بٹ ُٹٝكٹو ٘ٹ، قځ ُٹٝكٹو   قځ

ْٳظځطٵتٴ ْٳظځطٵتٴٚٳ ٘ٹ  ٚٳ ٝٵ ٘ٹإڇيځ ٝٵ ٘ٺ  إڇيځ ٛٳدٵ ٘ٺبٹ ٛٳدٵ ًٹٝظٺ،  بٹ ِٻ  غځًٹٝظٺ،غځ ِٻثٴ ًڃتٴ  ثٴ ًڃتٴقڂ ٓٹٞ  أځ٫أځ٫: : قڂ ٓٹٞتٳكڃهٹٝ ُٻسٴ  ٜٳاٜٳا  تٳكڃهٹٝ ُٻسٴَٴشٳ ٘ٹ  سٳكِّٞ؟سٳكِّٞ؟  َٴشٳ ٛٳايًډ ٘ٹؾځ ٛٳايًډ ِٵ  َٳاَٳا  ؾځ ُٵتٴهڂ ًٹ ِٵعٳ ُٵتٴهڂ ًٹ ٓٹٞ  عٳ ٓٹٞبٳ   عٳبٵسٳعٳبٵسٳ  بٳ

ُٴڀډًٹبٹ ُٴڀډًٹبٹايڃ ٌڈ،   ايڃ ُٳڀڃو ٌڈ، بٹ ُٳڀڃو ٕٳ   ٚٳيځكځوسٵ ٚٳيځكځوسٵ   بٹ ٕٳ نځوا ٞ   نځوا ٞ يٹو ِٵ   يٹو ُٴدٳوايځڀځتٹهڂ ِٵ بٹ ُٴدٳوايځڀځتٹهڂ ِٷ،   بٹ ًڃو ِٷ، عٹ ًڃو ٍٳ   عٹ ٍٳ قځوا ْٳظځوطٵتٴ : : قځوا ْٳظځوطٵتٴ ٚٳ ُٳوطٳ   إڇيځو٢ إڇيځو٢   ٚٳ ُٳوطٳ عٴ ٔڇ   عٴ ٔڇ بٵو   ايڃدٳڀډوابٹ ايڃدٳڀډوابٹ   بٵو

ٙٴ ٓٳا ٝٵ ٙٴٚٳعٳ ٓٳا ٝٵ ٕڇ  ٚٳعٳ ٕڇتٳسٴٚضٳا ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  تٳسٴٚضٳا ٗڇ ٘ٹٚٳدٵ ٗڇ ُٴػٵتٳسٹٜطڇ،  نځايڃؿځًځوٹنځايڃؿځًځوٹ  ٚٳدٵ ُٴػٵتٳسٹٜطڇ،ايڃ ِٻ  ايڃ ِٻثٴ َٳاْٹٞ  ثٴ َٳاْٹٞضٳ ٙٹ  ضٳ ٙٹبٹبٳكٳطڇ ٍٳ  بٹبٳكٳطڇ ٍٳٚٳقځا ٟٵ: : ٚٳقځا ٟٵأځ ٚٻ  أځ ٚٻعٳسٴ ٘ٹ،  عٳسٴ ًډ ٘ٹ،اي ًډ ٍٴ  اي ٍٴأځتٳكڂٛ   أځتٳكڂٛ

ٍڇ ٍڇيٹطٳغٴٛ ٘ٹ  يٹطٳغٴٛ ًډ ٘ٹاي ًډ ُٳعٴ  َٳاَٳا    اي ُٳعٴأځغٵ ٌٴ  ،،أځغٵ ٌٴٚٳتٳؿڃعٳ ٘ٹ  ٚٳتٳؿڃعٳ ٘ٹبٹ ٟ   أځضٳ٣؟أځضٳ٣؟  َٳوا َٳوا   بٹ ٛٳايډوصٹ ٟ ؾځ ٛٳايډوصٹ ٘ٴ   ؾځ ٘ٴ بٳعٳجٳو ٛٵ٫   بٹوايڃشٳلٿ، بٹوايڃشٳلٿ،   بٳعٳجٳو ٛٵ٫ يځو ٘ٴ   أڂسٳواٹشٵضٴ أڂسٳواٹشٵضٴ   َٳوا َٳوا   يځو ٛٵتٳو ٘ٴ ؾځ ٛٵتٳو   ؾځ

ٝٵؿٹٞ  يځهٳطٳبٵتٴيځهٳطٳبٵتٴ ٝٵؿٹٞبٹػٳ ٓٴكځوځ،  ٖٳصٳاٖٳصٳا  بٹػٳ ٓٴكځوځ،عٴ ٍٴ  عٴ ٍٴٚٳضٳغٴٛ ٘ٹ  ٚٳضٳغٴٛ ًډ ٘ٹاي ًډ ٓٵظڂطٴ    اي ٓٵظڂطٴٜٳ ُٳوطٳ   إڇيځ٢إڇيځ٢  ٜٳ ُٳوطٳ عٴ ٞ   عٴ ٞ ؾٹو ٕڈ   ؾٹو ٕڈ غٴوهڂٛ ِٻ   ٚٳتٴو٪ٳزٳ٠ٺ، ٚٳتٴو٪ٳزٳ٠ٺ،   غٴوهڂٛ ِٻ ثٴو ٍٳ   ثٴو ٍٳ قځوا   : : قځوا

ْٻا  }} ْٻاإڇ ٓٻا  إڇ ٓٻانڂ ٛٳزٳ  نڂ ٛٳزٳأځسٵ ٝٵوطڇ   إڇيځ٢إڇيځ٢  أځسٵ ٝٵوطڇ غځ ُٳوطٴ،   ٜٳوا ٜٳوا   ٓٵووځ ٓٵووځ َٹَٹ  ٖٳوصٳا ٖٳوصٳا   غځ ُٳوطٴ، عٴ ٕٵ  عٴ ٕٵأځ ٞ   أځ ْٹ َٴطٳ ٞ تٳوأڃ ْٹ َٴطٳ ٔڇ   تٳوأڃ ٔڇ بٹشٴػٵو ٙٴ   ا٭ځزٳا٤ٹ،ا٭ځزٳا٤ٹ،  بٹشٴػٵو َٴطٳ ٙٴ ٚٳتٳوأڃ َٴطٳ ٔڇ   ٚٳتٳوأڃ ٔڇ بٹشٴػٵو   بٹشٴػٵو

ٖٳبٵ  ايتٿبٳاعٳ١ٹ،ايتٿبٳاعٳ١ٹ، ٖٳبٵاشٵ ٘ٹ  اشٵ ٘ٹبٹ ُٳطٴ  ٜٳاٜٳا  بٹ ُٳطٴعٴ ٘ٹ  عٴ ٘ٹؾځاقڃهٹ ٘ٴ،  ؾځاقڃهٹ ٘ٴ،سٳكډ ٙٴ  سٳكډ ٙٴٚٳظڇزٵ ٔٳ  ٚٳظڇزٵ ٔٳعٹؿٵطڇٜ ٔٵ  قٳاعٶاقٳاعٶا  عٹؿٵطڇٜ ٔٵَٹ ٙٹ  َٹ ٝٵطڇ ٙٹغځ ٝٵطڇ ٕٳ  غځ ٕٳَٳهځا ٘ٴ  َٳاَٳا  َٳهځا ٘ٴضٴعٵتٳ ٍٳ  {{  ضٴعٵتٳ ٍٳقځا   قځا

ٜٵسٷ ٜٵسٷظٳ ٖٳبٳ: : ظٳ ٖٳبٳؾځصٳ ٞ   ؾځصٳ ٞ بٹو ُٳوطٴ   بٹو ُٳوطٴ عٴ ٞ   عٴ ْٹ ٞ ؾځكځهٳوا ْٹ ٞ ٚٳظٳازٳٚٳظٳازٳ  سٳكِّوٞ، سٳكِّوٞ،   ؾځكځهٳوا ٞ ْٹو ٔٳ   ْٹو ٔٳ عٹؿٵوطڇٜ ٔٵ   قٳواعٶا قٳواعٶا   عٹؿٵوطڇٜ ٔٵ َٹو ُٵوطڈ،   َٹو ُٵوطڈ، تٳ ًڃوتٴ   تٳ ًڃوتٴ ؾځكڂ ٙٹ   َٳوا َٳوا : : ؾځكڂ ٙٹ ٖٳوصٹ   ٖٳوصٹ

ٜٳازٳ٠ڂ؟ ٜٳازٳ٠ڂ؟ايعٿ ٍٳ  ايعٿ ٍٳقځا ْٹٞ: : قځا َٳطٳ ْٹٞأځ َٳطٳ ٍٴ  أځ ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ًډ ٘ٹاي ًډ ٕٵ    اي ٕٵأځ ٕٳ  أځظڇٜسٳىځأځظڇٜسٳىځ  أځ ٕٳَٳهځا ًڃتٴ  ضٴعٵتٴوځ،ضٴعٵتٴوځ،  َٳاَٳا  َٳهځا ًڃتٴؾځكڂ ٓٹٞ: : ؾځكڂ ٓٹٞأځتٳعٵطڇؾڂ ُٳوطٴ؟   ٜٳاٜٳا  أځتٳعٵطڇؾڂ ُٳوطٴ؟ عٴ   عٴ

ٍٳ ٍٳقځا ٔٵ  ٫،٫،: : قځا ُٳ ٔٵؾځ ُٳ ْٵتٳ؟  ؾځ ْٵتٳ؟أځ ًڃتٴ  أځ ًڃتٴقڂ ْٳا: : قڂ ْٳاأځ ٜٵسٴ  أځ ٜٵسٴظٳ ٔٴ  ظٳ ٔٴبٵ ٓٳ١ځ،  بٵ ٓٳ١ځ،غٳعٵ ٍٳ  غٳعٵ ٍٳقځا ًڃوتٴ   ؟؟ايڃشٳبٵوطٴ ايڃشٳبٵوطٴ : : قځا ًڃوتٴ قڂ ِٵ، : : قڂ ِٵ، ْٳعٳو ٍٳ   ايڃشٳبٵوطٴ، ايڃشٳبٵوطٴ،   ْٳعٳو ٍٳ قځوا ُٳوا : : قځوا ُٳوا ؾځ   ؾځ

                                                           
 صحيل البخاري ومسند أٞبد عن عبد ت بن عمرو ر ي ت عن ما ٘
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ٕٵ  زٳعٳاىځزٳعٳاىځ ٕٵأځ ٍٳ  أځ ٍٳتٳكڂٛ ٍڇ  تٳكڂٛ ٍڇيٹطٳغٴٛ ٘ٹ  يٹطٳغٴٛ ًډ ٘ٹاي ًډ ًڃتٳ،  َٳاَٳا    اي ًڃتٳ،قڂ ٌٴ  قڂ ٌٴٚٳتٳؿڃعٳ ٘ٹ  ٚٳتٳؿڃعٳ ٘ٹبٹ ًڃتٳ،  َٳاَٳا  بٹ ًڃتٳ،ؾځعٳ ًڃتٴ  ؾځعٳ ًڃتٴؾځكڂ ُٳطٴ  ٜٳاٜٳا: : ؾځكڂ ُٳطٴعٴ ٌټ  عٴ ٌټنڂ َٳواتٳ   نڂ َٳواتٳ عٳ٬   عٳ٬

ٛٻ٠ٹ ٓټبٴ ٛٻ٠ٹاي ٓټبٴ ٗٳا  قځسٵقځسٵ  اي ٗٳاعٳطٳؾڃتٴ ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  عٳطٳؾڃتٴ ٘ٹٚٳدٵ ٍڇ  ٚٳدٵ ٍڇضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ًډ ٘ٹاي ًډ ٘ٹ   ْٳظځوطٵتٴ ْٳظځوطٵتٴ   سٹونيٳ سٹونيٳ     اي ٝٵو ٘ٹ إڇيځ ٝٵو ٓٳتٳو   إڇ٫إڇ٫  إڇيځ ٓٳتٳو اثٵ ٔڇاثٵ ٔڇٝٵ ِٵ   ٝٵ ِٵ يځو ُٳوا   يځو ٖٴ ُٳوا أځخٵتٳبٹطٵ ٖٴ ٘ٴ   أځخٵتٳبٹطٵ ٓٵو ٘ٴ َٹ ٓٵو : : َٹ

٘ٴ  ٜٳػٵبٹلٴٜٳػٵبٹلٴ ُٴ ًڃ ٘ٴسٹ ُٴ ًڃ ٘ٴ،  سٹ ًځ ٗٵ ٘ٴ،دٳ ًځ ٗٵ ٙٴ  ٚٳ٫ٚٳ٫  دٳ ٙٴٜٳعڇٜسٴ ٌڇ  ؾٹسٻ٠ڂؾٹسٻ٠ڂ  ٜٳعڇٜسٴ ٗٵ ٌڇايڃذٳ ٗٵ ٘ٹ  ايڃذٳ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ُٶا،  إڇ٫إڇ٫  عٳ ًڃ ُٶا،سٹ ًڃ ُٳا،  ؾځكځسٵؾځكځسٵ  سٹ ٗٴ ُٳا،اخٵتٳبٳطٵتٴ ٗٴ ٗڇسٴىځ   اخٵتٳبٳطٵتٴ ٗڇسٴىځ ؾځأڂؾٵو   ٜٳوا ٜٳوا   ؾځأڂؾٵو

ُٳطٴ ُٳطٴعٴ ْٿٞ  عٴ ْٿٞأځ ٘ٹ  ضٳنٹٝتٴضٳنٹٝتٴ  قځسٵقځسٵ  أځ ًډ ٘ٹبٹاي ًډ ّڇ  ضٳبٽا،ضٳبٽا،  بٹاي ّڇٚٳبٹاٱڇغٵ٬ ٓٶا،  ٚٳبٹاٱڇغٵ٬ ٓٶا،زٹٜ ُٻسٺ  زٹٜ ُٴشٳ ُٻسٺٚٳبٹ ُٴشٳ ٝٽا    ٚٳبٹ ٝٽاْٳبٹ   ..66  {{ْٳبٹ

ص يزيدة ج ل ا١باهل عليه إص كلماً، فكلما زاد ا١باهػل   ج لػه كلمػا زاد ا٢ببيػب   
.  ا٢بلم، ومشى على هذة األوصاؼ الكرٲبة والنعوت العظيمة أصحاب هذا ا٤بقاـ العليِّ

ـ أٝبعػػػْب، أراد ٝباعػػػة أف سػػػيدان اإلمػػػاـ علػػػي زيػػػن العابػػػدين ابػػػن اإلمػػػاـ ا٢بُسػػػْب 
هنم كااوا يعلموف أف صػاكب هػذا ا٤بقػاـ ص يسػتطيع أكػٌد أف يسػتفّزِة أو يستفزِّوة ليختربوة، أل

 :يُغابه لنفسه، ومٌب يغاب؟ كما قال  السيدة عائشة   كارة النيب 
َٳا  }} َٳاٚٳ ِٳ  ٚٳ ْٵتٳكځ ِٳا ْٵتٳكځ ٍٴ  ا ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ٘ٹ    اي ٓٳؿڃػٹ ٘ٹيٹ ٓٳؿڃػٹ ٞٵ٤ٺ  ؾٹٞؾٹٞ  يٹ ٞٵ٤ٺؾٳ ٕٵ  إڇ٫إڇ٫  قځطڊقځطڊ  ؾٳ ٕٵأځ ٗٳوځ  أځ ٓٵتٳ ٗٳوځتٴ ٓٵتٳ َٳ١ڂ  تٴ َٳ١ڂسٴطٵ ٘ٹ  سٴطٵ ٘ٹايًډ ًډ   اي

ِٳ ٓٵتٳكٹ ٝٳ ِٳؾځ ٓٵتٳكٹ ٝٳ ٗٳا  ؾځ ٗٳابٹ   77{{  ٘ٹ٘ٹيٹًډيٹًډ  بٹ

، وت كػػاف كػػاف ص يغاػػب لنفسػػه قػػط، وص يغاػػب إص إذا اات كػػ  كرمػػات ت 
 يدافع عنه.

فسػللط  هػػذة ا١بماعػة رجػػالً علػػي سػيدان علػػي زيػن العابػػدين، وأثنػػاء عودتػه لبيتػػه أخػػذ 
يشتمه، وسيدان علي زين العابػدين سػاك  وص يلتفػ  وص يػرد، إىل أف اقػَبب مػن بيتػه فوقػف 

هػػذا إف كػػاف عنػػدؾ شػػيء ف اتػػه، كػػٌب ص يسػػمعك أكػػٌد مػػن أوصدي فيؤذيػػك،  وقػػاؿ لػػه: اي
فتعجلػب الرجػل، وكػػذلك الػذين أرسػلوة، ألهنػػم كػااوا يسػػّبوف خلفػه لػّبوا مػػاذا ٰبػدث، فقػػالوا 

 :له: ما هذة األخالؽ؟ فقاؿ 
ييَخييييييييي ينقٍي لضييييييييييوُ ي  ييييييييينيىًيييييييييين ىيَخييييييييي ينقٍي لضييييييييييوُ ي  ييييييييينيىًيييييييييين ىي

يي

ييفيييييييييي  ل ي  ي  ييييييييييى يليييييييييي يم ُنيييييييييي  يفيييييييييي  ل ي  ي  ييييييييييى يليييييييييي يم ُنيييييييييي  ي

يي ييَزَيييييييييي يصييييييييييو ه يو  َيييييييييي يٌ   يييييييييي  يَزَيييييييييي يصييييييييييو ه يو  َيييييييييي يٌ   يييييييييي  ي

يي

يي  و ي ل يييييييييييييل  ييُنييييييييييييي  ي  و ي ل يييييييييييييل  ييُنييييييييييييي  ييي  يييييييييييييىو  يييييييييييييىو

كعود البخور كلما زادت النار، زادت الرائحة الطيبة، ولػو فتشػنا   دووايػن ال ػا٢بْب يي
                                                           

 صحيل ابن كباف وا٢باكم عن عبد ت بن سالـ  ٙ
 ال حيحْب البخاري ومسلم ٚ
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وسػّبهم وكيػاذم ٪بػػدها علػى هػذة الشػػاكلة، فمػن أراد أف يكػوف مػػن ال ػف األوؿ   القػػرب 
   :        من رب العا٤بْب، ف ذة هي البااعة الٍب عر  ا علينا ت 

            . 

  أىً طاػح اهلل ًػثادذوأىً طاػح اهلل ًػثادذو
ومن مل يلحع فػذا ال ػنف وهػم أهػل ٧ببػة ت ومودتػه، فليػذهب إىل صػنف أهػل طاعػة 
ت وعبادته، وهػذا صػنٌف آخػر مػن عبػاد الػرٞبن الػذين ٰبرصػوف علػى طاعػة ت   كػل وقػ  

 وأعظم الطاعات الٍب تُقرِّب إىل ت الٍب كللف فا كبيبه وم طفاة.وآف، 
عندما أراد أف يرفع ا٢ببيب وٯبعل له يـو القيامة ا٤بقػاـ ا٤ب يػب، مػاذا قػاؿ  فإف ت 

  له؟                                                          ((ٜٜٚٚ)اإلسراء)ص  اإلسراء
بػػد أف يكػػوف لػػك قيػػاـ   الليػػل إذا كنػػ  تريػػد ا٤بقػػاـ احملمػػود، و  هػػذة ا٤بػػرة سػػنل عليػػه قيػػاـ 
الليل، لكنه بعد ذلك فر ػه عليػه، فػنحن الفػرائض الػٍب علينػا ٟبسػة، لكػن سػيدان رسػوؿ ت 

  فرائض ال الة الٍب عليه ستة، ألف ت قاؿ له:                                     
 .فأصبل قياـ الليل فر اً على رسوؿ ت  ا٤بزمل(ا٤بزمل())

 ومن يُرد أف يكوف معػه، أو يكػوف   درجػة عظيمػة مقاربػة لدرجػة رسػوؿ ت، فػاع 
  أعطاة ا يباً   اآلية:                                                            

               ((ٕٕٓٓ)ا٤بزمل)لػي  كل ػم، ولكػن بعاػ م يكػوف معػك، فمػن يُػرد أف يكػوف مػع  ا٤بزمل
ـٌ   الليل ولو ركعتْب، قاؿ   ٚبفيفًا عن أمته: رسوؿ ت فال بد أف يكوف له قيا

ٔڇ  }} ٔڇَٳ ٝٵكځظځ  َٳ ٝٵكځظځاغٵتٳ ٔٳ  اغٵتٳ ٔٳَٹ ٌڇ  َٹ ٝٵ ًډ ٌڇاي ٝٵ ًډ ٜٵكځظځ  اي ٜٵكځظځٚٳأځ ٘ٴ  ٚٳأځ َٵطٳأځتٳ ٘ٴا َٵطٳأځتٳ ٝٳاؾځكٳؾځكٳ  ا ٝٳاًډ ٔڇ  ًډ ٝٵ ٔڇضٳنڃعٳتٳ ٝٵ ُٹٝعٶا  ضٳنڃعٳتٳ ُٹٝعٶادٳ ٔٳ  نڂتٹبٳانڂتٹبٳا  دٳ ٔٳَٹ ٔٳ  َٹ ٔٳايصٻانٹطڇٜ ٘ٳ  ايصٻانٹطڇٜ ٘ٳايًډ ًډ   اي

  88{{  ٚٳايصٻانٹطٳاتٹٚٳايصٻانٹطٳاتٹ  نځجٹريٶانځجٹريٶا

ركعتػػْب اثنتػػْب فقػػط، هػػل ذلػػك صػػعب؟!! ص، ولكػػن ٫بتػػاج فقػػط إىل ُجرعػػة توفيػػع مػػن 
، فػػػالكرّب يسػػػتيق  قبػػػل الفجػػػر بسػػػاعة أو أكرػػػر ألف الليػػػل طويػػػل، ويتقلػػػب ٲبينػػػاً ا٤بوفػػػع 

  ل علػػػى افسػػػه بػػػركعتْب كػػػٌب ص يو ػػػع   ديػػػواف: وشػػػاًص، ويبخػػػ               

                                                           
 سنن أ  داود وابن ماجة عن أ  سعيد ا٣بدري هنع هللا يضر ٛ
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                                      ((ٖٖ٘٘)األكزاب)األكزاب. 
   :  فػػػال بػػػد أف يكػػػوف للمػػػؤمن ا ػػػيب مػػػن قيػػػاـ الليػػػل، ولػػػذلك قػػػاؿ ت 

             ص بػػد أف يكػػوف ٥بػػم قيػػاـ مػػن الليػػل، وهػػؤصء الُعبلػػػاد
 :الذين يريدوف اللحاؽ بسيد العباد، ويكواوف معه   الدرجة وا٤بقاـ إف شاء ت، قاؿ 

ُٳؿٻا٥ٹنيٳ  بٳؿٿطڇبٳؿٿطڇ    }} ُٳؿٻا٥ٹنيٳايڃ ِڇ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃ ًځ ِڇايظڊ ًځ ُٳػٳادٹسٹ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ايظڊ ُٳػٳادٹسٹايڃ ٓټٛضڇ  ايڃ ٓټٛضڇبٹاي ّٿ  بٹاي ّٿايتٻا ّٳ  ايتٻا ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ   ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹ ايڃكٹ ٝٳا   ::ٚقاٍ ٚقاٍ ، ، 99{{ايڃكٹ

ٗٳا  ٜٳاٜٳا  }} ٜٴٸ ٗٳاأ ٜٴٸ ّٳ  أځؾؿٛاأځؾؿٛا  ،،  ايٓاؽٴايٓاؽٴ  أ ّٳايػ٬ ّٳ  ٚأځطعٹُٛاٚأځطعٹُٛا  ايػ٬ ّٳايڀعا ّٳ  ٚقٹًڂٛاٚقٹًڂٛا  ايڀعا ّٳا٭ضسا   ٚايٓاؽٴٚايٓاؽٴ  ٚقًڂٸٛاٚقًڂٸٛا  ا٭ضسا

ّٷ ّٷْٝا ّڈ  ادت١ٓځادت١ٓځ  تسخًٛاتسخًٛا  ْٝا ّڈبػ٬     1010{{  بػ٬

فسػػيكواوف مػػن ا٤بشػػاهّب الػػذين يبػػاهي فػػم ا٢ببيػػب، والػػذين سػػّبفع ت شػػأهنم ويُعلػػي 
 قدرهم بْب األانـ.

كااػ  ت ػلي كػل ليلػة ألػف ركعػة، فُسػال : ٤بػاذا   عن ػا ت السيدة رابعة العدوية ر ػي
ت لي ألف ركعة؟ هل تريدين ا١بنة؟ قال : ص أعبدة خوفاً من انرة وص طمعاً   جنتػه، قػالوا: 

يػػـو القيامػػة ويقػػوؿ  فلمػػاذا ت ػػلي ألػػف ركعػػة كػػل ليلػػة؟ قالػػ : كػػٌب يتبػػاهى   رسػػوؿ ت 
  يفعله رجالكم.لنابياء وا٤برسلْب: إف   أمٍب امرأة فعل  ما مل

ااظػػر إىل ايت ػػا، تريػػد أف يتبػػاهى فػػا رسػػوؿ ت هنػػاؾ ويقػػوؿ لنابيػػاء كل ػػم أان عنػػدي 
 امرأة أفال من رجالكم   طاعة ت وعبادة ت جل   ُعالة.

وقػػ  الفتوكػػات الػػذي يَبقبػػه ال ػػا٢بوف، والػػذي فيػػه تنػػزصت وأاػػوار وأسػػرار وإ٥بامػػات 
   وق  السحر، والذي يكوف قبيل الفجر بساعة.ومكاشفات رب العا٤بْب، يكوف 

صػػحيل أف قيػػاـ الليػػل يبػػدأ بعػػد صػػالة العشػػاء، يعػػِب مػػن مل يسػػتطع أف يقػػـو   آخػػر 
الليل فال مااع أف ي لي بعد صالة العشاء أربع ركعات أو ركعتػْب، كػٌب يكػوف لػه ا ػيب   

 ه كارة النيب:قياـ الليل، لكن وق  التجلي يكوف   وق  األسحار الذي يقوؿ في
ٌڇ  ثٴًڂحٴثٴًڂحٴ  َٳهٳ٢َٳهٳ٢  إشٳاإشٳا  }} ٝٵ ًډ ٌڇاي ٝٵ ًډ ٚٵ  اي ٚٵأځ ـٴ  أځ ـٴْٹكٵ ٌڇ،  ْٹكٵ ٝٵ ًډ ٌڇ،اي ٝٵ ًډ ٍٳ  اي ٍٳْٳعٳ ُٳا٤ٹ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ا  ا    ْٳعٳ ُٳا٤ٹايػٻ ٝٳا،  ايػٻ ْٵ ٝٳا،ايسټ ْٵ ٍٳ  ايسټ ٍٳؾځكځا ٌٵ: : ؾځكځا ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ   َٹ

                                                           
  يب جامع الَبمذي وسنن أ  داود عن بريدة بن ا٢ب ٜ

   بن سالـ  سنن الدارمي عن عبد ت ٓٔ
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ٌڈ ٌڈغٳا٥ٹ ٘ٴ؟  غٳا٥ٹ ٝٳ ٘ٴ؟ؾځأڂعٵڀٹ ٝٳ ٌٵ  ؾځأڂعٵڀٹ ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ ٘ٴ؟  ؾځأځغڃؿٹطٳؾځأځغڃؿٹطٳ  َٴػٵتٳػٵؿٹطڈَٴػٵتٳػٵؿٹطڈ  َٹ ٘ٴ؟يځ ٌٵ  يځ ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ ٘ٹ؟  ؾځأځتٴٛبٳؾځأځتٴٛبٳ  تٳا٥ٹبٺتٳا٥ٹبٺ  َٹ ٝٵ ًځ ٘ٹ؟عٳ ٝٵ ًځ ٌٵ  عٳ ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ   زٳاعڈزٳاعڈ  َٹ

٘ٴ ٘ٴؾځأڂدٹٝبٳ   1111{{ايڃؿځذٵطٴ ايڃؿځذٵطٴ   ٜٳڀڃًڂعٳٜٳڀڃًڂعٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ؟؟ؾځأڂدٹٝبٳ

الغِب هو الذي ينادي على الفقراء،   أوقات التجليات الػٍب بيلن ػا ت سػبحااه وتعػاىل 
لنا، ومن يُريد أف يكوف من هؤصء األقواـ فال بد أف يكوف له ا ػيب مػن قيػاـ الليػل   ُجػنل 

   هذا ا٤بقاـ. الليل والناس اياـ، ليلحع اب٢ببيب ا٤ب طفى 

  اخلائفٌْ ِٓ ظالي اهللاخلائفٌْ ِٓ ظالي اهلل
فإذا مل يدرؾ ا٤بؤمن أف يكػوف مػع الُعبلػاد، عليػه أف يػدخل   ال ػنف الرالػ  مػن عبػاد 
الرٞبن، وهم ا٣بائفوف من جالؿ ت، وا٣بائفوف من ق ر ت، وا٣بائفوف من عػذاب ت، ألهنػم 

 ة ويقولػػػػػػػوف:موقنػػػػػػػوف سف ت جػػػػػػػل   عُػػػػػػػالة فعلػػػػػػػاٌؿ ٤بػػػػػػػا يريػػػػػػػد، فػػػػػػػدائماً يػػػػػػػدعوة وينػػػػػػػادو 
                  ،يقولػػػػػػػوف: اي رب أِجػػػػػػػران مػػػػػػػن النػػػػػػػار

 يسلر لنا هذا األمر وأعطاان دعاًءا س اًل وبسيطاً فقاؿ: وا٢ببيب 
ٝٵتٳ  إڇشٳاإڇشٳا  }} ًډ ٝٵتٳقٳ ًډ ٌٵ  ايكټبٵ ٳ،ايكټبٵ ٳ،  قٳ ٌٵؾځكڂ ٌٳ   ؾځكڂ ٌٳ قځبٵو ٕٵ  قځبٵو ٕٵأځ ِٳ   أځ ِّو ِٳ تٴهځ ِّو ٔٳ   أځسٳوسٶا أځسٳوسٶا   تٴهځ ٔٳ َٹو ٓٻواؽڇ   َٹو ٓٻواؽڇ اي ِٻ اا: : اي ٗٴو ًډ ِٻ ي ٗٴو ًډ ٞ   ي ْٹو ٞ أځدٹطٵ ْٹو ٔٳ   أځدٹطٵ ٔٳ َٹو   َٹو

ٓٻاضڇ، ٓٻاضڇ،اي ٕٵ  ؾځإڇْٻوځؾځإڇْٻوځ  َٳطٻاتٺ،َٳطٻاتٺ،  غٳبٵعٳغٳبٵعٳ  اي ٕٵإڇ ٔٵ  َٹتٻَٹتٻ  إڇ ٔٵَٹ َٹوځ  َٹ ٛٵ َٹوځٜٳ ٛٵ ٘ٴ  نځتٳبٳنځتٳبٳ  شٳيٹوځ،شٳيٹوځ،  ٜٳ ًډ ٘ٴاي ًډ ٛٳاضٶا   يځوځيځوځ    اي ٛٳاضٶا دٹو ٔٳ   دٹو ٔٳ َٹو ٓٻواضڇ،   َٹو ٓٻواضڇ، اي   اي

ٝٵتٳ  ٚٳإڇشٳاٚٳإڇشٳا ًډ ٝٵتٳقٳ ًډ ُٳػٵطڇبٳ،  قٳ ُٳػٵطڇبٳ،ايڃ ٌٵ  ايڃ ٌٵؾځكڂ ٌٳ  ؾځكڂ ٌٳقځبٵ ٕٵ  قځبٵ ٕٵأځ ِٳ  أځ ِّ ِٳتٴهځ ٔٳ  أځسٳسٶاأځسٳسٶا  تٴهځِّ ٔٳَٹ ٓٻاؽڇ  َٹ ٓٻاؽڇاي ِٻ : : اي ٗٴو ًډ ِٻ اي ٗٴو ًډ ٞ   اي ْٿو ٞ إڇ ْٿو ٓٻو١ځ، ايڃايڃ  أځغٵوأځيڂوځ أځغٵوأځيڂوځ   إڇ ٓٻو١ځ، ذٳ   ذٳ

ِٻ ٗٴ ًډ ِٻاي ٗٴ ًډ ْٹٞ  اي ْٹٞأځدٹطٵ ٔٳ  أځدٹطٵ ٔٳَٹ ٓٻاضڇ،  َٹ ٓٻاضڇ،اي ٕٵ  ؾځإڇْٻوځؾځإڇْٻوځ  َٳطٻاتٺ،َٳطٻاتٺ،  غٳبٵعٳغٳبٵعٳ  اي ٕٵإڇ ٔٵ  َٹتٻَٹتٻ  إڇ ٔٵَٹ ًځتٹوځ  َٹ ٝٵ ًځتٹوځيځ ٝٵ ًڃووځ،   يځ ًڃووځ، تٹ ٘ٴ   نځتٳوبٳ نځتٳوبٳ   تٹ ًډو ٘ٴ اي ًډو   يځووځ يځووځ     اي

ٛٳاضٶا ٛٳاضٶادٹ ٔٳ  دٹ ٔٳَٹ ٓٻاضڇ  َٹ ٓٻاضڇاي   1212{{اي

ولذلك سيدان رسوؿ ت أمران أف ٫برص على هذا الدعاء   ال ػباح و  ا٤بسػاء، وهػو 
سػبع مػرات، ألف ج ػنم ٥بػا سػبعة أبػواب يًوِٗ أدطْوا َؤ ايٓواض      يًوِٗ أدطْوا َؤ ايٓواض      )ا)ادعاٌء س ل جداً، فيقػوؿ: 

، فسػػبع مػػرات كػػٌب ص يػػدخل مػػن أي ابب مػػن هػػذة األبػػواب،  ولكػػل ابٌب مػػن م جػػزٌء مقسػػـو
 فُتسد  كل ا أماـ اإلاساف.

 :و  كدي  آخر قاؿ 
                                                           

 مسند أٞبد عن أ  هريرة هنع هللا يضر ٔٔ
 مسند أٞبد والطرباٍل عن مسلم بن ا٢بارث  ٕٔ
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ٕٳ  إڇشٳاإڇشٳا  }} ٕٳنځا ّٷ   نځا ٛٵ ّٷ ٜٳو ٛٵ ٍٳ   سٳواضپ، سٳواضپ،   ٜٳو ٍٳ ؾځكځوا ٌٴ   ؾځكځوا ٌٴ ايطٻدٴو ٘ٳ   ٫٫: : ايطٻدٴو ٘ٳ إڇيځو ٘ٴ،   إڇ٫إڇ٫  إڇيځو ًډو ٘ٴ، اي ًډو ّڇ،   ٖٳوصٳا ٖٳوصٳا   سٳوطٻ سٳوطٻ   سٻسٻأځؾٳو أځؾٳو   َٳوا َٳوا   اي ٛٵ ٝٳو ّڇ، ايڃ ٛٵ ٝٳو   ايڃ

ِٻ ٗٴ ًډ ِٻاي ٗٴ ًډ ْٹٞ  اي ْٹٞأځدٹطٵ ٔٵ  أځدٹطٵ ٔٵَٹ ِٳ،  سٳطٿسٳطٿ  َٹ ٓٻ ٗٳ ِٳ،دٳ ٓٻ ٗٳ ٍٳ  دٳ ٍٳقځا ٘ٴ  قځا ًډ ٘ٴاي ًډ ِٳ    اي ٓٻ ٗٳ ِٳيٹذٳ ٓٻ ٗٳ ٕٻ: : يٹذٳ ٕٻإڇ ٔٵ  عٳبٵسٶاعٳبٵسٶا  إڇ ٔٵَٹ ٔٵ  بٹٞبٹٞ  اغٵتٳذٳاضٳاغٵتٳذٳاضٳ  عٹبٳازٹٟعٹبٳازٹٟ  َٹ ٔٵَٹ   َٹ

ٗٳسٹٟ  سٳطٿىٹسٳطٿىٹ ٗٳسٹٟؾځاؾٵ ْٿٞ  ؾځاؾٵ ْٿٞأځ ٘ٴ،  أځ ٘ٴ،أځدٳطٵتٴ ٕٵ  أځدٳطٵتٴ ٕٵٚٳإڇ ٕٳ  ٚٳإڇ ٕٳنځا ّٷ   نځا ٛٵ ّٷ ٜٳو ٛٵ ٍٳ   ؾځوإڇشٳا ؾځوإڇشٳا   ايڃبٳوطٵزٹ، ايڃبٳوطٵزٹ،   ؾٳوسٹٜسٴ ؾٳوسٹٜسٴ   ٜٳو ٍٳ قځوا   إڇ٫إڇ٫  ٘ٳ٘ٳإڇيځو إڇيځو   ٫٫: : ايڃعٳبٵوسٴ ايڃعٳبٵوسٴ   قځوا

٘ٴ، ًډ ٘ٴ،اي ًډ ّڇ،  ٖٳصٳاٖٳصٳا  بٳطٵزٳبٳطٵزٳ  أځؾٳسٻأځؾٳسٻ  َٳاَٳا  اي ٛٵ ٝٳ ّڇ،ايڃ ٛٵ ٝٳ ِٻ  ايڃ ٗٴ ًډ ِٻاي ٗٴ ًډ ْٹٞ  اي ْٹٞأځدٹطٵ ٔٵ  أځدٹطٵ ٔٵَٹ ٗٳطڇٜطڇ  َٹ َٵ ٗٳطڇٜطڇظٳ َٵ ِٳ،  ظٳ ٓٻ ٗٳ ِٳ،دٳ ٓٻ ٗٳ ٍٳ   دٳ ٍٳ قځوا ٘ٴ   قځوا ًډو ٘ٴ اي ًډو ِٳ     اي ٓٻ ٗٳو ِٳ يٹذٳ ٓٻ ٗٳو : : يٹذٳ

ٕٻ ٕٻإڇ ٔٵ  عٳبٵسٶاعٳبٵسٶا  إڇ ٔٵَٹ ْٹٞ  قځسٹقځسٹ  عٹبٳازٹٟعٹبٳازٹٟ  َٹ ْٹٞاغٵتٳذٳاضٳ ٔٵ  اغٵتٳذٳاضٳ ٔٵَٹ ٗٳطڇٜطڇىٹ،  َٹ َٵ ٗٳطڇٜطڇىٹ،ظٳ َٵ ْٿٞ  ظٳ ْٿٞٚٳإڇ ٗڇسٴىٹ  ٚٳإڇ ٗڇسٴىٹأڂؾٵ ْٿٞ  أڂؾٵ ْٿٞأځ ٘ٴ   قځسٵقځسٵ  أځ ٘ٴ أځدٳطٵتٴ   1313{{أځدٳطٵتٴ

وهػػػو مقلػػػب -ت العبػػػد اإلجػػػارة مػػػن النػػػار، فػػػإف ت سػػػبحااه وتعػػػاىل  فعنػػػدما يسػػػأؿ
يوفػػػػع العبػػػػد للبعػػػػد عػػػػن ا٤بعاصػػػػي، وٰبفظػػػػه مػػػػن الفػػػػًب  -القلػػػػوب، وبيػػػػدة ألػػػػواح الغيػػػػوب 

وا٤بخالفات، ويقيمه   العبادات والطاعات ليناؿ هذة الدرجة الٍب يرجوها عنػد رب الػربايت 
. 

افسػػه مػػن ا٤بعاصػػي بنفسػػه؟ أبػػداً إص إذا تفاػػل  وكلنػػا هػػل يسػػتطيع أكػػٌد منػػا أف ٰبفػػ 
، وص أكد منا يستطيع أف يعبػد ت إص ٗبعواػة ت، فلػو ٚبللػ  عنػا معواػة ت عليه ا٤بتفال 

 ؟!!.طرفة عْب، فمن منا يستطع أف يعبد ت 
لػػه ذلػػك؟! ص،  هػػل يسػػتطيع أكػػٌد أف ُٰبػػرؾ اللسػػاف بػػذكر الػػرٞبن إص إذا أراد ت 

   سينسػػػى الػػػذكر، وي ػػػبل الػػػذكر ثقيػػػل عليػػػه، ويػػػدخل   الػػػذين يقػػػوؿ فػػػي م ت: وإص   
                  ((ٕٕٔٗٔٗ)النساء)النساء. 

ف ػػؤصء القػػـو يسػػألوف ت اإلقالػػة مػػن النػػار وعػػذاب النػػار، وعػػذاب النػػار كمػػا قػػالوا   
امػػػاً، أي ص بػػػد منػػػه ٤بػػػن يرتكػػػب ا٤بعاصػػػي يعػػػِب: لز              اآليػػػة: 

 .وٱبالف ت 
ص ت ػػػػلل أف أف يُقػػػػيم              مث يسػػػػتطردوف فيقولػػػػوف: 

قػػد يُنزلنػػا في ػػا قلػػيالً لنتجػػوؿ في ػػا، وت وعػػدان بػػذلك، فبعػػد أف  في ػػا ا٤بػػؤمن، إص أف ت 
ش دان النعيم الذي أكرمنػا بػه، فيأخػذان إىل النػار، وكمػر النػار أف ص ادخل ا١بنة يريد ت أف يُ 

 :ت نع شيااً   ا٤بؤمن يؤذيه، فعندما يسّب ا٤بؤمن كما قاؿ النيب 

                                                           
 عمل اليـو والليلة صبن السِب عن أ  سعيد ا٣بدري  ٖٔ
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ٍٴ  }} ٍٴتٳكڂٛ ٓٻاضٴ  تٳكڂٛ ٓٻاضٴاي ٔڇ  اي َٹ ُٴ٪ٵ ًڃ ٔڇيٹ َٹ ُٴ٪ٵ ًڃ ّٳ  يٹ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ٔٴ  ٜٳاٜٳا  دٴعٵدٴعٵ  ايڃكٹ َٹ ٔٴَٴ٪ٵ َٹ ٗٳبٹٞ   ْٴٛضٴىځْٴٛضٴىځ  أځطڃؿځأځأځطڃؿځأځ  ؾځكځسٵؾځكځسٵ  َٴ٪ٵ ٗٳبٹٞ يځ 14{{يځ
14  

سرع اي مؤمن فقد أطفػأ اػورؾ ٥بػيب، وهػذا مػا اريػدة، أف ص اػدخل تقوؿ النار للمؤمن: أ
 إص فذة ا٥بياة.
٫بػػن دائمػػاً وأبػػداً اػػدعوا ت أف ٯبنبنػػا العرػػرات، وأف ٰبفظنػػا مػػن  -وا٢بمػػد ع  -لكػػن 

ا٤بعاصػػػػي وا٤بنكػػػػرات، وأف يُػػػػدخلنا ا١بنػػػػة، وأف ٯُبػػػػّبان مػػػػن النػػػػار أٝبعػػػػْب بربكػػػػة سػػػػيد األولػػػػْب 
 .واآلخرين 

  فاق ًادلنفمٌْفاق ًادلنفمٌْاالٔاالٔ
ومػػن كػػاف خائفػػاً فػػال بػػد أف يكػػوف لػػه عمػػالً آخػػر يلزمػػه لكػػي يكفِّػػر ت عنػػه الػػذاوب 

 واألوزار، وهو:
                            

 :ماانا هذاوهذة اآلفة ا٣بطّبة الٍب وقع في ا الناس   ز   
 .. على أافس م يسرفوا   اإلافاؽ -

 !! وعند ا٣بّب ٘بد التقطّب والُبخل والُشل -

تقوؿ له: هات اي فالف، يقوؿ لك: لي  معي شيااً، ويقوؿ لك: مػا ٰبتاجػه البيػ   -
ُٰبػـر علػػى ا١بػػامع!!، مػػن أيػػن أتيػػ  فػذة الكلمػػة الشػػيطااية؟!! أاػػ  الػػذي ٙبتػػاج، 

 وا١بامع وّب ٧بتاج!!.
 ي يكفِّر ا٤بعاصي وا٣بطياات؟ ما الذ

اإلافػػاؽ   سػػبيل ت، والت ػػدؽ علػػى احملتػػاجْب والفقػػراء مػػن عبػػاد ت جػػل   عُػػالة، 
وأي إاسػػاف ٰبتػػاج دومػػاً إىل تكفػػّب الػػذاوب، ألاػػه ص ٱبلػػو إاسػػاف مػػن الػػذاوب ومػػن العيػػوب، 

 .وأكسن ابب لذلك هو اإلافاؽ فيما ٰببه كارة عالـ الغيوب 
ا يعػػِب اإلافػػاؽ   الشػػر، فلػػو أافػػع اإلاسػػاف قرشػػاً واكػػداً   الشػػر فقػػد واإلسػػراؼ هنػػ

                                                           
 رواة الطرباٍل وأبو اعيم والبي قي ٗٔ
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 أسرؼ، ولو أافع ماله كله   ا٣بّب ص يكوف مسرفاً وص مبذراً، فقد ورد   األثر:
    ٫ خري   ايػطف ٫ٚ غطف   ارتري ٫ خري   ايػطف ٫ٚ غطف   ارتري   ))

 :  دعا النيب ال حابة للتربع فجاء سيدان أبو بكر بكل ما ٲبلك فقاؿ 
ٕٻ  بٳهڃطڈ،بٳهڃطڈ،  ااأځبٳأځبٳ  ٜٳاٜٳا  }} ٕٻإڇ ٍٷ  ٖٳصٳاٖٳصٳا  إڇ ٍٷَٳا ُٳا  نځجٹريٷ،نځجٹريٷ،  َٳا ُٳاؾځ ًٹوځ؟  تٳطٳنڃتٳتٳطٳنڃتٳ  ؾځ ٖٵ ًٹوځ؟٭ځ ٖٵ ٍٳ  ٭ځ ٍٳقځا ٘ٳ: : قځا ٘ٳايًډ ًډ ٘ٴ   اي ٘ٴ ٚٳضٳغٴٛيځ   1515{{ٚٳضٳغٴٛيځ

مل يُقل له اترؾ ٥بم الن ػف أو الربػع، ومل يُقػل لػه هػذا وػّب صػحيل، ألف ت أخػذ علينػا 
  الع د أٝبعْب   كتابه ا٤ببْب:                                          

              ((ٔٔٔٔٔٔ)التوبة)التوبة. 
عن ػا أف توزع ػا  ت يبدأ بذاته، فقد ذبل ذبيحة، وأمػر السػيدة عائشػة ر ػي وكاف 

 وخرج، وبعد أف عاد قاؿ ٥با:
ٞٳ  َٳاَٳا  }} ٞٳبٳكٹ ٗٳا؟  بٳكٹ ٓٵ ٗٳا؟َٹ ٓٵ ٞٳ  َٳاَٳا: : قځايځتٵقځايځتٵ  َٹ ٞٳبٳكٹ ٗٳا  بٳكٹ ٓٵ ٗٳاَٹ ٓٵ ٗٳا،  إڇ٫إڇ٫  َٹ ٗٳا،نځتٹؿڂ ٍٳ  نځتٹؿڂ ٍٳقځا ٞٳ: : قځا ٞٳبٳكٹ ٗٳا  بٳكٹ ٗٳانڂًڊ ٝٵ  نڂًڊ ٝٵغځ ٗٳا  طٳطٳغځ ٗٳانځتٹؿٹ   1616{{  نځتٹؿٹ

الذي ذهب إىل خلع ت وعباد ت ف ذا ابقي عند ت، ومػا ادخرتيػه لتأكليػه فلػي  لػه 
 ا يٌب   البقاء.

وص ير ػاة، فمػن يُنفػع األمػواؿ    فاإلسراؼ هػو إافػاؽ األمػواؿ فيمػا ص ٰبػب ت 
مػػواؿ   شػػراء ا٣بمػػر سموالػػه، ومػػن يُنفػػع األ -والعيػػاذ ابع  -ا٤بخػػدرات ف ػػو يشػػَبي ج ػػنلم 

ف ػػو يشػػَبي ج ػػنلم والعيػػاذ ابع، ومػػن يُنفػػع األمػػواؿ   األلعػػاب الػػٍب في ػػا شػػيء مػػن القمػػار 
 ف ذا يشَبي ج نلم ... ف ذا لو صرؼ قرش واكد فقد أسرؼ، ألاه و عه   وّب ٧بله.
وأافػع لكن مػن يُنفػع مالػه كلػه ويػذهب لػيُحج بيػ  ت فيػا هنػاة ألاػه أدلى فرياػة ت، 

 وير اة. ا٤باؿ فيما ٰببه ت 
وهكػػذا ٝباعػػة ا٤بػػؤمنْب اإلافػػاؽ هػػو الفرياػػة الغائبػػة الػػٍب يبحػػ  عن ػػا ا٤بؤمنػػوف   كػػل 
وق  وكْب، ألاه الباب األعظم حملو الذاوب، وسَب العيوب، وجلب ٧ببة ورٞبة كاػرة عػالـ 

 .الغيوب 
                                                           

 ساكر عن عبد ت بن عمر ر ي ت عن مافاائل ال حابة صبن كنبل، و ريخ دمشع صبن ع ٘ٔ
 جامع الَبمذي ومسند أٞبد عن عائشة اهنع هللا يضر ٙٔ
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  اٌرٌتح اٌنظٌغاٌرٌتح اٌنظٌغ
٥بػػم  وآخػػر سػػيااً، ف ػػؤصء أياػػاً فػػتل ت  أمػػا ا٤بؤمنػػوف الػػذين خلطػػوا عمػػالً صػػا٢باً 

 الباب إذا  ب الرجل من م وأانب، وجعل م من عباد الرٞبن:
                              

        
وكفظػػوا أافسػػ م مػػن هػػذة الكبػػائر، ومنلػػوا علػػى طاعػػة ت ص يقعػػوف   هػػذة الكبػػائر، 

٥بػم أف يكػوف ٥بػم ا ػيٌب   أف  سائرين، هؤصء  ػمن ت  مدٲبْب، وعلى ُسنلة ا٢ببيب 
 .يكواوا من عباد ت 

لػي  إٜبػاً واكػداً ولكػن                ومن يقػع   هػذة األمػور: 
 رّبة   الدايا واآلخرة.آاثماً ك

سػػػػػيناؿ أ ػػػػػعافاً ماػػػػػاعفة، ألف              ففػػػػػي اآلخػػػػػرة: 
عػػذاب مػػن يعلػػم لػػي  كعػػذاب مػػن ص يعلػػم، فالرجػػل العػػامل إذا وقػػع   الػػذاب وػػّب ا١باهػػل، 

 فالعامل عقابه ُمااعف ألاه عارؼ.
  ألمر ألهنن عارفػات، قػاؿ ٥بػن ت: كٌب اساء النيب مل يسلمن من هذا ا            

                                               ((ٖٖٓٓ )األكزاب )من تقع منكن   األكزاب
ذاب يااعف ٥با العذاب  عفْب، ٤باذا؟ ألهنا عارفة، فمن عرؼ يكوف عذابه أشػد، و٥بػذا ص 

 ينتبه.بد أف 
وا٤ب ػيبة األشػد أاػه إذا مل يتُػػب قبػل موتػه رٗبػا ٱبلػػد   هػذا العػذاب، اسػأؿ ت اإلقالػػة 

 ..          من ذلك أٝبعْب:
                    وهػػػػذا البػػػػاب العظػػػػيم الػػػػذي فتحػػػػه

  عن ما:، عن ابن عباس ر ي تكارة التواب 
ٕٻ  }} ٕٻأځ ٔٵ  ْٳاغٶاْٳاغٶا  أځ ٔٵَٹ ٌڇ  َٹ ٖٵ ٌڇأځ ٖٵ ٛٵا،  ٚٳأځنڃجٳطٴٚا،ٚٳأځنڃجٳطٴٚا،  قځتٳًڂٛا،قځتٳًڂٛا،  قځسٵقځسٵ  نځاْٴٛانځاْٴٛا  ايؿٿطٵىٹايؿٿطٵىٹ  أځ ْٳ ٛٵا،ٚٳظٳ ْٳ ٛٵا   ٚٳأځنڃجٳطٴٚا،ٚٳأځنڃجٳطٴٚا،  ٚٳظٳ ٛٵا ؾځوأځتٳ   ؾځوأځتٳ

ُٻووسٶا ُٻووسٶاَٴشٳ ٕٻ: : ؾځكځووايڂٛاؾځكځووايڂٛا    َٴشٳ ٕٻإڇ ٍٴ  ايډووصٹٟايډووصٹٟ  إڇ ٍٴتٳكڂووٛ ٘ٹ  ٚٳتٳووسٵعٴٛٚٳتٳووسٵعٴٛ  تٳكڂووٛ ٝٵوو ٘ٹإڇيځ ٝٵوو ٔٷ  إڇيځ ٔٷيځشٳػٳوو ٛٵ  يځشٳػٳوو ٛٵيځوو ْٳووا  يځوو ْٳوواتٴدٵبٹطٴ ٕٻ  تٴدٵبٹطٴ ٕٻأځ ُٳووا  أځ ُٳووايٹ ٓٳووا  يٹ ًڃ ُٹ ٓٳوواعٳ ًڃ ُٹ   عٳ
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ٍٳ  نځؿډاضٳ٠ڄ،نځؿډاضٳ٠ڄ، ٓٳعٳ ٍٳؾځ ٓٳعٳ ٔٳ  ""  ::ؾځ ٔٳٚٳايډصٹٜ ٕٳ  ٫٫  ٚٳايډصٹٜ ٕٳٜٳسٵعٴٛ ٘ٹ  َٳعٳَٳعٳ  ٜٳسٵعٴٛ ًډ ٘ٹاي ًډ ٗٶا  اي ٗٶاإڇيځ ٕٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  آخٳطٳآخٳطٳ  إڇيځ ًڂٛ ٕٳٜٳكڃتٴ ًڂٛ ٓٻؿڃؼٳ  ٜٳكڃتٴ ٓٻؿڃؼٳاي ّٳ  ايډتٹٞايډتٹٞ  اي ّٳسٳطٻ ٘ٴ  سٳطٻ ًډ ٘ٴاي ًډ   اي

ٕٳ "،  ٚٳ٫ٚٳ٫  بٹايڃشٳلٿبٹايڃشٳلٿ  إڇ٫إڇ٫ ْٴٛ ٕٳ "،ٜٳعٵ ْٴٛ ٍٳ  ٜٳعٵ ْٳعٳ ٍٳٚٳ ْٳعٳ ٌٵ  ""  ::ٚٳ ٌٵقڂ ٟٳ  ٜٳاٜٳا  قڂ ٟٳعٹبٳازٹ ٔٳ  عٹبٳازٹ ٔٳايډصٹٜ ِٵ  عٳًځ٢عٳًځ٢  أځغٵطٳؾڂٛاأځغٵطٳؾڂٛا  ايډصٹٜ ٗڇ ْٵؿڂػٹ ِٵأځ ٗڇ ْٵؿڂػٹ ٓٳڀڂٛا  ٫٫  أځ ٓٳڀڂٛاتٳكڃ   تٳكڃ

ٔٵ ٔٵَٹ ُٳ١ٹ  َٹ ُٳ١ٹضٳسٵ ٘ٹ"   ضٳسٵ ًډ ٘ٹ" اي ًډ   1717{{اي

هػػػذة اآليػػػة ٥بػػػؤصء وأمرػػػا٥بم  أف ابب التوبػػػة مفتػػػوٌح علػػػى الػػػدواـ، ولكػػػن   أاػػػزؿ ت
رهػػا ويقػػوؿ: وػػداً، أو بعػػد وػػذ، أو   أوؿ رماػػاف، ألاػػه  ػػل التوبػػة وص يؤخِّ العاقػػل الػػذي يُعجِّ
صيعلػػم مػػٌب يُلػػيب اػػداء ت، فػػا٤بؤمن كػػريا علػػى تعجيػػل التوبػػة وص ُيسػػوِّف ا أبػػداً كػػٌب يكػػوف 

 .ت جاهزاً للقاء 
إذا  ب وأانب وعمػػػل صػػػا٢باً فإاػػػه يتػػػوب إىل ت متػػػاابً، وهػػػذة هػػػي التوبػػػة الن ػػػوح، 
والتوبػػة الن ػػوح شػػرط ا أاػػه يتػػوب أي يرجػػع عػػن العمػػل يعملػػه والػػذي يُغاػػب ت، ويعمػػل 
مكػػاف الػػذاب عمػػالً صػػا٢باً ع سػػبحااه وتعػػاىل إلثبػػات ُكسػػن توبتػػه، وُكسػػن ايتػػه، فػػإذا فعػػل 

 إىل ت متاابً. ذلك فإاه يتوب
 هؤصء القـو وهم عباد الرٞبن جاء فم ت سبحااه وتعاىل ليفتل البػاب ألمػة كبيبػه 

 على الدواـ:
                            إذا واصػػػل

يرجػع إىل الػذاوب، فػإف ت ٯبعػل مكػاف كػل ذاػب  ا٤بؤمن التوبة وداـو على العمل ال احل ومل
 كسنة، فااًل من ت، وإكراماً من ت للعبد الذي  ب إىل ت جل   ُعالة.

أف ٯبعلنػػا مػػن عبػػادة التػػائبْب، الػػواقفْب علػػى اببػػه دائمػػاً وأبػػداً آملػػْب    اسػػأؿ ت 
منػا دومػاً   الطاعػات، وأف ٯبعلنػا فاله، طامعْب   ٧بض رٞبته، وأف ينزِّؿ لنػا ا٣بػّبات، ويقي

 من عباد الرٞبن الذين لي  للشيطاف علي م سلطاف
ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ

                                                           
 البخاري ومسلم ٚٔ
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  11أٌٔاع ػثاد اٌشمحٓ ًطفاهتُأٌٔاع ػثاد اٌشمحٓ ًطفاهتُ..77
سػػػنتناوؿ هػػػذة اآلايت الكرٲبػػػة مػػػن آايت ت جػػػل   عُػػػالة، بطريقػػػة ُأخػػػرى وػػػّب الػػػٍب 
تناولناهػػػا فػػػا   الػػػدرس السػػػابع، فقػػػد ف لػػػلنا أاػػػواع عبػػػاد الػػػرٞبن الػػػذين ذكػػػرهم ت   هػػػذة 

بغػػػي علػػػي م أف يقومػػػوا فػػػا لينػػػالوا اآلايت، وذكػػػر أوصػػػاف م واعػػػوذم واألعمػػػاؿ احملببػػػة الػػػٍب ين
 ر اء رفم.

وقلنا أهنم أربعة أصناؼ: أهل ٧ببة ت، وأهل الطاعة والعبادة ع، وأهل الرهبػة والروبػة 
  جػػالؿ ت وإكػػراـ ت، وأهػػل اإلٲبػػاف العػػاـ الػػذين قػػد يتعر ػػوف لسػػقطات الػػنف  وهفواذػػا 

 ففتل ٥بم ابب التوبة ت جل   ُعالة.
عػة .. فكلنػػا داخلػوف   عبػػاد جػد أكػٌد مػػن ا٤بسػلمْب خػػارج هػذة األصػػناؼ األربوص يو 
من يُريد أف يكوف من عبػاد الػرٞبن ب ػدؽ ويقػْب، ويكػوف لػه ا٥بنػاء العػايل الػذي الرٞبن .... 

ذكرة ت   آخر هذة اآلايت وخػال بػه ا٤بقػربْب، فػإف ت جعػل لػه طريقػاً للسػّب إىل الوصػوؿ 
إٝبالػػه التخلػػي والتحلػػي، ص بػػد أف يتخلػػى عمػػا ص ٰببػػه مػػوصة، ويتجملػػل  إىل ذلػػك، والطريػػع

 ويتحللى ٗبا ٰببه كارة ت.

  إشاساخ سمحأيحإشاساخ سمحأيح
ومػػن عجػػػب أف اآلايت بػػدأت عكػػػ  مػػا اتوقػػػع، فػػدائماً اطالػػػب السػػالك أف يتخلػػػى 

وصة لكػي يتحللػػى، ولكػػن رب العبػػاد بػدأ سوصػػاؼ التحلػػي، ٤بػػاذا؟ ألف العبػد إذا أقبػػل علػػى مػػ
بشػػػغف ص ٚبطػػػر علػػػى قلبػػػه الػػػذاوب، وص يُفكِّػػػر   الوقػػػوع   العيػػػوب، فشػػػدة شػػػوقه ٤بػػػوصة 

مػل الػذي ٰببػه مػوصة جػل   عُػالة يُغطي على النف  األمػارة ابلسػوء، وٯبعلػه يسػارع إىل التجل 
 قلوفم. هينًة افوس م، لينةً            آبايت التحلي:  فبدأ ت ... 

                 العفػػػػػو والسػػػػػماح، وأهػػػػػل السػػػػػماح
مالح، فال يطمػع أكػٌد أف يكػوف مػن عبػاد الػرٞبن ومػن أهػل خ وصػية ال ػا٢بْب، وٰبمػل   

                                                           
 ـٕٚٔٓ/ٔ/ٕٚهػ ٖٛٗٔمن ربيع اآلخر  ٜٕاألق ر  –إسنا  -طفني   ٔ
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 قلبػػه أ ػػغاانً لغػػّبة، ألاػػه مشػػغوؿ عػػن هػػذا األمػػر، فمػػن ٲبػػن القلػػب ابأل ػػغاف فلػػي  لػػه شػػأف
 ابلوصوؿ إىل مقاـ عباد الرٞبن.

فالقلب جعله خال اً ٤بوصة، وأخذ الع د على افسه أف ص يُدخل فيه شػيء سػواة جػل 
   ُعالة، ف ذا الع د الذي بيننا وبْب ت.

                 مث يقػػػػـو العبػػػػد ابلعبػػػػادات لت ػػػػذيب
)َؤ ناْوت بساٜتو٘    )َؤ ناْوت بساٜتو٘    ا، وترقية القلب والفؤاد، وهؤصء يقوؿ فػي م ال ػا٢بوف: النف  وت فيت 

إذا كااػ  البدايػة شػديدة، والعزٲبػة قويػة، فلػن يُفكِّػر العبػد    حمطق١ ناْت ْٗاٜت٘ َؿطق١ حمطق١ ناْت ْٗاٜت٘ َؿطق١ 
 ا٤بعاصي، أو يلتف  ٥بذة األمور، ألاه يريد بلوغ ا٤براد سريعاً.

 :وؽ كالوة الطاعة، قاؿ وإذا صنع الطاعات، فإاه يتلذذ اب٣بدمة، ويتذ
ِٳ  شٳامٳشٳامٳ  }} ِٳطځعٵ ٕڇ  طځعٵ ٕڇايڃإڇميٳا ٔٵ  ايڃإڇميٳا ٔٵَٳ ٞٳ  َٳ ٞٳضٳنٹ ٘ٹ  ضٳنٹ ٘ٹبٹايًډ ٓٶا،  ّڇّڇغٵ٬غٵ٬ٚٳبٹاٱڇٚٳبٹاٱڇ  ضٳبٽا،ضٳبٽا،  بٹايًډ ٓٶا،زٹٜ ُٻسٺ  زٹٜ ُٴشٳ ُٻسٺٚٳبٹ ُٴشٳ ٝٽا  ٚٳبٹ ٝٽاْٳبٹ   22{{ضٳغٴ٫ٛ ضٳغٴ٫ٛ   ْٳبٹ

                            
            ج نلم ابلنسبة ٥بم هي القطيعػة بيػن م وبػْب كاػرة ت، أو

ػػل إىل ر ػػاة، أو ال ػػدود عػػن ذكػػر ت، وعػػن تػػالوة كتػػاب ت،  الُبعػػد عػػن الطريػػع الػػذي يوصِّ
 :يقوؿ في ا اإلماـ أبو العزائم 

يي  ييييييي يالي خييييييي ميو  ييييييي يمييييييياي ييييييي ن   ييييييي يالي خييييييي ميو  ييييييي يمييييييياي ييييييي ن 

يي

يي يييييييي يوالي   ييييييييٍي ل قيييييييي  يل ُنهيييييييي  يييييييي يوالي   ييييييييٍي ل قيييييييي  يل ُنهيييييييي 

يي ييفييييييي ل ل يمقييييييي يجقتيييييييٍيومو صييييييييقٍفييييييي ل ل يمقييييييي يجقتيييييييٍيومو صييييييييقٍ

يي

ييو لن يييييييييي ي قيييييييييي ي يييييييييي ن يولهُنهيييييييييي و لن يييييييييي ي قيييييييييي ي يييييييييي ن يولهُنهيييييييييي 

ف ذة جنػة ال ػا٢بْب والعػارفْب، وهػذة انر ال ػا٢بْب والعػارفْب، والعػذاب   ا٢بػب هػو يي
 :الغراـ   احملبوب 

يي ييييييي ني ل يييييييل  ي ييييييي ي ل  ييييييي يمه تيييييييٍ ييييييي ني ل يييييييل  ي ييييييي ي ل  ييييييي يمه تيييييييٍ

يي

ييو خيييييييى ي ل ونييييييي ياليَ ُييييييينيل ُلهييييييي و خيييييييى ي ل ونييييييي ياليَ ُييييييينيل ُلهييييييي 

يي يم يييييل وي يم يييييل ويىضييييي   ي  ييييياي  ييييي يفُييييي يمُييييي و ييىضييييي   ي  ييييياي  ييييي يفُييييي يمُييييي و

يي

ييل و تهيييييييييي ل و تهيييييييييي لييييييييييىيفًتٌٍويييييييييي ي  ى  هيييييييييي يلييييييييييىيفًتٌٍويييييييييي ي  ى  هيييييييييي ي

؟ فقػاؿ: ُيسػلِّط علي ػا قيل ألكػد العػارفْب: لػو ُأطفاػ  انر ج ػنلم كيػف يُوقػدها ت يي
ج ػػا انر احملبػػة سػػعّبها يُفػػِب ا٥بػػوى، ص يوجػػد شػػيء يُفػػِب ...  شػػرارة مػػن انر ٧ببػػة أكبابػػه فُتؤجِّ

                                                           
 صحيل مسلم ومسند أٞبد عن العباس بن عبد ا٤بطلب هنع هللا يضر ٕ
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ر األويػػار، و٘بعػػل القلػػب مػػؤهالً لناػػوار واألسػػر  ار، إص انر األهػػواء ا٤بوجػػودة ابلػػداخل، وتُػػدمِّ
 .احملبة للحبيب ا٤بختار وللعزيز الغفار 

  ليّح األٔفاطليّح األٔفاط
                            والذين

فيمػا يباعػد  إذا أافقوا أوقاذم وأعمارهم وأافاس م، ف ذا أعظم اإلافاؽ، فال ياػيِّعوا األافػاس
 بين م وبْب رب الناس.

أولى شيء ٛبلكه   الدايا لي  ا٤باؿ، ولكن األافاس الٍب تتنفسػ ا، ألف ا٤بػاؿ يػذهب 
وٯبيء، ولكن النَػَف  الذي ٲبر ص يرجع مػرًة اثايػة، فػال يوجػد شػيء أولػى مػن هػذة األافػاس، 

إص   ر ػا مػوصة جػل  وأافاسػك هػي افائسػك، ولػذلك السػالك   طريػع ت ص ياػيِّع اَػَفسػاً 
   ُعالة، ألاك لن تستطيع أف أتا به مرةأخرى.

ا٤بػػاؿ الػػذي ياػػيع اليػػـو قػػد أتا بغػػّبة وػػداً، لكػػن األافػػاس الػػٍب ٛبػػر لػػن أتا فػػا مػػرة 
   أخػػرى، ولػػذلك قػػاؿ لنػػا ت:                 ((ٕٕٙٙ)اإلسػػراء)ص تبػػذر   عمػػرؾ وأافاسػػك،  اإلسػػراء

 سة هنا، وجلسة هناؾ، ويـو هنا، ويـو هناؾ، فما يبقى من العمر؟!!.وماذا   العمر؟ جل
فأافاسػػػػك افائسػػػػك، وهػػػػذة الػػػػٍب ٙبػػػػرص علي ػػػػا، وإسػػػػراف ا يعػػػػِب إافاق ػػػػا   الغفلػػػػة، 
وإافاق ػػا   جلسػػات البعػػد عػػن ت، وإافاق ػػا   الل ػػو واللعػػب، وإافاق ػػا فيمػػا ص يُر ػػي ت 

، وص يسػتطيع أكػٌد أف يعو ػ ا، لكػن ال ػا٢بْب كمػا جل   ُعالة .. كل هذا إ اعة لنافاس
 :قاؿ اإلماـ أبو العزائم 

يَييييى جهه  يلهيييي ي ييييىنو يَييييى جهه فييييٍي ييييني وييييشى يلهيييي ي ييييىنو ييفييييٍي ييييني وييييشى

يي

ييميييياي اييييللي لويييي ي لوَويييي  يو ُ ُقيييي  يميييياي اييييللي لويييي ي لوَويييي  يو ُ ُقيييي  ي

يي يلخ ل ييييييي  يلخ ل ييييييي و ل يييييي نمي لوييييييلويمونييييييى و ييو ل يييييي نمي لوييييييلويمونييييييى و

يي

ييفييييييي مي ل   مييييييي مي و ُ ييييييي  يو   ُقييييييي  يفييييييي مي ل   مييييييي مي و ُ ييييييي  يو   ُقييييييي  ي

يي يومضييي ق ىي يومضييي ق ىيَ شيييٍي  يييًي ْنُيفيييٍيلًٍبى ييَ شيييٍي  يييًي ْنُيفيييٍيلًٍبى

يي

ييهيييييي  ي ل  اييييييًي ييييييىى  يفُيييييي يو قُقيييييي  يهيييييي  ي ل  اييييييًي ييييييىى  يفُيييييي يو قُقيييييي  ي

يي يومنقيييييييي  يمشيييييييي ه لوي يومنقيييييييي  يمشيييييييي ه لويم قيييييييي  ينُيييييييي و ييم قيييييييي  ينُيييييييي و

يي

ييو لوييييلويم قييييًيولييييُشي لوييييلوي  ىَقيييي و لوييييلويم قييييًيولييييُشي لوييييلوي  ىَقيييي 

 ٲبشي   ذؿ ع، لكنه عزيٌز على خلع ت، هذا الفرد من الذي يعرفه؟يي
يياليَ يييييييييلمي لويييييييييلويااليلويمى جهييييييييي ىياليَ يييييييييلمي لويييييييييلويااليلويمى جهييييييييي ىي

يي

يي ييييو يف ييييىفٍيف  ُيييي ي لييييقه يو ليييي َا ييييو يف ييييىفٍيف  ُيييي ي لييييقه يو ليييي َا

يي
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لػى اب٥بػم هذة هي ا١بمػاصت الػٍب يتحلػى فػا أهػل القػرب، وهػؤصء ينبغػي أف ص ٱبطػر ع
ابلكلية الرذائل وا٤بعاصػي الػٍب ينبغػي أف يتخلػى عن ػا سػواهم، فأهػل اإلٲبػاف ينبغػي علػي م أف 

 يتخلوا عن هذة البااعة.
                  ص بػػػػػػد وأف ي ػػػػػػل إىل كقيقػػػػػػة التوكيػػػػػػد

 :والتفريد للحميد اعمتيد 
                     لي  ٥بم شأٌف بطريػع القتػل، والقتػل

 :الذي هو اب٢بع، والذي قاؿ فيه 
ٌټ  ٫٫  }} ٌټٜٳشٹ ٌٴ  ٜٳشٹ ٌٴقځتٵ ِڈ  قځتٵ ًٹ ِڈَٴػٵ ًٹ ٍڈ  ثٳ٬خٹثٳ٬خٹ  إڇسٵسٳ٣إڇسٵسٳ٣  ؾٹٞؾٹٞ  إڇ٫إڇ٫  َٴػٵ ٍڈخٹكٳا ٕڈ: : خٹكٳا ٕڈظٳا ٔڈ،  ظٳا ٔڈ،َٴشٵكٳ ِٴ،  َٴشٵكٳ ٝٴطٵدٳ ِٴ،ؾځ ٝٴطٵدٳ ٌٷ  ؾځ ٌٷٚٳضٳدٴ ٌٴ  ٚٳضٳدٴ ٌٴٜٳكڃتٴ   ٜٳكڃتٴ

ُٶا ًٹ ُٶاَٴػٵ ًٹ ُٿسٶا،  َٴػٵ ُٿسٶا،َٴتٳعٳ ٌٴ،  َٴتٳعٳ ٝٴكڃتٳ ٌٴ،ؾځ ٝٴكڃتٳ ٌٷٚٳضٳٚٳضٳ  ؾځ ٌٷدٴ ٔٳ  ٜٳدٵطٴزٴٜٳدٵطٴزٴ  دٴ ٔٳَٹ ّڇ،  َٹ ّڇ،اٱڇغٵ٬ ٝٴشٳاضڇبٴ  اٱڇغٵ٬ ٝٴشٳاضڇبٴؾځ ٘ٳ  ؾځ ٘ٳايًډ ًډ ٘ٴ،  اي ٘ٴ،ٚٳضٳغٴٛيځ ٌٴ،  ٚٳضٳغٴٛيځ ٝٴكڃتٳ ٌٴ،ؾځ ٝٴكڃتٳ ٚٵ  ؾځ ٚٵأځ   أځ

ٚٵ  ٜٴكٵًځبٴ،ٜٴكٵًځبٴ، ٚٵأځ ٓٵؿځ٢  أځ ٓٵؿځ٢ٜٴ ٔٳ  ٜٴ ٔٳَٹ   33{{ا٭ځضٵ ڇ ا٭ځضٵ ڇ   َٹ

هػػػؤصء هػػػم الػػػذين يُقتلػػػوف، ولػػػي  ٫بػػػن مػػػن يقػػػتل م، ولكػػػن يقػػػتل م ا٢بػػػاكم بعػػػد ُككػػػم 
 القااء، لكن لي  متاكاً لنا أف انفذ األككاـ إص على أافسنا.

ا٤بتػػاح لنػػا   القتػػل؟ قتػػل الػػنف  اإلبليسػػية، والػػنف  األمػػارة، والػػنف  ا٢بيواايػػة، ومػػا 
  والنف  الشيطااية الٍب بداخلنا:                 ((٘ٗ٘ٗ)البقرة)يعِب امنعوا عن ػا سػرل كياذػا،  البقرة

 :فحياة النف  اب٤بعاصي والغفالت والبعد عن ت 
يياا ييييي ي ضيييييق  يليييييول يل  يييييل يى   ييييي  يمييييي ييييي ي ضيييييق  يليييييول يل  يييييل يى   ييييي  يمييييي

يي

يي ُيييييياليَيييي نٌي  ي لًضيييي يفييييٍي ل صيييي  ُيييييياليَيييي نٌي  ي لًضيييي يفييييٍي ل صيييي 

وكيػػف أقتػػل الػػنف ؟ أمنػػع عن ػػا الشػػ وات، وأمنػػع عن ػػا ا٤بلػػذات وا٤بستحسػػنات الػػٍب يي
 في ا كياذا، والنف  هي شيء معنوي، وكياة النف  كما قيل:

ييو لييييييقوشي ييييييهىليم  يييييي ي ويمشييييييل و لييييييقوشي ييييييهىليم  يييييي ي ويمشييييييل 

يي

يي ويم يييينشيف  ييييوني هيييي ي ليييي   ي ليييي فُا ويم يييينشيف  ييييوني هيييي ي ليييي   ي ليييي فُا

يي  فماذا أعطي ا؟ ما أابكه الشرع:
ييلاييييييييلونليف ل   يييييييي يا يو يييييييي لاييييييييلونليف ل   يييييييي يا يو يييييييي االي االي 

يي

ييفُهيييي ي لاييييلونليف ي نقهيييي يمييييايم ييييُافُهيييي ي لاييييلونليف ي نقهيييي يمييييايم ييييُا

يي
                                                           

 ة اهنع هللا يضرسنن النسائي والدار قطِب عن عائش ٖ
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إص اإلابكػػة فاطلبن ػػا مػػن معػػْب، وا٤بعػػْب يعػػِب ا٢بػػالؿ، مػػا تريػػدة ُأعطيػػه ٥بػػا وأقلػػل، فػػإذا 
جاعػػػ ، ص ُأعطي ػػػا كػػػٌب تشػػػبع، ألهنػػػا إذا شػػػبع  ٛبػػػردلت، وسػػػتطلب ا٤بعاصػػػي علػػػى الفػػػور، 

)أٍٚ بسع١ سسثت بعس ضغٍٛ ا  )أٍٚ بسع١ سسثت بعس ضغٍٛ ا  الوارد عن ػا:  عن ا   األثر ت قال  السيدة عائشة ر ي

   ايؿبع، إٕ ايٓاؽ ملا ؾبعت بڀِْٛٗ، مجشت بِٗ ْؿٛغِٗ إىل ايسْٝا ايؿبع، إٕ ايٓاؽ ملا ؾبعت بڀِْٛٗ، مجشت بِٗ ْؿٛغِٗ إىل ايسْٝا. 
 فالنف  تطلب الدايا والش وات واألهواء، لكن ا ٙبتاج إىل ا٤بن ج النبوي:

ٓٳا ٫ځ ْٳؿٵبٳع   }} ْٳأنڂٌ سٳتٻ٢ ْٳذٴٛع ٚإڇشٳا أځنځً ّٷ ٫ځ  ٔٴ قځٛ ٓٳا ٫ځ ْٳؿٵبٳع ْٳشٵ ْٳأنڂٌ سٳتٻ٢ ْٳذٴٛع ٚإڇشٳا أځنځً ّٷ ٫ځ  ٔٴ قځٛ   44{{ْٳشٵ

لكن من يُريد الدكتوراة   معرفة ت يستس ل ا٤بشػاؽ، لكػن مػن يريػد أف  ج اد شاؽ،
يسمن جسمه، ف و بذلك يُكرر الوليمة للدود   القرب، لكنػك إذا أردت الػدكتوراة   معرفػة 
ت ٯبػػػب أف ٛبشػػػي علػػػى مػػػن ج كبيػػػب ت وم ػػػطفاة، ص أتكػػػل كػػػٌب ٘بػػػوع وإذا أكلػػػ  ص 

 تشبع.
ايً ولػػن كتيػػك ا٤بػػرض، وتسػػَبيل قلبيػػاً وروكاايػػاً ألاػػك فػػإذا فعلػػ  ذلػػك تسػػَبيل جسػػد

صػػلوات ر  سػػتكوف   كيػػاة روكاايػػة دائمػػة مػػع ت جػػل   عُػػالة، ومػػع ا٢ببيػػب ا٤ب ػػطفى 
 .وتسليماته عليه

        اسػػػأؿ ت  -والػػػزان  هػػػي ا١برٲبػػػة الُكػػػربى  -أٝبعػػػْب ا٢بفػػػ  منػػػه
ات ص تُعػػد وص ُٙبػػد، و٫بػػن لػػي  لنػػا شػػأف ابلػػزان وا٢بمػػد في ػػا ُكرمػػ الُعظمػػى الػػٍب جعػػل ت 

 ع، ولكن اريد أف اُسد  اببه، والذي قاؿ لنا فيه سيدان رسوؿ ت:
ٕڇ  }} ٓٳا ٝٵ ٕڇؾځايڃعٳ ٓٳا ٝٵ ٕڇ،  ؾځايڃعٳ ٝٳا ْٹ ٕڇ،تٳعٵ ٝٳا ْٹ ُٳا  تٳعٵ ٖٴ ْٳا ُٳاٚٳظڇ ٖٴ ْٳا ٓٻظځطٴ،  ٚٳظڇ ٓٻظځطٴ،اي ٕڇ  اي ٝٳسٳا ٕڇٚٳايڃ ٝٳسٳا ٕڇ،  ٚٳايڃ ٝٳا ْٹ ٕڇ،تٳعٵ ٝٳا ْٹ ُٳا  تٳعٵ ٖٴ ْٳا ُٳاٚٳظڇ ٖٴ ْٳا ـٴ،  ٚٳظڇ ـٴ،ايڃبٳڀڃ   ٕڇٕڇٚٳايطٿدٵ٬ٚٳايطٿدٵ٬  ايڃبٳڀڃ

ٕڇ، ٝٳا ْٹ ٕڇ،تعٵ ٝٳا ْٹ ٖٴ  تعٵ ْٳا ٖٴٚٳظڇ ْٳا ٞٴ،  ُٳاُٳاٚٳظڇ ُٳؿٵ ٞٴ،ايڃ ُٳؿٵ ِٴ  ايڃ ِٴٚٳايڃؿځ ْٹٞ،  ٚٳايڃؿځ ْٹٞ،ٜٳعٵ ٙٴ  ٜٳعٵ ْٳا ٙٴٚٳظڇ ْٳا ٌٴ،  ٚٳظڇ ٌٴ،ايڃكڂبٳ ًڃبٴ  ايڃكڂبٳ ًڃبٴٚٳايڃكځ ٛٳ٣  ٚٳايڃكځ ٗٵ ٛٳ٣ٜٳ ٗٵ ٓٻ٢،  ٜٳ ُٳ ٜٳتٳ ٓٻ٢،ٚٳ ُٳ ٜٳتٳ   ٚٳايڃؿځطٵزٴٚٳايڃؿځطٵزٴ  ٚٳ

ٚٵ  شٳيٹوځشٳيٹوځ  ٜٴكٳسٿمٴٜٴكٳسٿمٴ ٚٵأځ ٘ٴ   أځ ٘ٴ ٜٴهځصٿبٴ   55{{ٜٴهځصٿبٴ

العينػػاف زانٮبػػا النظػػر، وهػػي ا١برٲبػػة الػػٍب يقػػع في ػػا الكرػػّب، واليػػداف زانٮبػػا اللمػػ  إلف  
لػػػيلم  بيػػػدة هػػػذة أو تلػػػك ف ػػػذة جرٲبػػػة، وأاػػػتم كػػػاف   ا٤بواصػػػالت ا٤بزدٞبػػػة ووػػػّب ذلػػػك، 

                                                           
 زاد ا٤بعاد والبداية صبن كرّب ٗ
 مسند أٞبد والبي قي عن أ  هريرة  ٘
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تعرفػػوف أف سػػيدان عرمػػاف عنػػدما دخػػل عليػػه رجػػل كػػاف قػػد اظػػر إىل امػػرأة كشػػف الػػريل عػػن 
سػػاق ا، فعنػػدما دخػػل عليػػه قػػاؿ: أمػػا يسػػتحي أكػػدكم أف يػػدخل علػػيل و  عينيػػه أثػػر الػػزان؟! 

ولكن ػػا فراسػػة ا٤بػػؤمن، قػػاؿ فقػػاؿ لػػه الرجػػل: أوكػػٌي بعػػد رسػػوؿ ت اي أمػػّب ا٤بػػؤمنْب؟ قػػاؿ: ص 
 :رسوؿ ت 

ٔڇ  ؾٹطٳاغٳ١ځؾٹطٳاغٳ١ځ  اتٻكڂٛااتٻكڂٛا  }} َٹ ُٴ٪ٵ ٔڇايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٘ٴ  ايڃ ْٻ ٘ٴؾځإڇ ْٻ ٓٵظڂطٴ  ؾځإڇ ٓٵظڂطٴٜٳ ٓٴٛضڇ  ٜٳ ٓٴٛضڇبٹ ٘ٹ   بٹ ًډ ٘ٹ اي ًډ   66{{اي

فمن يُريد أف ي ل إىل مقاـ الفراسة فال بػد لػه أف ٰبفػ  الػرأس ومػا وعػى، والػبطن ومػا 
(( الػذي يتلفػ  كوى، ويتذكر ا٤بوت والِبلى، وكاف ال ا٢بوف يقولوف: ))متلف  ص ي ل أبداً 

 هنا وهناؾ، وينظر   ا٤بنامنر هنا وهناؾ، فكيف ي ل؟!!.
ألي  لنا ُأسوٌة   ا٢ببيب؟ رأى ا١بماؿ الذي لي  بعػدة ٝبػاؿ، ٝبػاؿ ا١بنػات، وٝبػاؿ 
ا٤بلكوت، وٝباؿ العرش، وٝباؿ العوامل الرٞباايػة، والعػوامل اإل٥باميػة ... ومػع ذلػك مل يػؤثر فيػه 

   تطػرؼ عينػه، ألاػه يريػد ا١بمػاؿ األعظػم: شيااً من هذا ا١بماؿ، ومل                    
  ((ٔٚٔٚ)الػػػنجم)ومػػػا النتيجػػػة؟  الػػػنجم                               ((ٔٛٔٛ)الػػػنجم)رأى ألاػػػه كػػػرس  الػػػنجم

 كواسه الظاهرة والباطنة.
مقػاـ الكشػف والعيػاف، ص فمن يُريد أف ي ل إىل مقػاـ الوراثػة، وينػاؿ هػذة الوراثػة، أو 

بد أف ٰبف  هذة ا١بوارح واألركاف من النظرات الٍب هنى عن ا كارة الػرٞبن، أوػض كواسػي 
 ا٣بارجية لكي يفتل ت يل ما بداخلي.

فكمػػا أف لػػك كػػواٌس   الوجػػه، لػػك كػػواسٌّ روكاايػػة   القلػػب، فلػػك عينػػاف ولكػػن 
اإل٥بػػي، ولػػك آذاف ولكػػن تسػػمع تسػػبيل تنظػػراف   عػػامل ا٤بلكػػوت األعلػػى و  عػػامل البػػاطن 

الكائنػػات، وكػػالـ مالئكػػة السػػماوات، ولػػك لسػػاف ولكػػن ٱباطػػب هػػذة ا٢بقػػائع، لكػػن طا٤بػػا 
 أا  مشغوؿ اب٢بواس ا٣بارجية فإف ا٢بواس الداخلية   ٨بازهنا كٌب ت دأ، فماذا أفعل؟

يو  يييه ي  لاييي ُل يو  يييه ي  لاييي ُلًنييييي يييُاي لويييٍشٌ ييًنييييي يييُاي لويييٍشٌ

يي

ي  ييييييى ني ل يييييي َل ي  ييييييى ني ل يييييي َل شييييييه  يَيييييي ي يييييي   يي شييييييه  يَيييييي ي يييييي  

يي اصثنػػػْب معػػػاً، فالقلػػػب اببػػػه ا٤بلكػػػوت، وا١بسػػػم اببػػػه ا٤بُلػػػك، وأاػػػ  تريػػػد أف ص ي ػػػلل 

                                                           
 جامع الَبمذي والطرباٍل عن أ  سعيد ا٣بدري  ٙ



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج اٌفشلا77ْ-63(                   ذفغري اآلياخ ) 95 )                   ػثاد اٌشمحٓ ًطفاهتُ               :  أٌٔاع 7

تشاهد ٝباصت وأسرار ا٤بلكوت، فما الذي يشاهدها؟ لي  عْب ا٢ب ، ولكػن عػْب القلػب، 
وعػػْب الػػروح، وعػػْب الفػػؤاد، وعػػْب السػػر، وعػػْب ا٣بفػػا، وعػػْب األخفػػى .. عيػػوف تػػرى فػػا هػػذة 

 :قيـو العوامل ا٤بكنواة من ملك ا٢بي ال
يي  ييييييييُاي لييييييييلو يالي ييييييييُاي ل  ييييييييىب  ييييييييُاي لييييييييلو يالي ييييييييُاي ل  ييييييييىب

يي

يي يييييه ًمي ل ُييييي يفيييييٍي ييييي بي لى يييييىبٌي يييييه ًمي ل ُييييي يفيييييٍي ييييي بي لى يييييىبٌي

  عػػػْب الغيػػػب بػػػداخلك، ولكػػػن ٙبتػػػاج أف تغُػػػض عػػػْب ا٢بػػػ  أوًص: يي            
                 ((ٖٖٓٓ)النور)كٌب تُفتل أب ار قلوفم.  النور 

توبػػة ت ػػحب كػػل مقامػػات ابب التوبػػة للمػػؤمنْب أٝبعػػْب، وال وبعػػد ذلػػك فػػتل ت 
اإلاسػػػاف   سػػػّبة وسػػػلوكه إىل كاػػػرة الػػػرٞبن، يتػػػوب مػػػن الػػػذاوب، فػػػإذا  ب مػػػن الػػػذاوب 
وأقبػل علػػى األعمػاؿ ال ػػا٢بة، يتػوب مػػن رؤيػة ال ػػا٢بات وا٢بسػنات، ألاػػه هػو الػػذي عمل ػػا 

 ويرى فال ت عليه   تنفيذها والقياـ فا.
 وص طوًص، ويعلػم علػم اليقػْب أف ا٢بػوؿ مث يتوب من رؤيته هذة، وص يش د لنفسه كوصً 

هػػو الػػذي يتػػوصة بوصيتػػه   كػػل وقػػ  وكػػْب، ولػػو  والطػػوؿ مػػن رب العػػا٤بْب، وأاػػه وكػػدة 
 ٚبللى عنه طرفة عْب أو أقل ما زاد عن الَباب أو الطْب.

، ومػاذا فنحن أصلنا تػراٌب أو طػْب، وكػل مػا زاد عػن ذلػك ف ػو ٝبػاؿ رب العػا٤بْب 
أعطػػػاٍل مػػػن فاػػػله، فيكػػػوف معػػػي كػػػل شػػػيء، وإذا تػػػركِب لنفسػػػي، فمػػػاذا يكػػػوف معػػػي؟!! إذا 

 معي؟! لي  معي وّب ا٤بعاصي والغفلة وما شابه ذلك.
  عليػػػػه التوبػػػػة الن ػػػػوح:  إذا مشػػػػى اإلاسػػػػاف علػػػػى ذلػػػػك، و ب ت          

                                                    كيػػػػػػػػػػػػػف يبػػػػػػػػػػػػػد٥ِّبا
ٕبسنات؟ إما ٲبسل السياة وياع مكاهنا كسنة، وإما يوفع ا٤برء لعمٍل صاحل ويػدخل   قػوؿ 

  ت:                          ((ٔٔٗٔٔٗ)هود)و  كلتا األكواؿ فاع  هود  هو الػذي يتػوىل
 ذلك.

كيػاذم علػى التخلػي ابلكليػة عمػا أشػار إليػه ت  هؤصء ص بد أف ٰبرصوا كل ا٢بػرص  
اعمتػػػال  الػػػٍب في ػػػا اللغػػػو، والػػػٍب في ػػػا الل ػػػو،              قولػػػه: 

والٍب في ا الغيبة، والٍب في ا النميمة، والٍب في ا الوقيعة ... ف ي ٦بال  زور، فلػي  لػه شػأٌف 
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  ال  كل ا يعاهد افسه ويقوؿ ٥با: ت قاؿ يل: ٗبجال  الزور أبداً، وهذة اعمت            
                        ((ٙٛٙٛ)األاعاـ)األاعاـ. 

ألٍل لػو مل أتػرؾ هػػذة اعمتػال  فست ػيبِب العػػدوى مػن أهل ػا، ومػػن ا١بػائز أف أرجػع مػػرة 
وقد ٰبدث يل كبوة، وقػد ٰبػدث يل ، ومن ا١بائز أف ٰبدث عندي تردد، اثاية والعياذ ابع 

وقفػػة، والوقفػػة كجػػاب، فاإلاسػػاف ص ٯبلػػ  ٦بػػال  الػػزور، وص ٦بػػال  الفجػػور ابلكليػػة أبػػداً 
 م ما كاف األمر، وم ما كاف الشأف.

فاػػالً عػػن أاػػه يُعػػوِّد افسػػه علػػى أف كػػل كلمػػة ينطػػع فػػا   كػػع أكػػد أمااػػة، وشػػ ادة 
 ه عن قوؿ ما ص يعلم.علي ا، فّبعوي وين ى افس ُٰباسبه ت 

فم يبة ا٤بسلمْب   هذا الزماف أف الكل يُفػٍب بغػّب علػم   أي ٦بػاؿ، فتجػد كرػّب مػن 
الناس خبّب   السياسة، وانقد فِب، وخبّب اقت ادي، ويعرؼ ا٣بطط ا٢بربية .. ويُفٍب   كػل 

  نػا وقػاؿ لنػا: شيء بغّب علم!! مع أف سلفنا ال احل مل يكواوا على هذة الشػاكلة، وت وجل 
                                  ((ٖٖٗٗ)النحل)النحل. 

  ديػػن ت؟ ص يوجػػد، ومػػع ذلػػك   هػػل يوجػػد أكػػد أعلػػم مػػن أصػػحاب رسػػوؿ ت 
كػاف ٝبػع النػاس ل ػالة الػَباويل، وَمػن الػذي معػه   كااوا ٰبَبموف التخ ػا، سػيدان عمػر 

مػػن رسػػوؿ ت؟ سػػيدان ُأ   بػػن كعػػب، فػػأمرة سػػيدان عمػػر أف ُي ػػلي دكتػػوراة   علػػم القػػراءات 
ابلنػػاس، مػػع أف سػػيدان عمػػر ٰبفػػ  القػػرآف ومعػػه القػػراءات، ولكنػػه ٰبػػَـب التخ  ػػات، ألف 

 قاؿ فيه: النيب 
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٘ٳ  إڇ ًډ ٘ٳاي ًډ ٌٳ  اي ٌٳدٳعٳ ٕڇ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ايڃشٳلٻايڃشٳلٻ  دٳعٳ ٕڇيٹػٳا ُٳطٳ  يٹػٳا ُٳطٳعٴ ٘ٹ   عٴ ًڃبٹ ٘ٹ ٚٳقځ ًڃبٹ   77{{ٚٳقځ

زؿ القػػرآف ٗبػػا قػػاؿ!! لكػػن عنػػدما أتا فتػػوى إاػػه ينطػػع اب٢بػػع، وكػػم مػػن مػػرة ينطػػع وينػػ
 يقوؿ: أين علي بن أ  طالب؟

 ، اكَباماً للتخ  ات.ألاه هو ا٤بفٍب الذي عيلنه الرسوؿ 
ويرسػػله سػػيدان رسػػوؿ ت إىل ا٤بعركػػة ومعػػه سػػيدان أبػػو بكػػر، ومػػع أهنمػػا وزراؤة إص أاػػه 

                                                           
 جامع الَبمذي وسنن أ  داود عن ابن عمر ر ي ت عن ما ٚ
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ع ػػػا  يدان رسػػػوؿ ت أرسػػػل ما جنػػػد، وقائػػػد ا١بػػػيش عمػػػرو بػػػن العػػػاص، الػػػذي سػػػللمه سػػػ
 القيادة!!.

كل ػم كػااوا سػائرين علػى هػذا ا٤بنػواؿ، و٫بػن إىل ع ػر قريػب كنػا كػذلك سػائرين علػػى 
هػػذا ا٤بنػػواؿ، فمػػا الػػذي اسػػتجدل   هػػذا الع ػػر؟ فتنػػة وقػػع في ػػا معظػػم ا٤بسػػلمْب، ومل ينتب ػػوا 

 :لقوؿ ا٢ببيب 
ٕٻ  }} ٕٻٚٳإڇ ِٵ  ٚٳإڇ ِٵأځبٵػٳهٳهڂ ٞٻ  أځبٵػٳهٳهڂ ٞٻإڇيځ ِٵ  إڇيځ ِٵٚٳأځبٵعٳسٳنڂ ٓٿ  ٚٳأځبٵعٳسٳنڂ ٓٿَٹ ّٳ  َٳذٵًٹػٶاَٳذٵًٹػٶا  َٞٞٹ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ٕٳ  ايڃكٹ ٕٳايجٻطٵثٳاضٴٚ ٕٳ  ايجٻطٵثٳاضٴٚ ُٴتٳؿٳسٿقڂٛ ٕٳٚٳايڃ ُٴتٳؿٳسٿقڂٛ   ٚٳايڃ

ٕٳ ٗڇكڂٛ ٝٵ ُٴتٳؿځ ٕٳٚايڃ ٗڇكڂٛ ٝٵ ُٴتٳؿځ   88{{  ٚايڃ

والرراثروف هم الذين يتكلمػوف   كػل شػْي، وا٤بتفي قػوف أي الػذي ٯبعػل أكػدهم افسػه 
 ، فلماذا ٘بعل افسك مع هؤصء؟!!فقيه   كل ٦باؿ .. ف ؤصء أبغض الناس لرسوؿ ت 

ب أف ينتبه لكل كلمة يقو٥با على أي إاساف وألي إاساف، ف ػي شػ ادة لػك فا٤بؤمن ٯب
، تػػتكلم مػػع أكػػدهم ويػػذكر لػػك فػػالف، فتقػػوؿ: فػػالف أو عليػػك، ٰباسػػبك علي ػػا الػػرٞبن 

ل، واألدلػة والرباهػْب معػك  هذا صفته كذا وكذا، هذا األمر لي  س اًل، فا٢بارة اإل٥بية ُتسجِّ
 يك!!.أا ، ألف جواركك ستنطع وتش د عل

فػػا٤بؤمن العاقػػل ا٢بكػػيم هػػو مػػن يلتػػـز ابل ػػم ، وص يػػتكلم إص عػػن  ػػرورات تشػػب اً 
 .ابلنيب العدانف 

فالعبػػػادة الػػػٍب كػػػاف سػػػيدان رسػػػوؿ ت يعطػػػػي أصػػػحابه دورة تدريبيػػػة في ػػػا هػػػي عبػػػػادة 
ال ػػم ، وكػػاف ُٰباػػر ٥بػػم وسػػائل إياػػاح، فسػػيدان أبػػو بكػػر كػػاف كا ٕب ػػوة وياػػع ا ٙبػػ  

إذا تكلم فإف ا٢ب ػوة تعػاك  اللسػاف فػال يػتكلم وبػذلك يُقلػل الكػالـ، فسػألوة  لسااه، كٌب
 عن ذلك، فقاؿ: هذا الذي أوردٍل ا٤بوارد، جعل له فرامل صغّبة ليوقفه.

فَمن   هذة األمة اآلف ٯبعػل فرامػل للسػااه؟!! لنسػف اسػمع السػب والشػتم واللعػن 
 ا٤بؤمنْب وص من ج ا٤بسلمْب.وإىل ما ص هناية   كل األمور، وهذا لي  من ج 

إذا سألك أكد: ما رأيك   فػالف؟ فرأيػك الػذي اطقػ  بػه شػ ادة ٰباسػبك علي ػا ت 
                                                           

 جامع الَبمذي ومسند أٞبد عن جابر  ٛ
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.فال بد أف تعرؼ ذلك جيداً وتُفكِّر وتُقدِّر قبل أف ينطع اللساف ، 
                يُاػػػر،  واللغػػػو هػػػو الكػػػالـ الػػػذي ص ينفػػػع وص

كأف اتسػامر مػع بعاػنا واػتكلم   أمػور عامػة ص تنفػع أكػداً وص تاػر أكػداً، لػي  في ػا ويبػة 
 وص ٭بيمة وص شيء من هذا القبيل.

لكن ا٤بؤمنوف مشغولوف عن هذة ا٤بوا يع، إمػا كػالـ يُفيػد وإص فالسػكوت أفيػد للعبػد 
 :  الػػذي يريػػد القػػرب مػػن ا٢بميػػد اعمتيػػد                          ((ٖٖ)ا٤بؤمنػػوف)ا٤بؤمنػػوف 

لػػػي  عنػػػدهم وقػػػٌ  للغػػػو، وص لل ػػػو، ألٍل مسػػػافر، وص أعػػػرؼ مػػػٌب أصػػػل، وأريػػػد أف أذهػػػب 
وأكجز يل بيتػاً طيبػاً، ورصػيد ينتظػرٍل، ألف هنػاؾ ص يت ػدؽ أكػٌد علػى أكػد، وص أكػٌد يُعطػي 

 .أكد، فلن ينفعِب إص ما عملته وكولته إىل ملك ا٤بلوؾ 
  يا ساعة فاجعل ا طاعة، كٌب ص تنػدـ علػى الباػاعة، وتقػوؿ: الدا            

                           )رب ارجعػػوف كػػٌب ُأصػػلل مػػا فػػات، أو أتػػدارؾ مػػا  )ا٤بؤمنػػوف()ا٤بؤمنػػوف
 فات، لكن ص شيء من ذلك هناؾ، لذلك ا٤بؤمن يبعد ابلكلية عن ٦بال  اللغو.

                             إذا ذُكِّر
آبايت ت يتذكر ويرجع إىل موصة، ألف قلبه قريب من ت، وملػيء ساػوار ت، ومشػغوؿ بػذكر 

، ويكػػوف واقفػػاً ة ت، فعنػػدما يسػػمع آايت ت يتوقػػف ويسػػَبجع، ويرجػػع سػػريعاً إىل مػػوص
 عند اآلايت ينفذ ما في ا من توصيات وتوجي ات، ليناؿ أعلى الػدرجات ٔبػوار ا٤ب ػطفى 

 وأكبابه الكراـ.
هؤصء القـو يتمنوف ا٣بّب ألافس م، وألزواج م، وألوصدهم، ويريدوف أف يكواػوا مع ػم 

اً ٥بػؤصء، فػنحن اكػل   ا٤بسّبة، فا٤بؤمن الذي ٲبشي وكػدة ويػَبؾ زوجتػه وأوصدة يكػوف منا٤بػ
واشرب واناـ معاً، أفال اسّب إىل ت معًا؟!! ولكن كيف آخذهم معي؟ ابللطف واللػْب والرقػة 

 واحملبة.
فأوؿ من مشى مع رسوؿ ت إىل ت زوجته السيدة خدٯبة، وابن عمه الػذي كػاف يربيػه 

اذا؟ ألاػه كػاف يعػامل م وهو سيدان علي، والعبد الذي كاف عندة وهو سيدان زيد بػن كارثػة، ٤بػ
 ابللطف واللْب واحملبة، كٌب يكواوف معه هناؾ، ويُلحقوا ابألخيار واألبرار واألط ار: 
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                         ومػػػػػٌب يكواػػػػػوا
 يكواوف   اآلخرة ٔبوار كبيب ت وم طفاة.قرة أعْب؟ إذا كااوا سائرين على من ج ت، و 

لكػػن ا٤بسػػلمْب ااقلبػػ  أكػػوا٥بم   هػػذا الزمػػاف، فػػأهم شػػيء عنػػدة أف يُػػوفِّر ٥بػػم مػػا لػػذل 
وطاب من الطعاـ والشراب ليسعدوا ويشػكروة ويُرنػوا عليػه، وبعػد ذلػك ص يبحػ  عػن طاعػة 

 ت، وص رعاية ت، وص كع ت!!.
م ات   زماانا اآلف   أايـ الدراسة بسبب الدروس واإلمتحػاانت وكرّب من اآلابء واأل

ص يبحروف عن ال الة والطاعػة لػنوصد، وأهػم شػيء يسػألواه: هػل ذهبػ  لػدرس كػذا وكػذا؟ 
 !!وفقط وينت ى األمر

فػػال يسػػأله أكػػٌد عػػن ال ػػالة، وإذا قػػاؿ لػػه أبػػوة مػػراًل: صػػلِّ أوصً مث اذهػػب إىل الػػدرس، 
 ركه كٌب يلحع ابلدرس!!.فتقوؿ له األـ: ات

ال الة هي الٍب ٘بعله يف م ويستوعب الػدرس سػريعاً، وص ينسػاة، ألهنػا ٘بعػل اإلاسػاف 
 .أكرر ف ماً وذكاءاً، لكن ا٤بسلموف تركوا كتاب ت 

لذلك ٯبػب أف انتبػه إذا أراد اآلابء أف يكػوف أبنػاؤهم قُػرة عػْب ٥بػم، فػال بػد أف يكواػوا 
أف يُغابوا ت، وٱبافوف من الوقػوع   ا٢بػراـ، كػٌب يفػوزوا بر ػواف صا٢بْب ومتقْب، وٱبشوف 

ت، ويتحػػر وا األرزاؽ ا٢بػػالؿ، وبيتعػػدوا عمػػا كرلمػػه ذو ا١بػػالؿ واإلكػػراـ، كال ػػحابة األولػػْب، 
فكػػاف الرجػػل ٱبػػرج   ال ػػباح ليعمػػل بيػػدة فتقػػوؿ لػػه ابنتػػه: )اي أبتػػاة ٙبػػرلى لنػػا مطعمػػاً كػػالصً 

 ا١بوع وص ا رب على النار( ف ذة قرُة األعْب ٥بم.فإان ا رب على 
            ويطلبوف ألافس م: 

ػل أي واكػد منػا افسػه أف يكػوف إمامػاً للمتقػْب،  فتل ت لنػا البػاب أاػه ص مػااع أف يُرشِّ
ويقتػدوا فُػداة، ويكػوف لػه ويكوف مرشداً للسالكْب، ويكوف عارفػاً للطػالبْب، لكػي يقتػدوا بػه، 

 .ا يباً من إرث سيدان رسوؿ ت 
 هؤصء ما أجرهم؟ وما جزاءهم؟
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  الُغرفػػة الػػٍب قػػاؿ ت في ػػا:                           ((ٕٕٓٓ)الزمػر)الغُػػرؼ العليػػة    الزمػر
، دار ا١بنة، والٍب سيكوف ساكني ا ٥بم مذاٌؽ خاص ومتعػة فريػدة وهػي النظػر إىل وجػه ت 

وتلقِّػػػي السػػػالـ مػػػن السػػػالـ، يُلقػػػوف في ػػػا ٙبيػػػٌة مػػػن ا٤بالئكػػػة، وٙبيػػػٌة مػػػن إخػػػواهنم وأشػػػباه م 
 .وأمرا٥بم، وسالـ من السالـ 

ـ ش ود، والكالـ ص يفيد، وإ٭با اببه: ذؽ تعرؼ، اسػأؿ وأٝبل ت الكالـ ألف هذا مقا
 ت أف اكوف من أهل هذة الغرؼ أٝبعْب. 

 :      وكٌب يطمانوا طمأهنم ت فقاؿ: 
 :           لن ٱبرجوا من ا أبداً: 

فاػػل مػن سػػاكِب الغػرؼ   ا١بنػػاف، ص يوجػد مكػػاف، وص مكااػة، وص مقػػاـ، وص ُمقامػة أ
 أف اكوف من م أٝبعْب. اسأؿ ت 
                                

ا، وص نػػا وص اهػػتم بنػػينب نػا ت أاػػه لػػوص أاكػػم تػػدعوف ت، وتنػاجوف ت، َلَمػػا اظػػر ت إلي
واآليػػة إذا كااػػ  للكػػافرين لػػوص دعػػوة األابيػػاء ٥بػػؤصء الكػػافرين، مػػا جعػػل ت أعلػػى شػػأانا ... 

 .٥بم اهتماماً، وص اهتم فم طرفة عْب وص أقل، وإ٭با ليقيم علي م ا٢بجة برسله وأابيائه 
علنػا أف ُٰبققنا ٔبماؿ هذة اآلايت، وأف يكتب لنػا هػذة العنػاايت، وأف ٯب اسأؿ ت 

 من الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف أكسنه.
ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ
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  العنكبوت(العنكبوت())
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  11((11))  اترالء اهلل ٌٍّؤِننياترالء اهلل ٌٍّؤِنني..88
ا٢بمػػد ع الػػذي جعلنػػا مػػن أكبابػػه، وأوقفنػػا دائمػػاً علػػى اببػػه،  -بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  

وسقاان من القػرآف الكػرَل صػا  شػرابه، وال ػالة والسػالـ علػى النػور ا٥بػادي، والسػر الظػاهر 
وكػل مػن اهتػدى فػدي م، ومشػى علػى  والبادي، سيدان دمحم وآله ا٢بكماء، وأصحابه العلمػاء،

درفم ما دام  األرض والسماء، واجعلنا من م ومع ػم   الػدايا ويػـو العػرض وا١بػزاء أٝبعػْب 
 .. آمْب آمْب اي رب العا٤بْب.

القرآف الكرَل يعامي القاااي ا٢بياتية الٍب تتعرض ٥با األمة وأفرادها   كل وقػ  وكػْب، 
ا ٫بن فيه، مػع أاػه أُاػزؿ علػى ا٢ببيػب ا٤ب ػطفى منػذ أكرػر ومن عظمة هذا الكالـ أاه ي ف م

من ألف وأربعمائة عػاـ، لكنػه يتحػدث عػن ا٤بشػكالت الػٌب تعَب ػنا واتعػرض ٥بػا كأاػه ي ػف 
 ما ٰبدث بيننا ٛباماً بتماـ، وهذا دليل على إعجاز كالـ ت جل   ُعالة.
ابلنسػػػبة للمسػػػلمْب  واآلايت الػػػٍب معنػػػا اليػػػـو تتحػػػدث عػػػن قاػػػية تُعتػػػرب قاػػػية الع ػػػر

أٝبعػػػْب، فا٤بسػػػلموف مػػػرل علػػػي م   الفػػػَبات ا٤با ػػػية سػػػنوات كرػػػّبة ٚبلفػػػوا في ػػػا عػػػن ركػػػب 
رين   طلب العلم، و  طلب ا٤بدايػة وا٢بداثػة، فأصػبح  الفجػوة  ا٢باارة، وكااوا في ا ُمق ِّ

 الٍب بيننا وبْب الكافرين فجوة كبّبة جداً جداً إىل ما صهناية.
رػػاؿ: أصػػبل أهػػل أمريكػػا مػػن كرػػرة ا٣بػػّبات عنػػدهم والػػٍب تُنبت ػػا اب١بػػد وعلػػى سػػبيل ا٤ب

واصجت ػػاد والعمػػل أر ػػ م، وا٤بخػػازف ص تسػػع هػػذة احملاصػػيل الزراعيػػة، والتخػػزين سػػُيكلف م 
الكرػػػّب، ولػػػو عر ػػػوا كػػػل مػػػا أاتجتػػػه كقػػػو٥بم فػػػإف السػػػعر سػػػينخفض، فبػػػا٤بف ـو اصقت ػػػادي 

أف ٱبزاوهػا ويػدفعوا تكلفػة التخػزين مػن أجػر ٨بػازف،  العلمي ا٢بدي  ماذا ي نعوف؟ بػدًص مػن
وكيمػػاوايت كػػٌب ص تسػػوِّس ا٢ببػػوب وٙبػػتف  ٕبيويت ػػا وأجنت ػػا كيػػة فػػإذا ُزرعػػ  تُنػػتج، ووػػّب 

 .... ذلػػػػػػػك، فػػػػػػػإهنم يلقػػػػػػػوف ٔبػػػػػػػزء كبػػػػػػػّب مػػػػػػػن ا٢باصػػػػػػػالت الزراعيػػػػػػػة   احملػػػػػػػيط لن٠بػػػػػػػاؾ 
 !! .... يل   احملػػػػػػيط،وهػػػػػػذا   كػػػػػػل عػػػػػػاـ، فيلقػػػػػػوف ابلػػػػػػذرة وابلقمػػػػػػل ووّبهػػػػػػا مػػػػػػن احملاصػػػػػػ

 وكرّب من الدوؿ لي  عندها شيء!!.
                                                           

 ـٕٚٔٓ/ٔ/ٜٕهػ ٖٛٗٔد األوىل من ٝبا ٔاألق ر  –إسنا  -ا٢بميدات  ٔ
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وكػػػذلك أهػػػل أورواب ك ولنػػػدا والسػػػويد والنػػػرويج والػػػد٭بارؾ ووػػػّبهم عنػػػدهم منتجػػػات 
كيواايػػة تكفػػي العػػامل كلػػه، مػػن اللحػػم والسػػمن واأللبػػاف، واأللبػػاف وصػػلوا في ػػا لسػػر يػػرٰب م، 

يلػػة، وُتسػػتخدـ بعػػد ذلػػك   هػػذة ا٢بالػػة، فينزعػػوف ا٤بيػػاة الػػٍب في ػػا وٯبففوهػػا فتعػػيش ٤بػػدة طو 
لكن الزبد أين يذهبوا ابلفائض منه، ف ي ٙبتاج إىل مػربدات  ػخمة، وٙبتػاج إىل ك ػرابء، ولػو 

 عر وها سينزؿ سعرها، فيلقوهنا   البحر لن٠باؾ!!.
الػػػػٍب سػػػػخرها ٥بػػػػم فأكسػػػػن  اإلاتػػػػاج ٥بػػػػم،  هػػػػؤصء أكسػػػػنوا اسػػػػتخداـ أدوات ت 

 تنػػتج إاتاجػػاً للمػػؤمن وإاتاجػػاً للكػػافر، ولكػػن تُنػػتج ٤بػػن يعمػػل وٯبت ػػد فػػاألرض هػػي األرض ص
ويسػابع   العلػم ا٢بػدي  ويطبقػه   هػذة اعمتػاصت، إف كػاف   ا٢بيػواانت، أو و  الػػدواجن، 

 و  كل األمور.
وقفػػوا عنػػد اقطػػة معينػػة يرددوهػػا واسػػمع ا   كػػل مكػػاف:  -هػػداهم ت  -ا٤بسػػلموف 

وا ػػلي وا ػػـو و٫بػػج، فلمػػاذا جعػػل ت عنػػد هػػؤصء القػػـو وسػػعة    ٫بػػن مسػػلموف وموكػػدوف
األرزاؽ وتركنػػا فقػػراء؟! أرأيػػتم ا٢بُجػػة العوجػػاء الػػٍب اقو٥بػػا؟!! ويريػػدوف ٗبجػػرد أف يقولػػوا ٫بػػن 
مؤمنْب، ٯبعل ت ٥بم األرض جنة، فيمد يدة   األرض ليأخػذ مػا يريػدة، وٲبػد يػدة   الشػجر 

 .فيأخذ من الرمر ما يريد!!
وهذا األمر لي    الػدايا، ولكػن   الػدار اآلخػرة، ألف ا١بنػة سػتكوف هكػذا، فتكػوف 
أشجار ا١بنة ٔبواران وفروع الشجرة انزلة على اإلاساف، وكل ما تشت يه افسػه ينػزؿ   كجػرة 
بدوف أف يطلب أو يتكلم، ومن اف  الشجرة يشت ي التفاح فينزؿ التفاح   كجرة، يشػت ي 

نػػب   كجػػرة، وإذا اشػػت ى تفاكػػة أخػػرى ٯبػػد التفاكػػة الراايػػة وػػّب األوىل   العنػػب فينػػزؿ الع
 الطعم والشكل واللوف والرائحة!!، إهنا ا١بنة.

لكننػػا تعجلنػػا واريػػد ا١بنػػة   الػػدايا، وبػػدوف تعػػب وص عمػػل وص عنػػاء وص شػػيء، وكػػأف 
لي    ا٤بسػجد الغِب عنا وعن طاعاتنػا أٝبعػْب: مػا دمػ  صػ الوكد منا يريد أف يقوؿ ع 

 فيجب أف ٘بعل يل كل ما أطلبه أمامي مباشرة بعد ال الة.
يعا١بنػػػا فػػػا   افػػػ   أصػػػحاب رسػػػوؿ ت  ف ػػػذة القاػػػية كمػػػا عػػػامي في ػػػا ت 

صػلوات َلملا آمنوا ومشوا مع كارة النيب  اآلايت الٍب أاز٥با علي م، فأصحاب رسوؿ ت 
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كيػػػف يػػػؤذي م الكفػػػار؟! وكيػػػف ياػػػربه هػػػذا؟! وكيػػػف ، كػػػااوا كػػػزينْب، فر  وتسػػػليماته عليػػػه
يطردة هذا؟! وكيف يشتمه هذا؟! وهو مؤمن، فيظن أاه طا٤با هػو مػؤمن فػال ٯبػب أف يتعػرض 

 له أكد أبداً، ف و   ٞباية ت ورعاية ت على الدواـ.

  ادلؤِٓ ًحتًّ اٌثالءادلؤِٓ ًحتًّ اٌثالء
 مػٌب سػنظل هكػذا؟ ، وقػالوا لػه: اي رسػوؿ ت إىلفشكوا ذلك إىل سيدان رسوؿ ت 

        إىل مػػٌب اتعػػرض ٥بػػذا الاػػنك والتعػػب والشػػدة واإليػػذاء؟ فنزلػػ  اآلايت: 
                               

صختبػػػار، ودار اصبػػػتالء، فأسػػػ ل شػػػيء أف ينطػػػع ٤بػػػاذا؟ الػػػدايا دار اصمتحػػػاف، ودار ا
اللساف بكلمة اإلٲباف، لكن اإلٲبػاف دعػوة، والػدليل علػى صػدؽ اإلٲبػاف أاػه يتحملػل مػا يطلبػه 

 منه اإلٲباف، وما يطالبه به كارة الرٞبن عزوجل.
ف ولكػػن ت وصػػف م   القػػرآف وصػػفاً قبيحػػاً، اسػػأؿ ت و هنػػاؾ ُأانس قػػالوا: ٫بػػن مؤمنػػ

      والسػػػالمة أٝبعػػػْب:ا٢بفػػػ                                                 
                                      ((ٔٔٔٔ)ا٢بج)ما م ّبة؟ ا٢بج 

                     ((ٔٔٔٔ)ا٢بػػػج)ى أف يكػػػوف   هػػػذا هػػػل يوجػػػد منػػػا مػػػن ير ػػػ..  ا٢بػػػج
  ، ٫بن اريػد أف اكػوف: ا٤بوقف ا٤بُخزي؟ كاشا ع                            

فال بد أف اوطِّد أافسنا من البداية على أانا ما دمنا آمنا وأسػلمنا فػال بػد مػن ...  األكزاب(األكزاب(ٖٕٖٕ))
 اختبار، وص بد من امتحاف، والدايا ُخلق  من أجل ذلك.

ال ػادقْب عنػدما كػااوا يقولػوف ٥بػم: قػد ٝبػع لكػم  وااظػروا إىل أصػحاب رسػوؿ ت 
  األعػداء ا١بيػوش، وأعػػدادهم مػرلكم عشػػرات ا٤بػرات، فمػػاذا أاػتم فػػاعلوف؟             

                                            ((ٖٖٔٚٔٚآؿ عآؿ ع)مراف)مراف. 
وعندما ٝبع  ُقريش القبائل الكبّبة   ا١بزيرة العربية وذهبوا وكاصػروا ا٤بدينػة، وأهػل 
ا٤بدينػة مػع كاػرة النػيب كػااوا قليلػْب   العػدد، فعنػدما اظػروا إلػي م وشػاهدوهم، مل ٱبػػافوا ومل 

  يرتعشػػػػػػػػػػػػوا ومل يفػػػػػػػػػػػػروا:                                                   
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                                             ((.)األكزاب.)األكزاب 
زاد اإلٲبػػػاف، وزاد التسػػػليم، ألف كاػػػرة النػػػيب عللم ػػػم ذلػػػك، فمػػػن جػػػاءة ليػػػؤمن كػػػاف 

العشػّبة أو األهػل أو أهػل كارة النيب ٱبربة على أاه سيتعرض للبالء ٩بػن كولػه، إف كػاف مػن 
 بلدة، وسيتعرض لتاييع   ا٤بعايش.

افسه كاصرة الكفار ثالث سػنوات هػو وأصػحابه   ِشػعب ا٠بػه شػعب أ   فالنيب 
طالػػب، فػػال يعطػػوهم طعػػاـ ولػػو كػػٌب اب٤بػػاؿ، فػػال يبيعػػوا ٥بػػم، وص يشػػَبوا مػػن م، كػػٌب وصػػل 

قطعػػة جلػػد فيت يػػأ لػػه أهنػػا خبػػزاً،  الواكػػد مػػن م مػػن شػػدة ا١بػػوع عنػػدما ينظػػر إىل األرض فيجػػد
فيأخػػػػػذها وككل ػػػػػا مػػػػػن شػػػػػدة ا١بػػػػػوع الػػػػػذي تعر ػػػػػوا لػػػػػه!!، ولكػػػػػن م مل يزيػػػػػدوا إص إٲبػػػػػاانً 

 وتسليماً!!.فال بد من اصختبار، وما بنود هذا اصختبار الذي اتعرض له   الدايا؟
  أعطػػػػػػػػػػػػػػاان ت البنػػػػػػػػػػػػػػود:                                               

                ((ٔ٘٘ٔ٘٘)البقػػرة)أي ٬بتػػربكم   ٟبػػ  مػػواد، هػػل يوجػػد أكػػد يػػدخل الػػدايا  البقػػرة
 وٱبرج من ا بدوف أف ٱُبترب   هذة ا٣بم ؟ ص، وإص كيف كخذ هذة ا٤بنزلة؟!!.

  وهذة ا٤بنزلة من الذي كخذها؟                                            
      ((ٖٖ٘٘) ف ل) وا٢ب  العظيم هو أف يكوف معه توفيع العزيز ا٢بكيم  ف ل. 

خ لػػػ ا وجعل ػػػا ِخزااػػػة ل سػػػالـ، ف ػػػي ا٢بافظػػػة لشػػػرع ت  وبلػػػدان م ػػػر ألف ت 
قػرآف مػن ا٤بسػلمْب   وكتاب ت، وينتشر من ا إىل كل فجاج األرض، فمػن يُريػد أف يسػمع ال

أي مكاف، يسمعه من قُػرلاء م ػر، والػذي يُريػد أف يعػرؼ دينػه ٕبسػب الوسػطية الػٍب اختارهػا 
لنا رب الربية، يعرفه من رجل من م ر ٚبرلج من األزهر الػذي ٞبػل رسػالة اإلسػالـ الوسػطي، 

 ر فقاؿ:فأراد النيب أف يُعّرِفنا هذة األمو ت سيظل ذلك إىل يـو الدين، وإف شاء 
ٓٵسٶا نځجٹريا  ا  شٳا ؾځتٳ ٳ شٳا ؾځتٳ ٳ إإ  }} ٗٳا دٴ َٹكٵطٳ; ؾځاتٻدٹصٴٚا ؾٹٝ ِٵ  ٝٵهڂ ًځ ٓٵسٶا نځجٹريعٳ ٗٳا دٴ َٹكٵطٳ; ؾځاتٻدٹصٴٚا ؾٹٝ ِٵ  ٝٵهڂ ًځ ٓٳازٹ   ; ؾځصٳيٹوځ; ؾځصٳيٹوځاڄاڄعٳ ٝٵطٴ أځدٵ ٓٵسٴ خٳ ٓٳازٹ ايڃذٴ ٝٵطٴ أځدٵ ٓٵسٴ خٳ ايڃذٴ

ِٳ ٜا ضغٍٛ ا ؟ قاٍ: ٭ځضٵ ڇ، ؾكاٍ أبٛ ضٵ ڇ، ؾكاٍ أبٛ ا٭ځا٭ځ ِٳ ٜا ضغٍٛ ا ؟ قاٍ: ٭ځبهط: ٚيٹ ّڇ بهط: ٚيٹ ٛٵ ٜٳ ِٵ ؾٹٞ ضڇبٳا ٺ إڇيځ٢  ٗٴ ٚٳادٳ ٚٳأځظٵ ِٵ  ٗٴ ّڇ ْٻ ٛٵ ٜٳ ِٵ ؾٹٞ ضڇبٳا ٺ إڇيځ٢  ٗٴ ٚٳادٳ ٚٳأځظٵ ِٵ  ٗٴ ْٻ

َٳ١ٹ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا   22{{  ايڃكٹ

                                                           
 وأخرجه ابن عساكر    رٱبه، «فتوح م ر»رواُة ابن عبدا٢بكم    ٕ
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لقتػػاؿ فحسػػب، ولكػػن جنػػود   ميػػداف القتػػاؿ، وجنػػود   تبليػػغ وا١بنػػود هنػػا ليسػػوا ل
 رسالة العلم، وجنود   تالوة القرآف .. جنود   كل اعمتاصت اإل٥بية.

ولػػو قػػاؿ: فػػإهنم   ج ػػاٍد إىل يػػـو القيامػػة، لكػػاف ج ػػاداً ابلسػػيف وا٢بػػرب فقػػط، لكػػن 
الطعػاـ والشػراب وا٢بيػاة  هم وأزواج م، فيكوف ج اد   ا٤بعيشة كالذي ٫بن فيه اآلف، ج اد

اإلقت ػػادية الػػٍب ٫بػػن في ػػا اآلف، وهػػي ٙبتػػاج منػػا ٝباعػػة ا٤بػػؤمنْب أف اخػػذ ابألسػػاليب العلميػػة 
  ا٢بديرػػػػػة، وانفػػػػػذ قػػػػػػوؿ رب العػػػػػزة لنػػػػػا أٝبعػػػػػػْب:                                 

           ((ٔٓ٘ٔٓ٘.)التوبة.)التوبة 
اًل وتقاعسػاً، وكفػاؾ بعػداً عػن العمػل، هػل اريػد مػن السػماء أف تُنػزؿ اعمل وكفػاؾ كسػ

وجػػػد شػػػباابً   مسػػػجد رسػػػوؿ ت،  لنػػػا، واألرض ُٚبػػػرج لنػػػا بػػػدوف عمػػػل؟!! سػػػيدان عمػػػر 
ص يقعػػدف أكػػدكم عػػن طلػػب  ،مػػن أاػػتم ؟ قػػاؿ: متوكلػػوف، قػػاؿ: بػػل أاػػتم متواكلػػوففسػػأ٥بم: 

لسػػػماء ص ٛبطػػػر ذهبًػػػا وص فاػػػة، إ٭بػػػا يػػػرزؽ ت الػػرزؽ، ويقػػػوؿ: الل ػػػم ارزقػػػُب، وقػػػد علػػػم أف ا
   النػػػػاس بعاػػػػ م مػػػػن بعػػػػض، أمػػػػا ٠بعػػػػتم قػػػػوؿ ت تعػػػػاىل:                          

                        ((ٔٓٔٓ)ا١بمعػػػػة)وأخػػػػرج م مػػػػن ا٤بسػػػػجد  ػػػػرابً بدرتػػػػه،وعالهػػػػم  ا١بمعػػػػة 
 .قُػُوتَه، مث يعبد ا٢بي الذي ص ٲبوت ليذهب كل واكد من م لُيحرز 

  أعشاس االترالءأعشاس االترالء
 األمػػر ص ينتػػه عنػػد عبػػادة ت فقػػط، فالعبػػادة تكػػوف خال ػػًة ع وتكػػوف شػػكراً ع 

 على عطااية سبحااه وتعاىل. 
              ٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا اي رب؟          

        ألف اصبتالء هو الذي يُظ ر كقيقة اإلاساف، فإذا كاف مع شػخا
بعض الترب، والترب هو الذهب الذي به شوائب، ويريد أف يعرؼ الذهب مػن الشػوائب فمػاذا 

 يفعل؟ يُدخله النار، فتظ ر سبيكة الذهب وتلمع، وتنف ل الشوائب.
ء ليظ ػػر ال ػػػادؽ مػػن الكػػػاذب   اإلٲبػػاف، و  التعامػػػل مػػػع فكػػذلك ص بػػػد مػػن الػػػبال

 ، وهي ككمة ت الٍب ص تتخلف وص تتغّب على مر األزماف.كارة الرٞبن 



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج اٌؼنىثٌخ5-1ياخ )(              ذفغري اآل 117 )                                               1اترالء اهلل ٌٍّؤِنني :  8

إذا عملنػػا واشػػتغلنا واجت ػػدان وأطعنػػا ت،  كػػل مػػا   األمػػر أف الػػذي وعػػدان بػػه ت 
، لكػن ص بػد مػن العمػل لكػي ينػزؿ أاه يُعطينا دعماً من عندة ا٠به الربكة، فتجعػل القليػل كرػّب

لنػػػا ت سػػػبحااه وتعػػػاىل الربكػػػات، فمػػػن يػػػَبؾ أر ػػػه بػػػدوف زراعػػػة، فكيػػػف تنػػػزؿ الربكػػػة علػػػى 
الػػزرع؟!! لكػػن ص بػػد لػػه مػػن الزراعػػة، وسكػػدث األسػػاليب العلميػػة، فػػال توجػػد زراعػػة إسػػالمية 

غله واخػػذ بػػه، وبعػػد وزراعػػة وػػّب إسػػالمية، فػػالعلم للكػػل ولػػي  علمػػاً دينيػػاً، فػػال بػػد أف اسػػت
اتيجػػة الطاعػػات، وي ػػبل القليػػل يكفػػي الكرػػّب، وهػػذا فاػػل  ذلػػك تنػػزؿ الربكػػات مػػن ت 

 على عبادة ا٤بؤمنْب ال ادقْب أٝبعْب. ت 
ف   الب ػرة   بػالد العػراؽ، كػاف الشػجر الػه كػديقت  كااػ  سيدان أاػ  بػن مالػك 

نػػػدان   ٧ب ػػػوؿ القمػػػل إف شػػػاء ت، في مػػػا يُنػػػتج الرمػػػر مػػػرتْب   السػػػنة، كمػػػا سػػػيحدث ع
فالقمل سيتم زراعته مرتْب   السػنة، ألانػا ٫بتػاج للقمػل، والػدوؿ تتالعػب بنػا   توريػدة لنػا، 
فاستفدان ابلعلم وزرعنا القمل مػرتْب   السػنة بػدؿ ا٤بػرة الواكػدة، وقػد أصػاب وأجػاب وأتػى 

 وا٢بمد ع قاتاج عظيم.
 السػػػنة مػػػرتْب، وذات مػػػرة جػػػاءة ا٤بكللػػػف علػػػى فكااػػػ  كػػػدائع سػػػيدان أاػػػ  تُنػػػتج  

ا٤بزرعػػة فقػػاؿ لػػه: اي صػػحا  رسػػوؿ ت أوشػػك الػػزرع علػػى ا٥بػػالؾ، فلػػم يعػػد عنػػدان قطػػرة مػػاء 
واكدة، قاؿ: وملَ ملْ ُٚبربٍل من قبل؟!! أعندكم ماء يكفي و وء رجل واكػد؟ قػاؿ: بلػى، قػاؿ: 

ولػػػي  في ػػػا سػػػحابة واكػػػدة، وإذا  ائتػػػِب بػػػه، فتو ػػػأ وصػػػلى ركعتػػػْب، وكااػػػ  السػػػماء صػػػحوٌ 
ابلسػػحاب ٲبػػن السػػماء، وإذا اب٤بطػػر ينػػزؿ، وبعػػد أف اات ػػى ا٤بطػػر قػػاؿ لػػه: اي وػػالـ ااظػػر أيػػن 
بلغ ا٤باء؟ فذهب مث عاد وقاؿ له: اي سيدي كأاه يعلم كدودان، فقػد اػزؿ علػى أر ػنا فقػط!! 

ي اسػتغاث ٗبػوصة، فأواثػه ما هذا؟ جاء ا٤بطر ٖبط سػّب مػن ملػك ا٤بلػوؾ إواثػًة ٥بػذا العبػد الػذ
 ت جل   ُعالة.

عللمنػا كلنػا صػالة  وهذا األمر معنػا كلنػا، ويسػتطيع أي واكػد منػا أف يفعلػه، فػالنيب 
ا٠ب ػا صػالة اصستسػػقاء، إذا قللػ  عنػدي ا٤بيػػاة، أطلػب مػن ت فيػػأتِب اب٤بيػاة، لكػن ص بػػد أف 

اة الػػزرع، أو زكػػاة الرمػػار، كػػٌب يكػػوف أزرع، وأ ػػع النبػػات، وأعتػػِب ابلنبػػات، وُأخػػرج منػػه زكػػ
مباركاً من عند ت تبارؾ وتعاىل، ف ذا كاؿ ا٤بؤمنْب الذي ينبغي أف يكواوا عليػه   كػل وقػ  

 وكْب.
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لكػػن علػػػى سػػػبيل ا٤برػػػاؿ عنػػػدما اسػػػمع أف األمػػػم ا٤بتحػػػدة قامػػػ  بعمػػػل اك ػػػائية عػػػن 
يػػػة، وليسػػػ  م ػػػر أكسػػػل شػػػعوب األرض، ٘بػػػد رقػػػم واكػػػد واثنػػػْب وثالثػػػة مػػػن الػػػدوؿ العرب

 من م!!، وهل هذا من اإلسالـ؟!! وهل هذا ما أمران به ت؟!! فاع تعاىل يقوؿ لنا:
                                   ((ٔ٘ٔ٘)ا٤بلػػك)وا٤بناكػػب يعػػِب ا١ببػػاؿ العاليػػة، يعػػِب  ا٤بلػػك

  اً بدوف زراعة.أاظروا إىل ا١بباؿ العالية وم ِّدوها وازرعوها، وص تَبكوا أر 
                                   ((ٔ٘ٔ٘)ا٤بلػػػك)يعػػػػِب ازرعوهػػػػا وكلػػػػوا مػػػػن رزؽ ت،  ا٤بلػػػك

، فنحن علينا أف ُا لل األرض، وااع في ا ا٢بػب وارويػه واسػمِّدة ألف الرزؽ بيد الرزاؽ 
 واعمل ما علينا، والباقي على من يقوؿ للشيء كن فيكوف.

ل  وأطلب من ت أف ياع الرزؽ   يػدي!! ص ٯبػوز هػذا   ٝباعػة ا٤بػؤمنْب، لكن أج
أو كما ٰبدث اآلف فقد أصبل كرّب مػن النػاس يتسػولوف   الطرقػات، ويتعر ػوف ٥بػذا وذاؾ، 

  وٲبػػػدوف أيػػػدي م، ف ػػػل هػػػذة أمػػػة العػػػزة؟!! هػػػل هػػػذة األمػػػة الػػػٍب قػػػاؿ في ػػػا ت:          
                   ((ٛٛ)ا٤بنػافقوف)؟ فا٤بؤمن عزيز، ص ٲبد يدة، وص يسػأؿ النػاس ويتسػولؿ، ا٤بنػافقوف

وخاصػػػػة أف اآلخػػػػرين الػػػػذين كتػػػػوف بػػػػالدان نبغػػػػي أف يكػػػػوف ذلػػػػك   أمػػػػة اإلسػػػػالـ ... وص ي
ي ػػوروف هػػذة ال ػػور وينشػػروهنا عنػػدهم، ويقولػػوف هػػذا هػػو اإلسػػالـ، عبػػارة عػػن ٦بموعػػة مػػن 

 وف صورة ديننا ا٢بنيف.ا٤بتسولْب، وبذلك يشوه

  ػضج ادلؤِٓػضج ادلؤِٓ
لكػػن اإلسػػالـ ديػػن العػػزة والكرامػػة، فػػال بػػد للمػػؤمن أف يكػػوف عزيػػزاً، وص ٲبػػد يػػدة إص 

يقػػوؿ للشػػيء كػػن ٤بػػوصة، وص يطلػػب إص مػػن كاػػرة ت، وص ير ػػى أف يكػػوف ذلػػيالً إص ٤بػػن 
أصػػحاب النػػيب ف ػػذا كػػاؿ ا٤بػػؤمن علػػى الػػدواـ، وهػػذا كػػاف كػػاؿ فيكػػوف جػػل   عُػػالة .... 

 الفقراء ر واف ت تبارؾ وتعاىل علي م أٝبعْب.
وبطالػة، ولنعمػل، واألرض الػػٍب  إىل هناػػة لشػبابنا، وكفػاان كسػػالً  فنحتػاج   هػذة الفػَبة

عندان من أجود أاواع األرا ي ا٤بوجػودة   الوجػود، الفػداف الػذي ازرعػه كاليػاً لػو اعتنينػا بػه 
 احملاصيل، ولكن ٰبتاج فقط للعناية والرعاية. فسيُنتج قدر سبع فدادين وأكرر من
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الشباب عندما يػذهب للمدرسػة يقػوؿ لػي  يل شػأٌف ابألرض وص ابلزراعػة، فمػن الػذي 
سػػػيزرع ا؟!! ولػػػذلك لػػػي  عنػػػدان عمالػػػة زراعيػػػة كاليػػػاً، فمػػػاذا في ػػػا لػػػو ذهبػػػ  إىل كقلػػػك 

 وعمل  فيه بنفسك؟! أا  تعمل   أر ك، وٜبرة سيكوف لك.
غػػّب مفاهيمنػػا، وارجػػع لنصػػل األوؿ الػػذي تػػر  عليػػه أصػػحاب رسػػوؿ ت فػػال بػػد أف ا

 :                                             ((ٔٓ٘ٔٓ٘)التوبة)وا٤بؤمن عزيز يُعطي  التوبة
 دائماً، وص ٲبد يدة.
 م بن أدهم كاف رجاًل من ال ا٢بْب:الشيخ إبراهي

ملػػػك مػػػن ا٤بلػػػوؾ، وسػػػّبث ا٤بُلػػػك، وذات يػػػـو ركػػػب فرسػػػه وذهػػػب  وكػػػاف أصػػػله ابػػػن
لي طاد   وابة، فأاطع ت سرج الفرس وقاؿ له: اي إبراهيم أ٥بذا ُخلقَ  أـ فػذا أُمػرت؟ أي 
هل ُخلق  للعب ولل و ولل يد وما شابه هذا الكالـ؟!! فنػزؿ مػن علػى فرسػه، وكػاف ٔبػوارة 

 ي ولبس ا، ومشى يطلب ت، ويذكر ت، ويعبد ت.راعي من رعاة أبيه، فأخذ مالب  الراع
ومػػع هػػذا كػػاف ص ككػػل إص مػػن عمػػل يػػدة!!، مػػع أاػػه كػػاف مرف ػػاً!!، فكػػاف يشػػتغل   

 ك اد الزرع، أو   كراسة البساتْب، وكخذ أجرته ليأكل من ا.
 وكاف كارساً أمينػاً، فػذات مػرة صػاكب كديقػة طلػب منػه رمااػة ُكلػوة، فػأتى لػه برمااػة
ففتح ػػا فوجػػدها ليسػػ  ُكلػػوة، فقػػاؿ لػػه: أريػػد رمااػػة ُكلػػوة، فػػأتى لػػه بواكػػدة وأخػػرى وكل ػػا 
ليسػػ  ُكلػػوة، فقػػاؿ لػػه: كيػػف تكػػوف كارسػػاً للرمػػاف وص تعػػرؼ ا٢بُلػػو مػػن ا٤بُػػر؟!! فقػػاؿ لػػه:  

 كلفتِب ٕبراسة الرماف ومل أتذف يل ابألكل من الرماف، فال أعرؼ طعمه!!.
ف على ت، و  ا٢بقيقة هم متواكلػوف وليسػوا و ٫بن متوكل قابله رجل من الذين يقولوف:

متػوكلْب، فقػػاؿ لػػه: كيػػف تعػيش اي إبػػراهيم؟ فقػػاؿ: ٩بػػا يُرسػله إيلل ت مػػن أرزاؽ، قػػاؿ لػػه: وملَ؟ 
 قاؿ: أان توكل  على ت، فقاؿ له: كيف توكل  على ت؟

كا لػػه ابلطعػػاـ وياػػع قػػاؿ: رأيػػُ  طػػائراً أعمػػى   عُػػشٍّ   أعلػػى شػػجرة، وطػػائر آخػػر 
منقػػارة   منقػػارة لُيطعمػػه، مث يػػذهب وٲبػػن فمػػه اب٤بػػاء وياػػع منقػػارة   منقػػارة ليسػػقيه ا٤بػػاء، 

 !أهوف من هذا الطائر فقلُ    افسي عندما رأي  هذا ا٤بش د: هل أان عند ت 
 !!أان سأتوكل على ت
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 وااظر إىل ردِّ الرجل ا٢بكيم فقاؿ له:
سػػػك أف تكػػػوف الطػػػائر األعمػػػى، ومل تر ػػػى لنفسػػػك أف تكػػػوف الطػػػائر وملَ ر ػػػي  لنف

 :الذي يُطعمه وُيسقيه؟!! فا٤بؤمن العزيز هكذا، قاؿ 
ٝٳسٴ  }} ٝٳسٴايڃ ٝٳا  ايڃ ًڃ ٝٳاايڃعٴ ًڃ ٝٵطٷ  ايڃعٴ ٝٵطٷخٳ ٔٳ  خٳ ٔٳَٹ ٝٳسٹ  َٹ ٝٳسٹايڃ   33{{ايػټؿڃًځ٢ ايػټؿڃًځ٢   ايڃ

٦بتمعنا ٰبتػاج إىل تغيػّب هػذة ا٤بفػاهيم، واسػارع إىل مػا كػاف عليػه سػلفنا ال ػاحل ر ػواف 
 اىل علي م أٝبعْب.ت تبارؾ وتع

سيدان أبػو بكػر أصػبل خليفػة لرسػوؿ ت، وكػاف يعمػل  جػراً للقمػاش، فحمػل باػاعته 
وذهػػػب إىل السػػػوؽ، فقابلػػػه سػػػيدان عمػػػر فسػػػأله: إىل أيػػػن أاػػػ  ذاهػػػب اي خليفػػػة رسػػػوؿ ت؟ 

 فقاؿ: ومن أين ُأطعم أوصدي؟!
م: ٪بعػل أل  بكػر فقاؿ له: هذا شيٌ  ص بد منه، فجمع سػيدان عمػر ال ػحابة وقػاؿ ٥بػ

ا يباً من بي  ماؿ ا٤بسلمْب ليتفرلغ للخالفة وللحكم، واعطيه   السػنة ثػوبْب، ثػوابً لل ػيف 
وثوابً للشتاء، و٬ُبرج له كل يـو خروفاً ألف  يوفه كرػّب، ليأكػل هػو و ػيوفه، و٪بعػل لػه عبػداً 

ٌب وافػاة األجػل، ليخدمه ويقاي له م ا٢به، ومنػل سػيدان أبػو بكػر ماشػياً علػى هػذا ا٢بػاؿ كػ
يػػه إىل  فقػاؿ صبنتػه: اي عائشػة إٍل كسػبُ  مػا أخذتػه مػػن بيػ  مػاؿ ا٤بسػلمْب فوجدتػه كػذا، رُدِّ

 !بي  ماؿ ا٤بسلمْب من مايل كٌب أخرج من الدايا ولي  عليل شيء
 فقاؿ له سيدان عمر: لقد أتعبَ  ا٣بلفاء من بعدؾ اي خليفة رسوؿ ت!!.

 :أفال ال الة وأط السالـ كاف ملكاً وابياً سيدان داود عليه وعلى ابينا 
وكػػاف قػػد جعػػل لنفسػػه ثالثػػة أايـ، يومػػاً يتفػػرغ فيػػه ابلكليػػة للحكػػم، ويومػػاً يتفػػرغ فيػػه 
لطلبػػػات أهلػػػه وأوصدة، ويومػػػاً يتفػػػرلغ فيػػػه لعبػػػادة ت وطاعػػػة ت، ويػػػـو العبػػػادة يػػػدخل ا٣بُلػػػوة 

 !ويغلع على افسه وص أكد يدخل عليه
عليػػه ٝباعػػة مػػن ا١بػػدار، فعػػرؼ أهنػػم مالئكػػة، فجلسػػوا معػػه وتكلمػػوا  وذات يػػـو دخػػل

: أ ل عيب؟  معه، وكل فَبة كااوا يود وة وٯبالسوة، فقاؿ ٥بم ذات يـو
                                                           

 البخاري ومسلم عن ابن عمر ر ي ت عن ما ٖ
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وااظر لل ادقْب يريد أف يعرؼ عيوبه، فقالوا: لي  فيػك إص عيػٌب واكػٌد  أاػك أتكػل 
ا٢بكػػم دوف اظػػّب أجػػٍر وص مػػن بيػػ  مػػاؿ ا٤بسػػلمْب، فنػػوى علػػى الفػػور أف يعمػػل لكػػي يكػػوف 

وّبة، وإ٭با العمل يكوف ع، وككل هو وأوصدة من طعاـ يػدة، فمػاذا يعمػل؟ أ٥بمػه ت ٗبجػرد 
 ما صدؽ   النية ُصنع الدروع.

فػػأوؿ مػػػن اخػػَبع الػػػدروع سػػيدان داود، والػػػدرع شػػيء مػػػن كديػػد ياػػػعه احملػػارب علػػػى 
د كػػٌب يػػتم ت ػػنيعه ٰبتػػاج إىل كػػور صػػدرة ليقيػػه  ػػرابت السػػيوؼ والسػػ اـ والرمػػاح، وا٢بديػػ

   يػػػدة ا٢بديػػػد:  ومنفػػػاخ وانر لي ػػػ رة ويليِّنػػػه، ولكػػػن ألاػػػه صػػػدؽ النيػػػة مػػػع ت أصف ت 
                      ((.)سبأ.)سبأ 

ولػػذلك شػػبابنا الػػػذين ص يعملػػوف وينتظػػروف أف أتا ٥بػػػم معواػػة مػػن هنػػػا أو مػػن هنػػػاؾ، 
أف يعمل مع أبيه أو مع أكػد، أقػوؿ لػه: اي بػِب لػو صػدق  النيػة فػإف  ليومنفوهم، ألاه ص يريد

 سيوجد لك عماًل   ا٢باؿ، ويكفيك من سؤاؿ الناس وا٢باجة ٥بم. ت 
 :ف ذا مبدأ اإلسالـ الذي عللمه لنا سيدان رسوؿ ت 

وأاتم تعلموف أف سيدان عبد الرٞبن بػن عػوؼ عنػدما هػاجر مػن مكػة للمدينػة، وسػيدان 
سوؿ ت كاف يوآخي بْب ا٤ب اجرين واألا ار، ف خى بينه وبػْب واكػد مػن األا ػار يُعتػرب مػن ر 

زعمػػاء األا ػػار ومػػن أوػػُب أونيػػائ م، فقػػاؿ لػػه: أقسػػم مػػايل ا ػػفْب، والبيػػ  أقسػػمه ا ػػفْب 
ٚبتػػار مػػػا تريػػد منػػػه، وهػػل أاػػػ  متػػزوج؟ فقػػػاؿ لػػه: ص، فقػػػاؿ لػػه: أان متػػػزوج اثنػػْب فػػػااظر مػػػن 

 طلق ا وبعد اات اء عدذا تتزوج ا.تعجبك من ما أُ 
لكػػن النػػيب علم ػػم العفػػة، فقػػاؿ لػػه: ابرؾ ت لػػك   مالػػك، وابرؾ ت لػػك   بيتػػك، 
وابرؾ ت لػػك   زوجػػك، ولكػػن ُدلػػِب علػػى السػػوؽ، ومل يكػػن معػػه شػػيء، ولكػػن ألاػػه رجػػٌل 

. قػالوا:  ته عليػهصػلوات ر  وتسػليماعفوؼ النف ، وهي العفة الٍب كببنا في ا ورابهم علي ا 
كاف إذا  جر   الَباب يربل فيه ذهبػاً، فظػل يتػاجر، وتػزوج أربعػة، وأ٪بػب، وبعػد ااتقالػه إىل 
الرفيع العلى قسلموا الَبكة فوجدوا ا يب النسػاء األربعػة وهػو الػرُمن، لكػل زوجػة ٜبػااْب قُفػة 

 :من الذهب!! من أين ذلك؟ من العمل ا٢بالؿ الذي قاؿ فيه النيب 
ٌٳ  ااَٳَٳ  }} ٌٳأځنځ َٶا  أځسٳسٷأځسٳسٷ  أځنځ َٶاطځعٳا ٝٵطٶا  قځطڊ،قځطڊ،  طځعٳا ٝٵطٶاخٳ ٔٵ  خٳ ٔٵَٹ ٕٵ  َٹ ٕٵأځ ٌٳ  أځ ٌٳٜٳأڃنڂ ٔٵ  ٜٳأڃنڂ ٔٵَٹ ٌڇ  َٹ ُٳ ٌڇعٳ ُٳ ٙٹ،  عٳ ٙٹ،ٜٳسٹ ٕٻ  ٜٳسٹ ٕٻٚٳإڇ ٞٻ  ٚٳإڇ ٞٻْٳبٹ ٘ٹ  ْٳبٹ ًډ ٘ٹاي ًډ ٚٴزٳ  اي ٚٴزٳزٳا ٘ٹ  زٳا ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ   عٳ
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ٕٳ  ّ،ّ،ايػٻ٬ايػٻ٬ ٕٳنځا ٌٴ  نځا ٌٴٜٳأڃنڂ ٔٵ  ٜٳأڃنڂ ٔٵَٹ ٌڇ  َٹ ُٳ ٌڇعٳ ُٳ ٙٹ  عٳ ٙٹٜٳسٹ   44{{  ٜٳسٹ

ألاه كاف ملكاً وابيػاً وعابػداً ع، ومػع ذلػك آىل علػى افسػه أف و٤باذ داود ابلذات؟ ... 
إص ٩بػػا تعبػػ  فيػػه يػػداة، وص يطلػػب مػػن خلػػع ت، وص ٲبػػد يػػدة إص إىل مػػوصة تبػػارؾ  ص ككػػل
 وتعاىل.

هذة قاية اريد اشرها بْب الشباب، ولكن ابللطف واللْب، شػبابنا الػذين أصػبل لػيل م 
هنػػار، وهنػػارهم ليػػل، وطػػواؿ الليػػل مػػع تليفػػوانذم، وطػػواؿ الن ػػار انئمػػْب وكسػػاىل، لعػػدـ وجػػود 

ة، كػػٌب يعرفػػوا أف هػػذا ٨بػػالف لشػػرع ت، و٨بػػالف ٥بػػدي رسػػوؿ ت، ولػػي  هػػذا عمػػل أو وػػّب 
 الطريع األمرل الذي ينبغي أف يتبعوة. 

لكن ينظروا إىل طريع رسوؿ ت، وطريػع ال ػحابة الكػراـ، وطريػع ال ػا٢بْب األماجػد، 
 ػر، وهػذا فكاف كل واكد من م لػه م نػة، ف ػذا ا٠بػه ا٢ُب ػري ألاػه كػاف يعمػل   صػناعة ا٢بُ 

ا٠بػػه ا٣بػػولاص ألاػػه كػػاف يعمػػل   صػػناعة ا٣بػػوص، وهػػذا ا١بػػزار ألاػػه كػػاف يعمػػل   ا١بػػزارة .. 
فكل واكد من م كاا  لػه م نػة ككػل من ػا، ولػي  متفروػاً لطاعػة ت، لكػن يتفػرلغ لطاعػة ت 

الؿ بعد أداء عمله واكتسابه الرزؽ ا٢بالؿ، ويت دؽ منػه ليكػوف مػن ا٤بت ػدقْب عنػد ذي ا١بػ
 .واإلكراـ 
                             

الػػػذين يكيػػػدوف للمػػػؤمنْب، وٰبػػػاولوف اشػػػر ا٤بفػػػاهيم الػػػٍب أشػػػران إلي ػػػا، والػػػٍب زعزعػػػ  
  لكػن: ، شباب ا٤بسلمْب، وهم يظنوف أهنم سيسبقوا أي يفلتوا من رب العا٤بْب        

             (()الفجػػر)وسػػيغّب ت األمػػور، وسي ػػّب أهػػل النػػور هػػم أهػػل الظ ػػور   العػػامل   الفجػػر
 كله، تطبيقاً لقوؿ ت:

                                                  

             ((ٖٖٖٖ)التوبة)التوبة. 

                                                           
 صحيل البخاري والبي قي عن ا٤بقداـ بن معدي  ٗ
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  طاٌة اهللطاٌة اهلل
                      من كاف يطمع   وجه ت، و  ر اء

ت، و  إكراـ ت، و  عطاء ت، يعلم علم اليقْب أف هذا آت على التحقيػع لػه، مػا داـ قػد 
 ص ٲبكر بطالبه. صدؽ   طلبه ٤بوصة، فإف ت 

  ف قػػد صػػدؽ، فػػال بػػد أف ٯبػػوز ويفػػوز: مػػا داـ اإلاسػػا                      
                         ((ٖٖٖٖ)الزمػػر)الػػذي يريػػد مػػا عنػػد ت يعاهػػد ت علػػى ال ػػدؽ    الزمػػر

 األقواؿ، وال دؽ   األكواؿ، وقبل ذلك كله ال دؽ   النوااي والطػوااي، وص يبغػي بغػّب ت
 بدياًل، ص يرُجو وّب ت.

ص يرجػػو بعمػػل يُقدمػػه ٤بػػوصة دايػػا دايػػة، وص مػػ رب منػػاهرة أو خفيػػة، وص علػػل افسػػية، 
 .وإ٭با يرجو من وراء هذا العمل وجه ت، فيناؿ ر اء ت 

أعلمنػػا علػػم اليقػػْب، و٫بػػن علػػى ذلػػك مػػن الشػػاهدين أاػػه سػػبحااه وتعػػاىل كمػػا  وت 
  قاؿ   القرآف:                     يسمع وجيب صدوران، ويسػمع كركػات قلوبنػا

كمػا يسػمع كلمػات ألسػنتنا، كمػا يسػمع مػا يػدور مػن خػواطر   صػدوران، كمػا يسػمع مػا ٲبػر 
  من األفكار   عقولنا، ألاه يسػمع بسػمٍع إ٥بػي لػي  لػه مريػٌل   عػامل ا٣بلػع:            

                       ((ٔٔٔٔ.)الشورى.)الشورى 
عن اإلاساف ألاه هػو الػذي خلقػه، وعلمػه تبػارؾ وتعػاىل ٗبػا كػاف، كعلمػه  ويعلم ت 

يعلػم بعلػم  زمػاٌف وص مكػاف، ولكػن ت  ٗبا يكوف، كعلمه ٗبا هو كػائن، فلػي  عنػد ت 
 إ٥بي كل شيء   األكواف ووّب األكواف.

يسػػمعه، ويطللػػع عليػػه ويػػراة، ويعلػػم كػػل شػػيء عنػػه ومػػا  ت فػػإذا علػػم اإلاسػػاف أف 
تقدِّمه يداة، صػدؽ   إقبالػه علػى ت، فنػاؿ القػرب وا٤بػودة وأصػبل مػن أهػل ا٤بناجػاة ٢باػرة 

 ت جل   ُعالة.
ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ
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  )العنكبوت()العنكبوت(  
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  11((22))هلل ٌٍّؤِننيهلل ٌٍّؤِننياترالء ااترالء ا..99
قاية ُأخرى تعا١ب ا اآلايت الٍب معنا، ولكن ا تتعلػع ابعمتػدِّين   العبػادة ع، وا٤بكرػرين 

فُيحػاف     الطاعات ع جل   ُعالة، ف ناؾ أانٌس كرّبين تقع   هػذا ا٤بطػب، يعينػه ت 
ذلػػك   أوقاذػػا،  علػػى صػػالة الفجػػر   وقت ػػا، ومػػا تيسلػػر مػػن النوافػػل قبل ػػا، والفػػرائض بعػػد

 ويقرأ ما تيسلر من كتاب ت، ويشغل وقته ابلطاعات.
فإذا ااتابه ابػتالء يبػدأ كأاػه يعاتػب ربػه، فيقػوؿ: اي رب ٤بػاذا أصػبتِب فػذا؟!! أان ُأصػلي 
ػػع لػػه األرزاؽ  ، وأفعػػل كػػذا وكػػذا مػػن الطاعػػات، وفػػالف الػػذي ص ي ػػلي وص يلتػػـز تُوسٍّ وأصػػـو

هذا مرٌض خطػّب، يعػِب يريػد ٜبػن العبػادة   الػدايا، والػدايا كل ػا مػن وت نع له كذا وكذا!!، و 
 !!.أو٥با إىل آخرها ص تساوي تسبيحة واكدة ع 

              والعبػادات والطاعػات كل ػا   األصػل لنفسػػك
ز ٥با ما به تناؿ فتل ت، وتُع ػز أا  ٘باهد لنفسك، فُتج ِّ د ٥بػا مػا بػه تنػاؿ إكرامػات ت، وُ٘ب ِّ

وػػِبٌّ عنػػا أٝبعػػْب وعػػن  ٥بػػا مػػا بػػه تنػػاؿ الػػدرجات الوهبيػػة العليػػة عنػػد كاػػرة ت، لكػػن ت 
              طاعاتنػػػػػػػا وعػػػػػػػن قرابتنػػػػػػػا، فػػػػػػػإف ت كمػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ عػػػػػػػن افسػػػػػػػه:

 وقاؿ ت تبارؾ وتعاىل   ا٢بدي  القدسي:
ٛٵ: : عٹبٳازٹٟعٹبٳازٹٟ  ٜٳاٜٳا  }} ٛٵيځ ٕٻ  يځ ٕٻأځ ِٵ  أځ ٚٻيځهڂ ِٵأځ ٚٻيځهڂ ِٵ،  أځ ِٵ،ٚٳآخٹطٳنڂ ِٵ  ٚٳآخٹطٳنڂ ْٵػٳهڂ ِٵٚٳإڇ ْٵػٳهڂ ِٵ،  ٚٳإڇ ٓٻهڂ ِٵ،ٚٳدٹ ٓٻهڂ ًڃبٹ  أځتٵكځ٢أځتٵكځ٢  عٳًځ٢عٳًځ٢  نځاْٴٛانځاْٴٛا  ٚٳدٹ ًڃبٹقځ ٌڈ  قځ ٌڈضٳدٴ   ضٳدٴ

ِٵ،  ٚٳاسٹسٺٚٳاسٹسٺ ٓٵهڂ ِٵ،َٹ ٓٵهڂ ًڃهٹٞ  ؾٹٞؾٹٞ  شٳيٹوځشٳيٹوځ  ظٳازٳظٳازٳ  َٳاَٳا  َٹ ًڃهٹَٞٴ ٝٵ٦ٶا،  َٴ ٝٵ٦ٶا،ؾٳ ٛٵ: : عٹبٳازٹٟعٹبٳازٹٟ  ٜٳاٜٳا  ؾٳ ٛٵيځ ٕٻ  يځ ٕٻأځ ِٵ  أځ ٚٻيځهڂ ِٵأځ ٚٻيځهڂ ِٵ،  أځ ِٵ،ٚٳآخٹطٳنڂ ِٵ  ٚٳآخٹطٳنڂ ْٵػٳهڂ ِٵٚٳإڇ ْٵػٳهڂ   ٚٳإڇ

ِٵ، ٓٻهڂ ِٵ،ٚٳدٹ ٓٻهڂ ًڃبٹ  أځؾڃذٳطڇأځؾڃذٳطڇ  ًځ٢ًځ٢عٳعٳ  نځاْٴٛانځاْٴٛا  ٚٳدٹ ًڃبٹقځ ٌڈ  قځ ٌڈضٳدٴ ٔٵ  شٳيٹوځشٳيٹوځ  ْٳكځلٳْٳكځلٳ  َٳاَٳا  ٚٳاسٹسٺ،ٚٳاسٹسٺ،  ضٳدٴ ٔٵَٹ ًڃهٹٞ  َٹ ًڃهٹَٞٴ ٝٵ٦ٶا،  َٴ ٝٵ٦ٶا،ؾٳ : : عٹبٳازٹٟعٹبٳازٹٟ  ٜٳاٜٳا  ؾٳ

ٛٵ ٛٵيځ ٕٻ  يځ ٕٻأځ ِٵ  أځ ٚٻيځهڂ ِٵأځ ٚٻيځهڂ ِٵ،  أځ ِٵ،ٚٳآخٹطٳنڂ ِٵ  ٚٳآخٹطٳنڂ ْٵػٳهڂ ِٵٚٳإڇ ْٵػٳهڂ ِٵ،  ٚٳإڇ ٓٻهڂ ِٵ،ٚٳدٹ ٓٻهڂ َٴٛا  ٚٳدٹ َٴٛاقځا ٝٵتٴ  ؾځػٳأځيڂْٛٹٞؾځػٳأځيڂْٛٹٞ  ٚٳاسٹسٺ،ٚٳاسٹسٺ،  قٳعٹٝسٺقٳعٹٝسٺ  ؾٹٞؾٹٞ  قځا ٝٵتٴؾځأځعٵڀځ   ؾځأځعٵڀځ

ٌٻ ٌٻنڂ ٕڈ  نڂ ْٵػٳا ٕڈإڇ ْٵػٳا ٘ٴ  إڇ ٘ٴَٳػٵأځيځتٳ ٓٵسٹٟ،  ُٻاُٻاَٹَٹ  شٳيٹوځشٳيٹوځ  ْٳكځلٳْٳكځلٳ  َٳاَٳا  َٳػٵأځيځتٳ ٓٵسٹٟ،عٹ ُٳا  إڇيډاإڇيډا  عٹ ُٳانځ ٓٵكڂلٴ  نځ ٓٵكڂلٴٜٳ ٝٳطڂ  ٜٳ ُٹدٵ ٝٳطڂايڃ ُٹدٵ ٌٳ  إڇشٳاإڇشٳا  ايڃ ٌٳأڂزٵخٹ   أڂزٵخٹ

ُٳا: : عٹبٳازٹٟعٹبٳازٹٟ  ٜٳاٜٳا  ايڃبٳشٵطٳ،ايڃبٳشٵطٳ، ْٻ ُٳاإڇ ْٻ ٞٳ  إڇ ٞٳٖٹ ِٵ  ٖٹ ُٳايڂهڂ ِٵأځعٵ ُٳايڂهڂ ٗٳا  أځعٵ ٗٳاأڂسٵكٹٝ ِٵ،  أڂسٵكٹٝ ِٵ،يځهڂ ِٻ  يځهڂ ِٻثٴ ِٵ  ثٴ ٚٳؾِّٝهڂ ِٵأڂ ٚٳؾِّٝهڂ ٖٳا  أڂ ٜٻا ٖٳاإڇ ٜٻا ٔٵ  إڇ ُٳ ٔٵؾځ ُٳ ٝٵطٶا  ٚٳدٳسٳٚٳدٳسٳ  ؾځ ٝٵطٶاخٳ   خٳ

                                                           
 ـٕٚٔٓ/ٔ/ٜٕهػ ٖٛٗٔمن ٝباد األوىل  ٔاألق ر  –إسنا  -ا٢بميدات  ٔ
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ُٳسٹ ٝٳشٵ ًڃ ُٳسٹؾځ ٝٳشٵ ًڃ ٘ٳ،  ؾځ ٘ٳ،ايًډ ٔٵ  ايًډ َٳ ٔٵٚٳ َٳ ٝٵطٳ  ٚٳدٳسٳٚٳدٳسٳ  ٚٳ ٝٵطٳغځ ٔٻ  ؾځ٬ؾځ٬  شٳيٹوځشٳيٹوځ  غځ َٳ ًڂٛ ٔٻٜٳ َٳ ًڂٛ ٘ٴ   إڇ٫إڇ٫  ٜٳ ٘ٴ ْٳؿڃػٳ   22{{ْٳؿڃػٳ

  أمر األعماؿ لك أا :                                                      
          ((ٔ٘ٔ٘)ا١باثية)ا١باثية. 

  اٌششن اخلفياٌششن اخلفي
ومػػع هػػذة القاػػية قاػػية ُأخػػرى تتبع ػػا وتلحق ػػا، فكرػػّب أياػػاً مػػن الػػذين يػػوفق م ت 

تػػػه، يطلػػػب اظػػػّب ذلػػػك مػػػن ا٤بسػػػلمْب وا٤بػػػؤمنْب أف يعظمػػػوة ويكرمػػػوة لالسػػػتقامة علػػػى طاع
، لكػػن هػػؤصء مػػاذا مع ػػم مػػن األجػػر لُيعطػػوة لػػك؟!! ويكػػربوة، ٤بػػاذا؟ ألاػػه رجػػٌل مطيػػٌع ع 

 وهذا من  عف النف .
وبعا م إذا وفقه ت فتكلم   الناس، يطمع أف ٯبامله الناس، فإذا ذهػب إىل السػوؽ 

ر أف ٯبػػاملوة، فُيعطػػوة الباػػاعة بن ػػف الػػرمن، أو يُعطوهػػا لػػه بػػدوف ٜبػػن مػػرالً يريػػد مػػن التجػػا
هنائيػػاً، ٤بػػاذا؟ ألاػػه رجػػل طػػائٌع ع وعابػػٌد ع، ويػػدعوا النػػاس!!، وكػػل هػػذا مػػن بػػدوات الػػنف ، 

 وهذة ص ينبغي أف تعَبي الُكملل من عباد ت ال ا٢بْب.
عن ػػػػا كااتػػػػا إذا  ت ر ػػػػيعن ػػػػا والسػػػػيدة فاطمػػػػة الزهػػػػراء  ت السػػػػيدة عائشػػػػة ر ػػػػي

ت دق  ب دقة تشَبي أوًص ِعطر وتُعطِّر ال دقة، ألف ا٤باؿ كاف إما فاًة أو ذهبػاً، فُسػال  
 يقوؿ: السيدة عائشة عن ذلك، فقال : ٠بع  رسوؿ ت 

ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٘ٹ  ٜٳسٹٜٳسٹ  ؾٹٞؾٹٞ  تٳكځعٴتٳكځعٴ  ايكٻسٳقځ١ځايكٻسٳقځ١ځ  إڇ ٘ٹايًډ ٌٳ  ايًډ ٌٳقځبٵ ٕٵ  قځبٵ ٕٵأځ ُٴكٳسٻمڇ  ٜٳسٹٜٳسٹ  ؾٹٞؾٹٞ  تٳكځعٳتٳكځعٳ  أځ ُٴكٳسٻمڇايڃ ٘ٹ  ايڃ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ   33{{  عٳ

 ب أف ُأطيب ا وتكوف رائحت ا طيبة.وما دام  تقع   يد ت فيج
تقػػوصف للخادمػػة الػػٍب ُكلفػػ  سخػػذ ال ػػدقه  وكااػػ  السػػيدة عائشػػة والسػػيدة أـ سػػلمة

واعطائ ا ٤بستحق ا: اكفظي ما يقوؿ، ألاه عندما تُعطػي للفقػّب صػدقة فمػن ا٤بعتػاد أف يػدعو 
أوصدؾ، أو أي دعاء، فتقػوؿ ٥بػا: اكفظػي الػدعاء،  فيقوؿ: ربنا يكرمك، أو ربنا يبارؾ لك  

فَبجػػع ا٣بادمػػة فتسػػأ٥با: مػػاذا قػػاؿ السػػائل؟ تقػػوؿ ٥بػػا: قػػاؿ: كػػذا: فتػػدعو لػػه بػػنف  دعػػاؤة، 
                                                           

  قي عن أ  ذر صحيل مسلم والبي ٕ
 الرب وال لة صبن ا١بوزي عن عائشة اهنع هللا يضر ٖ
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 فُسالتا: ٤باذا تفعالف ذلك؟ قالتا: دعاٌء بدعاء كٌب تسلم لنا صدقاتنا.
كػػٌب تكػػوف  ٚبػػاؼ مػػن أف يكػػوف هػػذا الػػدعاء أجػػراً لل ػػدقة، فكمػػا دعػػا لنػػا اػػدعو لػػه

  ال ػػػػػػػدقة خال ػػػػػػػًة لوجػػػػػػػه ت:                                                
 .اإلاساف(اإلاساف(ٜٜ))

افرض أف أكداً يتكلم، وفتل ت له الباب بعض الشيء من علم اإل٥بػاـ، وبعػد الػدرس 
، ومػػن يقػػوؿ لػػه: أاػػ  أبػػدع ، و  مػػن يقػػوؿ لػػه: فػػتل ت عليػػك مػػن يقػػوؿ لػػه: أكسػػن  اليػػـو

اليـو .. وافسه تفرح وُتسلر ويسعد فذا الكػالـ، ف ػذة أياػاً م ػيبة مػن ا٤ب ػائب الػٍب يُبتلػى 
، فػػا العبػػد، وٙبجػػب عنػػه ا٤بناصػػب العاليػػة، والػػدرجات الراقيػػة عنػػد مػػن ص يغفػػل وص ينػػاـ 

  فكػػل ذلػػك دخػػل   كلمػػة:             ((ٜٜ)اإلاسػػاف)كراً، أو استحسػػاف، أو كػػٌب كلمػػة شػػ اإلاسػػاف
 التحسْب.

، ص يبغػػي فػا٤بؤمن إذا عمػػل عمػػالً يعلػػم أف هػػذا العمػل لنفسػػه فيجعلػػه خال ػػاً لربػػه 
به ٠بعة، وص ُش رة، وص رايء، وص ك  مناهر، وص ك  خفي، وا٢بػ  ا٣بفػي كالػذي أشػرُت لػه 

ويسػػارعوف   اآلف، وهػػو أف النػػاس تُعظمػػه وُتكػػربة ويقولػػوف لػػه: أكسػػن ، وأاػػ  كػػذا وكػػذا، 
قاػػاء كوائجػػه، ويسػػارعوف   ٞبػػل اعلػػه، ويسػػارعوف   تلبيػػة طلباتػػه، فػػإذا كػػاف يريػػد هػػذة 
األمور   افسه، وإف مل يشعر ف ذا مرض ٰبتاج للعالج منه، وهذا مػا اسػميه ابلشػرؾ ا٣بفػي، 

 :الذي يقوؿ فيه 
ٔٵ  أځخٵؿځ٢أځخٵؿځ٢  ايؿٿطٵىڂايؿٿطٵىڂ  }} ٔٵَٹ ًځ١ٹايًډايًډ  ؾٹٞؾٹٞ  ايكٻؿځاايكٻؿځا  عٳًځ٢عٳًځ٢  ايصٻضٿايصٻضٿ  زٳبٹٝبٹزٳبٹٝبٹ  َٹ ًځ١ٹٝٵ ُٳا٤ٹ   ٝٵ ًڃ ُٳا٤ٹ ايظډ ًڃ   44{{ايظډ

ػػػػع ايػػػػاط قلػػػوب العػػػػارفْب ال ػػػػادقْب: ويقػػػوؿ فيػػػػه ت    ، وهػػػػذا مػػػا يُقطِّ         
                          ((ٔٓٙٔٓٙ)يوسف)يوسف !! 

فذا الشرؾ ا٣بفي، التابع ٢بب الظ ور، وكػب  أكرر ا٤بؤمنْب مشركْب!!، وكيف ذلك؟
ػر أرجػاء افسػه كل ػا مػن هػذة  السماع، وكب كذا وكذا من مرل هذة األشياء، فػال بػد أف يُط ِّ

 .األفياء، ليكوف العمل خال اً لوجه ت 

                                                           
 ا٢باكم   ا٤بستدرؾ وأ  اعيم   ا٢بلية عن عائشة اهنع هللا يضر ٗ
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  ظضاء اٌؼًّ اٌظاحلظضاء اٌؼًّ اٌظاحل
٥بػػػم شػػػياْب            إذا فعػػػل ذلػػػك يػػػدخل   قػػػوؿ ت: 

  اثنػػػػػػْب، األمػػػػػػر األوؿ:            :كمػػػػػػا قػػػػػػاؿ ت        
         ((ٔٔٗٔٔٗ)هود)و  ذلك يقوؿ ا٢ببيب  هود :ًلنا انصحا 

ٝٿ٦ٳ١ځ  ٚٳأځتٵبٹعڇٚٳأځتٵبٹعڇ  }} ٝٿ٦ٳ١ځايػٻ ٓٳ١ځ  ايػٻ ٓٳ١ځايڃشٳػٳ ٗٳا   ايڃشٳػٳ ُٵشٴ ٗٳا تٳ ُٵشٴ   55{{تٳ

إذا هفػػوت ووقعػػ    ذاػػب أو سػػياة، سػػارع علػػى الفػػور ٕبسػػنة، ف ػػذة ا٢بسػػنة تُػػذهب 
 :لى الفور، وكما قاؿ السياات ع

ٍٳ  َٳاَٳا  }} ٍٳقځا ٘ٳ  ٫٫: : عٳبٵسٷعٳبٵسٷ  قځا ٘ٳإڇيځ ٘ٴ  إڇ٫إڇ٫  إڇيځ ًډ ٘ٴاي ًډ ٔٵ  غٳاعٳ١ٺغٳاعٳ١ٺ  ؾٹٞؾٹٞ  اي ٔٵَٹ ٌڈ  َٹ ٝٵ ٌڈيځ ٝٵ ٚٵ  يځ ٚٵأځ ٗٳاضڈ  أځ ٗٳاضڈْٳ ُٹػٳتٵ  إڇ٫إڇ٫  ْٳ ُٹػٳتٵطڂ ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  َٳاَٳا  طڂ ٘ٹقٳشٹٝؿځتٹ ٔٳ  قٳشٹٝؿځتٹ ٔٳَٹ   َٹ

ٝٿ٦ٳاتٹ ٝٿ٦ٳاتٹايػٻ ٔٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ايػٻ ٔٳٜٳػٵهڂ ٗٳا  إڇيځ٢إڇيځ٢  ٜٳػٵهڂ ًٹ ٗٳاَٹجٵ ًٹ ٔٳ  َٹجٵ ٔٳَٹ ٓٳاتٹ  َٹ ٓٳاتٹايڃشٳػٳ   66{{  ايڃشٳػٳ

سػػنة كا٤بمحػػاة ٛبسػػل لػػك السػػياات بنػػا، تكػػوف ا٢ب ااظػػروا إىل رٞبػػة ت وإكػػراـ ت 
كٌب ٘بد كسنة تقف ٔبوارها!!، ما أكـر هذا الرب العظيم، الػذي يقبػل اليسػّب، ويُريػب عليػه 

 ابلكرّب، وٯبعل عليه أجراً كبّباً تبارؾ وتعاىل.
 األمر الراٍل:

                

تف بذلك، بل سيعطي م أيااً أكسػن األجػر والرػواب وا١بػزاء: مل يك من إكراـ ت 
                                   ((ٛٛ)ا٢بجرات)ا٢بجرات. 

جعػػل ٥بػػذة األمػػة خ وصػػيات لنػػا ٫بػػن فقػػط ولػػي  ل خػػرين، أف  ومػػن ُلطػػف ت 
لػى ابب بيتػه، وكػاف األمم السابقة كاف الرجل مػن م إذا أذاػب ُي ػبل فيجػد الػذاب مكتػوابً ع

هذا عند الي ود فايحة ٥بم، فمن سػرؽ ٯبػد مكتػوابً   ال ػباح علػى ابب بيتػه: فػالف سػرؽ، 
 بسَبة ا١بميل. أو فالف قتل، أو فالف زان، لكن ٫بن سَبان ت 

                                                           
 جامع الَبمذي وسنن الدارمي عن أ  ذر  ٘
 مسند أ  يعلي ا٤بوصلي واٙباؼ ا٣بّب ا٤ب رة للبوصّبي عن أا   ٙ
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 :األمر ا٣باص الراٍل وا٥باـ
ظػم أف ت سيحاسب األمم كل ػا عالايػة، وكػل أهػل ا٤بوقػف يشػ دوف ويػروف، و٫بػن مع

  األمػػػػة سػػػػيدخلوف ا١بنػػػػة بغػػػػّب كسػػػػاب، كمػػػػا قػػػػاؿ ت:                            
      ((ٔٓٔٓ)الزمر)وَمن منا مل ي رب؟ الزمر 

عظم األمة ي رب إف كاف على وفاة والدة، أو على فػراؽ أُمػه، أو علػى تعػب افسػه، أو 
ارٍّ، أو علػى مشػقة   يػـو ابرد، فػال يوجػد على تعب ولد من أوصدة، أو على مشقة   يـو ك

 أكٌد منا مل ي رب!!.
٤بعاصػي ت، فعلػى الفػور يُدخلػػه ت  اً علػى فػرائض ت، و٦بتنبػ اً فمػا داـ اإلاسػاف ٧بافظػ

   عداد ال ابرين ويدخل ا١بنة بغّب كساب إف شاء ت.
يػه أكػٌد مػن أهػل والذي سُيحاسب فسيكوف كسابه فيما بينػه وبػْب مػوصة، ص يطلػع عل

علػى هػذة األمػة  أمػة كبيبػه وم ػطفاة، وُيشػ دة ذاوبػه كمػا  ا٤بوقف العظيم  سَباً من ت 
 ، وهذا من فال ت على هذة األمة اعمتتباة:قاؿ 
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٘ٳ  إڇ ًډوو ٘ٳاي ًډوو ْٹٞ  اي ْٹٜٞٴووسٵ ٔٳ،  ٜٴووسٵ َٹ ُٴوو٪ٵ ٔٳ،ايڃ َٹ ُٴوو٪ٵ ٝٳهٳووعٴ  ايڃ ٝٳهٳووعٴؾځ ٘ٹ  ؾځ ٝٵوو ًځ ٘ٹعٳ ٝٵوو ًځ ٘ٴ  عٳ ٓٳؿځوو ٘ٴنځ ٓٳؿځوو ٙٴ،  نځ ٜٳػٵووتٴطٴ ٙٴ،ٚٳ ٜٳػٵووتٴطٴ ٍٴ  ٚٳ ٝٳكڂووٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂووٛ ْٵووبٳ  أځتٳعٵووطڇفٴأځتٳعٵووطڇفٴ: : ؾځ ْٵووبٳشٳ   ا،ا،نځووصٳنځووصٳ  شٳ

ْٵبٳ  أځتٳعٵطڇفٴأځتٳعٵطڇفٴ ْٵبٳشٳ ٍٴ  نځصٳا،نځصٳا،  شٳ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ِٵ،: : ؾځ ِٵ،ْٳعٳ ٟٵ  ْٳعٳ ٟٵأځ ٙٴ  إڇشٳاإڇشٳا  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ضٳبٿ،ضٳبٿ،  أځ ٙٴقځطٻضٳ ٘ٹ،  قځطٻضٳ ْٴٛبٹ ٘ٹ،بٹصٴ ْٴٛبٹ ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳضٳأځ٣ٚٳضٳأځ٣  بٹصٴ ٘ٹْٳؿڃػٹ ٘ٴ   ْٳؿڃػٹ ْٻو ٘ٴ أځ ْٻو   أځ

ًځوځ، ًځوځ،ٖٳ ٍٳ  ٖٳ ٍٳقځا ٗٳا: : قځا ٗٳاغٳتٳطٵتٴ ٝٵوځ  غٳتٳطٵتٴ ًځ ٝٵوځعٳ ًځ ٝٳا،  ؾٹٞؾٹٞ  عٳ ْٵ ٝٳا،ايسټ ْٵ ْٳا  ايسټ ْٳاٚٳأځ ٖٳا  ٚٳأځ ٖٳاأځغڃؿٹطٴ ّٳ،  يځوځيځوځ  أځغڃؿٹطٴ ٛٵ ٝٳ ّٳ،ايڃ ٛٵ ٝٳ ٝٴعٵڀځ٢  ايڃ ٝٴعٵڀځ٢ؾځ ٘ٹ  نٹتٳابٳنٹتٳابٳ  ؾځ ٓٳاتٹ ٘ٹسٳػٳ ٓٳاتٹ   77{{سٳػٳ

 :رالرةوا٣ب ي ة ال
يتغا ػػى  علػػى هػػذة األمػػة، أمػػة كبيػػب ت وم ػػطفاة أف ت  أاػػه مػػن فاػػل ت 

 .عن ال غائر الٍب ارتكب ا، ابل لوات ا٣بم  الٍب اقـو آبدائ ا ع 
فال لوات مرل ا كمرل هنر جاٍر أماـ بي  الواكد منا، ويستحم فيه ٟب  مرات، ف ػل 

ء من هذا القبيل؟ ص، وهذا ما قاله سػيدان رسػوؿ يبقى عليه بعد ذلك تراب أو أوساخ أو شي
 :ت 

                                                           
 ر ر ي ت عن ماالبخاري ومسلم عن ابن عم ٚ
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ِٵ  }} ٜٵتٴ ِٵأځضٳأځ ٜٵتٴ ٛٵ  أځضٳأځ ٛٵيځ ٕٻ  يځ ٕٻأځ ٗٵطٶا  أځ ٗٵطٶاْٳ ِٵ  بٹبٳابٹبٹبٳابٹ  ْٳ ِٵأځسٳسٹنڂ ٌٴ  أځسٳسٹنڂ ٌٴٜٳػٵتٳػٹ ٘ٴ  ٜٳػٵتٳػٹ ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ٌٻ  َٹ ٌٻنڂ ّڈ  نڂ ٛٵ ّڈٜٳ ٛٵ ُٵؼٳ  ٜٳ ُٵؼٳخٳ ٌٵ  َٳطٻاتٺ،َٳطٻاتٺ،  خٳ ٌٵٖٳ ٔٵ  ٜٳبٵكځ٢ٜٳبٵكځ٢  ٖٳ ٔٵَٹ   َٹ

٘ٹ ْٹ ٘ٹزٳضٳ ْٹ ٞٵ٤ٷ؟  زٳضٳ ٞٵ٤ٷ؟ؾٳ ٔٵ  ٜٳبٵكځ٢ٜٳبٵكځ٢  ٫٫: : قځايڂٛاقځايڂٛا  ؾٳ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ْٹ ٘ٹزٳضٳ ْٹ ٞٵ٤ٷ،  زٳضٳ ٞٵ٤ٷ،ؾٳ ٍٳ  ؾٳ ٍٳقځا ٌٴ  ؾځصٳيٹوځؾځصٳيٹوځ: : قځا ٌٴَٳجٳ ٛٳاتٹاياي  َٳجٳ ًځ ٛٳاتٹكٻ ُٵؼڇ،  كٻًځ ُٵؼڇ،ايڃدٳ ُٵشٴٛ  ايڃدٳ ُٵشٴٜٛٳ   ٜٳ

٘ٴ ًډ ٘ٴاي ًډ ٔٻ  اي ٗڇ ٔٻبٹ ٗڇ ٜٳا   بٹ ٜٳا ايڃدٳڀځا   88{{ايڃدٳڀځا

 :قَاؿَ  ، َماِلكٍ  ْبنِ  َأَا ِ  وَعنْ 
ٓٵتٴ  }} ٓٵتٴنڂ ٓٵسٳ  نڂ ٓٵسٳعٹ ٞٿ  عٹ ٓٻبٹ ٞٿاي ٓٻبٹ ٙٴ    اي ٙٴؾځذٳا٤ٳ ٌٷ،  ؾځذٳا٤ٳ ٌٷ،ضٳدٴ ٍٳ  ضٳدٴ ٍٳؾځكځا ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : ؾځكځا ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ٘ٹ،ايًډ ٘ٴ  سٳسٽاسٳسٽا  أځقٳبٵتٴأځقٳبٵتٴ  إڇْٿٞإڇْٿٞ  ايًډ ُٵ ٘ٴؾځأځقٹ ُٵ ٞٻ،  ؾځأځقٹ ًځ ٞٻ،عٳ ًځ   عٳ

ٍٳ ٍٳقځا ِٵ: : قځا ِٵٚٳيځ ٘ٴ  ٚٳيځ ٘ٴٜٳػٵأځيڃ ٘ٴ،  ٜٳػٵأځيڃ ٓٵ ٘ٴ،عٳ ٓٵ ٍٳ  عٳ ٍٳقځا ٞٿ  َٳعٳَٳعٳ  ؾځكٳًډ٢ؾځكٳًډ٢  ٠ڂ٠ڂايكٻ٬ايكٻ٬  ٚٳسٳهٳطٳتٹٚٳسٳهٳطٳتٹ  ::قځا ٓٻبٹ ٞٿاي ٓٻبٹ ُٻا    اي ًځ ُٻاؾځ ًځ ٞټ  قځهٳ٢قځهٳ٢  ؾځ ٓٻبٹ ٞټاي ٓٻبٹ     اي

ّٳ  ايكٻًځا٠ځ،ايكٻًځا٠ځ، ّٳقځا ٘ٹ  قځا ٝٵ ٘ٹإڇيځ ٝٵ ٌٴ،  إڇيځ ٌٴ،ايطٻدٴ ٍٳ  ايطٻدٴ ٍٳؾځكځا ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : ؾځكځا ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ٘ٹ،ايًډ ِٵ  سٳسٽا،سٳسٽا،  أځقٳبٵتٴأځقٳبٵتٴ  إڇْٿٞإڇْٿٞ  ايًډ ِٵؾځأځقٹ ٞٻ  ؾځأځقٹ ٞٻؾٹ ٘ٹ،  نٹتٳابٳنٹتٳابٳ  ؾٹ ٘ٹ،ايًډ   ايًډ

ٍٳ ٍٳقځا ٝٵؼٳ: : قځا ٝٵؼٳأځيځ ٝٵتٳ  قځسٵقځسٵ  أځيځ ٝٵتٳقٳًډ ٓٳا؟  قٳًډ ٓٳا؟َٳعٳ ٍٳ  َٳعٳ ٍٳقځا ِٵ،: : قځا ِٵ،ْٳعٳ ٍٳ  ْٳعٳ ٍٳقځا ٕٻ: : قځا ٕٻؾځإڇ ٘ٳ  ؾځإڇ ٘ٳايًډ ًډ ْٵبٳوځ   يځوځيځوځ  غځؿځطٳغځؿځطٳ  قځسٵقځسٵ  اي ْٵبٳوځ شٳ   99{{شٳ

فال ػػػػلوات ا٣بمػػػػ  ُتكفِّػػػػر ال ػػػػغائر، والػػػػذاوب الػػػػٍب ٙبتػػػػاج إىل التوبػػػػة الن ػػػػوح هػػػػي 
الكبػػػائر، فلػػػو اجتنػػػب الكبػػػائر فػػػإف ت يُكفػػػر عنػػػه سػػػيااته، ويتقبػػػل منػػػه أكسػػػن مػػػا عمػػػل، 

ا من على جواركه الػٍب تشػ د ويتغا ى ت عن هذة ال غائر، وٲبحوها من صحيفته، وٲبحوه
عليػػه يػػـو القيامػػة، وٲبحوهػػا مػػن ا٤بو ػػع الػػذي فعل ػػا علي ػػا   األرض، فيػػأا يػػـو القيامػػة ص 

 :يرى أكٌد ما عمله، ألف ت تغمدة بسَبة ووطائه، قاؿ 
ْٵػٳ٢  ايڃعٳبٵسٴايڃعٳبٵسٴ  تٳابٳتٳابٳ  إڇشٳاإڇشٳا  }} ْٵػٳ٢أځ ٘ٴ  أځ ًډ ٘ٴاي ًډ ٘ٴ،  ايڃشٳؿځظځ١ځايڃشٳؿځظځ١ځ  اي ْٴٛبٳ ٘ٴ،شٴ ْٵػٳ٢  شٴْٴٛبٳ ْٵػٳ٢ٚٳأځ ٘ٴ  شٳيٹوځشٳيٹوځ  ٚٳأځ ٛٳاضڇسٳ ٘ٴدٳ ٛٳاضڇسٳ ٘ٴ  دٳ ُٳ َٳعٳايٹ ٘ٴٚٳ ُٳ َٳعٳايٹ ٔٳ  ٚٳ ٔٳَٹ   َٹ

ًڃكځ٢  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ا٭ځضٵ ڇ،ا٭ځضٵ ڇ، ًڃكځ٢ٜٳ ٘ٳ  ٜٳ ًډ ٘ٳاي ًډ ٝٵؼٳ  اي ٝٵؼٳٚٳيځ ٘ٹ  ٚٳيځ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٖٹسٷ  عٳ ٖٹسٷؾٳا ٔٳ  ؾٳا ٔٳَٹ ٘ٹ  َٹ ًډ ٘ٹاي ًډ ْٵبٺ   اي ْٵبٺ بٹصٳ   1010{{بٹصٳ

هػػػذا فاػػػل ت علػػػى هػػػذة األمػػػة، أمػػػة رسػػػوؿ ت الػػػٍب ٫بػػػن من ػػػا أٝبعػػػْب إف شػػػاء ت، 
ذكػػػػر  فيجػػػػب أف اشػػػػكر ت علػػػػى هػػػػذة العطػػػػاءات، وعلػػػػى هػػػػذة اإلكرامػػػػات، فنػػػػذكرة 

 ا٢بامدين ا٢با رين على الدواـ. الشاكرين
ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ

                                                           
 البخاري ومسلم عن أ  هريرة هنع هللا يضر ٛ
 البخاري ومسلم. ٜ

  ريخ دمشع صبن عساكر عن أا  هنع هللا يضر ٓٔ
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  11أىً اٌغُشفأىً اٌغُشف. . 1111
ا٢بمػػػد ع الػػذي ٝبعنػػػا بتوفيقػػه علػػػى طاعتػػه   بيتػػػه ا٤ببػػػارؾ،  -بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  

وأثلج صدوران بسماع كالـ ت، وجعل جلستنا ا٤بباركة هػذة ٫بػاوؿ في ػا قػدر وسػعنا أف اطبػع 
 الذي يقوؿ لنا فيه: كدي  سيدان رسوؿ ت 

ُٳعٳ  َٳاَٳا  }} ُٳعٳادٵتٳ ّٷقځقځ  ادٵتٳ ّٷٛٵ ٝٵتٺ  ؾٹٞؾٹٞ  ٛٵ ٝٵتٺبٳ ٔٵ  بٳ ٔٵَٹ ٝٴٛتٹ  َٹ ٝٴٛتٹبٴ ٘ٹ  بٴ ٘ٹايًډ ًډ ٕٳ  تٳعٳايځ٢تٳعٳايځ٢  اي ٕٳٜٳتٵًڂٛ ٘ٹ  نٹتٳابٳنٹتٳابٳ  ٜٳتٵًڂٛ ٘ٹايًډ ًډ ٘ٴ  اي ٜٳتٳسٳاضٳغٴْٛٳ ٘ٴٚٳ ٜٳتٳسٳاضٳغٴْٛٳ ِٵ  ٚٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵبٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ   بٳ

ِٴ  ْٳعٳيځتٵْٳعٳيځتٵ  إڇيډاإڇيډا ٗڇ ٝٵ ًځ ِٴعٳ ٗڇ ٝٵ ًځ ٓٳ١ڂ،  عٳ ٓٳ١ڂ،ايػٻهٹٝ ِٴ  ايػٻهٹٝ ٗٴ ٝٳتٵ ِٴٚٳغځؿٹ ٗٴ ٝٳتٵ ُٳ١ڂ،  ٚٳغځؿٹ ُٳ١ڂ،ايطٻسٵ ِٴ  ايطٻسٵ ٗٴ ِٴٚٳسٳؿډتٵ ٗٴ ُٳ٬  ٚٳسٳؿډتٵ ُٳ٬ايڃ ِٴ  ٥ٹهځ١ڂ،٥ٹهځ١ڂ،ايڃ ٖٴ ِٴٚٳشٳنځطٳ ٖٴ ٘ٴ  ٚٳشٳنځطٳ ٘ٴايًډ ًډ   اي

ٔٵ ُٳ ٔٵؾٹٝ ُٳ ٙٴ  ؾٹٝ ٓٵسٳ ٙٴعٹ ٓٵسٳ   22{{  عٹ

 أف اكػػػوف أهػػػالً لػػػذلك أٝبعػػػْب، وال ػػػالة والسػػػالـ علػػػى سػػػيدان دمحم فنسػػػأؿ ت تعػػػاىل
الػػذي اصػػطفاة مػػوصة وكبػػاة ورقلػػاة وأدانة، وخ لػػه ٖبػػّب كتػػاب أازلػػه إىل خلػػع ت، وجعلػػه ابينػػا 

صػػلى ت عليػػه وعلػػى آلػػه الطيبػػْب، وصػػحابته ا٤ببػػاركْب، نا وكبيبنػػا يػػـو الػػدين ... وهػػو شػػفيع
 يـو الدين، وعلينا مع م أٝبعْب .. آمْب آمْب اي رب العا٤بْب.وكل من اهتدى فديه إىل 

إيٝٓوا،  إيٝٓوا،    )دعًٓا ايكطإٓ ايهطِٜ ضغوا٥ٌ ضبٓوا   )دعًٓا ايكطإٓ ايهطِٜ ضغوا٥ٌ ضبٓوا   : يقوؿ سيدان عبد ت بن مسػعود 

رسػائل وخطػاابت أرسػل ا لنػا ت  ؾهٓا ْكطأٙ ْٚتسبطٙ بايًٌٝ، ثِ ْكّٛ عاًَني بو٘ بايٓٗواض   ؾهٓا ْكطأٙ ْٚتسبطٙ بايًٌٝ، ثِ ْكّٛ عاًَني بو٘ بايٓٗواض   
 على يد كبيبه وم طفاة.

 اقػرأ القػرآف قػراءًة جوفػاء، ولكػن اتػدبر واػتمعلن واتفكلػر   معػاٍل أمػران أف ص فػاع 
  هذا الكالـ:                     ((ٕٕٛٛ)النسػاء)ينعػي ت علػى مػن يقػرأ القػرآف وص يػتمعن النسػاء.

  فيه، وص يُفكر فيه، وص يتدبر فيه، ألاه اػزؿ للتػدبر والػتمعن:                           
  مل يُقػػػػػل للػػػػػتالوة، ولكػػػػػن قػػػػػاؿ: )للػػػػػذكر( والتػػػػػذكر والتفكػػػػػر،  القمػػػػػر(القمػػػػػر(ٚٔٚٔ))              
ومل يُقل أيااً: ف ل من  ؿ، ألف العربة ابلتذكر والتػدبر   كػالـ ت، لكػي اعمػل بػه  القمػر(القمػر(ٚٔٚٔ))

 ، ومتابعة كبيب ت وم طفاة.فنناؿ ر ا ت 
مناجػػاة أاز٥بػػا علػػى اػػيب ت داود وهػػي لػػه وألمتػػه ولنػػا أٝبعػػْب، لقػػوؿ  يقػػوؿ   وت 

                                                           
 ـٕٚٔٓ/ٔ/ٜٕهػ ٖٛٗٔمن ٝباد األوىل  ٔاألق ر  –إسنا  -مسجد ا٣بن  ٔ
 سنن أ  داود عن أ  هريرة  ٕ



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج اٌؼنىثٌخ59-56(          ذفغري اآلياخ ) 123 )                                     أىً اٌغشف                    :  11

 :ا٢ببيب 
ٔٵ  سٳسٿثٴٛاسٳسٿثٴٛا  }} ٔٵعٳ ٓٹٞ  عٳ ٓٹٞبٳ ٌٳ  بٳ ٌٳإڇغٵطٳا٥ٹٝ ٘ٴ  إڇغٵطٳا٥ٹٝ ْٻ ٘ٴؾځإڇ ْٻ ِٴ  نځاْٳتٵنځاْٳتٵ  ؾځإڇ ٗڇ ِٴؾٹٝ ٗڇ   33{{ا٭ځعٳادٹٝبٴ ا٭ځعٳادٹٝبٴ   ؾٹٝ

 يقوؿ ت تعاىل   هذا األثر لنبيه داود:
        ٘ ٘      )عبووسٟ ٜأتٝووو نتوووابٷ َوؤ سبٝوووب يووو ٚأْوووت   ايڀطٜوول  ؿوووٞ، ؾووتذًؼ ٭دًووو   )عبووسٟ ٜأتٝووو نتوووابٷ َوؤ سبٝوووب يووو ٚأْوووت   ايڀطٜوول  ؿوووٞ، ؾووتذًؼ ٭دًووو

ٚتكووطأٙ ٚتتووسبطٙ سطؾووواڄ سطؾووا، ٖٚوووصا نتووابٞ أْعيتووو٘ إيٝووو، أؾهٓوووتٴ أٖووٕٛ عًٝوووو       ٚتكووطأٙ ٚتتووسبطٙ سطؾووواڄ سطؾووا، ٖٚوووصا نتووابٞ أْعيتووو٘ إيٝووو، أؾهٓوووتٴ أٖووٕٛ عًٝوووو       

َوووؤ بعووووض أقطبا٥ووووو؟! عبووووسٟ جيًووووؼ إيٝووووو سبٝووووبٷ أٚ قووووسٜلٷ ٜتشووووسخ َعووووو،  َوووؤ بعووووض أقطبا٥ووووو؟! عبووووسٟ جيًووووؼ إيٝووووو سبٝووووبٷ أٚ قووووسٜلٷ ٜتشووووسخ َعووووو،  

ؾتٴكبووووٌ عًوووو٢ سسٜجوووو٘ بهووووٌ ٚدٗووووو، ٚتػووووتُع إيٝوووو٘ بهووووٌ  عووووو، ٖٚووووا أْووووا شا ؾتٴكبووووٌ عًوووو٢ سسٜجوووو٘ بهووووٌ ٚدٗووووو، ٚتػووووتُع إيٝوووو٘ بهووووٌ  عووووو، ٖٚووووا أْووووا شا 

  ..َتشسخٷ َعو، أؾهٓتٴ عٓسى أٖٕٛ َٔ بعض دٴًػا٥و؟! َتشسخٷ َعو، أؾهٓتٴ عٓسى أٖٕٛ َٔ بعض دٴًػا٥و؟! 

  ؿ ت: كػػالـ ت يكفػػي فيػػه قػػو                                            
 لو ازؿ على جبٍل فإف ا١ببل ٱبشع، من ماذا؟ ا٢بشر(ا٢بشر(ٕٕٔٔ))

                               ((ٕٕٔٔ)ا٢بشر)ا٢بشر. 
ـ ت عنػد ٠باعػه قاؿ السادة العلماء: القلب الػذي ص ٱبشػع وص ٱباػع وص يتػأثر بكػال

 ف و أقسى من ا١بباؿ، وأشد من ال خور ال ماء، ألهنا ٚبشع لكالـ ت جل   ُعالة.
في ػػػا رسػػػائل للمػػػؤمنْب، ورسػػػائل للنػػػاس أٝبعػػػْب، ورسػػػائل  هػػػذة الرسػػػائل جعػػػل ت 

 .٣باصة ا٤بؤمنْب الذين ٥بم منزلًة كرٲبة عند رب العا٤بْب 
"  اَي َأيػ َ ػػا اللػػِذيَن َآَمنُػػواالة، والػػٍب تبػػدأ بقػػوؿ ت: " فأرسػػل للمػػؤمنْب ثنتػػاف وٜبػػااوف رسػػ

لننفػػػذ مػػػا في ػػػا؟ هػػػذة الرسػػػائل كلنػػػا مطػػػالبْب بقػػػراءذم، أو  ومػػػاذا يريػػػد صػػػاكب الرسػػػالة 
 .يقرأهم لنا أكٌد، واف م ما في م، وانفذ مراد ت 

هػػي رسػػائل خ ل ػػ ا ت " و اَي َأيػ َ ػػا النلػػاُس وهنػػاؾ رسػػائل للنػػاس وهػػي الػػٍب تبػػدأ بػػػ: " 
 .لكل ا٣بلع، مؤمن م ووّب مؤمن م 

  أىً ِماَ اٌؼثٌديح هللأىً ِماَ اٌؼثٌديح هلل
                                                           

 جابر بن عبد ت هنع هللا يضر فوائد ٛباـ الرازي والزهد ألٞبد بن كنبل عن ٖ
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لكن الرسائل ٣باصة ا٣باصػة، وأهػل القػرب، والػذين ٥بػم منزلػة عنػد ت، ك ػذة الرسػالة 
 : ٲبوتوف عشقاً      عندما يسمع أهل القرب اداء ت:      الٍب معنا اليـو

وُهيامػػاً   ذات ذي ا١بػػالؿ واإلكػػراـ، ألاػػه جعلنػػا   منزلػػة ُعظمػػى، وهػػي منزلػػة عبػػاد  وورامػػاً 
 .ت، وص توجد منزلة أعلى من هذة ا٤بنزلة أبداً، ف ي منزلة العبودية ع 

لنعػػرؼ أف                وأ ػػاؼ إىل العبوديػػة اإلٲبػػاف: 
، وكل ما في ػا مػن أشػجار، ومػن ٜبػار، ومػن أطيػار، ومػن ٕبػار، وكػل مػا   ض كل ا ع األر 

يوزِّعػػػه ٗبػػػا يشػػػاء علػػػى  ابطن ػػػا مػػػن معػػػادف ووّبهػػػا .. الكػػػل ملػػػٌك ع جػػػل   عُػػػالة، وت 
 عبادة سبحااه وتعاىل.

  األسصاق ًاٌرمٌٍاألسصاق ًاٌرمٌٍ
             تعػػػامي مشػػػكلة ومعاػػػلة موجػػػودة     هػػػذة اآليػػػة

كػػػػل زمػػػػاف ومكػػػػاف، وزادت   زماانػػػػا، فالنػػػػاس الػػػػٍب تتكاسػػػػل عػػػػن العبػػػػادات، وتتباطػػػػأ عػػػػن 
الطاعػػات، وأكيػػاانً تتوقػػف ابلكليػػة عػػن الفػػرائض ا٤بفَب ػػة الػػٍب افَب ػػ ا علي ػػا رب الػػربايت، 

٤بسػجد؟! فمعػي تسأؿ أكدهم: ٤باذا تَبؾ العبادة؟ يقوؿ لك: وهل أترؾ األرزاؽ وأجل    ا
م احل ومعػي معػايش، وأريػد أف أجلػب طعامػاً لػنوصد، وأجلػب ٥بػم النفقػات، وجعػل األوصد 

 ُكجة!!.
قَسم األمػر بيننػا وبينػه،    هذا الكالـ ا٤ببارؾ أبطل هذة ا٢بُجة، ألف ت  وت 

ذلػػك  عن ػػا أشػػارت إىل ت فػػنحن علينػػا شػػي، وهػػو عليػػه شػػيء، السػػيدة رابعػػة العدويػػة ر ػػي
كػػػْب ولػػػ  األسػػػعار   زماهنػػػا، فقػػػالوا ٥بػػػا: األسػػػعار زادت عػػػن ا٢بػػػد، أفلػػػم تسػػػمعي بػػػذلك؟ 

ٞٻ إٔ أعبسٙ نُا أَطْٞ، ٚعًٝ٘ قال :  ٞٻ إٔ أعبسٙ نُا أَطْٞ، ٚعًٝ٘ )ٚععٿ٠ ضبٞ يٛ قاضت اذتب١ بسٜٓاض َا اٖتُُتٴ، عً )ٚععٿ٠ ضبٞ يٛ قاضت اذتب١ بسٜٓاض َا اٖتُُتٴ، عً

 .إٔ ٜطظقو نُا ٚعسْٞ إٔ ٜطظقو نُا ٚعسْٞ 
  كل واكد له ٚب  ػه، فلمػاذا أدخػل   ٚب ػا ت؟                         

        ((ٖٕٖٕٔٔ)طه)والرزؽ اي رب؟ قاؿ يل:  طه                             ((ٖٕٖٕٔٔ)طه)من الذي  طه
)إشا نٓوتٴ أضظم َؤ غؿٹوٌ    )إشا نٓوتٴ أضظم َؤ غؿٹوٌ    ، ولػذلك ورد   األثػر، يقػوؿ ت: عليه الرزؽ؟ كارة الػرزاؽ 

 .عو ٚعكاْٞ، ؾهٝـ ٫ أضظم َٔ أطاعو ٚزعاْٞ؟! عو ٚعكاْٞ، ؾهٝـ ٫ أضظم َٔ أطاعو ٚزعاْٞ؟! 
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عاصي يرزقه ت، والغافل يرزقػه ت، أفػال يػرزؽ التقػي النقػي؟!! فػالتقي النقػي سػّبزقه ال
  ومعه دعٌم إ٥بيٌّ، أما الرزؽ ل خػرين لػي  معػه معواػة وص مػدد، وقػاؿ فيػه ت:            

                                             )الطالؽ()الطالؽ(. 
هذة ا١بزئية الٍب كاف يعيش في ا كارة النيب وصحبه الكػراـ وال ػا٢بْب إىل يومنػا هػذا 
وإىل يـو الدين، وهػي ا١بزئيػة الػٍب يغفػل عن ػا كرػّب مػن النػاس، فالنػاس يريػدوف العػدد، ولكػن 
ت يريد من ا٤بؤمن أف يطلب ا٤بػدد مػن الواكػد األكػد، وا٤بػدد لػو اػزؿ   الػرزؽ القليػل يقػـو 

 .لكرّب، بل يفيض ويزيد ما داـ ابرؾ فيه ا٢بميد اعمتيد مقاـ ا
ولػػػذلك فػػػإف ت سػػػبحااه وتعػػػاىل عنػػػدما ٙبػػػدث عػػػن تقػػػوى الُقػػػرى، وعنػػػدما ٯبتمعػػػوف 

  ويتقوف ت، وتكوف اعمتموعة كل ا أتقياء، فما النتيجػة؟:                              
                                    ((ٜٜٙٙ)األعػػػػػراؼ)مل يُقػػػػػل فتحنػػػػػا علػػػػػي م خػػػػػّبات،  األعػػػػػراؼ

فا٣بّبات كما هي، ولكنه سياع في ا الربكة، وهذا هو الدعم اإل٥بي النوراٍل للمؤمنْب، الػذي 
لو وصل للمؤمن ص ٱبشػى إص ت، ألاػه سػيكوف   كفالػة ت ورعايػة ت علػى الػدواـ إف شػاء 

 .ت
ألصػػػحابه الػػػربرة الكػػػراـ، ومشػػػى علي ػػػا  وهػػػي ا٢بالػػػة الػػػٍب ورلث ػػػا سػػػيدان رسػػػوؿ ت 

إف كػػاف    ال ػػا٢بوف علػػى مػػدى األايـ، فكػػااوا يعتمػػدوف علػػى الربكػػة الػػٍب تنػػزؿ مػػن ت 
الػػػزرع، أو   الاػػػرع، أو   ا١بسػػػم، أو   األوصد، أو   البيػػػ  .. كػػػل شػػػيء ٛبس ػػػه الربكػػػة 

كة يعِب الزايدة، فيزيػدة ت وينميػه، وص يعلػم أكػٌد مػا جعػل ت فيػه مػن خػّب ادخػرة يزيد، والرب 
ص                ت سػػبحااه وتعػػاىل ل ػػاكبه الػػذي أعطػػاة لػػه: 

ٔ ))ٚبػػافوا أبػػداً، كمػػا ورد   األثػػر عػػن رب العػػزة:  ٔ ٜووا ابوو ٝ    آزّآزّ  ٜووا ابوو ٝ  ٫ ختؿوو٢ َوؤ نوو ل ايووطظم ٚ ل ايووطظم ٚ ٫ ختؿوو٢ َوؤ نوو

، وهػػل خػػزائن ت ينت ػػى مػػددها؟ كاشػػا ع    بووساڄ بووساڄ أأٚخووعا٥و ٫ تٓؿووص  ٚخووعا٥و ٫ تٓؿووص    ،،خووعا٥و َْٰوو١ خووعا٥و َْٰوو١ 
  فخزائن ت ٩بلوءة ولكن ٙبتاج للوسيلة:              ((ٗٔٗٔ)البقػرة)اتحقػع فقػط بتقػوى ت  البقػرة

. 
 ا٤بشػػػاكل الػػػٍب كػػػػدث ، والػػػٍب ٙبػػػدث   اعمتتمػػػػع، والػػػٍب أذهبػػػ  األرزاؽ، وأفسػػػػدت
األخػالؽ، و ػػيع  الربكػات، أف النػػاس لػػي  عنػدهم التقػػوى ا٤بطلوبػػة ع جػل   عُػػالة، وهػػو 



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج اٌؼنىثٌخ59-56(          ذفغري اآلياخ ) 126 )                                     أىً اٌغشف                    :  11

يرى أف األرزاؽ ص تكفيػه، فػيغش   الكيػل، ويغػش   الػوزف، أو يغػش   السػعر، أو ٰبتػاؿ، 
 أو يكذب، وهذا ما  يلع الربكة بْب ا٤بؤمنْب، وزادت ا٤بشاكل وا٣بالفات بْب ا٤بسلمْب.

٤بسػػػلمْب اتقػػػوا ت، وراقبػػػوا ت مراقبػػػة مػػػن يعلػػػم أاػػػه يطلػػػع عليػػػه ويػػػراة، لكػػػن لػػػو أف ا
 .فالقليل سُيغِب عن الكرّب بفال الربكة النازلة من عند العلى الكبّب 

  اٌشظٌع إىل اهللاٌشظٌع إىل اهلل
الػػػػذين ي ػػػػنعوف ذلػػػك   كػػػػل زمػػػػاف ومكػػػاف، والػػػػذين جعلػػػػت م الػػػػدايا  وكػػػذلر ت 

، وتسػت وي م النفػوس في ػنعوف مػا ص يُر ػي ت مػع عبػاد يتخلوف عػن تقػوى ت، ومراقبػة ت
هػػػػل اسػػػػيتم أاكػػػػم سػػػػتموتوف؟!! واإلاسػػػػاف ص            ت، فقػػػػاؿ ٥بػػػػم: 

  يدري ما الوق  الذي سػيخرج فيػه لتلبيػة اػداء ت:                             
 كذران من هذة اللحظة، وقاؿ لنا: وا٢ببيب  لقماف(لقماف(ٖٖٗٗ))

ٌټ  ٜٴبٵعٳحٴٜٴبٵعٳحٴ  }} ٌټنڂ ٘ٹ  َٳاتٳَٳاتٳ  َٳاَٳا  عٳًځ٢عٳًځ٢  عٳبٵسٺعٳبٵسٺ  نڂ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ   44{{  عٳ

لػػػه ابإلسػػػالـ واإلٲبػػػاف، فأابيػػػاء ت ورسػػػل ت  الربكػػة   ُكسػػػن ا٣بتػػػاـ  أف ٱبػػػتم ت 
  مػػػاذا كااػػػ  كػػػل طلبػػػاذم؟ الوفػػػاة علػػػى اإلسػػػالـ، فأكػػػدهم يقػػػوؿ:                     

         ((ٔٓٔٔٓٔ)يوسػػف)وهػػذا اػػيبٌّ مػػن أابيػػاء ت  يوسػػف يريػػد أف يربِّتػػه ت علػػى اإلٲبػػاف كػػٌب ،
 يلحع ابل ا٢بْب وٱبرج   روح ورٰباف إىل رب راض عنه وّب واباف.

وهذة هي ا٢بالة الٍب ٯبب أف ٰبرص علي ا كل مسلم، ف ي تعترب السائع الػذي يسػوؽ 
لكػػن إذا اسػػي ا اإلاسػػاف، واسػػي أاػػه سػػيموت، وُهيػػ  لػػه أاػػه  ،الػػنف  إىل طاعػػة الػػرٞبن 

٨ُبللػػػٌد   الػػػدايا، فسُتسػػػيطر عليػػػه الػػػنف  وا٢بػػػ  وا٥بػػػوى، وٲبشػػػي علػػػى هػػػواة، وعنػػػد الػػػنف  
ػػػز لػػػه، يطلػػػب الرجعػػػة، وص يلبيػػػه العلػػػي الكبػػػّب!!، فيقػػػوؿ:    األخػػػّب عنػػػدما يػػػرى مػػػا ُج ِّ    

                                   )ا٤بؤمنوف()ا٤بؤمنوف(. 
فلماذا مل ُ٘ب ِّز افسك ٥بذة الساعة؟!! ولذلك ينبغي على ا٤بؤمن على الدواـ أف يكػوف 
ذاكػػراً أاػػه إف آجػػالً أو عػػاجالً سػػّبكل مػػن الػػدايا للقػػاء مػػوصة، وأف ٧بطػػة السػػفر األخػػّبة هػػي 

                                                           
 صحيل مسلم ومسند أٞبد عن جابر  ٗ
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  قػػوؿ ت:                     ((ٛٛالعلػػعالعلػػع ) )                        ((ٕٕٗٗ)الػػنجم)فػػا٤ب م هػػذة  الػػنجم
 اللحظة الٍب سيموت في ا، وقاؿ في ا كارة النيب:

ٌټ  ٜٴبٵعٳحٴٜٴبٵعٳحٴ  }} ٌټنڂ ٘ٹ  َٳاتٳَٳاتٳ  َٳاَٳا  عٳًځ٢عٳًځ٢  عٳبٵسٺعٳبٵسٺ  نڂ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ   55{{  عٳ

                   :وقد قيل 
ييل قيييييييييييي ل قيييييييييييي ولييييييييييييىي  يييييييييييي يال يمتقيييييييييييي ي ًيولييييييييييييىي  يييييييييييي يال يمتقيييييييييييي ي ًي

يي

ىي ٍٍ ىيل يييييييي  ي ل ييييييييىمين َيييييييي ي ييييييييني يييييييي ٍٍ ييل يييييييي  ي ل ييييييييىمين َيييييييي ي ييييييييني يييييييي

يي ييول قييييييييييييييييي يال يمتتقييييييييييييييييي ي ً  قييييييييييييييييي ول قييييييييييييييييي يال يمتتقييييييييييييييييي ي ً  قييييييييييييييييي 

يي

ييفقًضييييييي بي  ييييييي ه ي ييييييياي يييييييني يييييييٍ فقًضييييييي بي  ييييييي ه ي ييييييياي يييييييني يييييييٍ 

فلو مل يكن هناؾ كساٌب وص سؤاؿ بعد ا٤بوت لكاف األمػر سػ ل، ولكنػه سُيسػأؿ عػن يي
، إف القليػػل والكرػػّب والنقػػّب والقطمػػّب، وكػػل أمػػر فعلػػه، وكػػل لفػػ  اطقػػه .. سُيسػػائله ت 

 فشر. خّباً فخّب وإف شراً 
فما يُعْب اإلاساف على دواـ اصستقامة، وعلى العمل ال احل   الدايا هو تذكر ا٤بػوت 

، ويزيػػد   روبتػػه   ذلػػك أف يتػػذكر األفػػراد والػػدار اآلخػػرة وا٢بسػػاب والعػػرض علػػى ت 
 األفذاذ الذين ٙبدلث عن م ت وبْبل مناز٥بم ومكاات م.

اقػل والكػيِّ  والفطػن الػذي ُٰبػدد لنفسػه منزلػًة  فنحن كلنا سنخرج من الدايا ولكػن الع
كرٲبػػة، فالػػذي يُريػػد أف يكػػوف مػػن ا٤بقػػربْب، وػػّب الػػذي يريػػد أف يكػػوف مػػن أصػػحاب اليمػػْب، 

 ف ذة منزلة وتلك منزلة.
والػػػذي يريػػػد أف يكػػػوف مػػػع الػػػذين أاعػػػم ت علػػػي م مػػػن النبيػػػْب وال ػػػديقْب والشػػػ داء 

اً وآخػػر سػػيااً ويطمػػع أف يغفػػر لػػه ت ويعفػػو عنػػه، وال ػػا٢بْب، وػػّب الػػذين خلطػػوا عمػػالً صػػا٢ب
 :ف ل هذا مرل هذا؟! ص، فاإلاساف العاقل هو الذي ٱبتار ا٤بنزلة وهو   الدايا، قاؿ 

ِٵ  زٳعٳازٳعٳا  إڇشٳاإڇشٳا  }} ِٵأځسٳسٴنڂ ِڇ  أځسٳسٴنڂ ٝٴعٵظٹ ًڃ ِڇؾځ ٝٴعٵظٹ ًڃ ٘ٴ  ايطٻغڃبٳ١ځ،ايطٻغڃبٳ١ځ،  ؾځ ْٻ ٘ٴؾځإڇ ْٻ ِٴ  ٫٫  ؾځإڇ ِٴٜٳتٳعٳاظځ ٘ٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٜٳتٳعٳاظځ ٘ٹايًډ ًډ ٞٵ٤ٷ  اي ٞٵ٤ٷؾٳ   66{{  ؾٳ

 :  الطلبات الٍب تريدها   اآلخرة، قاؿ  اجعل دائماً عندؾ ٮبة كبّبة
ِٴ  ؾځإڇشٳاؾځإڇشٳا  }} ِٴغٳأځيڃتٴ ٘ٳ  غٳأځيڃتٴ ٘ٳايًډ ًډ ٙٴ  اي ٙٴؾځاغٵأځيڂٛ ٚٵؽٳ،  ؾځاغٵأځيڂٛ ٚٵؽٳ،ايڃؿٹطٵزٳ ٘ٴ  ايڃؿٹطٵزٳ ْٻ ٘ٴؾځإڇ ْٻ ٚٵغٳطڂ  ؾځإڇ ٚٵغٳطڂأځ ٓٻ١ٹ،  أځ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ ٓٻ١ٹ  ٚٳأځعٵًځ٢ٚٳأځعٵًځ٢  ايڃذٳ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٙٴ  ايڃذٳ ٙٴأڂضٳا     أڂضٳا

                                                           
 صحيل مسلم ومسند أٞبد عن جابر هنع هللا يضر ٘
 صحيل ابن كباف عن أ  هريرة هنع هللا يضر ٙ
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٘ٴ ٛٵقځ ٘ٴؾځ ٛٵقځ ٔڇ،  عٳطٵفٴعٳطٵفٴ  ؾځ ُٳ ٔڇ،ايطٻسٵ ُٳ ٘ٴ  ايطٻسٵ ٓٵ َٹ ٘ٴٚٳ ٓٵ َٹ ٗٳاضٴ  تٳؿځذٻطٴتٳؿځذٻطٴ  ٚٳ ْٵ ٗٳاضٴأځ ْٵ ٓٻ١ٹ   أځ ٓٻ١ٹ ايڃذٳ   77{{ايڃذٳ

كمػػػا أف لػػػه   الػػػدايا تطلعػػػات ٯبػػػب أف يكػػػوف لػػػه تطلعػػػات فػػػدائماً اإلاسػػػاف ٰبػػػاوؿ، ف
 أعظم عند ت   ا١بنة و  اآلخرة لكي يناؿ ما يتمناة.

ودائمػػاً                وت أعطػػاان ٭بوذجػػاً   هػػذة اآليػػة: 
ف ويػَبؾ العمػل ف ػو كمػا قػاؿ ا٢بسػن القرآف اإلٲباف مقروف ابلعمل ال احل، فمن يػدلعي اإلٲبػا

)ٚإٕ قَٛاڄ غطتِٗ ا٭َاْٞ ست٢ خطدٛا َٔ ايسْٝا ٫ٚ سػ١ٓ  ِ، قايٛا: حنٔ )ٚإٕ قَٛاڄ غطتِٗ ا٭َاْٞ ست٢ خطدٛا َٔ ايسْٝا ٫ٚ سػ١ٓ  ِ، قايٛا: حنٔ : الب ري 

 حنػٔ ايظٔ با  ٚنصبٛا، يٛ أسػٓٛا ايظٔ ٭سػٓٛا ايعٌُ حنػٔ ايظٔ با  ٚنصبٛا، يٛ أسػٓٛا ايظٔ ٭سػٓٛا ايعٌُ 
فاإلٲبػػاف دعػػوة، والػػدليل عليػػه العمػػل ال ػػاحل، واإلٲبػػاف كجلػػة، والربهػػاف علػػى صػػدؽ 

احل، ولذلك قرف ت اإلٲباف ابلعمل ال احل   كل آايت القرآف الػٍب ٙبػدث ا٢بجة العمل ال 
 في ا عن اإلٲباف.

  أىً اٌغشفأىً اٌغشف
                            

     زلػػػة عاليػػػة   أعلػػػى ا١بنػػػة، ذكػػػر ت هػػػذة الغػػػرؼ من  عبػػػاد الػػػرٞبن أف  
  جػػػزاءهم:                                ((ٚ٘ٚ٘)الفرقػػػاف)وهنػػػا أياػػػاً جعػػػل ت جػػػزاء  الفرقػػػاف

 الغرؼ للذين صربوا، هذة الغرؼ هي: 
                                                ((ٕٕٓٓ)الزمر)وهؤصء القـو بعد أف  الزمر

 يدخلوا ا١بنة يقوؿ ت تعاىل ٥بم:
ٌٵ  }} ٌٵٖٳ ِٵ،؟  ٖٳ ِٵ،؟ضٳنٹٝتٴ ٕٳ  ضٳنٹٝتٴ ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ َٳا: : ؾځ َٳاٚٳ ٓٳا  ٚٳ ٓٳايځ ٓٳا  ٚٳقځسٵٚٳقځسٵ  ْٳطٵنٳ٢،ْٳطٵنٳ٢،  ٫٫  يځ ٝٵتٳ ٓٳاأځعٵڀځ ٝٵتٳ ِٵ  َٳاَٳا  أځعٵڀځ ِٵيځ ٔٵ  أځسٳسٶاأځسٳسٶا  تٴعٵطٹتٴعٵطٹ  يځ ٔٵَٹ ًڃكٹوځ،  َٹ ًڃكٹوځ،خٳ   خٳ

ٍٴ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ْٳا: : ؾځ ْٳاأځ ِٵ  أځ ِٵأڂعٵڀٹٝهڂ ٌٳ  أڂعٵڀٹٝهڂ ٌٳأځؾڃهٳ ٔٵ  أځؾڃهٳ ٔٵَٹ ٟټ  ضٳبٿ،ضٳبٿ،  ٜٳاٜٳا: : قځايڂٛاقځايڂٛا  شٳيٹوځ،شٳيٹوځ،  َٹ ٟټٚٳأځ ٞٵ٤ٺ  ٚٳأځ ٞٵ٤ٺؾٳ ٌٴ  ؾٳ ٌٴأځؾڃهٳ ٔٵ  أځؾڃهٳ ٔٵَٹ ٍٴ  شٳيٹوځ؟شٳيٹوځ؟  َٹ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ : : ؾځ

ٌټ ٌټأڂسٹ ِٵ  أڂسٹ ٝٵهڂ ًځ ِٵعٳ ٝٵهڂ ًځ ْٹٞ  عٳ ٛٳا ٛٳاْٹٞضڇنٵ ِٵ  أځغٵدٳطڂأځغٵدٳطڂ  ؾځ٬ؾځ٬  ضڇنٵ ٝٵهڂ ًځ ِٵعٳ ٝٵهڂ ًځ ٙٴ  عٳ ٙٴبٳعٵسٳ   88{{  أځبٳسٶاأځبٳسٶا  بٳعٵسٳ

  ، وهػذة الغػرؼ هػي الػٍب يُلقػوف في ػا مػن ت التحيػة والسػالـ: ينالوف ر واف ت 
                                                           

 صحيل البخاري وابن كباف عن أ  هريرة  ٚ
 البخاري ومسلم عن أ  سعيد ا٣بدري  ٛ
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                        ((ٚ٘ٚ٘الال)فرقػػػػػػػػػػػػػػػاف)مػػػػػػػػػػػػػػػن ت  فرقػػػػػػػػػػػػػػػاف :                           
بػػْبل هػػػذا األمػػر أف ُأانسػػاً يتمتعػػػوف   ا١بنػػة مػػػن أكػػل وُشػػػرب  وكاػػرة النػػػيب  األكػػزاب(األكػػزاب(ٗٗٗٗ))

  ا١بنػة، ف ػذة هػي ا٤بتعػة  وكور وق ور ووّبهػا، وُأانٌس أكمػل ُمػتع م النظػر إىل وجػه ت 
 ،   والذي يقوؿ ت فيه: األعظم، والنعيم األكـر                                      

 .)القيامة()القيامة(
هذة هي النعمة األعظم واألكـر الٍب سُيكـر فا ت خاصة ا٤ببػاركْب والرُػللػة ا٤بباركػة مػن 

   كديره اآلخر: ا٤بتقْب  سف يُبيل ٥بم النظر إىل وج ه الكرَل، قاؿ 
ٝٵ٦ٶا  أڂعٵڀڂٛاأڂعٵڀڂٛا  ُٳاُٳاؾځؾځ  }} ٝٵ٦ٶاؾٳ ِٵ  أځسٳبٻأځسٳبٻ  ؾٳ ٗڇ ٝٵ ِٵإڇيځ ٗڇ ٝٵ ٔٳ  إڇيځ ٔٳَٹ ٓٻظځطڇ  َٹ ٓٻظځطڇاي ِٵ  إڇيځ٢إڇيځ٢  اي ٗڇ ِٵضٳبٿ ٗڇ     }}99  ضٳبٿ

، فػالنظر إىل وجػه ت ما رأوا اعيماً وص اعمة أفى وص أشػ ى مػن النظػر إىل وجػه ت 
  هػػػو بُغيػػػة ا٤بػػػؤمنْب، وبُغيػػػة ا٤بتقػػػْب علػػػى الػػػدواـ، كػػػٌب أف ت  جعل ػػػا األجػػػر الكػػػرَل

وموف   ش ر رمااف ابتغاء النظػر إىل وجػه ت، فػا٤ب م أف تقػدـ طلبػاً علػى األعظم للذين ي 
هذة الُبغية، وعلى هذة النية، فالذي ص يريدها كيف كخذها؟!! لذلك ص بػد مػن تقػدَل طلػب 

 :علي ا، قاؿ 
َٴٛا  }} َٴٛاقٴٛ ٘ٹ  قٴٛ ٜٳتٹ ٘ٹيٹطٴ٩ٵ ٜٳتٹ ٜٳتٹ٘   ٚٳأځؾڃڀٹطٴٚاٚٳأځؾڃڀٹطٴٚا  يٹطٴ٩ٵ ٜٳتٹ٘ يٹطٴ٩ٵ   1010{{يٹطٴ٩ٵ

رؤيػػة ا٥بػػالؿ، وأفطػػروا لرؤيػػة ا٥بػػالؿ، لكػػن ٫بػػن اعػػرؼ   الشػػريعة أف ا٤بق ػػود صػػوموا ل
، ال ا٢بْب ٥بم إشارة   ا٢بدي  وهي: صوموا من أجل رؤيته، يعِب اجعػل النيػة لرؤيػة ت 

 :، ولذلك قاؿ ومٌب تُفطر؟ عند رؤيته 
ِڇ  }} ِڇيٹًكٻا٥ٹ ٕڇ  يٹًكٻا٥ٹ ٕڇؾځطٵسٳتٳا ٓٵسٳ  ؾځطٵسٳ١څؾځطٵسٳ١څ: : ؾځطٵسٳتٳا ٓٵسٳعٹ ٙٹ،  عٹ ٙٹ،ؾٹڀڃطڇ ٓٵسٳ  ٚٳؾځطٵسٳ١څٚٳؾځطٵسٳ١څ  ؾٹڀڃطڇ ٓٵسٳعٹ ٘ٹ   يٹكځا٤ٹيٹكځا٤ٹ  عٹ ٘ٹ ضٳبٿ   1111{{ضٳبٿ

وأر ػػاة وهػػو يعػػامي  ، الشػػيخ ابػػن الفػػارض كػػاف كػػل أملػػه وعشػػمه لقػػاء ت ألاػػه  
سػػكرات ا٤بػػوت مرػػل ا٤بػػؤمنْب ال ػػادقْب رأى منزلتػػه   ا١بنػػة، يُبشػػرة فػػا ت ليفػػرح بلقػػاء ت، 

 فيفرح ت بلقائه، لكنه ٤با رأى منزلته   ا١بنة كزف وقاؿ:
                                                           

 الرومي صحيل مسلم والَبمذي عن ص يب  ٜ
 البخاري ومسلم عن أ  هريرة  ٓٔ
 صحيل مسلم وسنن ابن ماجة عن أ  هريرة  ٔٔ
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ييفيييت ي يييًيمقزلتيييٍيفيييٍي لوييي ي قييي   ى فيييت ي يييًيمقزلتيييٍيفيييٍي لوييي ي قييي   ى 

يي

ييف ييييي ي يييييُ  ي َييييي مٍف ييييي ي يييييُ  ي َييييي مٍييمييييي يىييييي ين َييييي ًيمييييي يىييييي ين َييييي ًي

يي مػن أجػل جنتػه، وإ٭بػا مػن أجػل النظػر  ، فلم يعبػد ت وماذا يريد؟ يُريد وجه ت 
 إىل وجه كارته تبارؾ وتعاىل.

فالذين يُؤهل م ت للنظر إىل وج ه الكػرَل، هػؤصء سػيكواوا   هػذة الغُػرؼ الػٍب ٘بػري 
  ، فقػػػاؿ: مػػػن ٙبت ػػػا األهنػػػار، وطمػػػأهنم ت سهنػػػم لػػػن ٱبرجػػػوا من ػػػا           لػػػو مل يُقػػػل

 )خالدين في ا( لكاا  مدة ٧ُبددة وٱبرجوف من ا، لكن هذا أماف واطماناف من ت.

  ؼغٓ اخلامتحؼغٓ اخلامتح
 مادكاً ٥بم وُمرنيًا على أعما٥بم لنسابع   اللحاؽ فم: مث قاؿ ت 

        . 
وأر ػػػاة   ٢بظػػػات سػػػكرات ا٤بػػػوت كػػػدلؽ الب ػػػر  سػػػيدان عمػػػر بػػػن عبػػػد العزيػػػز 

وأطػػاؿ، مث قػػاؿ: إٍل أرى كاػػرة مػػا هػػم ٔبػػن وص إاػػ ، مث قػػاؿ: ٤برػػل هػػذا فليعمػػل العػػاملوف، 
 ، وهذة هي بركة ُكسن ا٣بتاـ.وخرج  روكه للقاء ا٢بع 

 :عن ا  ت افيسة العلـو ر ي -السيدة افيسة 
، ومكرػػ  ٟبػػ  عشػػرة سػػنة تتعبػػد فيػػه، كفػػرت قربهػػا   بيت ػػا، وهػػو الػػذي ُدفنػػ  فيػػه

وتقػػػرأ فيػػػه القػػػرآف، وت ػػػـو الن ػػػار، وتقػػػـو الليػػػل، وجػػػاء أجل ػػػا   رماػػػاف فمر ػػػ  مر ػػػاً 
شديداً، وأوصاها األطباء أف تفطر لعدـ قدرذا على ال ياـ، فقال : أان كنػُ  أٛبػُب أف أرجػع 

؟!! ص وت ص يكػػوف، مث أخػػذت   تػػالوة وردهػػا مػػن القػػرآف  إىل ت وأان صػػائمة، أأفطػػر اليػػـو
  الكػػػػرَل إىل أف وصػػػػل    سػػػػورة األاعػػػػاـ إىل قػػػػوؿ ت تعػػػػاىل:                        

  ، وكااػ  اآليػة الػٍب بعػدها: وخرج  الروح للقػاء ت األاعػاـ( األاعػاـ( ٕٕٚٔٚٔ))                  
        ((ٕٕٔٚٔٚ)األاعاـ)األاعاـ. 

٥بم ُكسن ا٣بتاـ هػو األجػر العظػيم، ويزيػدهم فػيجعل م مػن  القـو ٯبعل ت  ف ؤصء
 ذوي النظر إىل وجه ت الكرَل سبحااه وتعاىل.
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  ِماَ اٌظربِماَ اٌظرب
       ؟ ؟         مػػا األعمػػاؿ الػػٍب مػػدك م ت علي ػػا وقػػاؿ: 

 لنا:ص بد من ال رب، فاع يقوؿ لنا ك
                                                             

 :وأعظم ال رب   ع ران هذا  آؿ عمراف(آؿ عمراف(ٕٕٓٓٓٓ))
هو ال رب عن ا٢براـ، وعن ا٤بطعم ا٢براـ، ألف ا٤بطعم ا٢براـ ٯبعػل صػاكبه ص يتقبػل ت 

 : دعاءاً وص صالة وص صياماً، قاؿ منه عماًل وص
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٝٳكڃصٹفٴ  ايڃعٳبٵسٳايڃعٳبٵسٳ  إڇ ٝٳكڃصٹفٴيځ ُٳ١ځ  يځ ُٳ١ځايًڊكڃ ّٳ  ايًڊكڃ ّٳايڃشٳطٳا ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃشٳطٳا ٛٵؾٹ ٘ٹدٳ ٛٵؾٹ ٌٴ  َٳاَٳا  دٳ ٌٴٜٴتٳكځبٻ ٘ٴ  ٜٴتٳكځبٻ ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ٌٳ  َٹ ُٳ ٌٳعٳ ُٳ َٶا   أځضٵبٳعٹنيٳأځضٵبٳعٹنيٳ  عٳ ٛٵ َٶا ٜٳ ٛٵ   1212{{ٜٳ

 وقاؿ لسيدان سعد بن أ  وقاص وكاف قد سأله أف يكوف ٦ُباب الدعوة:
ُٳوځ  أځطٹبٵأځطٹبٵ  غٳعٵسٴغٳعٵسٴ  ٜٳاٜٳا  }} ُٳوځَٳڀڃعٳ ٔٵ  َٳڀڃعٳ ٔٵتٳهڂ ٛٳ٠ٹ   َٴػٵتٳذٳابٳَٴػٵتٳذٳابٳ  تٳهڂ ٛٳ٠ٹ ايسٻعٵ   1313{{ايسٻعٵ

فالػػػذي ككػػػل ا٢بػػػراـ ص يُقبػػػل منػػػه صػػػالة، وص صػػػياـ، وص كػػػج، وص دعػػػاء، وص تػػػالوة 
للقرآف، وص ذكر ع، وص أي عمل، ألف بعػض النػاس ٱبػدعوف أافسػ م، فيتكسلػب مػن ا٢بػراـ 
 ،و  الن ايػػػػػة يقػػػػػػوؿ أبػػػػػػِب مسػػػػػػجداً ع، لكػػػػػػن ا٤بسػػػػػجد ص بػػػػػػد وأف يُؤسلػػػػػػ  علػػػػػػى التقػػػػػػوى

  وص ٯبوز بناء مسجد من ا٢براـ:                                             
     ((ٔٓٛٔٓٛ)التوبة)أو يقوؿ: أان أكج بي  ت ا٢براـ، لكن النيب  التوبة :قاؿ 
ٌٴ  خٳطٳزٳخٳطٳزٳ  إڇشٳاإڇشٳا  }} ٌٴايطٻدٴ ٓٳؿځكځ١ٺ  سٳادٽاسٳادٽا  ايطٻدٴ ٓٳؿځكځ١ٺبٹ ٝٿبٳ١ٺ،  بٹ ٝٿبٳ١ٺ،طځ ٚٳنٳعٳ  طځ ٚٳنٳعٳٚٳ ٘ٴ  ٚٳ ًځ ٘ٴضڇدٵ ًځ ٓٳازٳ٣  ايڃػٳطٵظڇ،ايڃػٳطٵظڇ، ٞ ٞؾٹؾٹ  ضڇدٵ ٓٳازٳ٣ؾځ ٝٵوځ: : ؾځ ٝٵوځيځبٻ ِٻ  يځبٻ ٗٴ ًډ ِٻاي ٗٴ ًډ   اي

ٝٵوځ، ٝٵوځ،يځبٻ ٙٴ  يځبٻ ٙٴْٳازٳا ٓٳازٺ  ْٳازٳا ٓٳازٺَٴ ٔٳ  َٴ ٔٳَٹ ُٳا٤ٹ  َٹ ُٳا٤ٹايػٻ ٝٵوځ: : ايػٻ ٝٵوځيځبٻ ٜٵوځ،  يځبٻ ٜٵوځ،ٚٳغٳعٵسٳ ٍٷ،  ظٳازٴىځظٳازٴىځ  ٚٳغٳعٵسٳ ٍٷ،سٳ٬ ٍٷ،  ٚٳضٳاسٹًځتٴوځٚٳضٳاسٹًځتٴوځ  سٳ٬ ٍٷ،سٳ٬   ٚٳسٳذټوڂٚٳسٳذټوڂ  سٳ٬

ٝٵطٴ  َٳبٵطٴٚضٷَٳبٵطٴٚضٷ ٝٵطٴغځ ٓٻؿځكځ١ٹ  خٳطٳزٳخٳطٳزٳ  ٚٳإڇشٳاٚٳإڇشٳا  َٳأڃظٴٚضڈ،َٳأڃظٴٚضڈ،  غځ ٓٻؿځكځ١ٹبٹاي ٛٳنٳعٳ  ايڃدٳبٹٝجٳ١ٹ،ايڃدٳبٹٝجٳ١ٹ،  بٹاي ٛٳنٳعٳؾځ ٘ٴ  ؾځ ًځ ٘ٴضڇدٵ ًځ ٓٳازٳ٣  ػٳطٵظڇ،ػٳطٵظڇ،ايڃايڃ  ؾٹٞؾٹٞ  ضڇدٵ ٓٳازٳ٣ؾځ ٝٵوځ،: : ؾځ ٝٵوځ،يځبٻ   يځبٻ

ٙٴ ٙٴْٳازٳا ٓٳازٺ  ْٳازٳا ٓٳازٺَٴ ٔٳ  َٴ ٔٳَٹ ُٳا٤ٹ  َٹ ُٳا٤ٹايػٻ ٝٵوځ  ٫٫: : ايػٻ ٝٵوځيځبٻ ٜٵوځ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  يځبٻ ٜٵوځ،غٳعٵسٳ ّٷ  ظٳازٴىځظٳازٴىځ  غٳعٵسٳ ّٷسٳطٳا ْٳؿځكځتٴوځ  سٳطٳا ْٳؿځكځتٴوځٚٳ ّٷ،  ٚٳ ّٷ،سٳطٳا ٝٵطٴ  ٚٳسٳذټوځٚٳسٳذټوځ  سٳطٳا ٝٵطٴغځ   غځ

  1414{{َٳبٵطٴٚضڈ َٳبٵطٴٚضڈ 

                                                           
 معجم الطرباٍل عن ابن عباس ر ي ت عن ما ٕٔ
 معجم الطرباٍل عن سعد بن أ  وقاص  ٖٔ
 معجم الطرباٍل عن أ  هريرة  ٗٔ
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فػػػال يقبػػػل ت تعػػػاىل منػػػه عمػػػالً قلػػػيالً وص كرػػػّباً، فػػػأعظم ال ػػػرب   ع ػػػران هػػػذا ٝباعػػػة 
علػػى ا٤بطعػػم ا٢بػػالؿ، وا٤بطعػػم ا٢بػػالؿ كمػػا قػػاؿ فيػػه سػػيدان عبػػد ت بػػن عبػػاٍس  ا٤بػػؤمنْب ال ػػرب

)ايًك١ُ اذت٬ٍ  ا ْٛضٷ   ايكًوب ٜؿوس ا٭عهوا٤ إىل طاعو١ ا  ٚجيُوسِٖ      )ايًك١ُ اذت٬ٍ  ا ْٛضٷ   ايكًوب ٜؿوس ا٭عهوا٤ إىل طاعو١ ا  ٚجيُوسِٖ      ر ي ت عن ما: 

ُٿس ادتٛاضح عٔ طاع١ ا ، ٚتؿسٖا  ُٿس ادتٛاضح عٔ طاع١ ا ، ٚتؿسٖا عٔ َعك١ٝ ا ، ٚايًك١ُ اذتطاّ  ا ظڂ١ًُ   ايكًب جت عٔ َعك١ٝ ا ، ٚايًك١ُ اذتطاّ  ا ظڂ١ًُ   ايكًب جت

 .  إىل َعاقٞ ا  إىل َعاقٞ ا  
فأساس كل ا٤بشاكل كل ا ا٤بطعم ا٢بالؿ، وهذا الذي ٰبتاج إىل ال رب ا١بميل   هػذة 

 ا٢بياة الدايا.
وهو الرزاؽ قدلر األرزاؽ الػٍب تكفػي كػل إاسػاف مػؤمٍن إذا اتقػى ت ٗبػا يتػواىل  وت 

ألاػػه عليػػه مػػن الربكػػة مػػن عنػػد مػػوصة جػػل   عػػالة، وإذا جاءتػػه الربكػػة فيكػػوف أوػػُب األونيػػاء، 
 سيكوف راض عن ت:
ُٳا  اضٵ ٳاضٵ ٳ  }} ُٳابٹ ِٳ  بٹ ِٳقځػٳ ٘ٴ  قځػٳ ٘ٴايًډ ًډ ٔٵ  يځوځيځوځ  اي ٔٵتٳهڂ ٓٳ٢  تٳهڂ ٓٳ٢أځغڃ ٓٻاؽڇ   أځغڃ ٓٻاؽڇ اي   1515{{اي

ٰبتاج ا٤بؤمن بعد ذلػك إىل ال ػرب علػى الطاعػات، وخاصػة   ا٤بشػقلات أايـ ال ػياـ   
األشػػ ر ا٢بػػارة، وصػػالة الفجػػر   اليػػـو أو الليلػػة البػػاردة، وٰبتػػاج اإلاسػػاف إىل ال ػػرب ا١بميػػل 

لػه  تعرض للم ائب، أو للمرض، أو ما شػابه ذلػك، وا٤بػؤمن دائمػاً وأبػداً ٯبعػل ت عند ال
  هػػػذة األشػػػياء إمػػػا تكفػػػّباً ٣بطياػػػة فعل ػػػا، أو ُوفػػػراانً لػػػذاوب ارتكب ػػػا، أو ٯبعل ػػػا رفعػػػة   

 :، قاؿ الدرجات عند رفيع الدرجات 
ٔٳ  ٜٴكٹٝبٴٜٴكٹٝبٴ  َٳاَٳا  }} َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٵ  ايڃ ٔٵَٹ ٕڈ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٍٍِِّّٖٳٖٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ْٳكٳبٺ،ْٳكٳبٺ،  ٚٳيځاٚٳيځا  ٚٳقٳبٺٚٳقٳبٺ  َٹ ٕڈ،سٳعٳ   سٳتٻ٢سٳتٻ٢  غځٍِّ،غځٍِّ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  أځشٶ٣أځشٶ٣  ٫٫ٚٳٚٳ  سٳعٳ

ٛٵنځ١ٹ ٛٵنځ١ٹايؿٻ ٗٳا  ايؿٻ ٗٳاٜٴؿٳانڂ ٘ٴ  نځؿډطٳنځؿډطٳ  إڇ٫إڇ٫  ٜٴؿٳانڂ ٘ٴايًډ ًډ ٔٵ  اي ٔٵَٹ ٙٴ   َٹ ٜٳا ٙٴ خٳڀځا ٜٳا   1616{{خٳڀځا

 :وكما قاؿ سيد الرسل واألابياء 
ٍٴ  َٳاَٳا  }} ٍٴٜٳعٳا ٔڇ  ٤ٴ٤ٴايڃبٳ٬ايڃبٳ٬  ٜٳعٳا َٹ ُٴ٪ٵ ٔڇبٹايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٓٳ١ٹ  بٹايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٓٳ١ٹٚٳايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳايڃ ٘ٹْٳؿڃػٹ ٙٹ  ْٳؿڃػٹ ٚٳيځسٹ ٙٹٚٳ ٚٳيځسٹ ٘ٹ  ٚٳ َٳايٹ ٘ٹٚٳ َٳايٹ ًڃكځ٢  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ٚٳ ًڃكځ٢ٜٳ ٘ٳ  ٜٳ ًډ ٘ٳاي ًډ ٘ٹ  َٳاَٳاٚٳٚٳ  اي ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ   عٳ

                                                           
 جامع الَبمذي ومسند أٞبد عن أ  هريرة  ٘ٔ
 ن أ  سعيد ا٣بدري مسند أٞبد وابن كباف ع ٙٔ
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  1717{{خٳڀٹ٦ٝٳ١څ خٳڀٹ٦ٝٳ١څ 

فيكوف طاهراً ُمط راً على الدواـ، فإذا تط ر وجاء البالء، يكوف الػبالء لينػاؿ درجػة   
 :ا١بنة يرجوها عند ت، وعمله ص يُبلِّغه إايها، قاؿ 

ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٔٳ  إڇ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٝٴبٵتٳًځ٢  ايڃ ٝٴبٵتٳًځ٢يځ ٔٵ  ٚٳشٳيٹوځٚٳشٳيٹوځ  ٤ٹ،٤ٹ،بٹايڃبٳ٬بٹايڃبٳ٬  يځ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ َٳتٹ ٘ٹنځطٳا َٳتٹ ٘ٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  نځطٳا ٘ٹايًډ ًډ ٘ٴ  ،،تٳعٳايځ٢تٳعٳايځ٢  اي ْٻ ٘ٴٚٳإڇ ْٻ ٝٴبٵتٳًځ٢  ٚٳإڇ ٝٴبٵتٳًځ٢يځ   ٤ٹ٤ٹبٹايڃبٳ٬بٹايڃبٳ٬  يځ

ٍٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢ ٓٳا ٍٳٜٳ ٓٳا ٘ٴ  ٜٳ ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ٓٵعڇيځ١ڄ  َٹ ٓٵعڇيځ١ڄَٳ ٓٵسٳ  َٳ ٓٵسٳعٹ ٘ٹ  عٹ ٘ٹايًډ ًډ ٗٳا  ٫٫  تٳعٳايځ٢،تٳعٳايځ٢،  اي ٓٳايڂ ٗٳاٜٳ ٓٳايڂ ٕٳ  ٜٳ ٕٳزٴٚ ٕٵ  زٴٚ ٕٵأځ ٘ٴ  بٹصٳيٹوځ،بٹصٳيٹوځ،  ٜٴبٵتٳًځ٢ٜٴبٵتٳًځ٢  أځ ًٹػٴ ٝٴبٵ ٘ٴؾځ ًٹػٴ ٝٴبٵ ٘ٴ  ؾځ ٘ٴايًډ ًډ   تٳعٳايځ٢تٳعٳايځ٢  اي

ًڃوځ ًڃوځتٹ ٓٵعڇيځ١ځ   تٹ ُٳ ٓٵعڇيځ١ځ ايڃ ُٳ   1818{{ايڃ

ٯبعػل الػبالء واػٌب  ألاه مل يبلغ ا بعمله فيبتليه لّبفعه، وبعض النػاس الػذين ص يفق ػوف
 أشػػد النػػاس بػػالًء األابيػػاء، فلػػو كػػاف الػػبالء واػػباً مػػا أازلػػه ت  -سػػبحاف ت  -مػػن ت 

على األابياء، ولكن البالء كما قل : إما كفارٌة للذاوب، وإما رفعٌة للدرجات، وإمػا يػدفع ت 
عػػن اإلاسػػاف، فيكػػوف بػػه بػػالءاً انزؿ مػػن السػػماء، يلتقػػي الػػبالء النػػازؿ مػػن السػػماء فيدفعػػه 

 اإلاساف دائماً وأبداً من عباد الرٞبن الذين لي  للشيطاف علي م سلطاف.

  ؼغٓ اٌرٌوً ػٍَ اهللؼغٓ اٌرٌوً ػٍَ اهلل
           على رفػم يتوكلػوف   كػل شػاوهنم، و  كػل أكػوا٥بم، و  كػل

لػػو كػاف ا٤بػػاؿ   يػػدة، فإاػػه أمػورهم، فػػإف ا٤بػػؤمن علػى الػػدواـ ص يتوكػػل إص علػػى مػوصة، كػػٌب و 
أوثػػع فيمػػا عنػػد ت منػػه ٗبػػا   يػػدة، فمػػا   يػػدة رٗبػػا ياػػيع منػػه، لكػػن مػػا عنػػد ت كتيػػه علػػى 

 وتوكله عليه ص يُعد وص ُٰبد. اليقْب، ولذلك دائماً ا٤بؤمن ثقته   ت 
مل ٗبػا علمنػا، أف يُفق نا   ديننا، وأف يُل منا رشدان، وأف يعيننا على الع اسأؿ ت 

وأف يعلِّمنػػا مػػا مل اكػػن اعلػػم، وأف ٯبعلنػػا مػػن عبػػادة ال ػػابرين وا٤بتػػوكلْب، وأف يرزقنػػا األرزاؽ 
 ا٢بالؿ ا٤بباركة الطيبة، وأف ٰبفظنا من ا٤بعاصي والفًب ما من ر من ا وما بطن
ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ

                                                           
 جامع الَبمذي ومسند أٞبد عن أ  هريرة  ٚٔ
 ا٤بطالب العالية صبن كجر، والطبقات الكربى صبن سعد عن معيقب بن أ  فاطمة هنع هللا يضر ٛٔ
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  11ِؼيح اهلل ٌٍّؽغننيِؼيح اهلل ٌٍّؽغنني..1111
ا٢بمػػد ع الػػذي مػػنل علينػػا فُػػداة، وتفالػػل علينػػا سكػػرب اعمػػة  -بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  
م ػطفاة، وجعلنػا بفاػله وجػودة وكرمػه ُهػداة م ػديْب، وكفظنػا وهي أانا مػن أمػة كبيػب ت و 

أف يُربِّتنا على ذلك ويزيػدان منػه ٫بػن وأبنػاءان وبناتنػا  ٕبفظه من الاالؿ والاالْب، واسأله 
وأكفػػادان إىل يػػـو الػػدين، الل ػػم صػػلِّ وسػػلِّم وابرؾ علػػى سػػيدان دمحم كنػػز العنايػػة الرابايػػة، وابب 

كػػل ا٤بقامػػات اإلكسػػااية واليقينيػػة، صػػلى ت عليػػه وعلػػى آلػػه أهػػل هػػذة ا٥بدايػػة اإل٥بيػػة، وسػػر   
ا٤بنػػازؿ العاليػػة، وأصػػحابه الػػذين انلػػوا بفاػػله هػػذة الػػدرجات الراقيػػة، واجعلنػػا مػػن م ومع ػػم 

 أٝبعْب   الدايا ويـو الدين ... آمْب اي رب العا٤بْب.
راقي أهل اإلٲبػاف، لف  اظري أف آايت القرآف في ا توصيٌف وٚب يٌا لكل مراتب وم

 فكل رتبة ٥با آايذا، و٥با خطافا، و٥با أجرها وثوافا، أو درجاذا ومقاماذا وترقياذا.

  ِنضٌح اٌؼُثَّادِنضٌح اٌؼُثَّاد
الُعبلػاد الػػذين ٯبت ػدوف   العبػػادة، مػن م مػػن ٯبت ػد   قيػػاـ الليػل، أو   صػػياـ الن ػػار، 

  ا١بنػػػة العاليػػػة ٤بػػػن فعػػػل  دلة ت أو   تػػػالوة القػػػرآف، أو   ذكػػػر ت ... روبػػػًة فيمػػػا أعػػػ
ذلػك، وهػػؤصء خ لػ م ت آبايٍت   ذلػػك، ووراء كػػل آيػة ذكػػر ا١بػػزاء واألجػر والرػػواب الػػذي 

 سُيجزوف به يـو القيامة.

  سذثح ادلُخٍَظنيسذثح ادلُخٍَظني
، ص أما ا٤بخِل ْب وا٤بخَل ْب فػال يبغػوف مػن الػدايا واآلخػرة وػّب وجػه رب العػا٤بْب 

 لذاته ألاه أهاًل ٥بذة العبادة. جنته، وص خوفاً من انرة، وإ٭با يعبدواه يعبدواه طمعاً   
)٫ )٫ وكرلـ ت وج ه كاف يقوؿ لنا وألشباهنا وأمرالنا مػن ا٤بتعلقػْب فػم:  واإلماـ علّي 

تعبسٚا ا  خٛؾاڄ َٔ ْاضٙ، ؾتهْٛٛا نا٭دري ايػ٤ٛ، يٛ مل خيـ مل ٜعٌُ، ٫ٚ تعبسٚا ا  تعبسٚا ا  خٛؾاڄ َٔ ْاضٙ، ؾتهْٛٛا نا٭دري ايػ٤ٛ، يٛ مل خيـ مل ٜعٌُ، ٫ٚ تعبسٚا ا  

  ٓت٘ ؾتهْٛٛا نايتذاض، يٛ مل ٜأخصٚا ا٭دوط مل ٜعبوسٚا، ٚيهؤ اعبوسٚا ا      ت٘ ؾتهْٛٛا نايتذاض، يٛ مل ٜأخصٚا ا٭دوط مل ٜعبوسٚا، ٚيهؤ اعبوسٚا ا      طُعاڄ   دٓطُعاڄ   د

                                                           
ي 2ُِّ/ِ/2ّهـي1ِْٓمايج  وي ْوبييِ ْى ليي–اصق يي- ل  ي   ليي1
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 .عباز٠ ا٭سطاض، يٛ مل خيًل د١ٓ أٚ ْاضاڄ أؾًِ ٜهٔ ٜػتشل ايعباز٠ يصات٘؟! عباز٠ ا٭سطاض، يٛ مل خيًل د١ٓ أٚ ْاضاڄ أؾًِ ٜهٔ ٜػتشل ايعباز٠ يصات٘؟! 
  وهػػذة ا٤بقامػػػات ذكرهػػػا القػػرآف، ف نػػػاؾ ٝباعػػػة ذكػػرهم القػػػرآف وقػػػاؿ:           

             ((ٔٙٔٙ )السجدة )ئفْب من النار أو طامعْب   ا١بنة.إما خاالسجدة 
أف ي ػػرب مع ػػم،  وهنػػاؾ ٝباعػػة آخػػرين، وهػػؤصء الػػذين طلػػب ت مػػن كاػػرة النػػيب 

  وُي ربِّ افسه مع م، وقاؿ في م:              ((ٕٕٛٛ)الك ف)ما ال ػنف الػذي ي ػرب مع ػم  الك ف
  رسػػػػػوؿ ت؟                                                ((ٕٕٛٛ)الك ػػػػػف)ص  الك ػػػػػف

 .يريدوف إص وجه ت 
وهػػػل أان أعبػػػد ت ليُػػػدخلِب ا١بنػػػة؟! وا١بنػػػة طعػػػاـ وشػػػراب، وهػػػل ا١بنػػػة أعظػػػم مػػػن ت 

 ألطلب ا وأريد أف يعطي ا يل ت؟!! لكن اعبد ت لذاته.
وا يل أفخػػر الطعػػاـ، وأشػػ ى أان جاػػ  ألزورؾ   بيتػػك، فقػػابلِب الػػذين   البيػػ  وقػػدم

الشػػػراب، وقػػػالوا: ُكػػػل ألف صػػػاكب ا٤بنػػػزؿ مشػػػغوؿ ولػػػن يسػػػتطيع مقابلتػػػك، ف ػػػل أتلػػػذذ أان 
 ابلطعاـ أو ابلشراب؟!! ص، ألٍل جاُ  ل اكب البي ، ولي  للخّبات الٍب   البي .
ٔبمػاؿ وا١بنة أكببناها ألف في ا وجه ت، وفي ا النظر إىل ٝباؿ كاػرته، وفي ػا التلملػي 

وصػػحابته، ولػػي  مػػن أجػػل ا٢بػػور وص الق ػػور وص وػػّب ذلػػك، قيػػل  طلعتػػه، وفي ػػا ا٢ببيػػب 
 ألكد العارفْب: أتشتاؽ إىل ا١بنة؟ قاؿ: اعم، قيل: وملَ؟ قاؿ: ألف في ا رسوؿ ت.

ولػػػي  مػػػن أجػػػل الطعػػػاـ والشػػػراب وا٢بػػػور والق ػػػور وهػػػذة األشػػػياء، ولكػػػن ألف في ػػػا 
 القـو هم خاصة ا٣باصة من عباد ت ال ا٢بْب. سيدان رسوؿ ت، ف ؤصء

  القػػػػػرآف، ذكػػػػػر في ػػػػػا  وهػػػػػؤصء لي ػػػػػلوا إىل هػػػػػذا ا٤بقػػػػػاـ ٥بػػػػػم آايت ذكرهػػػػػا ت 
 .أوصاف م، وبْبل في ا أعما٥بم الٍب يعملوهنا، مث ذكر ما ٥بم عندة 

  وأٝبل ما عندة   قولػه للجماعػة األوىل أف ٥بػم هػذة ا١بنػة:                    
                ((ٖٖٗٗ)األعػراؼ)تفالوا فا٤بوائد ٩بدودة، والق ور مش ودة، وا٢بػور جػاهزة،  األعػراؼ

  أما اآلخرين:                            ((ٕٕٙٙ) يوا) قاؿ  يوا :هذة اآلية   
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ٓٳ١ڂ  }} ٓٳ١ڂايڃشٳػٳ ٓٻ١ڂ  ايڃشٳػٳ ٓٻ١ڂايڃذٳ ٜٳازٳ٠ڂ  ايڃذٳ ٜٳازٳ٠ڂٚٳايعٿ ٓٻظځطٴ  ٚٳايعٿ ٓٻظځطٴاي ٘ٹ  إڇيځ٢إڇيځ٢  اي ٘ٹٚٳدٵ ٘ٹ  ٚٳدٵ ًډ ٘ٹاي ًډ   22{{  اي

 :ويقوؿ ٥بم كما أخرب النيب  بعد أف يدخلوا ا١بنة ٱباطب م ا٢بع 
ٌٳ  إڇشٳاإڇشٳا  }} ٌٳزٳخٳ ٌٴ  زٳخٳ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٓٻ١ځ،  ايڃذٳ ٓٻ١ځ،ايڃذٳ ٍٳ  ايڃذٳ ٍٳقځا ٍٴ: : قځا ٍٴٜٳكڂٛ ٘ٴ  ٜٳكڂٛ ًډ ٘ٴاي ًډ ٕٳ: : ٚٳتٳعٳايځ٢ٚٳتٳعٳايځ٢  تٳبٳاضٳىځتٳبٳاضٳىځ  اي ٕٳتٴطڇٜسٴٚ ٝٵ٦ٶا  تٴطڇٜسٴٚ ٝٵ٦ٶاؾٳ ِٵ؟  ؾٳ ِٵ؟أځظڇٜسٴنڂ   أځظڇٜسٴنڂ

ٕٳ ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ ِٵ: : ؾځ ِٵأځيځ ٓٳا،  تٴبٳٝٿضٵتٴبٳٝٿضٵ  أځيځ ٖٳ ٓٳا،ٚٴدٴٛ ٖٳ ٓٳا  ِٵِٵأځيځأځيځ  ٚٴدٴٛ ًڃ ٓٳاتٴسٵخٹ ًڃ ٓٻ١ځ،  تٴسٵخٹ ٓٻ١ځ،ايڃذٳ ٓٳا  ايڃذٳ ٓٳذٿ ٓٳاٚٳتٴ ٓٳذٿ ٔٳ  ٚٳتٴ ٔٳَٹ ٓٻاضڇ؟  َٹ ٓٻاضڇ؟اي ٍٳ  اي ٍٳقځا ـٴ: : قځا ٝٳهڃؿٹ ـٴؾځ ٝٳهڃؿٹ   ؾځ

ُٳا  ايڃشٹذٳابٳ،ايڃشٹذٳابٳ، ُٳاؾځ ٝٵ٦ٶا  أڂعٵڀڂٛاأڂعٵڀڂٛا  ؾځ ٝٵ٦ٶاؾٳ ِٵ  أځسٳبٻأځسٳبٻ  ؾٳ ٗڇ ٝٵ ِٵإڇيځ ٗڇ ٝٵ ٔٳ  إڇيځ ٔٳَٹ ٓٻظځطڇ  َٹ ٓٻظځطڇاي ِٵ   إڇيځ٢إڇيځ٢  اي ٗڇ ِٵ ضٳبٿ ٗڇ   33{{ضٳبٿ

                                    ((ٕٕٕٕ--ٕٖٕٖ)القيامػػػػة)ألمػػػػة كػػػػٌب النسػػػػاء مػػػػن ا القيامػػػػة
عن ػػا   ت طُػػالب هػػذة ا٤بقامػػات كػػنل كػػذلك   هػػذة العنػػاايت، فالسػػيدة رابعػػة العدويػػة ر ػػي

)إٕ نڂٓتٴ أعبسى خٛؾاڄ َٔ ْاضى ؾاسطقو بٓاضى، ٚإٕ نٓت أعبسى طُعاڄ   )إٕ نڂٓتٴ أعبسى خٛؾاڄ َٔ ْاضى ؾاسطقو بٓاضى، ٚإٕ نٓت أعبسى طُعاڄ   كاا  تقوؿ: 

عبادة خال ة ع  دٓتو ؾ٬ تٴسخًو دٓتو، ٚإٕ نٓت أعبسى يصاتو ؾ٬ حتطَو َٔ شاتو دٓتو ؾ٬ تٴسخًو دٓتو، ٚإٕ نٓت أعبسى يصاتو ؾ٬ حتطَو َٔ شاتو 
 .جل   ُعالة

  ظياد ادلُخٍَظنيظياد ادلُخٍَظني
 هػػػػػؤصء القػػػػػـو ص بػػػػػد أف يكػػػػػوف ٥بػػػػػم   الػػػػػدايا ج ػػػػػاد، ج ػػػػػاد شػػػػػديد قػػػػػاؿ فيػػػػػه ت: 

              ((ٚٛٚٛ)ا٢بػػػج)و٤بػػػاذا هػػػذا ا١ب ػػػاد؟  ا٢بػػػج         
بػػة ا١ب ػػاد أف يكشػػف ٥بػػم الطُػػرؽ عاق        مل يُقػػل أجػػر وثػػواب، ولكػػن قػػاؿ: 

ا٤بوصػػلة إليػػه، والُسػػبل ا٥باديػػة إىل علػػيِّ جنابػػه، ويكشػػف ٥بػػم ا٢بُجػػب الػػٍب ٛبنػػع القلػػوب عػػن 
 النظر إىل عليِّ جنابه.

فكلنا ٦ب زين ولكن ٫بتاج إىل ج اد بسػيط اسػتعْب فيػه ابع، واقتػدي فيػه برسػوؿ ت، 
كػٌب ا ػل إىل فاػل  -خذ الرفيع قبل الطريػع  -واخذ فيه رُفقة من ال ا٢بْب من عباد ت 

 .ت، وإكراـ ت، وإاعاـ ت 
 :      وكلمة 

ترك ا لنا ت مفتوكة لتشػمل كػل أاػواع ا١ب ػاد، ولكػن ا٤ب ػم أف الق ػد مػن ا١ب ػاد هػو 
                                                           

ي  ُ ي ْولُ  يٌْي  ُ ي اي   ي اي  لليي2
يوُ يمض  يو لتلموٌي اي هُ ي للومٍي ي3
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 وجه ت.
بغػػي مػػن ورائػػػه أيِّ ج ػػاد، لكػػن ا٤ب ػػم   النيػػة، مػػاذا يبغػػػي مػػن وراء هػػذا ا١ب ػػاد؟ ص ي

 .٠ُبعة، وص ُش رة، وص دايا، وص كٌب جنة أو آخرة، وإ٭با يبغي به وجه ت 
فَمػػن ٯباهػػد   طلػػب العلػػم ويعمػػل بػػه لينػػاؿ ر ػػاء ت، فػػإف ت يورثػػه العلػػم ا٤بكنػػوف 

 الذي يُزيل ا٢بجب الٍب على قلبه، كٌب يش د اور موصة جل   ُعالة.
باً لوجه ت جل   ُعالة، فيظل الػذكر ٯبلػو مػرآة قلبػه، كػٌب وَمن ٯباهد   ذكر ت طل

تكوف مرآة القلب شفافة انصعة يظ ر في ػا أاػوار ملكػوت ت، ويظ ػر في ػا اعػيم جنػة ت، مث 
 يظ ر في ا أ٠باء ت وصفات ت، مث يتجللى في ا ٕبارته وكماصته ت جل   ُعالة.

ت، وا٤ب ػػم أف ُٰبػػدد النيػػة، والنيػػة ٯبعل ػػا خال ػػة أي ج ػػاد، ا٤ب ػػم أف يق ػػد بػػه وجػػه 
 لوجه ت، ص يريد من الكواْب سواة جل   ُعالة.

  لٌاطغ اٌغاٌىنيلٌاطغ اٌغاٌىني
مػػا الػػذي يُػػؤخر احملبػػْب والسػػالكْب وا٤بريػػدين؟ العلػػل الػػٍب تػػدخل علػػى النيػػة، والبواعػػ  

ين، يريػػد أف يكػػوف الدايويػػة والشػػ وااية، وا٢بظػػوظ الظػػاهرة وا٣بفيػػة الػػٍب تػػدخل علػػى ا٤بريػػد
شيخاً وٯبتمع كوله ا٤بريدين ف ذة علِّة، وماداـ فيه علة يكوف القلب وّب سػليم، وشػرط وجػه 

 :  ت                         ((ٜٜٛٛ)الشعراء)الشعراء. 
فلو أف اإلاساف أخلا ع اَػَفساً بقلب سليم ُٛبحى عنه كػل ا٢بُجػب واألسػتار، وتػزوؿ 

 ، افٌ  واكد فقط:، وص تقع عْب ب ّبته إص على العزيز الغفار عنه كل األويار
ي   يييييي يصيييييي ُ ينف يييييي ويون يييييي  ي   يييييي يصيييييي ُ ينف يييييي ويون يييييي  وييييييشو يي وييييييشو

يي

ييو ليييييييالي ييييييي  ي ييييييي يى ييييييي ي  وقييييييي مو ليييييييالي ييييييي  ي ييييييي يى ييييييي ي  وقييييييي م

لػػن ي ػػل إىل هػػذة الُبغيػػة وص هػػذة ا٤بُنيػػة، وكمػػا قلػػ  أف هػػذة الُبغيػػة بُغيػػة الُكملػػل مػػن يي
 العارفْب، وأهل الكماؿ من ال ا٢بْب، الذين يقوؿ أكدهم:

يي ُتييييييييييٍيَنيييييييييي وي نُنييييييييييٍ ُتييييييييييٍيَنيييييييييي وي نُنييييييييييٍون َيييييييييي ي ًيون َيييييييييي ي ًي

يي

يي  ييييييييييُاي لييييييييييلو ياليَنيييييييييي ويخوٌٍُيييييييييي   ييييييييييُاي لييييييييييلو ياليَنيييييييييي ويخوٌٍُيييييييييي 

يي كػػاف   ا١بػػامع األزهػػر، ووجػػد رجػػالً يتو ػػأ، وكػػاف رجػػالً   سػػيدان عمػػر بػػن الفػػارض 
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٦بذوابً، وص يعرؼ ترتيب الو وء ال ػحيل، فػاختلط عليػه األمػر فغػّب ترتيػب الو ػوء، فقػاؿ 
جػػد افسػػه   صػػحراء مكػػة، لػػه: اي هػػذا الو ػػوء وػػّب ذلػػك، فدفعػػه هػػذا الرجػػل دفعػػًة بيػػدة فو 

إذا أخػػذ مػػا  ألف هػػذا الرجػػل كػػاف   هػػذا الوقػػ    مشػػاهد ويبيػػة إ٥بيػػة، وملػػك ا٤بلػػوؾ 
 وهب أسقط ما وجب، فكاف   كاؿ مع ت.

واستمرل ابن الفارض   صحراء مكة ٟب  عشرة سنة،   ذهابه وإايبػه ص ي ػحب إص 
نة، إذا ابلرجل يقوؿ لػه وهػو   م ػر: ، وبعد ٟب  عشرة سالوكوش، ويشتغل بذكر ت 

اي عمر إٍل سأموت اليـو وتعػاىل لُت ػلي علػيل صػالة ا١بنػازة، وشػدلة وجذبػه بيػدة فوجػد افسػه 
   م ر!!.

٫بػػن اسػػمع ق ػػائدة واتمتػػع فػػا، وهػػو قا٥بػػا وهػػو   كالػػة ا٤بناجػػاة ع وهػػو   صػػحراء 
علػػى وج ػػه ص يػػدري بشػػيء كولػػه  مكػػة بػػْب الوكػػوش، فلػػم يكػػن عنػػدة وػػّب ت، فكػػاف هائمػػاً 

وهػػو مػػع ت جػػل   عُػػالة، ٤بػػاذا؟ ١بػػالء السػػريرة وإانرة الب ػػّبة، ألاػػه ص بػػد مػػن كالػػة ا١بػػالء 
 الب ري.

والعػػادة أف ال ػػا٢بْب تُعػػرض علػػي م منػػاز٥بم   اآلخػػرة وهػػم   ا٢بيػػاة الػػدايا إذا كػػااوا 
  متمكنػػْب، فيعػػرؼ مػػا لػػه هنػػاؾ، كمػػا قػػاؿ ت:                           ((ٙٙ)دمحم)كػػٌب ص  دمحم

َيسأؿ هناؾ، فيخرج من الػدايا ويعػرؼ ق ػورة الػٍب   ا١بنػة ومػاذا ٙبتػوي؟ ويعػرؼ كػل مػا لػه 
 .عند ملك ا٤بلوؾ 

ومػػػن م مػػػن يػػػرى منزلتػػػه   ا١بنػػػة   اللحظػػػات األخػػػّبة عنػػػد موتػػػه، وكػػػل واكػػػد علػػػى 
  كسب مقامه:                           ((ٔٙٗٔٙٗ)ال افات)ال افات. 

وأر ػػػاة   اللحظػػػات األخػػػّبة عنػػػد موتػػػه رأى منزلتػػػه  وسػػػيدان عمػػػر بػػػن الفػػػارض 
 العظيمة الٍب   ا١بنة، فعندما رآها بكى وقاؿ:
يمقزلتيييٍيفيييٍي لوييي ي قييي   ى  ًً يمقزلتيييٍيفيييٍي لوييي ي قييي   ى فيييت ي ييي ًً ييفيييت ي ييي

يي

ييمييييي يىييييي ين َيييييً يف ييييي ي يييييُ  ً ي َييييي مٍمييييي يىييييي ين َيييييً يف ييييي ي يييييُ  ً ي َييييي مٍ

يي ر والق ور، فأكوف قد  ػيعُ  هػذة األايـ، إذا كاا  مكافأا عندكم هذة ا٤بباٍل وا٢بو 
 وماذا تريد؟ أريد وجه ت:
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يي مقُيييييي يووييييييلمينو ييييييٍي هيييييي ي مقيييييي  ي مقُيييييي يووييييييلمينو ييييييٍي هيييييي ي مقيييييي  ي

يي

ييو لُيييييييى ي  ضييييييينه ي  ييييييي   ي  ييييييي  و لُيييييييى ي  ضييييييينه ي  ييييييي   ي  ييييييي  

أان أريػػد األمنيػػػة الػػٍب كااػػػ  تنتػػابِب علػػػى الػػدواـ، فُكشػػػف لػػه عػػػن ٝبػػاؿ وجػػػه ت، مث يي
 خرج  روكه لتحدث كالة ٝبع ا١بمع على ا١بامع جل   ُعالة.

  ق يف اٌنيحق يف اٌنيحاٌظذاٌظذ
 ... ف ؤصء دائماً يركزوف كٌب مع ا٤ببتدئْب

  كػل عمػل،  أف ٙبقع النية، و٘بعل ا لوجػه رب الربيػة  فأهم شيء   طريع ت 
و  كػػػل كركػػػة، و  كػػػل سػػػكنة، كػػػٌب ولػػػو كػػػاف   السػػػعي علػػػى ا٤بعػػػاش، كػػػٌب ولػػػو كػػػاف   

يػػد مػػن أي أمػػر يفعلػػه وص أي قػػوؿ مداعبػػة األوصد، كػػٌب ولػػو كػػاف   اللقػػاء مػػع النسػػاء، ص ير 
 .يقوله إص وجه ت 

إذا كااػػ  ا٥بمػػة عاليػػة فػػإف ت يُنػػز٥بم ا٤بنػػازؿ العاليػػة، ويفػػتل ٥بػػم اآلفػػاؽ، ويػػرفع م مػػن 
درجػػة اإلٲبػػاف إىل درجػػة اإلكسػػاف، واإلكسػػاف أف تعبػػد ت كأاػػك تػػراة، فػػإف مل تكػػن تػػراة فإاػػه 

 يراؾ.
د ت كأاػػك تػػراة إذا قػػدرت علػػى افسػػك وأفنيػػ  وكمػػا قػػاؿ بعػػض ال ػػا٢بْب: أف تعبػػ

افسك   ذات ت، وأَم ل ش واتك وكظومنك وأهواءؾ روبًة   وجه ت، وأصبح  وكأاػك 
  ميػػػ  بػػػْب يػػػدي ت، ودخلػػػ    قػػػوؿ ت:                        ((ٕٕٕٕٔٔ)األاعػػػاـ)وهػػػذة  األاعػػػاـ

  ليس    اآلخرة ألاه قػاؿ لػه:                                  ((ٕٕٕٕٔٔ)األاعػاـ)األاعػاـ  ...
 .... فُيعطيه اور الكشف، واور الِفراسة، واور الوراثة

ٲبشي به   الناس، ألاه مل يعد معه ك ٍّ وص هوى وص ٦باملة وص شيء من هػذا القبيػل، 
 وإ٭با أصبل قائماً اب ع ع جل   ُعالة.

، يعػػِب إذا وقفػ  عنػد: )فػإف مل تكػػن( فبعػدها )تػراة(، وهػذة ٮبسػػة تػراة -فػإف مل تكػن 
 .. أخرى و٤بسة ُأخرى، كخذها العارفوف من كالـ سيد األولْب واآلخرين 

ألف ٥بػػم   عبػػارات النبػػوة إشػػارات، و  عبػػارات القػػرآف حملػػات وإشػػارات، تسػػتنّب فػػا  
 .قلوفم إ٥باماً من رب الربايت 
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  ِؼيح اهلل ٌٍّؽغننيِؼيح اهلل ٌٍّؽغنني
           : 

مع م بتأييػدة وكولػه وطولػه وتوفيقػه ومعواتػه وقوتػه وكػل شػيء، فيمشػوف ومع ػم رعايػة 
 ت وعناية ت على الدواـ.

ييوال ي ل ق َيييييييييي يال قتييييييييييًي ُى هيييييييييي وال ي ل ق َيييييييييي يال قتييييييييييًي ُى هيييييييييي 

يي

ي ميييييييييي   ي ميييييييييي   يييييييييي يف ل خيييييييييي ومي  هييييييييييا  يي يييييييييي يف ل خيييييييييي ومي  هييييييييييا 

يي  :ألف معه وجه ت، قاؿ 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٘ٳ  خٳافٳخٳافٳ  َٳ ٘ٳايًډ ًډ ٛٻفٳ  اي ٛٻفٳخٳ ٘ٴ  ٘ٴ٘ٴايًډايًډ  خٳ ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ٌٻ  َٹ ٌٻنڂ ٞٵ٤ٺ   نڂ ٞٵ٤ٺ ؾٳ   44{{ؾٳ

مػػػػا داـ لػػػػي  هنػػػػاؾ أكػػػػد معػػػػه إص ت، فتكػػػػوف معػػػػه رعايػػػػة ت جػػػػل   عُػػػػالة   كػػػػل 
 األكواؿ، فإذا طل ٥بم ذلك ٙبقق  اإلشارة   اآلية و  العبارة.

          : 
ع ػػػم  ػػػع احملسػػػنْب، أي يُلمِّ ويُظ ػػػرهم لكػػػي ي تػػػدي فػػػم  وهنػػػا معػػػِب آخػػػر وهػػػو أاػػػه َلمل

 .ا٢بائرين والسالكْب واحملبْب والطالبْب لفال رب العا٤بْب 
من الذي يُلمِّع م؟ ت، لكن الذي يُلمِّع افسه يكوف اػورة خافتػاً ص يػراة أكػد مػن أهػل 
القلوب، ولن ُٰبيط به إص كل معيوب، ألاه هو الذي أقاـ افسه، لكن هؤصء الػذي ٤بعع ػم هػو 

 يقوؿ: ، الشيخ أٞبد أبو شرقاوي ت 
ييىيييي يًنمييييً ي ه يييي  يخوُيييي  ي صييييتلَ ي يييي ىيييي يًنمييييً ي ه يييي  يخوُيييي  ي صييييتلَ ي يييي 

يي

ييول ييييييياين ي ل  يييييييًيل خ ييييييي ي  ييييييي   ٍول ييييييياين ي ل  يييييييًيل خ ييييييي ي  ييييييي   ٍ

يي ييف يييييييييييييلًمي يمشييييييييييييي  ل يوم ل ييييييييييييي  يف يييييييييييييلًمي يمشييييييييييييي  ل يوم ل ييييييييييييي  ي

يي

ييييييييى ًيل ييييياي  ل  ييييي يو لنشيييييليَ  ييييي  ٍييييييى ًيل ييييياي  ل  ييييي يو لنشيييييليَ  ييييي  ٍ

 :هؤصء هم الفحوؿ الذين يقوؿ في م سيدي أبو العباس ا٤برسي يي
  زِٖ بايػًب زِٖ بايػًب )إٕ   ضدا٫ڄ ٫ ٜكَٕٛٛ يسع٠ٛ ا  إ٫ إشا ٖسٻ)إٕ   ضدا٫ڄ ٫ ٜكَٕٛٛ يسع٠ٛ ا  إ٫ إشا ٖسٻ  

ألهنػػم فػػركْب اب٣بلػػوة، ألف في ػػا أُاػػ ، وفي ػػا ُلطػػف، وفي ػػا إاعػػاـ، وفي ػػا إكػػراـ علػػى 

                                                           
يمضق ي لشه  ي ايو ث  ي اي ْص عييٓ
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، ومػػن ا٢ببيػػب ا٤ب ػػطفى، لكػػن مػػع ا٣بلػػع ٯبػػدوف ا٤بناكفػػات وا٤بشاكسػػات الػػدواـ مػػن ت 
يريػد راكػة احملبػْب والسػالكْب والطػالبْب، فػال بػد أف  ووّب ذلك، هم يريػدوف الراكػة، وت 

ص ٲبكػر  قيم ا٤بنارات بذاته لل ادقْب لكػي ص يتػوة هػؤصء ال ػادقْب ا٤بخل ػْب، فػإف ت يُ 
 بطالبه، فيُيسر األمور ٥بؤصء الرجاؿ.

 :    فكلمة: 
 اف اثناف:٥با معني

 .ف م   مقاـ اإلكساف   -

وإذا ٘بػػاوزوا مقػػػاـ اإلكسػػػاف وذهبػػوا إىل مقػػػاـ اإليقػػػاف، وفنػػوا ابلكليػػػة   كاػػػرة   -
به كياًة ش ودية، وردلهم إىل البشػرية  لواكد األكد الفرد ال مد، أكياهم ت ا

فكااوا ابطنياً   ٝبػع ا١بمػع علػى ت، ومنػاهرايً   ٝبػٍع علػى خلػع ت، فػال ا٣بلػع 
ٲبنع م عن إمداد ا٣بلػع ٗبػا ٰببػه وير ػاة، وهػذا هػو  يشغلوهنم عن ت، وص ت 

 عجػػػب إذا كػػػاف الػػػذي أقػػػام م هػػػو ت، والػػػذي ، ولكػػػن ص... العجػػػب الُعجػػػاب
 .          امن رهم هو ت تبارؾ وتعاىل: 

 .. أف ٯبعلنا من رجاؿ ت ال ادقْب اسأؿ ت 
 ... وأف يبلغنا مقاـ الُكملل من رجاؿ ت العارفْب

وص يكػوف ..  و  مقامػات اإليقػاف وأف ٯبعلنا دائماً وأبداً اتقلػب   مراتػب اإلكسػاف،
  ابطننػػا وص   قلوبنػػا إص وجػػه ت   كػػل وقػػ  وآف، وص ارجػػو منػػه   اآلخػػرة إص النظػػر إىل 

 ... ٝباؿ كارته
 وأف اكوف   الر واف األعلى   جنته للتملي على الدواـ بش ود وجه عزته

ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ
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  11أىً ىذايح اهللأىً ىذايح اهلل..1212
ا٢بمػػد ع الػػذي ٝبعنػػا   بيتػػه علػػى طاعتػػه، واسػػأله سػػبحااه  -بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  

وتعػاىل أف يُعيننػا علػى ذكػرة وشػػكرة وُكسػن عبادتػه، وال ػالة والسػػالـ علػى خّبتػه مػن بريتػػه، 
١بميػػػع ا٣بالئػػػع يػػػـو صػػػفوة األابيػػػاء وا٤برسػػػلْب، وإمػػػاـ السػػػعداء   الػػػدايا والشػػػفيع األعظػػػم 

الػػدين، سػػيدان دمحم وآلػػه الطيبػػْب، وصػػحابته ا٤ببػػاركْب، وكػػل مػػن اهتػػدى فديػػه إىل يػػـو الػػدين، 
 واجعلنا مع م ومن م بفالك وجودؾ وكرمك اي أركم الراٞبْب.

اآلايت الػػٍب معنػػا تُبػػْب أوصػػاؼ فاػػة مباركػػة أعلػػى شػػأهنا ت، وبػػْبل مقام ػػا سػػيدان رسػػوؿ 
 قاؿ: بن ا٣بطاب ، فعن عمر ت 
ُٳا  }} ٓٳ ٝٵ ُٳابٳ ٓٳ ٝٵ ٔٴ  بٳ ٔٴْٳشٵ ٓٵسٳ  ْٳشٵ ٓٵسٳعٹ ٍڇ  عٹ ٍڇضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ٓٳا  طځًځعٳطځًځعٳ  إڇشٵإڇشٵ    اي ٝٵ ًځ ٓٳاعٳ ٝٵ ًځ ٌٷ  عٳ ٌٷضٳدٴ ٝٳا ڇ  ؾٳسٹٜسٴؾٳسٹٜسٴ  ضٳدٴ ٝٳا ڇبٳ ٝٳابٹ،  بٳ ٝٳابٹ،ايجٿ   ؾٳسٹٜسٴؾٳسٹٜسٴ  ايجٿ

ٛٳازٹ ٛٳازٹغٳ ٘ٹ  ٜٴطٳ٣ٜٴطٳ٣  ٫٫  ايؿٻعٵطڇايؿٻعٵطڇ  غٳ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٘ٴ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ايػٻؿځطڇ،ايػٻؿځطڇ،  أځثٳطٴأځثٳطٴ  عٳ ٘ٴْٳعٵطڇؾڂ ٞٿ  إڇيځ٢إڇيځ٢  دٳًځؼٳدٳًځؼٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ْٳعٵطڇؾڂ ٓٻبٹ ٞٿاي ٓٻبٹ ٓٳسٳ    اي ٓٳسٳؾځأځغٵ   ؾځأځغٵ

٘ٹ ٝٵ ٘ٹضٴنڃبٳتٳ ٝٵ ٘ٹ  ٢٢إڇيځإڇيځ  ضٴنڃبٳتٳ ٝٵ ٘ٹضٴنڃبٳتٳ ٝٵ ٚٳنٳعٳ  ضٴنڃبٳتٳ ٚٳنٳعٳٚٳ ٘ٹ  ٚٳ ٝٵ ٘ٹنځؿډ ٝٵ ٘ٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  نځؿډ ٜٵ ٘ٹؾځدٹصٳ ٜٵ ٍٳ  ؾځدٹصٳ ٍٳٚٳقځا ُٻسٴ  ٜٳاٜٳا: : ٚٳقځا ُٻسٴَٴشٳ ْٹٞ  َٴشٳ ْٹٞأځخٵبٹطٵ ٔڇ  أځخٵبٹطٵ ٔڇعٳ ّڇ،  عٳ ًځا ّڇ،ايڃإڇغٵ ًځا   ايڃإڇغٵ

ٍٳ ٍٳؾځكځا ٍٴ  ؾځكځا ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ّٴاٱڇاٱڇ: :   اي ًځا ّٴغٵ ًځا ٕٵ  غٵ ٕٵأځ ٗٳسٳ  أځ ٗٳسٳتٳؿٵ ٕٵ  تٳؿٵ ٕٵأځ ٘ٳ  ٫٫  أځ ٘ٳإڇيځ ٘ٴ،  إڇ٫إڇ٫  إڇيځ ٘ٴ،ايًډ ٕٻ  ايًډ ٕٻٚٳأځ ُٻسٶا  ٚٳأځ ُٻسٶاَٴشٳ ٍٴ  َٴشٳ ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ٘ٹ،ايًډ   ايًډ

ِٳ ِٳٚٳتٴكٹٝ ٞٳ  ٠ځ،٠ځ،ايكٻ٬ايكٻ٬  ٚٳتٴكٹٝ ٞٳٚٳتٴ٪ٵتٹ ّٳ  ايعٻنځا٠ځ،ايعٻنځا٠ځ،  ٚٳتٴ٪ٵتٹ ّٳٚٳتٳكٴٛ ٕٳ،  ٚٳتٳكٴٛ َٳهٳا ٕٳ،ضٳ َٳهٳا ٝٵتٳ  ٚٳتٳشٴرٻٚٳتٳشٴرٻ  ضٳ ٝٵتٳايڃبٳ ٕڇ  ايڃبٳ ٕڇإڇ ٘ٹ  اغٵتٳڀځعٵتٳاغٵتٳڀځعٵتٳ  إڇ ٝٵ ٘ٹإڇيځ ٝٵ   إڇيځ

ٍٳ  ،،غٳبٹ٬ٝغٳبٹ٬ٝ ٍٳقځا ٍٳ  قٳسٳقڃتٳ،قٳسٳقڃتٳ،: : قځا ٍٳقځا ٓٳا: : قځا ٓٳاؾځعٳذٹبٵ ٘ٴ  ؾځعٳذٹبٵ ٘ٴيځ ٘ٴ  يځ ٘ٴٜٳػٵأځيڂ ٘ٴ،  ٜٳػٵأځيڂ ٜٴكٳسٿقڂ ٘ٴ،ٚٳ ٜٴكٳسٿقڂ ٍٳ  ٚٳ ٍٳقځا ْٹٞ: : قځا ْٹٞؾځأځخٵبٹطٵ ٔڇ  ؾځأځخٵبٹطٵ ٔڇعٳ ٕڇ،اٱڇاٱڇ  عٳ ٕڇ،ميٳا   ميٳا

ٍٳ ٍٳقځا ٕٵ: : قځا ٕٵأځ ٔٳ  أځ َٹ ٔٳتٴ٪ٵ َٹ ٘ٹ،  تٴ٪ٵ ٘ٹ،بٹايًډ َٳ٬  بٹايًډ َٳ٬ٚٳ ٘ٹ،ٚٳ ٘ٹ،٥ٹهځتٹ ٘ٹ،  ٥ٹهځتٹ ٘ٹ،ٚٳنڂتٴبٹ ٘ٹ،ٚٳضٴٚٳضٴ  ٚٳنڂتٴبٹ ًٹ ٘ٹ،غٴ ّڇ  غٴًٹ ٛٵ ٝٳ ّڇٚٳايڃ ٛٵ ٝٳ ٔٳ  خٹطڇ،خٹطڇ،اٯاٯ  ٚٳايڃ َٹ ٔٳٚٳتٴ٪ٵ َٹ ٙٹ  بٹايڃكځسٳضڇبٹايڃكځسٳضڇ  ٚٳتٴ٪ٵ ٝٵطڇ ٙٹخٳ ٝٵطڇ   خٳ

ٙٹ، ٙٹ،ٚٳؾٳطٿ ٍٳ  ٚٳؾٳطٿ ٍٳقځا ٍٳ  قٳسٳقڃتٳ،قٳسٳقڃتٳ،: : قځا ٍٳقځا ْٹٞ: : قځا ْٹٞؾځأځخٵبٹطٵ ٔڇ  ؾځأځخٵبٹطٵ ٔڇعٳ ٕڇ،اٱڇاٱڇ  عٳ ٕڇ،سٵػٳا ٍٳ  سٵػٳا ٍٳقځا ٕٵ: : قځا ٕٵأځ ٘ٳ  تٳعٵبٴسٳتٳعٵبٴسٳ  أځ ٘ٳايًډ ًډ ٙٴ،  نځأځْٻوځنځأځْٻوځ  اي ٙٴ،تٳطٳا   تٳطٳا

ٕٵ ٕٵؾځإڇ ِٵ  ؾځإڇ ِٵيځ ٔٵ  يځ ٔٵتٳهڂ ٙٴ،  تٳهڂ ٙٴ،تٳطٳا ٘ٴ  تٳطٳا ْٻ ٘ٴؾځإڇ ْٻ   22{{ٜٳطٳاىځ ٜٳطٳاىځ   ؾځإڇ

 إلسالـ، وهي ا٤برتبة األوىل الٍب في ا كل ا٤بسلمْب.جعل للدين مراتب ثالثة، مرتبة ا
واخَتال ت من أهل هذة ا٤برتبة طائفة من أهل القلوب السليمة واألعمػاؿ ا٤بسػتقيمة، 

 واألكواؿ الكرٲبة، وهؤصء جعل م ا٤بؤمنْب.
                                                           

ي 2ُِّ/ِ/ِْهـي1ِْٓمايج  وي ْولًييْ ْى ليي–اصق يي-  عي ل ق  ُ ي  ل ل َ يي1
يج معي لتلموٌيو  ٍيو ووي اي  لي اي لخ   يي2
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 مث اصطفى من ا٤بؤمنْب رجاؿ، وهم   ا٤بقاـ األعلى، وجعل م من احملسنْب.
، لكِب ذكرتػه أُلشػّب إىل مراتػب   لو استعر نا كدي  رسوؿ ت ويطوؿ بنا ا٢بدي
 .على لساف جربيل، وعلى لساف ال ادؽ األمْب  الدين الٍب بيلن ا ت 

أف اكػػػػوف مػػػػن م  اسػػػػأؿ ت  -واآلايت الػػػػٍب معنػػػػا تتحػػػػدث عػػػػن الطائفػػػػة األعلػػػػى 
 وهي طائفة احملسنْب. –أٝبعْب 

تسػػػع وعشػػػرين سػػػورة مػػػن القػػػرآف الكػػػرَل ابألكػػػرؼ خطابػػػه كمػػػا بػػػدأ    وبػػػدأ ت 
لف ػحاء العػرب، وفطاكػل العلمػاء، ومػن جػاء بعػدهم مػن  ا٥بجائية، وهذا إعجاز مػن ت 
 األرض ومن علي ا: ج ابذة العلم، إىل أف يرث ت 

    : 
ه   السػػادة ا٤بفسػػرين وا٤بػػؤولْب والعلمػػاء والعػػارفْب قػػالوا في ػػا مػػا ص اسػػتطيع اإلتيػػاف بػػ

بػه صػدرة، وكل ػم م ػيبوف، ألهنػم  هذا الوق  وا٢بْب، وكٌل يتكلم على قدرة ٗبا شرح ت 
 ص يتكلموف إص عن ف م من ت، وإ٥باـ منه تبارؾ وتعاىل.

  كػػػروؼ كلماتػػػه، ألهنػػػا خ وصػػػية مػػػن  لكػػػن األوىل   هػػػذا البػػػاب التسػػػليم ع 
 .، يبْب فا إعجاز القرآف الكرَلخ وصيات ت 

قػػػاؿ بعاػػػ م: القػػػرآف يتكػػػوف مػػػن األكػػػرؼ ا٥بجائيػػػة كػػػاأللف والػػػالـ وا٤بػػػيم إىل آخػػػر 
هػػي مكواػػة مػػن األكػػرؼ ا٥بجائيػػة، ولكػػن            الرماايػة والعشػػرين كرفػػاً: 

ت ٙبػػػػدلى ف ػػػػحاء العػػػػرب أف كتػػػػوا بسػػػػورة مػػػػن مرلػػػػه، فعجػػػػزوا، أو أف كتػػػػوا بعشػػػػر آايت، 
 أف كتوا آبية واكدة، فعجزوا، ألاه كالـ من يقوؿ للشيء كن فيكوف. فعجزوا، أو

 :وهذا كاف أكرب دليل وبرهاف على أاه كالـ كارة الرٞبن 
          . 

تبػػػارؾ ا٠بػػه وتعػػػاىل شػػػأاه وص إلػػػه وػػػّبة  وعنػػدما اتػػػدبلر   آايت القػػػرآف ٪بػػػد أف ت 
و رًة        القػػرآف الكػػرَل سوصػػاؼ متعػػددة، فتػػارة يقػػوؿ:  وصػػف القػػرآف  

  يقػػػػػػػػػوؿ:                                            ((ٕٕ٘٘)الشػػػػػػػػػورى)و رًة يقػػػػػػػػػوؿ: الشػػػػػػػػػورى 
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                                              ((ٛٚٛٚ)ا٢بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر)و رًة يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ: ا٢بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
                   ((ٚٚٚٚ)الواقعػػػػة)األ٠بػػػػاء يػػػػدؿ علػػػػى عظمػػػػة هػػػػذا وتعػػػػدد األوصػػػػاؼ وتعػػػػدد  الواقعػػػػة

فسػػيدان  ....  تعػػددت أ٠بػػاؤة وأوصػػافه لعظمتػػه تبػػارؾ وتعػػاىل، ولػػذلك ٪بػػد ت الكػػالـ، 
 قاؿ: رسوؿ ت 
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٘ٹ  إڇ ًډ ٘ٹيٹ ًډ ٔٵ  ٚٳاسٹسٶاٚٳاسٹسٶا  إڇ٫إڇ٫  َٹا٥ٳ١ڄَٹا٥ٳ١ڄ  ُٶاُٶااغٵاغٵ  ٚٳتٹػٵعٹنيٳٚٳتٹػٵعٹنيٳ  تٹػٵعٳ١ڄتٹػٵعٳ١ڄ  يٹ ٔٵَٳ ٖٳا  َٳ ٖٳاأځسٵكٳا ٌٳ  أځسٵكٳا ٌٳزٳخٳ ٓٻ١ځ   زٳخٳ ٓٻ١ځ ايڃذٳ   33{{ايڃذٳ

 وهنػػػاؾ روايت أخػػػرى تػػػذكر أكرػػػر مػػػن ذلػػػك، كػػػٌب يُعّرِفنػػػا أاػػػه لػػػي  ٥بػػػا ك ػػػر، فَعػػػنْ 
 َماِلٍك: ْبنِ  َأَا ِ  سيدان
ٕٻ  }} ٕٻأځ ٚٵزٳ  عٳا٥ٹؿٳ١ځعٳا٥ٹؿٳ١ځ  أځ ٚٵزٳظٳ ٞٿ  ظٳ ٓٻبٹ ٞٿاي ٓٻبٹ ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : قځايځتٵقځايځتٵ    اي ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ٘ٹ،ايًډ ٓٹٞ  ايًډ ُٵ ٓٹٞعٳِّ ُٵ ِٳ  عٳِّ ِٳاغٵ ٘ٹ  اغٵ ٘ٹايًډ ًډ ِٳ،  اي ِٳ،ايڃعٳظٹٝ ٍٳ  ايڃعٳظٹٝ ٍٳؾځكځا ٗٳا  ؾځكځا ٗٳايځ   يځ

ٍٴ ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ َٹٞ: :   اي ٛٵ َٹٞقځ ٛٵ ٛٳنٻ٦ٹٞ،  قځ ٛٳنٻ٦ٹٞ،ؾځتٳ ِٻ  ؾځتٳ ِٻثٴ ُٳعٳ،  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ازٵعٹٞازٵعٹٞ  ثٴ ُٳعٳ،أځغٵ ًڃتٴ،: : قځايځتٵقځايځتٵ  أځغٵ ًڃتٴ،ؾځؿځعٳ ًڃتٴ  ؾځؿځعٳ ًڃتٴؾځكڂ ِٻ: : ؾځكڂ ٗٴ ِٻايًډ ٗٴ ًډ   اي

ُٳا٥ٹوځ  أځغٵأځيڂوځأځغٵأځيڂوځ  إڇْٿٞإڇْٿٞ ُٳا٥ٹوځبٹأځغٵ ٓٳ٢  بٹأځغٵ ٓٳ٢ايڃشٴػٵ ٗٳا،  ايڃشٴػٵ ٗٳا،نڂًِّ ُٵتٴ  َٳاَٳا  نڂًِّ ُٵتٴعٳًٹ ٗٳا  عٳًٹ ٓٵ ٗٳاَٹ ٓٵ َٳا  َٹ َٳاٚٳ ِٵ  ٚٳ ِٵيځ ِٵ،  يځ ًځ ِٵ،أځعٵ ًځ ُٹوځ  أځعٵ ُٹوځٚٳبٹاغٵ ِڇ  ٚٳبٹاغٵ ِڇايڃعٳظٹٝ   ايڃعٳظٹٝ

ِڇ، ِڇ،ا٭ځعٵظځ ُٹوځ  ا٭ځعٵظځ ُٹوځٚٳبٹاغٵ ٍٳ  ا٭ځنڃبٳطڇ،ا٭ځنڃبٳطڇ،  ايڃهځبٹريڇايڃهځبٹريڇ  ٚٳبٹاغٵ ٍٳؾځكځا ٍٴ  ؾځكځا ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ًډ ٘ٹاي ًډ ٙٹ   ْٳؿڃػٹْٞٳؿڃػٹٞ  ٚٳايډصٹٟٚٳايډصٹٟ  أځقٳبٵتٹأځقٳبٵتٹ: :   اي ٝٳسٹ ٙٹ بٹ ٝٳسٹ   44{{بٹ

 :وأكياانً يقوؿ 
ٌٿ  أځغٵأځيڂوځأځغٵأځيڂوځ  }} ٌٿبٹهڂ ِڈ  بٹهڂ ِڈاغٵ ٛٳ  اغٵ ٛٳٖٴ ٝٵتٳ  يځوځيځوځ  ٖٴ ُٻ ٝٵتٳغٳ ُٻ ٘ٹ  غٳ ٘ٹبٹ ٚٵ  ْٳؿڃػٳوځ،ْٳؿڃػٳوځ،  بٹ ٚٵأځ ٘ٴ  أځ ُٵتٳ ًډ ٘ٴعٳ ُٵتٳ ًډ ٔٵ  أځسٳسٶاأځسٳسٶا  عٳ ٔٵَٹ ًڃكٹوځ،  َٹ ًڃكٹوځ،خٳ ٚٵ  خٳ ٚٵأځ ٘ٴ  أځ ْٵعٳيڃتٳ ٘ٴأځ ْٵعٳيڃتٳ   ؾٹٞؾٹٞ  أځ

ٚٵ  تٳابٹوځ،تٳابٹوځ،نٹنٹ ٚٵأځ ٘ٹ  اغٵتٳأڃثٳطٵتٳاغٵتٳأڃثٳطٵتٳ  أځ ٘ٹبٹ ِڇ  ؾٹٞؾٹٞ  بٹ ًڃ ِڇعٹ ًڃ ٝٵبٹ  عٹ ٝٵبٹايڃػٳ ٓٵسٳىځ   ايڃػٳ ٓٵسٳىځ عٹ   55{{عٹ

 ، ودخػػػػػػػل   قػػػػػػػوؿ ت:أربػػػػػػػع أصػػػػػػػناؼ ص يعلػػػػػػػم مػػػػػػػا فػػػػػػػي م إص مػػػػػػػن عللمػػػػػػػه ت 
                        ((ٙ٘ٙ٘)الك ف)الك ف. 

لِعظَػػػم مكااتػػػه عنػػػد ربػػػه، ورفعػػػة درجتػػػه عنػػػد مػػػن يقػػػوؿ للشػػػيء كػػػن  وكػػػذلك ابينػػػا 
 وف، تعػػػػػػػػددت أ٠بػػػػػػػػاؤة، كػػػػػػػػٌب   كتػػػػػػػػاب ت، فمػػػػػػػػرة يػػػػػػػػذكرة ت ابصسػػػػػػػػم ال ػػػػػػػػريل:فيكػػػػػػػػ
                ((ٕٜٕٜ)الفػػػتل)ومػػػرة يقػػػوؿ لػػػه:  الفػػػتل                   ((ٔٔ)ا٤بزمػػػل)ومػػػرة يقػػػوؿ لػػػه: ا٤بزمػػػل 
                   ((ٔٔ)ا٤بػػدثر)ومػػرة يقػػوؿ لػػه: ا٤بػػدثر                            ) ومػػرة يقػػوؿ  )يػػ ()يػػ

                                                           
ي لنخ نٌيومض  يو لتلموٌي اي  ٍيهلَلليي3
  ل    يل  نل  ٍي اي  شيي4
يمضق ي    يو  اي ن  ي اي ن ي ي ايمض ىويي5
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          ه: ػل                             )طه()طه( 
من األ٠باء الواردة   القرآف والسػنة  ولذلك ٝبع ال ا٢بوف كوايل ألف اسم للنيب 

 !!.ا٤بباركة، وهذا على قدرهم، لكن قدر ابينا ص يعلمه إص خالقه وابريه 
 أل٠بػػػػػػػػػاء، وتعػػػػػػػػػدد النعػػػػػػػػػوت واألوصػػػػػػػػػاؼ، يػػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػى ِعظَػػػػػػػػػم ا٤بكااػػػػػػػػػة: فتعػػػػػػػػػد د ا

            ولػػػو اظػػػر اإلاسػػػاف إىل ككمػػػة كػػػالـ الػػػرٞبن ٯبػػػد العجػػػب
 ، مػػػػػػػرالً يقػػػػػػػوؿ ت:الُعجػػػػػػػاب، ا٢بػػػػػػػرؼ الواكػػػػػػػد يُعطػػػػػػػي معػػػػػػػاٍل ص يػػػػػػػدري ا إص الواكػػػػػػػد 

                                                                     ((ٚٗٚٗ)الزمػػػػػػػر)الزمػػػػػػػر 
  أمػػػػػػػا الكػػػػػػػافرين:                                                             

هػػذة الػػواو في ػػا معػػاٍل ص تُعػػد وص ُٙبػػد، الػػواو ليسػػ  موجػػودة   كلمػػة )فتحػػ (، و  الزمػػر(الزمػػر(ٔٚٔٚ))
 أف اكػػػػػوف  اسػػػػػأؿ ت  -فا١بنػػػػػة مفتوكػػػػػة و٦ُب ػػػػػزلة ُوم يػػػػػأة وُمعػػػػػدة صسػػػػػتقباؿ ال ػػػػػا٢بْب 

وقبل أف ي لوا إلي ا ٗبسّبة ٟبسمائة سػنة يشػم وا رائحت ػا الطيبػة، ويشػاهدوا  -من م أٝبعْب 
 نػػػػػػػػػػػة ي ناػػػػػػػػػػػوهنم ق ػػػػػػػػػػػور ا١بنػػػػػػػػػػػة، ويشػػػػػػػػػػػاهدوا ا٢بػػػػػػػػػػػور وهػػػػػػػػػػػنل واقفػػػػػػػػػػػات   شػػػػػػػػػػػرفات ا١ب

 بسالمة الوصوؿ، ويُغنْب ٥بم:
ٔٴ  }} ٔٴْٳشٵ ُٳاتٴ  ْٳشٵ ٓٻاعٹ ُٳاتٴاي ٓٻاعٹ ٔٴ  ْٳبٵ٪ٴؽٴْٳبٵ٪ٴؽٴ  ؾځ٬ؾځ٬  اي ٔٴْٳشٵ ُٴٛتٴ  ؾځ٬ؾځ٬  ايڃدٳايٹسٳاتٴايڃدٳايٹسٳاتٴ  ْٳشٵ ُٴٛتٴْٳ ْٻا  ْٳ ْٻاإڇ ٚٳازٷ  إڇ ٚٳازٷأځظٵ ّٷ  أځظٵ ّٷنٹطٳا ّڈ  نٹطٳا ّڈيٹهٹطٳا ٓٳا  يٹهٹطٳا ٓٳاطٹبٵ   طٹبٵ

ِٵ ٗٴ ِٵيځ ٗٴ ٓٳا   ٚٳطځابٴٛاٚٳطځابٴٛا  يځ ٓٳا يځ   66{{يځ

عنػػدما  لكػػن ج ػػنلم ألهنػػا للعػػذاب فإهنػػا مغللقػػة األبػػواب كالسػػجن، ص تُفػػتل أبوافػػا إص
يذهب فوٌج ليدخل ا، مث تُغلع أبوافا مرة أخرى، كٌب ص تؤذي بقية أهػل ا٤بوقػف ٗبػا في ػا مػن 
اػػًب رائحت ػػا، ومػػن مػػرارة شػػراراذا، والشػػرارة الواكػػدة الػػٍب في ػػا كالق ػػر، ومػػن ُدخلاهنػػا الػػذي 

ا ويػدخلوهنم يُعمي األب ار ويُػزكم األاػوؼ، فػال تُفػتل إص إذا جاءهػا الفػوج، والزابايػة يفتحوهنػ
 مث يُغلقوها مرًة اثاية.

، ولػو اسػتطردان فالفرؽ بْب هاتْب اآليتْب كرٌؼ واكػٌد لنعػرؼ ككمػة كػالـ ا٢بكػيم 
كلػه ككػٌم     هذا اعمتاؿ ٪بد أشػياءاً تُعجػز اإلاسػاف، كػٌب يعلػم اإلاسػاف أف كػالـ الػرٞبن 

 من كنوز ا٢بكيم تبارؾ وتعاىل.
                                                           

ي  ُ ي ْولُ  يْ ٍي  ُ ي ايج  ليي6
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  اذلذٍ ًاٌشمححاذلذٍ ًاٌشمحح
      يػػػه لنػػػا؟ هػػػذا الكػػػالـ مػػػاذا ف     فيػػػه هدايػػػة، وفيػػػه رٞبػػػة لنػػػا

 ٝباعػػػػة احملسػػػػنْب، ٫بػػػػن اهتػػػػدينا ٤بعرفػػػػة ت، وآمنػػػػا ابع، وآمنػػػػا برسػػػػوؿ ت، لكػػػػن ت قػػػػاؿ:
                            ((ٔٚٔٚ)دمحم)٫بتاج إىل زايدة ا٥بداية من ت. دمحم 

زايدة ا٥بدايػة عليػه بكتػاب ت، فيقػرأة ويتػدبلرة، ويػتمعلن ا٤بعػاٍل اإل٥بيػة الػٍب والذي يريد 
فيػه، فتتفجػر عيػوف ا٥بدايػػة   قلبػه، فيمتلػ  اب٥بدايػػة اإل٥بيػة العليػة السػػرمدية، وكلمػا قػرأ كلمػػا 
زاد   ا٥بدايػػة، وكلمػػا كػػاف لػػه شػػرؼ أف يكػػوف مػػن أهػػل الػػدرجات الُعلػػى   ُسػػللم العنايػػة عنػػد 

 . ت
وفيػػه رٞبػػة، ألف اإلاسػػاف إذا عمػػل ٗبػػا فيػػه يكػػوف معػػه رٞبػػة ت   الػػدايا واآلخػػرة،   
الدايا يرٞبه ت من ا٤بشاكل وا٥بم والغم والن ب والتعب، ويعػيش   الػدايا   أفاػل كػاؿ، 

يتػػوىلل أمػػرة وسياسػػة شػػاواه علػػى الػػدواـ، ويػػدخل علػػى الفػػػور    و  أريْػػل ابؿ، ألف ت 
  ؿ ت تبارؾ وتعاىل: قو                                       ((ٜٜٚٚ )النحل )مػاذا لػه النحل

    الدايا؟                        ((ٜٜٚٚ)النحل)النحل. 

  احلياج اٌطيثحاحلياج اٌطيثح
ن وا٢بياة الطيبة ليس  كما يف ػم بعػض النػاس أهنػا العمػارات والسػيارات، فمعظػم الػذي

عندهم هذة األشياء لدي م ٮبـو وومـو ص تنت ي، لكػن ا٢بيػاة الطيبػة الػٍب وصػف ا لنػا كاػرة 
 : النيب

ٔٵ  }} ٔٵَٳ َٹٓاڄ  أځقٵبٳ ٳأځقٵبٳ ٳ  َٳ َٹٓاڄآ ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  آ ٘ٹغٹطٵبٹ ٘ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  َٴعٳاؾڄ٢َٴعٳاؾڄ٢  غٹطٵبٹ ْٹ ٘ٹ،بٳسٳ ْٹ ٙٴ  بٳسٳ ٓٵسٳ ٙٴعٹ ٓٵسٳ ٘ٹ  قڂٛتٴقڂٛتٴ  عٹ َٹ ٛٵ ٘ٹٜٳ َٹ ٛٵ   ; ; ٜٳ

ُٳا ْٳٸ ُٳاؾځهځأځ ْٳٸ ٘ٴ  سٹٝعٳتٵسٹٝعٳتٵ  ؾځهځأځ ٘ٴيځ ٝٳا  يځ ْٵ ٝٳاايسٴٸ ْٵ ٖٳا  ايسٴٸ ٖٳابٹشٳصٳاؾٹريڇ   77{{  بٹشٳصٳاؾٹريڇ

وتعاىل أف يبتليه   الدايا وُيشدد عليػه الػبالء ُيسػلِّط عليػه ا٥بػم ،  الذي يريد ت سبحااه
؟!! ص، فكػوف ت سػبحااه  ولو سللط ت على أكد ا٥بػم  ف ػل يتلػذذ بطعػاـ أو بشػراب أو بنػـو

                                                           
  الَبمذي،أخرجه  َعْنهُ  اّلللُ  َرِ يَ  ا٣ْبَُطِميِّ  ٧ِبَْ نٍ  ْبنِ  اّلللِ  َعْبدِ عن  ٚ
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ر له ما ص بد له وص ِوناء له عنه   ، ويُيسِّ  ا٢بياة الػدايا، ف ػذا وتعاىل ٰبف  اإلاساف من ا٥بمـو
فلو كاف عندي سبع ق ور، فعلى أي شي  أانـ كل ليلػة؟ علػى سػرير واكػد، أو اجه .. ما ٰبت

كػػٌب كنبػػة، أـ هػػل سػػيناـ   ُشػػقة كاملػػة؟!! وم مػػا وسلػػع ت عليػػه األرزاؽ وا٣بػػّبات، فمػػاذا 
ككل؟ ما يكفػي معدتػه، وص يزيػد عػن ذلػك، فعنػدما يُعطػي ت اإلاسػاف مػا يكفيػه ف ػذا دليػل 

 :به، ولذلك قاؿ   على عناية ت
ٔٳ  }} ٔٳابٵ ّٳ،  ابٵ ّٳ،آزٳ ٓٵسٹىځ  آزٳ ٓٵسٹىځعٹ ْٵتٳ  ٜٳهڃؿٹٝوځٜٳهڃؿٹٝوځ  َٳاَٳا  عٹ ْٵتٳٚٳأځ ٔٳ  ٜٴڀڃػٹٝوځ؟ٜٴڀڃػٹٝوځ؟  َٳاَٳا  تٳڀڃًڂبٴتٳڀڃًڂبٴ  ٚٳأځ ٔٳابٵ ّٳ  ابٵ ّٳآزٳ ٌڈ  ٫٫  آزٳ ًٹٝ ٌڈبٹكځ ًٹٝ ٓٳعٴ،  بٹكځ ٓٳعٴ،تٳكڃ   ٚٳ٫ٚٳ٫  تٳكڃ

ٔٳ  تٳؿٵبٳعٴ؟تٳؿٵبٳعٴ؟  بٹهځجٹريڈبٹهځجٹريڈ ٔٳابٵ ّٳ،  ابٵ ّٳ،آزٳ ٓٶا  دٳػٳسٹىځ،دٳػٳسٹىځ،  ؾٹٞؾٹٞ  َٴعٳاؾڄ٢َٴعٳاؾڄ٢  أځقٵبٳشٵتٳأځقٵبٳشٵتٳ  إڇشٳاإڇشٳا  آزٳ َٹ ٓٶاآ َٹ ٓٵسٹىځ  غٹطٵبٹوځ،غٹطٵبٹوځ،  ؾٹٞؾٹٞ  آ ٓٵسٹىځعٹ   قڂٛتٴقڂٛتٴ  عٹ

َٹوځ ٛٵ َٹوځٜٳ ٛٵ ٝٳا  ؾځعٳًځ٢ؾځعٳًځ٢  ٜٳ ْٵ ٝٳاايسټ ْٵ   88{{  ايڃعٳؿځا٤ٴايڃعٳؿځا٤ٴ  ايسټ

 :وهي ا٤ب يبة الٍب كلل  ابألمة   زماانا هذا، واسينا وصية ا٢ببيب 
ُٳا  اضٵ ٳاضٵ ٳ  }} ُٳابٹ ِٳ  بٹ ِٳقځػٳ ٘ٴ  قځػٳ ٘ٴايًډ ًډ ٔٵ  يځوځيځوځ  اي ٔٵتٳهڂ ٓٳ٢  تٳهڂ ٓٳ٢أځغڃ ٓٻاؽڇ   أځغڃ ٓٻاؽڇ اي   99{{اي

أان ص أريد إص الارورات، وبعبارة وا حة وصػرٰبة: أان أريػد سػَب ت إىل أف أخػرج مػن 
هناؾ، والٍب دخل ا سػيدان  فروف وليس  هذة داران، فداران عند ت هذة ا٢بياة، ألانا مسا

 آدـ وشاهدها ورآها وج زها لنا ت لنخرج من هنا إىل هناؾ.
لذلك اريد هنا سَب ت الذي يكفينا كٌب ص ٭بد أيػدينا إىل خلػع ت، وص ٭بػد أيػدينا إص 

دة لػػي  في ػػا مػػااع، ولكػػن مػػع توفيػػع مػػن إىل ت جػػل   عُػػالة إىل أف ٬بػػرج مػػن الػػدايا، والػػزاي
 :ا٤بوفع والٍب قاؿ في ا 
ِٳ  }} ِٳْٹعٵ ٍٴ  ْٹعٵ ُٳا ٍٴايڃ ُٳا ٌڇ  َٳعٳَٳعٳ  ايكٻايٹ ٴايكٻايٹ ٴ  ايڃ ٌڇايطٻدٴ   1010{{  ايكٻايٹ ڇايكٻايٹ ڇ  ايطٻدٴ

إذا زدتِب فوفقِب، كٌب أافع هذة األمور فيما يُر يك اي ذا ا١بالؿ واإلكػراـ، لكػن إذا 
  قػوؿ: زادٍل وتركِب فسيغرؽ اإلاساف   الدايا وٱبرج مػن الػدايا وي                  

            ((٘ٙ٘ٙ)الزمر)الزمر. 

                                                           
 م   ي ل نل  ٍيو  ُ ي ْولُ  يْ ٍي  ُ ي اي  لي اي لخ   يي8
ي ٍيهلَلليج معي لتلموٌيومضق ي    ي اي ي9

ي وُ ي  اي ن  ي اي  لوي اي ل  صيي10
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فاإلاساف لو عمل بتعاليم القرآف، وأتسلػى في ػا ابلنػيب العػدانف، فيكػوف قػد ركػم افسػه 
    الػػدايا، وركػػم افسػػه   اآلخػػرة، ودخػػل   قػػوؿ ت:              ((ٖٖٙٙ)الفرقػاف)أصػػبل  الفرقػاف

 لعظيم الذي مدكه ت   القرآف، ويكوف من احملسنْب.من هذا ال نف ا
كلنػػػا اريػػػد أف اكػػػوف مػػػن احملسػػػنْب، فمػػػاذا افعػػػل لكػػػي اكػػػوف مػػػن م وا ػػػل إىل درجػػػة 

 اإلكساف الٍب قاؿ في ا كارة النيب:
ٕٴ  }} ٕٴايڃإڇسٵػٳا ٕٵ  ايڃإڇسٵػٳا ٕٵأځ ٘ٳ  تٳعٵبٴسٳتٳعٵبٴسٳ  أځ ٘ٳايًډ ًډ ٙٴ،  نځأځْٻوځنځأځْٻوځ  اي ٙٴ،تٳطٳا ٕٵ  تٳطٳا ٕٵؾځإڇ ِٵ  ؾځإڇ ِٵيځ ٔٵ  يځ ٔٵتٳهڂ ٙٴ  تٳهڂ ٙٴتٳطٳا ٘ٴ  تٳطٳا ْٻ ٘ٴؾځإڇ ْٻ   1111{{ٜٳطٳاىځ ٜٳطٳاىځ   ؾځإڇ

  إلاِح اٌظالجإلاِح اٌظالج
 مػػاذا افعػػل لن ػػل إىل هػػػذة الدرجػػة؟ أتػػى لنػػا ت ابألوصػػػاؼ الػػٍب توصػػلنا ٥بػػا، فقػػػاؿ: 

         : 
العمػػػل األساسػػػي الػػػذي يػػػؤدي إىل مقػػػاـ اإلكسػػػاف لػػػي  أداء ال ػػػالة، ولكػػػن إقامػػػة 

نتظػػرة   ا٣بػػارج، وُي ػػلي وهػػو ال ػػالة، فػػأداء ال ػػالة يعػػِب ُي ػػلي مسػػرعاً مث يػػذهب إىل مػػا ي
ها، هػل صػللى أربػع أو ٟبػ  ركعػات!!، أو هػل  وافل، وأكياانً ينسى عدد الركعات الػٍب صػالل

 قرأ الفاٙبة أـ التش د   الوقوؼ!!
لكن إقامة ال الة يعِب إكساف الو وء، وإٛباـ الركوع والسػجود، والتػدبر   الػتالوة، 

ٱبشػع اإلاسػاف ع، ويكػوف كا ػراً أثنػاء ال ػالة مػع  مع استحاار عظمة ت   القلب لكي
 موصة جل   ُعالة.

  مػن الػػذين ُٰبػػب ت صػػالذم؟ اإلجابػػة   كتػػاب ت:                            
                   )الػػذين يكػػوف   صػػالذم خشػػوع، وخشػػوع يعػػِب كاػػور  )ا٤بؤمنػػوف()ا٤بؤمنػػوف

 ، ويقظة اإلاساف عند أدائه لل الة وهو بْب يدي كارة الرٞبن عزوجل.القلب
فلػو أف اإلاسػاف أدلى ال ػالة فػذة الكيفيػة، فلػن تعَب ػه مشػكلٌة   الػدايا، ألاػه عنػد 

وا٢بػْب مػن كاػرة ت جػل أي مشكلة سيتو أ وُي لي ركعتْب ع فيأتيه ا٢بػل فػوراً   الوقػ  
 عن ا: ت كما تقوؿ السيدة عائشة ر ي   سيدان رسوؿ ت  ُعالة ... 

                                                           
ي لنخ نٌيومض  ي اي  ٍيهلَلليي11
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ٕٳ  }} ٕٳنځا ٍٴ  نځا ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ٘ٴ  إڇشٳاإڇشٳا    اي ٘ٴسٳعڇبٳ َٵطٷ  سٳعڇبٳ َٵطٷأځ   1212{{ايكٻ٠٬ٹ ايكٻ٠٬ٹ   إڇيځ٢إڇيځ٢  ؾځعڇعٳؾځعڇعٳ  أځ

 .فينت ي األمر على الفور
وبعػػػػدهم العلمػػػػاء ا٢بكمػػػػاء ومشػػػػى علػػػػى هػػػػذا الػػػػن ج ال ػػػػحابة الكبػػػػار مػػػػن األبػػػػرار، 

 ومن علي ا ...األرض  إىل يومنا هذا وإىل أف يرث ت  وال ا٢بوف
 : وعلى سبيل ا٤براؿ اإلماـ الشافعي 

كػػاف إذا جػػاءة سػػائل يسػػأله مسػػألة واسػػتغلع عليػػه ف م ػػا، يقػػوؿ للسػػائل: ااتظػػر كػػٌب 
ُأصػػػػلي ركعتػػػػْب ع، فُي ػػػػلي الػػػػركعتْب، وبعػػػػد ال ػػػػالة يقػػػػوؿ لػػػػه: إجابتػػػػك كػػػػذا وكػػػػذا وكػػػػذا، 

 أان   ال الة!!.فيسألوة: من أين أتي  ابإلجابة؟ فيقوؿ: أ٥بمِب ت فا و 
يقػوؿ   كتابػه إكيػاء علػـو الػدين اقػالً عػن ال ػادقْب    الشيخ أبػو كامػد الغػزايل 

 سّبة ال حابة األولْب:
أف ٯبتمعػػػوا   موسػػػم  -يعػػػِب ككػػػاـ األقػػػاليم  -كػػػاف كمػػػر وصتػػػه   أف سػػػيدان عمػػػر 

يل مػن م يقػوؿ ا٢بج لكي ٰباسب م على وصيت م وككم م   هذة السنة، فكػاف إذا جػاءة الػوا
له: ااتظر كٌب ُأصلي ركعتػْب ع، وبعػد أف ُي ػلي يقػوؿ لػه: كسػابك كػذا وكػذا وكػذا، فيقػوؿ 

 له: من أين علم  اي أمّب ا٤بؤمنْب؟ يقوؿ له: أ٥بمِب ت به وأان   ال الة!!.

  االعرخاسجاالعرخاسج
مػن َعِلَم وسللم، ٰبتار   أي أمػر  هل يوجد أكد من ا٤بسلمْب منذ ع ر رسوؿ ت 

ُت   اإلختيار، فلمػاذا أكتػار وأان  األمور؟!! ص، و٤باذا ٰبتار؟!! لو تقدـ صبنٍب خطيبْب، وٙبّبل
معي صػالة اإلسػتخارة؟! فُأصػلي ركعتػْب وأدعػو ت بػدعاء اصسػتخارة، فيشػرح ت يل صػدري 

 ٤با يرى فيه ا٣بّب يل وصبنٍب   الدايا واآلخرة.
ٜٴعُِّٓوا ا٫غوتداض٠ نُوا    ٜٴعُِّٓوا ا٫غوتداض٠ نُوا      )نوإ  )نوإ  كػاف يقػوؿ:    ولذلك سيدان عبد ت بن مسعود

 عللم م دعاء اصستخارة كٌب ص ٰبتاروا. ٜٴعًُٓا ايػٛض٠ َٔ ايكطإٓ ٜٴعًُٓا ايػٛض٠ َٔ ايكطإٓ 

                                                           
يم   ي ل و   يوج معي لنُ  ي اي وَو ي اي لُ   ين ٍي ي ق ي12
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ولػػو أف ابػػِب اكتػػار   أي كليػػة يػػدخل ا، عليػػه أف يسػػتخّب ت، فكمػػا قيػػل: )ص خػػاب 
 من استخار، وص ادـ من استشار(

سػػافر أـ ص؟ اصسػػتخارة هػػي ا٢بػػل، لػػو أف ابػػِب جاءتػػه فرصػػة للسػػفر للخػػارج، ف ػػل ي
 .فا٤بؤمن ص ٰبتار ومعه صالة اصستخارة الٍب عللم ا لنا النيب ا٤بختار 

ولذلك عندما أ٠بػع مػؤمن يقػوؿ: أان ٧بتػار وص أعػرؼ مػاذا أفعػل، و٤بػاذا ٙبتػار وهػا هػو 
أف  الطريػػع، تتو ػػأ وُت ػػلي ركعتػػْب ع، وبعػػد ال ػػالة تػػدعو بػػدعاء اصسػػتخارة، ولػػي  شػػرطاً 

 ٙبفظه، فمن ا٤بمكن أف تقرأة وبعد ذلك سيل مك ت ما ينفعك إف شاء ت.
ولػػي  شػػرطاً أف يػػرى رؤاي، ألف ا٢بػػدي  مل يػػذكر الػػرؤاي كمػػا يعتقػػد الػػبعض، كػػل مػػا   

 األمر أف ت سيشرح صدرؾ ٥بذا األمر.
ذا وقػد أعطػاان وإذا قلل  ا٤بياة عندان قلياًل، و٫بن والزرع والارع معر ْب للعطػش، ٤بػا

، وٯبػوز ت صالة اصستسػقاء؟!! فُأصػلي صػالة اصستسػقاء فتنػزؿ ا٤بيػاة فػوراً مػن عنػد ت 
 أف ُأصلي ا ٗبفردي.

كػػاف لػػه كػػديقتْب   الب ػػرة، ووكػػل رجػػل برعايت مػػا، وذات   سػػيدان أاػػ  بػػن مالػػك 
؟ قػاؿ: مل يعػد عنػدان يـو قاؿ له: اي صحا  رسوؿ ت أوشك الزرع على التلف، فقاؿ لػه: وملَِ 

قطرة ماء واكدة، قاؿ: وملَ مل تبلغِب من قبل؟ ألف معه تليفوف فيه كرارة اإلٲباف ويتحػدث فيػه 
، فقاؿ له: أعندؾ ماء يكفي لو وء رجٍل واكد، قاؿ: بلى، قػاؿ: فوراً مع كارة الرٞبن 

دة، وإذا ائتػػػِب بػػػه، فتو ػػػأ وصػػػلى ركعتػػػْب، والسػػػماء كااػػػ  صػػػحواً ولػػػي  في ػػػا سػػػحابة واكػػػ
بسػػحابة تظ ػػر   السػػماء وأتا فػػوق م وتُنػػزؿ ا٤بػػاء، فػػروت الػػزرع ومػػنت اآلابر الػػٍب كػػااوا 

 يعتمدوف علي ا، والٍب تعترب كخزاف مياة.
وبعد أف اات ى ا٤بطر قػاؿ لػه: اذهػب فػااظر أيػن بلػغ ا٤بػاء؟ ذهػب الرجػل كػوؿ كػدود 

 اكدة على أرض جّباانا!!األرض وقاؿ له: كأف ا٤بياة تعلم أر نا فلم تنزؿ قطرة و 
هػػػذة ال ػػػػالكية ٥بػػػػذة ا٤ب مػػػة معػػػػك ومعػػػػي ومػػػع كػػػػل مػػػػؤمن، ولكػػػن ٙبتػػػػاج للخشػػػػوع 

 .وا٢باور مع ت 
  صالة ا٤بؤمنْب قاؿ في ا ت:                                         
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          ((ٗ٘ٗ٘)العنكبػػػوت)قػػػاؿ في ػػػا ت: لكػػػن صػػػالة احملسػػػنْب العنكبػػػوت                      
 هػػي صػػالة عاليػػة، فعنػػدما ُي ػػلي اإلاسػػاف فػػذة الكيفيػػة تتحقػػع لػػه القاعػػدة اإل٥بيػػة:  طػػه(طػػه(ٗٔٗٔ))
                   ((ٕٕٔ٘ٔ٘)البقرة)وكيف يذكران؟ ص يذكران اب٠بنا، ولكن يذكران بقااء الشػيء  البقرة

تػػه وأان مػػريض، فػػذكرة يل أف يشػػفيِب، وإذا ذكرتػػه وأان فقػػّب إىل ا٤بػػاء، الػػذي ٫بتاجػػه، إذا ذكر 
فذكرة يل أف ينُػزِّؿ يل ا٤باء، وإذا ذكرته وأان خائف، فػذكرة يل أف يػؤمِّنِب مػن ا٣بػوؼ ... كلمػا 

 ذكرته   أي أمر، فذكرة يل قااء هذا األمر وتنفيذ هذا ا٤براد، ف ذة صالة احملسنْب.

  إيراء اٌضواجإيراء اٌضواج
      : 

والزكاة دائماً يقرهنا ت ابل الة، ألف ال الة العبادة ا١بسمااية، والزكػاة العبػادة ا٤باليػة 
الٍب كللفنا فا رب الربية، والٍب تدؿ اإلاساف علػى افسػه هػل هػي طُ ػرت وزكػ ، أـ مػا زالػ  

 افسه شحيحة وٖبيلة.
كػ ، وعػرؼ أف ا٤بػاؿ مػاؿ ت، والفقػراء من الذي ٱُبرج الزكاة؟ الذي افسه طُ ػرت وز 

 عياؿ ت، فال يبخل ٗباؿ ت على فقراء ت جل   ُعالة.
  أمػػػا إذا خػػػاؼ الفقػػػر، وص يريػػػد أف ٱُبػػػرج شػػػيااً للفقػػػراء، فيكػػػوف كمػػػا قػػػاؿ ت:     

                           ((ٖٖٛٛ)دمحم)افسػه( يعػِب هػذة مل يُقل )علػى افسػه( ولكػن )عػن  دمحم
الػػنف  مل تط ػػر بعػػد، ومل تتزكلػػى، ألهنػػا لػػو طُ ػػرت ستسػػارع إىل اافػػاؽ مػػاؿ ت علػػى فقػػراء ت 

 جل   ُعالة.
والزكاة هي الباب األوؿ بعد ال الة لنزوؿ الربكة مػن عنػد ت علػى أرزاؽ ا٤بػؤمنْب، مػا 

ع اإل٥بػػي كػػٌب ص ٱُبرجػػوف الػػذي جعػػل الربكػػة قللػػ  عنػػدان؟ ألف النػػاس يتحػػايلوف علػػى التشػػري
الزكاة، ويُ يأ له أف الشيء الذي سيخرج للزكاة روماً عنه هو الذي سيُنقا رزقه وهػو الػذي 

 ٯبعل معيشته وّب موسلعة. 
    كػػػػػػػػػْب أف األمػػػػػػػػػر عكػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػك:                                        

         ((ٖٜٖٜ)سػػبأ)وػػّب منتب ػػْب أهنػػم يتعػػاملوف مػػع ملػػك ا٤بلػػوؾ هػػؤصء  سػػبأ وص يسػػتطيع ،
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أكػػٌد أف ٲبنػػع كقػػاً فر ػػه ت، فػػال بػػد أف كخػػذ كقػػه، كيػػف كخػػذ ت كقػػه واإلاسػػاف مل ٱُبػػرج 
 :الزكاة؟ قاؿ النيب 

َٳا  }} َٳاٚٳ ٓٳعٴٛا  ٚٳ ٓٳعٴٛاَٳ ِٵ  ظٳنځا٠ځظٳنځا٠ځ  َٳ ٗڇ ٛٳايٹ َٵ ِٵأځ ٗڇ ٛٳايٹ َٵ ٓٹعٴٛا  إڇ٫إڇ٫  أځ ٓٹعٴٛاَٴ ُٳڀځطٳ،  َٴ ُٳڀځطٳ،ايڃ ٛٵ٫  ايڃ ٛٵ٫ٚٳيځ ِٴ  ٚٳيځ ٗٳا٥ٹ ِٴايڃبٳ ٗٳا٥ٹ ِٵ  ايڃبٳ ِٵيځ ُٵڀځ  يځ ُٵڀځٜٴ ِٵ  طٴٚا،طٴٚا،ٜٴ ِٵٚٳيځ ٓٵكڂهٴٛا  ٚٳيځ ٓٵكڂهٴٛاٜٳ   ٜٳ

ٗٵسٳ ٗٵسٳعٳ ٘ٹ،  عٳ ٘ٹ،ايًډ ٗٵسٳ  ايًډ ٗٵسٳٚٳعٳ ٘ٹ  ٚٳعٳ ٘ٹضٳغٴٛيٹ ٘ٴ  غٳًډطځغٳًډطځ  إڇ٫إڇ٫  ضٳغٴٛيٹ ٘ٴايًډ ًډ ِٵ  اي ٗڇ ٝٵ ًځ ِٵعٳ ٗڇ ٝٵ ًځ ِٵ،  عٳ ٖٴ ٚٻ ِٵ،عٳسٴ ٖٴ ٚٻ ِٵ  ؾٹٞؾٹٞ  َٳاَٳا  بٳعٵضٳبٳعٵضٳ  ؾځأځخٳصٴٚاؾځأځخٳصٴٚا  عٳسٴ ٗڇ ٜٵسٹٜ ِٵأځ ٗڇ ٜٵسٹٜ   1313{{أځ

مػػػا منػػػع قػػػوـٌ الزكػػػاة إص وسػػػللط ت عليػػػه آفػػػات الزراعػػػة، كػػػأف ُيسػػػلِّط علػػػي م الفاػػػراف 
، هذا وّب أف اإلاساف سيكوف مػذاب وسػيحاكم يػـو لقػاء واآلفات ا٤بختلفة الٍب من رت اآلف

ت، ألف اإلاساف شػلل وشػحل  افسػه، وص يريػد أف ٱُبػرج الزكػاة الػٍب فر ػ ا عليػه مػوصة جػل 
   ُعالة للفقراء من عباد ت.

ا٢بقػػد وا٢بسػػد والغػػل والُكػػرة، ٤بػػاذا؟ ألف  -كمػػا اػػرى   -ووػػّب ذلػػك ااتشػػر   اعمتتمػػع 
الغػػػِب ٰبرمػػػه كقػػػه، لكػػػن لػػػو عػػػرؼ أف هػػػذا الػػػزرع سػػػيكوف لػػػه ا ػػػيٌب فيػػػه  الفقػػػّب يػػػرى أف

وسيأخذة، فإاه سيحرص عليه، وسيحاف  عليه، وتكوف العالقات بينه وبْب الغػِب طيبػة، ألاػه 
 يعرؼ أاه سيأخذ منه كقه.

لكػػن الفقػػّب يػػرى أف لػػه كػػٌع فر ػػه ت لػػه   هػػذا الػػزرع، وصػػاكب األمػػر يػػرفض أف 
، ألاػػه ص توجػػد   عُػػالة، فيأخػػذ ت هػػذا ا٢بػػع ابألمػػراض والعيػػاذ ابع يُعطػػي كػػع ت جػػل 

بركة، فتمرض األجسػاد وٰبتػار عنػد األطبػاء، وإذا كػاف عليػه مػرالً زكػاة مقػدارها عشػرة آصؼ 
جنيه، فسيدفع   العالج ٟبسْب ألف جنيه، وهذا وػّب أف ا١بسػم لػن يكػوف كمػا كػاف أوًص!! 

ك لػػن افسػػك، وك لػػن مالػػك، وك لػػن بيتػػك، وك لػػن عيالػػك فلمػػاذا هػػذا مػػن األصػػل؟!! 
 :ابلزكاة، قاؿ 

ٓٴٛا  }} ٓٴٛاسٳكٿ ِٵ  سٳكٿ ٛٳايځهڂ َٵ ِٵأځ ٛٳايځهڂ َٵ   1414{{  بٹايعٻنځا٠ٹبٹايعٻنځا٠ٹ  أځ

  اٌيمني يف اآلخشجاٌيمني يف اآلخشج
ال ػػفة الرالرػػة وا٥بامػػة والػػٍب ٫بتػػاج إلي ػػا   كياتنػػا و٫بتاج ػػا لتوصػػلنا إىل السػػعادة بعػػد 

                                                           
ي   ي لَ   يل نُه ٍيوصقاي  ايم ج ي اي  اي  لين ٍي ي قه  ي13
يم   ي ل نل  ٍيومضق ي لشه  ي اي ن ي ي ايمض ىويي14
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 :لقاء ت: 
          ::  

، لػػذلك ٯبػػب أف !!!!لػو اإلاسػػاف تػػذكلر دائمػػاً أاػػه مسػػافر، وأاػػه ص يعػػرؼ ميعػػاد السػػفر
ػػز افسػػه ، وا٢بقيبػػة الػػٍب أدخػػل فػػا علػػى كاػػرة ت تكػػوف جػػاهزة، !! ، ويكتػػب وصػػيته!! ٯُب ِّ

 وماذا   هذة ا٢بقيبة؟
                                            ((ٗٙٗٙ)الك ف)الك ف 

 كٌب يكوف جاهزاً للقاء ت على الدواـ.
، ور ػواف ت تبػارؾ وتعػاىل علػي م أٝبعػْب، جػاهزين علػى كاف أصحاب رسػوؿ ت 

الدواـ، كااوا عندما كا ا٤بوت يقولوف: )مركباً، كبيػب جػاء علػى فاقػة( أان منتظػر هػذا اليػـو 
اكل الػٍب أان في ػا، فعنػدما ٱُبػرج مػن هنػا يقػوؿ كمػا قػاؿ منذ زمن ألخرج من ا٥بم و٢بُزف وا٤بشػ

  ت:                                ((ٖٖٗٗ)فاطر)فاطر. 
 :هؤصء القـو الذين في م هذة ال فات قاؿ ت في م

               شػػػػػػػ د ت ٥بػػػػػػػم اب٥بدايػػػػػػػة ويكفػػػػػػػي شػػػػػػػ ادة ت ... 
         .الفائزوف   الدايا ويـو الدين 

 ... أف ُٰبققنا فذة اآلية اسأؿ ت 
وأف يرزقنػا رعايػة كاػرته   الػدايا، كػٌب ٬بػرج ...  وأف ٯبعل لنا ا يباً من هذة العناية

وأف ٯبعلنػا   اآلخػرة مػن  و٫بن   أفى ُكلل الشوؽ إىل لقاء كارته، وأف يُعيننا على طاعته،
أهل الدرجات الُعلى   جنتػه، وأف ٯبمعنػا علػى أكبتػه وعلػى كبيبػه وم ػطفاة، وأف يرفػع عنػا 

 ا٢بُجب كٌب اتمتع ٔبماؿ ٧ُبيلاة
ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ
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  11شثاب أىً اجلنحشثاب أىً اجلنح..1313
 الػػذي أاػػزؿ لنػػا   كتػػاب ت كػػل مػػا ٫بتػػاج إليػػه   ا٢بمػػد ع -بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  

، داياان، لّبتفع شأانا، ويعلو شػأف أبنػاءان، وتكػوف لنػا العػزة علػى ٝبيػع األمػم   أرض ت 
وال ػػػالة والسػػػالـ علػػػى كبيػػػب ت وم ػػػطفاة، شػػػ  ا٢بػػػع ا٤بشػػػرقة بنػػػور هػػػداة، اػػػورة ربيػػػٌع 

وٌع يػـو الػدين يناػوي ٙبتػه لػواء أهػل الشػفاعة، للمتقْب، ووج ه كبيػٌب للعػارفْب، ولػواؤة مرفػ
اسأؿ ت أف اكوف من م أٝبعْب، سيدان دمحم إماـ ا٥بُدى، وم باح الظالـ وبدر التمػاـ، الػذي 

ٗبا عللمه أستاذاً ١بميع األانـ، صلى ت عليه وعلى آلػه الكػراـ، وعلػى صػحابته  جعله ت 
ذا ا٥بُػػدى والنػػور إىل يػػـو الزكػػاـ، وعلينػػا مع ػػم ا٥بُػػداة األعػػالـ، وعلػػى كػػل مػػن تبعػػه علػػى هػػ

 أٝبعْب ... آمْب آمْب اي رب العا٤بْب.

  تشٔاِط اٌرتتيح اإلذليحتشٔاِط اٌرتتيح اإلذليح
اآلايت الٍب معنػا اليػـو هػي عبػارة عػن بػرانمج الَببيػة اإل٥بيػة ا٤بقػرر مػن ت علػى شػباب 

ت هػي تعلػيم أوصدة األمة اإلسالمية، والذي يتوىل التدري  هو األب، فم مته الٍب كللفػه فػا 
 وتربيت م على من ج ت جل   ُعالة.

ومػػا كللػػف اآلابء بػػه أافسػػ م   هػػذا الزمػػاف أمػػٌر مل يطلبػػه مػػن م الػػرٞبن، بػػل أمػػٌر  ػػمنه 
٥  بم   كل وقػ  وآف فالدسػتور اإل٥بػي بيننػا وبػْب ت                                 

 األهػػػػػػػل والزوجػػػػػػػة واألوصد ورزق ػػػػػػػم، ف ػػػػػػػذا عمػػػػػػػل الػػػػػػػرزاؽ سػػػػػػػبحااه وتعػػػػػػػاىل:و  طػػػػػػػه(طػػػػػػػه(ٕٖٕٖٔٔ))
                                             ((ٖٕٖٕٔٔ)طه)طه. 

الرزؽ على ت، فأا  تسعى سعياً كسيساً لتأخذ ما قدلرة لػك ت جػل   عُػالة، لكػن 
  مػن كا ابألرزاؽ، وإ٭بػا تتناو٥بػا مػن ٲبػْب الكػرَل ا٣بػالؽ لي  أاػ  مػن ٯبلػب الػرزؽ، وص أاػ

. 
هذا الربانمج اإل٥بي خػرلج أبػرز األفػراد   الوجػود كلػه، الفتيػة الػذين لػي  ٥بػم مريػل   
 ريخ البشرية كل ا، الشباب الذين كااوا   ريعاف الشباب ويقودوا األمة كما يريد ايب الرٞبػة 

                                                           
ي 2ُِّ/ِ/ُْهـي1ِْٓمايج  وي الولًييّ ْى ليي–اصق يي- ل ل َ يي-ض  ي لق ىلجٍي ل ي1
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ـ كػػل اآلفػػاؽ، فػػؤصء الشػػباب، والنمػػاذج ص يسػػع الوقػػ  لػػذكرها ، إىل أف عػػمل اػػور اإلسػػال
 وعدلها فااًل عن أكوا٥با وأعما٥با.

من الذي فتل بالد اإلسالـ ا٤بمتدة؟ كل م شباب، وأو٥بم أسامة بن زيػد، فقػد عقػد لػه 
إلسػالـ النيب لواء الدفاع عن ا٤بسلمْب  ػد الػرـو ٤بػا ج ػزِّوا مػائٍب ألػف فػارس ليقاػوا علػى ا

عشػر عامػاً، وٗبجػرد ٙبركػه مػن ا٤بدينػة ا٤بنػورة قػذؼ ت  ا٤بسلمْب، وكاف عمرة ٜبااية أو تسعةو 
  قلػوب األعػػداء الرعػػب، فااسػحبوا مػػن أمػػاكن م وتركػوا معسػػكراذم ومنفػػر أسػامة ومػػن معػػه 

 ابلن ر بدوف قتاؿ. 
 سػنة وهػو طػارؽ بػن زايدسػبعة عشػر من الذي فتل بالد األاػدل ؟ أياػاً شػاٌب عمػرة 

، وقائد ا١بيش العاـ كاف الوليد بن عبد ا٤بلك ا٣بليفة األُمػوي، رأى   ا٤بنػاـ أف رجػالً الرببرى
، و  ال ػػباح قػػال بػػالد ا٤بغػػربسػػيفتل ت عليػػه يكػػُب عبػػد الػػرٞبن مػػن أهػػل ا١بنػػة و أعرجػػاً 

 عبػػػد الػػػرٞبنالػػرؤاي ٤بػػػن كولػػػه مػػػن الوج ػػػاء واألمػػػراء، وإذا برجػػل أعػػػرج كتيػػػه ويقػػػوؿ لػػػه: أان 
موسػى بػن ا ػّب وأان الرجػل الػذي رأيتػِب   ا٤بنػاـ، وسػيتم علػى يػديل إف شػاء ت فػتل جزيػرة 
األادل ، فأخرج له على الفور أمراً بقيادة ا١بيوش الٍب ستفتل بالد ا٤بغػرب واألاػدل ، وقػد  

 ،وعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ٟبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوف عامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف، وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالً أعرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 
 ٕجعل على يديه الفتل!!. لكن ت 

 بن أـ مكتـو كاف رجل أعمى، وازل  فيػه آايت   كتػاب ت   سػورة عػب ، عبد ت
يُعطيه إمػارة ا٤بدينػة   كالػة خروجػه مػع ا١بػيش، هػذا الرجػل طلػب مػن سػيدان  وكاف النيب 

عمر بػن ا٣بطػاب أف ص ٲبنعػه مػن ا١ب ػاد   فػتل بػالد الفػرس، وكاػر موقعػة القادسػية، وهػو 
أف األعػػػداء  شػػػعر وهػػػو   وسػػػط ا١بػػػيشص ليحػػػارب ابلسػػػيف،  ذهػػػب لّبفػػػع الػػػروح ا٤بعنويػػػة

هجمػػوا بشػػدة، وا١بػػيش كأاػػه يَباجػػع وينسػػحب، فنػػادى علػػي م وقػػاؿ: أوقفػػوٍل علػػى صػػخرة 
فػػأان أعمػػى ولػػن  -واللػػواء يعػػِب علػػم القيػػادة الػػذي ٲبسػػكه قائػػد ا١بػػيش  -وأعطػػوٍل اللػػواء، 

 ، وقد كاف.أاسحب من مكاٍل كٌب يرب  ا١بند وص يفروا ويتم الن ر
بػػالد ا٥بنػػد وابكسػػتاف وبػػنجالديش وأفغااسػػتاف، هػػذة الػػبالد مػػن الػػذي فتح ػػا؟ أياػػاً 

 سػػػػػػنة، وكػػػػػػاف ا٠بػػػػػػهدوف العشػػػػػػرين شػػػػػػاب   ع ػػػػػػر الوليػػػػػػد بػػػػػػن عبػػػػػػد ا٤بلػػػػػػك كػػػػػػاف عمػػػػػػرة 
                                                           

 وفتوح البلداف والواىف ابلوفيات. اليقظافا١بناف وعربةشذرات الذهب، والربص والعرجاف، ومرآة  ٕ
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 دمحم بن يوسف الرقفي.
 هؤصء الشباب أين ا١بامعة الٍب تعلموا في ا؟! وما النفقات الٍب دفعوها؟!

يتنافسػػوف علػػى تعلػػيم أوصدهػػم   ا١بامعػػات األجنبيػػة، إف كػػاف   ا١بامعػػة فػػاآلابء اآلف 
الكنديػػة، أو ا١بامعػػة األمريكيػػة، أو ا١بامعػػة ال ػػينية، أو ا١بامعػػة األ٤باايػػة، أو ا١بامعػػة الروسػػية 

 .. ويقولوف أف التعليم   هذة ا١بامعات أفال.
وهو ا٤بػن ج األساسػي لَببيػة  أازؿ لنا من جاً لكل مسلم عامل أو وّب عامل، لكن ت 

 أوصدان، وهي الَببية الٍب ُٰبب ا ت، والٍب ٯبب أف يكوف علي ا أتباع دين ت جل   ُعالة.
، فػػػالعلـو الع ػػػرية هػػػي عبػػػارة عػػػن فنػػػوف وصػػػناعات،  وبعػػػد ذلػػػك يػػػتعلم فنػػػوف العلػػػـو

علميػػة، لكػػن فيػػتعلم فػػن الطػػب، أو فػػن ا٥بندسػػة، أو فػػن العلػػـو .. كػػل هػػذة عبػػارة عػػن فنػػوف 
 األساس كله هو النظاـ اإل٥بي الذي أازله ت   كتابه سبحااه وتعاىل.

  ٌمّاْ احلىيٌُمّاْ احلىيُ
هذا النظػاـ ذكػرة ت علػى لسػاف رجػل مػن أهػل ا٢بكمػة، عللػم ابنػه اب٢بكمػة الػٍب أ٥بمػه 

نم   بػػػػِب ولقمػػػػاف كػػػػاف رجػػػػل يعمػػػػل راعػػػػي وػػػػ  :          فػػػػا ت 
إسرائيل، وكػاف   ع ػر سػيدان داود عليػه وعلػى ابينػا أفاػل ال ػالة وأط السػالـ، وكػاف ابػن 

 خالة سيدان أيوب، وٮبا من أابياء بِب إسرائيل، لكن ت عللمه ا٢بكمة.
الرجل الذي كاف يعمل عندة سيدان لقماف قاؿ لػه: اي لقمػاف أريػد منػك أف تػذبل هػذة 

يء في ػػا، فػػذبل الشػػاة وأ ة ابلقلػػب واللسػػاف، وبعػػد باػػعة أايـ قػػاؿ الشػػاة وأتتػػِب سفاػػل شػػ
له: اي لقماف أريد منك أف تػذبل هػذة الشػاة وأتتػِب سخبػ  شػيء في ػا، فػذٕب ا وأ ة ابلقلػب 
واللسػػاف، فقػػاؿ لػػه: أقػػوؿ لػػك ائتػػِب سطيػػب شػػيء فتػػأتِب ابلقلػػب واللسػػاف، وأطلػػب أخبػػ  

هنما إذا طااب صارا أطيب شػيء   الشػاة، وإذا خبُرػا شي  فتأتِب ابلقلب واللساف؟ قاؿ له: أل
صػػارا أخبػػ  شػػيء في ػػا، وهػػذا لػػي    الشػػاة فقػػط ولكػػن   أي إاسػػاف، فأطيػػب شػػيء فيػػه 

 القلب واللساف.
إذا توجػػه القلػػب إىل ت، واشػػتغل اللسػػاف ابلكػػالـ الػػذي ُٰببػػه ت، فيػػا هنػػاء صػػاكب 
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 هذا القلب، وصاكب هذا اللساف.
القلػػب ٗبػػا ص ُٰببػػه ت، واشػػتغل اللسػػاف ٗبػػا هنػػى عنػػه كاػػرة ت، ف ػػاكب  وإذا إمػػتن

 :كما قاؿ   هذا القلب وصاكب هذا اللساف له سوء العاقبة عند موصة، ألف ت 
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٘ٳ  إڇ ًډ ٘ٳاي ًډ ٓٵظڂطٴ  ٫٫  اي ٓٵظڂطٴٜٳ ِٵ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ٜٳ ٛٳضڇنڂ ِٵقٴ ٛٳضڇنڂ ِٵ،  قٴ ٛٳايٹهڂ َٵ ِٵ،ٚٳأځ ٛٳايٹهڂ َٵ ٔٵ  ٚٳأځ ٔٵٚٳيځهٹ ٓٵظڂطٴ  ٚٳيځهٹ ٓٵظڂطٴٜٳ ِٵ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ٜٳ ُٳايٹهڂ ٚٳأځعٵ ِٵ  ِٵقڂًڂٛبٹهڂ ُٳايٹهڂ ٚٳأځعٵ ِٵ    33{{  قڂًڂٛبٹهڂ

اشػػػت ر لقمػػػاف اب٢بكمػػػة، وا٢بكمػػػة يعػػػِب ُكسػػػن الت ػػػرؼ   األكػػػواؿ، وُكسػػػن التفػػػو ة 
إىل خػّب،  ابلكالـ الذي ينفع ما يسمعه من الرجاؿ، كالمه انفع ورافع، وت ػرفاته كل ػا تػؤدي

ولنعرؼ كيف وصل إىل ا٢بكمػة، قػاؿ لػه رجػل: اي لقمػاف ألسػ  الراعػي وإىل عمل طيب ... 
ف؟ قاؿ: اعم، قاؿ له الرجل: فمن أين أتيػ  اب٢بكمػة؟ قػاؿ لػه: ال ػدؽ الذي يعمل عند فال

 واألمااة وترؾ ما ص يعنيِب.
اإلاسػػاف الػػذي يريػػد أف يكػػوف ككيمػػاً مػػاذا يفعػػل؟ عليػػه أف يتمسػػك بػػرالث صػػفات: 
ال ػدؽ   القػوؿ والعمػل، واألمااػة   كػػل أكوالػه، وتػرؾ مػا ص يعنيػػه، وا٢ببيػب ٝبػع لنػا هػػذا 

  قوله:األمر كله  
ٔٵ  }} ٔٵَٹ ٔڇ  َٹ ٔڇسٴػٵ ُٳطٵ٤ٹ  ّڇّڇإڇغٵ٬إڇغٵ٬  سٴػٵ ُٳطٵ٤ٹايڃ ٘ٴ  ايڃ ٘ٴتٳطٵنڂ ٘ٹ  ٫٫  َٳاَٳا  تٳطٵنڂ ٓٹٝ ٘ٹٜٳعٵ ٓٹٝ   44{{  ٜٳعٵ

شيء ص ٱب ِب لي  يل شأف به، و رب لنا لقماف ا٤برل األعظم   هذا األمػر، ذهػب 
ليػزور سػيدان داود، وكػاف سػيدان داود قػد أ٥بمػػه ت ب ػناعة الػدروع، والػدرع شػيء مػن كديػػد 

رابت السػيوؼ والرمػاح   القتػاؿ، فنظػر إليػه وأراد أف ياعه الفػارس علػى صػدرة يقيػه مػن  ػ
يعرؼ ماذا ي نع، ولكنه قاؿ   افسه: إذا كػاف هنػاؾ شػيء ٱب ػِب فسػُيحدثِب بػه، وبعػد أف 
اات ػػػى سػػػيدان داود مػػػن ُصػػػنع الػػػدرع لبسػػػه وقػػػاؿ لػػػه: هػػػذا درٌع يقػػػي مػػػن  ػػػرابت السػػػيوؼ 

 والس اـ، فقاؿ: ا٢بمد ع جاءت اإلجابة بغّب سؤاؿ.
ة كاا  أكواؿ ا٢بكماء، وّب أهل زماانا هذا، فتجد الرجل يسػأؿ: ٤بػاذا يبػِب هػذا ف ذ

الرجػػػل؟! و٤بػػػاذا ي ػػػدـ هػػػذا؟! ومػػػن أيػػػن أتػػػى اب٤بػػػاؿ؟! وبكػػػم اشػػػَبى ا٢بديػػػد؟! وبكػػػم اشػػػَبى 
زي للمحاسػػػبات، الطػػػوب؟! وبكػػػم اشػػػَبى األ٠بنػػػ ؟! وٯبعػػػل افسػػػه مسػػػاوصً   ا١ب ػػػاز ا٤بركػػػ

                                                           
ي وُ يمض  يو  ايم ج ي اي  ٍيهلَلليي3
يج معي لتلموٌيو  ايم ج ي اي  ٍيهلَلليي4
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م تكلػػف زواج ابنتػػه؟! ومػػا األاثث الػػذي اشػػَباة ٥بػػا؟! فمػػا فػػالف كػػوٰباسػػب كػػل مػػن كولػػه !! 
 شأانا وشأف هذة ا٤بو وعات؟!! فا٤بؤمن مطالب ابلعمل بقوؿ كبيب ت وم طفاة:

ٔٵ  }} ٔٵَٹ ٔڇ  َٹ ٔڇسٴػٵ ُٳطٵ٤ٹ  ّڇّڇإڇغٵ٬إڇغٵ٬  سٴػٵ ُٳطٵ٤ٹايڃ ٘ٴ  ايڃ ٘ٴتٳطٵنڂ ٘ٹ  ٫٫  َٳاَٳا  تٳطٵنڂ ٓٹٝ ٘ٹٜٳعٵ ٓٹٝ   55{{  ٜٳعٵ

اي فػالف  أمر ص يعنيػِب ٤بػاذا أتػدخل فيػه؟! أتػدخل لػو أردت ا٤بسػاعدة، فيسػأؿ الرجػل:
أا  ٘ب ػز ابنتػك للػزواج فمػاذا ٙبتػاج أُلسػاهم معػك؟ ف ػذا ص مػااع منػه، لكننػا شػغلنا أافسػنا 
ٗبرػػل هػػذة األمػػور، فتاهػػػ  ا٢بكمػػة، و ػػاع  ا٢بكمػػة مػػػن بػػْب ا٤بسػػلمْب، مػػع أف ا٤بسػػػلمْب 
األولػْب كػل واكػػد مػن م كػاف ككيمػػاً، ألف كػل واكػد مػػن م كػاف عا٤بػاً، وكاػػرة النػيب وصػػف م  

  يسترن أكداً من م فقاؿ في م:كل م ومل
ُٳا٤ٴ  }} ًځ ُٳا٤ٴعٴ ًځ ُٳا٤ٴ  عٴ ُٳا٤ٴسٴهځ ٔٵ  نځازٴٚانځازٴٚا  سٴهځ ٔٵَٹ ِٵ  َٹ ٗڇ ِٵقٹسٵقٹ ٗڇ ٕٵ  قٹسٵقٹ ٕٵأځ ٝٳا٤ٳ  ٜٳهڂْٛٴٛاٜٳهڂْٛٴٛا  أځ ْٵبٹ ٝٳا٤ٳأځ ْٵبٹ     و  رواية أخرى:  66{{  أځ

ُٳا٤ٴ  أڂزٳبٳا٤ٴأڂزٳبٳا٤ٴ  }} ًځ ُٳا٤ٴسٴ ًځ ٗٳا٤ٴ  عٴكځ٤٬ٴعٴكځ٤٬ٴ  سٴ ٗٳا٤ٴؾڂكځ ٔٵ  نځازٴٚانځازٴٚا  ؾڂكځ ٔٵَٹ ِٵ  َٹ ٗڇ ٗڇ ِٵؾٹكڃ ٗڇ ٗڇ ٕٵ  ؾٹكڃ ٕٵأځ ٝٳا٤ٳ   ٜٳهڂْٛٴٛاٜٳهڂْٛٴٛا  أځ ْٵبٹ ٝٳا٤ٳ أځ ْٵبٹ   77{{أځ

ي الػذي أازلػه ت، والػذي افػذة وأشػرؼ علػى ٤باذا؟ ألهنم مشػوا علػى هػذا ا٤بػن ج اإل٥بػ
 .تنفيذة سيدان رسوؿ ت 

  اٌشىش تاب ادلضيذاٌشىش تاب ادلضيذ
آ ة ت ا٢بكمة وأمرة سمر جػامع للعبػادات كل ػا، فػأهم عبػادة يطلب ػا منػا ت أٝبعػْب: 

          العبػػادة ا٤بطلوبػػة منػػا كلنػػا أف اشػػكر ت، و٫بػػن اظػػن أف مػػن يشػػكر ت هػػو
لػػذي معػػه مػػاٌؿ كرػػّب فقػػط!!، لكػػن أفػػال ٯبػػب أف اشػػكرة علػػى اعمػػة ال ػػحة؟! أفػػال اشػػكرة ا

علػى اعمػة الػدين واإلٲبػػاف؟! أفػال اشػكرة علػػى اعمػة النػيب العػػدانف والقػرآف؟! اِعػٌم ص تُعػػد وص 
  ُٙب ى ٫بتػاج أف افكػر في ػا لنشػكر ت علي ػا، ألف الشػكر هػو ابب ا٤بزيػد:           

         ((ٚٚ)إبراهيم)إبراهيم. 
البالء الذي ازؿ على األمة اآلف أف النعم أصبح  بغّب كساب، وص ير ػى أكػٌد فػا، 

                                                           
يو  ايم ج ي اي  ٍيهلَلليج معي لتلموٌيي5
ي  ُ ي ْولُ  يْ ٍي  ُ ي ايصىَ ي اي لو ن يي6
    وَييمقت   يْ ٍي  لي ْ   نٌي ايصىَ ي اي لو ن يي7
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علػػى عطػػػاء ت، وص علػػى اعػػػم ت جػػل   عُػػػالة، فمعظػػم النػػػاس  وص يريػػد أف يشػػػكر ت 
الواكػدة ومػران بِػِنَعم،  يشتكي ويُب  شكواة، وكأاػه يشػتكي ت جػل   عُػالة، مػع أف ت 

   .... من ػػا ص اسػػتطيع أف اعُػػد فاػػل ت علينػػا في ػػا:                           
مل يُقل )اَِعم ت( ألاه ص يستطيع أكٌد أف يُعد اعم ت، ولكن اعمة واكدة فقط مػن  إبراهيم(إبراهيم(ٖٖٗٗ))

 علينا. اعم ت ص استطيع أف ٫ُب ي ما في ا من فال ت 
 يء ..ذهب رجل ألكد ال ا٢بْب يشتكي معيشته، وأف ت تركه ولي  معه ش

 ٫بسب النعم الٍب معك: فقاؿ له الرجل ال احل: تعاؿَ 
ألي  معك عٌْب تُب ر؟ قاؿ: اعم، قاؿ له: هػل تر ػى أف كخػذ أكػٌد هػذة العػْب منػك 

ر، قػػاؿ لػػه: أص بعشػػرة آصؼ دوصر؟ قػػاؿ لػػه: ص، قػػاؿ لػػه: إذاً فأاػػَ  معػػك عشػػرة آصؼ دوص
تسػػمع؟ قػػاؿ لػػه: اعػػم، قػػاؿ: هػػل تر ػػى أف كخػػذ أكػػٌد منػػك السػػمع ويعطيػػك عشػػرة آصؼ 

ف ألػف دوصر، قػاؿ لػه: ألػي  معػك العقػل الػذي ٛبيػز و دوصر؟ قاؿ: ص، قاؿ: إذاً معػك عشػر 
بػػه بػػْب األشػػياء؟ قػػاؿ: اعػػم، قػػاؿ لػػه: هػػل تر ػػى أف كخػػذ أكػػٌد منػػك العقػػل ويعطيػػك عشػػرة 

قػػػػاؿ: ص، قػػػػاؿ: إذاً فأاػػػػ  معػػػػك ثالثػػػػْب ألػػػػف دوصر، قػػػػاؿ لػػػػه: ألػػػػي  معػػػػك  آصؼ دوصر؟
اليػدين، ومعػػك الػرجلْب، قػػاؿ لػه: اعػػم، قػاؿ: إذاً معػػك ٟبسػْب ألػػف دوصر ٥بػذة الػػنعم فقػػط، 

 وأا  تدلعي الفقر وأف ت تركك ومل يُعطك شيااً!!.
وأعاػائه، فسػألوة وأر اة، كاف كػل صػباح يػتلمل  عينيػه وأذايػه  الشيخ أبو اليزيد 

  عن ذلك، فقػاؿ: أخشػى أف ٰباسػبِب ت بػذاو  فُاصػبل وص أجػد شػيااً مػن جػواركي!!     
                                          ((ٙٔٙٔ)النحل)فكوٍل ُأصبل وأجد هذة النعم   النحل

 يُعد وص ُٰبد. كل ا موجودة ف ذا فال من ت، وإكراـ من ت ص
لذلك ٫بتاج أف اشكر ت صسػتمرار هػذة الػنعم، و٫بػن كلنػا اػرى مػن أصػيب بشػيء   
عينيػػه، ص يتػػأخر   أف يػػدفع كػػل مػػا ٲبلػػك لػػّبى فقػػط بعينيػػه وتعػػود سػػليمة، لكػػن إذا كااػػ  

 سليمة أفال ٙبتاج إىل شكر ت ليحاف  لك ت على سالمت ا؟!!
 :  ع  فنحتاج دائماً لعبادة الشكر                   ((ٚٚ)إبراهيم)ومػن أيػن  إبراهيم

علػػػى اعمػػػه، والشػػػكر لػػػي  كلمػػػة )ا٢بمػػػد ع( فقػػػط، ولكػػػن  أتا الػػػزايدة؟ إذا شػػػكران ت 



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج ٌمّا19ْ -12(                ذفغري اآلياخ ) 164 )                                              شثاب أىً اجلنح  :  13

 الشكر هو أف أستخدـ اَِعم ت   ما ُٰببه ت وير اة 
 :فشكر اعمة الب ر

  قػات إىل الكػرَل ا٣بػالؽ: أف أاظر فا   اآلفػاؽ لكػي أهتػدي فػذة ا٤بخلو         
                      ((ٔٓٔٔٓٔ) يػػػػوا) ااظػػػػر إىل اعػػػػم ت   السػػػػماوات و  األرض  يػػػػوا

  علي ػػا، وص أسػػتخدم ا فيمػػا هنػػى عنػػه ت، فقػػد قػػاؿ يل:  ألشػػكر ت             
                 ((ٖٖٓٓ)النػػور)فػػال بػػد أف أُافػػذ هػػذا األمػػر اإل٥بػػي سف أوُػػض  ب ػػري، ومػػن  النػػور

 :يغض ب رة سيمتل  قلبه ابلنور، قاؿ 
ٓٻظڃطٳ٠ڂ  }} ٓٻظڃطٳ٠ڂاي ِٷ  اي ٗٵ ِٷغٳ ٗٵ ٔٵ  غٳ ٔٵَٹ ّڇ  َٹ ٗٳا ّڇغٹ ٗٳا َٳ١څ،  إڇبٵًٹٝؼٳإڇبٵًٹٝؼٳ  غٹ ُٴٛ َٳ١څ،َٳػٵ ُٴٛ ٔٵ  َٳػٵ ُٳ ٔٵؾځ ُٳ ٗٳا  ؾځ ٗٳاتٳطٳنځ ٔٵ  تٳطٳنځ ٔٵَٹ ٛٵفٹ  َٹ ٛٵفٹخٳ ٘ٹ،  خٳ ٘ٹ،ايًډ ٘ٴ  ايًډ ٘ٴأځثٳابٳ ٌٻ  أځثٳابٳ ٌٻدٳ   دٳ

٘ٴ  ٜٳذٹسٴٜٳذٹسٴ  إڇميٳاْٶاإڇميٳاْٶا  ٚٳعٳعٻٚٳعٳعٻ ٚٳتٳ ٘ٴسٳ٬ ٚٳتٳ ٘ٹ   ؾٹٞؾٹٞ  سٳ٬ ًڃبٹ ٘ٹ قځ ًڃبٹ   88{{قځ

 اذا؟٤ب
 ألاه افلذ كالـ ت، ووضل ب رة عما هنى عنه موصة   كتاب ت جل   ُعالة. 

وأتفقلد فذة العْب أكػواؿ إخػواٍل ا٤بػؤمنْب الفقػراء وا٤بسػاكْب واليتػامى واحملتػاجْب، لكػي 
ي أقاي ٥بم من بعض ما تفالل به عليل رب العا٤بْب، وأاظُر   كالـ ت، وأقرأ كتػاب ت، لكػ

 على عبادة. أتلذذ ٖبّب كالـٍ أازله ت 
وهكذا شكر ا١بوارح، وا٤بو وع يطوؿ لو اسَبسػلنا فيػه، ولكننػا ص اريػد أف ٬بػرج عػن 

 اإلطار فنوجز   العبارة كٌب ٫باوؿ أف ٫بيط ٗبن ج ت بقدر ما استطيع إف شاء ت.
            : 

ص ٰبتػاج لطاعاتنػا، وص تاػرة مع ػيتنا، ولكػن  لي  ٧بتاجاً ٥بػذا الشػكر، ف ػو  فاع
 ..، ومن ترؾ الشكر يكوف قد جحد بنعم ت: من يشكر يشكر ليستزيد من فال ت 

               .أي جحد ساعم ت 

  اٌؼميذج اٌظؽيؽحاٌؼميذج اٌظؽيؽح
                                                           

  لو   يفٍي ل ضت ن يومضق ي لشه  ي اي وَو ي اي لُ   يي8
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لينػا ت   القػرآف، هػػو ا٤بػن ج اإل٥بػي لَببيػة األبنػػاء مػن ج سػيدان لقمػاف الػػذي عر ػه ع
والبنات، فما أوؿ شيء اعلمه ألوصدان؟ العقيػدة ال ػحيحة، سف تكػوف عنػدهم َمَلكػة ا٤براقبػة 
ع، ويعلمػػػوا علػػػم اليقػػػْب أهنػػػم ٙبػػػ  ب ػػػر ت جػػػل   عُػػػالة، وأاػػػه ص ٱبفػػػى عليػػػه خافيػػػة   

 وص   أعما٥بم، وص   كل أكوا٥بم. صدورهم وص   قلوفم، وص   عقو٥بم،
كيف أكلم ابِب؟ ابللطف                 ولذلك قاؿ ت لنا: 

واللْب والعبارات الٍب تستدر عطفه وتُرقع قلبه، فال أهنػرة وص أزُجػرة، ولكػن أقػوؿ لػه: اي بػِبل، 
            ٘بعلػػػه يسػػػتمع إىل أبيػػػه:...  ف الولػػػد و وهػػػي كلمػػػة تسػػػتدِّر فػػػا عطػػػ

         وا٢بقيقػػة أف الوقػػف القػػرآٍل يُعطػػي معػػاٍل عظيمػػة، فمػػن ا٤بمكػػن أف اقػػوؿ: 
        وبعد الوقف:         .يُقسم أف الشرؾ منُلٌم عظيم 

      وبعػػد الوقػػف:           ومػػن ا٤بمكػػن أف اقػػوؿ:      وإف
        منلػم ل اسػاف، فمػن ُيشػرؾ فقػد منلػم افسػه:        للتأكيد، 

                   ((ٔٔ)الطػالؽ)مل يظلػم أكػداً آخػػر، ولكنػه منلػم افسػػه، ألف ت واكػد أكػػد  الطػالؽ
ٌد صمد، ص   شيء، وص من شيء، وص على شػيء، وص مفتقػراً إىل شػيء، وص ٧بمػوصً علػى فر 

  شػػػػيء:                                   ((ٔٔٔٔ)الشػػػػورى)ص ٰبتػػػػاج يل، ولكػػػػن أان  الشػػػػورى
 احملتاج إليه.

  ِشالثح اهللِشالثح اهلل
درس لػن كخػذوة   ا٤بػدارس وص   إذاً فأوؿ درس ٰبتاجػه أوصدان مراقبػة ت، وهػذا الػ

الكتاتيػػب وص   ا١بامعػػات، ولكػػن األب واألـ ٮبػػا مػػن يعلمػػاف هػػذا الػػدرس ٥بػػم، وهػػو أوؿ 
 .درس ٪بل فيه أصحاب رسوؿ ت 

سػػػيدان عبػػػد ت بػػػن عمػػػر ر ػػػي ت عن مػػػا كػػػاف ماشػػػياً   ال ػػػحراء ومعػػػه افػػػر، وافػػػد 
عليه وقػاؿ لػه: اي بػِبل بِعػِب شػاة مػن هػذة، فقػاؿ  طعام م، فوجد ولداً شاابً يرعى ونم، فنادى

الغػػالـ: إهنػػا ليسػػ  يل، وإ٭بػػا لسػػيدي وأان أعمػػل عنػػدة ابألجػػر، قػػاؿ لػػه: قػػل لػػه إف الػػذئب 
 أكل ا، قاؿ الغالـ: إذا قل  هذا لسيدي ال غّب هنا، فماذا أقوؿ لسيدي الكبّب هناؾ؟!!.

وص طبيبػػػاً وص ٧باسػػػباً وص إاػػػه يعمػػػل راعػػػي، ولػػػي  معػػػه شػػػ ادة، ف ػػػو لػػػي  م ندسػػػاً 
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مساوًص، لكن هذا الدرس أص ٰبتاجه كػل ا٤بسػاولْب عنػدان؟!! ولكػن مػٌب يتعلمػوة؟!! كػاف مػن 
الواجػػب أف يدرسػػوة   ال ػػغر، ألف التعلػػيم   ال ػػغر كػػالنقش علػػى ا٢بجػػر، وكخػػذوة مػػن 

 :الوالدين، قاؿ 
ِٵ  }} ِٵنڂًڊهڂ ِٵ  ضٳاعڈضٳاعڈ  نڂًڊهڂ ِٵٚٳنڂًڊهڂ ٍٷ  ٚٳنڂًڊهڂ ٍٷَٳػٵ٦ٴٛ ٔٵ  َٳػٵ٦ٴٛ ٔٵعٳ ٝٻ  عٳ ٝٻضٳعٹ ٘ٹ ضٳعٹ ٘ٹ تٹ   99{{تٹ

وأاػػ  الػػذي تعطػػي م هػػذا  ...... زوجتػػك وأوصدؾ وبناتػػك،....  مػػن تكػػوف رعيِّتػػك؟
 الدرس بنفسك.

سػػيدان عمػػر كػػاف ٲبػػر   ا٤بدينػػة   الليػػل ليتفقػػد أكػػواؿ الرعيػػة، فسػػمع كػػواراً دار بػػْب 
ْب هنػى بن  وأم ا، فاألـ تقوؿ ٥با: اي بنية  عي ا٤باء على الل ، قال : اي أماة إف أمػّب ا٤بػؤمن

عن وش الل  اب٤باء، قال : وهل أمّب ا٤بػؤمنْب يػراان؟ قالػ  البنػ : إذا كػاف أمػّب ا٤بػؤمنْب ص 
يػراان، فعللػم سػيدان عمػر البيػ  ٕبجػر ألف الطريػع كػاف مظلمػاً، وذهػب لبيتػه  يراان فإف ت 

ػزة؟ ولػو كنػُ  مػا زلػ  شػبا ابً و ل قػوة وٝبع أوصدة  وقاؿ ٥بم: من يتزوج هذة البنػ  وأان أج ِّ
 ... لتزوجت ا، فقاؿ له ابنه عاصم: أان أتزوج ا

فتزوج ػػػا وولػػػدت لػػػه بنتػػػاً، هػػػذة البنػػػ  ولػػػدت سػػػيدان عمػػػر بػػػن عبػػػد العزيػػػز، خػػػام  
 ا٣بلفاء الراشدين ا٣بليفة الورع، ٤باذا؟

 ألف كارة النيب قاؿ ٥بم:
ٝٻطٴٚا  }} ٝٻطٴٚاتٳدٳ ِٵ   تٳدٳ ٓٴڀځؿٹهڂ ِٵ يٹ ٓٴڀځؿٹهڂ ْٵظڂطٵ  }}  .. و  رواية أخرى::  1010{{يٹ ْٵظڂطٵٚٳا ٟٿ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳا ٟٿأځ ٕٻ  ٚٳيځسٳىځٚٳيځسٳىځ  تٳهٳعٴتٳهٳعٴ  ْٹكٳابٺْٹكٳابٺ  أځ ٕٻؾځإڇ   ؾځإڇ

  1111{{زٳغٻاؽٷ زٳغٻاؽٷ   ايڃعٹطٵمٳايڃعٹطٵمٳ

  أاظػػػر أيػػػػن تاػػػػع النطفػػػة؟ كمػػػػا قػػػػاؿ ت:                           
                ((ٖٕٖٕ)النور)ااظر للمرأة ال ا٢بة الٍب تراقب ت، وٚبشى ت  النور. 

وف سف القنه ألوصدان هو مراقبة ت  و٪بعل عندهم   شػغاؼ القلػب فأوؿ درس مطالب
 شيء من ا٣بوؼ من ت، وا٣بوؼ من مع ية ت.

                                                           
ي لنخ نٌيومض  ي اي  اي  لين ٍي ي قه  ي9

يٍي ي قه صقاي  ايم ج يو لو   ي اي  اش ين ي10
يمضق ي لشه  يوم   ي  اي ْ ل  ٍي اي  اي  لين ٍي ي قه  ي11
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أكيػػػاانً ٱبيفػػػوا أوصدهػػػم لكػػػي يسػػػكتوا سمػػػور وػػػّب  –هػػػداهم ت  -األم ػػػات   زماانػػػا 
 م ملكػة مستحبة، تقوؿ له: اسك  وإص سأكار لك كذا!! لكن ا٤بفروض دائماً أف ار  فػي

 من ال غر. ا٣بوؼ من ت 
وأر اة، كاف الذي رابة خالػه، وكػاف عنػدة ثالثػة أعػواـ، وكػاف  اإلماـ دمحم بن س ل 

خاله كخذة ٔبوارة وهػو يقػـو الليػل، والولػد سػريع التقليػد، وهػذا مبػدأ علمػي موجػود   علػم 
ة ركعػػاً فّبكػػع مرلػػه، فػػإذا الػػنف ، أف األوصد يتعلمػػوف ابحملاكػػاة، فيحػػاكي مػػن أمامػػه، فكػػاف يػػرا
، فالولػد كػاف يعمػل سجد يسجد مرله، وهو ص يعلم ما يعمله، ولكن ا مطلوبة   دين ت 

 مرل خاله وهو ابن ثالث سنوات!!.
فلما رآة خاله هكذا قاؿ له: أريد أف أعلمك شػيااً، قػل كػل ليلػة: )ت معػي، ت انمنػٌر 

ليلة ثالث مرات، وهو يريػد أف يدربػه علػى مراقبػة ت، وأف إيلل، ت شاهٌد عليل( وتكررها كل 
ت يراة ويشاهُدة، وأاه مطلػٌع عليػه، فمشػى علػى ذلػك، وبعػد أسػبوع قػاؿ لػه: زدهػا فاجعل ػا 
إكػػدى عشػػرة مػػرة، وبعػػد أف داـو علي ػػا قػػاؿ لػػه: )مػػن كػػاف معػػه ت فػػال ٱبشػػى أكػػداً سػػواة، 

ع ػػاة، ومػػػن كػػػاف ت شػػػاهٌد عليػػػه فينبغػػػي أف ُٰبسػػػن ومػػن كػػػاف ت انمنػػػٌر إليػػػه فػػػال ينبغػػػي أف ي
كل كياته، ومشى عليػه علػى   العمل ألاه يطلع عليه موصة( وأمرة أف ٰباف  على هذا الورد  

ف ػػػذا كػػػاف مػػػن ج السػػػلف ال ػػػاحل مػػػع أوصدهػػػم، فأاػػػ  ا٤بسػػػاوؿ عػػػن مرػػػل هػػػذة الػػػدواـ ... 
ة األمريكيػة، ويتخػرج ويتومنػف كػٌب األمور، لكن أا  ٘ب زة لُي ػبل مػراًل م ندسػاً مػن ا١بامعػ

يكوف رئي  ٦بل  إدارة شركة، أو وزيػر، أو ٧بػاف ، فمػاذا أاػ  آخػذ منػه؟ لػن أتخػذ منػه إص 
 كما قاؿ كارة النيب:

ٚٵ  }} ٚٵأځ ٘ٴ  ٜٳسٵعٴٜٛٳسٵعٴٛ  قٳايٹ ڈقٳايٹ ڈ  ٚٳيځسٺٚٳيځسٺ  أځ ٘ٴيځ   1212{{  يځ

إذا كػػاف صػػا٢باً ف ػػذا مػػا ينفعػػِب، ألاػػه سػػيدعو يل، وأان أكتػػاج لدعوتػػه، ولػػذلك ذهػػب 
من ال ا٢بْب وقاؿ له: كيف أعػرؼ أف ت ُٰببػِب؟ فقػاؿ لػه: هػل تػدعو ألبيػك  شاب إىل رجل

؟ قاؿ: اعم، قاؿ له: إذا كنَ  تدعو ألبيك وأُمك كل يـو فأا  من ال ػا٢بْب،  وأمك كل يـو
ألف النػيب ذكػػر أف مػن يػػدعو ٥بمػػا ف ػو ولػػٌد صػاحل، ومػػن ينسػػاهم وص يتػذكرهم وص يػػدعو ٥بػػم، 

                                                           
ي وُ يمض  يو لتلموٌي اي  ٍيهلَلليي12
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، فلكػػي تاػػمن أف تكػػوف مػػن ال ػػا٢بْب ص بػػد أف توامنػػب علػػى ف ػػل يػػدخل   ا٢بػػدي ؟ ص
 الدعاء ألبيك وأمك كل يـو وكل ليلة.

ف بػػػه مػػػع أوصدان تعلػػػيم م مراقبػػػة ت، وهػػػذا ٰبتػػػاج منػػػا أف إذاً أوؿ درس ٫بػػػن مطػػػالبو 
اتقرب من م، واػتكلم مع ػم، واقػوؿ لػه: أتعػرؼ اي بػِب ٤بػاذا ٪بحػ ؟ ألف ت وفقػك، فاشػكر 

ا األمػػػر، أتعػػػرؼ اي بػػػِب ٤بػػػاذا أكرمنػػػا ت   ٧ب ػػػوؿ هػػػذة السػػػنة؟ ألف ت ُٰببنػػػا، ت علػػػى هػػػذ
 وهكذا، فأجعل عالقة الولد دائماً مع ت، وص أجعل عالقته مقطوعة مع موصة.

  اٌششن اٌظاىش ًاخلفياٌششن اٌظاىش ًاخلفي
             ٫بػػػػن وا٢بمػػػػد ع كلنػػػػا لػػػػي  عنػػػػدان شػػػػرؾ ألانػػػػا كلنػػػػا

مْب، ولكن ما خولفنػا منػه كاػرة النػيب شػيء ا٠بػه الشػرؾ ا٣بفػي، ومػا الشػرؾ ا٣بفػي ؟ أف مسل
يعمػػػل اإلاسػػػاف أي عمػػػل يريػػػد أف يػػػراة النػػػاس وٲبػػػدكوة عليػػػه، ويُرنػػػوا عليػػػه، ويػػػوّد الشػػػ رة 
والُسمعة والرايء، فإذا كاف عمله فذة الكيفية كبط عمله، ألاػه مل يعملػه ع، وألف ت اشػَبط 

    قبػػػػوؿ األعمػػػػاؿ: علينػػػػا                   ((ٖٖ)الزمػػػػر)خػػػػالا ع، وكا يػػػػـو القيامػػػػة  الزمػػػػر
 متكوب على ابب احملكمة اإل٥بية:

ْٳا  }} ْٳاأځ ٓٳ٢  أځ ٓٳ٢أځغڃ ٔڇ  ايؿټطٳنځا٤ٹايؿټطٳنځا٤ٹ  أځغڃ ٔڇعٳ ٔٵ  ايؿٿطٵىٹ،ايؿٿطٵىٹ،  عٳ ٔٵَٳ ٌٳ  َٳ ُٹ ٌٳعٳ ُٹ ُٳ٬  عٳ ُٳ٬عٳ ٘ٹ  أځؾٵطٳىځأځؾٵطٳىځ  عٳ ٘ٹؾٹٝ ٝٵطڇٟ  َٳعٹَٞٳعٹٞ  ؾٹٝ ٝٵطڇٟغځ ٘ٴ  غځ ٘ٴتٳطٳنڃتٴ   تٳطٳنڃتٴ

٘ٴ ٘ٴٚٳؾٹطٵنځ   1313{{ٚٳؾٹطٵنځ

 و٤بن اعمل العمل؟
، خال اً ع، ص ارجوا ثواابً وص جػزاء وص شػكراً إص مػن كاػرة ت، كػٌب إذا أطعمنػا ع

  أكػػػػػػػػػػػداً أو سػػػػػػػػػػػقيناة يكػػػػػػػػػػػوف:                                              
فػي، والػذي فاإلاساف ا٤بؤمن أكرص مػا ٰبػرص عليػه عػدـ الوقػوع   الشػرؾ ا٣ب...  اإلاساف(اإلاساف(ٜٜ))

  يقػػػػػوؿ فيػػػػػه ت:                                    ((ٔٓٙٔٓٙ)يوسػػػػػف)كيػػػػػف يكواػػػػػوا  يوسػػػػػف 
مشػركْب؟! يعملػػوف العمػل منػػاهرة ع، وابطنػه يريػػد منػػه الشػ رة أو األجػػر والرػواب والرنػػاء مػػن 

 الناس، وهذا ُٰببط العمل وص يقبله رب الناس تبارؾ وتعاىل.
                                                           

ي وُ يمض  يو  ايم ج ي اي  ٍيهلَلليي13
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  تاٌٌاٌذيٓتاٌٌاٌذيٓاٌٌطيح اٌٌطيح 
وألف ا٤بعلػػػم هػػػو األب، فقبػػػل أف يسَبسػػػل   الػػػدروس العلميػػػة والعمليػػػة الػػػٍب يعطي ػػػا 
صبنه، تدلخل ت سبحااه وتعاىل وعللمنا قيمة ا٤بعلم األوؿ وهو األب أو األـ ليحػَـب اإلاسػاف 

 :معلمه، فيكوف قد شكر ع، وٲبشي على من ج ت 
        . 

، وا٢بقيقػػة أف ا٢بلػػع فيػػه ُو لػػة ٩بػػا ٰبػػدث   هػػذا مػػن الػػذي أوصػػى ابلوالػػدين؟ ت 
الزماف من الشباب مع الوالدين، فقد اشأان كلنا ولعلنا اعلم كيف كنا ٫ُبب الوالدين؟! وكيػف  

ل ماكنا ٫بَـب الوالدين؟! و  صػاان بػه ؟! وهذا العمػل الػذي أمػران بػه ت، والػذي أو كيف كنا اُبجِّ
   أكادي  كرّبة   هذا الباب، واكد من م فقط يقوؿ فيه: رسوؿ ت 
٘ٹ  ضڇنٳاضڇنٳا  }} ٘ٹايًډ ًډ ٔٵ  اي ٔٵَٹ ٔڇ،  ضڇنٳاضڇنٳا  َٹ ٜٵ ٛٳايٹسٳ ٔڇ،ايڃ ٜٵ ٛٳايٹسٳ ٘ٹ  ٚٳغٳدٳطڂٚٳغٳدٳطڂ  ايڃ ٘ٹايًډ ًډ ٔٵ  اي ٔٵَٹ ٔڇ   غٳدٳطٹغٳدٳطٹ  َٹ ٜٵ ٛٳايٹسٳ ٔڇ ايڃ ٜٵ ٛٳايٹسٳ   1414{{ايڃ

 ...!! وكما تعلموف أف ا١بنة ٙب  أقداـ األم ات
وكيػد الػذي تُعجػل عقوبتػه   الػدايا فا١بنة دخو٥با ٰبتػاج إىل ر ػا الوالػدين، والػذاب ال

هػػػػو عقػػػػوؽ الوالػػػػدين، ولػػػػذلك ا٤بؤمنػػػػوف ص بػػػػد أف يُظ ػػػػروا ألافسػػػػ م وإلخػػػػواهنم عبػػػػادة بػػػػر 
 الوالدين، والرب يعِب طاعة للوالدين، ولكن   ا٤بعروؼ.

  اٌٌفاء ٌألَاٌٌفاء ٌألَ
 ػػػػعفاً              وخػػػػال ت األـ بسػػػػبب اآلصـ الػػػػٍب تتحمل ػػػػا: 

علػى  ػعف، فػا١بنْب   بطػػن األـ يػَب ل ويتغػذى مػن أُمػػه، واألم ػات   هػذا الػزمن معظم ػػن 
يشتكْب من وجع األرجل، وو ل ذلك العلماء وقالوا: إف ا١بنْب عندما ٰبتاج إىل الكالسػيـو 
الػػػذي تتكػػػوف منػػػه العظػػػاـ كخػػػذة مػػػن طعػػػاـ األـ، فػػػإذا مل يكفيػػػه فإاػػػه كخػػػذ الكالسػػػيـو مػػػن 
عظام ػػػا، ولػػػذلك قػػػد ُت ػػػاب األـ فشاشػػػة العظػػػاـ، والػػػٍب ااتشػػػرت   هػػػذة األايـ، فػػػا١بنْب 
يتغػػذى مػػن أع ػػافا ومػػن عروق ػػا ومػػن  ػػلوع ا ومػػن كػػل شػػيء في ػػا، لػػذلك سػػبب  ػػعف ا 

                                                           
ي   ي لَ   يل نُه ٍي اي ن ي ي اي  لوين ٍي ي قه  ي14
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 ا٢بمل والوصدة.
         : 

 يْب.يعِب اات اء مدة الر اعة بعد عامْب، والعامْب هنا عامْب هجر 
               مث عقلب ت بقوؿ بليغ لكل إاساف ككيم: 

قرف شكر ت بشكر الوالدين، فشكر ت مػع شػكر الوالػدين واكػد، لكػي اعػرؼ قيمػة شػكر 
نػه سػيدان رسػوؿ الوالدين، وشكر الوالدين يعِب برٮبا وطاعت ما والوفاء ٥بما ٗبا أوجبه ت، وبيل 

 :٥بما، وقد ورد ت 
ٕٻ  }} ٕٻأځ ٕٳ  ضٳدٴ٬ضٳدٴ٬  أځ ٕٳنځا ٛٳافٹ  ؾٹٞؾٹٞ  نځا ٛٳافٹايڀډ َٹ٬ڄ  ايڀډ َٹ٬ڄسٳا ٘ٴ  سٳا َٻ ٘ٴأڂ َٻ ٗٳا،  ٜٳڀڂٛفٴٜٳڀڂٛفٴ  أڂ ٗٳا،بٹ ٍٳ  بٹ ٍٳؾځػٳأځ ٞٻ  ؾځػٳأځ ٓٻبٹ ٞٻاي ٓٻبٹ ٌٵ    اي ٌٵٖٳ ٜٵتٴ  ٖٳ ٜٵتٴأځزٻ ٗٳا  أځزٻ ٗٳاسٳكډ   ؟؟  سٳكډ

ٍٳ ٍٳقځا   1515{{ٚٳاسٹسٳ٠ٺ ٚٳاسٹسٳ٠ٺ   بٹعٳؾڃطٳ٠ٺبٹعٳؾڃطٳ٠ٺ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٫،٫،  ::قځا

مػن ذلػك وتتمػُب ألاه قد يفعل مع ا ذلك ويتمُب موذا، ولكن ا كاا  تفعل معػه أكرػر 
 كياته، فنريد أف اعيد مرة اثاية بر الوالدين.

أهػػل الغػػرب لػػي  عنػػدهم هػػذة األعمػػاؿ، لػػذلك مػػن األمػػور الػػٍب ٙببػػب م   اإلسػػالـ 
عندما يشاهدوا بر ا٤بؤمنْب آبابئ م وأم اذم، ومنذ عدة سػنوات ماػ  كػاف ا٤بركػز اإلسػالمي 

مع ػػا ابن ػػا وقالػػ  ٥بػػم: أان أريػػد أف تػػدخلوا   ابريػػ  يقػػيم اكتفػػاًص، فجػػاءت امػػرأة فراسػػية و 
ابِب   اإلسػالـ، فقػالوا ٥بػا: هػل أاػ  مسػلمة؟ قالػ : ص، قػالوا: وملَ تريػدين أف يػدخل ابنػك 
  اإلسػػالـ؟ قالػػ : ألٍل أريػػدة عنػػدما أكػػرب   السػػن يفعػػل معػػي كمػػا يفعػػل أوصد ا٤بسػػلمْب 

 لفراسيْب!!.سم اذم، وص يفعل كما يفعل معي كما يفعل أوصد ا
ألاه هناؾ عنػدما يكػرب اصبػن فلػي  لػه شػأٌف سبيػه وص أمػه، ويػذهب ٢بػاؿ سػبيله، كػٌب 
ص توجػػد زايرات بيػػػن م، وص مػػػودة، وايػػػة مػػػا   األمػػػر إذا مػػػات أبػػػوة أو أمػػػه، وٱبػػػربوة بػػػذلك 
يت ػػل بوكالػػة دفػػن ا٤بػػوتى ويقػػوؿ ٥بػػم: مػػات فػػالف، أو ماتػػ  فالاػػة   مكػػاف كػػذا، فيػػذهبوا 

وها!!.فما الذي يُشػدلهم ل سػالـ؟ هػذة القػيم اإلسػالمية النبيلػة الػٍب ورسػ ا فينػا سػيدان ليدفن
 .مع كتاب ت  رسوؿ ت 

                                                           
ييمضق ي لنز نيو  و مي ل هلليال اي  لي اي لَ لي اي لو ُ ي15



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج ٌمّا19ْ -12(                ذفغري اآلياخ ) 171 )                                              شثاب أىً اجلنح  :  13

 :افرض أف األـ واألب كمراٍل سمر ٱبالف هدي ت، ف نا اقف، وكما قاؿ 
ُٳدٵًڂٛمڈ  طځاعٳ١ځطځاعٳ١ځ  ٫٫  }} ُٳدٵًڂٛمڈيٹ ٝٳ١ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  يٹ ٝٳ١ٹَٳعٵكٹ   1616{{ايڃدٳايٹلڇ ايڃدٳايٹلڇ   َٳعٵكٹ

                              
      : 

ص أطيع مػػػػا   هػػػػذة ا١بزئيػػػػة، و٤بػػػػاذا أتػػػػى ت فػػػػذة اآليػػػػة؟ ألف ت أابح للمػػػػؤمنْب أف 
سػػية أو أ٤باايػػة، وهػػي يتزوجػػوا مػػن أهػػل الكتػػاب، فنفػػرض أف األب تػػزوج امػػرأة ا٪بليزيػػة أو فرا

ٛبسلك  بدين ا، وتريد أف ٘بعل الولد على دين ا، فيجب عػدـ طاعت ػا   هػذا البػاب، ويظػل 
 متمسك ابإلسالـ، ومن ج ا٢ببيب ا٤ب طفى عليه أفال ال الة وأط السالـ.

  اٌشفمح اٌظاحلحاٌشفمح اٌظاحلح
قػػب الػػذين رجعػػوا أرا             كيػػف أتعامػػل مػػع هػػذة الظػػروؼ؟ 

إىل ت، وأو٥بػػػػم سػػػػيدان رسػػػػوؿ ت وأصػػػػحابه الكػػػػراـ، ومػػػػن بعػػػػدهم مػػػػن ال ػػػػا٢بْب والعلمػػػػاء 
العػاملْب وا٢بكمػػاء الػػرابايْب، ف ػػذة وصػػية مػن ت لنػػا أف ا ػػحب   كياتنػػا هػػؤصء ال ػػا٢بْب، 

 لكي ص ٭بيل إىل ا١ب ات اأُلخرى الٍب ص ٰبب ا ت وص ير اها.
م ابنػػه التوكيػػد، فقػػاؿ لػػه اصبػػن: اي أبػػِ  لػػو عملػػُ  شػػيااً ومل يػػرٍل أكػػد كػػاف لقمػػاف يُعلِّػػ

 ف ل يراٍل ر ؟ فقاؿ له:
                                   

          ((ٔٙٔٙ)لقماف)لقماف. 
أكػػػٌد مػػػن أبنائنػػػا ص ٰبتػػػاج إىل هػػػذا الػػػدرس؟! كل ػػػم ٰبتػػػاجوف ٥بػػػذا الػػػدرس، هػػػل يوجػػػد 

ولكن بلطف وٗبودة، وا٤بسلم إذا جلػ  مػع أوصدة يُربِّػ  ويغػرس فػي م هػذة العقيػدة  عقيػدة 
 ، وأاه ص ٚبفى عليه خافية   األرض وص   السماء وهو السميع العليم.ت 

كااػػ  كبػػػة خػػردؿ   صػػػخرة، ولػػي  ٥بػػػا ابب وص  فقػػاؿ لػػه سػػػيدان لقمػػاف: اي بُػػػِبل لػػو  
 يعلم ا، ألف ت يعلم خائنة األعْب وما ٚبفي ال دور. فإف ت  -شبابيك  -ُكولة

                                                           
ييمضق ي لشه  يومضق ي    ي  ُ  ي)اليي   يفٍيم  ُ ي (ي اي  ل  ي اي  ُايي16
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ومرقاؿ كبة يعِب بعض كبة، وا٣بردؿ هو ابات وكبته صػغّبة، فلػو كػاف جػزء مػن هػذة 
اء أو   األرض، ا٢ببة وو ػعناها   صػخرة، وال ػخرة لػي  ٥بػا فتحػات، وو ػعناها   السػم

 فإف ت كت فا، ألاه ص يُعجزة شيء   األرض وص   السماء:
            ،ت سػػبحااه لطيػػف، ألف الولػػد قػػد يقػػوؿ ألبيػػه: أريػػد أف أرى ت

فيقوؿ له: اي بِب إف ت لطيف، من اللطف، أفال تشػعر اب٥بػواء؟ فيقػوؿ لػه: اعػم، فيقػوؿ: لػه: 
يع أف تػػرى ا٥بػػواء؟ يقػػوؿ: ص، و٤بػػاذا؟ ألاػػه لطيػػف، واي بػػِب أص تتمتػػع ابلك ػػرابء؟ وهػػل تسػػتط

 فيقوؿ: اعم، فيقوؿ له: وهل تستطيع أف ترى الك رابء؟ فيقوؿ:ص، ٤باذا؟ ألهنا لطيفة.
ص ُٰبيلػز   زمػػاف،  فُيعطيػه هػذة األمرػاؿ ليكػوف عنػػدة يقػْب   رب العػا٤بْب، وأف ت 

تعػاىل عػن أي زمػاف وعػن أي مكػاف:  ، ألاه خلع الزماف وا٤بكاف، وهػو وص يُدرؾ   مكاف
                                            ((ٗٗ)ا٢بديد)ا٢بديد. 

      يعلػػم كػػل شػػيء يفعلػػه اإلاسػػاف، كلماتػػه وكركاتػػه وسػػكناته وأفعالػػه .. كػػل مػػا
 وٰباسب اإلاساف عليه بلطفه وكرمه تبارؾ وتعاىل.، ٰبدث من اإلاساف يعلمه ت 

  ؼىّح اٌظالجؼىّح اٌظالج
فأريػػد أف أعلِّمػػه ال ػػالة          بعػػد العقيػػدة ال ػػحيحة تبػػدأ العبػػادة: 

ليعػػرؼ   ع، لػػذلك ص بػػد أف يعػػرؼ ت   البدايػػة، لكػػي يعػػرؼ ٤بػػن ُي ػػلي، ويعػػرؼ النػػيب 
 :  أاػه ُي ػلي ع  كمن ُي ػلي ويقتػدي بػه، فيعػرؼ                          

                                                                   
         )ص بد أف يعرؼ ت  )الفاٙبة()الفاٙبة .معرفًة يقينية 

ػخ العقيػدة   قلػوب أوصدان  وا٢بقيقة من األمور الع ػرية ا٤بسػتحبة   زماانػا والػٍب تُرسِّ
وبناتنا ما جاءان من العلم ا٢بدي    كتػاب ت، ومػن اإلعجػاز   ُسػنلة كبيػب ت وم ػطفاة، 
فلػػو دخلػػ  علػػى اصاَباػػ  علػػى بعػػض مػػواطن اإلعجػػاز   القػػرآف الكػػرَل، وهػػي ٥بػػا مواقػػع 

ب، وأشػػػرك ا ألوصدي علػػى قػػػدري، ف ػػذا يزيػػػدهم إٲبػػاانً، ويزيػػػدهم يقينػػػاً خاصػػة   هػػػذا البػػا
 .ويزيدهم توكيداً لرب العا٤بْب 
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، مواقػػع تعػػرض اإلعجػػاز العلمػػي   آايت اصاَباػػ ومػن  ػػمن هػػذة ا٤بواقػػع الػػٍب علػى 
القرآف ولكػن بشػكل م ػور، يعػِب كا ابآليػة القرآايػة وكا ابإلعجػاز العلمػي في ػا ابل ػورة، 

ف ػػذا أسػػلوب ع ػػري، وكلنػػا كػػد ا٤بخت ػػْب مػػن العلمػػاء العػػاملْب ... بتعليػػع لطيػػف مػػن أو 
٫بتػاج لػه، واي ليتػػه ينتشػر   كتاتيبنػػا، وينتشػر   بيوتنػػا، كػٌب إذا كػػاف أوصدان يريػدوف التسػػلية 
  أوقػػات الفػػراغ، اعػػرض علػػي م هػػذة األفػػالـ العلميػػة، إف كػػاف الػػذي يُربػػ  أٮبيػػة ال ػػالة، 

علمي الذي يرب  إعجػاز ت   الفلَػك، أو إعجػاز ت   طبقػات األرض، أو إعجػاز الفيلم ال
ت   البحػػار، أو إعجػػاز ت   النبػػا ت .. كػػل هػػذة اإلعجػػازات موجػػودة، ويسلػػرها ت لنػػا 

 .لكي القن أوصدان التوكيد ا٣بالا للحميد اعمتيد 
وهو الذي يتعلم ال ػالة، وٰبػاوؿ بعد التوكيد، ستجدة هو الذي يبح  عن ال الة، 
 أف يؤدي ال الة، ألاه عندة يقْب كامل   ت جل   ُعالة.

لكػػػن أان قػػػد ُأعلِّمػػػه ال ػػػالة، وقػػػد أ ػػػربه علػػػى عػػػدـ أدائ ػػػا، وطا٤بػػػا أان موجػػػود ف ػػػو 
، ولكػن أان أريػد أف ُي لي، وإذا وب  عنه يَبؾ ال الة!!، إذاً هو ُي لي يل أان ولػي  ع 

 ، فتكوف البداية هي توكيد ت عزوجل.أربطه ابع
          :مل يُقل له: أدِّ ال الة، ولكن قاؿ له         فإقامت ػا

يكوف قكساف الو وء، وإكساف أداء األركاف، مع خشوع القلب وكاورة بػْب يػدي كاػرة 
 :  الرٞبن                                               )ا٤بؤمنوف()ا٤بؤمنوف(. 

  األِش تادلؼشًف ًاٌنيي ػٓ ادلنىشاألِش تادلؼشًف ًاٌنيي ػٓ ادلنىش
               يبػػدأ بنفسػػه، ُأعلِّمػػه كيػػف ُٰبكِّػػم افسػػه بنفسػػه؟

ي ت، وبعد ذلك أقػوؿ لػه: فأقوؿ له: هذا كالؿ وهذا كراـ، وهذا يُر ي ت، وهذا ص يُر 
 اككم أا  بنفسك، هل هذا العمل الذي قمَ  به أا  راض عنه أـ وّب راِض؟.

 إذا وصلنا ٥بذة ا٤بركلة، والٍب ٫بتاج ا كلنا فتكوف قد أيقظُ  األُمة، ويكشػف ت 
 الُغمة، وٯبعلنا ت   خّب كاؿ.

اث، فلػػو ككلػػم افسػػه هػػل هػػو فمػػن يظلػػم إخوتػػه ويريػػد أف كخػػذ ا٢بػػ  األكػػرب   ا٤بػػّب 
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راض عػن هػػذا العمػل أـ وػػّب راٍض؟ صات ػى األمػػر، ألاػػه لػو ر ػػي عػن هػػذا العمػل فمعنػػاة أاػػه 
ابلكلية، أو أاه جاهػل   ديػن ت تبػارؾ وتعػاىل، وإذا كػاف وػّب راض فػال بػد  بعيد عن ت 
 أف يُغّب افسه.

اػػب زوجػػٍب، وص أا ػػر أُمػػي ولػػو رأيػػُ  أف زوجػػٍب أواػػب  أُمػػي، وأان ص أريػػد أف ُأو
علي ػػا، ف ػػػل أان مسػػَبيل أـ وػػػّب مسػػػَبيل؟! فػػاألمور تُقػػػاس فػػػذة الشػػاكلة، أف ا٤بػػػؤمن دائمػػػاً 

 ُٰبكِّم القلب ا٤بليء اب٥بدى والنور واإلٲباف   أعماله.
إايؾ أف تفعل شيااً وأا  وّب راض عنه، ألاك لػو كنػ  وػّب راض عنػه ف ػو عمػل وػّب 

 من يقوؿ للشيء كن فيكوف.صحيل، ووّب مقبوؿ عند 
إذا فعل  شيء وأا  متارر، أو تفعله وأا  متل ِّا، وص تريد أف يراؾ أكػٌد، ف ػذا 
معناة أاك وّب راض عن هذا العمل، لكن الذي يفعػل الشػيء ال ػحيل فلػو أف النػاس كل ػم 

، رأوة سػػػيفتخر بػػػه، وهػػػذا دليػػػٌل علػػػى أاػػػه يفعػػػل هػػػذا العمػػػل ال ػػػحيل الػػػذي يُر ػػػي ت 
 اساف منا فاإل

 يبدأ بنفسه   األمر اب٤بعروؼ والن ي عن ا٤بنكر، مث أهلك، مث األقرب فاألقرب.
يي  يييييي  ي قوضييييييًيف  ههيييييي ي يييييياينُهيييييي   يييييي  ي قوضييييييًيف  ههيييييي ي يييييياينُهيييييي 

يي

ييفيييييييتل ي  تهييييييي ي قييييييي يف  ييييييي ي  يييييييُ فيييييييتل ي  تهييييييي ي قييييييي يف  ييييييي ي  يييييييُ 

يي ييفهقييييي  يًَضييييي عيمييييي ي  يييييىبيوًَشيييييتوًفهقييييي  يًَضييييي عيمييييي ي  يييييىبيوًَشيييييتوً

يي

يي ييييييييي ل ىبيمقييييييييييًيوَقوييييييييييعي لت  ييييييييييُ  ييييييييي ل ىبيمقييييييييييًيوَقوييييييييييعي لت  ييييييييييُ 

يي ييالي قهييييييًي ييييييايًخ يييييي ىيو يييييي  ٍيم  يييييي الي قهييييييًي ييييييايًخ يييييي ىيو يييييي  ٍيم  يييييي 

يي

ي  ُيييييييييًيال يف  ييييييييي ي قيييييييييُ  ي  ُيييييييييًيال يف  ييييييييي ي قيييييييييُ  ييييييييي نو يي ييييييييي نو

يي يي ليي و  يلييوٌي لضيي   يولٌي لاييق  ليي و  يلييوٌي لضيي   يولٌي لاييق   يياًلي  يياًلي

يي

يييييييي ي يييييييي يو  يييييييي يصيييييييي ُ  يييييييي ي يييييييي يو  يييييييي يصيييييييي ُ  ُ يييييييي يٍَ ٌ يي ُ يييييييي يٍَ ٌ

فػػال بػػد ل اسػػاف أف يبػػدأ بنفسػػه   األمػػر اب٤بعػػروؼ والن ػػي عػػن ا٤بنكػػر، فػػإذا بػػدأُت يي
بنفسي أبدأ ابلذين وصلٍل علي م ت، وهم زوجػٍب وبنػاا وأوصدي، وهػي البدايػة الػٍب أمػران ت 

اكٍد بنفسػه فسينتشػر ا٣بػّب، ويػزوؿ الشػر، واكػوف خػّب أمػة فا ٝباعة ا٤بؤمنْب، فإذا بدأ كل و 
 ُأخرج  للناس، كما قاؿ رب الناس تبارؾ وتعاىل.

  ؼميمح اٌظربؼميمح اٌظرب
            ص بد مػن ال ػرب، فػال يوجػد أكػٌد يسػتطيع أف يفػوز وٯبػوز
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علػػى ال ػػرب، فقػػد ورد عػػن مػػن الػػدايا وٱبػػرج من ػػا وينػػاؿ سػػعادة اآلخػػرة إص إذا عػػولد افسػػه 
ُٴٛا: سيدان علي بن أ  طالػب  ًځ ٚٳاعٵ ُٴٛا) ًځ ٚٳاعٵ ٕٻ  ) ٕٻأځ ٔٳ  ايكٻبٵطٳايكٻبٵطٳ  أځ ٔٳَٹ ٕڇ  َٹ ٕڇاٱڇميٳا ٓٵعڇيځ١ٹ  اٱڇميٳا ُٳ ٓٵعڇيځ١ٹبٹ ُٳ ٔٳ   ايوطٻأڃؽڇ ايوطٻأڃؽڇ   بٹ ٔٳ َٹو   ايڃذٳػٳوسٹ، ايڃذٳػٳوسٹ،   َٹو

ٝٵطٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫ ٝٵطٳخٳ ٘ٴ   ضٳأڃؽٳضٳأڃؽٳ  ٫٫  دٳػٳسٺدٳػٳسٺ  ؾٹٞؾٹٞ  خٳ ٘ٴ يځ  .ٚٔيځ
 القػػػـو الػػػذين مػػػدك م ت، والػػػذين سػػػينالوف الػػػدرجات العػػػال عنػػػد ت   ا١بنػػػة،ٗباذا؟ 

                           ((ٖٖ٘٘) ف ػػل) سػػيناؿ هػػذة الدرجػػة العظيمػػة مػػن صػػرب   الػػدايا  ف ػػل
عن البعد عن معاصي ت، وصرب على القياـ بطاعة ت، وصرب على اوائب الػدهر الػٍب ااتابتػه 

 ور ي وسللم ٤براد وأمر ت جل   ُعالة.
 ص أقػػػع في ػػػا، ألف ا٤بعاصػػػي تشػػػت ي ا كػػػٌب صػػػرب عػػػن ا٤بعاصػػػيفال ػػػرب ثػػػالث أاػػػواع: 

 النف ، فكوٍل ُأصربِّ افسي وأبعد عن ا، فأكوف قد ٪بوت و٪بح  إف شاء ت.
، ألف الطاعػػػات ٙبتػػػاج إىل صػػػرب، فمػػػن ُي ػػػلي الفجػػػر   بيػػػ  ت وصػػػرب علػػػى الطاعػػػة

ػل النػـو   هػذة السػاعة، فكواػه ٯباهػد افسػه ويقػـو و  يتو ػأ ٰبتاج إىل صرب، ألف الػنف  تُفاِّ
  ويذهب لُي لي فقدأصبل من ال ابرين الذين يقوؿ فػي م رب العػا٤بْب:                  

                       ((ٕٕٗٗ)السجدة)السجدة. 
، فمػن ٰبػاوؿ أف ال رب على ٙبرِّي الرزؽ ا٢بالؿوال رب األعظم   هذا الزماف هػو 

ا٢بػػراـ ف ػػذا ٰبتػػاج إىل صػػرب عظػػيم، ألف األمػػور اختلطػػ ، يتحػػرى الػػرزؽ ا٢بػػالؿ، ويبعػػد عػػن 
 واإلاساف الورع قاؿ فيه كارة النيب:

ٔٵ  }} ٔٵنڂ ٔٵ  ٚٳضڇعٶاٚٳضڇعٶا  نڂ ٔٵتٳهڂ ٓٻاؽڇ   أځعٵبٳسٳأځعٵبٳسٳ  تٳهڂ ٓٻاؽڇ اي   1818{{اي

اإلاسػػاف الػػورع هػػو الػػذي يبعػػد ابلكليػػة عػػن ا٢بػػراـ   األرزاؽ، ويتحػػرى أكػػلل ا٢بػػالؿ 
 .الذي يُر ي ذي ا١بالؿ واإلكراـ 

فقػػػد أخػػػػذ              فات فكمػػػا قػػػاؿ ت: فمػػػن ٙبلػػػى فػػػذة ال ػػػػ
ابلعزٲبة الٍب مدك ا ت وأثُب علي ا، ف ذة صفات ٯبب أف يتجملل فا الشباب، وأف يتكملػوا 

 فا، وأف يتحل وا فا.
                                                           

ي لل  عيالًي   ي  ىبي للو َ يل    ٍي ُ ُي17
يصقاي  ايم ج يو ل نل  ٍي اي  ٍيهلَلليي18
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  اٌنيي ػٓ اٌىِثْشاٌنيي ػٓ اٌىِثْش
ب أف يتخلػوا عن ػا، آفًة خطّبة ااتشػرت   ٦بتمعنػا اآلف، وينبغػي للشػبا مث بْبل ت 

هػػػذة ال ػػػفة هػػػي صػػػفة الكػػػرب، فكرػػػّب مػػػن الشػػػباب إذا كػػػاف معػػػه مػػػاؿ، أو   ومنيفػػػة طيبػػػة، 
فيمشػػػي كالطػػػاووس ٱبتػػػاؿ بنفسػػػه، وص يريػػػد كػػػٌب أف يُلقػػػي السػػػالـ علػػػى وػػػّبة، وإذا اطػػػع 

 ابلسالـ فيكوف من طرؼ اللساف، وص يريد أف يشعر أاه مرل الناس، ولكنه شي آخر!!.
، فسية، ودعوة إبليسية كػذلر من ػا ت، وبػْبل خطورذػا سػيدان رسػوؿ ت وهذة آفة ا

 :ويكفي في ا قوؿ رسوؿ ت 
ٌٴ  ٫٫  }} ٌٴٜٳسٵخٴ ٓٻ١ځ  ٜٳسٵخٴ ٓٻ١ځايڃذٳ ٔٵ  ايڃذٳ ٔٵَٳ ٕٳ  َٳ ٕٳنځا ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  نځا ًڃبٹ ٘ٹقځ ًڃبٹ ٍٴ  قځ ٍٴَٹجٵكځا ٔٵ  شٳضٻ٠ٺشٳضٻ٠ٺ  َٹجٵكځا ٔٵَٹ   1919{{  نٹبٵطڈنٹبٵطڈ  َٹ

 الذي   قلبه بعض ذرة من الكرب ص يدخل ا١بنػة كمػا أخػرب سػيدان رسػوؿ ت، وكػذلك
ا ػيب، م مػا عمػل مػن أوراد،  من كاف عندة بعض ذرة من الكػرب، فلػي  لػه   فػتل ت 

  وم مػػػػػػػا اجت ػػػػػػػد   العبػػػػػػػادات والطاعػػػػػػػات، ألف ت كمػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ   قرآاػػػػػػػه:            
            ((ٕٖٕٖ)النحل)النحل. 

سػاف يػرى ا٣بػّب   منا؟ التوا ع، ولْب ا١بناح، واإلخبػات، وأف اإلا وماذا يريد ت 
)نؿ٢ باملط٤ )نؿ٢ باملط٤ مبيناً خطورة هذا األمر:  افسه، ويرى ا٣بّب   وّبة، وقاؿ اإلماـ أبو العزائم 

 .إمثاڄ إٔ ٜط٣ ارتري   ْؿػ٘ ٜٚط٣ ايؿط   إخٛاْ٘ إمثاڄ إٔ ٜط٣ ارتري   ْؿػ٘ ٜٚط٣ ايؿط   إخٛاْ٘ 
و ػػرب سػػيدي أبػػو العبػػاس ا٤برسػػي لتالميػػذة مػػرالً عظيمػػاً   ذلػػك فقػػاؿ ر ػػواف ت 

طػػر مػػن السػػماء هػػل يقػػف علػػى رءوس ا١ببػػاؿ أـ   األوديػػة؟ تبػػارؾ وتعػػاىل عليػػه: إذا اػػزؿ ا٤ب
إذا اػزؿ علػى القلػوب ص ينػزؿ علػى القلػوب الػٍب  قالوا:   األودية، قاؿ: كذلك فتل ت 

 .وخفا  ا١بناح ٣بلع ت أٝبعْب في ا كرب، ولكن الٍب توا ع  ع، وأخبت  ع،
 وهذة هي وصية ت لنا، والٍب قاؿ في ا:

                      : 
وت ػػػعّب ا٣بػػػد يعػػػِب إمالتػػػه، وإمالتػػػه علػػػى سػػػبيل الِكػػػرب  أاػػػه يكلػػػم النػػػاس مػػػن طػػػرؼ 

                                                           
  وُ يمض  يو لتلموٌي اي ن ي ي ايمض ىويي19
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اً علػي م واعتػزازاً بنفسػه وإعجػػاابً  اللسػاف، وص يريػد كػٌب أف يلتفػ  إلػي م أو ينظػػر إلػي م تكػربل
 .وز ابلنسبة ٤بن يريد إكراـ ت وفتل ت فا وإجالصً علي م!!، وهذا ص ٯب

كػػٌب طريقػػة ا٤بشػػي، كػػٌب  -وهػػذا أمػػٌر عجيػػب   كتػػاب ت  -للمسػػلم  وبػػْبل ت 
 اعرؼ أف القرآف مل يَبؾ صغّبة وص كبّبة إص أك اها، كيف ٭بشي: 

             
ابلػػنف ، وتظػػن أاػػك خػػٌّب ٩بػػن ٛبػػر علػػي م، ص ٛبػػش   األرض ابختيػػاؿ واعتػػزاز زائػػد  

  لكػػػن اإلاسػػػاف دائمػػػػاً ٲبشػػػي علػػػػى األرض كمػػػا قػػػػاؿ ت   عبػػػاد الػػػػرٞبن:            
                          ((ٖٖٙٙ)الفرقاف)هيِّنْب لينْب، قاؿ  الفرقاف: 

ٕٳ  }} ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳايڃ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ  ايڃ ٓٴٛ ٝٿ ٕٳٖٳ ٓٴٛ ٝٿ ٕٳ   ٖٳ ٓٴٛ ٝٿ ٕٳ يځ ٓٴٛ ٝٿ   2020{{يځ

 :وقاؿ 
ٔٴ  }} َٹ ُٴ٪ٵ ٔٴايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٌڇ  ايڃ ُٳ ٌڇنځايڃذٳ ُٳ ـٹ،  نځايڃذٳ ْٹ ـٹ،ا٭ځ ْٹ ٕٵ  ا٭ځ ٕٵإڇ ْٵكځازٳ،  قٹٝسٳقٹٝسٳ  إڇ ْٵكځازٳ،ا ٕٵ  ا ٕٵٚٳإڇ ْٵػٳامٳ،  غٹٝلٳغٹٝلٳ  ٚٳإڇ ْٵػٳامٳ،ا ٕٵ  ا ٕٵٚٳإڇ ٓٹٝذٳ  ٚٳإڇ ٓٹٝذٳاغٵتٴ   عٳًځ٢عٳًځ٢  اغٵتٴ

ٓٳارٳ   قٳدٵطٳ٠ٺقٳدٵطٳ٠ٺ ٓٳارٳ اغٵتٳ   2121{{اغٵتٳ

واآلاػػف يعػػِب ا٤بطيػػع، وهػػذة أكػػواؿ ا٤بػػؤمنْب، وهػػذة األكػػواؿ كااػػ  تُػػذلل ال ػػعاب، 
ر األمور، وكاف الناس عندما يسعوف   الُ لل بْب ا٤بت خاصمْب ٯبدوف س ولة مػن هػذا، وتُيسِّ

 وُيسر من هذا، فيت ا٢بوف بسرعة.
علػى رأيػه  اً ، واآلخػر م ػمم.... على رأيػه ومتكػرب اً لكن   زماانا هذا ٘بد هذا م مم

أف اكػػوف  ألاػػه مل تعػػد األخػػالؽ القرآايػػة الػػٍب أراد ت  .... ومتكػػرب، فكيػػف يت ػػا٢بوا؟!!
 علي ا وذكلران فا.

  خطٌسج اٌضَّىٌخطٌسج اٌضَّىٌ
ٖبػػرب ٯبعػػل اإلاسػػاف ا٤بػػؤمن يػػذوب   افسػػه خوفػػاً مػػن ت، وكيػػاءاً مػػن  خػػرب ت وأ

                                                           
يمضق ي لشه  يو لنُه ٍي اي  اي  لين ٍي ي قه  ي20
يم  ن ي ْخ  يل  نل  ٍي اي ل ل  ُي ايص نَ يي21
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و٨بتاؿ يعِب مزهػو بنفسػه، ومعجػب فػا، وفخػور                  موصة: 
يعِب يفتخر بنفسه، وينسب ال فات الطيبة الػٍب جعل ػا فيػه ربػه لنفسػه فقػط، وكأاػه صػاكب 

  مع أانا كما قاؿ لنا ت: الفال،                            ((ٖٖ٘٘)النحل)النحل. 
مػػٌب ينػػاؿ ا٤بػػؤمن فػػتل ت؟ إذا مل ينسػػب ا٣بػػّب إص ٢باػػرة ت جػػل   عُػػالة، تقػػوؿ لػػه:  
كيػف فعلػ  هػذا األمػر؟ يقػوؿ: بفاػل ت، وبتوفيػع ت، وٗبعواػة ت ... فينسػب الفاػل ع 

، أو كيػػف سػػتفعل كػػذا؟ يقػػوؿ: إذا أعػػااِب ت، وإذا قػػواٍل ت، وإذا تػػػوصٍل ت جػػل   عُػػالة
 بوصيتػػػه ... فػػػدائماً راكػػػن من ػػػرة علػػػى ت، ويعتمػػػد ابلكليػػػة علػػػى ت، فيػػػدخل   قػػػوؿ ت:

                                ((ٖٖ)الطػالؽ)لبػػات وكسػػبه يعػػِب كافيػػه، فيكفيػػه ت كػػل ط الطػالؽ
 الدايا واآلخرة.

  اٌمظذ يف وً األؼٌاياٌمظذ يف وً األؼٌاي
 ورجع ت مرة اثاية وذكر ا٤بشي، ولكن ا٤بشي هنا   ا٤بن ج، فقاؿ: 

          
يعِب ص ٛبش مسرعاً، وص ٛبش بطيااً، ولكن بْب بْب   كل أكوالك، فتمشي ابلوسػطية 

  اإلسالمية:                         ((ٖٖٔٗٔٗ)البقرة)البقرة. 
كػػاف ص ُٰبػب ا٤بشػػي السػػريع مػػن أصػحابه، ويكػػرة ٥بػػم ذلػػك، ألف   سػيدان رسػػوؿ ت 

فيه عجلة، والعجلػة دائمػاً تكػوف مػن الشػيطاف، فكػاف يطلػب مػن م التػأٍل والتم ػل   ا٤بشػي 
ذة هػػي وا٢بركػػات والسػػكنات، وكػػل األعمػػاؿ الػػٍب يزاو٥بػػا   كياتػػه الػػدايا فيمشػػي بتُػػؤدة، وهػػ

 ا٢بكمة العالية.
و٫بػػن اػػرى دائمػػاً أف أي إاسػػاف يتسلػػرع   أي أمػػر فنػػادراً مػػا ُي ػػيب، وص بػػد أف ينػػدـ، 
ويقػػوؿ: أان تسػػرع  وفعلػػ  كػػذا، أو أان تعجلػػُ  وفعلػػ  كػػذا، فلمػػاذا تتعجلػػل وقػػد قػػاؿ لنػػا 

  ت:                          ((ٖٖٚٚ)األابياء)ا٤بؤمن األابياء .  دائماً يَبولى ويتأٌلل
أ ة وفػػػد مػػػن قبيلػػػة عبػػػد القػػػي  يُعلنػػػوف الػػػدخوؿ   اإلسػػػالـ،  سػػػيدان رسػػػوؿ ت 

، إص واكػداً مػن م فعندما وصلوا إىل ا٤بدينة ربطوا دوافم وأسرعوا ليدخلوا على رسوؿ ت 
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اء رسػوؿ ت، ا٠به ا٤بنذر اصشج، ذهب فاوتسل أوصً وتعطر ولب  ثوبْب كاف قػد ج زٮبػا للقػ
 قاؿ له: فلما رآة سيدان رسوؿ ت 

ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٔڇ  ؾٹٝوځؾٹٝوځ  إڇ ٝٵ ٔڇخٳًډتٳ ٝٵ ُٳا  خٳًډتٳ ٗٴ ُٳاٜٴشٹبټ ٗٴ ٘ٴ  ٜٴشٹبټ ٘ٴايًډ ًډ ِٴ: : اي ًڃ ِٴايڃشٹ ًڃ ٍٳ  ْٳا٠ڂ،ْٳا٠ڂ،ٚٳا٭ځٚٳا٭ځ  ايڃشٹ ٍٳقځا ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : قځا ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ٘ٹ،ايًډ ْٳا  ايًډ ْٳاأځ ُٳا  أځتٳدٳًډلٴأځتٳدٳًډلٴ  أځ ٗڇ ُٳابٹ ٗڇ ّٵ  بٹ ّٵأځ   أځ

٘ٴ ًډ ٘ٴاي ًډ ٓٹٞ  اي ًځ ٓٹٞدٳبٳ ُٳا؟  دٳبٳًځ ٗڇ ٝٵ ًځ ُٳا؟عٳ ٗڇ ٝٵ ًځ ٍٳ  عٳ ٍٳقځا ٌڇ: : قځا ٌڇبٳ ٘ٴ  بٳ ٘ٴايًډ ًډ ُٳا،  دٳبٳًځوځدٳبٳًځوځ  اي ٗڇ ٝٵ ًځ ُٳا،عٳ ٗڇ ٝٵ ًځ ٍٳ  عٳ ٍٳقځا ُٵسٴ: : قځا ُٵسٴايڃشٳ ٘ٹ  ايڃشٳ ًډ ٘ٹيٹ ًډ ٓٹٞ  ايډصٹٟايډصٹٟ  يٹ ًځ ٓٹٞدٳبٳ   عٳًځ٢عٳًځ٢  دٳبٳًځ

ٔڇ ٝٵ ٔڇخٳًډتٳ ٝٵ ُٳا  خٳًډتٳ ٗٴ ُٳاٜٴشٹبټ ٗٴ ٘ٴ  ٜٴشٹبټ ٘ٴايًډ ًډ ٘ٴ   اي ٘ٴ ٚٳضٳغٴٛيڂ   2222{{ٚٳضٳغٴٛيڂ

يػػػدعوان ٝبيعػػػاً إىل التخلػػػع فػػػذة األخػػػالؽ، أف اإلاسػػػاف يتػػػأٌلل   كػػػل  فكػػػأف النػػػيب 
أمػػورة، ويػػَبولى   كػػل أكوالػػه، وص يتعجلػػل، وص يتسػػرلع، ليمشػػي علػػى الػػن ج ا٢بكػػيم والػػذي 

 .        اؿ لنا ت فيه: ق
كػػاف العػػرب   ا١باهليػػة يتبػػاهوف برفػػع األصػػوات، فيكلمػػوف بعاػػ م دائمػػاً سصػػوات 

وػّبل كػل هػذة العػادات،  عالية، وينػادوف علػى بعاػ م سصػوات عاليػة، لكػن كاػرة النػيب 
ألف ت سػبحااه  يػتكلم فػدوء، وصػوت وػّب عػاؿ، علػى قػدر مػا ُيسػمع ا٢با ػرين، فكاف 

 .        وتعاىل أخربة بذلك وقاؿ لنا كلنا: 

  ىذًء طٌخ ادلؤِٓىذًء طٌخ ادلؤِٓ
لذلك ٯبب دائماً أف يكوف صوت ا٤بؤمن هادئ، فنحن أُمة اإلسالـ ٫بتاج ٥بػذا ا٤بػن ج 
العظػػيم، إذا تكلمنػػا   الشػػارع وهنػػاؾ شػػخا مػػريض انئػػم   بيتػػه، فلمػػاذا ازعجػػه ابل ػػوت 

؟!! أو طالػػػب يػػذاكر، ٤بػػػاذا ازعجػػه ابل ػػػوت العػػايل؟!! وأان أعجػػػب عنػػدما أرى بعػػػض العػػايل
الشباب يقفوف على انصية أو   شارع، وهم ٲبزكوف وي يحوف سصوات تُفزع مػن كػو٥بم!!، 
واإلسالـ وّب ذلك، هل ٫بػن أهػل اإلسػالـ صػدلران هػذا ا٣بُلُػع إىل الغػربيْب وأخػذان أخالق ػم  

اػ    أورواب؟!! فػإذا ذهبػ  إىل أي مكػاف هنػا إف كػاف   سػوؽ أو   أخالؽ الغجػر الػٍب كا
 ٧بطة أو   أي مكاف، ٘بد األصوات وال ياح وال وت العايل.

وإذا ذهبػػػ  إىل أي مكػػػػاف   أورواب فػػػػال تسػػػػمع شػػػيااً، وبعػػػػض الػػػػدوؿ األوربيػػػػة مرػػػػل 
اديػة عشػر مسػاءاً، سويسرا سن وا تشريعاً عندهم ٲبنع استخداـ سػيفوف ا٢بمػاـ بعػد السػاعة ا٢ب

                                                           
يصقاي  ٍيو وويو لنُه ٍي اي  نعي اي  مليي22
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وٰبكي ػا رجػل م ػري كػاف هنػاؾ ج جّبااه مػن فوقػه أو مػن أسػفل منػه .... ٤باذا؟ كٌب ص يُزع
ومل ينتبه لذلك، فاستخدـ السيفوف، فوجد من يطرؽ اببػه مػن الشػرطة، فسػأ٥بم عػن السػبب؟ 

فأزعجػػ  جّبااػػك مػػن فوقػػك  فقػػالوا: لقػػد اسػػتخدم  السػػيفوف بعػػد السػػاعة ا٢باديػػة عشػػرة
فمػػا ابلنػػا ابلراديوهػػات، والسػػملاعات الػػٍب تعمػػل طػػواؿ الليػػل، واألفػػراح الػػٍب ٙبتػػك ... ومػػن 

تػػػدوِّي   آذاف النػػػاس فتفسػػػدها، وتػػػوق  األطفػػػاؿ الُر لػػػع، و٘بعػػػل النػػػاس ص ينػػػاموف!! هػػػذة 
ك م لػي  في ػا السماعات صنع ا الغرب لنػا ٫بػن فقػط، لكػن لػي  عنػدهم هػذا األمػر، وأفػرا

 هذة السماعات ...
رجػػػاؿ اإلسػػػالـ يوصػػػفوف اب٥بػػػدوء، وابل ػػػوت ا٣بافػػػ ، وهػػػذا السػػػلوؾ ا٢بسػػػن الػػػذي 

 .، وكاف ذلك ت ديقاً ٤بن ج ت عللمه لنا سيدان رسوؿ ت 
فنحن كلنا   كاجة أف اعلِّم أوصدان من البدايػة، فػأقوؿ صبػِب: تكلػم ب ػوت هػاديء، 

إخػػػوة انئمػػػْب، أو أان أريػػػػد أف أانـ وص ترفػػػع صػػػوتك ألف لنػػػا جػػػّباف، ص اريػػػػد إزعػػػاج م، أو 
وما ٰبدث اآلف سببه أانػا تنازلنػا عػن أخػالؽ اإلسػالـ الػٍب قلياًل، فُتعلِّم م الكالـ ا٢بسن ... 

 .اختارها لنا ت، وكاف علي ا سيدان رسوؿ ت 
وسػيدان رسػػوؿ ت مل يكػػن ج ػػوري ال ػػوت، وكػاف عنػػدة ٕبلػػة   صػػوته، ومػػع أف صػػوته  

إص أاػػه كػػاف يبلػػغ ا١بميػػع، فكػػاف إذا خطػػب علػػى منػػربة الشػػريف   ا٤بدينػػة وصػػل كػػاف هػػادرً 
 صوته إىل كل البيوت احمليطة ٗبسجدة ا٤ببارؾ، فتسمعه النساء وهن   بيوذن!!.

ػػػػة الػػػػوداع وخطػػػػب النػػػػاس   ِمػػػػُب، وِمػػػػُب عبػػػػارة عػػػػن جبلػػػػْب  فعنػػػػدما كػػػػاف    كجل
 :ن بن معاذ مرتفعْب، لكن صوته وصل ا١بميع، قاؿ عبد الرٞب

ٓٳا  }} ٓٳاخٳڀځبٳ ٍٴ  خٳڀځبٳ ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ٔٴ    اي ْٳشٵ ٔٴٚٳ ْٳشٵ ٓٶ٢  ٚٳ ُٹ ٓٶ٢بٹ ُٹ ٓٳا  ؾځؿڂتٹشٳتٵؾځؿڂتٹشٳتٵ  بٹ ُٳاعٴ ٓٳاأځغٵ ُٳاعٴ ٓٻا  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  أځغٵ ٓٻانڂ ُٳعٴ  نڂ ُٳعٴْٳػٵ ٍٴ  َٳاَٳا  ْٳػٵ ٍٴٜٳكڂٛ ٔٴ  ٜٳكڂٛ ْٳشٵ ٔٴٚٳ ْٳشٵ   ٚٳ

ٓٳا   ؾٹٞؾٹٞ ٓٳاظڇيٹ ٓٳا َٳ ٓٳاظڇيٹ   2323{{َٳ

، ومل يُتعػػػػب ا٢بنجػػػػرة، وص األكبػػػػاؿ فكػػػػل مػػػػن   ا٣بيػػػػاـ ٠بعػػػػوا صػػػػوت رسػػػػوؿ ت 
 عليه البالغ. م فدوء، وت ال وتية، وص أي شيء من ذلك، ف و يتكل

                                                           
يصقاي  ٍيو وويو لقض اٍي اي ن ي لل  اي ايم  ليي23
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وعنػػػدما جػػػاء األعػػػراب واندوا علػػػى كاػػػرة النػػػيب ب ػػػوت عػػػاؿ وقػػػالوا: اي دمحم اي دمحم، 
  فعاب علي م ت وقاؿ:                                              

  ((ٗٗ)ا٢بجرات)ا٢بجرات  ،، 
 لكػػن الػػذين فػػازوا وجػػازوا   اإلمتحػػاف قػػاؿ فػػي م ت: هػػؤصء وػػّب اثبتػػْب   عقػػو٥بم،

                                                                     
 سػيدان عمػر كػاف ج ػوري ال ػوت، لكنػه كػاف إذا ٙبػدلث مػع سػيدان رسػوؿ ت...  ا٢بجرات(ا٢بجرات(ٖٖ))

 ص يكاد يستبْب كالمه، كٌب كاف رسوؿ ت يستو حه!!.
 :ف ٰبتاجوف إىل تغيّب هذا السلوؾ ابلكليةو فا٤بؤمن

تريػػد أف تػػتكلم مػػع أكػػد فػػاجل  معػػه مث تػػتكلم، ولكػػن ص تػػتكلم ب ػػوت عػػاؿ وبينػػك 
 ة، كٌب ص تسبب ازعاجاً ٤بن كولك !وبينه مساف

ب ػػػوت مػػػنخفض، ألف بعػػػض النػػػاس أو تريػػػد أف تػػػتكلم مػػػع ابنػػػك   البيػػػ ، فكلمػػػه 
عقيػػدذم أف ال ػػوت العػػايل وال ػػياح هػػو الػػذي يُ ػػذب الولػػد ويؤدبػػه!!، لكػػن هػػذا لػػي  مػػن 

 ... اإلسالـ   قليل وص كرّب
واإلسالـ ٰبتاج إىل العقالء وا٢بكمػاء الػذين يكػوف صػوذم اػدي وطػري وهػادئ، يكػاد 

كػػذلران مػػن  وت  الكػػالـ ... دب اإل٥بػػي  ُيسػػمع مػػن يريػػد اف ُيسػػمعه، ألف هػػذا هػػو األ
علػػػوِّ ال ػػػوت ٙبػػػذيراً شػػػديداً ٯبعػػػل كػػػل مػػػؤمن يراجػػػع افسػػػه مػػػرات ومػػػرات، قبػػػل أف يرفػػػع 
ال ػػػوت، فرفػػػع ال ػػػوت مسػػػتحب   كػػػاصت ٧بػػػدودة فقػػػط كػػػاآلذاف، وذلػػػك كػػػٌب ُيسػػػمع 
الناس، وكاف ذلك قبػل مكػربات ال ػوت، وعنػدما جػاءت مكػربات ال ػوت مل اعػد   كاجػة 

  وت، لرفع ال
  هػػػػػذا التحػػػػػذير الشػػػػػديد قػػػػػاؿ ت فيػػػػػه:                            و٤بػػػػػاذا

ا٢بمار ٙبديػدًا؟ قػاؿ العلمػاء: ألف أصػوات ابقػي ا٤بخلوقػات تسػبِّل ت، أمػا ا٢بمػار فقػاؿ فيػه 
 :كارة النيب 
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ِٵ  ٚٳإڇشٳاٚٳإڇشٳا  }} ُٹعٵتٴ ِٵغٳ ُٹعٵتٴ ٗڇٝلٳ  غٳ ٗڇٝلٳْٳ ُٳاضڇ  ْٳ ُٳاضڇايڃشٹ ٛٻشٴٚا  ايڃشٹ ٛٻشٴٚاؾځتٳعٳ ٔٳ  ٘ٹ٘ٹبٹايًډبٹايًډ  ؾځتٳعٳ ٔٳَٹ ٕڇ،  َٹ ٝٵڀځا ٕڇ،ايؿٻ ٝٵڀځا ٘ٴ  ايؿٻ ْٻ ٘ٴؾځإڇ ْٻ ْٶا   ضٳأځ٣ضٳأځ٣  ؾځإڇ ٝٵڀځا ٝٵڀځاْٶا ؾٳ   2424{{ؾٳ

  فعنػػدما يػػرى شػػيطاف يُنبػػه ب ػػوته العػػايل، لكػػن ابقػػي ا٤بخلوقػػات ُتسػػبِّل ت:         
                                          ((ٗٗٗٗ)اإلسراء)اإلسراء.  

ع أصػػوا ً ٝبيلػػة لػػبعض الع ػػافّب وبعػػض الطيػػور و٫بػػن عنػػدما اقػػـو ل ػػالة الفجػػر اسػػم
، ولذلك يكوف ال ػوت لطيفػاً وٝبػيالً كا٤بوسػيقى الشػجية ا١بميلة، هذة الطيور تسبِّل ت 

 اإل٥بية الٍب يشجى ٥با قلب اإلاساف.
لكن ا٢بمار يرفع صوته عندما يرى شيطاف، لػذلك اإلاسػاف ا٤بػؤمن ٰبػرص كػل ا٢بػرص 

ة، أو كديره مع أهله، أو كديره مع زوجه، أو كديره مػن جّبااػه، إف كاف   كديره مع وّب  -
 على ال وت ا٥بادئ، ويعمل كما قال  السيدة عائشة: -أو كديره مع أي أكد 
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٍٳ  إڇ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ِٵ    اي ِٵيځ ٔٵ  يځ ٔٵٜٳهڂ ِٵ   ايڃشٳسٹٜحٳايڃشٳسٹٜحٳ  ٜٳػٵطٴزٴٜٳػٵطٴزٴ  ٜٳهڂ ِٵ نځػٳطٵزٹنڂ   {{نځػٳطٵزٹنڂ

 ... كاف يُعد الكالـ
 ... يتكلم وين  ، ليف م ا١بميع

لك كاف يعيػد الكلمػة ثػالث مػرات، كػٌب مػن ص يف ػم مػن ا٤بػرة األوىل يف ػم مػن ومع ذ
 ... الرااية، أو يف م من الرالرة

 ولكنه تعولد على عدـ السرعة   الكالـ، وعدـ رفع ال وت   الكالـ.
 !! لذلك ٫بتاج إىل التأٍّلِ   الكالـ، وب وت هادئ ورزين

أٝبعػػْب، وأف اتخلػػع فػػا   كػػل أكوالنػػا    أف اتحقػػع فػػا ف ػػذة صػػفات ارجػػوا ت 
 الدايا، كٌب اكوف من الفائزين يـو الدين.

ِِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډ

                                                           

 البخاري ومسلم عن أ  هريرة  هنع هللا يضر ٕٗ
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  11أىً لُشَّج اٌؼنيأىً لُشَّج اٌؼني..1414
ا٢بمد ع الذي خ لنا فذا التنزيل، وجعلنا أهالً ٥بذا الكتػاب  -بسمميحرلا نمحرلا هللا  

ا١بليػل، كتػاب ُف ػػل  آايتػه مػػن لػدف ككػػيٍم خبػّب، وال ػػالة والسػالـ علػػى سػيدان دمحم الػػذي 
ـ، وزادة مػن فػيض فاػله مػن اػورة جعله موصة ٧باًل لتنػزؿ كتػاب ت، فأهللػه لنػزوؿ هػذا الكػال

 :  تبػػػارؾ وتعػػػاىل ليكػػػوف كمػػػا قػػػاؿ ت                                     
                           )صػػػػلوات ت وسػػػػالمه علػػػػى هػػػػذا النػػػػيب، وآلػػػػه  )الشػػػػعراء()الشػػػػعراء

يػػاء، وكػػل مػػن تبعػػه علػػى هػػذا النػػور إىل يػػـو العػػرض وا١بػػزاء، وعلينػػا األتقيػػاء، وصػػحابته األاق
 مع م أٝبعْب آمْب آمْب اي رب العا٤بْب.

  ؼٌي ععٌد اٌرالًجؼٌي ععٌد اٌرالًج
  بداية كديرنا عن هذة اآلايت، ص بد أف اذكر أمػراً تشػريعياً ص وػُب لنػا عنػه أٝبعػْب، 

رأ هػػذة السػػورة كل ػػا   أاػػه كػػاف يقػػ هػػذة اآلايت مػػن سػػورة السػػجدة، وورد عػػن رسػػوؿ ت 
الركعػػػػة األوىل   صػػػػالة الُ ػػػػبل ليلػػػػة ا١بمعػػػػة، وإذا وصػػػػل إىل آيػػػػة السػػػػجدة سػػػػجد سػػػػجدة 
واكػػػدة، وهػػػي سػػػجدة الػػػتالوة، مث يقػػػـو مػػػن هػػػذة السػػػجدة ويُكمػػػل الػػػتالوة كػػػٌب ينت ػػػي مػػػن 

  السورة، و  الركعة الرااية كاف يقرأ على أصلل األقواؿ سػورة الػدهر:                 
              ((ٔٔ)اإلاساف)اإلاساف. 

أخذ ٗبا صلل لديه من ا٢بػدي  الػوارد   هػذا األمػر، فجعػل قػراءة  اإلماـ الشافعي 
هذة اآلايت وسجدة التالوة   صالة الُ بل ليلة ا١بمعة واجباً عندة   مذهبػه ا٤ببػارؾ، يعػِب 

شػر   الوجػه البحػري، أمػا ا٤بػذهب ا٤بػالكي ص بد ل اسػاف أف يعملػه، وا٤بػذهب الشػافعي منت
 ص كخذ فذا، وهو منتشر   الوجه القبلي:
ييو  هييييييي يمييييييياينصيييييييىبي يم يييييييت شويو  هييييييي يمييييييياينصيييييييىبي يم يييييييت شوي

يي

يين يييو يمييياي لنويييلي وينلفييي  يمييياي لييي َ ن يييو يمييياي لنويييلي وينلفييي  يمييياي لييي َ 

أقػػوؿ هػػذا الكػػالـ ألاػػه لػػو ذهػػب أكػػٌد مػػن الوجػػه القبلػػي للقػػاهرة وصػػللي ال ػػبل ليلػػة يي
، فسػػػيجدهم يسػػػجدوف فػػػال يسػػػتغرب وص ا١بمعػػػة   أكػػػد ا٤بسػػػاجد الكػػػربى، وهػػػم شػػػافعية

                                                           
ي 2ُِّ/ِ/ِْهـي1ِْٓمايج  وي ْولًييْ ْى ليي–اصق يي- ل ض وَ يي1
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 يتعجب، ويكوف عارفاً اب٢بُكم الشرعي، وُي لي مع م فذة الكيفية.
  ألف أئمة ا٤بذاهب الفق ػاء األربعػة األكػابر كػااوا علمػاء وأوليػاء، فاإلمػاـ الشػافعي 

 كاف   بغداد، وكاف يذهب آانت لزايرة اإلماـ أ  كنيفة   رو ته   مسجدة ألاػه كػاف قػد
ااتقل إىل جوار ت، وصنعوا له  رٰباً   مسجدة، ومسجدة ي لوف فيػه علػى مػذهب اإلمػاـ 

 أبو كنيفة.
اإلمػػاـ الشػػافعي عنػػدة القنػػوت   صػػالة الفجػػر واجػػب بعػػد قيػػاـ اإلمػػاـ مػػن الركػػوع   

 الركعة الرااية، والقنوت يعِب الدعاء، ويكوف ٝباعة، فاإلماـ يدعو وا٤بأمومْب يَؤمنوا عليه.
واإلماـ أبو كنيفة القنوت عندة   صالة الوتر ولي    صالة ال ػبل، واإلمػاـ مالػك 

  عندة القنوت   صالة ال بل بعد قراءة السورة أو اآلايت القرآاية   الركعة الراايػة قبػل
الركوع، ولي  واجب، ويكوف فردايً، فكل واكػد يػدعو وكػدة، فػإذا قنتنػا فب ػا واعمػ ، وإذ 

 في ا شيء.مل اقن  فلي  
وكل ػػم جػػاءوا فػػذا مػػن ُسػػنلة رسػػوؿ ت، ألف رسػػوؿ ت فعػػل هػػذا، وفعػػل هػػذا، وفعػػل 
هػػذا، وسػػعة لنمػػة، فلػػم ٯبعل ػػم علػػى مػػن ج واكػػد، ولكػػن وسػػعًة ٥بػػم ليأخػػذ كػػل واكػػد منػػا مػػا 

 .يروؽ له وما ٰبلو له من من ج ت وُسنلة كبيب ت وم طفاة 
ي الفجػػػر   مسػػػجد اإلمػػػاـ أ  كنيفػػػة كػػػاف يػػػَبؾ فاإلمػػػاـ الشػػػافعي عنػػػدما كػػػاف ي ػػػلل 

القنػػوت، مػػع أاػػه واجػػب عنػػدة، فُسػػال: ملَ تػػَبؾ القنػػوت؟ قػػاؿ: أتدابً مػػع صػػاكب ا٤بػػذهب   
 مسجدة.

أان   مسػػجد اإلمػػاـ أ  كنيفػػة فالواجػػب أف ُأصػػلي علػػى النسػػع الػػذي اختػػارة اإلمػػاـ 
 .أبو كنيفة من شرع ت 

شافعي، ولكن إذا صػليُ  معكػم ُأصػلي مػالكي، ألف النػاس كما افعل معكم هنا، فأان 
هنػػا مالكيػػة، كػػٌب ص ٰبػػدث قلػػع ابلنسػػبة للبسػػطاء أو القاصػػرين   العلػػم، وهػػي ا٢بكمػػة الػػٍب 

 عللم ا لنا هؤصء األكابر ر واف ت تبارؾ وتعاىل علي م أٝبعْب.
السػػجدة، ألهنػػا  فالسػػجدة الػػٌب تُقػػرأ   صػػالة ال ػػبل ليلػػة ا١بمعػػة هػػي الػػٍب   سػػورة

يقػػرأوف  –هػػداهم ت  -الػػواردة   السػػنة، وأان أقػػوؿ هػػذا الكػػالـ ألٍل وجػػدُت بعػػض النػػاس 
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أي آيػػة في ػػا سػػجدة، لكػػن الُسػػنلة قػػراءة سػػورة السػػجدة، أو إذا مل يسػػتطع كخػػذ بعػػض آايت 
 من سورة السجدة.

ة ا١بمعػة والذي جعػل السػجدة واجبػة عنػدة   صػالة ال ػبل ليلػ واإلماـ الشافعي 
كاف رجاًل مُيسراً، قاؿ: لو قػرأ اإلمػاـ آيػة في ػا سػجدة   وػّب فجػر ا١بمعػة فعليػه أمػرين: إمػا 
أاػػه يُنبِّػػه علػػى ا٤ب ػػلْب قبػػل ال ػػالة ساػػه سػػيقرأ آايت سػػجدة كػػٌب صٰبػػدث خػػالؼ، وعنػػدما 
يسجد يسجدوا معه، ألاه لو مل يُنبه رٗبػا مػن كػاف خلفػه بعاػ م يسػجد، وبعاػ م ص يسػجد، 

 يحدث خالٌؼ بْب ا٤ب لْب.ف
أو ينػػػوي السػػػجود   ركوعػػػه إذا مل ينبػػػه علػػػي م، وص يسػػػجد هػػػذة السػػػجدة، ألف أهػػػم 
شػػيء هػػو ا٢بفػػاظ علػػى سػػالمة ا٤ب ػػلْب، وعػػدـ كػػدوث بلبلػػة بيػػن م، وهػػذا الػػذي كػػاف ُيشػػدد 

 .عليه سيد األولْب واآلخرين 
والقػػاريء قػػرأ آيػػة في ػػا افػػرض أانػػا لسػػنا   ال ػػالة ولكننػػا   ا٤بسػػجد، أو   عػػزاء، 

سجدة، فماذا افعل؟ ا٤بتو يء يتوجه إىل القبلة وينػوي سػجود الػتالوة ويُكػرب ويسػلم، اإلمػاـ 
الشػػافعي قػػاؿ: يسػػلم كتسػػليم ال ػػالة، واألئمػػة اآلخػػرين قػػالوا: لػػي  م مػػاً أف يسػػلم فُيكػػرب 

 وينت ي األمر.
ود، أي ينحػِب قلػيالً افرض أف ا٤بكاف وّب م يأ للسجود، فيسجد وهو على هياػة القعػ

 وينطع ابأللفاظ الواردة   السجود مث يرفع رأسه.
 أما إذا كاف وّب متو يء فيقوؿ: سبحاف ت وا٢بمد ع وص إله إص ت وت أكرب.

ومن يقرأ القرآف ٯبب أف يكوف ُمتج اً إىل القبلة، وعلػى و ػوء، وعنػدما ي ػل إىل آيػة 
ل، سػػواء قػػرأ القػػرآف   مسػػجد، أو   بيتػػه، أو   أي سػػجدة يسػػجد، ألاػػه جػػاهز ٥بػػذا العمػػ

مكػػاف، أو كػػٌب   وسػػيلة مواصػػالت، فػػإذا مل يسػػتطع أف يسػػجد كمػػا ينبغػػي يتجػػه إىل القبلػػة 
د التكبػػّب يتجػػه ب ػػدرة إىل القبلػػة ويُكػػرب ويسػػجد كيػػ  و ػػعه وهػػو جػػال ، ولكػػن ا٤ب ػػم عنػػ

ديننػػا، ألف الشػػريعة هػػي البدايػػة، وهػػذا ُككػػٌم شػػرعيٌّ كػػاف ص بػػد منػػه لكػػي اعػػرؼ أككػػاـ ... 
 لنا. وال فاء وال وفية هي الن اية بعد العمل ٗبا شرع ت 

اآلايت الػػٍب عنػػدان اليػػـو مػػن سػػورة السػػجدة تػػتكلم عػػن صػػنف مػػن ا٤بػػؤمنْب اسػػأؿ ت 
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عزوجل أف اكوف من م أٝبعْب، هؤصء القـو بعد أف ذكر ت أوصاف م ذكػر جػزاءهم، وا١بػزاء 
كٌد من أهل البسيطة أف يعيه أو يعقله ألاه جزاء عػايل، قػاؿ فيػه سػيدان رسػوؿ ت صيستطيع أ

 :عند ازوؿ آية ا١بزاء 
                             : 

ٍٳ  }} ٍٳقځا ٘ٴ  قځا ٘ٴايًډ ًډ ٔٷ  ٫٫  ااَٳَٳ  ايكٻايٹشٹنيٳايكٻايٹشٹنيٳ  يٹعٹبٳازٹٟيٹعٹبٳازٹٟ  أځعٵسٳزٵتٴأځعٵسٳزٵتٴ: : اي ٝٵ ٔٷعٳ ٝٵ ٕٷ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ضٳأځتٵ،ضٳأځتٵ،  عٳ ٕٷأڂشٴ ُٹعٳتٵ،  أڂشٴ ُٹعٳتٵ،غٳ   خٳڀځطٳخٳڀځطٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  غٳ

ًڃبٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢ ًڃبٹقځ ٕٵ  ؾځاقڃطٳ٤ٴٚاؾځاقڃطٳ٤ٴٚا  بٳؿٳطڈبٳؿٳطڈ  قځ ٕٵإڇ ِٵ:  إڇ ِٵ:ؾٹ٦ٵتٴ ِٴ  " ؾځ٬" ؾځ٬  ؾٹ٦ٵتٴ ًځ ِٴتٳعٵ ًځ ٞٳ  َٳاَٳا  ْٳؿڃؼٷْٳؿڃؼٷ  تٳعٵ ٞٳأڂخٵؿٹ ِٵ  أڂخٵؿٹ ٗٴ ِٵيځ ٗٴ ٔٵ  يځ ٔٵَٹ ٔڈ "   قڂطٻ٠ٹقڂطٻ٠ٹ  َٹ ٝٴ ٔڈ " أځعٵ ٝٴ   22{{أځعٵ

              فما جزاؤهم؟ يكوف ُقرة العْب:         : 
، إذا كاف الواكد من م وايػة منت ػى أملػه تقر  أعين م ٗبا يطلبوف وٗبا يريدوف من ت 

ا١بنة واعيم ا فإف ت يُعطيه ا١بنة واعيم ا، وإذا كاف الواكد من م أمله أف يكوف ٔبوار رسػوؿ 
ن م أملػػه أف ٰبظػػى ت، فػػإف ت يُعطيػػه مػػا يريػػد فيكػػوف ٔبػػوار رسػػوؿ ت، وإذا كػػاف الواكػػد مػػ

ابلنظػػر إىل وجػػه ت، فػػإف ت يُعطيػػه مػػا يريػػد وهػػو النظػػر إىل وجػػه ت، فُيعطػػي كػػل واكػػٍد مػػا 
 :يتمناة، ولذلك قاؿ 

ِٵ  زٳعٳازٳعٳا  إڇشٳاإڇشٳا  }} ِٵأځسٳسٴنڂ ِڇ  أځسٳسٴنڂ ٝٴعٵظٹ ًڃ ِڇؾځ ٝٴعٵظٹ ًڃ ٘ٴ  ايطٻغڃبٳ١ځ،ايطٻغڃبٳ١ځ،  ؾځ ْٻ ٘ٴؾځإڇ ْٻ ِٴ  ٫٫  ؾځإڇ ِٴٜٳتٳعٳاظځ ٘ٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٜٳتٳعٳاظځ ٘ٹايًډ ًډ ٞٵ٤ٷ  اي ٞٵ٤ٷؾٳ   33{{  ؾٳ

عظيمػة، فاطلػب شػيااً ٜبينػاً وعظيمػاً لُيعطيػه  ن ت اجعل دائماً روبتك فيما تطلبه مػ
 :لك ت، فإذا سألنا ا١بنة فماذا اسأؿ؟ قاؿ 

ِٴ  ؾځإڇشٳاؾځإڇشٳا  }} ِٴغٳأځيڃتٴ ٘ٳ  غٳأځيڃتٴ ٘ٳايًډ ًډ ٙٴ  اي ٙٴؾځاغٵأځيڂٛ ٚٵؽٳ،  ؾځاغٵأځيڂٛ ٚٵؽٳ،ايڃؿٹطٵزٳ ٘ٴ  ايڃؿٹطٵزٳ ْٻ ٘ٴؾځإڇ ْٻ ٚٵغٳطڂ  ؾځإڇ ٚٵغٳطڂأځ ٓٻ١ٹ،  أځ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ ٓٻ١ٹ  ٚٳأځعٵًځ٢ٚٳأځعٵًځ٢  ايڃذٳ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٙٴ  ايڃذٳ ٙٴأڂضٳا     أڂضٳا

٘ٴ ٛٵقځ ٘ٴؾځ ٛٵقځ ٔڇ،  عٳطٵفٴعٳطٵفٴ  ؾځ ُٳ ٔڇ،ايطٻسٵ ُٳ ٘ٴ  ايطٻسٵ ٓٵ َٹ ٘ٴٚٳ ٓٵ َٹ ٗٳاضٴ  ذٻطٴذٻطٴتٳؿځتٳؿځ  ٚٳ ْٵ ٗٳاضٴأځ ْٵ ٓٻ١ٹ   أځ ٓٻ١ٹ ايڃذٳ   44{{ايڃذٳ

عنػػػدما تسػػػأؿ ت ص تسػػػأؿ ا١بنػػػة، ولكػػػن قُػػػل: الل ػػػم إٍل أسػػػألك الفػػػردوس األعلػػػى، 
فالل م إان اسألك أٝبعْب الفػردوس األعلػى، ألف هػذا الفػردوس هػو ا٤بو ػع الػذي ٰبظػي فيػه 

 :، وا١بنة مائة درجة، قاؿ داخلوة ابلنظر إىل وجه ت 

                                                           
ي اي  ٍيهلَللي لنخ نٌيومض  يي2
ي وُ ي  اي ن  ي اي  ٍيهلَلليي3
ي وُ ي لنخ نٌيو  اي ن  ي اي  ٍيهلَلليي4
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ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٓٻ  ؾٹٞؾٹٞ  إڇ ٓٻايڃذٳ ٖٳا  زٳضٳدٳ١ٺزٳضٳدٳ١ٺ  َٹا٥ٳ١ځَٹا٥ٳ١ځ  ١ٹ١ٹايڃذٳ ٖٳاأځعٳسٻ ٘ٴ  أځعٳسٻ ٘ٴايًډ ًډ ٔٳ  اي ٖٹسٹٜ ُٴذٳا ًڃ ٔٳيٹ ٖٹسٹٜ ُٴذٳا ًڃ ٌڇ  ؾٹٞؾٹٞ  يٹ ٌڇغٳبٹٝ ٘ٹ،  غٳبٹٝ ٘ٹ،ايًډ ٔٳ  َٳاَٳا  ايًډ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ٔڇ  بٳ ٝٵ ٔڇايسٻضٳدٳتٳ ٝٵ   ايسٻضٳدٳتٳ

ُٳا ُٳانځ ٔٳ  نځ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ُٳا٤ٹ  بٳ ُٳا٤ٹايػٻ   55{{ٚٳايڃأځضٵ ڇ ٚٳايڃأځضٵ ڇ   ايػٻ

 األولوف واآلخروف وتسع م ٝبيعًا ... الدرجة الواكدة يدخل ا
درجػػػػػات ا١بنػػػػػة، كػػػػػل النػػػػػاس مػػػػػن أوؿ آدـ إىل قيػػػػػاـ السػػػػػاعة ص ٲبػػػػػنوف درجػػػػػة مػػػػػن 

والػػدرجات، هػػذة الػػدرجات أعالهػػا وأرقاهػػا وأفاهػػا الفػػردوس األعلػػى، الػػٍب طلػػب منػػا سػػيدان 
 أف اطلبه لنحظى فيه ابلنظر إىل وجه ت سبحااه وتعاىل. رسوؿ ت 

 الذين سيأخذوف ما يتمنوف، وفوؽ ما يتمنوف   ا١بنة، هؤصء ما مواصفاذم؟
 عملوا فا استحقوا هذة ا٤بنزلة؟ ٥بم، وإذا وما األعماؿ الٍب وصف ا ت

 هذة األعماؿ ابلَبتيب: ذكر ت 
                       ::  

مػػن  ذُكػػروا فػػا يعػػِب ُوعظػػوا فػػا، فعنػػدما يُوعظػػوف فػػذة اآلايت ٱبػػرِّوا سػػاجدين ع 
 قلوفم وخشوع م وخاوع م ع تبارؾ وتعاىل.عظمة أتثّبها   

واستكماًص للجزء التشريعي: إذا كرر القارئ آية السجدة أكرر من مرة، ألاه من عػادة 
 القراء تكرار اآلية، فنسجد مرة واكدة فقط، وص ُيستحسن من القارئ أف يُكررها.

:  السػػجود ألف السػػجود قػػاؿ فيػػه ت  وذكػػر ت                ((ٜٜٔٔ)العلػػع)العلػػع 
مل يُقل ت )واسجد تقَبب( وإص كاف سجوداً واكػداً، ولكػن قػاؿ: )واسػجد واقػَبب( يعػِب  .. 

كلمػػػا سػػػػجدَت كلمػػػػا زدَت قُػػػػرابً مػػػػن ت، وكلمػػػا سػػػػجدت كلمػػػػا زدت   التواصػػػػل البػػػػاطِب 
 كببنا   السجود وقاؿ لنا:  كبيب تولذلك  والقليب مع كارة ت 
ٛٳ غٳادٹسٷأځقڃطٳأځقڃطٳ  }} ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ٔٵ ضٳبٿ َٹ ٕٴ ايڃعٳبٵسٴ  ٜٳهڂٛ َٳا  ٛٳ غٳادٹسٷبٴ  ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ٔٵ ضٳبٿ َٹ ٕٴ ايڃعٳبٵسٴ  ٜٳهڂٛ َٳا    66{{  بٴ 

 :وأمران أف ادعوا ت   السجود إذا كاف هناؾ أمٌر ي منا واريد تلبيته، فقاؿ 

                                                           
ي وُ ي لنخ نٌيو  اي ن  ي اي  ٍيهلَلليي5
ي اي  ٍيهلَللييو  ٍيو وو وُ يمض  يي6
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ِٵ  إڇشٳاإڇشٳا  }} ِٵغٳذٳسٵتٴ ٗڇسٴٚا  غٳذٳسٵتٴ ٗڇسٴٚاؾځادٵتٳ ٘ٴ  ايسټعٳا٤ٹايسټعٳا٤ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ؾځادٵتٳ ْٻ ٘ٴؾځإڇ ْٻ ٔٷ  ؾځإڇ ُٹ ٔٷقځ ُٹ ٕٵ  قځ ٕٵأځ ِٵ  ٜٴػٵتٳذٳابٳٜٴػٵتٳذٳابٳ  أځ ِٵيځهڂ   77{{  يځهڂ

مػن عبػادة،  فالسػجود اب٢بالػة الػٍب ٰبب ػا ت  يعِب جديٌر أف يستجيب لكم، (قمن)
، ص يسػػػجد لبشػػػر،وص يسػػػجد ٢بجػػػر، وص يسػػػجد إص ٣بػػػالع ألف ا٤بػػػؤمن ص يسػػػجد إص ع 

يُطيػػل السػػجود، ويقػػوؿ   السػػجود أدعيػػٌة  القػػوى والُقػػدر وهػػو ت تبػػارؾ وتعػػاىل، وكػػاف 
 وكلماٌت كرّبة من ٝبلت ا:

ٗڇٞ  غٳذٳسٳغٳذٳسٳ  }} ٗڇٞٚٳدٵ ٘ٴخٳخٳ  يٹًډصٹٟيٹًډصٹٟ  ٚٳدٵ ٘ٴًځكځ ٘ٴ  ٚٳؾٳلٻٚٳؾٳلٻ  ًځكځ ُٵعٳ ٘ٴغٳ ُٵعٳ ٙٴ  غٳ ٙٴٚٳبٳكٳطٳ ٘ٹ  ٚٳبٳكٳطٳ ٛٵيٹ ٘ٹبٹشٳ ٛٵيٹ ٘ٹ   بٹشٳ ٛٻتٹ ٘ٹ ٚٳقڂ ٛٻتٹ   88{{ٚٳقڂ

 :قَاؿَ  َسَجَد، ِإَذا َعَلْيهِ  اّلللُ  َصللى النليب   و  رواية أخرى َكافَ 
ٗڇٞ  غٳذٳسٳغٳذٳسٳ  }} ٗڇٞٚٳدٵ ٘ٴ  يٹًډصٹٟيٹًډصٹٟ  ٚٳدٵ ٘ٴخٳًځكځ ٘ٴ  ٚٳؾٳلٻٚٳؾٳلٻ  خٳًځكځ ُٵعٳ ٘ٴغٳ ُٵعٳ ٕٳ  غٳ ٚٳنځا ٙٴ،  ٕٳٚٳبٳكٳطٳ ٚٳنځا ٙٴ،  ٚٴزٴ  ٚٳبٳكٳطٳ ٚٴزٴزٳا ٞټ  زٳا ٓٻبٹ ٞټاي ٓٻبٹ ٍٳ  غٳذٳسٳ،غٳذٳسٳ،  إڇشٳاإڇشٳا  اي ٍٳقځا : : قځا

ٞٳ  تٴتٴعٳؿډطٵعٳؿډطٵ ٗڇ ٞٳٚٳدٵ ٗڇ ٘ٴ   ٚٳسٴلٻٚٳسٴلٻ  يٹدٳايٹكٹٞيٹدٳايٹكٹٞ  ايتټطٳابٹايتټطٳابٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳدٵ ٘ٴ يځ   99{{يځ

وكػػاف مسػػجد سػػيدان رسػػوؿ ت لػػي  فيػػه فػػرٌش كأايمنػػا هػػذة، فكػػااوا يسػػجدوف علػػى 
 .الَباب لُيعفروا وجوه م ابلَباب تذلاًل وتارعاً ع 

و٤بػػا أراد أصػػحابه األجػػالء أف ي ػػػنعوا صػػنيعاً كسػػناً يفرشػػػوا بػػه ا٤بسػػجد، فاستشػػػاروا 
 من وادي العقيع وقاؿ ٥بم: (ا٢ب ى ال غّب) شار علي م أف كتوا اب٢ب باءفأ وؿ ت رس

  1010{{َٴبٳاضٳىڅ َٴبٳاضٳىڅ   ٚٳازٺٚٳازٺ  ايڃعٳكٹٝلٴايڃعٳكٹٝلٴ  }}

فػػذا ا٢ب ػػى ال ػػغّب، وكػػاف هػػذا فػػرش ا٤بسػػجد الػػذي  ففرشػػوا مسػػجد رسػػوؿ ت 
 ي لوف عليه والذي يناموف عليه.

يػػػز قبػػل ا٣بالفػػػة، وكػػػاف أمػػػّباً علػػػى و٤بػػا جػػػاء ا٣بليفػػػة الزاهػػػد العابػػد عمػػػر بػػػن عبػػػد العز 
ا٤بدينة، وكاف هو الذي ُي لي ابلناس الفرائض، وهو الذي ٱبطب في م ا١بمعػة والعيػد فأصػرل 

أف يُزيل هذا الفػرش مػن مو ػع سػجودة كػٌب ص يكػوف بػْب جب تػه  عنهتبارؾ وتعاىل ر ي ت 
 ، وهذا من زهدة وورعه.وبْب الَباب كائاًل وهو ساجٌد ع 
                                                           

يصقاي لقض اٍيو  ايخزَ  ي اي  اي ن سين ٍي ي قه  ي7
يي قه ج معي لتلموٌيومضق ي    ي اي  اش ين ٍي ي8
ي ل  معيفٍي وضُلي ل لآ يال ايوه يوم قالي  اي  ٍي ُن ي9

ي  نَخي ل  َق يال اي ُ ي اي  لي اي لخ   يي10
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ع الفػػػػرش مػػػػن مو ػػػػع السػػػػجود، ليسػػػػجد علػػػػى الػػػػَباب دائمػػػػاً ع تبػػػػارؾ وتعػػػػاىل، فرفػػػػ
 .واقتداءاً وأتسياً بسيدان رسوؿ ت 

 :فأوؿ صفة من صفات هؤصء القـو
 أهنػػم إذا ُوعظػػوا آبايت كتػػاب ت اافعلػػػ  قلػػوفم، واقشػػعرلت أبػػداهنم فػػػذكروا ت 

ُسػػػػػػجدلاً سعاػػػػػػائ م، مَسػػػػػػلِّمْب  -طوا يعػػػػػػِب سػػػػػػق -سلسػػػػػػنت م، وخػػػػػػروا ع سػػػػػػبحااه وتعػػػػػػاىل 
 .ومستسلمْب ع 

      ومػػػاذا يفعلػػػوف   السػػػجود؟            يسػػػبحوا
 قاؿ:   السجود، والتسبيحات عللم ا لنا رسوؿ ت، فعن عقبة بن عامر  ٕبمد ت 

ُٻا  }} ُٻايځ ِڇبٹبٹ  "ؾځػٳبٿ ٵ"ؾځػٳبٿ ٵ  ْٳعٳيځتٵ:ْٳعٳيځتٵ:  يځ ِڇاغٵ ِڇ "  ضٳبٿوځضٳبٿوځ  اغٵ ِڇ "ايڃعٳظٹٝ ٍٳ  ايڃعٳظٹٝ ٍٳقځا ٍٴ  قځا ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ٖٳا: :   اي ٖٳاادٵعٳًڂٛ ِٵ،  ؾٹٞؾٹٞ  ادٵعٳًڂٛ ِٵ،ضٴنڂٛعٹهڂ   ضٴنڂٛعٹهڂ

ُٻا ًځ ُٻاؾځ ًځ ِٳ  غٳبٿ ڇغٳبٿ ڇ  ْٳعٳيځتٵ: "ْٳعٳيځتٵ: "  ؾځ ِٳاغٵ ٍٳ  ضٳبٿوځضٳبٿوځ  اغٵ ٍٳا٭ځعٵًځ٢ " قځا ٖٳا: : ا٭ځعٵًځ٢ " قځا ٖٳاادٵعٳًڂٛ ِٵ   ؾٹٞؾٹٞ  ادٵعٳًڂٛ ِٵ غٴذٴٛزٹنڂ   1111{{غٴذٴٛزٹنڂ

، فمػػن أراد أف يسػػتزيد مػػن التسػػبيل .... لكػػن إذا أردت أف تزيػػد فبػػاب ا٤بزيػػد مفتػػوح
فػال كػرج، وص كجػر علػى فاػل ت تبػارؾ وتعػاىل،  ...  الركػوع والسػجود يػد ع والتحم

وكما قلنا أف سيدان رسػوؿ ت افسػه قػد زاد، كمػا  .. والذي يريد أف يكتفي ٗبا ورد فال مااع،
 قاؿ:

ٗڇٞ  غٳذٳسٳغٳذٳسٳ  }} ٗڇٞٚٳدٵ ٘ٴ  يٹًډصٹٟيٹًډصٹٟ  ٚٳدٵ ٘ٴخٳًځكځ ٘ٴ  ٚٳؾٳلٻٚٳؾٳلٻ  خٳًځكځ ُٵعٳ ٘ٴغٳ ُٵعٳ ٙٴ  غٳ ٙٴٚٳبٳكٳطٳ ٘ٹ  ٚٳبٳكٳطٳ ٛٵيٹ ٘ٹبٹشٳ ٛٵيٹ ٘ٹ   بٹشٳ ٛٻتٹ ٘ٹ ٚٳقڂ ٛٻتٹ   1212{{ٚٳقڂ

 ، وكػػػػػػاف أكيػػػػػػاانً يقػػػػػػوؿ  ذة كلمػػػػػػات كػػػػػػاف يسػػػػػػتزيد فػػػػػػا سػػػػػػيدان رسػػػػػػوؿ ت هػػػػػػ
 ركوعه وسجودة:

ُٳ٬  ضٳبټضٳبټ  قڂسټٚؽٷ،قڂسټٚؽٷ،  غٴبټٛحٷغٴبټٛحٷ  }} ُٳ٬ايڃ   1313{{ٚٳايطټٚحڇ ٚٳايطټٚحڇ   ٥ٹهځ١ٹ٥ٹهځ١ٹايڃ

فالباب مفتػوٌح لفاػل ت وإكػراـ .... فما داـ اإلاساف ُيسبل ت  .... كل هذا وارد،
 ت جل   ُعالة.

                                                           
يصقاي  ٍيو وويو  ايم ج ي اي  ن ي اي  ملين ٍي ي ق ي11
يج معي لتلموٌيومضق ي    ي اي  اش ين ٍي ي قه ي12
ي وُ يمض  يوصقاي  ٍيو ووي اي  اش ين ٍي ي قه ي13
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  ًلد اٌغَؽَشًلد اٌغَؽَش
ل السػػجود؟   األوقػػات الػػٍب يتنػػزلؿ في ػػا ت بفاػػله وخػػّبة وبركتػػه إىل مػػٌب يكػػوف أفاػػ

 :الُعبلاد من عباد ت، هذا الوق  قاؿ فيه 
ٍٴ  }} ٓٳعٻ ٍٴٜٳتٳ ٓٳعٻ ٓٳا  ٜٳتٳ ٓٳاضٳبټ ٌٻ  ٚٳتٳعٳايځ٢ٚٳتٳعٳايځ٢  تٳبٳاضٳىځتٳبٳاضٳىځ  ضٳبټ ٌٻنڂ ًځ١ٺ  نڂ ٝٵ ًځ١ٺيځ ٝٵ ُٳا٤ٹ  إڇيځ٢إڇيځ٢  يځ ُٳا٤ٹايػٻ ٝٳا  ايػٻ ْٵ ٝٳاايسټ ْٵ ٌڇ  ثٴًڂحٴثٴًڂحٴ  ٜٳبٵكځ٢ٜٳبٵكځ٢  سٹنيٳسٹنيٳ  ايسټ ٝٵ ًډ ٌڇاي ٝٵ ًډ   ايڃآخٹطٴايڃآخٹطٴ  اي

ٍٴ ٍٴٜٳكڂٛ ٔٵ: : ٜٳكڂٛ ٔٵَٳ ٘ٴ،  ؾځأځغٵتٳذٹٝبٳؾځأځغٵتٳذٹٝبٳ  عٴْٛٹٞعٴْٛٹٜٞٳسٵٜٳسٵ  َٳ ٘ٴ،يځ ٔٵ  يځ ٔٵَٳ ٓٹٞ  َٳ ٓٹٜٞٳػٵأځيڂ ٘ٴ،  ٜٳػٵأځيڂ ٝٳ ٘ٴ،ؾځأڂعٵڀٹ ٝٳ ٔٵ  ؾځأڂعٵڀٹ ٔٵَٳ ْٹٞ  َٳ ٘ٴ   ؾځأځغڃؿٹطٳؾځأځغڃؿٹطٳ  ٜٳػٵتٳػٵؿٹطٴْٹٜٞٳػٵتٳػٵؿٹطٴ ٘ٴ يځ   1414{{يځ

 و  رواية أخرى:
ٌڇ  ثٴًڂحٴثٴًڂحٴ  َٳهٳ٢َٳهٳ٢  إشٳاإشٳا  }} ٝٵ ًډ ٌڇاي ٝٵ ًډ ٚٵ  اي ٚٵأځ ـٴ  أځ ـٴْٹكٵ ٌڇ،  ْٹكٵ ٝٵ ًډ ٌڇ،اي ٝٵ ًډ ٍٳ  اي ٍٳْٳعٳ ُٳا٤ٹ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ا  ا    ْٳعٳ ُٳا٤ٹايػٻ ٝٳا،  ايػٻ ْٵ ٝٳا،ايسټ ْٵ ٍٳ  ايسټ ٍٳؾځكځا ٌٵ: : ؾځكځا ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ   َٹ

ٌڈ ٌڈغٳا٥ٹ ٘ٴ؟  غٳا٥ٹ ٝٳ ٘ٴ؟ؾځأڂعٵڀٹ ٝٳ ٌٵ  ؾځأڂعٵڀٹ ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ ٘ٴ؟  ؾځأځغڃؿٹطٳؾځأځغڃؿٹطٳ  َٴػٵتٳػٵؿٹطڈَٴػٵتٳػٵؿٹطڈ  َٹ ٘ٴ؟يځ ٌٵ  يځ ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ ٘ٹ؟  ؾځأځتٴٛبٳؾځأځتٴٛبٳ  تٳا٥ٹبٺتٳا٥ٹبٺ  َٹ ٝٵ ًځ ٘ٹ؟عٳ ٝٵ ًځ ٌٵ  عٳ ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ   زٳاعڈزٳاعڈ  َٹ

٘ٴ؟ ٘ٴ؟ؾځأڂدٹٝبٳ   1515{{ايڃؿځذٵطٴ ايڃؿځذٵطٴ   ٜٳڀڃًڂعٳٜٳڀڃًڂعٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ؾځأڂدٹٝبٳ

ػمْب، ف ػي تعػِب أاػه يتنػزلؿ ٖبػّبة،  وكلمة يتنزلؿ ٯبب أف انتبه ٥با، فلي  لنػا شػأٌف اب٤بُجسِّ
ؿ بعطاءاته، ويتنزلؿ فباته، ويتنزلؿ بتجلياته، ويتنػزلؿ سسػرارة، ويتنزلؿ بربة، ويتنزلؿ بفاله، ويتنزل 

 ويتنزلؿ ساوارة، ويتنزلؿ ٗبا ص يُعد وص ُٰبد من فاله وإكرامه وعطاءة.
والرُل  األخّب من الليل هو وق  السػحر، والػذي كػاف أصػحاب رسػوؿ ت كري ػوف 

ا الوقػ  هػو الػذي اختػارة ت للمناجػاة عليه، وكذلك ال ا٢بوف   كل زماف ومكاف، ألف هذ
معػػه، ينػػاـ الغافػػل، ويبقػػى الػػذين يريػػدوف وجػػه الػػذي ص يغفػػل وص ينػػاـ تبػػارؾ وتعػػاىل، والػػذي 

 يقوؿ في م ت لسيدان داود عليه السالـ   األثر الوارد:
ٞٻ، ٚأشنطِٖ   }} ٞٻ، ٚأشنطِٖ إٕ يٞ عبازاڄ َٔ عبازٟ أڂسبِٗ ٚحيبْٛٞ، ٚأؾتام إيِٝٗ ٜٚؿتاقٕٛ إي إٕ يٞ عبازاڄ َٔ عبازٟ أڂسبِٗ ٚحيبْٛٞ، ٚأؾتام إيِٝٗ ٜٚؿتاقٕٛ إي

نطْٚٞ، َٔ غًو ططٜكِٗ أسببت٘، َٚٔ عسٍ عِٓٗ َكت٘، قايت امل٥٬ه١: ٜا ضبٓا َٚا نطْٚٞ، َٔ غًو ططٜكِٗ أسببت٘، َٚٔ عسٍ عِٓٗ َكت٘، قايت امل٥٬ه١: ٜا ضبٓا َٚا ٜٚصٜٚص

ٜٴطاعٕٛ ايظ٬ٍ بايٓٗواض   ٜٴطاعٕٛ ايظ٬ٍ بايٓٗواض  ع٬َتِٗ؟ قاٍ: ِٖ عبازٷ َٔ عبازٟ  نُوا  نُوا    --ٜعوو ا٭دػواّ   ٜعوو ا٭دػواّ     --ع٬َتِٗ؟ قاٍ: ِٖ عبازٷ َٔ عبازٟ 

ٓٻِٗ ايًٝووٌ، ٚاخووتًط ايظوو٬ّ، ٚاؾ ؾووت ايؿڂووطف،   ٓٻِٗ ايًٝووٌ، ٚاخووتًط ايظوو٬ّ، ٚاؾ ؾووت ايؿڂووطف،  ٜٴطاعووٞ ايطاعووٞ ايؿووؿٝل غُٓوو٘، ؾووإشا دوو ٜٴطاعووٞ ايطاعووٞ ايؿووؿٝل غُٓوو٘، ؾووإشا دوو

ٞٻ ٚدِٖٛٗ ْٚٴكبت ا٭ځغطٻ٠، ٚخ٬ نٌ سبْٚٴكبت ا٭ځغطٻ٠، ٚخ٬ نٌ سب ٞٻ ٚدِٖٛٗ ٝب حببٝب٘، اؾ ؾٛا إي   --ٖٚصا ٖٛ ايػذٛز ٖٚصا ٖٛ ايػذٛز   --ٝب حببٝب٘، اؾ ؾٛا إي

                                                           
ي لنخ نٌيومض  ي اي  ٍيهلَللين ٍي ي ق ي14
يمضق ي    ي اي  ٍيهلَللين ٍي ي ق ي15
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ُٹؤ قواضر ٚبواى، َٚؤ       ٞٻ بإْعواَٞ، ؾ ٞٻ أقساَِٗ، ْٚادْٛٞ به٬َٞ، ٚ ًكٛا إي ُٹؤ قواضر ٚبواى، َٚؤ      ْٚكبٛا إي ٞٻ بإْعواَٞ، ؾ ٞٻ أقساَِٗ، ْٚادْٛٞ به٬َٞ، ٚ ًكٛا إي ْٚكبٛا إي

ٙٺ ٚؾوواى، َٚوؤ قووا٥ِ ٚقاعووس، َٚوؤ ضانووع ٚغووادس، بعووٝو َووا ٜتشًُووٕٛ َوؤ أدًووٞ،    ٚٿ ٙٺ ٚؾوواى، َٚوؤ قووا٥ِ ٚقاعووس، َٚوؤ ضانووع ٚغووادس، بعووٝو َووا ٜتشًُووٕٛ َوؤ أدًووٞ،   َتووأ ٚٿ َتووأ

 قًووٛبِٗ َوؤ ْووٛضٟ   قًووٛبِٗ َوؤ ْووٛضٟ  ٚبػووُعٞ َووا ٜؿووهٕٛ َوؤ سووب، أٍٚ َووا أڂعڀووِٝٗ ثوو٬خ: أقووصف      ٚبػووُعٞ َووا ٜؿووهٕٛ َوؤ سووب، أٍٚ َووا أڂعڀووِٝٗ ثوو٬خ: أقووصف      

ؾٝٴدربٕٚ عو نُا أڂخرب عوِٓٗ، ٚيوٛ إٔ ايػوُاٚات ٚا٭ضانوني   َوٛاظِٜٓٗ ٫غوتكًًتٗا       ؾٝٴدربٕٚ عو نُا أڂخرب عوِٓٗ، ٚيوٛ إٔ ايػوُاٚات ٚا٭ضانوني   َوٛاظِٜٓٗ ٫غوتكًًتٗا       

  {{ ِ، ٚأڂقبٌ عًِٝٗ بٛدٗٞ، أضأٜت َٔ أقبًتٴ عًٝ٘ بٛدٗٞ أٜعًِ َا أڂضٜس إٔ أڂعڀٝ٘؟!! ِ، ٚأڂقبٌ عًِٝٗ بٛدٗٞ، أضأٜت َٔ أقبًتٴ عًٝ٘ بٛدٗٞ أٜعًِ َا أڂضٜس إٔ أڂعڀٝ٘؟!!

ة، هؤصء هم العباد الذين ٱب   م رب العبػاد اب٤بقامػات ا٥بنيػة، والػدرجات الوهبيػة العليػ
 أف اكوف من م أٝبعْب. اسأؿ ت 

  لياَ اٌٍيًلياَ اٌٍيً
يُوصػػي ا٣باصػػة مػػن أصػػحابه، سف تكػػوف لػػه قومػػة    ولػػذلك كػػاف سػػيدان رسػػوؿ ت 

 ... آخر الليل
 رأى سيدان عبد ت بن عمر وكاف من اعمتدين   طاعة ت، فقاؿ له:

ِٳ،  }} ِٳ،ْٹعٵ ٌٴ  ْٹعٵ ٌٴايطٻدٴ ٘ٹ  عٳبٵسٴعٳبٵسٴ  ايطٻدٴ ٘ٹايًډ ًډ ٛٵ  اي ٛٵيځ ٕٳ  يځ ٕٳنځا ٔٳ  ٜٴكٳِّٜٞٴكٳِّٞ  نځا ٔٳَٹ ٌڇ  َٹ ٝٵ ًډ ٌڇاي ٝٵ ًډ ٕٳ  ،،  اي ٕٳؾځهځا ّٴ  ٫٫  بٳعٵسٴبٳعٵسٴ  ؾځهځا ٓٳا ّٴٜٳ ٓٳا ٔٳ  ٜٳ ٔٳَٹ ٌڇ  َٹ ٝٵ ًډ ٌڇاي ٝٵ ًډ   إڇ٫إڇ٫  اي

  1616{{  قځًٹ٬ٝقځًٹ٬ٝ

 :من كاف له قومٌة   جوؼ الليل اآلخر فيا هناة، قاؿ 
ُٳؿٻا٥ٹنيٳ  بٳؿٿطڇبٳؿٿطڇ  }} ُٳؿٻا٥ٹنيٳايڃ ِڇ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃ ًځ ِڇايظڊ ًځ ُٳػٳادٹسٹ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ايظڊ ُٳػٳادٹسٹايڃ ٓټٛضڇ  ايڃ ٓټٛضڇبٹاي ّٿ  بٹاي ّٿايتٻا ّٳ  ايتٻا ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ   ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹ ايڃكٹ ٝٳا   1717{{ايڃكٹ

ض على كارة العزيػز الغفػور يػـو الػدين، ألهنػم  ف ؤصء أصحاب النور، وأصحاب العر 
اً وقياماً ع، واآلخرين الغافلْب انئمْب.  كااوا ُسجدل

          ::  

تتجػاىف يعػػِب تتباعػد، كلمػػا أراد النػـو يتػػذكلر أاػػه يريػد أف ينػػاجي ت، فػال يتلػػذذ اب٤بنػػاـ، 
يػدخل   معيػة كبيػب  ص يغفػل وص ينػاـ، فيقػـو لينػاجي ت وكػٌب ألف تلُذذة   مناجػاة الػذي

 ت وم طفاة ... 
                                                           

ي لنخ نٌيومض  ي اي  اي  لين ٍي ي قه  ي16
يج معي لتلموٌيوصقاي  ٍيو ووي اي لَ لي اي لو ُ يي17
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  يريد ا٤بقاـ احملمود، فأمرة ت ابلت جد، وقاؿ لػه ت:  سيدان رسوؿ ت          
                                                ((ٜٜٚٚاا )إلسراء )وص يوجد   القرآف إلسراء

ي، مرل )لعل( و)عسى(، لكن ا   القرآف تكوف أتكيػد، يعػِب ليبعرػك ربػك مقامػاً  كروؼ ترجِّ
 ٧بمودا.
                                                             

             ((ٖٖٔٛٔٛالبالب)قرة)لعل( هنا للتأكيد، أي لت لوا إىل مقاـ التقوى. قرة( 
وعػػػاد ت مػػػرة ُأخػػػرى ففػػػرض علػػػى رسػػػوؿ ت فرياػػػة سادسػػػة، فػػػالفرائض ابلنسػػػبة لنػػػا 
ٟبسػػة  ال ػػبل والظ ػػر والع ػػر وا٤بغػػرب والعشػػاء، ولكػػن سػػيدان رسػػوؿ ت فػػرض ت عليػػه 

  فرياػػػػة سادسػػػػة:                                                                 
                                     (()ا٤بزمل)ا٤بزمل. 

فكاف سيدان رسوؿ ت يقـو الليل على قدـ واكدة، كٌب تتوـر قدمػه، زايدة   التػذلل 
 سبحااه وتعاىل عليه علػى كسػب القػراءة اأُلخػرى: والتارع ع جل   ُعالة، إىل أف أازؿ ت

                                   (()طػػػه)وطأهػػػا يعػػػِب أاز٥بػػػا وهػػػي قػػػراءة مػػػن  ػػػمن  طػػػه
 القراءات اأُلخرى   هذة اآلية الكرٲبة، والسيدة عائشة تقوؿ له: 

ِٳ  }} ِٳيٹ ٓٳعٴ  يٹ ٓٳعٴتٳكٵ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  ٖٳصٳاٖٳصٳا  تٳكٵ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ٘ٹ،ايًډ ٘ٴ  غځؿځطٳغځؿځطٳ  سٵسٵٚٳقځٚٳقځ  ايًډ ٘ٴايًډ ًډ ّٳ  َٳاَٳا  يځوځيځوځ  اي ّٳتٳكځسٻ ٔٵ  تٳكځسٻ ٔٵَٹ ْٵبٹوځ  َٹ ْٵبٹوځشٳ َٳا  شٳ َٳاٚٳ ٍٳ  تٳأځخٻطٳ،تٳأځخٻطٳ،  ٚٳ ٍٳقځا : : قځا

ٕٵ  أڂسٹبټأڂسٹبټ  أځؾځ٬أځؾځ٬ ٕٵأځ ٕٳ  أځ ٕٳأځنڂٛ   1818{{ؾٳهڂٛضٶا ؾٳهڂٛضٶا   عٳبٵسٶاعٳبٵسٶا  أځنڂٛ

ما داـ قػد وفػر ت يل، وفػتل يل، وأعطػاٍل كػذا وكػذا، أفػال أشػكرة علػى هػذة الػنعم؟!! 
 رماػاف كػاف ُٰبيػي الليػل كلػه، وبعػد ُٰبيي الليل إص قلػيال، لكػن   األايـ ا٤بباركػة   فكاف 

رماػاف أو قبلػه ٰبييػػه إص قلػيالً لكػي ص يشػػع علػى أمتػػه، يريػد ألمتػه التيسػػّب   عبػادة وطاعػػة 
 .العلي الكبّب 

  والذي يريد أف يكوف معه فتل ت له الباب:                                  
                                         ((ٕٕٓٓ)ا٤بزمػػل)فالػػذي يريػػد أف يكػػوف مػػع رسػػوؿ  ا٤بزمػػل

ت ص بد أف يكوف لػه قيػاـ مػن الليػل، ولكنػه لػي  فر ػاً عليػه، ولكنػه يُلػـز افسػه بشػيء مػن 
                                                           

ي لنخ نٌيومض  ي اي  اش ين ٍي ي قه ي18
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 القياـ لكي يكوف   معية ا٢ببيب ا٤ب طفى عليه أفال ال الة وأط السالـ.
كمػا قلنػا   -يبدأ منذ صالة العشاء إىل صالة الفجر، لكن أفال األوقات وقياـ الليل 

  وقػػ  السػػحر، وقيػػاـ الليػػل لػػي  شػػرطه ال ػػالة فقػػط، فيجػػوز ل اسػػاف أف يقػػـو الليػػل  -
  لياً لكتاب ت، أو أف يقـو الليل ذاكراً ع، أو أف يقـو الليل مستغفرًا بْب يدي ت.

  السحر كما قاؿ ت: وال حابة الكراـ أكيوا وق                            
                       )كػػااوا ٰبيػػوف وقػػ  السػػحر ابإلسػػتغفار بػػْب يػػدي ت   )الػػذارايت()الػػذارايت
. 

وٯبػػػوز أف ُٰبػػػي الليػػػل إذا كػػػاف أقامػػػه ت لتعلػػػيم العلػػػم النػػػافع والعمػػػل الرافػػػع، فاإلمػػػاـ 
كػاف يػزور سػيدان أٞبػد بػن كنبػل، وسػيدان أٞبػد بػن كنبػل كػاف كعػادة الكػراـ     الشافعي 

هػػذا الزمػػاف إذا زارة أكػػٌد ياػػع لػػه ابريقػػاً وطسػػتاً، كػػٌب إذا اسػػتيق    الليػػل يقػػـو ويتو ػػأ، 
 ألهنم كااوا كل م ٥بم قياـ.

اـ، واإلمػػػاـ فاإلمػػاـ الشػػافعي صػػللى العشػػاء واسػػتلقى علػػػى من ػػرة ومل يُقػػم ل ػػالة القيػػ
أٞبد بػن كنبػل كااػ  لػه ابنػة، وكااػ  مػن العابػدات، فػأرادت أف تعػرؼ مػاذا يفعػل الشػافعي 

 فراقبته لتتشبه به، ألهنم كااوا ٰببوف التشبه ابل ا٢بْب.
و  ال ػػػباح سػػػأ٥با أبوهػػػا: مػػػا رأيػػػك   الشػػػافعي؟، قالػػػ : رأيػػػ  فيػػػه ثػػػالث خ ػػػاؿ 

ة، وقاـ وصللى الفجر بدوف و وء، وعنػدما قػدمنا ليس    ال ا٢بْب، مل يُقم   الليل لل ال
فػػأراد أهنػػم ص ٲبػػنوف بطػػوهنم مػػن الطعػػاـ  لػػه الطعػػاـ أكػػل ومػػن بطنػػه، ومػػن عػػادة ال ػػا٢بْب 

اإلماـ أٞبد وكعادة ال ا٢بْب أف يترب  من الكالـ أوًص، وليتنا ٭بشػي علػى هػذا ا٤بػن ج، فقػاؿ 
وكػذا، فقػاؿ   األوىل: كللػُ    هػذة الليلػة  ٥با: اسأؿ الشػافعي، فقػاؿ لػه: ابنػٍب تقػوؿ كػذا

مائػػة مسػػألة فق يػػة كل ػػا ذػػم ا٤بسػػلمْب، وهػػذا كػػاف قيامػػه، قيػػاـ ليلػػه ٯبت ػػد   كػػلِّ ا٤بسػػائل 
الفق يػػػة الػػػٍب تشػػػغل ابؿ ا٤بسػػػلمْب، ف ػػػل هػػػذا أفاػػػل أـ مػػػن يشػػػتغل ابل ػػػالة والعبػػػادة؟!! 

، ودائمػػاً العمػػل ال ػػاحل الػػذي ال ػػالة والعبػػادة لنفسػػك، ولكػػن هػػذة ا٤بسػػائل لكػػل ا٤بسػػلمْب
قػػاؿ لػػه: والراايػػة؟ قػػاؿ: ، ... يتعػػدلى إىل الغػػّب أفاػػل عنػػد أكػػـر األكػػرمْب ورب العػػا٤بْب 

 وأان منذ صالة العشاء على و وئي كٌب صالة الفجر، فأان مل أًل.
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قػػػاؿ لػػػه: والرالرػػػة؟ قػػػاؿ: علمػػػُ  أف زادؾ كػػػالؿ فمػػػنُت بطػػػِب ألٍل ٠بعػػػُ    أقػػػواؿ 
 )من من بطنه من زاد ال ا٢بْب، من ت قلبه إٲباانً وككمة(!!.السابقْب: 

هذا كػٌب ص اقػف عنػد أمػوٌر معينػة، فقيػاـ الليػل للطبيػب   مػداواة ا٤بر ػى وعالج ػم 
أفاػػل مػػن ألػػػف ركعػػة   هػػػذة الليلػػة، وقيػػػاـ الليػػل للجنػػػدي الػػذي ٰبػػػرس ا٢بػػدود أو ٰبػػػرس 

 .ق ر القياـ على الركعات فقطالبالد أفال من ألف ركعة من وّبة، كٌب ص اُ 
فقياـ الليل ا٤ب م فيػه أف يكػوف   عمػٍل انفػع لنفسػه و٤بػن كولػه مػن عبػاد ت، ويق ػد 

 فذا العمل وجه ا٤بوىل تبارؾ وتعاىل.
 :س لل لنا هذا األمر بعمل بسيط، وله أجر عظيم، قاؿ  وسيدان رسوؿ ت 

ٔڇ  }} ٔڇَٳ ٝٵكځظځ  َٳ ٝٵكځظځاغٵتٳ ٔٳ  اغٵتٳ ٔٳَٹ ٌڇ  َٹ ٝٵ ًډ ٌڇاي ٝٵ ًډ ٜٵكځ  اي ٜٵكځٚٳأځ ٘ٴ  ظځظځٚٳأځ َٵطٳأځتٳ ٘ٴا َٵطٳأځتٳ ٝٳا  ا ًډ ٝٳاؾځكٳ ًډ ٔڇ  ؾځكٳ ٝٵ ٔڇضٳنڃعٳتٳ ٝٵ ُٹٝعٶا  ضٳنڃعٳتٳ ُٹٝعٶادٳ ٔٳ  نڂتٹبٳانڂتٹبٳا  دٳ ٔٳَٹ ٔٳ  َٹ ٔٳايصٻانٹطڇٜ ٘ٳ  ايصٻانٹطڇٜ ٘ٳايًډ ًډ   اي

  1919{{  ٚٳايصٻانٹطٳاتٹٚٳايصٻانٹطٳاتٹ  نځجٹريٶانځجٹريٶا

فيجػػب أف ص ٫بػػـر أافسػػنا علػػى األقػػل مػػن ركعتػػْب، تسػػتيق  قبػػل الفجػػر بقليػػل وصػػلِّ 
 ركعتْب، كٌب ُتكتب من الذاكرين ت كرّباً والذاكرات.

  ػثادج اٌذػاءػثادج اٌذػاء
 :          ذلك:  مث بعد

 دائماً ا٤بؤمن لي  له إص موصة، يعرض عليه كوائجه، ويرفع إليه طلباته، وكما قلنا:
ٌڇ  ثٴًڂحٴثٴًڂحٴ  َٳهٳ٢َٳهٳ٢  إشٳاإشٳا  }} ٝٵ ًډ ٌڇاي ٝٵ ًډ ٚٵ  اي ٚٵأځ ـٴ  أځ ـٴْٹكٵ ٌڇ،  ْٹكٵ ٝٵ ًډ ٌڇ،اي ٝٵ ًډ ٍٳ  اي ٍٳْٳعٳ ُٳا٤ٹ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ا  ا    ْٳعٳ ُٳا٤ٹايػٻ ٝٳا،  ايػٻ ْٵ ٝٳا،ايسټ ْٵ ٍٳ  ايسټ ٍٳؾځكځا ٌٵ: : ؾځكځا ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ   َٹ

ٌڈ ٌڈغٳا٥ٹ ٘ٴ؟ؾځأڂعٵؾځأڂعٵ  غٳا٥ٹ ٝٳ ٘ٴ؟ڀٹ ٝٳ ٌٵ  ڀٹ ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ ٘ٴ؟  ؾځأځغڃؿٹطٳؾځأځغڃؿٹطٳ  َٴػٵتٳػٵؿٹطڈَٴػٵتٳػٵؿٹطڈ  َٹ ٘ٴ؟يځ ٌٵ  يځ ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ ٘ٹ؟  ؾځأځتٴٛبٳؾځأځتٴٛبٳ  تٳا٥ٹبٺتٳا٥ٹبٺ  َٹ ٝٵ ًځ ٘ٹ؟عٳ ٝٵ ًځ ٌٵ  عٳ ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ   زٳاعڈزٳاعڈ  َٹ

٘ٴ؟ ٘ٴ؟ؾځأڂدٹٝبٳ   2020{{ايڃؿځذٵطٴ ايڃؿځذٵطٴ   ٜٳڀڃًڂعٳٜٳڀڃًڂعٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ؾځأڂدٹٝبٳ

هو الذي يطلػب منػا أف اػدعوة، ألف الػدعاء ٙبقيػٌع ل اسػاف ٗبقػاـ العبوديػة  أاػه ٰبتػاج 
د منك دوماً أاك ٙبتاج إليه، وأاك ٛبُػد  يػديك لػه، وأاػك دائمػاً ع، وهذا ما يريدة ت منا، يري

                                                           
يصقاي  ٍيو وويو  ايم ج ي اي  ٍيص ُ ي لخ نٌيي19
يمضق ي    ي اي  ٍيهلَلليي20
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تريد منه كل طلباتك الدايوية وكل أمنياتػك وروباتػك اأُلخرويػة، فكل ػا ترفع ػا إىل كاػرة مػن 
 :يقوؿ للشيء فيكوف، والدعاء قاؿ فيه 
  2121{{ايڃعٹبٳازٳ٠ٹ ايڃعٹبٳازٳ٠ٹ   َٴذټَٴذټ  ايسټعٳا٤ٴايسټعٳا٤ٴ  }}

واقفْب علػى اببػه اناديػه، واسػتغي  بػه، واطلػب  ٤باذا؟ ألف ت يريد منا أف اكوف دائماً 
 .منه تبارؾ وتعاىل، ف ذا دليٌل على أف العبد ٦ُبمٌل آبداب العبودية الٍب ُٰبب ا ت 

  تاب االٔفاقتاب االٔفاق
ص بػػد ل اسػػاف أف ٯبعػػل          آخػػر صػػفة مػػن هػػذة األوصػػاؼ: 

ٍب شله فا الكرَل ا٣بالؽ، فإذا تفالل عليػه ٗبػاؿ ٯبعػل مػن لنفسه ابابً ل افاؽ من كل النعم ال
هػػػذا ا٤بػػػاؿ جػػػزءاً للفقػػػراء وا٤بسػػػاكْب، وإذا تفالػػػل عليػػػه ابلعلػػػم ٯبعػػػل ا ػػػيباً مػػػن هػػػذا العلػػػم 
للج ػػالء والػػراوبْب   تعلػػيم أصػػوؿ الػػدين وكيرياتػػه وسػػننه وتشػػريعاته لوجػػه ت، فػػال يطلػػب 

 . كلمة شكر، كٌب ٯبعله خال اً لوجه ت على ذلك أجراً وص جزاءاً، وص كٌب
وإذا جعله ت   من ٍب كرَل، فيجعل مػن هػذا ا٤بن ػب ا ػيباً لقاػاء كػوائج الفقػراء 

 .وا٤بساكْب الذين ص سند ٥بم وص جاة ٥بم ابتغاء مر اة ت 
وإذا كبػػػػاة ت ابلقػػػػوة ٯبعػػػػل هػػػػذة القػػػػوة في ػػػػا ا ػػػػيب أياػػػػاً للمحتػػػػاجْب، ومسػػػػاعدة 

 :اء والفقراء وا٤بساكْب، مراًل كخذ بيد أعمى ليمشي   الطريع، قاؿ الاعف
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ُٳ٢  قځازٳقځازٳ  َٳ ُٳ٢أځعٵ ٛٳ٠ڄ،  أځضٵبٳعٹنيٳأځضٵبٳعٹنيٳ  أځعٵ ٛٳ٠ڄ،خٴڀڃ ٘ٴ  ٚٳدٳبٳتٵٚٳدٳبٳتٵ  خٴڀڃ ٘ٴيځ ٓٻ١ڂ   يځ ٓٻ١ڂ ايڃذٳ   2222{{ايڃذٳ

 ،..!! وص أاػػػػػػي  ٥بػػػػػػم !! أو يبحػػػػػػ  عػػػػػػن الفقػػػػػػراء وا٤بسػػػػػػاكْب الػػػػػػذين ص زائػػػػػػر ٥بػػػػػػم
، ولكػػي يقاػػي ٥بػػم كػػوائج م طمعػػاً   لكػػي يػػزورهم   ت، ولكػػي يُؤاسػػ م طلبػػاً ٤بر ػػاة ت

 :مر اة ت جل   ُعالة، قاؿ 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٘ٹ  قځهٳ٢قځهٳ٢  َٳ ٘ٹ٭ځخٹٝ ٓٵتٴ  سٳادٳ١ڄسٳادٳ١ڄ  ٭ځخٹٝ ٓٵتٴنڂ ٓٵسٳ  ٚٳاقٹؿڄاٚٳاقٹؿڄا  نڂ ٓٵسٳعٹ ٘ٹ،  عٹ ْٹ ٘ٹ،َٹٝعٳا ْٹ ٕٵ  َٹٝعٳا ٕٵؾځإڇ ٘ٴ   ؾٳؿځعٵتٴؾٳؿځعٵتٴ  ٚٳإڇ٫ٚٳإڇ٫  ضٳدٳ ٳضٳدٳ ٳ  ؾځإڇ ٘ٴ يځ  ٖٕ{{يځ

                                                           
يج معي لتلموٌيو ل نل  ٍي اي  شيي21
يج معي ل نل لقٍيو لنُه ٍي اي  اي  ليي22
   ُ ي ْولُ  يْ ٍي  ُ ي اي  اي  لين ٍي ي قه  ي23
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 :وقاؿ 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٘ٹ  غٳعٳ٢غٳعٳ٢  َٳ ٘ٹ٭ځخٹٝ ِڇ  ٭ځخٹٝ ًٹ ُٴػٵ ِڇايڃ ًٹ ُٴػٵ ٝٳتٵ  سٳادٳ١ٺسٳادٳ١ٺ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃ ٝٳتٵقڂهٹ ٘ٴ،  قڂهٹ ٘ٴ،يځ ٚٵ  يځ ٚٵأځ ِٵ  أځ ِٵيځ ٘ٴ  ؿځطٳؿځطٳغځغځ  تٴكڃضٳتٴكڃضٳ  يځ ٘ٴايًډ ًډ ٘ٴ  اي ٘ٴيځ ّٳ  َٳاَٳا  يځ ّٳتٳكځسٻ ٔٵ  تٳكځسٻ ٔٵَٹ   َٹ

٘ٹ ْٵبٹ ٘ٹشٳ ْٵبٹ َٳا  شٳ َٳاٚٳ ٘ٴ  ٚٳنڂتٹبٳٚٳنڂتٹبٳ  تٳأځخٻطٳ،تٳأځخٻطٳ،  ٚٳ ٘ٴيځ ٕڇ  يځ ٕڇبٳطٳا٤ٳتٳا ٔٳ  بٳطٳا٤ٳ٠څبٳطٳا٤ٳ٠څ: : بٳطٳا٤ٳتٳا ٔٳَٹ ٓٻاضڇ،  َٹ ٓٻاضڇ،اي ٔٳ  ٚٳبٳطٳا٤ٳ٠څٚٳبٳطٳا٤ٳ٠څ  اي ٔٳَٹ ٓٿؿځامڇ   َٹ ٓٿؿځامڇ اي   2424{{اي

و٤با كاف ا٤بسلموف األولوف ٲبشوف على هػذا ا٤بن ػاج، كااػ  اعمتتمعػات اإلسػالمية كل ػا 
 وص بغػػي وص شػػ ادة زور وص سػػرقة وص قتػػل وص كػػذب وص ٦بتمعػػات تقيػػة اقيػػة، لػػي  في ػػا إمث

 :ويبة وص ٭بيمة، ألهنم كااوا كل م كما قاؿ ابينا 
ٓٹنيٳ  تٳطٳ٣تٳطٳ٣  }} َٹ ُٴ٪ٵ ٓٹنيٳايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ِٵ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃ ٗڇ ُٹ ِٵتٳطٳاسٴ ٗڇ ُٹ ِٵ  تٳطٳاسٴ ٖٹ ٛٳازٿ ِٵٚٳتٳ ٖٹ ٛٳازٿ ِٵ  ٚٳتٳ ٗڇ ِٵٚٳتٳعٳاطڂؿٹ ٗڇ ٌڇ  ٚٳتٳعٳاطڂؿٹ ُٳجٳ ٌڇنځ ُٳجٳ ٛٶا  اؾٵتٳهځ٢اؾٵتٳهځ٢  إڇشٳاإڇشٳا  ايڃذٳػٳسٹ،ايڃذٳػٳسٹ،  نځ ٛٶاعٴهٵ   عٴهٵ

٘ٴ  تٳسٳاعٳ٢تٳسٳاعٳ٢ ٘ٴيځ ٙٹ  غٳا٥ٹطٴغٳا٥ٹطٴ  يځ ٙٹدٳػٳسٹ ُٻ٢  ٗٳطڇٗٳطڇبٹايػٻبٹايػٻ  دٳػٳسٹ ُٻ٢ٚٳايڃشٴ   2525{{  ٚٳايڃشٴ

 هؤصء ماذا ٥بم؟ 
              مػػػػػػػػا قلنػػػػػػػػا   البدايػػػػػػػػة:              

  . 

  دفاع اهلل ػٓ ادلؤِننيدفاع اهلل ػٓ ادلؤِنني
، وكػػرلـ ت وج ػػه، وبػػْب الوليػػد بػػن ُعقبػػة كػػدث اقػػاٌش بػػْب سػػيدان علػػيِّ بػػن طالػػب 

ر ػػي ت  َعبلػػاسٍ  ابْػػنِ  وكػػاف هػػذا   مكػػة، والوليػػد بػػن ُعقبػػة كػػاف علػػى الشػػرؾ والُكفػػر، فَعػػنِ 
 :عن ما
ٕٻ  }} ٕٻأځ ٛٳيٹٝسٳ  أځ ٛٳيٹٝسٳايڃ ٔٳ  ايڃ ٔٳبٵ ٍٳ  عٴكڃبٳ١ځعٴكڃبٳ١ځ  بٵ ٍٳقځا ٞٿ  قځا ًٹ ٞٿيٹعٳ ًٹ ٔڇ  يٹعٳ ٔڇبٵ ْٳا: :   طځايٹبٺطځايٹبٺ  أځبٹٞأځبٹٞ  بٵ ْٳاأځ ٓٵوځ  أځبٵػٳطڂأځبٵػٳطڂ  أځ ٓٵوځَٹ ٓٵوځ  ٚٳأځسٳسٴٚٳأځسٳسٴ  يٹػٳاْٶا،يٹػٳاْٶا،  َٹ ٓٵوځَٹ   َٹ

ٓٳاْٶا، ٓٳاْٶا،غٹ ًڃهځتٹٝبٳ١ٹ  ٚٳأځدٵًځ٢ٚٳأځدٵًځ٢  غٹ ًڃهځتٹٝبٳ١ٹيٹ ٓٵوځ،  يٹ ٓٵوځ،َٹ ٍٳ  َٹ ٍٳؾځكځا ٍٳ  ؾځاغٹلٷؾځاغٹلٷ  ؾځإڇْٻوځؾځإڇْٻوځ  اغٵهڂتٵ،اغٵهڂتٵ،: : ؾځكځا ْٵعٳ ٍٳؾځأځ ْٵعٳ ٘ٴ  ؾځأځ ٘ٴايًډ ًډ ::      اي        

                              }}2626..  

 فكاف هذا سبب ازوؿ هذة اآلية، لنعرؼ أف ت دائماً ُٰبكِّم القاعدة القرآاية:

                                                           
يفى ا ي  اي   عي اي  اي ن سين ٍي ي قه  ي24
ي وُ ي لنخ نٌيومضق ي    ي اي لق    ي اي لنشُليي25
 لّجلٌي اي  اي ن سين ٍي ي قه  ي لشلَ  ي26
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                             ((ٖٖٛٛ)ا٢بج)ا٢بج 

، وكااػػػ  ا٤بؤمنػػػوف ص يػػػدافعوا عػػػن أافسػػػ م، ألف الػػػذي يػػػدافع عػػػن م رب العػػػا٤بْب 
هػػذة تربيػػة رسػػوؿ ت ألصػػحابه األجػػالء دومػػاً، كػػاف يػػربي م أف كػػل واكػػد مػػن م يعتمػػد علػػى 

  كارة ت، ويتوكل على موصة، ويُلقي ٕبموله على ت، وت يتػوصة:                 
  ((ٜٜٔٙٔٙ)األعراؼ)وص ٰبمل همل أي شيء بعد ذلك أبداً. األعراؼ 

فعندما جاء رجٌل وتطاوؿ علػى سػيدان أ  بكػر   ٦بلػ  رسػوؿ ت، وهػذا الرجػل كػاف 
منافقػػاً، ألف الػػذي يتطػػاوؿ   ٦بلػػ  رسػػوؿ ت ص يكػػوف مؤمنػػاً صػػادؽ اإلٲبػػاف، ففػػي ٦بلػػ  

    رسوؿ ت ص بد من األدب التاـ:                                ((ٕٕ)ا٢بجرات)ا٢بجرات. 
، فلمػػا زاد الرجػػل عػػن وسػػيدان أبػػو بكػػر منػػل سػػاكتاً ومل يػػرد عليػػه أتدابً مػػع ا٢ببيػػب 

ا٢بػد، هػمل سػيدان أبػو بكػػر ابلػدفاع عػن افسػه، فقػاـ سػػيدان رسػوؿ ت مػن اعمتلػ ، فخػرج أبػػو 
 بكر مسرعًا خلف رسوؿ ت وقاؿ:

ٍٳضٳضٳ  ٜٳاٜٳا  }} ٍٳغٴٛ ٘ٹ،  غٴٛ ٘ٹ،ايًډ ٕٳ  ايًډ ٕٳنځا ٓٹٞ  نځا ُٴ ٓٹٜٞٳؿٵتٴ ُٴ ْٵتٳ  ٜٳؿٵتٴ ْٵتٳٚٳأځ ُٻا  دٳايٹؼٷ،دٳايٹؼٷ،  ٚٳأځ ًځ ُٻاؾځ ًځ ٘ٹ  ضٳزٳزٵتٴضٳزٳزٵتٴ  ؾځ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٘ٹ،  بٳعٵضٳبٳعٵضٳ  عٳ ٛٵيٹ ٘ٹ،قځ ٛٵيٹ   غځهٹبٵتٳغځهٹبٵتٳ  قځ

ُٵتٳ؟ ُٵتٳ؟ٚٳقڂ ٍٳ! ! ٚٳقڂ ٍٳقځا ٘ٴ  ::قځا ْٻ ٘ٴإڇ ْٻ ٕٳ  إڇ ٕٳنځا ًځوڅ  َٳعٳوځَٳعٳوځ  نځا ًځوڅَٳ ٓٵوځ،  ٜٳطٴزټٜٳطٴزټ  َٳ ٓٵوځ،عٳ ُٻا  عٳ ًځ ُٻاؾځ ًځ ٘ٹ  ضٳزٳزٵتٳضٳزٳزٵتٳ  ؾځ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٘ٹ  بٳعٵضٳبٳعٵضٳ  عٳ ٛٵيٹ ٘ٹقځ ٛٵيٹ   ٚٳقځعٳٚٳقځعٳ  قځ

ٕٴ، ٝٵڀځا ٕٴ،ايؿٻ ٝٵڀځا ِٵ  ايؿٻ ًځ ِٵؾځ ًځ ٔٵ  ؾځ ٔٵأځنڂ ٕڇ  َٳعٳَٳعٳ  يٹأځقڃعٴسٳيٹأځقڃعٴسٳ  أځنڂ ٝٵڀځا ٕڇايؿٻ ٝٵڀځا   2727{{  ايؿٻ

وصف ما كاػرة النػيب وقػاؿ ..... ف من ا٤بؤمنْب، ويسباف بعا ما، دما يتشاجر اثناعن
 في ما:

ٕڇ  }} ُٴػٵتٳبٻا ٕڇايڃ ُٴػٵتٳبٻا ٕڇ   ايڃ ْٳا ٝٵڀځا ٕڇ ؾٳ ْٳا ٝٵڀځا   2828{{ؾٳ

 ألاه   هذا الوق  كأهنما شيطاانف، لذلك يرداف على بعا ما.
        هو الذي دافع عن سيدان اإلماـ علي، وااظر لكالـ ت:  فاع 

        وكػػػػاف سػػػػيدان النػػػػيب  دائمػػػػاً عنػػػػدما يقػػػػرأ هػػػػذة اآليػػػػة يقػػػػف   هػػػػذا
 :فالوقف هنا ُسِبِّ وارد عن سيدان رسوؿ ت        ا٤بوقف، مث يعود فيقوؿ: 

                                                           
يمضق ي    يو لشه  ي اي  ٍيهلَلليي27
يمضق ي    يو  اي ن  ي اي ُ ُي ايٌ   نيي28
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      : 
)ق٬ډَوو١ )ق٬ډَوو١ يقػػوؿ   هػػذا اعمتػػاؿ:  زائم ص يسػػتوي هػػذا مػػع ذاؾ أبػػداً، واإلمػػاـ أبػػو العػػ 

ٗبػا فػي م رؤسػاء أهػل الشػرؾ الػذين ٱبػاؼ  ظڂؿط امل٪َٔ خريٷ عٓس ا  َٔ ٤ٌَ ا٭ض  نؿاضاڄ ظڂؿط امل٪َٔ خريٷ عٓس ا  َٔ ٤ٌَ ا٭ض  نؿاضاڄ 
من م الناس ووّبهم، فا٤بؤمن له منزلة كرٲبة عند ت ص أكػٌد مػن األولػْب وص اآلخػرين يسػتطيع 

 معرفت ا إص إذا عرلفه ت بذاته شأهنا.

  ؤِنني اٌظاحلنيؤِنني اٌظاحلنيشٌاب ادلشٌاب ادل
              : 
 وكما قلنا قبل ذلك أف اإلٲباف دائماً يكوف مقَبانً ابلعمل ال احل. 

 وهؤصء ماذا ٥بم؟
        : 

بعػد مفارقػة األشػباح،  ف ربنا ج لز ٥بم جنة ا٠ب ا جنة ا٤بأوى، أتوي إلي ا األرواحو ا٤بؤمن
قػػػاؿ    أرواح ا٤بػػػؤمنْب وا٤بتقػػػْب الػػػٍب ٚبػػػرج مػػػن هنػػػا أتوي إىل جنػػػة ا٤بػػػأوى، كاػػػرة النػػػيب 

 الش داء:
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٚٳاحٳ  إڇ ٚٳاحٳأځضٵ ٗٳسٳا٤ٹ  أځضٵ ٗٳسٳا٤ٹايؿټ ٝٵطڈ  ؾٹٞؾٹٞ  ايؿټ ٝٵطڈطځ ٔٵ  تٳعٵًڂلٴتٳعٵًڂلٴ  خٴهٵطڈخٴهٵطڈ  طځ ٔٵَٹ ُٳطڇ  َٹ ُٳطڇثٳ ٓٻ١ٹ  ثٳ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٚٵ  ايڃذٳ ٚٵأځ ٓٻ١ٹ   ؾٳذٳطڇؾٳذٳطڇ  أځ ٓٻ١ٹ ايڃذٳ   2929{{ايڃذٳ

 و  رواية أخرى:
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٚٳاحٳ  إڇ ٚٳاحٳأځضٵ ٝٵطڈ  ؾٹٞؾٹٞ  ٗٳسٳا٤ٹٗٳسٳا٤ٹايؿټايؿټ  أځضٵ ٝٵطڈطځ ٜٳا ڇ  ؾٹٞؾٹٞ  تٳطٵعٳ٢تٳطٵعٳ٢  خٴهٵطڈخٴهٵطڈ  طځ ٜٳا ڇضڇ ٓٻ١ٹ،  ضڇ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ ِٻ  ايڃذٳ ِٻثٴ ٕٴ  ثٴ ٕٴٜٳهڂٛ ٖٳا  ٜٳهڂٛ ٚٳا ٖٳاَٳأڃ ٚٳا   إڇيځ٢إڇيځ٢  َٳأڃ

ٌٳ ٓٳازٹٜ ٌٳقځ ٓٳازٹٜ   3030{{بٹايڃعٳطٵفڇ بٹايڃعٳطٵفڇ   َٴعٳًډكځ١ٺَٴعٳًډكځ١ٺ  قځ

عنػػدما ت ػػعد روح الشػػ يد تػػدخل   جػػوؼ طػػّب أخاػػر ويػػذهب فػػا إىل ا١بنػػة، يتنقػػل 
 من شجرة إىل شجرة، ومن فرع إىل فرع، ألهنم أكياء ص ٲبوتوف:

                         ((ٜٜٔٙٔٙ)آؿ عمػػػػػػراف)ف نػػػػػػاؾ أياػػػػػػاً أرزاؽ، ولكن ػػػػػػا ليسػػػػػػ    آؿ عمػػػػػػراف
                                                           

يج معي لتلموٌيومضق ي    ي اي   ي ايم لًيي29
ي لزه يلهق وي  اي لضلٌي اي  ٍيص ُ ي لخ نٌيي30
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كاألرزاؽ الدايوية، ولكن ا أرزاؽ إ٥بية مػن أاػوار وأسػرار ومشػاهدات و٘بليػات وإكرامػات ... 
 أرزاؽ من هذا الباب.

روكػػػه  ل ت وإذا كػػػاف مػػػن ال ػػػا٢بْب ا٤بتمكنػػػْب   ا٤بقػػػاـ عنػػػد رب العػػػا٤بْب، ُيشػػػكِّ 
على هياته وعلى صورته وتذهب كيف شاءت، وٛباي كي  تريػد، وتكػوف ٥بػا ا٢بريػة ا٤بطلقػة 
  كػػل عػػوامل ت جػػل   عُػػالة، ألهنػػا خرجػػ  مػػن هػػذا القفػػا الػػذي ُكبسػػ  فيػػه   ا٢بيػػاة 

وا ٢بظة ا٣بروج من ا٢بيػاة الػدايا، تالميػذة وقفػوا كولػه وأخػذ الدايا، ولذلك اإلماـ الغزايل 
 يبكوف فقاؿ:

ييىييييييييييينيلخيييييييييييى ٌ يَلو يييييييييييٍيمُتييييييييييي  يىييييييييييينيلخيييييييييييى ٌ يَلو يييييييييييٍيمُتييييييييييي  ي

يي

ييلييييييييييييييييُشيو ي  ل ُيييييييييييييييي ي  يييييييييييييييي لييييييييييييييييُشيو ي  ل ُيييييييييييييييي ي  يييييييييييييييي 

يي يوهييييييييييو يىو ييييييييييٍ يوهييييييييييو يىو ييييييييييٍ  يييييييييي يً  ييييييييييوىنو يي  يييييييييي يً  ييييييييييوىنو

يي

ييييييييييييييلًميمقييييييييييي ياليييييييييييًيو ني لهقييييييييييي ييييييييييييلًميمقييييييييييي ياليييييييييييًيو ني لهقييييييييييي 

يي ييالي ققييييييييييى ي ل ييييييييييىميمى يييييييييي  يا يييييييييي الي ققييييييييييى ي ل ييييييييييىميمى يييييييييي  يا يييييييييي 

يي

ييلوُيييييييييي لويوهييييييييييىين َيييييييييي مي ل قييييييييييًلوُيييييييييي لويوهييييييييييىين َيييييييييي مي ل قييييييييييً

يي ييالي  ييييييييل   ينو يييييييي ي ل ييييييييىميف يييييييي الي  ييييييييل   ينو يييييييي ي ل ييييييييىميف يييييييي 

يي

ييهييييييييييييٍياالي   يييييييييييي ويمييييييييييييايه هقيييييييييييي هييييييييييييٍياالي   يييييييييييي ويمييييييييييييايه هقيييييييييييي 

يي  ى .. دار، ويكوف هناؾ   جنة ا٤بأو ينتقل من دار إىل
     : 

 والنُػُزؿ هو منزله ومقامه الذي يستقر فيه إىل يـو الدين ويـو العرض وا١بزاء.
 و٤باذا هذا كله؟ 

          األعمػػاؿ الطيبػػػة، والنػػػوااي ال ػػػادقة الػػػٍب وفق ػػػم ت    ٥بػػػا
 كياذم الدايا.

ف ٱب نا فذة األلطػاؼ، وأف ٯبعلنػا مػن اسأؿ ت عزوجل أف ُٰبققنا فذة األوصاؼ، وأ
 أهل هذة العناايت، وأف ٯبعلنا من الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف أكسنه

ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ
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  11أىً اٌظذقأىً اٌظذق..1515
اسػػتفتل كنػػوز الفاػػل اإل٥بػػي ببسػػم ت، واسػػأله عػػز شػػأاه أف  -بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  

يفػػتل لنػػا كنػػوز فاػػله وخػػّبة وبػػرة وعطػػااية، الل ػػم صػػلِّ وسػػلم وابرؾ علػػى سػػيدان دمحم م ػػدر 
فػػٌع عػػن م كػػل األذى ا٥بُػػدى والنػػور، وا١بالػػب للمػػؤمنْب   الػػدايا واآلخػػرة ا٥بنػػا والسػػرور، ودا

والشرور، صلى ت عليه وعلى آله بدور ا٥بُػدى، وأصػحابه م ػابيل الظػالـ، وكػل مػن  بع ػم 
علػى هػذا ا٥بػدي الكػرَل إىل يػـو الػدين، وعلينػػا مع ػم أٝبعػْب ٗبنِّػك وفاػلك وجػودؾ اي أركػػم 

 الراٞبْب.
عسػى ت  ٫باوؿ و٫بػن وإايكػم أف اعمػل اب٢بػدي  الػوارد عػن كبيػب ت وم ػطفاة 

  أف يعمنا بعطااية، فقد قاؿ : مرل هذة اعمتال   
ُٳعٳ  َٳاَٳا  }} ُٳعٳادٵتٳ ّٷ  ادٵتٳ ٛٵ ّٷقځ ٛٵ ٝٵتٺ  ؾٹٞؾٹٞ  قځ ٝٵتٺبٳ ٔٵ  بٳ ٔٵَٹ ٝٴٛتٹ  َٹ ٝٴٛتٹبٴ ٘ٹ  بٴ ٘ٹايًډ ًډ ٕٳ  تٳعٳايځ٢تٳعٳايځ٢  اي ٕٳٜٳتٵًڂٛ ٘ٹ  نٹتٳابٳنٹتٳابٳ  ٜٳتٵًڂٛ ٘ٹايًډ ًډ ٘ٴ  اي ٜٳتٳسٳاضٳغٴْٛٳ ٘ٴٚٳ ٜٳتٳسٳاضٳغٴْٛٳ ِٵ  ٚٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵبٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ   بٳ

ِٴ  ْٳعٳيځتٵْٳعٳيځتٵ  إڇيډاإڇيډا ٗڇ ٝٵ ًځ ِٴعٳ ٗڇ ٝٵ ًځ ٓٳ١ڂ،  عٳ ٓٳ١ڂ،ايػٻهٹٝ ِٴ  ايػٻهٹٝ ٗٴ ٝٳتٵ ِٴٚٳغځؿٹ ٗٴ ٝٳتٵ ُٳ١ڂ،  ٚٳغځؿٹ ُٳ١ڂ،ايطٻسٵ ِٴٚٳسٳؿډتٵٚٳسٳؿډتٵ  ايطٻسٵ ِٴٗٴ ُٳ٬  ٗٴ ُٳ٬ايڃ ِٴ  ٥ٹهځ١ڂ،٥ٹهځ١ڂ،ايڃ ٖٴ ِٴٚٳشٳنځطٳ ٖٴ ٘ٴ  ٚٳشٳنځطٳ ٘ٴايًډ ًډ   اي

ٔٵ ُٳ ٔٵؾٹٝ ُٳ ٙٴ  ؾٹٝ ٓٵسٳ ٙٴعٹ ٓٵسٳ   22{{  عٹ

وكػػل مكػػػاف تسػػجد فيػػػه ع صػػار بيتػػػاً ع، ف نياػػػاً لنػػا أٝبعػػػْب فػػذة العطػػػاءات مػػػن رب 
 .العا٤بْب، الٍب بشلران فا ال ادؽ الوعد األمْب  سيدان دمحم 

  فنت آخش اٌضِاْفنت آخش اٌضِاْ
ابلػأ ٗبػا سػيحدث    ذات ألف النػيب وقد اخَبان هذة اآلايت مػن سػورة األكػزاب ابلػ

 أزماانا هذة وقاؿ في ا:
ٕٴ  }} ٝٳهڂٛ ٕٴغٳ ٝٳهڂٛ ٔٷ  بٳعٵسٹٟبٳعٵسٹٟ  غٳ ٔٷؾٹتٳ ٌڇ  نځكٹڀځعڇنځكٹڀځعڇ  ؾٹتٳ ٝٵ ًډ ٌڇاي ٝٵ ًډ ِڇ  اي ًٹ ُٴظڃ ِڇايڃ ًٹ ُٴظڃ   33{{  ايڃ

وأشػػنع هػػذة الفػػًب وأشػػرلها فػػًب األفكػػار البعيػػدة عػػن الوسػػطية اإلسػػالمية ومػػن ج خػػّب 
                                                           

ي 2ُِّ/ٓ/ِْهـي1ِْٓماينج ييِٕ لص   ُ ُ يي–صل  ُى يي1
ي  ٍيو ووي اي  ٍيهلَللييصقاي2
يم   ي ل نل  ٍي ايجق  ي اي ن ي يي3
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 :، و  رواية أخرى قاؿ الربية 
ٕٴ  }} ٕٴغٳتٳهڂٛ ٔٷ،  غٳتٳهڂٛ ٔٷ،ؾٹتٳ ٌٳ  ؾٹتٳ ٌٳقٹٝ ُٳدٵطٳزٴ  َٳاَٳاٚٳٚٳ: : قٹٝ ُٳدٵطٳزٴايڃ ٗٳا؟  ايڃ ٓٵ ٗٳا؟َٹ ٓٵ ٍٳ  َٹ ٍٳقځا ٘ٹ،  نٹتٳابٴنٹتٳابٴ: : قځا ٘ٹ،ايًډ ٘ٹ  ايًډ ٘ٹؾٹٝ ِٵ،  َٳاَٳا  ْٳبٳأڂْٳبٳأڂ  ؾٹٝ ِٵ،قځبٵًځهڂ   ٚٳخٳبٳطٴٚٳخٳبٳطٴ  قځبٵًځهڂ

ِٵ،  َٳاَٳا ِٵ،بٳعٵسٳنڂ ِٴ  بٳعٵسٳنڂ ِٴٚٳسٴهڃ ِٵ،  َٳاَٳا  ٚٳسٴهڃ ٓٳهڂ ٝٵ ِٵ،بٳ ٓٳهڂ ٝٵ ٛٳ  بٳ ٛٳٖٴ ٌٴ  ٖٴ ٌٴايڃؿځكٵ ٝٵؼٳ  ايڃؿځكٵ ٝٵؼٳيځ ٍڇ،  يځ ٗٳعٵ ٍڇ،بٹايڃ ٗٳعٵ ٛٳ  بٹايڃ ٛٳٖٴ ٔٵ  ايډصٹٟايډصٹٟ  ٖٴ ٔٵَٳ ٘ٴ  َٳ ٘ٴتٳطٳنځ ٔٵ  تٳطٳنځ ٔٵَٹ   دٳبٻاضڈ،دٳبٻاضڈ،  َٹ

٘ٴ ُٳ ٘ٴقځكٳ ُٳ ٘ٴ،  قځكٳ ٘ٴ،ايًډ ٔٵ  ايًډ َٳ ٔٵٚٳ َٳ ٗٴسٳ٣  ابٵتٳػٳ٢ابٵتٳػٳ٢  ٚٳ ٗٴسٳ٣ايڃ ٝٵ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃ ٝٵغځ ٙٹغځ ٙٹطڇ ٘ٴ  طڇ ًډ ٘ٴأځنٳ ٘ٴ،  أځنٳًډ ٘ٴ،ايًډ ٛٳ  ايًډ ٗٴ ٛٳؾځ ٗٴ ٌٴ  ؾځ ٌٴسٳبٵ ٘ٹ  سٳبٵ ٘ٹايًډ ًډ ُٳتٹنيٴ،  اي ُٳتٹنيٴ،ايڃ ٛٳ  ايڃ ٖٴ ٛٳٚٳ ٖٴ   ايصٿنڃطٴايصٿنڃطٴ  ٚٳ

ِٴ، ِٴ،ايڃشٳهٹٝ ٛٳ  ايڃشٳهٹٝ ٖٴ ٛٳٚٳ ٖٴ ِٴ،  ايكٿطٳا ڂايكٿطٳا ڂ  ٚٳ ُٴػٵتٳكٹٝ ِٴ،ايڃ ُٴػٵتٳكٹٝ ٛٳ  ايڃ ٖٴ ٛٳٚٳ ٖٴ ٘ٹ  تٳعڇٜؼٴتٳعڇٜؼٴ  يځايځا  ايډصٹٟايډصٹٟ  ٚٳ ٘ٹبٹ ٛٳا٤ٴ،  بٹ ٖٵ ٛٳا٤ٴ،ايڃأځ ٖٵ ًڃتٳبٹؼٴ  ٚٳيځاٚٳيځا  ايڃأځ ًڃتٳبٹؼٴتٳ ٘ٹ  تٳ ٘ٹبٹ   بٹ

ٓٳ١ڂ، ٓٳ١ڂ،ايڃأځيڃػٹ ٘ٴ  ٜٳؿٵبٳعٴٜٳؿٵبٳعٴ  ٚٳيځاٚٳيځا  ايڃأځيڃػٹ ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ُٳا٤ٴ،  َٹ ُٳا٤ٴ،ايڃعٴًځ ٓٵكځهٹٞ  ٚٳيځاٚٳيځا  ايطٻزٿ،ايطٻزٿ،  نځجٵطٳ٠ٹنځجٵطٳ٠ٹ  ٔٵٔٵعٳعٳ  ٜٳدٵًځلٴٜٳدٵًځلٴ  ٚٳيځاٚٳيځا  ايڃعٴًځ ٓٵكځهٹٞتٳ ٘ٴ،  تٳ ٘ٴ،عٳذٳا٥ٹبٴ ٛٳ  عٳذٳا٥ٹبٴ ٖٴ ٛٳٚٳ ٖٴ   ٚٳ

ِٵ  ايډصٹٟايډصٹٟ ِٵيځ ٘ٹ  يځ ٓٵتٳ ٘ٹٜٳ ٓٵتٳ ٔټ  ٜٳ ٔټايڃذٹ ٘ٴ  إڇشٵإڇشٵ  ايڃذٹ ُٹعٳتٵ ٘ٴغٳ ُٹعٳتٵ ٕٵ  غٳ ٕٵأځ ْٻا  أځ ْٻاقځايڂٛا: ))إڇ ٓٳا  قځايڂٛا: ))إڇ ُٹعٵ ٓٳاغٳ ُٹعٵ ْٶا  غٳ ْٶاقڂطٵ٤ٳا ٛٳ  عٳذٳبٶا  ،عٳذٳبٶا  ،  قڂطٵ٤ٳا ٛٳٖٴ ٔٵ  ايډصٹٟايډصٹٟ  ٖٴ ٔٵَٳ   َٳ

ٍٳ ٍٳقځا ٘ٹ  قځا ٘ٹبٹ ٔٵ  قٳسٳمٳ،قٳسٳمٳ،  بٹ َٳ ٔٵٚٳ َٳ ِٳ  ٚٳ ِٳسٳهځ ٘ٹ  سٳهځ ٘ٹبٹ ٍٳ،  بٹ ٍٳ،عٳسٳ ٔٵ  عٳسٳ َٳ ٔٵٚٳ َٳ ٌٳ  ٚٳ ُٹ ٌٳعٳ ُٹ ٘ٹ  عٳ ٘ٹبٹ َٳ  أڂدٹطٳ،أڂدٹطٳ،  بٹ َٳٚٳ ٘ٹ  زٳعٳازٳعٳا  ٔٵٔٵٚٳ ٝٵ ٘ٹإڇيځ ٝٵ ٟٳ  إڇيځ ٟٳٖٴسٹ   قٹطٳا ٺقٹطٳا ٺ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ٖٴسٹ

ِڈ ِڈَٴػٵتٳكٹٝ   44{{  َٴػٵتٳكٹٝ

 .. ف ايت القرآف في ا كل ما ٰبتاج إليه اإلاساف
إذا وابػػػ  ا٤بعلومػػػات   عػػػامل األكػػػواف، فا٤بعلومػػػات مبروثػػػة   كتػػػاب مكػػػوف األكػػػواف 

 وقد كاف اإلماـ علي ،  :يٛ ناع َو عكواٍ بعوري يٛدستو٘      )يٛ ناع َو عكواٍ بعوري يٛدستو٘      وكـر ت وج ه يقػوؿ(

 ص ٰبتػػػػػػاج إىل التنبيػػػػػػه عليػػػػػػه والبحػػػػػػ  عنػػػػػػه، وإ٭بػػػػػػا يقػػػػػػرأ كتػػػػػػاب ت في ديػػػػػػه ا  ا    نتووووووابنتوووووواب
 إىل ما  اع منه.

وكػػاف كرػػّب مػػن ال ػػا٢بْب ُيسػػألوف: كيػػف تعرفػػوف أخبػػار ا٣بلػػع وأاػػتم ص تتحػػدثوف وص 
٘بالسوف من يتحدثوف في ا؟! فيقولوف: اقػرأ كتػاب ت فػنعلم كػل مػا يػدور   الكػوف قذف ت 

 ُعالة!!!.جل   
واآلايت الػػٍب معنػػا   ا٢بقيقػػة ت ػػف ا٢بػػاؿ الػػذي ٫بػػن فيػػه اآلف ٝباعػػة ا٤بسػػلمْب، وإف 

 .شاء ت كما كدث مع األولْب سيحدث مع اآلخرين من ا ر رب العا٤بْب 
، فأي معركػة كاػرها هذة اآلايت ازل  بعد وزوة، وكلمة وزوة يعِب كارها النيب 

 النيب ُتسملى وزوة.

                                                           
يصقاي ل  نمٍيو لتلموٌي اي  ٍي اي  ٍيي ل يي4
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وصحبه بناءاً على إشارة من سيدان سػلماف  الغزوة اب٣بندؽ، ألف النيب  و٠بي  هذة
 كفروا خندقاً كوؿ جزء من ا٤بدينة، وٙب لنوا خلفه من األعداء. الفارسي 

 :وُتسمى ايااً ابسم السورة  وزوة األكزاب
لعػػرب ألف الي ػػود وكمػػا فعلػػوا   البدايػػة يفعلػػوف اآلف مػػع ا٤بسػػلمْب   الن ايػػة، فػػألب وا ا

ٝبيعاً، وذهبوا إىل أهل مكة، وقػاؿ ٥بػم أهػل مكػة: اي معشػر ي ػود أاػتم أهػل كتػاب، مػا رأيكػم 
فيمػػا جػػاء بػػه دمحم؟ أهػػو الػػذي علػػى ا٢بػػع،؟ أـ ٫بػػن الػػذين علػػى ا٢بػػع؟ فمػػن ُفػػت م و ػػال٥بم 

 وتزويرهم كعادذم قالوا: أاتم الذين على ا٢بع، ودمحم ومن معه على الباطل.
  هي قايت م:                                                   

هػػػذا كػػػالـ رب العػػػا٤بْب، ف ػػػل هػػػذا الكػػػالـ يتغػػػّب أو يتقلػػػب أو يتحػػػولؿ؟ ص، ألف  ا٤بائػػػدة(ا٤بائػػػدة(ٕٕٛٛ))
 الي ود هم الي ود.

بَػل للمسػلمْب بػه  فجمع العرب ٝبوع م وجاءت القبائل العربية تتزعم ا قريش ٗبػا ص قِ 
كما ٰبدث اآلف، ص ابلسالح، وص ابلعتاد، واب٤باواة، وص بعػدد األفػراد ا٤بقػاتلْب مػن ا١بيػوش، 

 وهو اف  السيناريو يتكرر   هذة األايـ.
بب ّبته اإل٥بية األمػر، وأخػرب صػحبه أهنػم  وقبل ٦بيا م إىل ا٤بدينة استشفل الرسوؿ 

عػػد عشػػرة أايـ وصػػل  كػػل هػػذة القبائػػل العربيػػة، وأكػػاطوا سػػيأتوف بعػػد عشػػرة أايـ، وابلفعػػل ب
 ....   اب٤بدينة

 ومع النيب افٌر قليل ص يستطيع أف يواجه فم هؤصء، إىل أف جاء ا ر ت.

  األؼضاب يف ػظشٔااألؼضاب يف ػظشٔا
 لنا: ذكلران ت   القرآف كٌب اقتدي   ع ران و  أكوالنا مع أعدائنا بقوؿ ت 

                     : 
 فكما أخربهم بقدـو األكزاب بعد عشرة أايـ، قاؿ لنا:

ِٴا٭ڂا٭ڂ  ٜٴٛؾٹوڂٜٴٛؾٹوڂ  }} ِٴَٳ ٕٵ  َٳ ٕٵأځ ِٵ  تٳسٳاعٳ٢تٳسٳاعٳ٢  أځ ٝٵهڂ ًځ ِٵعٳ ٝٵهڂ ًځ ُٳا  عٳ ُٳانځ ٗٳا،  إڇيځ٢إڇيځ٢  نځًځ١ڂنځًځ١ڂا٭ځا٭ځ  تٳسٳاعٳ٢تٳسٳاعٳ٢  نځ ٗٳا،قځكٵعٳتٹ ٍٳ  قځكٵعٳتٹ ٍٳؾځكځا ٌٷ  ؾځكځا ٌٷقځا٥ٹ ٔٵ: : قځا٥ٹ َٹ ٔٵٚٳ َٹ   قٹًډ١ٺقٹًډ١ٺ  ٚٳ
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ٔٴ ٔٴْٳشٵ َٳ٦ٹصٺ؟  ْٳشٵ ٛٵ َٳ٦ٹصٺ؟ٜٳ ٛٵ ٍٳ  ٜٳ ٍٳقځا ٌٵ: : قځا ٌٵبٳ ِٵ  بٳ ْٵتٴ ِٵأځ ْٵتٴ ٛٵ  أځ ٛٵٜٳ ِٵ  نځجٹريٷنځجٹريٷ  َٳ٦ٹصٺَٳ٦ٹصٺٜٳ ٓٻهڂ ِٵٚٳيځهٹ ٓٻهڂ ٌڇ  نځػٴجٳا٤ٹنځػٴجٳا٤ٹ  غڂجٳا٤ٷغڂجٳا٤ٷ  ٚٳيځهٹ ٝٵ ٌڇايػٻ ٝٵ ٔٻ  ايػٻ ٓٵعٳعٳ ٝٳ ٔٻٚٳيځ ٓٵعٳعٳ ٝٳ ٘ٴ  ٚٳيځ ًډ ٘ٴاي ًډ ٔٵ  اي ٔٵَٹ   َٹ

ِٴ  قٴسٴٚضڇقٴسٴٚضڇ ٚٿنڂ ِٴعٳسٴ ٚٿنڂ ٗٳابٳ١ځ  عٳسٴ ُٳ ٗٳابٳ١ځايڃ ُٳ ِٵ  ايڃ ٓٵهڂ ِٵَٹ ٓٵهڂ ٔٻ  َٹ ٝٳكڃصٹؾځ ٔٻٚٳيځ ٝٳكڃصٹؾځ ٘ٴ  ٚٳيځ ًډ ٘ٴاي ًډ ِٴ  ؾٹٞؾٹٞ  اي ِٴقڂًڂٛبٹهڂ ٔٳ،  قڂًڂٛبٹهڂ ٖٵ ٛٳ ٔٳ،ايڃ ٖٵ ٛٳ ٍٳ  ايڃ ٍٳؾځكځا ٌٷ  ؾځكځا ٌٷقځا٥ٹ ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : قځا٥ٹ ٍٳضٳغٴٛ   ضٳغٴٛ

٘ٹ ٘ٹايًډ ًډ َٳا  اي َٳاٚٳ ٔٴ؟  ٚٳ ٖٵ ٛٳ ٔٴ؟ايڃ ٖٵ ٛٳ ٍٳ  ايڃ ٍٳقځا ٝٳا  سٴبټسٴبټ: : قځا ْٵ ٝٳاايسټ ْٵ ٝٳ١ڂ  ايسټ ٖٹ ٝٳ١ڂٚٳنځطٳا ٖٹ ٛٵتٹ  ٚٳنځطٳا ُٳ ٛٵتٹايڃ ُٳ   55{{  ايڃ

فكما قاؿ ٥بم، قاؿ لنا، وهػل ٙبقػع قػوؿ النػيب لنػا أـ مل يتحقػع بعػد؟!! ٙبقػع، اجتمعػوا 
علػػى ا٤بسػػلمْب، ومػػن الػػذي ٝبع ػػم؟ الي ػػود، ألهنػػم هػػم الػػذين بيػػدهم زمػػاـ األمػػور   أمريكػػا، 

 -وكػذبوا  -مػوا وأهل الغرب كل م ذيوؿ  بعػٌة ألمريكػا، فكل ػم ٘بمعػوا علػى ا٤بسػلمْب، وزع
أهنػم وصػلوا إىل ا٤بسػتوى األعلػى   ال ػدؽ واألمااػة، أيػن أمػاات م فيمػا كػدث   العػػراؽ؟!!  
كيػػف دخلػػوا العػػراؽ؟ أمل ٱبتلقػػوا أخبػػاراً وصػػوراً علػػى أف العػػراؽ فيػػه أسػػلحٌة ذريػػة؟!! مث بعػػد 

 ذلك هم الذين اعَبفوا سف العراؽ مل يكن فيه شي !!.
يا، مث ا٘ب وا إىل سوراي، ويريدوف قاصمة الظ ر لسػوراي بعػد أف وبعد ذلك ا٘ب وا إىل ليب

أخػػذوا كػػل األسػػلحة الكيماويػػة مػػن م، وسػػلمت ا ٥بػػم ا٢بكومػػة السػػورية را ػػيًة مر ػػية، لكػػن م 
اخَبعػػػوا أف هنػػػاؾ سػػػالح كيمػػػاوي لياػػػربوا ويقسػػػموا سػػػوراي إىل أقسػػػاـ، كمػػػا قسػػػموا ليبيػػػا 

 الي ود. والعراؽ إىل أقساـ، وكل هذة األمور سبب ا
أف يُعلمنا   قرآاه ٗبا كدث، وما ٰبػدث لنػا علػى هنػج ابينػا، وطالبنػا مػن  فأراد ت 

   كل أكواله. البداية أف اقتدي وهنتدي واتأسى برسوؿ ت 
  هػػذة الغػػزوة ٤بػػا أشػػار عليػػه سػػلماف الفارسػػي ٕبفػػر خنػػدؽ   ا٤بدينػػة  فرسػػوؿ ت 

الػػَباب، بػػل كااػػ  ال ػػخرة الػػٍب تستع ػػي علػػي م وص شػػارك م   ا٢بفػػر، وشػػارك م   ٞبػػل 
، قػابلت م صػخرٌة شػديدة ال ػالبة فػذهبوا إىل يستطيعوف تفتيت ػا يلجػأوف إىل كاػرة النػيب 

 ، فطلػػب مػن م أف كتػػوة ٗبػػاء، فأمسػكه وكػػرلؾ فػػاة، وتلػى عليػػه ودعػػا ت كاػرة النػػيب 
 ل افس ا.فيه، مث رشه على ال خرة، فإذا ابل خرة تتفت  من ِقبَ 

اب٤بسػػتقبل العظػػيم الػػذي ٯُب ػػزة ٥بػػم  -مػػع مػػا هػػم فيػػه  -ومػػرًة أخػػرى أراد أف يُبشػػرهم 
 َوَأَخػػػذَ  ثَػْوبَػػػُه، فَػػػأَْلَقى  اّلللِ  َرُسػػػوؿُ  ا٤بػػػوىل الكػػػرَل، فقػػػابلت م صػػػخرة شػػػديدة ال ػػػالبة، َفَجػػػاءَ 

 :َوقَاؿَ  اْلِمْعَوَؿ،
                                                           

يصقاي  ٍيو وويومضق ي    ي ايثى   يي5
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ِڇ  }} ِڇبٹػٵ ٘ٹ،  بٹػٵ ًډ ٘ٹ،اي ًډ ًڂ  ؾځهځػٳطٳؾځهځػٳطٳ  نٳطٵبٳ١ڄ،نٳطٵبٳ١ڄ،  ؾځهٳطٳبٳؾځهٳطٳبٳ  اي ًڂثٴ ٍٳ  ايكٻدٵطٳ٠ٹ،ايكٻدٵطٳ٠ٹ،  حٳحٳثٴ ٍٳٚقځا ٘ٴ: : ٚقځا ًډ ٘ٴاي ًډ   َٳؿځواتٹٝ ٳ َٳؿځواتٹٝ ٳ   أڂعٵڀٹٝتٴأڂعٵڀٹٝتٴ  أځنڃبٳطٴ،أځنڃبٳطٴ،  اي

ّڇ،  ّڇ، ايؿٻوا ٘ٹ   ايؿٻوا ًډو ٘ٹ ٚٳاي ًډو ٞ   ٚٳاي ْٿو ٞ إڇ ْٿو ٖٳا   ٭ڂبٵكٹوطٴ ٭ڂبٵكٹوطٴ   إڇ ٖٳا قڂكٴوٛضٳ ُٵوطٳ   قڂكٴوٛضٳ ُٵوطٳ ايڃشٴ ٕٳ  ايڃشٴ ٕٳاٯ ٔٵ   اٯ ٔٵ َٹو ٞ   َٹو ْٹ ٞ َٳهځوا ْٹ ِٻ   ٖٳوصٳا، ٖٳوصٳا،   َٳهځوا ِٻ ثٴو   أڂخٵووطٳ٣،أڂخٵووطٳ٣،  نٳوطٳبٳ نٳوطٳبٳ   ثٴو

ٍٳ ٍٳٚٳقځا ِڇ: : ٚٳقځا ِڇبٹػٵ ٘ٹ،  بٹػٵ ًډ ٘ٹ،اي ًډ ًڂجٶا  ٚٳنځػٳطٳٚٳنځػٳطٳ  اي ًڂجٶاثٴ ٍٳ  آخٳطٳ،آخٳطٳ،  ثٴ ٍٳٚٳقځا ٘ٴ: : ٚٳقځا ًډ ٘ٴاي ًډ ٘ٹ   ؾځواضڇؽٳ، ؾځواضڇؽٳ،   َٳؿځواتٹٝ ٳ َٳؿځواتٹٝ ٳ   أڂعٵڀٹٝوتٴ أڂعٵڀٹٝوتٴ   أځنڃبٳوطٴ، أځنڃبٳوطٴ،   اي ًډو ٘ٹ ٚٳاي ًډو   ٚٳاي

 ٞ ْٿو ٞ إڇ ْٿو ٔٳ  قځكٵوطٳ قځكٵوطٳ   ٭ڂبٵكٹووطٴ٭ڂبٵكٹووطٴ  إڇ ُٳووسٳا٥ٹ ٔٳايڃ ُٳووسٳا٥ٹ ٝٳضٳ   ايڃ ٝٳضٳ ا٭ځبٵو ٕٳ،  ا٭ځبٵو ٕٳ،اٯ ِٻ  اٯ ِٻثٴوو ٍٳ  ثٳايٹجٳو١ڄ، ثٳايٹجٳو١ڄ،   نٳووطٳبٳنٳووطٳبٳ  ثٴوو ٍٳٚٳقځووا ِڇ : : ٚٳقځووا ِڇ بٹػٵو ٘ٹ،  بٹػٵو ًډوو ٘ٹ،اي ًډوو   ؾځكځڀځووعٳؾځكځڀځووعٳ  اي

٘ٴ  ٚقاٍ:ٚقاٍ:  ايڃشٳذٳطٳ،ايڃشٳذٳطٳ، ًډ ٘ٴاي ًډ ٔڇ،  َٳؿځاتٹٝ ٳَٳؿځاتٹٝ ٳ  أڂعٵڀٹٝتٴأڂعٵڀٹٝتٴ  أځنڃبٳطٴ،أځنڃبٳطٴ،  اي ُٳ ٝٳ ٔڇ،ايڃ ُٳ ٝٳ ٘ٹ  ايڃ ًډ ٘ٹٚٳاي ًډ ْٿٞ  ٚٳاي ْٿٞإڇ ٓٵعٳا٤ٳ  بٳابٳبٳابٳ  ٭ڂبٵكٹطٴ٭ڂبٵكٹطٴ  إڇ ٓٵعٳا٤ٳقٳ   66{{    قٳ

أيػػن هػػم وأيػػن هػػذا الكػػالـ؟!! كػػٌب أف بعػػض ا٤بنػػافقْب الػػذين لػػي  ٥بػػم إص عػػامل الػػدايا 
والطْب، وص يستشعروف من مّباث النبػوة شػيااً ألف قلػوفم ُولػٌف، قػاؿ بعاػ م: إف أكػدان ص 
كمن على افسه أف يقاي كاجته، ودمحم يُبشران أاه سُتفتل بالد الشػاـ وبػالد فػارس؟!! وهػذا 

  نػػػػػافقْب، لكػػػػػن ا٤بػػػػػؤمنْب أهػػػػػل يقػػػػػْب، يعلمػػػػػوف علػػػػػم اليقػػػػػْب قػػػػػوؿ رب العػػػػػا٤بْب: أسػػػػػلوب ا٤ب

                                                          )النجم()النجم(. 
          ، وقػػاؿ للمسػػلمْب أٝبعػػْب منػػذ بعرتػػه إىل يػػـو الػػدين: فػػأمران ت 

األرض  كلمػة )لكػػم( ٤بػن كػػاف معاصػراً لػػه، و٤بػػن بعػدة، ولنػػا، و٤بػن بعػػدان، إىل أف يػػرث ت 
 ومن علي ا، فكلنا مطالبوف فذة اآلية لنفوز فذة العناية.

ومل يُقل: )لقد كاف لكم   دمحم( ألف دمحم له أجٌل ٧بػدوٌد، لكػن الرسػالة إىل أف يػرث ت 
 بعدة. األرض ومن علي ا، فال ايب  

                    يعِب قدوة طيبة   كػل أكوالػه، إف كػاف
  تعامله مع ت، أو كاف   تعامله مع أهل منزلػه، أو كػاف   تعاملػه مػع ا٤بػؤمنْب، أو كػاف   

زاف الػذي اػزف بػه كػل أمػوران تعامله مع ا١بّباف واألقارب، أو كٌب   تعامله مع األعداء، فػا٤بي
 لُنر ي ت أف ازف أعمالنا كل ا سكواؿ كبيب ت وم طفاة.

وهػػذا ا٤بيػػزاف الػػذي لػػو جعلػػه ا٤بؤمنػػوف أٝبعػػوف ميػػزاانً ٥بػػم مػػا كػػدث اخػػتالٌؼ أبػػداً بػػْب 
 .مسلم ومسلم، ٤باذا ٬بتلف ما دمنا كلنا ازف ٗبيزاف واكد، وهو ميزاف رسوؿ ت 

وهػػذا يػػزف بفكػػرة، وهػػذا يػػزف ابطالعػػه، وهػػذا يػػزف ٗبػػا وصػػل  إليػػه ف ػػذا يػػزف فػػواة، 
                                                           

يصقاي لقض اٍيومضق ي    ي اي لنل  ي اي    يي6
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أف يُزيل ػا، وأف ٯبمػع  اجت اداته، فيحدث خالفات كما ٰبدث   هػذا الزمػاف، اسػأؿ ت 
 ا٤بؤمنْب أٝبعْب على كلمة سواء.

لنػػا لنروػػب   هػػذا األمػػر، أف الػػذي يتأسلػػى برسػػوؿ ت هػػو الػػذي يفػػوز  مث بػػْبل ت 
٤  بقامْب أو سكدٮبا: فذين ا               الذي يريد ر اء ت عليه

أف يتػػػابع رسػػػوؿ ت، والػػػذي يريػػػد النجػػػاة   الػػػدار اآلخػػػرة ويرجػػػو هػػػذة النجػػػاة فعليػػػه بػػػوزف 
ت وص أكوالػػػه كل ػػػا سكػػػواؿ رسػػػوؿ ت، وص يكتفػػػي بػػػذلك بػػػل عليػػػه دائمػػػاً وأبػػػداً أف يػػػذكر 

 .        يتخلى عن ذكر ت طرفة عْب وص أقل: 
لذلك ٱُبربان ت عن أكواؿ ا٤بؤمنْب ال ػادقْب لنحػاوؿ أف اكػوف مػن م أٝبعػْب إف شػاء 

عنػػدما رأوا األعػػداء وهػػم  ت، فػػا٤بؤمنْب ال ػػادقْب مل ٰبػػدث عنػػدهم هلػػٌع، وص فػػزٌع وص جػػزعٌ 
ف   زماانا لو اجتمع  أمم األرض كأمريكا ومػن كو٥بػا، و ف ال ادقو ا٤بؤمنوأيااً قادموف. .. 

أسػػلحة إ٥بيػػة  بػػل ولػػو ُأ ػػيف إلػػي م روسػػيا ومػػن مع ػػا، فػػإف كلمػػة ت هػػي الُعليػػا، ألف ع 
تعجػػز عػػن مقاومت ػػا والوقػػوؼ أمام ػػا كػػل اصخَباعػػات وا٤بعػػدات والتسػػليحات البشػػرية، إف  

وّبهػػا، ص يقػػف أي شػػيء أمػػاـ قػػدرة مػػن يقػػوؿ للشػػيء كػػن كااػػ  اوويػػة أو هيدروجينيػػة أو 
 فيكوف.
            فػػػالنيب أخػػػربهم أهنػػػم كتػػػوف بعػػػد عشػػػرة أايـ، وبعػػػد

ألف                عشػػرة أايـ وجػػػدوهم قػػػادمْب، فكػػػاف رد  فعل ػػػم: 
ؤمنْب   الػػدايا أف يكػػوف ٥بػػم في ػػا ا ػػيٌب مػػن الػػبالء أو اصبػػتالء، ٤بػػاذا؟ لتحسػػن ت وعػػد ا٤بػػ

  عاقبت م، ويرتفع شأهنم ومقام م يـو العرض وا١بػزاء:                            
                                                                        

                 )العنكبوت()العنكبوت(. 
ص بػػد مػػن اصختبػػار، وص بػػد مػػن اصمتحػػاف، وص بػػد مػػن الػػبالء للمػػؤمنْب   هػػذة الػػدار، 

 ليكشف عن قوة اإلٲباف، وعن اليقْب الذي امتن به قلوب أهل اإلٲباف.
حي فسيسػػارعوا لل ػػياح والشػػائعات، وتتبػػع هػػذة الشػػائعات ولػػو  اإلٲبػػاف إذا كػػاف سػػط

كااػػ  ُمغر ػػة، ويبػػدأوا يفتّػػوا   عاػػد إخػػواهنم ا٤بػػؤمنْب، لكػػن إذا كػػاف اإلٲبػػاف قػػد وصػػل إىل 
مقاـ اليقْب، فيكوف ا٤بؤمن واثع ٛباـ الرقة أف ت كما ا ػر النػيب ومػن معػه   وػزوة األكػزاب 
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 قػػػػػػادـ لنػػػػػػا   ا٤بعػػػػػػارؾ القادمػػػػػػة، وأياػػػػػػاً بغػػػػػػّب قتػػػػػػاؿ:بغػػػػػػّب قتػػػػػػاؿ، فػػػػػػإف شػػػػػػاء ت الن ػػػػػػر 
                          ((ٕٕ٘٘)األكزاب)األكزاب. 

األعػػداء كػػااوا أكرػػر مػػن عشػػرة آصؼ، وا٤ب ػػيبة الُعظمػػى أف الي ػػود الػػذين كػػااوا مػػع 
عػػه إذا جػػاء النػػيب   ا٤بدينػػة وكػػااوا كػػوايل ٜبا٭بائػػة مقاتػػل، وكػػاف قػػد اتفػػع مع ػػم علػػى ا١ب ػػاد م

عػػدوٌّ إىل ا٤بدينػػة، فخػػااوة وكشػػفوا من ػػرة، وأصػػبل العػػدو مػػن ا٣بػػارج، والعػػدو مػػن الػػداخل، 
 وهذا ما ٰبدث اآلف، ف و اف  األمر، فالسيناريو يُعاد مرًة أخرى.

لنمػػة احملمديػػة مػػع اخػػتالؼ ا٢بجػػم والقػػوى، فػػإذا كػػااوا قبػػل  مسػػركية يُعيػػدها ت 
يػػػػْب، وإذا كااػػػػ  األسػػػػلحة قبػػػػل ذلػػػػك أسػػػػلحة بدائيػػػػة، ذلػػػػك عشػػػػرة آصؼ، فػػػػاآلف هػػػػم مال

فػا فنػاؤهم والقاػاء علػي م إف شػاء ت  فاألسلحة اآلف أسلحة كواية ج زوها ليجعػل ت 
 وأر اة كاف يقوؿ   ذلك عن أسلحة الغرب: رُب العا٤بْب، واإلماـ أبو العزائم 

يي ييييينيمييييي ي هييييي يميييييايآلييييي ي وي يييييق   ييييينيمييييي ي هييييي يميييييايآلييييي ي وي يييييق  

يي

ييفهييييييييٍيل صيييييييي  يوهييييييييىي هيييييييي يًَ يييييييي  فهييييييييٍيل صيييييييي  يوهييييييييىي هيييييييي يًَ يييييييي  

كل ما ي نعواه سيكوف ونيمة لنا، كما ونم كارة النيب الي ود ومػا مع ػم، ف ػو افػ  يي
األمر، ولكن الناس لي  عندهم ال رب ا١بميل الذي أمران به ت   كتابػه العزيػز، يقػوؿ لكػل 

  ا٤بؤمنْب:                                                           
 فنحتاج أف اعمل فذة اآلية. آؿ عمراف(آؿ عمراف(ٕٕٓٓٓٓ))

ػػل افسػػه  فسػػيدان رسػػوؿ ت شػػارك م   كػػل شػػيء، كػػٌب   ا١بػػوع كػػاف مػػرل م، ومل يُفاِّ
 علي م، وهي اأُلسوة الطيبة الٍب ينبغي على كل مسلم أف يتأسلى فا   أايمنا هذة.

  ٔظش اهلل ألًٌيائؤظش اهلل ألًٌيائو
 دوة مػػػػن كاػػػػرته عنػػػػدما شػػػػاهدوا األعػػػػداء مػػػػدك م ت وقػػػػاؿ فػػػػي م:وهػػػػم ٗبػػػػا شػػػػاه

              ٤با شاهدوا األعػداء قػد كرُػرت أعػدادهم زاد اإلٲبػاف، ألف
 :  النيب بشرهم فذا، وهم يعلموف أف ت                          ((ٕٕٔٔ)اعمتادلة)اعمتادلة. 

  ومػػػػاذا عنػػػػا اي رب؟                             ((٘ٔ٘ٔ)وػػػػافر)فلنػػػػا ا ػػػػيٌب    وػػػػافر
الن ػػر إف شػػاء ت، كػػٌب ص يقػػوؿ أكػػد: أف الن ػػر ٢باػػرة النػػيب فقػػط، ص، فػػنحن أمػػة النػػيب، 
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  فين ػػػران ت مػػػن أجػػػل كاػػػرة النػػػيب:                             ((٘ٔ٘ٔ)وػػػافر)وهػػػل  وػػػافر
  ذلك   اآلخرة؟ قاؿ:                                  ((٘ٔ٘ٔ)وافر)وافر. 

 :  ص بػػد أف يكػػوف الن ػػر هنػػا كػػٌب افػػرح بن ػػر ت                     
                ) ()الرـو  .)الرـو

، فلػػػم ٙبػػػدث ، وجػػػاء األعػػػداء، دعػػػا ت بعػػػد أف كفػػػر ا٣بنػػػدؽ فحاػػػرة النػػػيب 
معركػػػة   وػػػزوة األكػػػزاب، فأثنػػػاء ُمكػػػر م كػػػوؿ ا٤بدينػػػة، ا ػػػبوا خيػػػام م، و  الليػػػل أوقػػػدوا 
النّباف ليج زوا الطعاـ، أرسل ت علي م رٰباً قلبػ  قػدور الطعػاـ، وأطفػأت النػّباف، وخلعػ  

مػػػوا علػػػي م، فأخػػػذ ياػػػرب ا٣بيػػػاـ مػػػن شػػػدذا، ومنػػػن كػػػل طائفػػػة مػػػن م أف ا٤بسػػػلمْب قػػػد هج
 .بعا م بعاا وص يشعروف!!، مث رجعوا م زومْب كما أخرب رب العا٤بْب 

هزم م ت سف سللط علي م الريل، و٫بن ارى أكياان بعض ا٤بناورات ال غّبة   الليػل، 
فنجػػد بعػػض الُسػػحب احململػػة ابلػػربؽ، فنجػػد ا٣بػػوؼ، واظػػل ابلبيػػوت، مػػع أهنػػا منػػاورة صػػغّبة 

 فماذا لو كاا  فعلية؟! تذر الداير بالقعا، وهذة أسلحة القدرة اإل٥بية.جداً!!، 
سػػيدان رسػػوؿ ت ا ػػرة ت ٗبػػدد مػػن عنػػدة، وجنػػد مػػن عنػػدة، وهػػذا األمػػر مسػػتمر مػػع 
ال ػادقْب مػن ا٤بػؤمنْب إىل يػـو الػدين، فمػػرة ين ػرهم ابلػريل، ومػرًة ين ػرهم ابلرعػب يلقيػػه   

 قلوب الكافرين وا٤بشركْب.
إىل بيتػه وخلػع لبػاس  ا٤بعركػة، وبعػد أف رجػع الكفػار، ذهػب سػيدان رسػوؿ ت  وبعد

 ا٢برب، فجاءة سيدان جربيل وقاؿ له:
٘ٹ  ايػٿًځاحٳ،ايػٿًځاحٳ،  ٚٳنٳعٵتٳٚٳنٳعٵتٳ  قځسٵقځسٵ  }} ٘ٹٚٳايًډ ٙٴ،  َٳاَٳا  ٚٳايًډ ٓٳا ٙٴ،ٚٳنٳعٵ ٓٳا ِٵ،  ؾځاخٵطٴزٵؾځاخٵطٴزٵ  ٚٳنٳعٵ ٗڇ ٝٵ ِٵ،إڇيځ ٗڇ ٝٵ ٍٳ  إڇيځ ٍٳقځا ٔٳ؟  ؾځإڇيځ٢ؾځإڇيځ٢: : قځا ٜٵ ٔٳ؟أځ ٜٵ ٍٳ  أځ ٍٳقځا ٓٳا،  ٖٳاٖٳا: : قځا ٓٳا،ٖٴ   ٖٴ

ٓٹٞ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ٚٳأځؾٳاضٳٚٳأځؾٳاضٳ ٓٹٞبٳ ٜٵظځ١ځ  بٳ ٜٵظځ١ځقڂطٳ ٞټ  ؾځدٳطٳزٳؾځدٳطٳزٳ  قڂطٳ ٓٻبٹ ٞټاي ٓٻبٹ ِٵ     اي ٗڇ ٝٵ ِٵ إڇيځ ٗڇ ٝٵ   77{{إڇيځ

 ل حبه: فقاؿ 
ٔٻ  ٫٫  }} ٝٳ ٔٻٜٴكٳِّ ٝٳ ٓٹٞ  ؾٹٞؾٹٞ  إڇ٫إڇ٫  ايڃعٳكٵطٳايڃعٳكٵطٳ  أځسٳسٷأځسٳسٷ  ٜٴكٳِّ ٓٹٞبٳ ٜٵظځ١ځ،  بٳ ٜٵظځ١ځ،قڂطٳ ِٴ  ؾځأځزٵضٳىځؾځأځزٵضٳىځ  قڂطٳ ٗٴ ِٴبٳعٵهٴ ٗٴ ٍٳ  ايڀډطڇٜلڇ،ايڀډطڇٜلڇ،  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃعٳكٵطٳايڃعٳكٵطٳ  بٳعٵهٴ ٍٳؾځكځا   ؾځكځا

ِٵ ٗٴ ِٵبٳعٵهٴ ٗٴ ٗٳا،  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ْٴكٳِّْٞٴكٳِّٞ  ٫٫: : بٳعٵهٴ ٝٳ ٗٳا،ْٳأڃتٹ ٝٳ ٍٳ  ْٳأڃتٹ ٍٳٚٳقځا ِٵ  ٚٳقځا ٗٴ ِٵبٳعٵهٴ ٗٴ ٌٵ: : بٳعٵهٴ ٌٵبٳ ِٵ  ْٴكٳِّْٞٴكٳِّٞ  بٳ ِٵيځ ٓٻا  ٜٴطڇزٵٜٴطڇزٵ  يځ ٓٻاَٹ   شٳيٹوځشٳيٹوځ  ؾځصٴنٹطٳؾځصٴنٹطٳ  شٳيٹوځ،شٳيٹوځ،  َٹ

                                                           
ي لنخ نٌيومض  ي اي  اش ين ٍي ي قه ي7
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ٞٿ ٓٻبٹ ٞٿيٹً ٓٻبٹ ِٵ    يٹً ًځ ِٵؾځ ًځ ـٵ  ؾځ ٓٿ ـٵٜٴعٳ ٓٿ ِٵ  ٚٳاسٹسٶاٚٳاسٹسٶا  ٜٴعٳ ٗٴ ٓٵ ِٵَٹ ٗٴ ٓٵ   88{{َٹ

فأعطى األمر، وعرلفنا ابألمور الٍب تُوجد ا٣بالفات بْب ا٤بسلمْب كػٌب ص اقػف عنػدها، 
فبعض ال حابة ف موا مػن أمػر النػيب أهنػم ي ػلوف الع ػر مث يػذهبوف إىل بػِب ُقريظػة، وآخػرين 

األمػػر أهنػػم ص ي ػػلوف الع ػػر إص إذا ذهبػػوا إىل بػػِب ُقريظػػة، فػػذكروا ذلػػك ٢باػػرة ف مػػوا مػػن 
 النيب كٌب ص ٱبتلفوا، فلم يُعلِّع وأقرل اصثنْب، فليس  هذة ا٣بالفات الٍب تُفرِّؽ ا٤بسلمْب.

فمػػػن أجػػػاب النػػػداء وصػػػلى الع ػػػر وذهػػػب ف ػػػو علػػػى خػػػّب، ومػػػن أصػػػرل أف ص يػػػؤدي 
 هناؾ، ف ذا على خّب، واإلثناف ٦بت داف.ال الة إص بعد ذهابه إىل 
وصحبه وكاصروا بِب ُقريظة، وطلب مػن م أف ُيسػلِّموا فرفاػوا،  وذهب رسوؿ ت 

صػاكباً ٥بػم  فأشار علي م أف يوافقوا على ما ٰبكم به فرفاوا، وكاف سيدان سعد بن ُمعػاذ 
لنػيب ألاػه ُٰببػه صػنع لػه   ا١باهلية، وسيدان سعد بن معاذ كاف قػد ُجػرح   ا٢بػرب، وكاػرة ا

خيمػػػة   ا٤بسػػػجد النبػػػوي ليباشػػػرة   مر ػػػه ابسػػػتمرار، وااظػػػر إىل الرجػػػاؿ الػػػذين يػػػتكلم ت 
عػػن م، فقػػاؿ: الل ػػم إف كنػػَ  متػػوفيِب فػػال تتوفػػاٍل كػػٌب تُقػػرل عيػػِب   بػػِب ُقريظػػة، فبمجػػرد أف 

لكبػّب لتقػرل عينػه   دعا هذة الدعوة فتوقف ازيػف الػدـ   ا٢بػاؿ، فالتأجيػل مػن عنػد العلػي ا
 بِب ُقريظة، وطلب ي ود بِب ُقريظة وقالوا: ص ار ى إص ُٕبكم سعد بن ُمعاذ.

مع مر ه أف ٰبملوة، فحملوة على ٞبار، وااظر إىل األدب النبػوي عنػدما  فأمر به 
 جاء سعد بن ُمعاذ وكاف زعيم األا ار، قاؿ ٤بن كوله:

َٴٛا  }} َٴٛاقڂٛ ِٵ  إڇيځ٢إڇيځ٢  قڂٛ ٝٵطڇنڂ ِٵخٳ ٝٵطڇنڂ ٚٵ  خٳ ٚٵأځ ٝٿ  أځ ٝٿغٳ ِٵ غٳ ِٵ سٹنڂ   99{{سٹنڂ

 ليُعلمنا األدب النبوي، فالقيم النبوية  ٫بن   أمل  ا٢باجة إلي ا اآلف، 
فقػػاؿ: اي سػػعد إهنػػم ير ػػوف ٢بكمػػك ػ وكػػاف سػػيدان سػػعد شػػديد األدب ػ فنظػػر إىل 
الي ود وقاؿ ٥بم: أتر وف ُٕبكمي؟ قالوا: اعم، فخاطب النيب ومػن معػه ومل ينظػر إليػه أدابً مػع 

 تر وف ُٕبكمي؟ واستحى أف ينظر ٫بو رسوؿ ت، قاؿ:رسوؿ ت، وقاؿ: أ

                                                           
ي ٍي ي قه   لنخ نٌيومض  ي اي  اي  ليني8
ي لنخ نٌيومض  ي اي  ٍيص ُ ي لخ نٌيي9
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ِٴ  ؾځإڇْٿٞؾځإڇْٿٞ  }} ِٴأځسٵهڂ ِٵ  أځسٵهڂ ٗڇ ِٵؾٹٝ ٗڇ ٕٵ  ؾٹٝ ٕٵأځ ٌٳ  أځ ٌٳتٴكڃتٳ ُٴكځاتٹًځ١ڂ،  تٴكڃتٳ ُٴكځاتٹًځ١ڂ،ايڃ ٕٵ  ايڃ ٕٵٚٳأځ ٜٻ١ڂ  تٴػٵبٳ٢تٴػٵبٳ٢  ٚٳأځ ٜٻ١ڂايصټضٿ ِٳ  ٚٳايٓٿػٳا٤ٴٚٳايٓٿػٳا٤ٴ  ايصټضٿ ِٳٚٳتٴكڃػٳ ِٵ،   ٚٳتٴكڃػٳ ٗٴ ٛٳايڂ َٵ ِٵ، أځ ٗٴ ٛٳايڂ َٵ أځ

ٍٳ ٍٳؾكاٍ ضٳغٴٛ ٘ٹ  ؾكاٍ ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ُٵتٳ  يځكځسٵيځكځسٵ: :   اي ُٵتٳسٳهځ ِٵ  سٳهځ ٗڇ ِٵؾٹٝ ٗڇ ِڇ  ؾٹٝ ِڇبٹشٴهڃ   1010{{ايًډ٘ ايًډ٘   بٹشٴهڃ

 َعَلْيػهِ  اّلللُ  َصػللى اّلللِ  َرُسػوؿَ  ِجرْبِيػلُ  رح فنزؼ ومات سعد بن معػاذ، فَػأََتىوبعدها عاد ا١ب
 :  َلهُ  فَػَقاؿَ  َوَسللَم، َوآِلهِ 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٘ٴ  ؾڂتٹشٳتٵؾڂتٹشٳتٵ  ايډصٹٟايډصٹٟ  ٖٳصٳاٖٳصٳا  َٳ ٘ٴيځ ٛٳابٴ  يځ ٛٳابٴأځبٵ ُٳا٤ٹ  أځبٵ ُٳا٤ٹايػٻ ٖٵتٳعٻ  ايػٻ ٖٵتٳعٻٚٳا ٘ٴ  ٚٳا ٘ٴيځ ٔڇ؟  عٳطٵفٴعٳطٵفٴ  يځ ُٳ ٔڇ؟ايطٻسٵ ُٳ ٞټ  ؾځدٳطٳزٳؾځدٳطٳزٳ  ايطٻسٵ ٓٻبٹ ٞټاي ٓٻبٹ   قٳًډ٢قٳًډ٢  اي

٘ٴ ٘ٴايًډ ًډ ٘ٹ  اي ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٘ٹٚٳٚٳ  عٳ ٘ٹآيٹ ِٳ  آيٹ ًډ ِٳٚٳغٳ ًډ ٙٴ  غٳعٵسٺغٳعٵسٺ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ٚٳغٳ ٛٳدٳسٳ ٙٴؾځ ٛٳدٳسٳ   1111{{َٳاتٳ َٳاتٳ   قځسٵقځسٵ  ؾځ

 و  رواية أخرى: أف سيدان جربيل عليه السالـ ازؿ من السماء فقاؿ:
ُٻسٴ،  ٜٳاٜٳا  }} ُٻسٴ،َٴشٳ ٔٵ  َٴشٳ ٔٵَٳ ٔٵ  َٳاتٳَٳاتٳ  َٳ ٔٵَٹ َٻتٹوځ  َٹ َٻتٹوځأڂ ّٳ؟  أڂ ٛٵ ٝٳ ّٳ؟ايڃ ٛٵ ٝٳ ٘ٹ  اغٵتٳبٵؿٳطٳاغٵتٳبٵؿٳطٳ  ؾځكځسٹؾځكځسٹ  ايڃ ٛٵتٹ ُٳ ٘ٹبٹ ٛٵتٹ ُٳ ٌٴ  بٹ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ُٳا٤ٹ،  أځ ُٳا٤ٹ،ايػٻ ٍٳ   ايػٻ ٍٳ ؾځكځا   ::ؾځكځا

٘ٴ  ٫٫ ُٴ ًځ ٘ٴأځعٵ ُٴ ًځ ٔٳ  غٳعٵسٳغٳعٵسٳ  إڇ٫إڇ٫  أځعٵ ٔٳبٵ َٵػٳ٢  ؾځكځسٵؾځكځسٵ  َٴعٳاشٺ،َٴعٳاشٺ،  بٵ َٵػٳ٢أځ ْٹكڄا،  أځ ْٹكڄا،زٳ ٌٳ  َٳاَٳا  زٳ ٌٳؾځعٳ   ::ؾځكځايڂٛاؾځكځايڂٛا  غٳعٵسٷ؟غٳعٵسٷ؟  ؾځعٳ

ٍٳ  ٜٳاٜٳا  قڂبٹضٳقڂبٹضٳ ٍٳضٳغٴٛ   1212{{  ايًډ٘ايًډ٘  ضٳغٴٛ

ُٻا  }}  :قَاؿَ   َماِلكٍ  ْبنِ  َأَا ِ  وَعنْ  ُٻايځ ُٹًځتٵ  يځ ُٹًځتٵسٴ ٓٳاظٳ٠ڂ  سٴ ٓٳاظٳ٠ڂدٳ ٔڇ  غٳعٵسٹغٳعٵسٹ  دٳ ٔڇبٵ ٍٳ  َٴعٳاشٺَٴعٳاشٺ  بٵ ٍٳقځا ٕٳ  قځا ٓٳاؾٹكڂٛ ُٴ ٕٳايڃ ٓٳاؾٹكڂٛ ُٴ   ::ايڃ

ـٻ  َٳاَٳا   ـٻأځخٳ ٘ٴ،  أځخٳ ٓٳاظٳتٳ ٘ٴ،دٳ ٓٳاظٳتٳ ٘ٹ  ٚٳشٳيٹوځٚٳشٳيٹوځ  دٳ ُٹ ٘ٹيٹشٴهڃ ُٹ ٜٵظځ١ځ،  ٓٹٞٓٹٞبٳبٳ  ؾٹٞؾٹٞ  يٹشٴهڃ ٜٵظځ١ځ،قڂطٳ ٞٻ  شٳيٹوځشٳيٹوځ  ؾځبٳًځؼٳؾځبٳًځؼٳ  قڂطٳ ٓٻبٹ ٞٻاي ٓٻبٹ ٍٳ    اي ٍٳؾځكځا     ::ؾځكځا

ٕٻ ٕٻإڇ ُٳ٬  إڇ ُٳ٬ايڃ ٘ٴ  نځاْٳتٵنځاْٳتٵ  ٥ٹهځ١ځ٥ٹهځ١ځايڃ ًڂ ُٹ ٘ٴتٳشٵ ًڂ ُٹ   1313{{  تٳشٵ

  .. )راجعوا كتابنا: بنوإسرائيل ووعد اآلخرة(  هنايح اٌييٌدهنايح اٌييٌد
قاػػزاؿ الي ػػػود، وكمػػا ذكػػػرَت كػػااوا كػػػوايل ٜبا٭بائػػة مقاتػػػل أشػػػداء،  فػػأمر رسػػػوؿ ت 

ان الزبّب بػن العػواـ ويتقػدـ الي ػود ليقطعػوا رقػافم، كػٌب اات ػوا ووقف سيدان اإلماـ علي وسيد
من قتل الرما٭بائة رجل، لنعرؼ أهنم قوـٌ جبناء، فنف  ا٤ب ّب الذي كػدث لنولػْب سػيحدث 
  أياػػػػػػػػاً إف شػػػػػػػػاء ت ل خػػػػػػػػرين، وكمػػػػػػػػا أرسػػػػػػػػل ت الػػػػػػػػريل سُّبسػػػػػػػػل جنػػػػػػػػوداً مػػػػػػػػن عنػػػػػػػػدة:

                            ((ٖٖٔٔ)ا٤بدثر)ا٤بدثر. 
                                                           

ي لنخ نٌيومض  ي اي  اش ين ٍي ي قه ي10
  لو   يفٍي ل ضت ن يوفا اني ل و   يال اي قنني11
يمضق ياصو  يوم قالي  اي  ٍي ُن ي اي  اش ين ٍي ي قه ي12
يج معي لتلموٌيو لو   يفٍي ل ضت ن ي13
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واألمر أصبل اآلف   أيدي ا٤بسلمْب   منت ى السػ ولة، فبعػد التعقيػدات اصلكَبوايػة 
 أصػػػػػػػػػػػبل التغلػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػى هػػػػػػػػػػػذة ا١بيػػػػػػػػػػػوش الي وديػػػػػػػػػػػة   منت ػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػ ولة، كيػػػػػػػػػػػف؟ 
لػػػو اخَبقنػػػا شػػػبكة اصاَباػػػ  الػػػٍب تشػػػتغل فػػػا كػػػل األج ػػػزة ا٤بدايػػػة والعسػػػكرية عنػػػدهم، فلػػػن 

ف تطػّب!! ولػن ٱبػرج أي صػاروخ مػن مكااػه؟! ولػن توجػد ك ػرابء، تستطيع أي طػائرة عنػدهم أ
 فا٢بياة كل ا ستتوقف.

وهذا سيناريو كػرب ا٣بتػاـ الػذي بػدأان فيػه وا٢بمػد ع، وسػبحاف ت فكمػا كػاف رجػاٌؿ 
صدقوا ما عاهدوا ت عليه   ع ر كارة النيب، يُوجػد   ع ػران مرػل هػؤصء الرجػاؿ، فمػن 

ودة اآلف وجػود ٦بموعػة مػن القػوات ا٤بسػلحة ُأكيلػوا إىل ا٤بعػاش، وكػااوا األمور العجيبػة ا٤بوجػ
ٯبيػػدوف العمػػل علػػى الكمبيػػوتر، فػػاتفقوا مػػع بعاػػ م وعملػػوا جيشػػاً وأ٠بػػوة )ا١بػػيش ا٤ب ػػري 
اإللكػػػػػَبوٍل( وهػػػػػم الػػػػػذين كتػػػػػوف بكػػػػػل أسػػػػػرار داعػػػػػش وشػػػػػركائ م عػػػػػن طريػػػػػع اإلخَباقػػػػػات 

 األلكَبواية.
م اب٤بػػاؿ فرفاػػوا، فقػػالوا: ٫بػػن اعمػػل للػػوطن وع، وكاولػػ  ج ػػات كرػػّبة أف تسػػاعده

وقػػاموا بعمػػل ٘بربػػة منػػذ عػػدة شػػ ور، أوقفػػوا في ػػا كركػػة اسػػرائيل ٛبامػػاً، واخَبقػػوا كػػٌب وزارة 
 الدفاع اإلسرائيلية، وعطلوا كركة البنوؾ ٛباماً، وهذة عناية ت:

ييوال ي ل ق َيييييييييي يالي قتييييييييييًي ُى هيييييييييي وال ي ل ق َيييييييييي يالي قتييييييييييًي ُى هيييييييييي 

يي

يي يييييييييي يف ل خيييييييييي ومي  ًهيييييييييياي ميييييييييي   يييييييييي يف ل خيييييييييي ومي  ًهيييييييييياي ميييييييييي  

يي ف شاء ت ولكن مع الرجاؿ ال ادقْب الػذين وصػف م ت سهنػم يرجػوف ت فسيحدث إ
 واليـو اآلخر، وموامنبْب على ذكر ت وطاعة ت طلباً لر اة على الدواـ.

          ف وصػػف م ت و ف ال ػػادقو ولػي  كػػل ا٤بػػؤمنْب، ف ػػؤصء ا٤بؤمنػػ
ت وص ٱبػافوف لومػػة صئػم، وعنػدهم يقػػْب  ـ سف مػا ذكػػرة ت سهنػم رجػاؿ، ٯباهػػدوف   سػبيل 

 عػػػػن هػػػػؤصء األقػػػػواـ:   كتابػػػػه، وا٢ببيػػػػب   أكاديرػػػػه، ست ػػػػدق ا األايـ، وقػػػػد قػػػػاؿ ت 
                                     ((ٔٓٗٔٓٗ)اإلسػػراء)ٝباعػػات وػػرلهم اإلم ػػاؿ ليتجمعػػوا  اإلسػػراء

ف   كػػل العػػامل، وهػػم مػػوطن الشػػر   كػػل الوجػػود، و تكػػوف مقػػربذم، ألهنػػم ُمفتتػػ  فلسػػطْب، ل
فػػإذا ٕبرػػ  عػػن الشػػر   أي مكػػاف   العػػامل ٘بػػد وراءة الي ػػود،   أي مكػػاٍف أو زمػػاف، وبػػْبل 

 ما ٰبدث معنا ومع م فقاؿ: النيب 
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ٕٳ  }} ٕٳتٴكځاتٹًڂٛ ٗٴٛزٳ  تٴكځاتٹًڂٛ ٝٳ ٗٴٛزٳايڃ ٝٳ ٞٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ايڃ ٞٳٜٳدٵتٳبٹ ِٵ  ٜٳدٵتٳبٹ ٖٴ ِٵأځسٳسٴ ٖٴ ٍٴ  ذٳطڇ،ذٳطڇ،ايڃشٳايڃشٳ  ٚٳضٳا٤ٳٚٳضٳا٤ٳ  أځسٳسٴ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٘ٹ  عٳبٵسٳعٳبٵسٳ  ٜٳاٜٳا: : ؾځ ٘ٹايًډ ًډ ٟپ  ٖٳصٳاٖٳصٳا  اي ٗٴٛزٹ ٟپٜٳ ٗٴٛزٹ   ٜٳ

٘ٴ  ٚٳضٳا٥ٹٞٚٳضٳا٥ٹٞ ًڃ ٘ٴؾځاقڃتٴ ًڃ   1414{{  ؾځاقڃتٴ

إذاً ص بػػػد مػػػن القتػػػاؿ، وهػػػذا القتػػػاؿ سػػػيكوف فيػػػه معنػػػا كػػػل القػػػوى اإل٥بيػػػة، األر ػػػية 
والسماوية، فػا٢بجر سيسػاعدؾ ويعاواػك علػى قتػل هػؤصء األقػواـ ألهنػم منبػع الشػر، وأسػاس 

 اراها   أي زماف ومكاف. الفساد   كل العوامل الٍب
  فال بد من ا٤بعركة، وا٤بعركة ش دان بشائرها:                                

                                                       ((٘٘)اإلسػػػػراء)بعرنػػػػا  اإلسػػػػراء
نػػػا وهػػػم ا٤بوجػػػودوف اآلف   جيشػػػنا   م ػػػر، وهػػػم ُأويل سس شػػػديد، وأاػػػتم علػػػيكم عبػػػاداً ل

تػػػػروهم اآلف وا٢بمػػػػد ع، تسػػػػليح م وبطػػػػولت م ورجػػػػولت م، هػػػػؤصء ص بػػػػد أف ٯبوسػػػػوا خػػػػالؿ 
الػػداير، وص بػػد أف يػػدخلوا كػػٌب ُٰبػػرروا بيػػ  ا٤بقػػدس وأرض فلسػػطْب، ويقاػػوا علػػى الي ػػود 

 األفلاقْب.
 م على ا٤بنافقْب الذين يتعاواوف مع م والػذين يناصػروهنم، و  هذا الوق  سُيقاى مع

والػػذين يػػدلوهنم علػػى أماكننػػا ا٢بيويػػة ... كػػل هػػؤصء أياػػاً سػػيكواوف مع ػػم ألف هػػذا وعػػد ت 
 :                              ((ٗٚٗٚ) (الػػرـو مػػٌب أتا هػػذة األايـ؟ هػػذة األايـ كمػػا  الػػرـو
 :قاؿ 
ٕٻ  }} ٕٻؾځإڇ ٌڇ  ايػٻاعٳ١ځايػٻاعٳ١ځ  ؾځإڇ َٹ ٌڇنځايڃشٳا َٹ ِٿ،  نځايڃشٳا ُٴتٹ ِٿ،ايڃ ُٴتٹ ٗٳا  ٜٳسٵضڇٟٜٳسٵضڇٟ  ٫٫  ايډتٹٞايډتٹٞ  ايڃ ًڂ ٖٵ ٗٳاأځ ًڂ ٖٵ ِٵ  َٳتٳ٢َٳتٳ٢  أځ ٖٴ ِٵتٳؿڃذٳ٪ٴ ٖٴ ٛڇ٫  تٳؿڃذٳ٪ٴ ٛڇ٫بٹ ٖٳابٹ ٖٳازٹ ٝٵ٬  زٹ ٝٵ٬يځ ٚٵ  يځ ٚٵأځ   أځ

ٗٳاضٶا  ٗٳاضٶا ْٳ   1515{{ْٳ

٫بػن   هػذة األايـ مرػل ا٤بػرأة ا٢بامػل الػٍب علػى وشػك الو ػع، قػد يقػوؿ الػبعض: ٫بػن 
اهزين!! كػل مػا   األمػر وّب جاهزين!!، لكن ٫بن معنا رب العا٤بْب، فكيف تقوؿ: أانا وّب ج

  كٍب يتجمعوا:                           ((ٗ٘ٗ٘)القلم)القلم. 
ف ػػم يظنػػوف اآلف أهنػػم مطمانػػْب ألف سػػوراي تػػدملرت، والعػػراؽ تػػدملرت، وليبيػػا تػػدملرت، 

 واآلخرين   جيوفم، فظنوا أهنم   أماف، لكن:
                                                           

   اي  لين ٍي ي قه  ي وُ ي لنخ نٌيوصقاي لنُه ٍي اي14
يمضق ي    يو لو   ي اي ن ي ي ايمض ىويي15
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يو  تن هتهيييييي  يو  تن هتهيييييي ميييييي ي ييييييُاييلفيييييي ي ييييييُاى ييميييييي ي ييييييُاييلفيييييي ي ييييييُاى

يي

ياليييييييًي ييييييي بَنييييييي بي يميييييييَنييييييي بي يمييييييي ياليييييييًي ييييييي باي ييييييي بى يياي ييييييي بى

يي ـ، مػػن الػػذي ٱبػػوض هػػذة ا٤بعركػػة ٖٜٚٔوصػػنعوا لنػػا معركػػة   سػػيناء أشػػد مػػن كػػرب 
 ػدان؟ هػم، ويعػػاوهنم ا٤بنػافقوف مػن كػػل مكػاف، لكػن م هػػم األسػاس   هػذا األمػػر، وكػل هػػذا 

 وقاؿ   شأاه: ألاه ص يقف  دهم إص ا١بيش ا٤ب ري الذي وصلى به كارة النيب 
ٕٴ  }} ٕٴغٳتٳهڂٛ ِٴ  ٓٳ١څٓٳ١څؾٹتٵؾٹتٵ  غٳتٳهڂٛ ًځ ِٴأځغٵ ًځ ٓٻاؽڇ  أځغٵ ٓٻاؽڇاي ٗٳا،  اي ٗٳا،ؾٹٝ ٚٵ  ؾٹٝ ٚٵأځ ٍٳ  أځ ٍٳقځا ٝٵطٴ: : قځا ٝٵطٴيځدٳ ٓٻاؽڇ  يځدٳ ٓٻاؽڇاي ٗٳا  اي ٗٳاؾٹٝ ٓٵسٴ: : ؾٹٝ ٓٵسٴايڃذٴ ٞټ   ايڃذٴ ٞټ ايڃػٳطٵبٹ   1616{{ايڃػٳطٵبٹ

مؤيػػداً بتأييػػد ت، وقػػائم ابع  وا١بنػػدي الغػػر  هػػو ا١بػػيش ا٤ب ػػري الػػذي جعلػػه ت 
 ع جل   ُعالة.

                               
ا٤بفسػػرين ابرؾ ت فػػي م تكلمػػوا   هػػذة اآليػػة علػػػى أصػػحاب رسػػوؿ ت فقػػط، فقػػالوا: مػػػن 
قاػػػى ٫ببػػػه كحمػػػزة بػػػن عبػػػد ا٤بطلػػػب، وأاػػػ  بػػػن الناػػػر، ووػػػّبهم، ومػػػن م مػػػن ينتظػػػر، لكػػػن 

 كل زماف ومكاف.ا٤بنتظرين هل يوجد من م أكٌد ابؽ إىل اآلف؟! ص، إذاً اآلية ل
فزماانا هػذا فيػه رجػاؿ صػدقوا مػا عاهػدوا ت عليػه، مػن م مػن قاػى ٫ببػه، مرػل الرجػل 
الذي اكتان اعمتـر اإلرها  ومػات هػو ومػن كولػه مػن رجػاؿ الشػرطة، ألػي  هػذا مػن هػؤصء 
الرجاؿ؟!! وكذلك من فدى كتيبته   سيناء، ووػّبة ووػّبة، لػو سػجل التػاريخ هػذة البطػوصت 

إىل كتػػب كرػػّبة، وص تكفػػي بطػػوصت األ٦بػػاد مػػن رجالنػػا الػػذين مػػن م مػػن قاػػى ٫ببػػه،  سػػتحتاج
 ومن م من ينتظر دورة لكي يؤدي واجبه ٫بو ت، و٫بو الوطن الذي ٫بن فيه اآلف.

          وهػػػػػذة اآليػػػػػة ُٚبػػػػػرج كػػػػػل اإلرهػػػػػابيْب مػػػػػن هػػػػػذا ال ػػػػػنف، ألف
وبدللوا شرع ت، وبدللوا الوسطية الػٍب جػاء فػا ت، وجعلػوا أافسػ م  اإلرهابيْب بدللوا دين ت،

القاػػاة ولػػي  الػػدعاة، ٫بػػن دعػػاة ولكػػن هػػل فينػػا مػػن عيلنػػه ت قا ػػياً ٰبكػػم علػػى النػػاس سف 
هػػذا مسػػلم وهػػذا كػػافر؟!! وهػػل يوجػػد أكػػد فينػػا يسػػتطيع أف ٰبكػػم علػػى افسػػه؟!! فنػػيب ت 

  يوسػػػف كػػػاف يقػػػوؿ:                              ((ٔٓٔٔٓٔ)يوسػػػف)يطلػػػب مػػػن ت أف  يوسػػػف
يتوفػػاة مسػػلماً، فكيػػف أُبػػيل لنفسػػي سف أككػػم علػػى هػػذا ساػػه مسػػلم وهػػذا كػػافر؟! وكيػػػف 

 أككم على هذا سف يُقتل؟! وأف هذا يُعذلب؟! ومن أعطاٍل هذا؟!!.
                                                           

ي لو   يفٍي ل ضت ن يو ل نل  ٍي اي  لوي اي لو  يي16
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ا عػن مػن ج النػيب األسػتاذ النبيػل، هذا لُيعرفنا ت أف هؤصء كػادوا عػن السػبيل، وبعػدو 
 :  أكرر من كدي ، من ٝبلت ا قوله  وقد تنبأ فم 

ٕڇ  آخٹطڇآخٹطڇ  ؾٹٞؾٹٞ  ٜٳدٵطٴزٴٜٳدٵطٴزٴ  }} َٳا ٕڇايعٻ َٳا ّٷ  ايعٻ ٛٵ ّٷقځ ٛٵ ٕڇ،  أځسٵسٳاخٴأځسٵسٳاخٴ  قځ ٓٳا ٕڇ،ا٭ځغٵ ٓٳا ٗٳا٤ٴ  ا٭ځغٵ ٗٳا٤ٴغٴؿځ ّڇ،  غٴؿځ ّڇ،ا٭ځسٵ٬ ٕٳ  ا٭ځسٵ٬ ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ ٔٵ  ؾځ ٔٵَٹ ٝٵطڇ  َٹ ٝٵطڇخٳ   خٳ

ٍڇ ٛٵ ٍڇقځ ٛٵ ٜٻ١ٹ،  قځ ٜٻ١ٹ،ايڃبٳطڇ ٕٳ  ايڃبٳطڇ ُٵطٴقڂٛ ٕٳٜٳ ُٵطٴقڂٛ ٔٳ  ٜٳ ٔٳَٹ ٔڇ  َٹ ٔڇايسٿٜ ُٳا  ايسٿٜ ُٳانځ ُٵطٴمٴ  نځ ُٵطٴمٴٜٳ ِٴايػٻايػٻ  ٜٳ ِٴٗٵ ٔٳ  ٗٵ ٔٳَٹ ٝٻ١ٹ،  َٹ َٹ ٝٻ١ٹ،ايطٻ َٹ ٕٳ  ايطٻ ٕٳٜٳسٳعٴٛ ٌٳ  ٜٳسٳعٴٛ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٕڇ،  أځ ٚٵثٳا ٕڇ،ا٭ځ ٚٵثٳا   ا٭ځ

ٕٳ ٜٳكڃتٴًڂٛ ٕٳٚٳ ٜٳكڃتٴًڂٛ ٌٳ  ٚٳ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٔٵ  أځ ُٳ ّڇ، ؾځ ٔٵاٱڇغٵ٬ ُٳ ّڇ، ؾځ ِٵ  اٱڇغٵ٬ ٗٴ ٝٳ ِٵيځكٹ ٗٴ ٝٳ ِٵ،  يځكٹ ٗٴ ًڃ ٝٳكڃتٴ ًڃ ِٵ،ؾځ ٗٴ ًڃ ٝٳكڃتٴ ًڃ ٕٻ  ؾځ ٕٻؾځإڇ ِٵ  ؾٹٞؾٹٞ  ؾځإڇ ٗڇ ًٹ ِٵقځتٵ ٗڇ ًٹ ٔٵ  أځدٵطٶاأځدٵطٶا  قځتٵ ُٳ ٔٵيٹ ُٳ ِٵ  يٹ ٗٴ ًځ ِٵقځتٳ ٗٴ ًځ ّٳ  قځتٳ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ   ٜٳ

َٳ١ٹ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا   1717{{  ايڃكٹ

 .. ُكداث األسناف يعِب صغار   السن
 !!! ٥بم ليس  موزواة، وّب طبيعيةوُسف اء األكالـ يعِب عقو 

 فيقتلوف أهل اإلسالـ، ويَبكوف أهل األواثف، وهذا ما ٰبدث اآلف!!.
الذي بْبل السف اء الذين من روا   هذا الزمػاف، والػذين لػي   هذا كدي  الرسوؿ 

٥  بػػم شػػأٌف ٗبػػا ٙبػػدلث ت عنػػه عػػن ال ػػادقْب   القػػػرآف:          
                             وكيػػػػػف يكػػػػػوف

عذاب ا٤بنافقْب؟ أف يُنزع من م اإلٲباف عند لقائ م ٢بارة الػدايف، وص يوجػد عػذاب أشػد مػن 
لػي  العػذاب بو ػعه   السػجن ذلك، فلي  العػذاب ٗبنػع األكػل والشػراب، ف ػذا سػ ل، و 

ف ػػػذا سػػػ ل، هػػػذا رٗبػػػا يكػػػوف تكفػػػّباً للػػػذاوب، لكػػػن العػػػذاب األعظػػػم أف ص ٱُبػػػتم ل اسػػػاف 
  ابإلٲباف، ف ػل يوجػد عػذاب أشػد مػن ذلػك؟!! ومػن الػذي قػاؿ ذلػك؟ ت   سػورة التوبػة: 

                                        ((ٚٚٚٚ)التوبة)التوبة. 
إذا وصػػل النفػػاؽ إىل القلػػب فسػػيموت اإلاسػػػاف علػػى وػػّب اإلسػػالـ، وص يسػػػتطيع أف 

 ينطع ابلش ادتْب، وص أف يرب  قلبه على من ج ت، ومن ج كبيب ت وم طفاة.
                    وهذا ٰبدث اآلف، وسيحدث أكرػر

نػػه   ا٤بسػػتقبل، فا٢بمػػد ع أف أهػػل الغػػي  مػػن اإلسػػالـ الػػذين كػػااوا يريػػدوف القاػػاء عليػػه م
لػػو ٛبكنػػوا مػػن م ػػر، لكػػن بفاػػل ت وبربكػػة  -كاشػػا ع  -قاػػاءاً  مػػاً، وأمػػرهم كػػاف سػػيتم 

                                                           
ي لضقاي لى نوليفٍي لوتايل    ٍي اي  ٍي اي  ٍيي ل يي17
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رسػػوؿ ت كفػػ  ت اإلسػػالـ ٗب ػػر وأهل ػػا، وهػػي الػػٍب أبطلػػ  ٨بطط ػػم، وهػػي الػػٍب أكبطػػ  
 حوا مع شدة ويظ م مل ينالوا خّباً.مؤامرذم، وأصب

الرجل الذي ككم أمريكا ٜباٍل سنوات، كػل مػا وامنػه   الرمػاف سػنوات أاػه مل يسػتطع 
أف يفعل مع م ر ما كاف يريػد فعلػه، فمخططػه الػذي أوقفػه م ػر، ٤بػاذا؟ ألف الػذي يػرد  هػو 

 .                  ت: 
القتػػاؿ القػػادـ إف شػػاء            وبعػػدها يُبشػػران ت ويقػػوؿ لنػػا: 

ت سػيكوف سسػلحة إ٥بيػة، وجنػػوٌد رابايػة ص تسػتطيع أي قػوى ُكفريػػة أف تقػف أمػام م إف شػػاء 
 كزاب وقف وقاؿ:ت، وهذة ستكوف ا٣بتاـ، كما فعل سيدان رسوؿ ت بعد وزوة األ

ِٵ  ٕٳٕٳاٯاٯ  }} ٖٴ ِٵْٳػٵعٴٚ ٖٴ   1818{{ٜٳػٵعٴْٚٳا ٜٳػٵعٴْٚٳا   ٚٳ٫ٚٳ٫  ْٳػٵعٴٚ

إف شػػػاء ت بعػػػد ا٤بركلػػػة القادمػػػة سػػػيكوف ل سػػػالـ اليػػػد الطػػػوىل، وهػػػو الػػػذي سػػػيُمد  
   آخر الزماف: جناكه   العامل كله، قاؿ 

ُٵٮڂ  }} ُٵٮڂٚٳتٴ ٔٳ  ا٭ځضٵ ٴا٭ځضٵ ٴ  ٚٳتٴ ٔٳَٹ ّڇ،  َٹ ّڇ،اٱڇغٵ٬ ٜٴػٵًځبٴ  اٱڇغٵ٬ ٜٴػٵًځبٴٚٳ ِٵ،  ايڃهڂؿډاضٴايڃهڂؿډاضٴ  ٚٳ ٗٴ ًڃهځ ِٵ،َٴ ٗٴ ًڃهځ ٕٴ  ٚٳ٫ٚٳ٫  َٴ ٕٴٜٳهڂٛ ًڃوڅ  ٜٳهڂٛ ًڃوڅَٴ   إڇ٫إڇ٫  َٴ

ّڇ ّڇيٹٲڇغٵ٬   1919{{يٹٲڇغٵ٬

 فيما سيحدث بعد هالؾ الي ود: وقاؿ 
ٓٵعٳعٴ  }} ٓٵعٳعٴٚٳتٴ ُٳ١ڂ  ٚٳتٴ ُٳ١ڂسٴ ٌٿ  سٴ ٌٿنڂ ُٳ١ٺ،  شٳاتٹشٳاتٹ  نڂ ُٳ١ٺ،سٴ ٌٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  سٴ ٌٳٜٴسٵخٹ ٛٳيٹٝسٴ  ٜٴسٵخٹ ٛٳيٹٝسٴايڃ ٙٴ   ايڃ ٙٴ ٜٳوسٳ ٞ   ٜٳوسٳ ٞ ؾٹو ٝٻو١ٹ   ؾٹو ٝٻو١ٹ ايڃشٳ ًځوا   ايڃشٳ ًځوا ؾځ ٙٴ،   ؾځ ٙٴ، تٳهٴوطٻ   تٳهٴوطٻ

ٛٳيٹٝسٳ٠ڂ  ٚٳتٴؿٹطٻٚٳتٴؿٹطٻ ٛٳيٹٝسٳ٠ڂايڃ ًځا  ايڃأځغٳسٳايڃأځغٳسٳ  ايڃ ًځاؾځ ٖٳا،  ؾځ ٖٳا،ٜٳهٴطټ ٕٳ  ٜٳهٴطټ ٜٳهڂٛ ٕٳٚٳ ٜٳهڂٛ ِڇ  ؾٹٞؾٹٞ  ايصٿ٥ٵبٴايصٿ٥ٵبٴ  ٚٳ ٓٳ ِڇايڃػٳ ٓٳ ٘ٴنځنځ  ايڃػٳ ْٻ ٘ٴأځ ْٻ ٗٳا،  أځ ًڃبٴ ٗٳا،نځ ًڃبٴ ًځأڂ  نځ ُٵ ًځأڂٚٳتٴ ُٵ   ايڃأځضٵ ٴايڃأځضٵ ٴ  ٚٳتٴ

ٔٳ ٔٳَٹ ِڇ  َٹ ًڃ ِڇايػٿ ًڃ ُٳا  ايػٿ ُٳانځ ُٵٮڂ  نځ ُٵٮڂٜٴ ٔٳ  ْٳا٤ٴْٳا٤ٴاٱڇاٱڇ  ٜٴ ٔٳَٹ ُٳا٤ٹ،  َٹ ُٳا٤ٹ،ايڃ ٕٴ  ايڃ ٕٴٚٳتٳهڂٛ ُٳ١ڂ  ٚٳتٳهڂٛ ًٹ ُٳ١ڂايڃهځ ًٹ ٘ٴ،  إڇ٫إڇ٫  ٜٴعٵبٳسٴٜٴعٵبٳسٴ  ؾځ٬ؾځ٬  ٚٳاسٹسٳ٠ڄٚٳاسٹسٳ٠ڄ  ايڃهځ ٘ٴ،ايًډ   ٚٳتٳهٳعٴٚٳتٳهٳعٴ  ايًډ

ٖٳا،  ايڃشٳطٵبٴايڃشٳطٵبٴ ٚٵظٳاضٳ ٖٳا،أځ ٚٵظٳاضٳ ـٷ  ٚٳتٴػٵًځبٴٚٳتٴػٵًځبٴ  أځ ٜٵ ـٷقڂطٳ ٜٵ ٗٳا،  قڂطٳ ًڃهځ ٗٳا،َٴ ًڃهځ ٕٴ  َٴ ٕٴٚٳتٳهڂٛ ٓٵبٹتٴ  ١ٹ،١ٹ،ايڃؿٹهٻايڃؿٹهٻ  نځؿځاثٴٛضڇنځؿځاثٴٛضڇ  ضٵ ٴضٵ ٴا٭ځا٭ځ  ٚٳتٳهڂٛ ٓٵبٹتٴتٴ ٗٳا  تٴ ٗٳاْٳبٳاتٳ   ْٳبٳاتٳ

ٗٵسٹ ٗٵسٹبٹعٳ ّٳ،  بٹعٳ ّٳ،آزٳ ُٹعٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  آزٳ ُٹعٳٜٳذٵتٳ ٓٻؿځطٴ  ٜٳذٵتٳ ٓٻؿځطٴاي ـٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  اي ـٹايڃكٹڀڃ ٔٳ  ايڃكٹڀڃ ٔٳَٹ ٓٳبٹ  َٹ ٓٳبٹايڃعٹ ِٵ،  ايڃعٹ ٗٴ ٝٴؿٵبٹعٳ ِٵ،ؾځ ٗٴ ٝٴؿٵبٹعٳ ُٹوعٳ   ؾځ ٜٳذٵتٳ ُٹوعٳ ٚٳ ٜٳذٵتٳ ٓٻؿځوطٴ   ٚٳ ٓٻؿځوطٴ اي ًځو٢   اي ًځو٢ عٳ   عٳ

ْٳ١ٹ َٻا ْٳ١ٹايطټ َٻا ِٵ   ايطټ ٗٴ ِٵ ؾځتٴؿٵبٹعٳ ٗٴ   2020{{ؾځتٴؿٵبٹعٳ

                                                           
ي وُ ي لنخ نٌيومضق ي    ي ايص ُ   ي اي لويي18
يمضق ي للوَ  ٍي اي  ٍيام م يي19
يم ج يومضق ي    ي اي  ٍيام م يصقاي  ايي20
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السمـو ا٤بوجودة   ا٢بيات والعقارب ستُنزع، ألهنا كاا  موجػودة مػن أجػل الكػافرين 
اكدين وٯبتمع النفر على ُقطف العنب فػال يسػتطيعوف أكلػه مػن شػدة الربكػة الػٍب سػتأا، وا١ب

 .، وبشلران فا رسوؿ ت والٍب بشران فا ت 
 وأين يذهبوف؟ 
                     

آلف، وكمػػا قػػاؿ الشػػيخ الشػػعراوي رٞبػػة ت وصياصػػي م يعػػِب ا٢ب ػػوف الػػٍب صػػنعوها ا
    يقػوؿ عػػن الي ػػود:  عليػه: مػػن إعجػاز القػػرآف أف ت                        

        ((ٔٗٔٗ)ا٢بشػػر)ف ػػم لػػو أرادوا أف يُربتػػوا أف هػػذا القػػرآف لػػي  بكػػالـ ت فػػال يبنػػوف هػػذة  ا٢بشػػر
ا٤بسػػتعمرات، وهػػي القػػرى احمل ػػنة، ويبنوهػػا مػػع أهنػػم  القػػرى، ولكػػن سياسػػت م اآلف هػػي بنػػاء

 .يعلموف أهنا موجودة   القرآف، وهذا إعجازاً لكتاب ت 
                :مػػػػػػػػػن أهػػػػػػػػػػل أمريكػػػػػػػػػا وأوراب ووػػػػػػػػػػّبهم 

                دث   األوؿ سػػػػػػيحدث   اآلخػػػػػػر:كمػػػػػا كػػػػػػ 
          . 

أر ػػػػػػػػاً مل                  ومػػػػػػػػاذا أياػػػػػػػػًا؟ 
  بػػالد تػدخلوها قبػػل ذلػػك، األرض الػٍب مل يطاوهػػا   ع ػػر كاػػرة النػيب كااػػ  أرض الػػرـو 

الشػػػػاـ، وأرض الُفػػػػرس، لكػػػػن األرض الػػػػٍب مل اطأهػػػػا   زماانػػػػا سػػػػتكوف أرض أمريكػػػػا، وأرض 
 أورواب، ألف ا٤بسػػػػػػلمْب سػػػػػػيكوف ٥بػػػػػػم الطَػػػػػػوؿ، و٥بػػػػػػم ال ػػػػػػو١باف   هػػػػػػذة األمػػػػػػاكن، بفاػػػػػػل

        رب العا٤بْب سبحااه وتعاىل:        . 
ري السحاب، اهـز الي ود واألكزاب، وفّرِكنػا ابلن ػر ا٤ببػْب، الل م ُمنزؿ الكتاب، و٦بُ 

 وبشران ب الة   بي  ا٤بقدس أٝبعْب
ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج األؼضاب24 -21(             ذفغري اآلياخ ) 219 )أىً اٌظذق        ؼاسفني يف آياخإشاساخ اٌ: 16

 
 

                  

                                 

                                    

                                  

                                

                                    

                               

                                      

                                 

                            

                                    

         ((1212--1313)األحزاب)األحزاب  

 
  



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج األؼضاب24 -21(             ذفغري اآلياخ ) 221 )أىً اٌظذق        ؼاسفني يف آياخإشاساخ اٌ: 16

  11إشاساخ اٌؼاسفني يف آياخ أىً اٌظذقإشاساخ اٌؼاسفني يف آياخ أىً اٌظذق..1616
ا٢بمػػد ع الػػذي أطعمنػػا وسػػقاان وآواان وأجلسػػنا علػػى بسػػاط  –بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  

ودة وقربه، واشر علينا خػالا رٞبتػه، وال ػالة والسػالـ علػى خػازف ا٢بكمػة اإل٥بيػة، وا٤بُنػزؿ 
الشػػريعة الرابايػػة  سػػيدان دمحم صػػاكب ا٢بػػوض ا٤بػػورود، والكػػوثر ا٤بشػػ ود،  عليػػه صخت اصػػة

والقلػػػػب ا٤بمػػػػدود، سػػػػراج قلػػػػوب ا٤بػػػػؤمنْب، واعػػػػيم أرواح اعمتتبػػػػْب، وسػػػػر اجتبػػػػاء واصػػػػطفاء 
 ا٤ب طفْب، صلى ت عليه وعلى آله وصحبه أٝبعْب.

  جتذد ِؼأي اٌمشآْجتذد ِؼأي اٌمشآْ
وأ٥بمنػػا ت بربط ػػا ٗبػػا ٰبػػدث   ٙبػػدثنا قبػػل ذلػػك   اآلايت الػػٍب   سػػورة األكػػزاب، 

ع ػػران ا٢بػػػدي ، ألاػػػه هكػػذا القػػػرآف، ف ػػػو خطػػػاب ألهػػل كػػػل زمػػػاف، وأهػػل كػػػل مكػػػاف، ٗبػػػا 
يناسب كل زمػاف وكػل مكػاف، وص ينػا  معػُب معػُب، صف كػل ا٤بعػاٍل تتنػزؿ مػن كاػرة الػرٞبن 

  عػػػػػػػػػػز وجػػػػػػػػػػل، يقػػػػػػػػػػوؿ ت   هػػػػػػػػػػذا:                                              
 .اإلسراء(اإلسراء(ٕٕٛٛ))

لكػػن ألػػي  القػػرآف اػػزؿ واات ػػى تنزيلػػه؟! اعػػم، إذاً ٤بػػاذا يقػػوؿ ت: "وانػػزؿ"؟ انػػزؿ مػػن 
معاٍل القرآف، ومن أسرار القرآف   كل زماف ومكاف ما به يعرؼ ا٤بؤمنػوف أهػل القػرآف فاػل 

 كل زماف ومكاف.ت علي م وإكراـ ت تبارؾ وتعاىل ٥بم    
فمعاٍل القرآف دائماً متجددة، ولذلك من األشياء العجيبة والغريبػة أف بعػض ا٤بسػلمْب 
ا٤بعاصرين يسأؿ عن تفسّب آية، فإذا فسرذا له ٗبا يناسب الع ر، ٘بػدة يقػوؿ:   أي كتػاب 

قلػ   هذا التفسّب؟! هل   تفسّب ابن كرّب أـ وّبة؟! تفسّب ابن كرّب كاف ألهل ع رة، فإذا
له إف هذا التفسّب جديد، فيقوؿ لك ص ٯبوز!! ألاه ص يريد إص تفسّب قدَل وارد عػن السػادة 

 القدماء!!.
وابػػن كرػػّب أو القػػرطيب أو الطػػربي ووػػّبهم مػػن أيػػن جػػاءوا فػػذا التفسػػّب؟ إ٥بػػاـ مػػن ت، 

                                                           
ي 2ُِّ/ٓ/ِْهـي1ِْٓماينج ييِٕ لص   ُ ُ يي–صل  ُى يي1
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ابػه هل هو قوؿ ف ل؟! هل هو قوؿ ابوي ص بد أف ُا دؽ به؟! ص، ف ػذا تفسػّب، وكػاف خط
مناسباً لع رة وزمااه، ولكل ع ر دولة ورجاؿ، وهذا من إعجاز القرآف وبياف القػرآف ع عػز 

 وجل.
ولذلك عندما أراد النػيب   أف يبػْب ويفسػر القػرآف مل يوافقػه ت عػز وجػل علػى ذلػك 

  وقاؿ لػه:                     ((ٜٜٔٔ)القيامػة)كسػب كػل ع ػر، ألف كاػرة  ٫بػن سػنبينه علػى القيامػة
النيب لو فسرة ٤با جاز ألكد من األولْب وص اآلخرين أف يفسػرة، لكػن كاػرة النػيب تركػه كػٌب 
يكػوف التفسػػّب ا٤بالئػػم لكػػل ع ػػر وكػػل زمػػاف يُل مػػه ت عػػز وجػػل كمػػا قػػاؿ   القػػرآف ومعػػاٍل 

  القػػرآف:                                         ((ٜٜٗٗ)العنكبػػوت)فػػالقرآف هنػػا  العنكبػػوت
    صػػػدور الرجػػػاؿ الػػػذين أ٥بم ػػػم ت سػػػر قػػػوؿ ت:  –مفسػػػرة  –آايت مبينػػػة            
              ((ٕٕٕٕٛٛ)البقرة)البقرة. 

ولذلك وجدان   زماانػا الشػيخ الشػعراوي لػه تفسػّب، و٤بػا ُسػال عػن تفسػّبة قػاؿ: هػذا 
ن ا خػواطر خطػرت يل مػن ت عػن القػرآف الكػرَل، وكػل إاسػاف لػه خػواطر، لي  بتفسّب، ولك

 ولذلك ٠بوها خواطر الشيخ الشعراوي.
هػػػل هػػػذة ا٣بػػػواطر للشػػػعراوي فقػػػط؟ ص، ألاػػػه   افػػػ  الوقػػػ  قػػػاـ الشػػػيخ دمحم سػػػيد 
طنطاوي بعمل تفسػّب للقػرآف، والػدكتور عبػد ت شػحاته كػاف لػه تفسػّب، والشػيخ الطػاهر بػن 

 توا  كاف له تفسّب، و  الع ر ا٢بػايل الػدكتور دمحم راتػب النابلسػي لػه تفسػّب ... عاشور  
 فكل هذة خواطر أتا من عند ت ٗبا يالئم الع ر الذي هو فيه.

فالشػػػػيخ الشػػػػعراوي رٞبػػػػة ت عليػػػػه لػػػػو أمػػػػدل ت   عمػػػػرة إىل أايمنػػػػا هػػػػذة لغػػػػّبل هػػػػذة 
ا٤بناسػػبة لػػه، لكػػن   هػػذة األايـ قػػد تكػػوف هنػػاؾ  ا٣بػػواطر، ألف هػػذة ا٣بػػواطر قا٥بػػا   الوقػػ 

 خواطر وّبها مناسبة ٥بذة الع ر.
أيااً كل مػؤمن يقػرأ كتػاب ت بتػدبر يل مػه ت عػز وجػل ا٣بػواطر   افسػه ولنفسػه    
كتاب ت، ولي  مطالب سف يُعلِّم ا وّبة، لكنه هو مطالب فا، ألف كل مؤمن له ا ػيب   

  مػػػػّباث كتػػػػاب ت:                                         ((ٖٕٖٕ)فػػػػاطر)مػػػػن الػػػػذي  فػػػػاطر
سػػّبث الكتػػػاب؟ ا٤بسػػلموف، فكػػػل مسػػلم لػػػه ا ػػػيب   مػػّباث معػػػاٍل القػػرآف الكػػػرَل، لكػػػن 
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عندما يتلوة ويتدبر   معاايه، فيفيض ت عز وجل عليه من مّباثه ا٣بػاص بػه قبسػاً مػن معػاٍل 
 ف الكرَل.القرآ

  ادلؼنَ اٌؼاَ ًادلؼنَ اخلاصادلؼنَ اٌؼاَ ًادلؼنَ اخلاص
يكوف مشػغوًص ٔب ػاد افسػه   ذات ت، لي ػل إىل ال ػفاء  والسالك   طريع ت 

والنقػػاء فيجتبيػػه مػػوصة، ويفػػتل عليػػه كمػػا فػػتل علػػى ال ػػا٢بْب والعػػارفْب مػػن عبػػاد ت، فعنػػدما 
 شغوؿ به.يقرأ القرآف ص كتيه معُب عاـ، ولكن كتيه معُب خاص وهو ا٤ب

فا٤بعُب العاـ كا للمفسر وا٤بُاوؿ الذي يفسر للناس، إف كػاف   مسػجد أو جامعػة أو 
اندي، علػػى مسػػتوى النػػاس، لكػػن أان أقػػرأ القػػرآف لنفسػػي، فيػػأتيُب معػػُب خػػاص يل أان فقػػط، 

 .أستعْب به على ج اد افسي، وعلى ت فية قليب، وعلى الوصوؿ إىل فتل ت 
، أو إشارة، إشارات يرسل ا ت عز وجل للسػالكْب ال ػادقْب، هذا اسميه معُب خاص

هػػذة اإلشػػارات ص تتعػػارض مػػع ا٤بعػػُب العػػاـ، ولكن ػػا يل أان فقػػط ألعمػػل فػػا، ولػػذلك ص ٯبػػب 
أف ألـز فا وّبي، أو أقوؿ أهنػا التفسػّب الوكيػد للقػرآف، ألاػه تفسػّب يل أان فقػط، ولػو ترقيػ  

 ولو صدق  أكرر ستأتيِب إشارات أرقى.  ا٤بقامات سأجد إشارات أعلى، 
فاإلاسػػاف عنػػدما يقػػرأ القػػرآف يقػػرأة علػػى أاػػه هػػو بنفسػػه ٩بلكػػة ولػػي  واكػػد، فػػأان معػػي 
انس منػػاهرين وهػػم ا١بػػوارح كػػالعْب واألذف واللسػػاف واألاػػف واليػػد والرجػػل والػػبطن والفػػرج، 

العقػػػل، ومعػػػي ومعػػػي معػػػاٍل ابطنػػػة كالقلػػػب والفػػػؤاد والسػػػر وا٣بفػػػا واألخفػػػى وروح القػػػدس و 
بػداخل ا٤بملكػة الػنف  والشػيطاف، وهػؤصء هػم اصعػداء ا٤بَبب ػْب     ا١ب ػاد، ويريػػدوف أف 
يقطعػػوٍل عػػن طريػػع القػػرب مػػن رب العبػػاد عػػز وجػػل، فػػإذا ااشػػغل اإلاسػػاف   ا٢بيػػاة سمػػور 
الػػدايا والتنػػاف    الفػػاٍل وا٤بالهػػي في ػػدأ القلػػب، والػػنف  وا٥بػػوى والشػػيطاف يلعبػػوف فػػذا 

 اإلاساف.
 فمػػاذا يفعػػل اإلاسػػاف عنػػد قػػراءة القػػرآف؟ ٱباطػػب ا٢بقػػائع الػػٍب فيػػه كل ػػا، ويقػػوؿ ٥بػػم: 

                    إايؾ أف تنظػػػػػػر لفػػػػػػالف أو وػػػػػػّبة، وص اصشػػػػػػياء
 د.الدااية والفااية، ألف هذة اظرة تؤجج انر األكقاد واألكساد   قلوب العبا
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الذي سينظر للناس، فالف أعطاة ت كذا من األرض، وأصبل عنػدة كػذا مػن ا٤بػاؿ، أو 
أصبل عنػدة كػذا وكػذا مػن الولػد، أو لديػه ومنيفػة صػفت ا كػذا وكػذا، ابع علػيكم لػو اإلاسػاف 

 شغل ابله ٗبرل هذة األشياء هل يسلم القلب؟! ص، ص بد أف يتحرؾ القلب.
 –لػػػوم م واقػػػوؿ ٥بػػػم هػػػذا ص ٯبػػػوز مػػػع رب النػػػاس وهػػػؤصء ا -كػػػٌب أف بعػػػض النػػػاس 

    يقولػػوف اي رب ٤بػػاذا مل تعطيػػِب كػػذا وأعطيػػ  فػػالف كػػذا وكػػذا؟!! مػػا هػػذا؟!!          
                 ((ٕٖٕٖ)األابياء)هذة طامة كربى وم يبة عظمى، أف ٙباسب ت  األابياء. 

  ؼغٓ اٌرأعي تشعٌي اهللؼغٓ اٌرأعي تشعٌي اهلل
من اإلاساف أف ص ينشغل ٗبن كوله من الناس اب٢بواس، بػل يغػض سالمة القلب ٙبتاج 

 ا٢بواس وينشغل ابلتأسي بسيد الناس  .
لكنػػه لػػو زعػػم أاػػه يتأسػػى برسػػوؿ ت، ومل يغػػض ا٢بػػواس، ودائمػػاً ينظػػر للنػػاس، ف ػػذا مل 

ته، فيتأسى بػه   يتأسى، ألف الذي يتأسى برسوؿ ت فإف ٝبيع ا٢بواس ص تنظر إص إىل كار 
زهدة، و  ورعه، و  وجدة، و  كبه، و  كسػن توكلػه علػى ت، و  عبادتػه ع، و  إقبالػه 
على موصة ... وهذة األشياء ص ت لل إف كاف مع ا النظر إىل الناس، فال بد كما قاؿ اإلمػاـ 

 أبو العزائم هنع هللا يضر:
يينييييي يييُاي لويييشيو  يييه ي  لاييي ُلنييييي يييُاي لويييشيو  يييه ي  لاييي ُل

يي

ييى ني ل يييييي َلى ني ل يييييي َل شييييييه  يَيييييي ي يييييي ي  يييييي شييييييه  يَيييييي ي يييييي ي  يييييي

فُيكلم ا٢بقائع الٍب بداخله، والٍب أعطاها لنا ت وجعل فا القرب من كاػرته  القلػب يي
 .                  والفواد والسر والروح، هذة ا٢بقائع يقوؿ ٥با: 

  وعنػػػػػػدما يقػػػػػػوؿ ت   القػػػػػػرآف:                                   
                  ((ٗٗ)ال ف)يقوؿ اإلاساف ٢بقائقه: ص ٚبذلوٍل، فال ي ل أف أكػوف    ال ف

ال ػػػالة أمػػػاـ ت اب١بسػػػم والعقػػػل سػػػارح   مكػػػاف آخػػػر، والقلػػػب سػػػارح   واد آخػػػر، وإص 
 . ٜٓظط إىل ايكـ ا٭عٛز  ٜٓظط إىل ايكـ ا٭عٛز )إٕ ا  ٫)إٕ ا  ٫سيكوف ال ف وّب مستقيم، فكما ورد   األثر: 

وهذا معُب اصعوجاج، أف تكوف كل كقيقة   مكاف آخر، لكن ٯبب أف يكواوا كل ػم 
  صػف واكػػد مػع كاػػرة الواكػد عػػز وجػل، فُيقبػػل اإلاسػاف علػػى ت بكلػه، منػػاهرة وابطنػػه، 
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ل القلػػػػب مػػػػع ت، والعقػػػػل يتفكػػػػر   خلػػػػع ت، واللسػػػػاف ينطػػػػع ٗبػػػػا ٰببػػػػه ت، واليػػػػد والرجػػػػ
واألعااء كل ا   العبادة والطاعة وا٣بدمة ع ... كل اإلاساف بكل كقائقه الظاهرة والباطنػة 

 مع موصة جل   عالة.

  اٌزوش اٌىصرياٌزوش اٌىصري
ويطلب من كقائقػه أف ص تكػوف وج ػت م الػدايا وص ا٢بظػوظ وص األهػواء وص ا٤بناصػب 

 ار اآلخرة:الفااية وص األشياء الدااية ... بل تكوف وج ت م ت والد
                : 

 ف ذة هي ٮبتكم، وهي ا٤بطلب ابأل٠بى الذي تريدواه، ولذلك: 
          .والذكر الكرّب ص بد أف يكوف بكل كقائع اإلاساف 

أو ذكػر ابللسػاف  فلو ذكر اإلاساف ابللسػاف والقلػب وافػل ف ػذا لػي  ابلػذكر الكرػّب،
والعػػْب تنظػػػر هنػػػا وهنػػػاؾ ف ػػػذا لػػػي  ابلػػذكر الكرػػػّب، أو ذكػػػر ابللسػػػاف واألذف تسػػػمع القيػػػل 
والقاؿ واألكادي  ا١باابية ف ذا لي  ابلذكر الكرّب، ولكن الذكر الكرّب أو تػالوة القػرآف أف  
 كػػل أعاػػػاء اإلاسػػػاف تػػػذكر الػػرٞبن عػػػز وجػػػل، اللسػػػاف ينطػػع، والقلػػػب يوافػػػع معػػػه، واألذف

 تسمع، والكياف كله مشغوؿ قر اء كارة الرٞبن عز وجل.

  أػذاء ادلؤِٓأػذاء ادلؤِٓ
                             : 

 َمْن األكزاب الذين يريدوف أف يدمروان؟
  ا٢برب:  النف  والشيطاف وا٥بوى، وهذة هي                             

  ((ٙٙ)فاطر)هذا كالـ ت، والنف ؟  فاطر 
                       ((ٖٖ٘٘)يوسػػػػػف)الػػػػػنف  ص تكػػػػػف عػػػػػن األمػػػػػر اب٤بعاصػػػػػي،  يوسػػػػػف

لػوؾ ولذلك هؤصء هم األكزاب الذين بداخلك، والذين يريدوف أف يُبعدوؾ عػن مػوصؾ، وٯبع
  الػػػدايا   مقػػػاـ إذا خرجػػػ  من ػػػا تتحسػػػر علػػػى مػػػا فاتػػػك مػػػن القػػػرب مػػػن ت عػػػز وجػػػل، 
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  وكػػػػػػػذلك ا٥بػػػػػػػوى:                                                         
         )النازعات()النازعات(. 

 !!  والشيطاف وا٥بوىاألكزاب اعمتتمعوف عليك بداخلك هم النف
  وقػػػد ياػػػػاؼ ٥بػػػم أكػػػػزاب أخػػػرى:                    ((ٕٕٔٔٔٔ)األاعػػػػاـ)وشػػػػيطاف  األاعػػػػاـ

اإلاػػ  هػػو ا١بلػػي  السػػوء، الػػذي لػػي  عنػػدة وػػّب القيػػل والقػػاؿ والغيبػػة والنميمػػة والسػػب 
عػػْب والشػػتم واللعػػن وا٤بكػػر للمػػؤمنْب، وا٢بيػػل ٫بػػو ا٤بسػػلمْب، ف ػػذا مػػن  ػػمن األكػػزاب اعمتتم

 كوؿ اإلاساف.
فعلػػػى اإلاسػػػاف أف كخػػػذ كرصػػػه مػػػن ا٤بعركػػػػة الػػػٍب تػػػدور بداخلػػػه، فبػػػداخلك معركػػػػة 

  للسػػيطرة علػػى سػػاكة القلػػب، والقلػػب ص ينبغػػي أف يكػػوف إص ع جػػل   عػػالة:           
              ((ٜٜٛٛ)الشعراء)الشعراء. 

دسائسػػ ا، ومػػن وسػػاوس لػػذلك ٯبػػب أف ٙبػػرص جيػػداً مػػن كيػػل الػػنف ، كػػٌب ُٙبػػبط 
الشيطاف وخدعه، ومػن ا٥بػوى الػذي ٯبعلػك ٚبػرج مػن شػرع ت جػل   عػالة، وتبػوء اب٣بػزي، 

 وٚبرج من الدايا متحسراً على ما فاتك من فال ت وإكراـ ت جل   عالة.
  وٙبرص أيااً من قػرانء السػوء، وتعمػل بقػوؿ رب العػزة:                    

                 ((ٙٛٙٛ)األاعاـ)األاعاـ. 
وهناؾ كزب خام  وهم ا٢باقدوف وا٢باسدوف، فال ٱبلػو أكػد   الػدايا مػن كاقػد أو 

 كاسد عليه!! قاؿ  :
ٌٻ  }} ٌٻنڂ ُٳ١ٺ  شٹٟشٹٟ  نڂ ُٳ١ٺْٹعٵ   22{{  َٳشٵػٴٛزٷَٳشٵػٴٛزٷ  ْٹعٵ

مػة  قد ترى أاػ  النعمػة بسػيطة، لكػن قػد يكػوف جػار لػك أو قريػب أو وػّبهم يراهػا اع
  كبّبة وٰبسدؾ علي ا:                       ((٘٘)الفلع)الفلع. 

فأاػػ  ٙبػػارب   ٟبػػ  جب ػػات، الػػنف  والشػػيطاف وا٥بػػوى وشػػياطْب اإلاػػ  وا٢بسػػود 
 إف كاف كاقد أو كاسد، ف ؤصء كوؿ اإلاساف ٰباولوف أف يدمروا سلوكه مع ت.

                                                           
يم   ي ل نل  ٍيو لنُه ٍي ايم  لي ايجننيي2
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  وكػػٌب األابيػػاء قػػاؿ ت   كق ػػم:                                          
ص ٱبلو ايب من األعداء، كٌب سيدان رسوؿ ت   مع أاه أعظم ػم وأكػرم م قػاؿ   الفرقػاف(الفرقػاف(ٖٖٔٔ))

 {{ؾطعْٛٞ أؾس ع٢ً َٔ ؾطعٕٛ أخٞ َٛغ٢ عًٝ٘ ؾطعْٛٞ أؾس ع٢ً َٔ ؾطعٕٛ أخٞ َٛغ٢ عًٝ٘   }} كما ورد   بعض األثر:
فرعػوف موسػى، ألف فرعػوف موسػى كػاف ملػك،  يق د أبو ج ػل، فوصػفه ساػه أشػد مػن

ولػػذلك قػػد يكػػوف م ػػػذاب بعػػض الشػػيء، لكػػػن أبػػو ج ػػل مل يكػػن م ػػػذابً، وكػػاف ٰبػػاوؿ بكػػػل 
 الوسائل كيف يدمر ا٢بارة احملمدية، ويقاي على الداياة اإلسالمية.

 ا:هنا٤بؤمنوف يتوقعوف هذة ا٢بروب ويعرفوهنا، لذلك يقولوف عندما يرو 
                       : 

  فال بد من ا١ب اد، وج ػاد األفػراد وػّب ج ػاد النػاس العػاديْب:                
        ((ٚٛٚٛ)ا٢بػػػػج)ٰبتػػػػاج إىل ا١ب ػػػػاد ا٢بػػػػع لينػػػػاؿ مقػػػػاـ:  ا٢بػػػػج              ((ٛٚٛٚ)ا٢بػػػػج)مقػػػػاـ  ا٢بػػػػج

    التسػػػػػػػػػليم ٢باػػػػػػػػػرة النػػػػػػػػػيب: :             اصجتبػػػػػػػػػاء.     
                                                                 

                ((ٙ٘ٙ٘)النساء)يدان رسوؿ ت  .لس النساء 

  ِماَ اٌشظايِماَ اٌشظاي
 الذي يفعل ذلك له عند ت ما   هذة اآلية الكرٲبة:

            : ومقاـ الرجاؿ مقاـ عايل عند ت عز وجل، وش د ت
 :             ساه صدؽ معه:
 اتبػػػاع الشػػػريعة، والتأسػػػي اب٢ببيػػػب، والعمػػػل ا٤ب ػػػيب الػػػذي لػػػه أجػػػر وريػػػب صػػػدؽ  
يعػِب أمػات افسػه وكظػه وهػواة وشػ وات : .          وعجيب عند ت 

 ينظر إىل سيدان طلحة ا٣بّب بن عبد ت ويقوؿ: داياة وهو   الدايا، كاف سوؿ ت 
ًڃشٳ١ڂ  }} ًڃشٳ١ڂطځ ٔٵ  طځ ُٻ ٔٵَٹ ُٻ ٘ٴ   قځهٳ٢قځهٳ٢  َٹ ٘ٴ ْٳشٵبٳ   33{{ْٳشٵبٳ

                                                           
يج معي لتلموٌيو  ايم ج ي ايم  وَ ي اي  ٍيصوُ  يي3
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هو يعيش   الدايا لكنه مل تعد عندة ش وات وص أهواء وص دايػا فاايػة، ولكػن كػل ٮبػه 
   الدار الباقية وا٤بنازؿ الراقية، وقاؿ   فيه:

ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٕٵ  أځسٳبٻأځسٳبٻ  َٳ ٕٵأځ ٓٵظڂطٳ  أځ ٓٵظڂطٳٜٳ ٗڇٝسٺ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ٜٳ ٗڇٝسٺؾٳ ُٵؿٹٞ  ؾٳ ُٵؿٹٜٞٳ ٘ٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٜٳ ٘ٹٚٳدٵ ٓٵظڂطٵ  ا٭ځضٵ ڇا٭ځضٵ ڇ  ٚٳدٵ ٝٳ ًڃ ٓٵظڂطٵؾځ ٝٳ ًڃ ًڃشٳ١ځ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ؾځ ًڃشٳ١ځطځ   44{{  طځ

 وورد   األثر:
  {{َٔ أضاز إٔ ٜٓظط إىل َٝت ميؿٞ ع٢ً ٚد٘ ا٭ض  ؾًٝٓظط إىل أبٞ بهط َٔ أضاز إٔ ٜٓظط إىل َٝت ميؿٞ ع٢ً ٚد٘ ا٭ض  ؾًٝٓظط إىل أبٞ بهط   }}

 :ومي  يعِب
ص ويبة، وص ٭بيمة، وص كلمة جافية، وص انبيػة، وص سػب، وص شػتم، وص لعػن، وص اظػرة 

    عػػالة:  إىل امػرأة تُغاػػب ت عػػز وجػػل، وص ٲبػػد يػػدة إىل مػػا ص ٰببػػه ت، وإ٭بػػا كلػػه ع جػػل
                                                      ((ٕٕٕٕٔٔ)األاعاـ)األاعاـ. 

         : 
 :أي ما زاؿ ٯباهد للوصوؿ إىل هذا ا٤بقاـ

 :فاف ما صنف
الفػتل اإل٥بػي إما جاهد واات ػى مػن ا١ب ػاد وماتػ  افسػه وهػواة، وأصػبل مػن أهػل  -

 .عند ت

 وإما ما زاؿ ٯباهد.  -
إذا كػػػاف ص ٯباهػػػد، ومل ٯباهػػػد فػػػال شػػػأف لػػػه برجػػػاؿ ت، وص شػػػأف لػػػه بفػػػتل ت جػػػل   

 عالة، وهذا لي  له   هذا الباب طريع أبداً ما داـ على هذا ا٢باؿ.
         : 

، والٍب وردت عن رسػوؿ ت صػلى ت عليػه مل يبدلوا األصوؿ الٍب جاءت   كتاب ت
 وسلم سهوائ م وكظومن م وش واذم.

           : 
                                                           

يم   ي ل نل  ٍي ايي و ي اي نُ ي يي4



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج األؼضاب24 -21(             ذفغري اآلياخ ) 228 )أىً اٌظذق        ؼاسفني يف آياخإشاساخ اٌ: 16

ٯبػزي م ابلفػتل اإل٥بػػي، والنػور الػرابٍل، والكشػػف القدسػي، وا٤بؤااسػات، وا٤بالطفػػات،  
وإ٭بػػػا وايػػػة مػػػا يقػػػاؿ في ػػػا واألسػػػرار الراقيػػػات، وأشػػػياء ص اسػػػتطيع ذكرهػػػا   هػػػذة اآلانت، 

 .)شم تعطف )شم تعطف للسالكْب ال ادقْب: 
        : 

الػػذين ينػػدثوف   وسػػط هػػؤصء الرجػػاؿ ويػػدلعوف أهنػػم مػػن م وهػػم ليسػػوا مػػن م، يعػػذفم 
ة.  اب٢برماف من القرب من كارته، وابل د عن طاعته، وابلبعد عن القلوب النّبِّ

الكْب ال ادقْب إذا تلوا كتػاب ت وتػدبروا فيػه، وكػااوا ٦بمػوعْب هذة إشارات أتا للس
 :ابلكلية على كارة ت عز وجل

 :وكما قل 
هػػذة اإلشػػارات ص تتعػػارض مػػع ا٤بعػػُب الظػػاهر العػػاـ، فػػا٤بعُب العػػاـ ١بميػػع األانـ، لكػػن 

صػلى  ، وكمػا قػاؿ كاػرة النػيبا٤بعُب ا٣باص يل أان فقػط، ألٍل أجاهػد افسػي   ذات ت 
 ت عليه وسلم فيه:

ِٵ  }} َٵتٴ ِٵقځسٹ َٵتٴ ٝٵطٳ  قځسٹ ٝٵطٳخٳ ّڈ،  خٳ ّڈ،َٳكڃسٳ ِٵ  َٳكڃسٳ َٵتٴ ِٵٚٳقځسٹ َٵتٴ ٔٳ  ٚٳقځسٹ ٔٳَٹ ٗٳازٹ  َٹ ٗٳازٹايڃذٹ ٗٳازٹ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ا٭ځقٵػٳطڇا٭ځقٵػٳطڇ  ايڃذٹ ٗٳازٹايڃذٹ َٳا: : ا٭ځنڃبٳطڇ، قځايڂٛاا٭ځنڃبٳطڇ، قځايڂٛا  ايڃذٹ َٳاٚٳ   ٚٳ

ٗٳازٴ ٗٳازٴايڃذٹ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  ا٭ځنڃبٳطٴا٭ځنڃبٳطٴ  ايڃذٹ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ؟  ضٳغٴٛ ٘ٹ؟ايًډ ٍٳ  ايًډ ٍٳقځا ٖٳسٳ٠ڂ: : قځا ٖٳسٳ٠ڂَٴذٳا ٙٴ  ايڃعٳبٵسٹايڃعٳبٵسٹ  َٴذٳا ٛٳا ٙٴٖٳ ٛٳا   55{{  ٖٳ

 ...هذا هو ا١ب اد األكرب 
ج مػػن اإلاسػػاف أف يكػػوف دائمػػاً   صػػراع مػػع افسػػه وهػػواة، كػػٌب تستسػػلم الػػذي ٰبتػػا 

النف ، وينت ي ا٥بوى، ويكوف إاساانً راقياً مػن هػؤصء الرجػاؿ ال ػادقْب، اسػأؿ ت عػز وجػل 
 أف اكوف من م أٝبعْب.

ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ

                                                           

  للبي قي عن جابر هنع هللا يضر ريخ بغداد للخطيب البغدادي والزهد الكبّب ٘
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ا٢بمد ع الذي أاعم علينا بنعمػة اإلٲبػاف، وأكرمنػا وجعلنػا مػن  -بسمميحرلا نمحرلا هللا  

النػيب الزكػيِّ أمة خّب ايبٍّ أخرجه لبِب اإلاساف، سيدان دمحم  وال ػالة والسػالـ علػى سػيدان دمحم 
مػػػا مل يكػػػن يعلػػػم، وأاػػػزؿ عليػػػه التشػػػريعات اإل٥بيػػػة، والتعػػػاليم الرابايػػػة،  الػػػذي عللمػػػه ت 

 ال ا٢بة إىل يـو ٯبمع ت الناس ليوـٍ ص ريب فيه.
٥بػنل مرػػل مػا للرجػاؿ   الفاػل واإلكػػراـ وا٤بنػازؿ العاليػة   ا١بنػػة  النسػاء جعػل ت 

، َفِقه اساء ا٤بسلمْب هذة ا٢بكمة، فكنل يتنافسن   عمػل الػرب  والنعيم ا٤بقيم   جوار ت
 وقال  اي رسوؿ ت: وا٤بعروؼ وا٣بّب، كٌب أف امرأة ذهب  إىل النيب 

ْٵتٳ  بٹأځبٹٞبٹأځبٹٞ  }} ْٵتٳأځ َٿٞ،  أځ َٿٞ،ٚٳأڂ ْٿٞ  ٚٳأڂ ْٿٞإڇ ٝٵوځ،  ايٓٿػٳا٤ٹايٓٿػٳا٤ٹ  ٚٳاؾٹسٳ٠ڂٚٳاؾٹسٳ٠ڂ  إڇ ٝٵوځ،إڇيځ ِٵ  إڇيځ ًځ ِٵٚٳاعٵ ًځ َٳا  ايڃؿٹسٳا٤ٴايڃؿٹسٳا٤ٴ  يځوځيځوځ  ْٳؿڃػٹْٞٳؿڃػٹٞ  ٚٳاعٵ َٳاأځ ٘ٴ  أځ ْٻ ٘ٴإڇ ْٻ   َٳاَٳا  إڇ

ٔڇ ٔڇَٹ َٵ  َٹ َٵا ٓٳ١ٺ  طٳأځ٠ٺطٳأځ٠ٺا ٓٳ١ٺنځا٥ٹ ُٹعٳتٵ  غځطٵبٺغځطٵبٺ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ؾٳطٵمڈؾٳطٵمڈ  ؾٹٞؾٹٞ  نځا٥ٹ ُٹعٳتٵغٳ ُٳدٵطٳدٹٞ  غٳ ُٳدٵطٳدٹٞبٹ ٚٵ  ٖٳصٳاٖٳصٳا  بٹ ٚٵأځ ِٵ  أځ ِٵيځ ُٳعٵ  يځ ُٳعٵتٳػٵ ٞٳ   إڇ٫إڇ٫  تٳػٵ ٖٹو ٞٳ ٚٳ ٖٹو ًځو٢   ٚٳ ًځو٢ عٳ   عٳ

ٌڇ ٌڇَٹجٵ ٜٹٞ،  َٹجٵ ٜٹٞ،ضٳأڃ ٕٻ  ضٳأڃ ٕٻأځ ٘ٳ  أځ ًډ ٘ٳاي ًډ ٍڇ  إڇيځ٢إڇيځ٢  بٹايڃشٳلٿبٹايڃشٳلٿ  بٳعٳجٳوځبٳعٳجٳوځ  اي ٍڇايطٿدٳا ٓٿػٳا٤ٹ  ايطٿدٳا ٓٿػٳا٤ٹٚٳاي ٓٻا  ٚٳاي َٳ ٓٻاؾځآ َٳ ٗڇوځ  بٹوځبٹوځ  ؾځآ ٗڇوځٚٳبٹإڇيځ   أځضٵغٳًځوځ،أځضٵغٳًځوځ،  ايډصٹٟايډصٹٟ  ٚٳبٹإڇيځ

ْٻووا ْٻوواٚٳإڇ ٓٿػٳوو  َٳعٵؿٳووطٳَٳعٵؿٳووطٳ  ٚٳإڇ ٓٿػٳوواي ٛٳاعٹووسٴ  َٳكڃكٴووٛضٳاتٷ،َٳكڃكٴووٛضٳاتٷ،  َٳشٵكٴووٛضٳاتٷَٳشٵكٴووٛضٳاتٷ  ا٤ٹا٤ٹاي ٛٳاعٹووسٴقځ ِٵ،  قځ ٝٴووٛتٹهڂ ِٵ،بٴ ٝٴووٛتٹهڂ َٳكڃهٳوو٢  بٴ َٳكڃهٳوو٢ٚٳ ِٵ،  ٚٳ ٛٳاتٹهڂ ٗٳ ِٵ،ؾٳوو ٛٳاتٹهڂ ٗٳ   ؾٳوو

َٹ٬تٴ َٹ٬تٴٚٳسٳووا ِٵ،  ٚٳسٳووا ٚٵ٫زٹنڂوو ِٵ،أځ ٚٵ٫زٹنڂوو ِٵ  أځ ْٻهڂوو ِٵٚٳإڇ ْٻهڂوو ٍڇ  َٳعٳاؾٹووطٳَٳعٳاؾٹووطٳ  ٚٳإڇ ٍڇايطٿدٳووا ِٵ  ايطٿدٳووا ًڃتٴ ِٵؾڂهٿوو ًڃتٴ ٓٳووا  ؾڂهٿوو ٝٵ ًځ ٓٳوواعٳ ٝٵ ًځ ُٴعٳوو١ٹ  عٳ ُٴعٳوو١ٹبٹايڃذٴ ُٳاعٳوواتٹ،  بٹايڃذٴ ُٳاعٳوواتٹ،ٚٳايڃذٳ   ٚٳايڃذٳ

ٝٳازٳ٠ٹ ٝٳازٳ٠ٹٚٳعٹ ُٳطٵنٳ٢،  ٚٳعٹ ُٳطٵنٳ٢،ايڃ ٗٴٛزٹ  ايڃ ٗٴٛزٹٚٳؾٴ ٓٳا٥ٹعڇ،  ٚٳؾٴ ٓٳا٥ٹعڇ،ايڃذٳ ٌٴ  ايڃشٳرٿ،ايڃشٳرٿ،  بٳعٵسٳبٳعٵسٳ  ٚٳايڃشٳرٿٚٳايڃشٳرٿ  ايڃذٳ ٌٴٚٳأځؾڃهٳ ٔٵ   ٚٳأځؾڃهٳ ٔٵ َٹو ٗٳوازٴ   شٳيٹووځ شٳيٹووځ   َٹو ٗٳوازٴ ايڃذٹ ٞ   ايڃذٹ ٞ ؾٹو   ؾٹو

ٌڇ ٌڇغٳووبٹٝ ٘ٹ،  غٳووبٹٝ ًډوو ٘ٹ،اي ًډوو ٕٻ  اي ٕٻٚٳإڇ ٌٳ  ٚٳإڇ ٌٳايطٻدٴوو ِٵ  ايطٻدٴوو ٓٵهڂ ِٵَٹوو ٓٵهڂ ٚٵ  سٳادٽوواسٳادٽووا  أڂخٵووطڇزٳأڂخٵووطڇزٳ  إڇشٳاإڇشٳا  َٹوو ٚٵأځ ُٹووطٶا  أځ ُٹووطٶاَٴعٵتٳ َٴطٳابٹڀڄووا  َٴعٵتٳ َٴطٳابٹڀڄوواٚٳ ٓٳووا  ٚٳ ٓٳوواسٳؿٹظڃ ِٵ  سٳؿٹظڃ ِٵيځهڂوو   يځهڂوو

ِٵ، ٛٳايځهڂ َٵ ِٵ،أځ ٛٳايځهڂ َٵ ٓٳوا   أځ ٓٳوا ٚٳغځعٳيڃ ِٵ   ٚٳغځعٳيڃ ِٵ يځهڂو ٛٳابٶوا،   يځهڂو ٛٳابٶوا، أځثٵ ٓٳوا   أځثٵ ٝٵ ٓٳوا ٚٳضٳبٻ ٝٵ ِٵ   ٚٳضٳبٻ ِٵ يځهڂو ِٵ،   يځهڂو ٚٵ٫زٳنڂو ِٵ، أځ ٚٵ٫زٳنڂو ُٳوا   أځ ُٳوا ؾځ ِٵْٴؿٳواضڇ ْٴؿٳواضڇ   ؾځ ِٵنڂهڂ ٞ   نڂهڂ ٞ ؾٹو   ٜٳوا ٜٳوا   ا٭ځدٵوطڇ ا٭ځدٵوطڇ   ؾٹو

ٍٳ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ؟  ضٳغٴٛ ًډ ٘ٹ؟اي ًډ ٍٳ  اي ٍٳقځا ٞټ  ؾځايڃتٳؿځتٳؾځايڃتٳؿځتٳ: : قځا ٓٻبٹ ٞټاي ٓٻبٹ ٘ٹ   إڇيځو٢ إڇيځو٢     اي ٘ٹ أځقٵوشٳابٹ ٘ٹ   أځقٵوشٳابٹ ٗڇو ٛٳدٵ ٘ٹ بٹ ٗڇو ٛٳدٵ ٘ٹ،   بٹ ِّو ٘ٹ، نڂ ِٻ   نڂِّو ِٻ ثٴو ٍٳ   ثٴو ٍٳ قځوا ٌٵ : : قځوا ٌٵ ٖٳو ِٵ   ٖٳو ُٹعٵتٴ ِٵ غٳو ُٹعٵتٴ   غٳو

َٵطٳأځ٠ٺ  َٳكځايځ١ځَٳكځايځ١ځ َٵطٳأځ٠ٺا ٔٳ  قځطڊقځطڊ  ا ٔٳأځسٵػٳ ٔٵ  أځسٵػٳ ٔٵَٹ ٗٳا  َٹ ٗٳاَٳػٵأځيځتٹ َٵطڇ  ؾٹٞؾٹٞ  َٳػٵأځيځتٹ َٵطڇأځ ٗٳا  أځ ٓٹ ٗٳازٹٜ ٓٹ ٔٵ  زٹٜ ٔٵَٹ ٙٹ؟  َٹ ٙٹ؟ٖٳصٹ ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : ؾځكځايڂٛاؾځكځايڂٛا  ٖٳصٹ ٍٳضٳغٴٛ   َٳاَٳا  ٘ٹ،٘ٹ،ايًډايًډ  ضٳغٴٛ

ٓٻا ٓٳ ٓٻاظځ ٓٳ ٕٻ  ظځ ٕٻأځ َٵطٳأځ٠ڄ  أځ َٵطٳأځ٠ڄا ٗٵتٳسٹٟ  ا ٗٵتٳسٹٟتٳ ٌڇ  إڇيځ٢إڇيځ٢  تٳ ٌڇَٹجٵ ٞټ   ؾځايڃتٳؿځتٳؾځايڃتٳؿځتٳ  ٖٳصٳا،ٖٳصٳا،  َٹجٵ ٓٻبٹو ٞټ اي ٓٻبٹو ٗٳوا،     اي ٝٵ ٗٳوا، إڇيځ ٝٵ ِٻ   إڇيځ ِٻ ثٴو ٍٳ   ثٴو ٍٳ قځوا ٗٳوا   قځوا ٗٳوا يځ ٞ : : يځ ْٵكٳوطڇؾٹ ٞ ا ْٵكٳوطڇؾٹ   ا

ٗٳووا ٜٻتٴ ٗٳوواأځ ٜٻتٴ ُٳووطٵأځ٠ڂ،  أځ ُٳووطٵأځ٠ڂ،ايڃ ُٹووٞ  ايڃ ًٹ ُٹووٞٚٳأځعٵ ًٹ ٔٵ  ٚٳأځعٵ ٔٵَٳوو ًڃؿځوووٹ  َٳوو ًڃؿځوووٹخٳ ٔٳ  خٳ ٔٳَٹوو ٓٿػٳووا٤ٹ  َٹوو ٓٿػٳووا٤ٹاي ٕٻ  اي ٕٻأځ ٔٳ  أځ ٔٳسٴػٵوو ٌڇ  سٴػٵوو ٌڇتٳبٳعټوو ٔٻ  تٳبٳعټوو ٔٻإڇسٵووسٳانڂ ٗٳووا،  إڇسٵووسٳانڂ ٚٵدٹ ٗٳووا،يٹعٳ ٚٵدٹ   يٹعٳ
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ٗٳا ًځبٳ ٗٳاٚٳطځ ًځبٳ ٘ٹ،  ٚٳطځ ٘ٹ،َٳطٵنٳاتٹ ٗٳا  َٳطٵنٳاتٹ ٗٳاٚٳاتٿبٳاعٳ ٘ٴ  ٚٳاتٿبٳاعٳ ٛٳاؾځكځتٳ ٘ٴَٴ ٛٳاؾځكځتٳ ٍٴ  َٴ ٍٴتٳعٵسٹ ٘ٴ،  شٳيٹوځشٳيٹوځ  تٳعٵسٹ ًډ ٘ٴ،نڂ ًډ ٍٳ  نڂ ٍٳقځا ُٳطٵأځ٠ڂ  ؾځأځزٵبٳطٳتٹؾځأځزٵبٳطٳتٹ: : قځا ُٳطٵأځ٠ڂايڃ ٞٳ  ايڃ ٖٹ ٞٳٚٳ ٖٹ ٌٴ  ٚٳ ِّ ٗٳ ٌٴتٴ ِّ ٗٳ   تٴ

  22{{اااغٵتٹبٵؿٳاضٶاغٵتٹبٵؿٳاضٶ  ٚٳتٴهځبٿطٴٚٳتٴهځبٿطٴ

إذا قام  اب٢بقوؽ الواجبة علي ا لزوج ا فػازت بكػل هػذا الفاػل العظػيم الػذي خػال 
 به الرجاؿ. ت 

الػالا تريػػد أف تكػػوف   الػدرجات العاليػػة عنػد ت ال ػػفات الػػٍب  للنسػػاء وبػْبل ت 
تعمل ا وتلتـز فا لتناؿ هذة الدركات العالية، وجعل ا٣بطػاب مػن ت لنسػاء النػيب، وا٣بطػاب 

، لنساء النػيب خطػاب للمؤمنػات التقيػات الػالا يػرف أف يكػن   ا٤بنزلػة مػع زوجػات النػيب 
    فقاؿ ٥بن:                 ((ٖٕٖٕ)األكزاب)األكزاب. 

فالٍب تريد أف تكوف   الدرجات العالية عند ت، و  الػدرجات العاليػة مػن ا١بنػة، فػال 
 تقي  افس ا بباقي النساء ألف هذا سُيحبط عزٲبت ا ولن تتفوؽ   طريع ت. 

 :طميزاانً للمؤمنْب وا٤بؤمنات وو ع النيب 
رٗبا الناس   زماانا قلبوا   زماانا هذا ا٤بيزاف، لكن ٫بن إف شاء ت اسّب عليه و٪بعلػه  

 :كما بيلنه رسوؿ ت، هذا ا٤بيزاف قاؿ فيه 
ْٵظڂطٵ  }} ْٵظڂطٵا ٔٵ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ا ٔٵَٳ ٛٳ  َٳ ٛٳٖٴ ٓٵظڂطٵ  ٚٳ٫ٚٳ٫  زٴْٚٳوځ،زٴْٚٳوځ،  ٖٴ ٓٵظڂطٵتٳ ٔٵ  إڇيځ٢إڇيځ٢  تٳ ٔٵَٳ ٛٳ  َٳ ٛٳٖٴ ٛٵقځوځ  ٖٴ ٛٵقځوځؾځ   33{{  ؾځ

ب مػن ت لُيقلػدة ويتشػبله بػه فينػاؿ اإلاساف ينظر ٤بػن هػو أعلػى منػه   طاعػة ت والقػر 
مػػا انلػػه مػػن فاػػل ت ور ػػواف ت، وينظػػر إىل مػػن هػػو دواػػه   متػػع الػػدايا واألمػػواؿ والطعػػاـ 
والفراش والسكن وما شابه ذلك، فيسَبيل اإلاساف ويعرؼ أاه   اعمة ٰبمػد ت ويشػكر ت 

 سبحااه وتعاىل علي ا.
إىل مػػن فوقػػه   الػػدايا، وإىل مػػن هػػو دواػػه   الػػدين،  مػػا الػػذي وػػّبل النػػاس اآلف؟ ينظػػر

تقوؿ له : اي فالف اريد أف ا ـو بعض األايـ الفا لة، فّبد: أان أصـو ش ر رمااف وأكػاف  
!! فػػأان افاػػل منػػه!! مػػا شػػأٍل أان  علػػى ال ػػالة، وااظػػر إىل فػػالف وفػػالف ص ي ػػلي وص ي ػػـو

                                                           
    ي لَ   يل نُه ٍيو  اي ض  لي اي ص   ي ق يَزَ يي2
يم   ي ل نل  ٍيو ْم لٍي لخ ُضُ يل ش لٌي اي  ٍيلنيي3
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 بفالف وفالاة؟!!
يوت؟ تريد الزوجة أف تكوف مرل فالاة، تقوؿ أان رأيػُ  وما سبب معظم ا٤بشاكل   الب

  بيت ا من الداخل كذا وكذا وكذا، وهػل أان أقػل من ػا؟! أان أريػد أف يكػوف يل مرل ػا!! وهػذا 
 ما كا اب٤بشاكل. 

وافػػػرض أف الػػػزوج لػػػي  عنػػػدة امكاايػػػات، ولكػػػن مػػػع اإل٢بػػػاح رٗبػػػا يلجػػػأ إىل الطػػػرؽ 
طريع كرلمه ت، كأخذ رشوة، أو عن طريع وػش، أو عػن احملظورات، وٰباوؿ أف يكتسب من 

 وقاؿ: طريع خداع، لُّب ي زوجته وأوصدة، وهؤصء كذلر من م النيب 
ٔٻ  }} ٝٳ ٝٳأڃتٹ ٔٻيځ ٝٳ ٝٳأڃتٹ ٓٻاؽڇ  عٳًځ٢عٳًځ٢  يځ ٓٻاؽڇاي ٕٷ  اي َٳا ٕٷظٳ َٳا ِٴ  ٫٫  ظٳ ًځ ِٴٜٳػٵ ًځ ٔڈ  يٹصٹٟيٹصٹٟ  ٜٳػٵ ٔڈزٹٜ ٘ٴ  زٹٜ ٓٴ ٘ٴزٹٜ ٓٴ ٔٵ  إڇ٫إڇ٫  زٹٜ ٔٵَٳ ٘ٹ  ؾځطٻؾځطٻ  َٳ ٓٹ ٘ٹبٹسٹٜ ٓٹ ٔٵ  بٹسٹٜ ٔٵَٹ ٜٳو١ٺ   َٹ ٜٳو١ٺ قځطٵ   قځطٵ

ٜٳ١ٺ،  إڇيځ٢إڇيځ٢ ٜٳ١ٺ،قځطٵ ٔٵ  قځطٵ َٹ ٔٵٚٳ َٹ ٖٹلڈ  ٚٳ ٖٹلڈؾٳا ٖٹلڈ،  إڇيځ٢إڇيځ٢  ؾٳا ٖٹلڈ،ؾٳا ٔٵ  ؾٳا َٹ ٔٵٚٳ َٹ : : قځايڂٛاقځايڂٛا  ٜٳطٴٚؽٴ،ٜٳطٴٚؽٴ،  ايډصٹٟايډصٹٟ  نځايجٻعٵًځبٹنځايجٻعٵًځبٹ  دٴشٵطڈدٴشٵطڈ  إڇيځ٢إڇيځ٢  دٴشٵطڈدٴشٵطڈ  ٚٳ

َٳتٳ٢ َٳتٳ٢ٚٳ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  شٳاىځشٳاىځ  ٚٳ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ؟  ضٳغٴٛ ًډ ٘ٹ؟اي ًډ ٍٳ  اي ٍٳقځا ِٵ  إڇشٳاإڇشٳا: : قځا ِٵيځ ٌڇ  يځ ٓٳ ٌڇتٴ ٓٳ ُٳعٹٝؿٳو١ڂ   تٴ ُٳعٹٝؿٳو١ڂ ايڃ ٞ   إڇ٫إڇ٫  ايڃ ُٳعٳاقٹو ٞ بٹ ُٳعٳاقٹو ٘ٹ   بٹ ًډو ٘ٹ اي ًډو ٕٳ   ؾځوإڇشٳا ؾځوإڇشٳا     اي ٕٳ نځوا   نځوا

ٕٴ  شٳيٹوځشٳيٹوځ َٳا ٕٴايعٻ َٳا ـٳ: : قځايڂٛاقځايڂٛا  ايڃعٴعٴٚبٳ١ڂ،ايڃعٴعٴٚبٳ١ڂ،  سٳًډتٹسٳًډتٹ  ايعٻ ٝٵ ـٳٚٳنځ ٝٵ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  اىځاىځشٳشٳ  ٚٳنځ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ًډ ٘ٹ،اي ًډ ٓٳوا   ٚٳقځسٵٚٳقځسٵ  اي َٳطٵتٳ ٓٳوا أځ َٳطٵتٳ ٚټزڇ؟   أځ ٚټزڇ؟ بٹوايتٻعٳ   بٹوايتٻعٳ

ٍٳ ٍٳقځا ٘ٴ: : قځا ْٻ ٘ٴ٭ځ ْٻ ٕٳ  إڇشٳاإڇشٳا  ٭ځ ٕٳنځا ٕٴ  شٳيٹوځشٳيٹوځ  نځا َٳا ٕٴايعٻ َٳا ٕٳ  ايعٻ ٕٳنځا ٌڇ  ٖٳ٬ىڂٖٳ٬ىڂ  نځا ٌڇايطٻدٴ ٟٵ   عٳًځ٢عٳًځ٢  ايطٻدٴ ٟٵ ٜٳوسٳ ٘ٹ،   ٜٳوسٳ ٜٵو ٛٳ ٘ٹ، أځبٳ ٜٵو ٛٳ ٕٵ   أځبٳ ٕٵ ؾځوإڇ ِٵ   ؾځوإڇ ِٵ يځو ٔٵ   يځو ٔٵ ٜٳهڂو ٘ٴ   ٜٳهڂو ٘ٴ يځو   يځو

ٕڇ ٛٳا ٕڇأځبٳ ٛٳا ٟٵ  ؾځعٳًځ٢ؾځعٳًځ٢  أځبٳ ٟٵٜٳسٳ ٘ٹ  ٜٳسٳ ٚٵدٳتٹ ٘ٹظٳ ٚٵدٳتٹ ٙٹ،  ظٳ ٚٳيځسٹ ٙٹ،ٚٳ ٚٳيځسٹ ٕٵ  ٚٳ ٕٵؾځإڇ ِٵ   ؾځإڇ ِٵ يځو ٔٵ   يځو ٔٵ ٜٳهڂو ٘ٴ   ٜٳهڂو ٘ٴ يځو ٚٵدٳو   يځو ٚٵدٳو ظٳ ًځو٢   ٚٳيځوسٷ ٚٳيځوسٷ   ٚٳ٫ٚٳ٫  ١څ١څظٳ ًځو٢ ؾځعٳ ٟٵ   ؾځعٳ ٟٵ ٜٳوسٳ ٘ٹ،   ٜٳوسٳ ٘ٹ، قځطٳابٳتٹو   قځطٳابٳتٹو

ـٳ: : قځووايڂٛاقځووايڂٛا ٝٵوو ـٳٚٳنځ ٝٵوو ٍٳ  ٜٳوواٜٳووا  شٳاىځشٳاىځ  ٚٳنځ ٍٳضٳغٴووٛ ٘ٹ؟  ضٳغٴووٛ ًډوو ٘ٹ؟اي ًډوو ٍٳ  اي ٍٳقځووا ٍٴ  قځووا ٍٴضٳغٴووٛ ٘ٹ  ضٳغٴووٛ ًډوو ٘ٹاي ًډوو ٘ٴ: :   اي ٝٿطٴْٚٳوو ٘ٴٜٴعٳ ٝٿطٴْٚٳوو ُٳعٹٝؿٳوو١ٹ  بٹهٹووٝلڇبٹهٹووٝلڇ  ٜٴعٳ ُٳعٹٝؿٳوو١ٹايڃ   ايڃ

ـٴ ًډ ٝٳتٳهځ ـٴؾځ ًډ ٝٳتٳهځ ٙٴ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ٜٴڀٹٝلٴٜٴڀٹٝلٴ  ٫٫  َٳاَٳا  ؾځ ٙٴٜٴٛضڇزٳ ٛٳاضڇزٳ  ٜٴٛضڇزٳ ٛٳاضڇزٳَٳ ًځهځ١ٹ   َٳ ٗٳ ًځهځ١ٹ ايڃ ٗٳ   44{{ايڃ

فر ٥بػػػم ا٢بػػػالؿ، فيتجشلػػػم ا٢بػػػراـ لُّب ػػػي م، ٰبملواػػػه مػػػا ص يطيػػػع، فػػػال يسػػػتطيع أف يػػػو 
 ويدخل به النار!! لكن ا٤بيزاف النبوي أف أاظر إىل من هو دوٍل   الدايا

  فنريد من اسائنا أف تكوف مع أم ات ا٤بؤمنْب، و  ا٤بنزلة الكرٲبة مػع:          
                  ((ٕٜٕٜ)الفتل)فماذا افعل؟ الفتل 

 اآلايت الٍب معنا صفا ً إ٥بية قرآاية، وهذة ال ػفات إذا مشػينا علي ػا سػنبلغ أعطاان  
هػػذة ا٤بنزلػػة، والنسػػاء مطالبػػات بقػػراءة آايت النسػػاء ا٤بوجػػودة   سػػورة النػػور وف م ػػا جيػػداً، 

ص يقرأوها    )عًُٛا ْػا٤نِ غٛض٠ ايٓٛض)عًُٛا ْػا٤نِ غٛض٠ ايٓٛضيُرسل إىل األقاليم ويقوؿ ٥بم:  كاف  سيدان عمر 
                                                           

 ايمض ىوي ل زل يل خ   ٍ،يو لت وَايفٍي خن نيىزوَايل ل ف ٍي اي ن ي ي ي4
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 تفسّبها، ليعرفوا األككاـ الٍب في ا.فقط بل يقرأوا 
أككاـ النساء الٍب   سورة النور، ومع ػا األككػاـ الػٍب   سػورة األكػزاب، واألككػاـ 
الٍب   سورة ا٢بجرات، إذا درسناهم وعرفناهم وعملنا فم فسػنناؿ هػذة ا٤بنػازؿ الكرٲبػة عنػد 

 ت إف شاء ت.

  ذمٌٍ اهللذمٌٍ اهلل
 كزاب في ا صفات يطالب ت فا النساء:واآلايت الٍب معنا من سورة األ

                  : 
 لُكنل منزلة خاصة، مٌب؟

 ال فة األوىل:
       : 

إذا كااػػػػ  الواكػػػػدة ٦بملػػػػة بتقػػػػوى ت، والتقػػػػوى بعبػػػػارة بسػػػػيطة هػػػػي ا٣بػػػػوؼ مػػػػن ت 
أف تعمػػل أي شػػيء يُغاػػب ت، ألهنػػا تعلػػم أف ت يطلػػع علي ػػا ويراهػػا، ، ٚبػػاؼ ومراقبتػػه 

 كٌب ولو كاا  ٗبفردها، ألف ت ص ٚبفى عليه خافيٌة   األرض وص   السماء.
وكاف على هذة الشاكلة ال حابة األولْب، وال حابيات، وكٌب البنات الالا مل يػذه  

 ... إىل مدارس وص جامعات
عندما كاف سيدان عمػر ٲبػر   الليػل يتفقػد الرعيػة فوجػد امػرأة تػتكلم مػع وأاتم تعرفوف 

ابنت ػػا، فقالػػ  ٥بػػا: اي بٌنيػػة  ػػعي علػػى اللػػ  مػػاء كػػٌب يزيػػد كجمػػه واكسػػب أكرػػر، فقالػػ  
البن : اي أُماة أما علمػ  أف أمػّب ا٤بػؤمنْب هنػى عػن وػش اللػ  اب٤بػاء؟ فقالػ  ٥بػا أم ػا: وهػل 

 يراان. فقال  البن : إذا كاف أمّب ا٤بؤمنْب ص يراان فإف ت يراان أمّب ا٤بؤمنْب اآلف؟ 
٠بع سيدان عمر هذا ا٢بوار فعرؼ أف هذة البنػ  عنػدها تقػوى ع، فعللػم البيػ  ٕبجػر 
ألف الطريع مظلم، وذهب وٝبع أوصدة الذكور وقاؿ ٥بم: لو كنُ  شػاابً لتزوجػُ  هػذة البنػ  

باذػػػا؟ أكػػػد أوصدة وكػػػاف ا٠بػػػه عاصػػػم قػػػاؿ لػػػه: أان فمػػػن مػػػنكم يتزوج ػػػا وأان كفيػػػٌل بكػػػل طل
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أتزوج ا، فتزوج  هذة البن  بعاصػم وأ٪ببػ  بنتػاً، وهػذة البنػ  أ٪ببػ  عمػر بػن عبػد العزيػز 
 خام  ا٣بلفاء الراشدين، ألهنا كاا  تقية اقية.

كمػا قلػُ    -فأوؿ شرط ٤بػن تريػد أف تلحػع ابلػدرجات الُعلػى هػي تقػوى ت، والتقػوى 
ت، وتعلػػم أف ت يطلػػع علي ػػا   كػػل كركاذػػا وسػػكناذا، وهػػو أوؿ مػػن يسػػمع  أف تراقػػب -

أقوا٥بػػا، وينظػػر إىل أعما٥بػػا وأفعا٥بػػا، فػػإذا كااػػ  تسػػتطيع أف تتخفلػػى مػػن زوج ػػا فػػا٢بي القيػػـو 
 يطلع علي ا ويراها، و صٚبفى عليه خافية.

اء الػػػٍب تريػػػد أف وإذا كااػػػ  تريػػػد أف تعمػػػل عمػػػالً وص يعػػػرؼ بػػػه زوج ػػػا، كػػػبعض النسػػػ
 يطلع علي ا ويراها. تدخر جزءاً من ا٤باؿ لُتعطيه ألهل ا أو وّب ذلك، وأين ت؟!! فاع 

  أدب احلذيس ِغ اٌشظايأدب احلذيس ِغ اٌشظاي
 ال فة الرااية:

                  ::  

  العمػػػل، أو يكلم ػػػا   أي زمػػػاف إذا ات ػػػل فػػػا أكػػػد ابلتليفػػػوف، أو يكلم ػػػا رجػػػل   
ومكاف، فاإلسػالـ أمػر ا٤بسػلمة عنػد ا٢بػدي  مػع الرجػل، والرجػل كػذلك، ص تقػع العػْب علػى 
العػػػْب، إمػػػا أف تنظػػػر عػػػن اليمػػػْب أو عػػػن الشػػػماؿ أو إىل أسػػػفل، ألف النظػػػر ابلعػػػْب قػػػد ُٰبػػػرؾ 

 الغرائز الساكنة   الداخل.
الكػالـ كالمػاً معروفػاً، الػبعض يقػوؿ: سػيقولوف وإذا كاف رجاًل وريباً فال بد وأف يكػوف 

علي ا أهنػا وػّب متحاػرة ومتخلفػة، دع ػم يقولػوف ألانػا اعمػل ا٢باػارة   كػالـ ت الػذي أتػى 
 .به لنا سيدان رسوؿ ت 

ما السبب؟ هناؾ   اعمتتمع ُأانٌس مر ى، وليسوا مر ػى ابألجسػاـ، ولكػن م م ػابوف 
 ػػػاب بػػػه اإلاسػػػاف   الػػػدايا، ف ػػػؤصء عنػػػدهم داء النفػػػاؽ، ٗبػػػرض النفػػػاؽ، وهػػػو أخطػػػر داء يُ 

فعنػػػدما تكلمػػػه امػػػرأة بكػػػالـ لطيػػػف يظػػػن أهنػػػا ٛبيػػػل إليػػػه وتريػػػدة، وإذا تبسػػػمل  لػػػه مػػػن ابب 
 الُلطف واألدب يظن أهنا ٙببه!!.

يريػػػد أف ٰبمينػػػا مػػػن هػػػؤصء األوابش، ومػػػن هػػػؤصء  -وهػػػو ا٢بكػػػيم العلػػػيم  - وت 
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نساء سف تتكلم ابلكالـ ا٤بألوؼ ا٤بعروؼ،   العمل، أو   الكليػة، إف  األصناؼ، فأمر ت ال
كاف   ٧با رة، أو   درس، أو   شيء من العمل، لكػن ص اتطػرؽ إىل األكاديػ  ا٣باصػة،  
كأف يقوؿ ٥با: ماذا تفعلػي مػع زوجػك؟ أو زوجػك مػاذا يفعػل معػك؟ أو مػاذا تفعلػي مػع أهػل 

ف فا، وص أ٠بل ألكد أف يتدخل في ا، ف ذة مػا هنػى زوجك؟ هذة أمور خاصة لي  ألكد شأ
 .، وبيلن ا رسوؿ ت عن ا ت 

  اٌرؼاًِ ِغ ٌِالغ اٌرٌاطً االظرّاػياٌرؼاًِ ِغ ٌِالغ اٌرٌاطً االظرّاػي
 و  أي شيء اتكلم؟

 :         كما قاؿ ت: 
   األشياء ا٤بعروفة بيننا، لكن األمور اأُلخرى ص اتكلم في ا.

ت   هذة األايـ وهي آفة خطّبة، مع أهنا مفيدة ل اساف، وهػي مواقػع هناؾ آفة من ر 
التواصػػل اصجتمػػاعي مرػػل الفػػي  بػػوؾ، فالكػػل لػػه صػػفحة علػػى الفػػي  بػػوؾ، وهنػػاؾ مػػن لػػه 
أكرػػػر مػػػن صػػػفحة، ويػػػدخل علي ػػػا كرػػػّب مػػػن النػػػاس مػػػن كػػػل مكػػػاف، ص مػػػااع مػػػن عمػػػل هػػػذة 

أو أُفيػد، ولكػن لػي  إل ػاعة الوقػ ،  ال فحات، ولكن ل ستفادة واإلفادة، إما أف أستفيد
 وص شغل النف ، وص لتحريك السواكن، ف ذا ص ٯبوز.

فأجػد عنػػدما أاظػػر إىل الفػػي  بػػوؾ أكػػواؿ وريبػػة، فاألشػػياء الػػٍب ص تسػػتطيع البنػػ  أف 
تعمل ػا أمػػاـ أهل ػا تعمل ػػا   الفػػي  بػوؾ، فتنشػػر لنفسػػ ا صػوراً وػػّب صئقػػة، يطلػع علي ػػا كػػل 

وهػي   ورفػػة ٗبفردهػػا، وتلػب  مالبػػ  وػّب صئقػػة ووػػّب ٧بجبػة، ٤بػػاذا؟!! هػػذة  العػامل، كال ػػور
 .أشياء هنى عن ا ت، وهنى عن ا كتاب ت 

كػػٌب ولػػو أعطػػ  صػػداقة ألكػػد علػػى الفػػي ، فتكػػوف ال ػػداقة   كػػدود، كمػػا قلػػ  
طبيػػة، أسػتفيد أو أُفيػد، يعػػِب أسػتفيد منػػه معلومػات   أي ٦بػاؿ مػػن اعمتػاصت، مرػػل معلومػات 

أو معلومػػػات   الط ػػػي   ا٤بنػػػزؿ، أو معلومػػػات   ٦بػػػاؿ العمػػػل، أو معلومػػػات   ا٤بشػػػاكل 
 اصجتماعية .. كل هذا ص مااع منه.

أو أُفيد وّبي ٗبػا يُفػيض ت علػيل بػه، فأاشػر ككمػة، أو أاشػر معػُب كػدي ، أو أاشػر 
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صػفحٌب، وأان أياػػاً  قػوؿ ألكػد مػن ا٢بكمػػاء أو ال ػا٢بْب، فػأكوف قػػد أفػدُت مػن اطلػػع علػى
 أستفيد من صفحات اآلخرين.

الفػػػي  بػػػوؾ ملػػػيء اب٤بر ػػػى وا٤بنػػػافقْب، وأاػػػ  لكػػػي  –كمػػػا هػػػو   اعمتتمػػػع   -لكػػػن 
ا٣بيػػػار، وهػػػذة ميػػػزة، فلػػػي  هنػػػاؾ مػػػااع   كػػػذؼ أي إاسػػػاف ص يعجبػػػِب أمػػػرة   أي وقػػػ ، 

سػتحيل، والفػي  وينت ي األمػر، وقػد أكظػرة، فػال يسػتطيع أف يػدخل مػرة اثايػة ولػو كػاوؿ ا٤ب
 بوؾ يساعدٍل على ذلك.

إذاً سواء   ا٢بياة العملية، أو   ا٢بيػاة الفػي  بوكيػة، فػنحن التػـز ابآلداب الشػرعية: 
                   : 

 و  أي شيء اتكلم؟
          ::  

ارؼ   شػػاوف العمػػل إذا كنػػا اعمػػل معػػاً، أو   شػػاوف ٫بتاج ػػا إف كااػػ  الكػػالـ ا٤بتعػػ
إص إذا كػاف ذا ثقػة ومػن  طبية أو افسية أو وّبة، لكػن األمػور الشخ ػية ص يطلػع علي ػا أكػدٌ 

ولػػي  كػػل احملػػاـر ذو ثقػػة، إذا كػػاف ذا ثقػػة مػػن احملػػاـر ف ػػذا الػػذي أككػػي لػػه إذا  احملػػاـر ... 
 عائلية أو ماشاف ا، ف ذا ا٤ببدأ اإلسالمي. كاا  هناؾ مشكلة شخ ية أو

  أدب اخلشًض ِٓ ادلنضيأدب اخلشًض ِٓ ادلنضي
 ال فة الرالرة:

        : 
وقػػرف يعػػِب الػػزمَن، ف ػػل ص ٬بػػرج؟ ص، بػػل ٬بػػرج، فػػا٤برأة إذا كااػػ  متزوجػػة ص ٚبػػرج إص 

 قذف زوج ا، وص تُدخل بيت ا أكداً إص قذف زوج ا.
 ..  ٚبرج إص قذف ويلِّ أمرها، إذا كاف األب أو األخ األكربوإذا كاا  بنتاً ص

فالوصيػػة دائمػػاً تكػػوف مػػع الرجػػل إمػػا األب أو األخ ف ػػذة الوصيػػة الشػػرعية، لكػػن األـ 
 دائماً متعاطفة مع البن .
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إذا كػػػاف للعمػػػل فػػػال مػػػااع، أو إذا كػػػاف لقاػػػاء م ػػػاحل ا٤بنػػػزؿ فتػػػذهب  و٤بػػػاذا ٚبػػػرج؟
نػػزؿ فػػال مػػااع، وإذا خرجػػ  ل ػػلة ركػػم فػػال مػػااع، وإذا خرجػػ  للسػػوؽ لتقاػػي طلبػػات ا٤ب

لعمػػل بػػػرٍّ أو خػػػّب فػػػال مػػػااع، ولكػػن كػػػل هػػػذة األمػػػور يكػػػوف مع ػػا موافقػػػة ولػػػو موافقػػػة عامػػػة 
 مسبقة.

وإذا كااػ  ا٤بػػرأة مومنفػػة، والػزوج تزوج ػػا وهػػي مومنفػة، ويعػػرؼ أهنػػا مومنفػة ف ػػي مع ػػا 
 إذف من البداية أف ٚبرج للومنيفة.

٣بروجػػات كيػف ٚبػػرج في ػػا؟ ملتزمػة ابلػػزيِّ الشػػرعي الػذي كػػدلدة ت، وبيلنػػه وكػل هػػذة ا
  ، كػػػٌب تػػػدخل   قػػػوؿ ت: النػػػيب                                ((ٖٖٔٔ)النػػػور)ص  النػػػور

 يظ ر من ا وهي خارجة إص الوجه والكفْب.
 ػع أصػباغ، أو ترقػع ا٢بػاجبْب ووػّب والوجه ص ينبغي أف تُغّب فيه إذا كاا  خارجة، بو 

ذلك، كل ذلك يكوف للزوج   ا٤بنزؿ فقط، لكن إذا خرج  ص تفعل شيااً   وج  ا التزامػاً 
 .بشرع ت وهدي رسوؿ ت 

وبعػػد ذلػػك إذا كػػاف لػػي  ٥بػػا م ػػلحة فػػال داعػػي للخػػروج مػػن ا٤بنػػزؿ، فأسػػاس ا٤بػػرأة 
 ِإىَل  ة، أو ٤ب ػػلحة شػػرعية، ولػػذلك ِجػػْاَن اَسػػاءُ البقػػاء   ا٤بنػػزؿ، وص ٚبػػرج إص لاػػرورة شػػرعي

 :فَػُقْلنَ   اّلللِ  َرُسوؿِ 
ٍٳ  ٜٳاٜٳا  }} ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ٘ٹ،ايًډ ٖٳبٳ  ايًډ ٖٳبٳشٳ ٍٴ  شٳ ٍٴايطٿدٳا ٌڇ  ايطٿدٳا ٌڇبٹايڃؿځهٵ ٗٳازٹ  بٹايڃؿځهٵ ٗٳازٹٚٳايڃذٹ ٌڇ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳايڃذٹ ٌڇغٳبٹٝ ٘ٹ  غٳبٹٝ ٘ٹايًډ ًډ ُٳا  اي ُٳاؾځ ٓٳا  ؾځ ٓٳايځ ٌٷ  يځ ُٳ ٌٷعٳ ُٳ ٘ٹ  ْٴسٵضڇىڂْٴسٵضڇىڂ  عٳ ٘ٹبٹ   بٹ

ٌٳ ُٳ ٌٳعٳ ُٳ ٔٳ  عٳ ٖٹسٹٜ ُٴذٳا ٔٳايڃ ٖٹسٹٜ ُٴذٳا ٌڇ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃ ٌڇغٳبٹٝ ٘ٹ  غٳبٹٝ ٘ٹايًډ ًډ ٍٳ  اي ٍٳؾځكځا ٍٴ  ؾځكځا ٍٴضٳغٴٛ ٔٵ  ::  ٘ٹ٘ٹايًډايًډ  ضٳغٴٛ ٔٵَٳ ٚٵ  قځعٳسٳ،قځعٳسٳ،  َٳ ٚٵأځ ُٳ١ڄ  أځ ًٹ ُٳ١ڄنځ ًٹ ٖٳا،  نځ ٛٳ ٖٳا،ْٳشٵ ٛٳ   ْٳشٵ

ٔٻ ٓٵهڂ ٔٻَٹ ٓٵهڂ ٗٳا  ؾٹٞؾٹٞ  َٹ ٝٵتٹ ٗٳابٳ ٝٵتٹ ٗٳا  بٳ ْٻ ٗٳاؾځإڇ ْٻ ٌٳ  تٴسٵضڇىڂتٴسٵضڇىڂ  ؾځإڇ ُٳ ٌٳعٳ ُٳ ٖٹسٹ  عٳ ُٴذٳا ٖٹسٹايڃ ُٴذٳا ٌڇ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃ ٌڇغٳبٹٝ ٘ٹ   غٳبٹٝ ٘ٹ ايًډ ًډ   55{{اي

 .من تبقى   البي  وت رب على هذا األمر، أصبح  كأهنا ٦باهدة   سبيل ت 
 ال فة الرابعة:

             : 
فا١باهليػػػػة األوىل قبػػػػل اإلسػػػػالـ، وا١باهليػػػػة الراايػػػػة والػػػػٍب في ػػػػا أمػػػػم الغػػػػرب، فتنظػػػػر 

                                                           
َُتٌهي يفٌٍياٌَ  ي ً ا ييمضق ي لنز نيوم   ي ل نل  ٍي  وظ}يٌمَهقي ًيي5 نييي ٌ ٌيي ًَ ٌن ًيي ي ٌ{ي اي  شييصينٌُنٌييفٌٍي َلً  ي ٌه ٌيي ي ي يَّللا 
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لنوروبيْب أو األمريكاف ووّبهم وتريد أف تتشبله فم، ف ؤصء   جاهلية وص ينبغي أف اقلػدهم 
لكننػػا ٭بشػػي ينػػا ... ٥بػػدي قرآانػػا، وص لُسػػنلة اب   شػػيء، ألهنػػم ص يتبعػػوف ديننػػا، وص ٱباػػعوف

ص يظ ػر منػػه إص  -كمػا قلنػا   -سمػر ت، وص ٬بػرج إص بعػد كمػاؿ اصكتشػاـ، والػزي الشػرعي 
الوجه والكفْب، وتكوف ا٤بالب  فافا ة واسػعة، وص ُتظ ػر مالمػل وتقػاطيع ا١بسػم، وتكػوف 

 وّب رقيقة ووّب شفافة، واأللواف وّب صفتٌة للنظر.
نػػا هػػذا األمػػر كػػٌب ص ياػػيِّع علينػػا، فتلػػب  عبػػاءة فػػال مػػااع، مػػا هياتػػه؟ اإلسػػالـ تػػرؾ ل

تلػػب  بنطلػػوف وفوقػػه بلػػوزة ولكػػن ٙبػػ  الػػركبتْب فػػال مػػااع، لكػػن بنطلػػوف وبلػػوزة إىل الوسػػط 
 :فتدخل   قوؿ رسوؿ ت 

ٔٳ  }} ٔٳيځعٳ ٘ٴ  يځعٳ ٘ٴايًډ ًډ ٗڇنيٳ  اي ُٴتٳؿٳبٿ ٗڇنيٳايڃ ُٴتٳؿٳبٿ ٔٳ  ايڃ ٔٳَٹ ٍڇ  َٹ ٍڇايطٿدٳا ٗٳاتٹ  بٹايٓٿػٳا٤ٹبٹايٓٿػٳا٤ٹ  ايطٿدٳا ُٴتٳؿٳبٿ ٗٳاتٹٚٳايڃ ُٴتٳؿٳبٿ ٔٳ  ٚٳايڃ ٔٳَٹ ٓٿ  َٹ ٓٿاي ٍڇ   ػٳا٤ٹػٳا٤ٹاي ٍڇ بٹايطٿدٳا   66{{بٹايطٿدٳا

لنا   الزي أف يطابع الوصف الشرعي، وانوِّع   هذا األمر كمػا اريػد،  فسمل ت 
 ولكن بشرط أف يكوف   الن اية يطابع الزيِّ الشرعي وأوصافه الٍب ذكرانها.

  إلاِح اٌظالجإلاِح اٌظالج
 ال فة ا٣بامسة:

      : 
ة، فػػػأقمَن ال ػػػالة يعػػػِب كػػػاولَن أف ٙباػػػر قلػػػوبكنل وإقامػػػة ال ػػػالة وػػػّب أداء ال ػػػال 

 .ويكوف في ا خشوع ع وأاًب تؤدين ال الة ع 
كيػػػف يكػػػوف ذلػػػك؟ ص ٯبػػػوز أف تكػػػوف ا٤بػػػرأة   عمػػػل وتػػػذهب تػػػؤدي ال ػػػالة سػػػريعاً 
وعقل ػػا وقلب ػػا مػػع ا٤بشػػاول أو مػػع األوصد، فال ػػالة ٙبتػػاج إىل اإلسػػتعداد ولػػو لػػدقائع قبػػل 

أ وقبػل ال ػالة ولػو ٟبػ  دقػائع أسػتغفر ت، وأصػلي علػى رسػوؿ ت، أو أقػرأ ال الة، أتو 
ما تيسر من كتاب ت، فب ذا أكوف قػد ج ػزلت افسػي للػدخوؿ إىل ال ػالة، فػإذا دخلػُ    

 .ال الة أكوف قد كارُت، وكتِب ا٣بشوع من ت 
ٌع مػن م ينػزؿ ا٤بلعػب وأ رب لكم مراًل بسيطاً: الذين يلعبوف كرة القدـ هل يوجػد فريػ

                                                           
يمضق ي    يو ل نل  ٍي اي  اي ن سين ٍي ي قه  ي6
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بػػػدوف تسػػػخْب؟ ص، فالالعػػػب الػػػذي يلعػػػب بػػػدوف تسػػػخْب كتيػػػه شػػػدٌّ عاػػػلي، أو أتتيػػػه أي 
 مشكلة، ولن يستطيع أف يُكمل.

ػػز  ػػز قلوبنػػا، و٪ب ِّ ن أافسػػنا، و٪ب ِّ كػػذلك ال ػػالة، فػػنحن ٫بتػػاج قبػػل ال ػػالة أف ُاسػػخِّ
كاػور وخشػوع، ألف ت عنػدما  أرواكنا، كٌب إذا انجينا ت ٙبار الروح، والقلب يكوف فيػه

  مدح ا٤بؤمنْب قػاؿ:                                           (()ا٤بؤمنػوف)مػن   ا٤بؤمنػوف
 كاف   قلبه خشوع ع وهم يؤدوف ال الة.

وآفػػػة السػػػيدات والبنػػػات الػػػٍب ٙبػػػدث دومػػػاً أهنػػػا أتتي ػػػا الػػػدورة الشػػػ رية، وبعػػػد اات ػػػاء 
لػدورة الشػػ رية تسػَبيل يػػومْب أو ثالثػة أوأكرػػر بػدوف صػػالة، وهػذا األمػػر قػد ٯبعل ػػا تسػػَبيل ا

 إىل الدورة الرااية، وهذا ما ٯبعل كرّب من النساء يَبكَن ال الة.
لكػػن هػػي مطالبػػة فػػور اات ػػاء الػػدورة أف تػػؤدي مػػا علي ػػا ع، وقبػػل الػػدورة هػػي تعػػرؼ 

 ميعادها.
ابح للمػػػرأة اظػػػراً لظروف ػػػا أف تػػػؤخر الظ ػػػر إىل مػػػا قبػػػل   األوقػػػات العاديػػػة اإلسػػػالـ أ

الع ػر، ولكػػن ت ػػليه كا ػراً قبػػل الع ػػر بن ػف أو ثلػػ  سػػاعة وتظػل علػػى و ػػوئ ا إىل أف 
 ت لي الع ر، وكذا ا٤بغرب والعشاء.

 :أتى ت فذة اآلايت وهذة األوصاؼ للنساء
اسػاء النػيب   الػدار كػٌب ياػعن ا أمػاـ أعيػن ن، ومػن تطبق ػا فيػا هناهػا، فسػتكوف مػع 

 اآلخرة   الدرجات العالية، وتدخل   قوؿ ت:
                                                            

                            ((ٜٜٙٙ)النساء)النساء. 

ق كػػنل   الػػدين، وأف يزيػػدكنل   العلػػم، وأف يعيػػنكنل علػػى العمػػل أف يف أسػػأؿ ت 
 فذا العلم، وأف يبلغكنل الق د وا٤براد

ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ
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              ((2121--2323)األحزاب)األحزاب  
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  11آداب ادلؤِناخ اٌمأراخآداب ادلؤِناخ اٌمأراخ..1818
ا٢بمػػػد ع الػػػذي أدلب اسػػػاء األمػػػة ٖبػػػّب اآلداب الػػػٍب ُٰبب ػػػا  -بسػػػمميحرلا نمحرلا هللا  

 ، وا٣بطاب ٥بنل و١بميع اساء األمة.وير اها جل   ُعالة، وبدأ بنساء كارة النيب 
بسػػػبب ا،  ٍب ُٰبب ػػػا ت فمػػػا اآلداب الػػػٍب ينبغػػػي علػػػى ا٤بسػػػلمة أف تتػػػأدب فػػػا، والػػػ

 وٯبعػػل ٥بػػا عنػػدة منزلػػة عظيمػػة، وأجػػراً كرٲبػػاً، ويُػػدخل ا ا١بنػػة؟ و  ا٢بقيقػػة مػػن كػػرص ت 
على اساء ا٤بؤمنْب، جاء فذة اآلداب الكرٲبة الٍب ينبغي أف ص افرط في ا قػط، وص ٫بػاوؿ أف 

 ل احل.٬برج عن ا، و٫باوؿ أف اطبق ا ٕبذافّبها، كما كاف اساء سلفنا ا
                  : 

بغّبكن من النساء، وأاتم كذلك، األمريكاف عملوا ٕبرػاً وقػالوا   اتيجتػه:  نص شأٌف لك
أف أط ػػػػػر امػػػػػرأة   األرض ا٤بػػػػػرأة ا٤بسػػػػػلمة، فػػػػػأاًب لسػػػػػًب كأكػػػػػد، لسػػػػػًب كاألمريكيػػػػػات وص 

ورسوله، واإلسالـ ديننػا،  ن أط ر اساء الوجود ألانا اؤمن ابع اإل٪بليزايت وص وّبهن، ٫ب
 والقرآف كتابنا.

  ِشالثح اهللِشالثح اهلل
 ما أوؿ شي ٫برص عليه؟

      : 
وتقوى ت يعِب مراقبة ت، ولو ٙبقق  التقوى اسَباح الكل، فمػن تُراقػب ت سػتعرؼ 

، وأي عمػل تعملػػه أوؿ مػن يػراة هػػو ت، وت أف أي كلمػة تنطػع فػا أوؿ مػػن يسػمع ا هػو ت
  :قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                                            ٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا؟ 
                                                       ((ٔٓ٘ٔٓ٘)التوبة)التوبة. 

يطلػع علي ػا ويراهػا، هػل سػتعمل شػيااً يُغاػب ت؟!  و كل واكػدة علمػ  أف ت ل
ص، هل ستقع   ٧بذور كرلمه كتاب ت؟!، ص، هل ستخالف ُسػنلة واردة عػن رسػوؿ ت؟! ص، 

 ٤باذ؟ ألهنا تعلم علم اليقْب أف ت يطلع علي ا ويراها.
                                                           

ي 2ُِّ/ِ/1ّهـي1ِْٓماين ُعي ِخلييُْ ْى ليي–يوقُشيي-ونسيل قض  يي1
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، ومػػا دامػػػ  كػػػي يػػنلن ر ػػػا ت فتقػػوى ت هػػي أوؿ صػػػفة تت ػػف فػػػا ا٤بؤمنػػات ل
التقوى موجودة فكل مؤمنة ٙبكِّم افس ا   األعماؿ واألقػواؿ الػٍب ت ػدر عن ػا، فػال ٰبػتجن 
ككماً من وّبهن، فأي عمل تعمله إذا كاا  را ػية عنػه فيكػوف هػذا العمػل خػّباً ولػي  فيػه 

 ..  رٌر   العاجل أو   اآلجل
تعلػم أاػه وػّب مناػبط، وٙبتػار كيػف ٚبػرج منػه، وإذا كاا  وّب را ية عن هذا العمل و 

 ف ذا دليٌل على أف هذا العمل وّب سديد ووّب موفع.
فلػػو ككملنػػا قلوبنػػا بعػػد تقػػوى ت   أعمالنػػا سػػننجل وسػػنكوف مػػن الفػػائزين يػػـو لقػػاء 

 .رب العا٤بْب 
مػػا  البنػػ  الػػٍب تُرسػػل لزميػػل ٥بػػا أو صػػديع ٥بػػا رسػػالة   ا٣بفػػاء، وعلػػى سػػبيل ا٤برػػاؿ: 

الذي ٯبعل ا تعمل ذلك   ا٣بفاء، وٙبرص أف ص يراها أكد؟ ألهنػا تعػرؼ أف هػذا العمػل وػّب 
صػػحيل، فلػػو ككلمػػ  افسػػ ا مػػن البدايػػة واقتنعػػ  سف هػػذا العمػػل وػػّب صػػحيل، لػػن تفعلػػه، 

 ألاه لو كاف صحيحًا ستعمله أماـ ا١بميع، وص ٚباؼ من أكد.
ا وإٲباانا بعد تقوى ت   أي عمٍل اعملػه كػٌب انػاؿ ولذلك ديننا يُلزمنا أانا ٫بكِّم قلوبن

شػػارؾ ا٤بسػلمات مػع ا٤بسػػلمْب    ، وا٤بؤمنػة ٥بػا منزلػػة عظيمػة عنػد ت، وت ر ػا ت 
 كل األعماؿ الٍب طالبنا فا ت:

                                                

                                             

                                              

                                            

                              ((ٖٖ٘٘)األكزاب)األكزاب  
 .كل م مع بعا م   هذة الطاعات، فالنساء ُكلِّفن ٗبا ُكلِّف به الرجاؿ من طاعة ع 
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  أدب اٌىالَ ِغ اجلنظ اآلخشأدب اٌىالَ ِغ اجلنظ اآلخش
 :رٗبا ٰبدث بْب النساء والرجاؿ كلمات، فعللمنا ت أدب الكالـ مع ا١بن  اآلخر

 :مع زميل   ا٤بدرسة، أو زميل   الكلية، أو زميل   العمل
 تتكلم النساء مع الرجاؿ؟كيف 

 :        قاؿ ت: 
 كيف ص ٚباع ابلقوؿ؟

يعػػِب تػػتكلم مػػع الرجػػاؿ أو مػػع الشػػباب الكػػالـ الػػذي لػػي  فيػػه خالعػػة، ولػػي  فيػػه 
٤بػاذا؟ ألاػه لػو كللػم ولػد    -الػُدوري  -إمن ار مػودة وص ٧ببػة، ويكػوف الكػالـ الػذي اسػميه 

و ػحك ، فُيخيلػل إليػه أهنػا ُٙببػه، فيبػِب علػى ذلػك أشػياء كرػّبة، لػذلك اإلسػالـ  ا٤بدرسة بنتاً 
 يريد أف يتحاشى كل هذة الفتنة، فُتكلمه ابلكالـ ا٤بعروؼ.

 كيف يكوف الكالـ بْب الرجل وا٤برأة؟
اإلسالـ يقوؿ لنا العْب ص تقع على العْب، فلو تكلم  ا٤بػرأة مػع شػخا إمػا أف تنظػر 

ظػػر علػػى اليمػػْب، أو تنظػػر علػػى اليسػػار، ٕبيػػ  أف عػػْب الرجػػل ص تقػػع علػػى   األرض، أو تن
عْب األُارػى، ٤بػاذا؟ ألف التقػاء العينػْب ُٰبػرؾ ا٤بشػاعر الداخليػة، لػذلك ٯبػب أف يكػوف الكػالـ 

 .ابلكيفية الٍب وصف ا لنا ت، وو لح ا لنا سيدان رسوؿ ت 
دود الاػػرورات، مػػرالً جػػاء رجػػل ولػػو اسَبسػػل  معػػه   الكػػالـ، يكػػوف الكػػالـ   كػػ

يسػػأؿ: هػػل فػػالف موجػػود؟ فتجيبػػه مػػراًل: هػػو وػػّب موجػػود، لكػػن إف اسَبسػػل   ا٢بػػدي ، مػػا 
ا٠بػػك؟ وكػػم سػػنِّك؟ و  أي عػػاـ دراسػػي؟ ووػػّب ذلػػك اُغلػػع عليػػه هػػذا البػػاب ابلكليػػة، ألاػػه مل 

ويػػتكلم   كت ٥بػػذة ا٤بو ػػوعات، ولكنػػه جػػاء للرجػػل الػػذي   البيػػ ، فػػإذا وجػػدة ٯبلػػ  معػػه
 كما يريد.

تقػوؿ لػه: مػاذا تريػد؟ يقػوؿ: ُأريػد فػالانً، فػإذا كػاف موجػوداً : ولو ات ل رجل ابلتليفػوف
اعطيه له، وإف كاف وّب موجود تقوؿ له هو وّب موجود، وتغلػع التليفػوف علػى الفػور، قبػل أف 

 يسَبسل   ا٢بدي .
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  االٔرتٔداالٔرتٔد
 :اآلفة الُعظمى الٍب من رت   هذا الزماف

 هو اإلاَبا ، - ا٢بف  وال يااة لشباب وبنات اإلسالـ واسأؿ ت
 وهو لي  بالء إذا استخدمناة كما ينبغي، وسي بل منفعة،.

لكػػػػن كرػػػػّب مػػػػن شػػػػبابنا يسػػػػتخدمه فيمػػػػا ص يفيػػػػد، يسػػػػتخدمواه   تبػػػػادؿ ا٢بػػػػػوارات 
ي واحملػػاداثت، وزادت اآلف ا٤ب ػػيبة الُكػػربى أف كػػل تليفػػوف أصػػبل فيػػه كػػامّبا، ف ػػو يػػتكلم وهػػ

تػػػتكلم ويػػػروف بعاػػػ ما، وهػػػذة هػػػي ا٤ب ػػػائب الُكػػػربى الػػػٍب ٙبتػػػاج ٢بػػػرص شػػػديد مػػػن بنػػػات 
 اإلسالـ   هذا الزماف.

ُصنع اإلاَبا  لنستفيد منػه اب٤بعلومػات ا١بديػدة، و٫ب ػل منػه علػى أخبػار جديػدة أوصً 
إىل أهل ػا سوؿ، لكن التعارؼ والت لف ص يكوف للبن  ا٤بسلمة إص ٤بن يتقدـ ر٠بياً إىل بيت ا و 

 ليطلب يدها، ف نا مسموح ٥با ابلتعارؼ معه.
لكن لُنكوِّف صداقات بْب البنْب والبنػات، ف ػذا وػّب مسػموح، وقػد يقػوؿ الػبعض هػذا 
وػػّب ع ػػري وهػػذا ٚبلػػف!!، فػػال شػػأف لنػػا فػػذا الكػػالـ، فػػذلك هػػو الػػدين، فكػػم مػػن م سػػي 

العالقػػػات!! ف ػػػذة تُفسػػػد وكػػػوارث ٙبػػػدث اتيجػػػة اصسَبسػػػاؿ   احملػػػاداثت، واصسَبسػػػاؿ   
 ا٢بياة، وتُفسد األمور، فال بد أف يكوف التعامل اب٤بعروؼ كما عللمنا ت 

         ٤باذا؟ 
             .!!وما أكرر ا٤بر ى   هذا الزماف؟ 

اقيػاء قلػة قليلػة   هػذا الزمػاف، فمعظػم فاإلاساف وػّب ا٤بػريض هػو التقػي، واألتقيػاء األ
الشباب ٙبللوا من التعاليم الدينية، وتركوا العمػل ابألوامػر الشػرعية، فكيػف ٤بؤمنػة أف ترػع   

 واكد من م؟ 
التعامػػػل   الاػػػرورات، وٗبقتاػػػى  -كمػػػا قلنػػػا –ولكػػػي ص يطمػػػع في ػػػا أكػػػد فيكػػػوف 

أي يكػػوف          ت: الاػػرورات، كمػػا عللمنػػا ت، والكػػالـ يكػػوف كمػػا قػػاؿ 
 الكالـ   ا٤بعروؼ.
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مػػراًل: أاػػ  ٙبتػػاجْب حملا ػػرة، فتبحرػػي أوصً عػػن زمػػيالت لػػك، فػػإذا مل ٘بػػدي إص زميػػل، 
وأا  ٙبتاجْب هذة احملا رة، فال مااع أف تطلبي ا منه، لكػن ص داعػي لالسَبسػاؿ   ا٢بػدي  

اػػ  تسػػأليه: وأاػػ  مػػن أيػػن؟ ومػػاذا عػػن أهلػػك؟ ووػػّب معػػه، كػػأف يسػػألك: مػػن أيػػن أاػػ ؟ وأ
ذلػػك، ف ػػذا الػػذي يزيػػد ا٤بشػػاكل، وكا ٗبػػا ص ُٰبمػػد ُعقبػػاة ابلنسػػبة أُلسػػران، وابلنسػػبة لفتياتنػػا 

 .        وشبابنا، فيكوف: 

  أدب اخلشًض ِٓ ادلنضيأدب اخلشًض ِٓ ادلنضي
 األمر الرال    اآلداب:

          : 
وقرف يعِب اسكنل، فا٤برأة ص ٚبرج من ا٤بنػزؿ إص لاػرورة شػرعية، و ػرورة شػرعية يعػِب 
تُبيح ػػػا ٥بػػػا الشػػػريعة، وٚبػػػرج علػػػى هياػػػة شػػػرعية، فػػػإذا خرجػػػ  لطلػػػب العلػػػم فػػػال مػػػااع ألهنػػػا 
أصبح   رورة، وطلب العلم فرياة، لكن ٚبرج على ا٥بياػة الشػرعية، فتسػَب ٝبيػع جسػم ا 

 ْب، وهذا ما أابكه معظم العلماء األجالء.ما عدا الوجه والكف
وص تاع علػى وج  ػا وص علػى يػدي ا شػيااً مػن ا٤بسػاكيع وأدوات التجميػل، ألف هػذا 
  ُعرؼ الشريعة ص ينبغي إص للزوج، و  كجرة الزوجية إذا كاف ا٤بنزؿ فيه شركاء، يعػِب معػه 

 أخوة آخرين، ف ذا للزوج فقط.
تلتػػـز اب٥بياػػة الشػػرعية، وا٤بالبػػ  الشػػرعية كمػػا قلػػ ، فػػإذا كااػػ  خارجػػة فػػال بػػد أف 

فُتغطػػي ٝبيػػع ا١بسػػم مػػا عػػدا الوجػػه والكفػػْب، وص تظ ػػر ُخ ػػلة مػػن الشػػعر، وتكػػوف ا٤بالبػػ  
واسعة كٌب ص تبْب تقاطيع ا١بسم، ووّب شفافة، افػرض أهنػا لبسػ  عبػاءة طويلػة و  وسػط ا 

الػزيل وػّب شػرعي، أو تلػب  بنطلػػوف  لبسػ  كػزاـ، ف ػذا يُظ ػر تقػاطيع ا١بسػم، فػا٢بزاـ جعػل
فػال مػػااع، ولكػن بشػػرط أف يكػوف مػػا فػوؽ البنطلػػوف يكػوف إىل أسػػفل الػركبتْب كػػٌب ص تكػػوف 

 متشب ة ابلرجاؿ، لكن بنطلوف وبلوزة ق ّبة ف ذا زي وّب شرعي.
٤بػػاذا ٚبػػرج ا٤بػػرأة؟ ٚبػػرج لطلػػب العلػػم، أو ٚبػػرج للعػػالج، أو ٚبػػرج للتسػػوؽ إذا كػػاف ص 

يتسػوؽ ٥بػا ابآلداب اإلسػالمية ا٤برعيػة، أو ٚبػرج لػزايرة ذوي األركػاـ، إذا كػااوا مػن يوجد من 
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الدرجة األوىل كا١بد وا١بدة والعمػة والعػم وا٣بػاؿ وا٣بالػة، ووػّب ذلػك فيجػب أف يكػوف مع ػا 
٧بػػـر كأبي ػػا أو أخي ػػا أو أخت ػػا أو أم ػػا لتكػػوف ملتزمػػة اب٢بػػدود الشػػرعية الػػٍب أابك ػػا لنػػا ت 

. 
للطبيبػػة ا٤بسػلمة، فػػإذا مل يكػن هنػػاؾ طبيبػة مسػػلمة ص مػااع أف تػػذهب للطبيػػب  تػذهب

، وص ٚبتلي ابلطبيب ٗبفردها   كجػرة الكشػف، فػال بػد أف  ولكن بشرط أف يكوف مع ا ٧بـر
يكػػوف مع ػػا احملػػـر   كجػػرة الكشػػف، والطبيػػب يكشػػف مػػن فػػوؽ مػػالءة أو وطػػاء وص ياػػع 

 يدة مباشرة على جسم ا.
، ووّب ذلك مػا داـ مل يُطلػب من ػا ا٣بروج الشرعية الٍب أابك ا لنا ت  ف ذة قواعد

 أي أمٌر من هذة األمور فتسكن   بيت ا كما قاؿ ت:
                   : 

الػػٍب جػػاءت مػػن أورواب  أصػػبل   زماانػػا ا٤بو ػػات الػػٍب جاءتنػػا مػػن الغػػرب، وا٤بالبػػ 
أشػػد لعنػػة مػػن ا١باهليػػة األوىل، ألهنػػا ٚبػػالف ابلكليػػة صػػريل اآلايت القرآايػػة، لكػػن هياػػة ا٤بػػرأة 

 ا٤بسلمة   اللباس عند ا٣بروج من ا٤بنزؿ ٯبب أف تكوف شرعية كما ذكران.

  إلاِح اٌظالجإلاِح اٌظالج
 وماذا علي ا بعد ذلك؟ 

       : 
مػػػة ال ػػػالة   وقت ػػػا كا ػػػراً، ووػػػّب مسػػػموح للمػػػرأة أف ٘بمػػػع بػػػْب احملافظػػػة علػػػى إقا

الفػػػرائض كمػػػا يظػػػن الػػػبعض، فػػػبعض النسػػػاء تفػػػٍب بنفسػػػ ا وتقػػػوؿ: أان طػػػواؿ اليػػػـو مشػػػغولة 
فُأصلي آخر الن ػار، وُت ػلي الظ ػر مػع الع ػر مػع ا٤بغػرب مػع العشػاء، فمػن أيػن أتيػِ  فػذا 

 كالـ ت يقوؿ:  !!الكالـ؟

                                         ((ٖٖٔٓٔٓ)النساء)النساء. 

 الذي كدلدة ت لنا   ال الة: فُن لي   الوق 
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ومسموح لنػا فقػط أف اُػؤدي ال ػالة   آخػر الوقػ ، يعػِب مسػموح لنػا أف ُا ػلي  -
ة الظ ػػر ف ػػذة جرٲبػػ لحظػػات، لكػػن الع ػػر أذلف ومل ُت ػػلِّ الظ ػػر إىل قبػػل الع ػػر ب

 علي ا، إص إذا كاا    السفر، وقااوف السفر خاص بذاته. ٰباسب ا ت 
وُت ػػػػلي ا٤بغػػػػرب   وقتػػػػه، ووقػػػػ  ا٤بغػػػػرب ٲبتػػػػد إىل قبػػػػل أذاف العشػػػػاء، والنسػػػػاء  -

لتواجػػدهن   البيػػوت وااشػػغا٥بن ٠بحػػ  ٥بػػن الشػػريعة أف تُؤجػػل صػػالة الظ ػػر إىل 
علػػى و ػػوئ ا كػػٌب يػػؤذف قبػػل الع ػػر برُلػػ  سػػاعة فتتو ػػأ وُت ػػلي الظ ػػر وتظػػل 

الع ػػر وُت ػػلي الع ػػر، ولكػػن بشػػرط أف ص تسػػ و وص تنسػػى كػػٌب يػػؤذف الع ػػر 
 وتؤدي صالة الظ ر قااءاً، ألاه لي  ٥با ُعذٌر عند ت   ذلك.

فتحػػاف  علػػى ال ػػالة   وقت ػػا مػػا عػػدا األايـ الػػٍب أتتي ػػا في ػػا الػػدورة الشػػ رية،  -
تكوف ٩بنوعػة مػن ال ػالة، ومػن ال ػياـ إذا  فلي  علي ا في ا قااء، وأثناء الدورة 

كااػػ    شػػ ر رماػػاف، ومػػن تػػالوة ا٤ب ػػحف، ومػػن اإلمسػػاؾ بػػه، ومػػن الطػػواؼ 
 ابلبي  ا٢براـ إذا كاا    األماكن ا٤بقدسة.

لكن من رٞبة ت بنساء األُمة أوجب علي ا أف تُعيد ما علي ػا مػن أايـ أفطػرت في ػا   
 بنساء هذة األمة. د ال الة، رٞبة من ت رمااف، ومل يُوجب علي ا أف تُعي

 :لكن ٯبب أف تالك  ما يلي، وهذة أمور   واية األٮبية
فكػل امػػرأة أو فتػاة تعلػػم علمػػاً يقينيػاً ميعػػاد الػػدورة، وهػي تعػػرؼ أف الػػدورة أتا    -

تكػوف ٕبسػب األشػ ر القمريػة، ولػي  ٕبسػاب األشػ ر ا٤بيالديػة، هػى ، و ٧بدديـو 
وقػع في ػػا الػدورة تػػؤدي الفرياػة   وقت ػػا، وص تؤجل ػا كمػػا قلنػػا إىل فػاألايـ الػػٍب تت

قبػػل الفرياػػة اأُلخػػػرى، ٤بػػاذا؟ افػػػرض أف الظ ػػر أذلف وجاءذػػا الػػػدورة بعػػد الظ ػػػر 
بن ػػف سػػاعة، وهػػي مل ُت ػػّل الظُ ػػر، فأصػػبل علي ػػا ديػػٌن ع ب ػػالة الظ ػػر، فػػإذا 

 .من ر ع  اات   الدورة وتط رت قد تنسى بطبيعة البشر أف علي ا
ولػػػذلك فالشػػػارع ا٢بكػػػيم اب  ػػػا أف األايـ الػػػٍب تتوقػػػع في ػػػا الػػػدورة ٙبػػػاف  في ػػػا علػػػى 

 .ال الة   وقت ا كٌب تكوف جاهزة ألمر ت، ولي  علي ا ديوٌف يطالب ا فا ت 
األمػػر الرػػاٍل: كػػذلك اليػػـو الػػذي تط ػػر فيػػه ُتالكػػ  مػػا يلػػي: إذا طُ ػػرت   الن ػػار ولػػو 
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، ولػػي  الع ػػر فقػػط، قبػػل ا٤بغػػرب ب لحظػػات فيكػػوف علي ػػا صػػالة الظ ػػر والع ػػر ٥بػػذا اليػػـو
وإذا طُ رت ولو قبل الفجر بلحظات فيكوف علي ا صػالة ا٤بغػرب والعشػاء، يعػِب إذا طُ ػرت 
  الن ػػار يكػػوف علي ػػا صػػالة الن ػػار، وإذا طُ ػػرت   الليػػل يكػػوف علي ػػا صػػالة الليػػل، ف ػػذا 

ألف أي تق ػػّب   أي صػػالة يكػػوف َديػػن ٰباسػػب ت عليػػه ا٢بكػػم الشػػرعي الػػذي انتبػػه إليػػه، 
 العبد يـو لقاء ت سبحااه وتعاىل.

  إخشاض اٌضواجإخشاض اٌضواج
 ومع ال الة ص بد من إخراج الزكاة:

       : 
إذا كػػاف عنػػدها ٩بتلكػػات، يعػػِب عنػػدها أرض وتزرع ػػا فُتخػػرج زكػػاة الػػزرع، وإذا كااػػ  

اة التجػػارة، وإذا كػػاف مع ػػا مبلغػاً مػػن ا٤بػػاؿ يسػػاوي ٜبػػن ٟبسػػة وٜبػػااْب تتػاجر فيكػػوف علي ػػا زكػػ
جػػراـ ذهػػب ٕبسػػب السػػعر ا٢با ػػر، ومػػرل علػػي م سػػنة هجريػػة، فواجػػب علي ػػا إخػػراج الزكػػاة، 

 والزكاة تكوف اثنْب وا ف   ا٤بائة من ٝبلة هذا ا٤ببلغ   كل عاـ. 
ب الشػػرع كلػػه ابألعػػواـ ا٥بجريػػة، مػػٌب ُٚبرج ػػا؟ لػػي  لنػػا شػػأٌف ابألعػػواـ ا٤بيالديػػة، كسػػا

فتختار لنفس ا ش راً كش ر رمااف أو شعباف أو أي ش ر عر ، وبعد مرور سػنة عربيػة ُٚبػرج 
 الزكاة. 

ومل ٪بعله سنة ميالدية ألف السنة ا٤بيالدية أكرػر مػن السػنة ا٥بجريػة قكػدى عشػر يومػاً، 
 رج زكاذػػا وُٰباسػػب ا ت فلػػو أخرجػػ  علػػى ا٤بػػيالدي فبعػػد فػػَبة ينكسػػر علي ػػا سػػنة مل ُٚبػػ

 علي ا، فيكوف كساب الزكاة ٕبسب الش ور ا٥بجرية.
وابلنسػػبة للػػذهب، إذا كػػاف الػػذهب تلبسػػه للزينػػة فلػػي  علي ػػا زكػػاة بشػػرط أف يكػػوف  
كا٤بعتػػاد كمريالذػػا   اعمتتمػػع، وإذا كػػاف الػػذهب تػػدخرة بػػدصً مػػن ا٤بػػاؿ، فمػػراًل: امػػرأة زوج ػػا 

تدخر لنفس ا شػيااً، فكلمػا اػزؿ أجػازة يشػَبي ٥بػا قطعػة مػن الػذهب، يعمل اب٣بارج وتريد أف 
وأتخػػذ الػػذهب لػػي  للزينػػة ولكػػن لالدخػػار، إذا كػػاف الػػذهب فػػذة الكيفيػػة كػػرأس مػػاؿ ٥بػػا، 
وبلغ مقدارة ٟبسة وٜبااْب جراماً ذهباً، فُتخرج عنه زكاته ٕبسػب السػعر ا٢بػايل، فُتخػرج اثنػْب 
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 وا ف   ا٤بائة.
  داء الزكػػػػاة يقػػػػوؿ فيػػػػه ت: فمػػػػن امتنػػػػع عػػػػن أ                            

        ) جعل م ت كا٤بشػركْب ٛبامػاً، ألهنػم امتنعػوا عػن إخػراج كػع ت  )ف ل ()ف ل وأاػتم ،
كػارب ا٤برتػدين الػػذين امتنعػوا عػن إخػراج الزكػاة الػٍب فر ػػ ا  تعلمػوف أف سػيدان أبػو بكػر 

 م ت جل   ُعالة.علي 
           : 

ت اكتفى فما ألهنما األهم، فال الة هي العبػادة ا١بسػمااية الػٍب اقػـو فػا ع، والزكػاة 
 هي العبادة ا٤بالية الٍب أمران ت أف اقـو فا للفقراء من خلع ت.

  طاػح اهلل ًسعٌٌوطاػح اهلل ًسعٌٌو
 ا:وبعد ذلك علي 

        ::  

فُتحاوؿ أف تطيع ت ورسوله   كل أمر، فأي أمر تُقبل عليه تنظر فيه أمػر ت   هػذا   
 فيه. الشيء، ووصية النيب 

مػػراًل: بنػػ  ُمقبلػػة علػػى الػػزواج فػػال بػػد أف تستشػػّب كتػػاب ت وُسػػنلة رسػػوؿ ت   كػػل 
يد أف ٯبل  مع ا   البي ، فتسأؿ الشريعة ماذا قررت؟ لكػي كركاذا وسكناذا، فخطيب ا ير 

تُنفػػػذ، هػػػل ٯبػػػوز ٥بمػػػا أف ٯبلسػػػا معػػػاً   ُورفػػػة ويغلقػػػا علي مػػػا البػػػاب ومل يعقػػػدا العقػػػد بعػػػد؟ 
 الشريعة تقوؿ: ص، فيجب أف تطيع ت ورسوله.

، وتطيػع وهل ٯبوز ٥بمػا أف ٱبرجػا معػاً للنزهػة ومل يػتم عقػد القػراف؟ ص، فتمترػل ألمػر ت
، هػػل ٯبػػوز ٥بػػا أف ٘بػػال  خطيب ػػا قبػػل عقػػد القػػراف وهػػي كاشػػفٌة لشػػعرها أو ت ورسػػوله 

رجلي ا، كٌب لو كااػ  جالسػة مػع أهل ػا؟ الشػريعة تقػوؿ ٥بػا: ص، فيجػب أف تلتػـز بطاعػة ت 
 .ورسوله 

يااة ت، فطاعة ت ورسوله هي م لحة للفتاة ا٤بسػلمة، ألهنػا ٘بعل ػا دائمػاً وأبػداً   صػ
 و  رعاية ت، و  عناية ت جل   ُعالة.
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إذا تزوج  فػال بػد أف تعػرؼ قبػل الػزواج كػع الرجػل علػى زوجتػه، وكػع الزوجػة علػى 
زوج ػػا، وكػػع ا٢بمػػا وا٢بمػػاة إف كااػػ  أـ الػػزوج، أو أب الػػزوج، وكػػع ذوي األركػػاـ كإخوتػػه 

٢بقػػػوؽ ا٤برعيػػػة ٕبسػػػب الشػػػريعة وأعمامػػػه وأوصد أعمامػػػه، فتعػػػرؼ هػػػذة ا٢بقػػػوؽ كػػػٌب تقػػػـو اب
 .اإل٥بية، طاعًة ع 

 قاؿ: تعرؼ كقوقه الشرعية كٌب إذا أمرها سمر ٱبالف تقوؿ له: ص، صف النيب 
ُٳدٵًڂٛمڈ  طځاعٳ١ځطځاعٳ١ځ  ٫٫  }} ُٳدٵًڂٛمڈيٹ ٝٳ١ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  يٹ ٝٳ١ٹَٳعٵكٹ   22{{ايڃدٳايٹلڇ ايڃدٳايٹلڇ   َٳعٵكٹ

 :مراًل   رمااف
 لعقاؿ ٥با: افطري، تقوؿ له: ص، ألاه ص طاعة ٤بخلوؽ   مع ية ا٣با 

هنػػاؾ اك ػػائية عا٤بيػػة عػػن اسػػبة الطػػالؽ   دوؿ العػػامل، وكااػػ  ال ػػدمة الُعظمػػى أف 
أوؿ دولػػػػة   العػػػػامل في ػػػػا أكػػػػرب اسػػػػبة طػػػػالؽ هػػػػي م ػػػػر، بلػػػػد العلػػػػم، وبلػػػػد األزهػػػػر، وبلػػػػد 
اإلسػالـ!!، وكلللػوا ذلػك فوجػدوا أف ٟبسػػْب   ا٤بائػة مػن ا٤بطلقػات مطلقػْب   السػػنة األوىل 

من طُلع بعد ش رين، ومن م بعد ثالثة، ومػن م بعػد أربعػة، ٤بػاذا؟ ألهنمػا مل من الزواج!!، من م 
 يعرفا ا٢بقوؽ الشرعية الٍب ٘بب للطرفْب على بعا ما.

 .فلو عرؼ الزوج كع الزوجة على الزوج -

 .. وهي عرف  كع الزوج على الزوجة  -

 ومشوا على شرع ت:  -

 .فلن كا خالٌؼ أبداً 
ة ا٣بطوبػػػػة   النزهػػػات وا٤بػػػرح، والبحػػػ  عػػػن القاعػػػػة، لكن مػػػا كػػػل ااشػػػغا٥بما   فػػػَب 

والبحػػػػ  عػػػػن ا١ب ػػػػاز، ومل يكلػػػػف أكػػػػدٮبا خػػػػاطرة أف ينظػػػػر إىل اآلداب اإلسػػػػالمية للػػػػزواج 
 اإلسالمي السعيد، وكذلك اصهل اف  األمر.

مػػا أصػػل ا٢بنلػػة، وهػػي اليػػـو الػػذي يسػػبع الػػزواج؟ أف األُـ واألخػػوات والقريبػػات كػػااوا 
  ليف موهػػا الواجػػب علي ػػا ٫بػػو الػػزوج و٫بػػو أهػػل الػػزوج، هػػل ٰبػػدث هػػذا ٯبلسػػوف مػػع البنػػ

                                                           
ييمضق ي لشه  يومضق ي    ي  ُ  ي)اليي   يفٍيم  ُ ي (ي اي  ل  ي اي  ُايي2
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الكػالـ اآلف؟ ص، ص أكػد يقػوؿ شػيااً، ولػذلك من ػرت موجػة وريبػة عػن بػالدان وعػن إسػػالمنا، 
 أف البن  تريد الزوج وص تريد أكداً من أهله هنائياً، تقوؿ له: أريد شقة بعيدة عن أهلك. 

أهػل الػزوج مع ػم عمػارة وكػل ولػد لػه ُشػقة، فتقػوؿ  وقػد دخلػُ    أكرػر مػن مو ػوع،
لػػه: مػػا دامػػ  الشػػقة مػػع أبيػػك وأمػػك وإخوتػػك، ف ػػذة الشػػقة ص ُأريػػدها، وهػػذا معنػػاة أهنػػا ص 

 تريد أهله كل م.
 ٤باذا؟!!

أاػػػ  كري ػػػة علػػػى أف تنػػػايل ر ػػػا أبيػػػك وأُمػػػك لكػػػي تػػػدخلي ا١بنػػػة، لػػػذلك ٯبػػػب أف 
ر  أف زوجػػػك لػػػن يػػػدخل ا١بنػػػة هنائيػػػاً إص ٙبرصػػػي أف يػػػدخل زوجػػػك ا١بنػػػة مرلػػػك، وأاػػػ  تعػػػ

 بر اء األب واألُـ.
شػػاب يسػػمى علقمػػة، كػػاف كرػػّب اصجت ػػاد   طاعػػة  وُٰبكػػي أاػػه كػػاف   زمػػن النػػيب 

، وال دقة، فمرض واشتدل مر ه  :ت،   ال الة، وال ـو
ٓٻوعع، ؾوأضزت إٔ     ؾأضغًت اَطأت٘ إىل ضغٍٛ ا  ؾأضغًت اَطأت٘ إىل ضغٍٛ ا    }} ٓٻوعع، ؾوأضزت إٔ     : إٕ ظٚدوٞ عًكُو١   اي : إٕ ظٚدوٞ عًكُو١   اي

ُٻاضٶا، ٚقٴٗٝبٶا، ٚب٬يڄا، ٚقاٍ: اَهٛا   ٜا ضغٍٛ ا ، حباي٘، ؾأضغٌ ايٓب ٜا ضغٍٛ ا ، حباي٘، ؾأضغٌ ايٓب   أڂعًُوأڂعًُو ُٻاضٶا، ٚقٴٗٝبٶا، ٚب٬يڄا، ٚقاٍ: اَهٛا ع ع

إيٝ٘ ٚيكِّٓٛٙ ايؿٗاز٠، ؾُهٛا إيٝ٘، ٚزخًٛا عًٝ٘، ؾٛدسٚٙ   ايٓعع ا٭خري، ؾذعًٛا إيٝ٘ ٚيكِّٓٛٙ ايؿٗاز٠، ؾُهٛا إيٝ٘، ٚزخًٛا عًٝ٘، ؾٛدسٚٙ   ايٓعع ا٭خري، ؾذعًٛا 

ٕٻ    ًٜكِّْٓٛ٘ ٫ إي٘ إ٫ ا ، ٚيػاْ٘ ٫ ٜٓڀل بٗوا، ؾأضغوًٛا إىل ضغوٍٛ ا     ًٜكِّْٓٛ٘ ٫ إي٘ إ٫ ا ، ٚيػاْ٘ ٫ ٜٓڀل بٗوا، ؾأضغوًٛا إىل ضغوٍٛ ا      ٕٻ  خيربْٚو٘ أ خيربْٚو٘ أ

ٞپ؟ قٝوٌ: ٜوا ضغوٍٛ     يؿٗاز٠، ؾكاٍ ايٓب يؿٗاز٠، ؾكاٍ ايٓب يػاْ٘ ٫ ٜٓڀل بايػاْ٘ ٫ ٜٓڀل با ٞپ؟ قٝوٌ: ٜوا ضغوٍٛ     : ٌٖ َٔ أبٜٛ٘ أسس سو : ٌٖ َٔ أبٜٛ٘ أسس سو

ٔٿ، ؾأضغٌ إيٝٗا ضغٍٛ ا   ٔٿ، ؾأضغٌ إيٝٗا ضغٍٛ ا  ا ، ي٘ أّ نبري٠ ايػ ٚقاٍ يًطغٍٛ: قٌ  ا: إٕ قسضتٹ ٚقاٍ يًطغٍٛ: قٌ  ا: إٕ قسضتٹ   ا ، ي٘ أّ نبري٠ ايػ

عًوو٢ املػووري إىل ضغووٍٛ ا ، ٚإيډووا ؾكووطٿٟ   املٓووعٍ ستوو٢ ٜأتٝووو، قوواٍ: ؾذووا٤ إيٝٗووا      عًوو٢ املػووري إىل ضغووٍٛ ا ، ٚإيډووا ؾكووطٿٟ   املٓووعٍ ستوو٢ ٜأتٝووو، قوواٍ: ؾذووا٤ إيٝٗووا      

ػٞ يٓؿػ٘ ؾسا٤، أْا أسلټ بإتٝاْ٘، ػٞ يٓؿػ٘ ؾسا٤، أْا أسلټ بإتٝاْ٘، ، ؾكايت: ْؿ، ؾكايت: ْؿايطغٍٛ ؾأخربٖا بكٍٛ ضغٍٛ ا  ايطغٍٛ ؾأخربٖا بكٍٛ ضغٍٛ ا  

، ؾػووًډُت، ؾووطزٻ عًٝٗووا ايػوو٬ّ، ، ؾػووًډُت، ؾووطزٻ عًٝٗووا ايػوو٬ّ، ؾتٛنووأت ٚقاَووت عًوو٢ عكووا، ٚأتووت ضغووٍٛ ا   ؾتٛنووأت ٚقاَووت عًوو٢ عكووا، ٚأتووت ضغووٍٛ ا   

ّٻ عًك١ُ، اقوسقٝو ٚإٕ نوصبتٝو دوا٤ ايوٛسٞ َؤ ا  تعواىل: نٝوـ نوإ          ّٻ عًك١ُ، اقوسقٝو ٚإٕ نوصبتٝو دوا٤ ايوٛسٞ َؤ ا  تعواىل: نٝوـ نوإ         ٚقاٍ: ٜا أ ٚقاٍ: ٜا أ

ساٍ ٚيسى عًك١ُ؟ قايت: ٜا ضغٍٛ ا ، نجري ايك٠٬، نجري ايكٝاّ، نجري ايكسق١، ساٍ ٚيسى عًك١ُ؟ قايت: ٜا ضغٍٛ ا ، نجري ايك٠٬، نجري ايكٝاّ، نجري ايكسق١، 

ِٳ؟           ضغٍٛ ا  ضغٍٛ ا  قاٍ قاٍ  ِٳ؟           : ؾُوا سايوو؟ قايوت: ٜوا ضغوٍٛ ا ، أْوا عًٝو٘ غواخڀ١، قواٍ ٚيٹو : ؾُوا سايوو؟ قايوت: ٜوا ضغوٍٛ ا ، أْوا عًٝو٘ غواخڀ١، قواٍ ٚيٹو
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ٕٻ قايت: ٜا ضغوٍٛ ا ، نوإ ٜو٪ثٹط عًو٢ٻ ظٚدتو٘، ٜٚعكوٝو، ؾكواٍ: ضغوٍٛ ا          قايت: ٜا ضغوٍٛ ا ، نوإ ٜو٪ثٹط عًو٢ٻ ظٚدتو٘، ٜٚعكوٝو، ؾكواٍ: ضغوٍٛ ا           ٕٻ : إ : إ

ّٿ عًك١ُ سذٳب يػإ عًك١ُ عٔ ايؿٗاز٠، ثِ قاٍ: ٜا ب٬ٍ، اْڀًول ٚامجوع    ّٿ عًك١ُ سذٳب يػإ عًك١ُ عٔ ايؿٗاز٠، ثِ قاٍ: ٜا ب٬ٍ، اْڀًول ٚامجوع   غٴدط أ غٴدط أ

َٚوا تكوٓع؟ قواٍ: أسطقو٘ بايٓواض بوني ٜوسٜو،        َٚوا تكوٓع؟ قواٍ: أسطقو٘ بايٓواض بوني ٜوسٜو،        يٞ سڀبٶا نوجريٶا، قايوت: ٜوا ضغوٍٛ ا ،     يٞ سڀبٶا نوجريٶا، قايوت: ٜوا ضغوٍٛ ا ،     

ّٻ   ّٻ  قايووت: ٜووا ضغووٍٛ ا ، ٫ حيتُووٌ قًووب إٔ حتووطم ٚيووسٟ بايٓوواض بووني ٜووسٟ، قوواٍ: ٜووا أ قايووت: ٜووا ضغووٍٛ ا ، ٫ حيتُووٌ قًووب إٔ حتووطم ٚيووسٟ بايٓوواض بووني ٜووسٟ، قوواٍ: ٜووا أ

ٕٵ غووطٻى إٔ ٜػؿووط ا  يوو٘، ؾاضنووٞ عٓوو٘; ؾٛايووصٟ   ٕٵ غووطٻى إٔ ٜػؿووط ا  يوو٘، ؾاضنووٞ عٓوو٘; ؾٛايووصٟ  عًكُوو١، عووصاب ا  أؾووسټ ٚأبكوو٢، ؾووإ عًكُوو١، عووصاب ا  أؾووسټ ٚأبكوو٢، ؾووإ

ٝ٘ غاخڀ١، ٝ٘ غاخڀ١، ْؿػٞ بٝسٙ ٫ ٜٓتؿع عًك١ُ بك٬ت٘، ٫ٚ بكٝاَ٘، ٫ٚ بكسقت٘ َا زَتٹ عًْؿػٞ بٝسٙ ٫ ٜٓتؿع عًك١ُ بك٬ت٘، ٫ٚ بكٝاَ٘، ٫ٚ بكسقت٘ َا زَتٹ عً

َٳؤ سهوطْٞ َؤ املػوًُني      َٳؤ سهوطْٞ َؤ املػوًُني     ؾكايت: ٜا ضغٍٛ ا ، إْٞ أؾٗس ا  تعاىل، ٥٬َٚهت٘، ٚ ؾكايت: ٜا ضغٍٛ ا ، إْٞ أؾٗس ا  تعاىل، ٥٬َٚهت٘، ٚ

ٍٴ ا   ٍٴ ا  أْٞ قس ضنٝت عٔ ٚيسٟ عًك١ُ، ؾكاٍ ضغٛ : اْڀًل ٜا ب٬ٍ، إيٝ٘ اْظط ٖوٌ  : اْڀًل ٜا ب٬ٍ، إيٝ٘ اْظط ٖوٌ  أْٞ قس ضنٝت عٔ ٚيسٟ عًك١ُ، ؾكاٍ ضغٛ

ٜػتڀٝع إٔ ٜكٍٛ: ٫ إي٘ إ٫ ا  أّ ٫؟ ؾًعٌ أّ عًك١ُ تهًُت مبا يٝؼ   قًبٗا سٝا٤ٶ ٜػتڀٝع إٔ ٜكٍٛ: ٫ إي٘ إ٫ ا  أّ ٫؟ ؾًعٌ أّ عًك١ُ تهًُت مبا يٝؼ   قًبٗا سٝا٤ٶ 

ٍ، ؾػُع عًك١ُ َٔ زاخٌ ايساض ٜكٍٛ: ٫ إيو٘ إ٫ ا ، ؾوسخٌ بو٬ٍ    ٍ، ؾػُع عًك١ُ َٔ زاخٌ ايساض ٜكٍٛ: ٫ إيو٘ إ٫ ا ، ؾوسخٌ بو٬ٍ    َو، ؾاْڀًل ب٬َو، ؾاْڀًل ب٬

ٕٻ ضنواٖا أطًول     ّٿ عًك١ُ سذٳب يػاْ٘ عٔ ايؿوٗاز٠، ٚإ ٕٻ غٴدط أ ٕٻ ضنواٖا أطًول    ٚقاٍ: ٜا ٖ٪٤٫، إ ّٿ عًك١ُ سذٳب يػاْ٘ عٔ ايؿوٗاز٠، ٚإ ٕٻ غٴدط أ ٚقاٍ: ٜا ٖ٪٤٫، إ

  ..33{{  يػاْ٘يػاْ٘

 ... فكل فتاة وكل امرأة ٯبب أف تعلم هذة ا٢بقيقة
ا لُّب ػي أابة ويُر ػي فكما تريد ار اء أُم ا وأبي ا لتدخل ا١بنة، ٙباوؿ أيااً مع زوج ػ

 أُمه ليدخل ا١بنة.
لكن هذة مناهرة جديدة من رت من عدـ العلػم بشػريعة ت، وعػدـ العلػم ابآلداب الػٍب 

، فطاعػػػة ت ورسػػػوله أانػػػا ص اعمػػػل أي عمػػػل إص إذا ٕبرنػػػا عػػػن جػػػاء فػػػا سػػػيدان رسػػػوؿ ت 
 ككم اإلسالـ فيه.

صد؟ تبحػػ  عػػن الطريقػػة اإلسػػالمية   ابإل٪بػػاب فكيػػف تُػػر  األو  فػػإذا أكرم ػػا ت 
لكي ينشأوا بررة وأتقياء وأاقيػاء تربية األوصد، وتنفذ األككاـ اإلسالمية، واآلداب اإلسالمية 

فنعلم م العلػـو ا٢بديرػة لكػن ص بػد مع ػا مػن علػـو الشػريعة، ألف الولػد لػو ٚبػرلج وأصػبل ... 
 ص كما قاؿ كارة النيب:وزيراً أو رئي  ٝب ورية، لن ينفعِب من ذلك شيء، إ

                                                           
  ونوه ي  يي ل     ي  لم  ي    يو لنُه ٍيوا ي   يفُه ي  الي3
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ٚٵ  }} ٚٵأځ ٘ٴ  ٜٳسٵعٴٜٛٳسٵعٴٛ  قٳايٹ ڈقٳايٹ ڈ  ٚٳيځسٺٚٳيځسٺ  أځ ٘ٴيځ   44{{  يځ

مػا ي مػػِب هػػو الولػد ال ػػاحل الػػذي يػدعو يل، وإذا كػػاف معػػه أمػواؿ قػػاروف، فمػػاذا آخػػذ 
من ا؟ أو هو   ومنيفة مرموقة، فماذا أفعل فا؟ ص أكتػاج مػن ابػِب وػّب دعػوة صػا٢بة يػدعوها 

 يل على الدواـ.
ؤدفم ابآلداب اإلسػػػالمية، واعلم ػػػم واػػػربي م علػػػى الَببيػػػة فنحػػػرص مػػػن البدايػػػة أف اػػػ

 اإلسالمية.
         : 

فيكػػوف األمػػر ا٥بػػاـ   طاعػػة ت ورسػػوله اي اسػػاء ا٤بػػؤمنْب أف الواكػػدة مػػنكن ص تعمػػل 
ت عماًل إص إذا علم  ُككم الشرع الشػريف فيػه، فػإذا مل تػدري ومل تسػمع بػذلك فتسػأؿ، و

  قػاؿ لنػػا:                                   ((ٖٖٗٗ)النحػل)فػأي أمػػر تريػد عملػػه ص بػػد ..  النحػل
أف تسأؿ فيه، فلو أف زميلة ٥با قال : اي فالاة إف الرجاؿ لي  ٥بػم أمػاف، فػال بػد أف تػدخري 

ي يقػوؿ ٥بػا هػذة كػالؿ أـ لنفسك شػيااً مػن ا٤بػاؿ، ف ػل تسػمع لكالم ػا، أـ تسػأؿ العػامل الػذ
 :كراـ؟ تسأؿ العامل لُيخربها هل هو كالؿ أما كراـ، العامل يقوؿ ٥با: قاؿ النيب 

ٔٵ  تٴعٵڀٹٞتٴعٵڀٹٞ  ٫٫  }} ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ٝٵتٹ ٘ٹبٳ ٝٵتٹ ٝٵ٦ٶا  بٳ ٝٵ٦ٶاؾٳ ٘ٹ،  إڇ٫إڇ٫  ؾٳ ْٹ ٘ٹ،بٹإڇشٵ ْٹ ٕٵ  بٹإڇشٵ ٕٵؾځإڇ ٕٳ  شٳيٹوځشٳيٹوځ  ؾځعٳًځتٵؾځعٳًځتٵ  ؾځإڇ ٕٳنځا ٘ٴ  نځا ٘ٴيځ ٗٳا  ا٭ځدٵطٴا٭ځدٵطٴ  يځ ٝٵ ًځ ٗٳاٚٳعٳ ٝٵ ًځ ٛڇظٵضٴ   ٚٳعٳ ٛڇظٵضٴ ايڃ   55{{ايڃ

ل أف ُأخرج ه بدوف علمه، ألف هذة خيااة، وتُذهب الرقػة بػْب فما داـ هذا ماله فال ي ِّ
 الزوجْب.

إذاً ص بد   كل أموران أف اتحرلى األككاـ الشرعية، واسأؿ فيمػا ص علػم لنػا فيػه كػٌب 
 اكوف على اور من كتاب ت.

  سغثح اهلل يف ذطيرئاسغثح اهلل يف ذطيرئا
 ٤باذا جاءان ت فذة األككاـ؟ 

                                                           
ي  نَخي لص  ي لوهنٍ،يوفٍينو َ يمض  يو لتلموٌي  ُ  :ي}ال يم مي ل ض  {ي اي  ٍيهلَلليي4
ي  لين ٍي ي قه   لضقاي ل نلييل نُه ٍي اي  ايي5
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                        : 
 ... يريد ت أف يُذهب عنا الذاوب وا٤بعاصي واآلاثـ وهذة األرجاس كل ا

 ... ويط ران من ا٤بعاصي والسياات
 .واكوف دائماً وأبداً   الطاعات والعبادات ع 

  ؼذيس اٌرزوشجؼذيس اٌرزوشج
 :آخر صفة من هذة ال فات

ينبغي علي ا أف يكوف كدير ا مػع وّبهػا إف كااػ  ا١بػارة، أو الزميلػة    أف ا٤بؤمنة -
العمل، أو   زايرة لقريبة، فيكوف ا٢بدي  دائماً   تذكرة   أمٍر من أمػور الػدين، 

، كػأف ٘بلػ  مػع جػارة فتقػوؿ لتكوف قد أخػذت أجػراً وثػواابً عنػد رب العػا٤بْب 
 وكذا. ٥با: أان ٠بعُ  اليـو كديراً طيباً عن كذا

ألف هػػذة األكاديػػ  هػػي  القيػػل والقػػاؿ، والغيبػػة، والنميمػػةاريػػد أف الغػػي أكاديػػ   -
   :الٍب تُفسد الناس، وتُفسد فيما بْب الناس   األرض، واتكلم كمػا قػاؿ ت 

                   : 

آايػػػػػة وتفسػػػػػّبها، أو ككم ػػػػػا، أو ككمػػػػػة، إمػػػػػا أف اػػػػػتكلم   آيػػػػػة قر 
 .وا٢بكمة يعِب الُسنلة الٍب وردت عن رسوؿ ت 

 اسأؿ ت أف يُفق نا   ديننا، وأف يرزقنا العلم بال تعلم، وأف يُعيننا على العمل به
ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ
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  ((2424)األحزاب)األحزاب  
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  11ِشاذة ًِماِاخ ادلغٍّني ًادلغٍّاخِشاذة ًِماِاخ ادلغٍّني ًادلغٍّاخ..1919
ا٢بمػػد ع الػػذي أكرمنػػا وبػػْبل لنػػا   كتػػاب ت منػػازؿ القػػرب  -بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  

مػػن كاػػرة ت جػػل   عُػػالة، وال ػػالة والسػػالـ علػػى إمػػاـ ا٤بقػػربْب، واأُلسػػوة الطيبػػة ١بميػػع 
األاقياء واحملسنْب، والب جة اإل٥بية والروح السػرمدية ا٤بؤمنْب، والسراج ا٤بنّب لقلوب األتقياء و 

للمػػوقنْب  سػػيدان دمحم وآلػػه وصػػحبه أٝبعػػْب، واجعلنػػا مع ػػم ومػػن م   الػػدايا ويػػـو الػػدين .. 
 آمْب آمْب اي رب العا٤بْب.

  ؼمٌق اٌنغاء يف ديٓ اهللؼمٌق اٌنغاء يف ديٓ اهلل
اإلسػػػػالـ ديػػػػػن الكمػػػػػاؿ، وديػػػػػن التمػػػػػاـ، وديػػػػن الوسػػػػػعة اإل٥بيػػػػػة، وديػػػػػن التسػػػػػاوي   

لعطػػاءات الرابايػػة، وديػػن التيسػػّب ص التعسػػّب، فقػػد أكػػـر ت عػػز وجػػل ا٤بسػػلمْب وا٤بسػػلمات ا
صػػلى ت وجعل ػػم إخػػوة   ٝبيػػع ا٤بقامػػات، ويرتفعػػوف سػػوايً إىل أعلػػى الػػدرجات، كػػٌب قػػاؿ 

 :عليه وسللم
ٌٳ  }} ُٳ ٌٳنځ ُٳ ٔٳ  نځ ٔٳَٹ ٍڇ  َٹ ٍڇايطٿدٳا ِٵ  نځجٹريٷنځجٹريٷ  ايطٿدٳا ِٵٚٳيځ ٌٵ  ٚٳيځ ُٴ ٌٵٜٳهڃ ُٴ ٔٳ  ٜٳهڃ ٔٳَٹ ٝٳ١ڂ  إڇ٫إڇ٫  ايٓٿػٳا٤ٹايٓٿػٳا٤ٹ  َٹ ٝٳ١ڂآغٹ َٵ  آغٹ َٵا ٕٳ  طٳأځ٠ڂطٳأځ٠ڂا ٛٵ ٕٳؾٹطٵعٳ ٛٵ ِٴ  ؾٹطٵعٳ ٜٳ َٳطٵ ِٴٚٳ ٜٳ َٳطٵ ٓٵتٴ  ٚٳ ٓٵتٴبٹ   بٹ

ٕٳ، ُٵطٳا ٕٳ،عٹ ُٵطٳا ٕٻ  عٹ ٕٻٚٳإڇ ٌٳ  ٚٳإڇ ٌٳؾځهٵ ٌڇ  ايٓٿػٳا٤ٹايٓٿػٳا٤ٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  عٳا٥ٹؿٳ١ځعٳا٥ٹؿٳ١ځ  ؾځهٵ ٌڇنځؿځهٵ ّڇ   غٳا٥ٹطڇغٳا٥ٹطڇ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ايجٻطڇٜسٹايجٻطڇٜسٹ  نځؿځهٵ ّڇ ايڀډعٳا   22{{ايڀډعٳا

 و  رواية أخرى:
ٌٳ  }} ُٴ ٌٳنځ ُٴ ٔٳ  نځ ٔٳَٹ ٍڇ  َٹ ٍڇايطٿدٳا ِٵ  نځجٹريٷ،نځجٹريٷ،  ايطٿدٳا ِٵٚٳيځ ٌٵ  ٚٳيځ ُٴ ٌٵٜٳهڃ ُٴ ٔٳ  ٜٳهڃ ٔٳَٹ ِٴ،  إڇ٫إڇ٫  ايٓٿػٳا٤ٹايٓٿػٳا٤ٹ  َٹ ٜٳ ِٴ،َٳطٵ ٜٳ ٝٳ١ڂ  َٳطٵ ٝٳ١ڂٚٳآغٹ َٵطٳأځ٠ڂ  ٚٳآغٹ َٵطٳأځ٠ڂا ٕٳ،ؾٹؾٹ  ا ٛٵ ٕٳ،طٵعٳ ٛٵ   طٵعٳ

ٓٵتٴ  ٚٳخٳسٹجيځ١ڂٚٳخٳسٹجيځ١ڂ ٓٵتٴبٹ ًٹسٺ،  بٹ ٜٵ ٛٳ ًٹسٺ،خٴ ٜٵ ٛٳ ُٳ١ڂ  خٴ ُٳ١ڂٚٳؾځاطٹ ٓٵتٴ  ٚٳؾځاطٹ ٓٵتٴبٹ ُٻسٺ   بٹ ُٻسٺ َٴشٳ   33{{َٴشٳ

فالنساء ص يفَبقن على الرجػاؿ   طريػع ت، إص   أهنػن ينبغػي أف يتخفػْب وص يظ ػرف 
كما يظ ر الرجاؿ   األعماؿ الٍب كللفنا فا ت عز وجل، وكم مػن اسػاٍء كُملػ    طريػع ت 

  لرجػػاؿ، وا٠بػع إىل ت وهػو يقػػوؿ: فػبلغن مبلػغ ا                                 
  ((ٕٕٔٔ)التحػػػرَل)مث ذكػػػر ت أكوا٥بػػػا، و  ا٣بتػػػاـ قػػػاؿ:  التحػػػرَل                   (ٕٔ مل )التحػػػرَل

                                                           
ي 2ُِّ/ٔ/ِّهـي1ِْٓماي  ن  يئِصىه جيي- ل قش ليي1
ي لنخ نٌيومض  ي اي  ٍيمىصًي ْ  لٌيي2
يج معي لنُ  ي اي  وَنيآٌي ل لآ ي اي  ٍيمىصًي ْ  لٌيي3
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جػػػاؿ   طاعػػػة ذي ا١بػػػالؿ يُقػػل )مػػػن القااتػػػات( مػػػع أهنػػػا أُارػػػى!! لُيعلمنػػا أهنػػػا بلغػػػ  مبلػػػغ الر 
 .واإلكراـ 

عػػولدهن  صػػلى ت عليػػه وسػػللموكػػاف النسػػوة   ع ػػد النبػػوة يطػػال  ٕبقػػوق ن ألف النػػيب 
 على ذلك، ومدك ن على ذلك، وكما قال  السيدة عائشة اهنع هللا يضر:

ِٳ  }} ِٳْٹعٵ ْٵكٳاضڇ،  ْٹػٳا٤ٴْٹػٳا٤ٴ  ايٓٿػٳا٤ٴ،ايٓٿػٳا٤ٴ،  ْٹعٵ ْٵكٳاضڇ،ا٭ځ ِٵ  ا٭ځ ِٵيځ ٔٵ  يځ ٔٵٜٳهڂ ٔٻ  ٜٳهڂ ٗٴ ٓٳعٴ ُٵ ٔٻٜٳ ٗٴ ٓٳعٴ ُٵ ٝٳا٤ٴ  ٜٳ ٝٳا٤ٴايڃشٳ ٕٵ  ايڃشٳ ٕٵأځ ٔٳ  أځ ٗٵ ٔٳٜٳتٳؿځكډ ٗٵ ٔڇ   ؾٹٞؾٹٞ  ٜٳتٳؿځكډ ٔڇ ايسٿٜ   44{{ايسٿٜ

ألف طلػػػب العلػػػم فرياػػػة للنسػػػاء، وورد أاػػػه جػػػاءت بعػػػض النسػػػوة إىل زوجػػػات النػػػيب 
وقلن: ذكرط   القرآف ومل اُذكر، يطال  ٕبقوق ن عند من يقوؿ للشيء كػن فيكػوف!!  فػأازؿ 

 ت عز وجل هذة اآلية الكرَل إجابة للجميع.
وصل إىل ر اة ٲبر بدرجات أو مقامات، يرتفػع في ػا الطػالبْب ا٤ب وبْبل أف طريع ت 

 والطالبات لر واف ت تبارؾ وتعاىل   هذة ا٤بقامات، ألف ا٤بسلم دائماً يطمع فيما عند ت.

  أىً )ال ؼٌي ًال لٌج إال تاهلل(أىً )ال ؼٌي ًال لٌج إال تاهلل(
صػػحيل أف ا٤بسػػلمْب   زماانػػا أولػػب م ااشػػغل ٗبُتػػع الػػدايا، فأصػػبل يبتغػػي بسػػعيه ُمتػػع 

ايا الفاايػػة واعيم ػػا الزائػػل، ويكتفػػي ابلقليػػل الػػذي يتوجػػه بػػه إىل مػػوصة، ومػػع ذلػػك ٘بػػدة الػػد
  ٯبػػادؿ معػػك   ا٢بػػدي  إذا ٙبػػدث  معػػه، ألف ت قػػاؿ   وصػػف اإلاسػػاف:          

               ((٘ٗ٘ٗ)الك ف)الك ف. 
 ٘بدة متفوقاً   ا١بدؿ، فيقوؿ لك على سبيل ا٤براؿ:

ٞبػة ت واسػػعة، وكلنػػا سػػندخل في ػػا، وإف فاػل ت كبػػّب وسػػُيعمنا ٝبيعػػاً، وأمرػػاؿ إف ر  
يكافانػا علػى األفعػاؿ واألكػواؿ، وص  هذة األقواؿ الٍب ص تقارهنا أفعػاؿ وص أكػواؿ، وت 

    يقف عند األقػواؿ تبػارؾ وتعػاىل:                            ((ٖٖٓٓ)الك ػف)يُقػل مل  الك ػف
ولكػن مػن أكسػن العمػل لنزيػد   ... )أكسػن قػوص(، ومل يُقػل: )إان ص ااػيع أجػر مػن عمػل( 

 اإلكساف.

                                                           
ي وُ يمض  يوصقاي  ٍيو ووي4
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ألف العمػػل ٰبتػػاج أوصً إىل العلػػم ابلكيفيػػة الشػػرعية ٥بػػذا العمػػل، وابإلخػػالص   أدائػػه 
لسػيدة ع، وابلتربِّي من ا٢بوؿ والطوؿ والقوة أثناء العمل ع، وينسب ا٢بػوؿ والطػوؿ والقػوة 

 وموصة تبارؾ وتعاىل.
 ماذا يكوف كالنا لو سلب ت منا قوته وكوله وطوله؟!!

 ٱُبا  أصحابه سذكار، فخال أبػو هريػرة  ولذلك كاف النيب ... وكيف اعمل؟!! 
 بذكر يبْب هذا ا٤بقاـ الكرَل، فقاؿ له:

ٔٵ  أځنڃجٹطٵأځنڃجٹطٵ  }} ٔٵَٹ ٍڇ  َٹ ٛٵ ٍڇقځ ٛٵ ٍٳ  ٫٫  قځ ٛٵ ٍٳسٳ ٛٵ ٛٻ٠ځ  ٚٳ٫ٚٳ٫  سٳ ٛٻ٠ځقڂ ٘ٹ،  إڇ٫إڇ٫  قڂ ٘ٹ،بٹايًډ ٗٳاؾځؾځ  بٹايًډ ْٻ ٗٳاإڇ ْٻ ٓٵعٷ  إڇ ٓٵعٷنځ ٔٵ  نځ ٔٵَٹ ٓٴٛظڇ  َٹ ٓٴٛظڇنڂ ٓٻ١ٹ   نڂ ٓٻ١ٹ ايڃذٳ   55{{ايڃذٳ

ولذلك )ص كوؿ وص قوة إص ابع العلػيِّ العظػيم( ِذْكػر األفػراد الػذين ّعلُػوا   ا٤بقامػات 
، ألهنػػم ص يقولوهنػػا ابللسػػاف، وإ٭بػػا يُظ روهنػػا   وارتقػػوا   الػػدرجات عنػػد رفيػػع الػػدرجات 
 ب و  ا١بناف ع رب العا٤بْب.ا٢باؿ والفعاؿ، واللساف ُيَبجم عما   القل

فػػال يػػرى أكػػدهم لنفسػػه كػػوصً وص طػػوًص، وإ٭بػػا يػػرى مػػدد ت، ومعواػػة ت، وتوفيػػع ت، 
ة   كل شأٍف من شاوف هذة ا٢بياة.  ورعاية ت هي الٍب ُتسّبِّ

للمػػؤمنْب ا٤بقامػػات والػػدرجات كػػٌب ص يقػف ا٤بسػػلم عنػػد مقػػاـ ويستسػػلم  فبػْبل ت 
 الػػدايا، ويقػػوؿ هػػذا يكفيػػِب، أو هػػذا ا٤بقػػاـ يُغنيػػِب، ولكػػن دائمػػاً يطلػػب ا٤بزيػػد مػػن لنفسػػه  

 :ا٢بميد اعمتيد 
                             ((ٕٕٙٙ) يوا) يوا 
 فدائماً يطلب الزايدة.

 :كما أف اإلاساف ا٤بنشغل ابألكواف يطلب الزايدة   ُمتع الدايا
شػػػغل ابلػػػرٞبن يطلػػػب الػػػزايدة   القػػػرب مػػػن مػػػوصة، و  التمتػػػع كػػػذلك اإلاسػػػاف ا٤بن

ٕبػػالوة ا٤بناجػػاة، وأف يزيػػد   كػػل افػػٍ  قُػػرابً مػػن مػػوصة، وأف ترتفػػع عنػػه كػػل ا٢بُجػػب كػػٌب ص 
 ٲبنعه من اور ت جل   ُعالة، فيطلب ا٤بزيد. يبقى على قلبه كجابٌ 

                                                           
 جامع الَبمذي ومسند أٞبد عن أ  هريرة  ٘
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  اإلعالَ ًاإلمياْاإلعالَ ًاإلمياْ
 جات النورااية، ففي البداية كلنا مسلموف:ألهل ا٤بزيد هذة الدر  وبْبل ت 

        : 
كل شيء اعملػه   تعمل ا األجساـ وا٢بواس الظاهرة واإلسالـ ٱبتا  بعمل الظواهر الٍب

 !ابلظاهر اسميه اإلسالـ
 واإلٲباف ٱبتال بعمل القلوب والبواطن الٍب   ابطن اإلاساف.

      : 
هػػل ٯبػػوز أف يكتفػػي اإلاسػػاف ابإلسػػالـ وص يػػدخل إىل ركػػاب اإلٲبػػاف؟ ص، فػػال بػػد أف 
يتجػػػاوز اإلسػػػالـ إىل اإلٲبػػػاف، وص يكتفػػػي ٗبرتبػػػة اإلسػػػالـ، وإ٭بػػػا يطلػػػب ت عػػػز وجػػػل وكمػػػر 

ف هػو عمػل القلػب ومػا كقائقه الظاهرة والباطنة أف تعاواه كٌب يبلغ مقاـ اإلٲباف، ومقاـ اإلٲبا
 يتبعه قخالص وصدؽ ع تبارؾ وتعاىل.

وسأشرح ابخت ار شػديد كيػف ٯبتمعػاف وأان   ال ػالة؟ فا١بسػم وهػو منػاهر اإلاسػاف 
يقػف بػْب يػػدي ت، واللسػاف ينطػع ٗبػػا وجل نػا إليػػه رسػوؿ ت، وا١بسػم يركػػع ويسػجد وٯبلػػ  

اب٣بشػػػػوع وا٢باػػػػور واإلخػػػػالص بػػػػْب يػػػػدي مػػػػوصة، لكػػػػن ص بػػػػد أف ي ػػػػحب هػػػػذا   ابطنػػػػه 
 .وال دؽ وال فاء، كٌب يكوف هذا العمل كاماًل مقبوًص عند خالع األرض والسماء 

فلو صللى اإلاساف بظاهرة وابطنه مشغوٌؿ ابلدايا الداية، ومل ٰبار مع الظػاهر كػٌب   
  النية، ف ل تُقبل هذة ال الة؟ ص:                                         

  )أيػػن هػػذا ا٣بشػػوع؟ هػػل   الظػػاهر أـ   القلػػب؟   القلػػب، ألاػػه ع، ولػػو كػػاف    )ا٤بؤمنػػوف()ا٤بؤمنػػوف
 الظاهر لكاف ٣بلع ت.

رجػالً يقػف وقػد كػُب رقبتػه وأمن ػر هياػة التوا ػع،  ولذلك عندما رأى سػيدان عمػر 
ٝؼ ارتؿووٛع   ايطقوواب، إخلووا ارتؿووٛع   ٝؼ ارتؿووٛع   ايطقوواب، إخلووا ارتؿووٛع   )ٜووا قوواسب ايطقبوو١، اضؾووع ضقبتووو، يوو)ٜووا قوواسب ايطقبوو١، اضؾووع ضقبتووو، يووفقػاؿ لػػه: 

 اجعل هذا   قلبك وأمن ر العزة بْب خلع ت ع على مناهرؾ وجسمك. ايكًٛب ايكًٛب 
، والرجػػل ت ص يريػػد ا٣بشػػوع   ا٥بياػػة الظػػاهرة، وإ٭بػػا يريػػد ا٣بشػػوع   القلػػب ع 
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 ه:الذي صللى صالته الظاهرة كارة النيب ردلة ثالث مرات و  كل مرة يقوؿ ل
ٌٿ  اضٵدٹعٵاضٵدٹعٵ  }} ٌٿؾځكٳ ِٵ  ؾځإڇْٻوځؾځإڇْٻوځ  ؾځكٳ ِٵيځ ٌٿ   يځ ٌٿ تٴكٳ   66{{تٴكٳ

يقوؿ قائل: أان أصـو رمااف إف شػاء ت، وكلنػا سن ػـو بتوفيػع ت، واألجػر والرػواب 
على النية، فكلنا سن ـو من مطلع الفجر إىل وػروب الشػم ، و٭بتنػع عػن الطعػاـ والشػراب 

 در النيةوالنكاح، لكن هل كلنا سيستو  األجر؟ ص، فاألجر على ق
ُٳا  }} ْٻ ُٳاإڇ ْٻ ٍٴا٭ځا٭ځ  إڇ ُٳا ٍٴعٵ ُٳا ٝٻاتٹ   عٵ ٓٿ ٝٻاتٹ بٹاي ٓٿ   77{{بٹاي

والنيػػة ٧بل ػػا القلػػب، ف نػػاؾ مػػن ي ػػـو شػػ ر رماػػاف وايتػػه مػػن هػػذا ال ػػياـ أف ٰبظػػى 
 بوجه ت، وكخذ ا٢بكمة من كدي  رسوؿ ت:

َٴٛا  }} َٴٛاقٴٛ ٘ٹ  قٴٛ ٜٳتٹ ٘ٹيٹطٴ٩ٵ ٜٳتٹ ٜٳتٹ٘   ٚٳأځؾڃڀٹطٴٚاٚٳأځؾڃڀٹطٴٚا  يٹطٴ٩ٵ ٜٳتٹ٘ يٹطٴ٩ٵ   88{{يٹطٴ٩ٵ

ؤيتػػه عػػز وجػػل، يعػػِب صػػوموا مػػن أجػػل أي صػػوموا لرؤيتػػه سػػبحااه وتعػػاىل، وأفطػػروا لر 
رؤيتػه، ومػٌب يُفطػر؟ إذا ٛبػ  الػرؤاي، فػإذا مل تػتم الػرؤاي عليػك أف تعػاود ال ػياـ ألاػك مػريض، 

 وٙبتاج إىل شفاء النف  والقلب كٌب ٙبظى بوجه ت، قاؿ  :
ِڇ  }} ِڇيٹًكٻا٥ٹ ٕڇ  يٹًكٻا٥ٹ ٕڇؾځطٵسٳتٳا ٓٵسٳ  ؾځطٵسٳ١څؾځطٵسٳ١څ: : ؾځطٵسٳتٳا ٓٵسٳعٹ ٙٹ،  عٹ ٙٹ،ؾٹڀڃطڇ ٘ٹ   يٹكځا٤ٹيٹكځا٤ٹ  ٓٵسٳٓٵسٳعٹعٹ  ٚٳؾځطٵسٳ١څٚٳؾځطٵسٳ١څ  ؾٹڀڃطڇ ٘ٹ ضٳبٿ   99{{ضٳبٿ

 لل ائم الذي تقبلله ت فركتاف:
فركة عند فطرة وفركٌة عند لقاء ربه، ف ذة درجة، ومن صاـ ليغفر ت لػه مػا تقػدـ مػن 

ف ػػػذة درجػػػة  ..... ذابػػػه، ف ػػػذا أجػػػرة وهػػػي درجػػػة، ومػػػن صػػػاـ روبػػػًة   العتػػػع مػػػن النػػػّباف،
ف ػػػذة درجػػػة .... يعطػػػش يػػػـو القيامػػػة، ومػػػن صػػػاـ كػػػٌب ص ...... وسػػػيأخذ علػػػى قػػػدر ايتػػػه، 

 وسيأخذ على قدر ايته.
إذاً فاألجر على قدر النية، مع أف العمػل كلػه واكػد، والنيػة ٧بل ػا القلػب، وهػذا عمػل 

 .اإلٲباف الذي أشار إليه الرٞبن، وو لحه النيب العدانف 
                                                           

 البخاري ومسلم عن أ  هريرة  ٙ
 البخاري ومسلم عن عمر بن ا٣بطاب  ٚ
 البخاري ومسلم عن أ  هريرة  ٛ
 صحيل مسلم وسنن ابن ماجة عن أ  هريرة  ٜ
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  اٌمأرٌْاٌمأرٌْ
به عمػػل قلبػػه   بعػػد أف يرتقػػي اإلاسػػاف إىل درجػػة اإلٲبػػاف، وُي ػػبل عمػػل منػػاهرة ي ػػح

ا٣بشػػوع وا٢باػػور واإلخػػالص وال ػػدؽ ٢باػػرة الػػرٞبن، فعليػػه بعػػد ذلػػك أف يزيػػد مػػن التبتػػل 
 ... والتعبد بْب يدي ت، كٌب يرتفع إىل درجة

        : 
بػه فيمػا كللفػه  ،   البداية كػاف يُطيػع ت والقاا  يعِب ا٤بطيع شديد الطاعة ع 

ت، وبعدها ارتفع درجة يطيع ت   كل أافاسه روبًة   الُقػرب مػن كاػرة ت جػل   عُػالة، 
 .ففي كل أكواله و  كل أافاسه يُراعي أف يكوف كل عمله ع 

 كيف يكوف هذا؟
قد ي ػل ا٤بػرء منػا إىل درجػة ٯبعػل ت كػل أعمالػه كػٌب أكلػه وُشػربه واومػه و٥بػوة ولعبػه 

 ة.ػل يف؟ ابلنيػ، ك!!! ، وهذة الدرجة األعلىوعبادات ع  واكاكه طاعات
فلػػو اػػوى اإلاسػػاف   كػػل عمػػل يعملػػه   دايػػاة وجػػه ت، وا٤بتابعػػة   هػػذا العمػػل عنػػد 

 .أدائه ٢ببيب ت وم طفاة، ف ذا العمل يكوف له فيه أجٌر عظيٌم عند ت 
علػػى جنبػػه األٲبػػن ويػػذكر األذكػػار فػػإذا انـ، ينػػاـ علػػى هياػػة اػػـو ا٢ببيػػب، فيتو ػػأ وينػػاـ 

 :الواردة عن رسوؿ ت، ويستغفر ت، ويذكر ت كٌب يقبض ت افسه، قاؿ   هذا 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ّٳ  َٳ ّٳْٳا ٚٵ  تٳػٵبٹٝ ڈتٳػٵبٹٝ ڈ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ْٳا ٚٵأځ ٌڈ  أځ ًٹٝ ٗٵ ٌڈتٳ ًٹٝ ٗٵ ٚٵ  تٳ ٚٵأځ ُٹٝسٺ  أځ ُٹٝسٺتٳشٵ ٘ٹ  ٜٴبٵعٳحٴٜٴبٵعٳحٴ  تٳشٵ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ّٳ  عٳ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ،  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹ،ايڃكٹ ٝٳا ٔٵ  ايڃكٹ َٳ ٔٵٚٳ َٳ ّٳ  ٚٳ ّٳْٳا   عٳًځ٢عٳًځ٢  ْٳا

ًځ١ٺ ٗٳا  بٴعٹحٳبٴعٹحٳ  غځؿڃًځ١ٺغځؿڃ ٝٵ ًځ ٗٳاعٳ ٝٵ ًځ ّٳٜٳٜٳ  عٳ ّٳٛٵ َٳ١ٹ،  ٛٵ ٝٳا َٳ١ٹ،ايڃكٹ ٝٳا ٛٿزٴٚا  ايڃكٹ ٛٿزٴٚاؾځعٳ ِٴ  ؾځعٳ ْٵؿڂػٳهڂ ِٴأځ ْٵؿڂػٳهڂ ٓٵسٳ  ايصٿنڃطٳايصٿنڃطٳ  أځ ٓٵسٳعٹ ّڇ،  عٹ ٛٵ ٓٻ ّڇ،اي ٛٵ ٓٻ ٓٵسٳ  اي ٓٵسٳٚٳعٹ ٛٵتٹ  ٚٳعٹ ُٳ ٛٵتٹايڃ ُٳ   1010{{  ايڃ

فكواه اتبع ا٢ببيػب، وانـ كمػا كػاف ينػاـ ا٢ببيػب، وانـ علػى ذكػر ت، فنومػه هػذا عبػارة 
   ال ائم: ، ولذلك قاؿ عن عبادة ع 

ّٴ  }} ٛٵ ّٴْٳ ٛٵ ِڇ  ْٳ ِڇايكٻا٥ٹ ٘ٴ  عٹبٳازٳ٠څ،عٹبٳازٳ٠څ،  ايكٻا٥ٹ ٘ٴٚٳغٴهڂٛتٴ ٙٴ  تٳػٵبٹٝ ٷ،تٳػٵبٹٝ ٷ،  ٚٳغٴهڂٛتٴ ٙٴٚٳزٴعٳا٩ٴ ٘ٴ  َٴػٵتٳذٳابٷ،َٴػٵتٳذٳابٷ،  ٚٳزٴعٳا٩ٴ ًڂ ُٳ ٘ٴٚٳعٳ ًڂ ُٳ ٌٷ  ٚٳعٳ ٌٷَٴتٳكځبٻ   1111{{  َٴتٳكځبٻ

                                                           
 الراٍل من الفوائد ا٤بنتقاة أل  القاسم األزجي عن ا٢بكم بن عمّب  ٓٔ
 شعب اإلٲباف للبي قي عن عبد ت بن أ  أوىف  ٔٔ
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فػػإذا انـ ليسػػتعْب ابلنػػـو علػػى السػػحور، أو علػػى صػػالة الفجػػر، أو علػػى قيػػاـ الليػػل، 
فنومه هذا عبارة عن عبادة، كٌب ص ٱبوض مع ا٣بائاْب ولو على وّب ذكر، فُيكتػب عنػد ت 

 :من ا٤بسبحْب، وقاؿ 
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٌٿ  إڇ ٌٿبٹهڂ ٌٿ  قٳسٳقځ١ڄ،قٳسٳقځ١ڄ،  تٳػٵبٹٝشٳ١ٺتٳػٵبٹٝشٳ١ٺ  بٹهڂ ٌٿٚٳنڂ ٌٿ  قٳسٳقځ١ڄ،قٳسٳقځ١ڄ،  تٳهڃبٹريٳ٠ٺتٳهڃبٹريٳ٠ٺ  ٚٳنڂ ٌٿٚٳنڂ ُٹٝسٳ٠ٺ  ٚٳنڂ ُٹٝسٳ٠ٺتٳشٵ ٌٿ   قٳسٳقځ١ڄ،قٳسٳقځ١ڄ،  تٳشٵ ٌٿ ٚٳنڂو ًٹًٝځو١ٺ   ٚٳنڂو ٗٵ ًٹًٝځو١ٺ تٳ ٗٵ   تٳ

َٵطٷ  قٳسٳقځ١ڄ،قٳسٳقځ١ڄ، َٵطٷٚٳأځ ُٳعٵطٴٚفٹ  ٚٳأځ ُٳعٵطٴٚفٹبٹايڃ ٞٷ  قٳسٳقځ١څ،قٳسٳقځ١څ،  بٹايڃ ٗٵ ْٳ ٞٷٚٳ ٗٵ ْٳ ٔٵ  ٚٳ ٔٵعٳ ٓٵهځطڈ  عٳ ٓٵهځطڈَٴ ٞ   قٳوسٳقځ١څ، قٳوسٳقځ١څ،   َٴ ٞ ٚٳؾٹو ِٵ   بٴهٵوعڇ بٴهٵوعڇ   ٚٳؾٹو ِٵ أځسٳوسٹنڂ   قٳوسٳقځ١څ، قٳوسٳقځ١څ،   أځسٳوسٹنڂ

ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : قځايڂٛاقځايڂٛا ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ًډ ٘ٹاي ًډ ٜٳأتٹٞ  اي ٜٳأتٹٞأځ ٘ٴ،   ْٳاْٳاأځسٳوسٴ أځسٳوسٴ   أځ ٛٳتٳ ٗٵ ٘ٴ، ؾٳو ٛٳتٳ ٗٵ ٕٴ   ؾٳو ٜٳهڂوٛ ٕٴ ٚٳ ٜٳهڂوٛ ٘ٴ   ٚٳ ٘ٴ يځو ٗٳوا   يځو ٗٳوا ؾٹٝ ٍٳ   أځدٵوطٷ؟، أځدٵوطٷ؟،   ؾٹٝ ٍٳ قځوا ِٵ : : قځوا ٜٵوتٴ ِٵ أځضٳأځ ٜٵوتٴ ٛٵ   أځضٳأځ ٛٵ يځو   يځو

ٗٳا ٗٳاٚٳنٳعٳ ّڈ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳنٳعٳ ّڈسٳطٳا ٕٳ  سٳطٳا ٕٳأځنځا ٘ٹ  أځنځا ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٗٳا  عٳ ٗٳاؾٹٝ ٗٳا  إڇشٳاإڇشٳا  ؾځهځصٳيٹوځؾځهځصٳيٹوځ  ٚڇظٵضٷ،ٚڇظٵضٷ،  ؾٹٝ ٗٳاٚٳنٳعٳ ٕٳ  ٍڇٍڇايڃشٳ٬ايڃشٳ٬  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳنٳعٳ ٕٳنځا ٘ٴ  نځا ٘ٴيځ   1212{{أځدٵطٷأځدٵطٷ  يځ

وهذة درجة القااتْب الطائعْب الذين ٯبعلوف عمل م كله آانء الليل وأطراؼ الن ار كػٌب 
 :ومداعبته لزوجته عبادة، قاؿ  ة، كٌب ٥بوة مع ولدة عبادةالسعي على ا٤بعاش عباد

ٓٵؿٹلٴ  ٚٳيځػٵتٳٚٳيځػٵتٳ  }} ٓٵؿٹلٴتٴ ٗٳا  تٳبٵتٳػٹٞتٳبٵتٳػٹٞ  ْٳؿځكځ١ڄْٳؿځكځ١ڄ  تٴ ٗٳابٹ ٘ٳ  بٹ ٘ٳٚٳدٵ ٘ٹ  ٚٳدٵ ًډ ٘ٹاي ًډ ٗٳا  أڂدٹطٵتٳأڂدٹطٵتٳ  إڇ٫إڇ٫  اي ٗٳابٹ ُٳ١ځ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  بٹ ُٳ١ځايًڊكڃ ٗٳا  ايًڊكڃ ًڂ ٗٳاتٳذٵعٳ ًڂ   تٳذٵعٳ

َٵطٳأځتٹوځ   ؾٹٞؾٹٞ  ؾٹٞؾٹٞ َٵطٳأځتٹوځ ا   1313{{ا

يتػػابع كبيػػب ت أي يػػداعب ا ويُطعم ػػا، ف ػػي أياػػاً عبػػادة ع مػػاداـ ق ػػدة وجػػه ت، و 
هم الذين ص يغفلػوف عػن ت طرفػة عػْب وص أقػل، ويوج ػوف النػوااي  وم طفاة ... إذاً القااتوف

 .ال ادقة ع 

  اٌظادلٌْاٌظادلٌْ
ذا ا٢بػػػاؿ علػػػى الػػػدواـ، اختػػػارة ت عػػػز وجػػػل مػػػن فػػػإذا أداـ   هػػػذا ا٤بقػػػاـ وواصػػػل هػػػ

  أكبتػػه، وجعلػػه   ُٝبلػػة الػػذين يقػػوؿ فػػي م   كتابػػه لربيتػػه:                          
                ((ٜٜٔٔٔٔ)التوبة)فّبتفع إىل درجة ... التوبة 
      : 

وف الػػػذين صػػػدقوا مػػػا عاهػػػدوا ت عليػػػه   األزؿ القػػػدَل، سف ٯبعلػػػوا كيػػػاذم وال ػػػادق
  وأافاسػػػػػػػػ م كل ػػػػػػػػا ع:                                                    

                                                           
  صحيل مسلم ومسند أٞبد عن أ  ذر ٕٔ
 البخاري ومسلم عن سعد بن أ  وقاص  ٖٔ
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                                      )فيكػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػػادقْب الػػػػػػػػػذين: )األاعػػػػػػػػػاـ()األاعػػػػػػػػػاـ 
                         ((ٕٖٕٖ)األكزاب)األكزاب. 

  اٌظرب اجلّيًاٌظرب اجلّيً
ودواـ ا٢باؿ من احملاؿ، ولكي يستدَل اإلاسػاف علػى هػذة األكػواؿ، ويػدـو لػه اإلقبػاؿ 

 ... من الواكد ا٤بتعاؿ يلزمه ال رب ا١بميل على أداء هذة األعماؿ
      : 

ومػػن منػػنل أاػػه ي ػػرب بنفسػػه مل يسػػتطع ال ػػرب علػػى مػػدى األوقػػات، لكػػن عللمنػػا ت أف 
 اقتػػدي ٕببيبػػه، فنطلػػب مػػن ت أف يُعيننػػا أف ا ػػرب بػػه علػػى األعمػػاؿ الػػٍب ارفع ػػا ٢باػػرة ت: 

                          ((ٕٕٔٚٔٚ)النحل)النحل. 
٤  بػػػػػػؤمنْب واألقػػػػػػارب واحمليطػػػػػػْب: وعلػػػػػػى وػػػػػػّبان مػػػػػػن ا٤بسػػػػػػلمْب وا               

                      ((ٔٛٔٛ)يوسػػػف)ألاػػػه ص تسػػػتوي ا٢بسػػػنة وص السػػػياة، فػػػال ٯبػػػوز أف  يوسػػػف
  أقابل الشر ابلشر، وص السػوء ابلسػوء، ألف ت قػاؿ   قرآاػه:                            

  فاإلثنػػػػػاف متسػػػػػاوايف، ومػػػػػاذا افعػػػػػل؟  الشػػػػػورى(الشػػػػػورى(ٓٗٓٗ))                                  
                            ((ٖٖٗٗ) ف ل) ف ل. 

ولػذلك ص يوجػد بيننػػا أو   أكبابنػا، أو فػػيمن ينتسػب إلينػػا مػن يػػدفع السػياة ابلسػػياة، 
ػػػػل كػػػػااوا وإ٭بػػػا ٫بػػػػن أهػػػػل الع فػػػػو وال ػػػفل لكػػػػل مػػػػن كولنػػػػا، بػػػل إف السػػػػادة ال ػػػػا٢بْب الُكمل

وأر ػاة   الفتػوة، فقيػل لػه: مػا  هنع هللا يضريتجاوزوف ذلك، فقد ُسال سػيدي ٧بػي الػدين بػن العػر  
)ايؿت٠ٛ إٔ أؾؿع عٓس ا    نوٌ َؤ آشاْوٞ أٚ غوبو أٚ سػوسْٞ   ايوسْٝا       )ايؿت٠ٛ إٔ أؾؿع عٓس ا    نوٌ َؤ آشاْوٞ أٚ غوبو أٚ سػوسْٞ   ايوسْٝا       الفتوة؟ قاؿ: 

، وهػػي الدرجػػة األعظػػم والدرجػػة !!، ولكػػن سيشػػفع ٥بػػم!!فقػػطلػػن ي ػػفل ... ٜووّٛ ايكٝاَوو١  ٜووّٛ ايكٝاَوو١  
 :األكمل، والٍب هي درجة ا٢ببيب 

ٌٵ  }} ٌٵقٹ ٔٵ  قٹ ٔٵَٳ ٔٵ  ٚٳأځعٵطٹٚٳأځعٵطٹ  قځڀځعٳوځ،قځڀځعٳوځ،  َٳ ٔٵَٳ َٳوځ،  َٳ َٳوځ،سٳطٳ ـٴ  سٳطٳ ـٴٚٳاعٵ ٔٵ  ٚٳاعٵ ُٻ ٔٵعٳ ُٻ ُٳوځ  عٳ ُٳوځظځًځ   1414{{  ظځًځ

                                                           
 مسند أٞبد وا٢باكم   ا٤بستدرؾ عن عقبة بن عامر  ٗٔ
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  اخلاشؼٌْاخلاشؼٌْ
فإذا ٝبلل اإلاساف افسػه ابل ػرب ا١بميػل، وطلػب مػن ت أف ٲبػد ة برتػب ال ػرب العليػة، 

عليػػه العطػػاءات اإل٥بيػػة الػػٍب ص تَعم ػػل في ػػا ل اسػػاف، مػػن منلػػا يسػػتطيع أف ٯبلػػب  بػػدأت تنػػزؿ
لنفسه ا٣بشوع؟! ومن منلا يستطيع أف كا لنفسه اب٢باػور؟! ومػن منلػا يسػتطيع أف يُػذيع قلبػه 
كالوة اإلٲباف؟! ومن منلا يستطيع أف يُلذِّذ افسه   طاعة كارة الرٞبن؟! ف ػذة األمػور مػنٌل 

على أهل ا٣ب وصية، فينقلػه ت فاػالً منػه ووهبػاً منػه  ة، وعطاءات راباية يُفيا ا ت إ٥بي
 ...إىل مقاـ:
      : 

فيجعل ا١بوارح كل ا، والنف  وما كو٥با ٚبشػع للقلػب، وص تتحػرؾ إص قذاػه، والقلػب 
رة، أو عػػن طريػػع ملػػك اإل٥بػػاـ، فيكػػوف هػػذا يكػػوف ٙبػػ  هيمنػػة الػػرب، يتنػػزؿ لػػه ابإل٥بػػاـ مباشػػ

 :  ه العبد داخاًل على الدواـ   قول                            ((ٕٕٗٗ)ا٢بجػر)ا٢بجػر  ...
فػػال يسػػتطيع الشػػيطاف أف يوسػػوس لػػه، أو ُتسػػوِّؿ لػػه افسػػه، ألاػػه أصػػبل   ك ػػن مكػػْب مػػن 

 .ركيم عناية الرب تبارؾ وتعاىل، واظرات الرءوؼ ال

  ادلنفمٌْادلنفمٌْ
فيشكر ت علػى عطػاء ت، ويت ػدؽ مػن كػل صػنف أعطػاة لػه ت علػى احملتػاجْب ٥بػذا 

 .. العطاء من خلع ت، فينتقل إىل مقاـ الشكر ويدخل   قوؿ ت
          : 

سػػػيدي أٞبػػػد بػػػن عطػػػاء ت فيُنفػػػع مػػػن ا٤بػػػاؿ الػػػذي أعطػػػاة لػػػه ت ولػػػو القليػػػل، فكػػػاف 
ٛ بٓكـ  ط  ))يقوؿ:  السكندري  ّڈ ٚي ٛ بٓكـ  طتكسم نٌ ٜٛ ّڈ ٚي ٌٿتكسم نٌ ٜٛ ٌٿ٠ تٴهتب   زٜٛإ املتكسقني، ٚق   ٠ تٴهتب   زٜٛإ املتكسقني، ٚق

ٚأنجط َٔ شنط ا  يتٴهتب   زٜٛإ ٚأنجط َٔ شنط ا  يتٴهتب   زٜٛإ   ......  ايًٌٝ ٚيٛ ضنعتني تٴهتب   زٜٛإ ايكا٥ُني،  ايًٌٝ ٚيٛ ضنعتني تٴهتب   زٜٛإ ايكا٥ُني،

 .ايصانطٜٔ ايصانطٜٔ 
ت عنػػدما طلػػب ص يوجػػد أكػػٌد لػػه عُػػذٌر   الت ػػدؽ كػػٌب ولػػو كػػاف أفقػػر الفقػػراء، ألف 

  ال ػػػػػػػػػػدقات أمػػػػػػػػػػران أف اسػػػػػػػػػػارع إلي ػػػػػػػػػػا:                                       
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                             ((ٖٖٖٖٔٔ)آؿ عمػػػػػراف)وأوؿ صػػػػػفة مػػػػػػن صػػػػػػفاذم:  آؿ عمػػػػػراف       
                       ((ٖٖٔٔٗٗ)آؿ عمػراف)ف ػػل هنػػاؾ عُػػذٌر بعػد ذلػػك؟ ص عُػػذر ألاػػه قػػاؿ:  آؿ عمػراف

( وطا٤بػا قػػاؿ   السػراء والاػػراء فلػي  هنػػاؾ عُػذٌر   اإلافػػاؽ ألي أكػػد ِ  السلػرلاِء َوالالػػرلاءِ )
 من ا٤بسلمْب، وألف ت مل يقيد ا اابً ل افاؽ، فالنيب   قاؿ:

ٓٻاضٳ  اتٻكڂٛااتٻكڂٛا  }} ٓٻاضٳاي ٛٵ  اي ٛٵٚٳيځ ُٵطٳ٠ٺ  ؿٹلٿؿٹلٿبٹبٹ  ٚٳيځ ُٵطٳ٠ٺتٳ   1515{{  تٳ

ف ل هناؾ من يعجز عػن إافػاؽ ا ػف ٛبػرة؟!! ص، و  زماانػا يت ػدؽ ولػو بربػع جنيػه، 
فمن الذي ص يستطيع أف ينفػع ربػع جنيػه   كػل يػوـٍ ٤بسػكْب او فقػّب أو ٧بتػاج؟!! ص يوجػد، 

 ولكن ا ٙبتاج إىل:
ٍڇ  أځسٳبټأځسٳبټ  }} ُٳا ٍڇا٭ځعٵ ُٳا ٘ٹ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ا٭ځعٵ ٘ٹايًډ ًډ ٗٳا  تٳعٳايځ٢تٳعٳايځ٢  اي َٴ ٚٳ ٗٳاأځزٵ َٴ ٚٳ ٕٵ  أځزٵ ٕٵٚٳإڇ ٌٻ  ٚٳإڇ ٌٻقځ   1616{{  قځ

ص اريػد أف اكػػوف مػػو٠بيْب، بػل اريػػد أف اكػػوف مسػتدٲبْب   طاعاتنػػا عنػػد رب العػػا٤بْب، 
 :ال دقة يقوؿ في ا 

ٔٳ  بٳابٶابٳابٶا  غٳبٵعٹنيٳغٳبٵعٹنيٳ  تٳػٴسټتٳػٴسټ  ايكٻسٳقځ١ڂايكٻسٳقځ١ڂ  }} ٔٳَٹ   1717{{ايػټ٤ٛٹ ايػټ٤ٛٹ   َٹ

 وقاؿ أيااً:
ٚٴٚا  تٳكٳسٻقڂٛاتٳكٳسٻقڂٛا  }} ٚٴٚاٚٳزٳا ِٵ  ٚٳزٳا ِٵَٳطٵنٳانڂ ٕٻ  بٹايكٻسٳقځ١ٹ،بٹايكٻسٳقځ١ٹ،  َٳطٵنٳانڂ ٕٻؾځإڇ ٔڇ  تٳسٵؾځعٴتٳسٵؾځعٴ  ايكٻسٳقځ١ځايكٻسٳقځ١ځ  ؾځإڇ ٔڇعٳ َٵطا ڇ،  ا٭ځعٵطٳا ڇا٭ځعٵطٳا ڇ  عٳ َٵطا ڇ،ٚٳا٭ځ   ٚٳا٭ځ

ٞٳ ٖٹ ٞٳٚٳ ٖٹ ٜٳازٳ٠څ  ٚٳ ٜٳازٳ٠څظڇ ِٵ  ؾٹٞؾٹٞ  ظڇ ُٳايٹهڂ ِٵأځعٵ ُٳايٹهڂ ِٵ   أځعٵ ِٵ ٚٳسٳػٳٓاتٹهڂ   1818{{ٚٳسٳػٳٓاتٹهڂ

أف  سػػػبعْب ابابً تػػػدفع م ال ػػػدقة أقل ػػػم ا٥بػػػم، وا٥بػػػم م ػػػيبة ا٤ب ػػػائب، إذا أراد ت 
يُظ ر وابه على إاساف سللط عليه ا٥بم، فا٥بم ُجنٌد من جنػد ت، ُيسػلطه علػى مػن يشػاء مػن 

، ولػن يتلػذذ بطعػاـ، وسػي دة الفكػر، وتنتابػه عبادة، فإ ذا سللطه علػى عبػد فلػن يسػتطيع النػـو
 األمراض، وما الذي يدفع ا٥بم وأمراله؟ ال دقة.

ولػػذلك ابب ال ػػدقة هػػو البػػاب السػػريع الػػذي يػػدخل منػػه أهػػل الُقػػرب إىل كاػػرة ت 
                                                           

 البخاري ومسلم عن عدي بن كاط  ٘ٔ
 صحيل مسلم والَبمذي عن عائشة اهنع هللا يضر ٙٔ
 معجم الطرباٍل عن رافع بن خديج  ٚٔ
 شعب اإلٲباف للبي قي عن ابن عمر ر ي ت عن ما ٛٔ
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بخيػػل، وصػػياـ الن ػػار تبػػارؾ وتعػػاىل، ألاػػه الػػدليل علػػى زكػػاة الػػنف ، فقيػػاـ الليػػل يسػػتطيعه ال
 : يسػػػتطيعه الشػػػحيل، لكػػػن البخيػػػل أو الشػػػحيل لػػػن يسػػػتطع أف يقػػػـو فػػػذة العبػػػادة ع 

                                       ((ٜٜ)ا٢بشر)ا٢بشر. 
فالعبادة الٍب ُتظ ر اإلاساف عند كارة الرٞبن ساه أصبل ذا اف  زكيػة أو افػ  تقيػة 

واألابياء وا٤برسػلْب وال ػا٢بْب  صلى ت عليه وسللمفاؽ، ولذلك كاا  عبادة ا٢ببيب هي اإلا
 من خلع ت أٝبعْب اإلافاؽ.

وي ضييييي ي ل يييييالي تيييييًيليييييىي  ييييي  وي ضييييي ي ل يييييالي تيييييًيليييييىي  ييييي   يييييى  يي  يييييى 

يي

يليييييي ي ً  يييييي ي   م يييييي  يليييييي ي ً  يييييي ي   م يييييي يى هيييييي يل يييييينيى يييى هيييييي يل يييييينيى

ه كػاف   دائمػػاً يػػدة مبسػػوطة ابلعطػػاء، ٤بػػاذا؟ ألف هػػذا البػػاب السػػريع الػػذي يقػػوؿ فيػػيي
 ت:

ٔٳ  ٜٳاٜٳا  }} ٔٳابٵ ّٳ  ابٵ ّٳآزٳ ْٵؿٹلٵ  آزٳ ْٵؿٹلٵأځ ْٵؿٹلٵ  أځ ْٵؿٹلٵأڂ ٝٵوځ  أڂ ٝٵوځعٳًځ   1919{{  عٳًځ

 إذا أافقػػػ  علػػػى عبػػػاد ت يُنفػػػع عليػػػك ت مػػػن جػػػواهر علمػػػه، ومػػػن مكنػػػوف ككمػػػه،
 ، ووّبهػػػػػػا مػػػػػػػن أكػػػػػػواؿ أهػػػػػػػل ا٣ب وصػػػػػػػية،ومػػػػػػن إ٥باماتػػػػػػػه العليػػػػػػة، ومػػػػػػػن علومػػػػػػه الوهبيػػػػػػػة

 لشػػػػكر ابب ا٤بزيػػػػد:إذا ٘بملػػػػ  فػػػػذة ا٤بزيػػػػة ُشػػػػكراً لػػػػرب الربيػػػػة عػػػػز وجػػػػل، فيكػػػػوف ابب ا
                     ((ٚٚ)إبراهيم)إبراهيم. 

فػإذا ٘بملػل اإلاسػػاف ابلشػكر ع، ومػػدل يػدة ابلعطػػاء ٣بلػع ت، فػػإذا كػاف عنػػدة علػٌم ٲبػػد 
الناس احملتاجْب ٥بذا العلم، وهذا إافاؽ، وإذا كاف صاكب جاة يقاػي للفقػراء كاجػاذم طلبػاً 

إافػػػاؽ، وإذا كػػػاف صػػػاكب كلمػػػة مسػػػموعة، ٰبػػػل ا٤بشػػػاكل، ويعقػػػد  ٤بر ػػػاة ت، وهػػػذا أياػػػاً 
  ٦بال  الُ لل بْب عباد ت، وعبادته هذة مػن أفاػل العبػادات وأفاػل النوافػل والقػرابت: 

                        ((ٚٚ)الطالؽ)الطالؽ. 
ت، فػإذا فلي  اإلافاؽ من ا٤باؿ فقط، بل كل شيء يعطيه له ت يُنفع منػه علػى عبػاد 

اوراً يُعطي هذا النػور ويػوزِّع مػن هػذا النػور لعبػاد ت الػذين يطلبػوف القػرب مػن  أعطاة ت 
كارة ت، وهذة تكوف النظرات النوراايػة الػٍب ينظػر فػا ال ػا٢بوف ألهػل ا٣ب وصػية، ويقػوؿ 

 :في ا اإلماـ أبو العزائم 
                                                           

 ري ومسلم عن أ  هريرة هنع هللا يضرالبخا ٜٔ
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ييميييياي قييييللىيَل  ييييٍي ل   ييييى يمل و يييي  يميييياي قييييللىيَل  ييييٍي ل   ييييى يمل و يييي  ي

يي

يي يفيييٍي ييي بي ل ق جييي ل يفيييٍي ييي بي ل ق جييي لاليييًيىييي سي ل  لييياليييًيىييي سي ل  لييي

يي  :وقاؿ 
ييوا ي قيلًمي  ُقييٍيل  نيي يىيي ي يي نيمييىلًوا ي قيلًمي  ُقييٍيل  نيي يىيي ي يي نيمييىلً

يي

ييوا يفتوييً ي قييى ٌي نقُييً يىييىال يوف يي وا يفتوييً ي قييى ٌي نقُييً يىييىال يوف يي 

ا٢بسد عبارة عن اظرة من العْب من قلب ٩بلوء اب٢بقد على اآلخػرين، هػذة النظػرة هػل يي
ظػػر ٕبنػػاف تػػؤثر أـ ص تػػؤثر؟ تػػؤثر فػػوراً، فػػإذا كػػاف القلػػب ٩بلػػوء ابلنػػور وا٥بُػػدى واليقػػْب، فػػإذا ا

وعطف إىل ا٤بريدين فإف النظرة ٙبوِّؿ ا٤بريػدين إىل مقامػات أعلػى عنػد رب العػا٤بْب عػز وجػل، 
وهي النظرات الٍب اطلب ا من ال ا٢بْب، والٍب أمران ت أف اطلب ا من سيد األولػْب واآلخػرين 

 :               ((ٔٓٗٔٓٗ)البقػرة)فنا ت أاه عندما كاف   وعرل ااظر لنا اي رسوؿ ت اظرة ..  البقػرة
 :ركلة اإلسراء، كاف الكل يطلب اظرًة من كارته، قاؿ 

ُٳا  }} ٓٳ ٝٵ ُٳابٳ ٓٳ ٝٵ ْٳا  بٳ ْٳاأځ ٔٵ  زٳاعڈزٳاعڈ  زٳعٳاْٹٞزٳعٳاْٹٞ  إڇشٵإڇشٵ  أځغٹريٴأځغٹريٴ  أځ ٔٵعٳ ٓٹٞ  عٳ ُٹٝ ٓٹٜٞٳ ُٹٝ ُٻوسٴ،   ٜٳاٜٳا  ٜٳ ُٻوسٴ، َٴشٳ ٞ   َٴشٳ ْٹو ْٵظٹطٵ ٞ أځ ْٹو ْٵظٹطٵ ِٵ   أځغٵوأځيڃوځ، أځغٵوأځيڃوځ،   أځ ًځو ِٵ ؾځ ًځو ٘ٴ،   ؾځ ٘ٴ، أڂدٹبٵو   أڂدٹبٵو

ِٵ ِٵٚٳيځوو ِٵ  ٚٳيځوو ِٵأځقڂوو ٘ٹ،  أځقڂوو ٝٵوو ًځ ٘ٹ،عٳ ٝٵوو ًځ ٍٳ دربٜووٌ  عٳ ٍٳ دربٜووٌقځووا ٗٴووٛزٹ  زٳاعٹووٞزٳاعٹووٞ  شٳاىځشٳاىځ: : قځووا ٝٳ ٗٴووٛزٹايڃ ٝٳ َٳووا  ايڃ َٳوواأځ ْٻوووځ  أځ ْٻوووځإڇ ٛٵ  إڇ ٛٵيځوو ٘ٴ  يځوو ٘ٴأځدٳبٵتٳوو ٚٵ  أځدٳبٵتٳوو ٚٵأځ ٘ٹ  ٚٳقځؿڃووتٳٚٳقځؿڃووتٳ  أځ ٝٵوو ًځ ٘ٹعٳ ٝٵوو ًځ   عٳ

ٛٻزٳتٵ ٗٳ ٛٻزٳتٵيځتٳ ٗٳ َٻتٴوځ،  يځتٳ َٻتٴوځ،أڂ ٍٳ  أڂ ٍٳقځا ُٳا: : قځا ٓٳ ٝٵ ُٳاٚٳبٳ ٓٳ ٝٵ ْٳا  ٚٳبٳ ْٳاأځ ٔٵ  زٳاعڈزٳاعڈ  زٳعٳاْٹٞزٳعٳاْٹٞ  إڇشٵإڇشٵ  أځغٹريٴأځغٹريٴ  أځ ٔٵعٳ ٍٳ  ٜٳػٳاضڇٟ،ٜٳػٳاضڇٟ،  عٳ ٍٳؾځكځا ُٻوسٴ،   ٜٳاٜٳا: : ؾځكځا ُٻوسٴ، َٴشٳ   َٴشٳ

ْٹٞ ْٵظٹطٵ ْٹٞأځ ْٵظٹطٵ ِٵ  أځغٵأځيڃوځ،أځغٵأځيڃوځ،  أځ ًځ ِٵؾځ ًځ ٘ٹ،  أځيڃتٳؿٹتٵأځيڃتٳؿٹتٵ  ؾځ ٝٵ ٘ٹ،إڇيځ ٝٵ ِٵ  إڇيځ ِٵٚٳيځ ِٵ  ٚٳيځ ِٵأځقڂ ٘ٹ،  أځقڂ ٝٵ ًځ ٘ٹ،عٳ ٝٵ ًځ ٍٳ  عٳ ٍٳقځا ٓٻكٳاضٳ٣،  زٳاعٹٞزٳاعٹٞ  ىځىځشٳاشٳا: : قځا ٓٻكٳاضٳ٣،اي َٳا  اي َٳاأځ ٛٵ  إڇْٻوځإڇْٻوځ  أځ ٛٵيځ   يځ

٘ٴ ٘ٴأځدٳبٵتٳ ٓٳكٻطٳتٵ  أځدٳبٵتٳ ٓٳكٻطٳتٵيځتٳ َٻتٴوځ،  يځتٳ َٻتٴوځ،أڂ ُٳا  أڂ ٓٳ ٝٵ ُٳاؾځبٳ ٓٳ ٝٵ ْٳا  ؾځبٳ ْٳاأځ ْٳا  إڇشٳاإڇشٳا  أځغٹريٴأځغٹريٴ  أځ ْٳاأځ َٵطٳأځ٠ٺ  أځ َٵطٳأځ٠ٺبٹا ٔٵ  سٳاغٹطٳ٠ٺسٳاغٹطٳ٠ٺ  بٹا ٔٵعٳ ٗٳا  عٳ ٝٵ ٗٳاشٹضٳاعٳ ٝٵ ٗٳا  شٹضٳاعٳ ٝٵ ًځ ٗٳاعٳ ٝٵ ًځ ٔٵ  عٳ ٔٵَٹ   َٹ

ٌٿ ٌٿنڂ ٓٳ١ٺ  نڂ ٓٳ١ٺظڇٜ ٗٳا  ظڇٜ ًځكځ ٗٳاخٳ ًځكځ ٘ٴ،  خٳ ًډ ٘ٴ،اي ًډ ٍٴ  اي ٍٴتٳكڂٛ ُٻسٴ،  ٜٳاٜٳا: : تٳكڂٛ ُٻسٴ،َٴشٳ ْٹٞ  َٴشٳ ْٵظٹطٵ ْٹٞأځ ْٵظٹطٵ ًځ  أځغٵأځيڃوځ،أځغٵأځيڃوځ،  أځ ًځؾځ ٗٳا،  ِٵِٵؾځ ٗٳا،أڂدٹبٵ ِٵ  أڂدٹبٵ ِٵٚٳيځ ِٵ   ٚٳيځ ِٵ أځقڂو ٗٳوا،   أځقڂو ٝٵ ًځ ٗٳوا، عٳ ٝٵ ًځ   عٳ

ٍٳ ٍٳقځا ًڃوځ: : قځا ًڃوځتٹ ٝٳا  تٹ ْٵ ٝٳاايسټ ْٵ َٳا  ايسټ َٳاأځ ٛٵ  إڇْٻوځإڇْٻوځ  أځ ٛٵيځ ٗٳا  يځ ٗٳاأځدٳبٵتٳ َٻتٴوځ  ٫ختٳاضٳتٵ٫ختٳاضٳتٵ  أځدٳبٵتٳ َٻتٴوځأڂ ٝٳا  أڂ ْٵ ٝٳاايسټ ْٵ   2020{{اٯخٹطٳ٠ٹ اٯخٹطٳ٠ٹ   عٳًځ٢عٳًځ٢  ايسټ

كػػٌب ذكػػرت بعػػض الػػرواايت أف إبلػػي  كػػاف واقفػػاً يطلػػب اظػػرة، فالكػػل كػػااوا واقفػػْب 
 يقولوف ااظران اي رسوؿ ت:

ييقيييييي يل  ييييييُشي   ويييييي قيييييي يل  ييييييُشي   ويييييي لييييييىي قييييييلل يملييييييىي قييييييلل يم

يي

يي قيييييييي ي لشيييييييي  ولي  ل  يييييييي ي ل يييييييي ن ن قيييييييي ي لشيييييييي  ولي  ل  يييييييي ي ل يييييييي ن ن

لػػو اظػػر لػػه اظػػرة صات ػػ  شػػقاوة إبلػػي ، فنظػػرات ال ػػا٢بْب هػػي عطػػاءات، وصػػدقة يي
 جارية ٯبروهنا على الطالبْب ال ادقْب وا٤بخل ْب فااًل من عند رب العا٤بْب عز وجل.

                                                           
 دصئل النبوة للبي قي والشريعة ل جري عن أ  سعيد ا٣بدري  ٕٓ
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  اٌظائٌّْاٌظائٌّْ
مػن كػل وسػعته مػن وقػ  ومػن إذا ٘بملل اإلاساف ٗبقاـ ال دقة، ومقاـ اإلافاؽ، وأافػع 

 .. ماؿ ومن كاؿ ومن علم ومن وّبة، ٝبلله ت عز وجل ٔبماؿ عبادة ال ائمْب
      : 

وصػػام  ..  وصػػام  أجسػػام م عػػن الغفلػػة..  الػػذين صػػام  جػػوارك م عػػن ا٤بعاصػػي
فأصػػػبحوا : ... دايا الفاايػػػةوصػػػام  أرواك ػػػم عػػػن النظػػػر إىل ُمتػػػع الػػػ قلػػػوفم عمػػػا سػػػوى ت،

فال ػياـ هنػا لػي  ..   ابلكلية ٢باػرة ت ابلكلية ع جل   ُعالة، ألهنم أصبحوا خاشعْب
 صياـ ا١بسم فقط، ولكن صياـ ا٢بقائع كل ا، وأعالة صياـ القلب عن كل ما سوى ت:

ييوميييي ي يييي  ياالي ييييايصييييىييميييي يًَونيييي وميييي ي يييي  ياالي ييييايصييييىييميييي يًَونيييي 

يي

يي ييييولًي نيييي ي لييييو ميفييييٍي ل ييييل يييييي مع ييييولًي نيييي ي لييييو ميفييييٍي ل ييييل يييييي مع

يي ويتجػػػرد عػػػن كػػػل مػػػا سػػػوى ت عػػػز وجػػػل، فيحفظػػػه ت ٕبفظػػػه، وٯبعلػػػه مػػػن أف ي ػػػـو 
  ..  أوليائػػػػه، واألوليػػػػاء ٥بػػػػم مقػػػػاـ ا٢بفػػػػ ، واألابيػػػػاء ٥بػػػػم مقػػػػاـ الع ػػػػمة               

  وهذا مقاـ األولياء:  يوسف(يوسف(ٗٙٗٙ))                  ((ٜٜٔٙٔٙ)األعراؼ)األعراؼ. 

  دائشج احلفظ اإلذليدائشج احلفظ اإلذلي
        : 

فػػيحف  العػػْب، وٰبفػػ   -أي فتحاتػػه  -وٰبفػػ  ٝبيػػع فروجػػه فيحفظػػه ت ٕبفظػػه ... 
اأُلذف، وٰبفػػػ  اللسػػػاف، وٰبفػػػ  الػػػبطن، وٰبفػػػ  اليػػػد، وٰبفػػػ  الرجػػػل، وٰبفػػػ  ٝبيػػػع فُػػػرج 

 اإلاساف عن مع ية ت طرفة عْب، ويكوف   كف  الرٞبن على الدواـ.

  اٌزوش األورباٌزوش األورب
مث يتجلػػػػى ت عػػػػز وجػػػػل عليػػػػه فيجعػػػػل ت عػػػػز وجػػػػل منػػػػه علػػػػى ابؿ، فػػػػال يغفػػػػل مػػػػع 
الغافلْب، وص يس و مع الساهْب، وص ينسى مع الناسْب، بل يكوف كا ػراً دومػاً بقلبػه وروكػه 

 .. مع رب العا٤بْب، ويذكرة   كل وق  وكْب، فيدخل   أعلى مقامات القرب
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          ::  

 هذا أعلى مقاـ.
وِذكر ت الكرّب ص يكوف إص إذا ذكر اإلاساف ت بكل كقائقه، ألاه إذا ذكر ابللسػاف 
ف ػػػذا ذكػػػٌر قليػػػل، لكػػػن ذكػػػر ت الكرػػػّب يكػػػوف ابللسػػػاف وابلقلػػػب وابلعػػػْب وابأُلذف، وبكػػػل 

 كرّباً،...  يكوف من الذاكرين ت  ا٢بقائع يذكر موصة كٌب
 ل حبه يوماً: صلى ت عليه وسللمقاؿ 

ٕٴ  ٖٳصٳاٖٳصٳا  غٹريٴٚاغٹريٴٚا  }} ُٵسٳا ٕٴدٴ ُٵسٳا ٕٳ،  غٳبٳلٳغٳبٳلٳ  دٴ ُٴؿځطٿزٴٚ ٕٳ،ايڃ ُٴؿځطٿزٴٚ َٳا: : قځايڂٛاقځايڂٛا  ايڃ َٳاٚٳ ٕٳ  ٚٳ ُٴؿځطٿزٴٚ ٕٳايڃ ُٴؿځطٿزٴٚ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  ايڃ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ؟  ضٳغٴٛ ٘ٹ؟ايًډ ٍٳ  ايًډ ٍٳقځا : : قځا

ٕٳ ٕٳايصٻانٹطٴٚ ٘ٳ  ايصٻانٹطٴٚ ٘ٳايًډ ًډ   2121{{  ٚٳايصٻانٹطٳاتٴٚٳايصٻانٹطٳاتٴ  نځجٹريٶانځجٹريٶا  اي

 و  رواية أخرى قاؿ:
ٕٳ،  غٳبٳلٳغٳبٳلٳ  }} ُٴؿڃطڇزٴٚ ٕٳ،ايڃ ُٴؿڃطڇزٴٚ َٳا: : ايڂٛاايڂٛاقځقځ  ايڃ َٳاٚٳ ٕٳ  ٚٳ ُٴؿڃطڇزٴٚ ٕٳايڃ ُٴؿڃطڇزٴٚ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  ايڃ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ؟  ضٳغٴٛ ٘ٹ؟ايًډ ٍٳ  ايًډ ٍٳقځا ٕٳ: : قځا ٗٵتٳطٴٚ ُٴػٵتٳ ٕٳايڃ ٗٵتٳطٴٚ ُٴػٵتٳ   شٹنڃطڇشٹنڃطڇ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃ

٘ٹ، ٘ٹ،ايًډ ِٵ  ايصٿنڃطٴايصٿنڃطٴ  ٜٳهٳعٴٜٳهٳعٴ  ايًډ ٗٴ ٓٵ ِٵعٳ ٗٴ ٓٵ ِٵ  عٳ ٗٴ ِٵأځثٵكځايځ ٗٴ ٕٳ  أځثٵكځايځ ٝٳأڃتٴٛ ٕٳؾځ ٝٳأڃتٴٛ ّٳ  ؾځ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا   2222{{  خٹؿځاؾڄاخٹؿځاؾڄا  ايڃكٹ

ولذلك جعل ال ا٢بوف الذكر الكرّب دليل على أف اإلاسػاف كتػب   ا٤بػن األعلػى مػن 
ليػػاء كاػػرة الػػرٞبن، فقػػالوا: إف ت عػػز وجػػل ي ػػطفي علػػى الػػدواـ، وتنػػزؿ ا٤بنشػػورات ٗبػػن أو 

  اصطفاهم ت:                                    ((ٚ٘ٚ٘)ا٢بج)ا٢بج: 
)ي طفي( ب يغة ا٤باارع، فاإلصػطفاء مسػتمر إىل يػـو القيامػة، وعالمػة اصصػطفاء أف 

 طرفة عْب وص أقل. ة، فال يكل وص ٲبل وص يغفل عن ذكر ت يل مه ت ذكر 
كػل الػػذي ذكػرانة سػػابقاً وسػيلة إىل ذكػػر ت، والغايػة الُعظمػػى أف يػذكر اإلاسػػاف مػػوصة 

  فيذكرة ت:                                     ((ٕٕٔ٘ٔ٘)البقرة)البقرة. 
٢با ػرين بػْب يديػه    من عبادة الػذاكرين الشػاكرين الفػاكرين اأف ٯبعلنا  اسأؿ ت 

 وصلى ت على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسللمكل وق  وكْب ... 

                                                           
 صحيل مسلم ومسند أٞبد عن أ  هريرة  ٕٔ
 جامع الَبمذي عن أ  هريرة هنع هللا يضر ٕٕ
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  11روش اٌمٍةروش اٌمٍة..2121
ا٢بمػػد ع الػػذي ٝبعنػػا علػػى أصػػفيائه وخاصػػة أوليائػػه   هػػذة  -بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  

أف يُدَل علينا هذا الفاػل اإل٥بػي، وهػذا الكػـر الػرابٍل ويزيػدان مػن فاػله،  ا٢بياة، واسأله 
اؿ ابع علػى فيجمعنا مناهراً وابطناً على كبيبه وم طفاة، وال الة والسػالـ علػى اػور ت الػد

 ت، وش  ا٢بع ا٤بشرقة بنور ُهداة، سيدان دمحم وآله وصحبه ومن واصة.

  فضائً روش اهللفضائً روش اهلل
منػا ويرفػع فػا شػأانا ويُعلػي فػا قػدران ويُبلغنػا فػا ُمػرادان  إف أعظم طاعة يرجوهػا ت 

 هي ا٤بداومة على ذكر ت تبارؾ وتعاىل.
عػْب وخاصػة مػن م ال ػادقْب اإلشػتغاؿ بػذكر ت ولذلك كاف ُجل  اهتمػاـ ال ػا٢بْب أٝب
كػرلر هػذا األمػر مػراراً وتكػراراً   كتػاب ت، ومل   تبػارؾ وتعػاىل   كػل وقػٍ  وكػْب، ألف ت 

  يَبؾ هياة يكػوف علي ػا ا٤بػرء إص وذكرهػا مقَباػًة بػذكر ت:                          
             ((ٜٜٔٔٔٔ)آؿ عمراف)وهذة تشمل كل أكواؿ اإلاساف   كل وق  وآف. آؿ عمراف 

وكلما ذكر اإلاسػاف ربػه كلمػا دان مػن كاػرته، وأصػبل مػن ذوي الُقػر    منػازؿ ُقربػه 
 :وعزته، يكفي   ذلك قوله 

ٗٳاأځ٫أځ٫  }} ٚٳأځضٵؾځعٹ ِٵ  ًٹٝهٹهڂ َٳ ٓٵسٳ  ٖٳا عٹ ٚٳأځظٵنځا ِٵ  ُٳايٹهڂ ٝٵطڇ أځعٵ ِٵ بٹدٳ ْٳبٿ٦ٴهڂ ٗٳا أڂ ٚٳأځضٵؾځعٹ ِٵ  ًٹٝهٹهڂ َٳ ٓٵسٳ  ٖٳا عٹ ٚٳأځظٵنځا ِٵ  ُٳايٹهڂ ٝٵطڇ أځعٵ ِٵ بٹدٳ ْٳبٿ٦ٴهڂ ِٵ    أڂ ٝٵطٷ يځهڂ ٚٳخٳ ِٵ،  ِٵ ؾٹٞ زٳضٳدٳاتٹهڂ ٝٵطٷ يځهڂ ٚٳخٳ ِٵ،  ؾٹٞ زٳضٳدٳاتٹهڂ

ِٵ  ٗٴ ٓٳاقځ ِٵ ؾځتٳهٵطڇبٴٛا أځعٵ ٚٻنڂ ٛٵا عٳسٴ ًڃكځ ٕٵ تٳ ٔٵ أځ َٹ ِٵ  ٝٵطٷ يځهڂ ٚٳخٳ ٛٳضڇمڇ،  ٚٳايڃ ٖٳبٹ  ْٵؿځامڇ ايصٻ ٔٵ إڇ ِٵ َٹ ٗٴ ٓٳاقځ ِٵ ؾځتٳهٵطڇبٴٛا أځعٵ ٚٻنڂ ٛٵا عٳسٴ ًڃكځ ٕٵ تٳ ٔٵ أځ َٹ ِٵ  ٝٵطٷ يځهڂ ٚٳخٳ ٛٳضڇمڇ،  ٚٳايڃ ٖٳبٹ  ْٵؿځامڇ ايصٻ ٔٵ إڇ َٹ

٘ٹ تٳعٳايځ٢  ٍٳ: شٹنڃطٴ ايًډ ِٵ، قځايڂٛا: بٳًځ٢، قځا ٓٳاقځهڂ ٜٳهٵطڇبٴٛا أځعٵ ٘ٹ تٳعٳايځ٢ ٚٳ ٍٳ: شٹنڃطٴ ايًډ ِٵ، قځايڂٛا: بٳًځ٢، قځا ٓٳاقځهڂ ٜٳهٵطڇبٴٛا أځعٵ   22{{ٚٳ

إٕ شنووط ا  تبوواضى ٚتعوواىل حيڀووِ ايووصْٛب  إٕ شنووط ا  تبوواضى ٚتعوواىل حيڀووِ ايووصْٛب    ))ذلػػك: قػػاؿ بعػػض ال ػػا٢بْب ُمعلػػالً  وقػػد

ص ٱبُلوا اإلاسػاف مػن ذاػوب، لكػن أعظػم طاعػة تُزيػل هػذة الػذاوب هػي ذكػر كاػرة      سڀُاڄسڀُاڄ
 ُمو حاً هذة ا٢بقيقة: ، ولقد قاؿ   ذلك عالـ الغيوب 

                                                           
 ـٕٚٔٓ/ٚ/ٜٔهػ ٖٛٗٔمن شواؿ  ٕ٘ا٤بعادي  ٔ
  جامع الَبمذي وسنن ابن ماجة عن أ  الدرداء ٕ
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ٍٳ  َٳاَٳا  }} ٍٳقځا ٘ٳ  ٫٫: : عٳبٵسٷعٳبٵسٷ  قځا ٘ٳإڇيځ ٘ٴ  إڇ٫إڇ٫  إڇيځ ًډ ٘ٴاي ًډ ٔٵ  غٳاعٳ١ٺغٳاعٳ١ٺ  ؾٹٞؾٹٞ  اي ٔٵَٹ ٌڈ  َٹ ٝٵ ٌڈيځ ٝٵ ٚٵ  يځ ٚٵأځ ٗٳاضڈ  أځ ٗٳاضڈْٳ ُٹػٳتٵ  إڇ٫إڇ٫  ْٳ ُٹػٳتٵطڂ ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  َٳاَٳا  طڂ ٘ٹقٳشٹٝؿځتٹ ٔٳ  قٳشٹٝؿځتٹ ٔٳَٹ   َٹ

ٝٿ٦ٳاتٹ ٝٿ٦ٳاتٹايػٻ ٔٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ايػٻ ٔٳٜٳػٵهڂ ٗٳا  إڇيځ٢إڇيځ٢  ٜٳػٵهڂ ًٹ ٗٳاَٹجٵ ًٹ ٔٳ  َٹجٵ ٔٳَٹ ٓٳاتٹ  َٹ ٓٳاتٹايڃشٳػٳ   33{{  ايڃشٳػٳ

ولعػػػل ألهػػػل اإلشػػػارة رمػػػوٌز   هػػػذة العبػػػارة، فقػػػد قػػػاؿ بعاػػػ م: ص إلػػػه إص ت عػػػدد 
العبػد: ص  كروف ا اثُب عشر كرفاً، و٧بمٌد رسوؿ ت عدد كروف ا اثُب عشر كرفاً، فػإذا قػاؿ

 إلػػػػػػػػه إص ت ٧بمػػػػػػػػٌد رسػػػػػػػػوؿ ت، ٧بػػػػػػػػا ت فػػػػػػػػا ذاػػػػػػػػوب اليػػػػػػػػـو والليلػػػػػػػػة، وعػػػػػػػػدد سػػػػػػػػاعاذم
 ف ساعة.و أربعة وعشر 

ٲبحػػو الػػذاوب، وذكػػر ت تبػػارؾ ٯبعػػل اإلاسػػاف يعلػػو ذكػػرة عنػػد كاػػرة  فػػذِكر ت 
 عالـ الغيوب، لقوله سبحااه وتعاىل:

ْٳا  }} ْٳاأځ ٓٵسٳ  أځ ٓٵسٳعٹ ٔٿ  عٹ ٔٿظځ ْٳا  بٹٞ،بٹٞ،  عٳبٵسٹٟعٳبٵسٹٟ  ظځ ْٳاٚٳأځ ٘ٴ  ٚٳأځ ٘ٴَٳعٳ ٕٵ  شٳنځطٳْٹٞ،شٳنځطٳْٹٞ،  إڇشٳاإڇشٳا  َٳعٳ ٕٵؾځإڇ ْٹٞ  ؾځإڇ ْٹٞشٳنځطٳ ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  شٳنځطٳ ٘ٹْٳؿڃػٹ ٘ٴ  ْٳؿڃػٹ ٘ٴشٳنځطٵتٴ   ؾٹٞؾٹٞ  شٳنځطٵتٴ

ٕٵ  ْٳؿڃػٹٞ،ْٳؿڃػٹٞ، ٕٵٚٳإڇ ْٹٞ  ٚٳإڇ ًځإڈ  ؾٹٞؾٹٞ  شٳنځطٳْٹٞشٳنځطٳ ًځإڈَٳ ٘ٴ  َٳ ٘ٴشٳنځطٵتٴ ًځإڈ  ؾٹٞؾٹٞ  شٳنځطٵتٴ ًځإڈَٳ ٝٵطڈ  َٳ ٝٵطڈخٳ ِٵ   خٳ ٗٴ ٓٵ ِٵ َٹ ٗٴ ٓٵ   44{{َٹ

                                      ((ٕٕٔ٘ٔ٘)البقرة)فإذا ذكر اإلاساف ربه    البقرة
 ػػع ذكػػرة ت تعػػػاىل   مػػنة األعلػػػى   قػػدس أقػػػداس مناجاتػػه، بػػػْب ُعظمػػاء ا٤بالئكػػػة أي مو 

لػػػه فػػػذة ا٥بياػػػة وهػػػذة الكيفيػػػة عنػػػد هػػػؤصء ا٤بالئكػػػة  وُوج ػػػائ م، وهػػػذا اي هنػػػاة لػػػذكر ت 
 احملظومنْب ابلقرب من ت تبارؾ وتعاىل.

، فػإف اإلاسػاف جعػل هو الػذي يُ يػ  القلػوب لُتشػرؽ في ػا معػامل الغيػوب وِذكر ت 
قلبػػه هػػو ا٤بركػػز الػػذي يظ ػػر فيػػه اػػور العرفػػاف، وأاػػوار ملكػػوت كاػػرة الػػرٞبن، وهػػو  ت 

 ، و  ذلػػػػػػػػػػك يقػػػػػػػػػػوؿ ت تبػػػػػػػػػػارؾ وتعػػػػػػػػػػاىل:الػػػػػػػػػػذي يُكاشػػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػػور النػػػػػػػػػػيب العػػػػػػػػػػدانف 
                                                    ((ٗٙٗٙاا)٢بج)٢بج. 

وعماهػػػا، أو عػػػدـ رؤايهػػػا يرجػػػع لػػػرمض   السػػػريرة، أو عمػػػى   الب ػػػّبة، والعمػػػى   
منه، ألاه للكافرين وا٤بشركْب الذين ُكتب علي م الكفر إىل أف ٱبرجػوا  الب ّبة كفظنا ت 

 من الدايا لعنة ت علي م أٝبعْب.

                                                           
 مسند أ  يعلي ا٤بوصلي واٙباؼ ا٣بّب ا٤ب رة للبوصّبي عن أا   ٖ
 البخاري ومسلم عن أ  هريرة  ٗ
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سػػبب ا٥بػػوى، وهػػو أمػػا ا٤بسػػلم وا٤بػػؤمن فقػػد ُي ػػاب برمػػد بسػػبب الػػذاوب، أو ب ػػدأ ب
 :أبو العيوب الٍب ٙبجبه عن مطالعة الغيوب، وفيه يقوؿ 

ُٳا٤   }} ًځهڂٛتٹ ايػٳ َٳ ٓٳظځطٴٚا إڇيځ٢  ّڇ ي ٓٹٞ آزٳ ٕٳ عٳًځ٢ قڂًڂٛب بٳ َٴٛ ٜٳشٴٛ ٕٻ ايؿٳٝاطٹنيٳ  ُٳا٤ ي٫ٛ أ ًځهڂٛتٹ ايػٳ َٳ ٓٳظځطٴٚا إڇيځ٢  ّڇ ي ٓٹٞ آزٳ ٕٳ عٳًځ٢ قڂًڂٛب بٳ َٴٛ ٜٳشٴٛ ٕٻ ايؿٳٝاطٹنيٳ    55{{ي٫ٛ أ

 :و  رواية أخرى قاؿ 
ُٻا  }} ًځ ُٻاؾځ ًځ ُٳا٤ٹ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ْٳعٳيڃتٴْٳعٳيڃتٴ  ؾځ ُٳا٤ٹايػٻ ٝٳا،  ايػٻ ْٵ ٝٳا،ايسټ ْٵ ٌٳ  ْٳظځطٵتٴْٳظځطٵتٴ  ايسټ ٌٳأځغٵؿځ ْٳا  ؾځإڇشٳاؾځإڇشٳا  ٓٿٞ،ٓٿٞ،َٹَٹ  أځغٵؿځ ْٳاأځ ٖٵرڈ  أځ ٖٵرڈبٹطٳ ٕڈ  بٹطٳ ٕڈٚٳزٴخٳا   ٚٳزٴخٳا

ٛٳاتٺ، ٛٳاتٺ،ٚٳأځقٵ ًڃتٴ  ٚٳأځقٵ ًڃتٴؾځكڂ ٌٴ  ٜٳاٜٳا  ٖٳصٳاٖٳصٳا  َٳاَٳا: : ؾځكڂ ٌٴدٹبٵطڇٜ ٍٳ  ؟؟  دٹبٵطڇٜ ٍٳقځا ٙٹ: : قځا ٙٹٖٳصٹ ٝٳاطٹنيٴ  ٖٳصٹ ٝٳاطٹنيٴايؿٻ ٕٳ  ايؿٻ َٴٛ ٕٳٜٳشٴٛ َٴٛ ٔڇ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٜٳشٴٛ ٝٴ ٔڇأځعٵ ٝٴ ٓٹٞ  أځعٵ ٓٹٞبٳ   بٳ

ّٳ ّٳآزٳ ٕٵ  آزٳ ٕٵأځ ًځهڂٛتٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ٜٳتٳؿځهډطٴٚاٜٳتٳؿځهډطٴٚا  ٫٫  أځ ًځهڂٛتٹَٳ ٛٳاتٹ  َٳ ُٳ ٛٳاتٹايػٻ ُٳ ٛٵ  ضٵ ڇ،ضٵ ڇ،ٚٳا٭ځٚٳا٭ځ  ايػٻ ٛٵٚٳيځ ٚٵا  شٳيٹوځشٳيٹوځ  ٫٫ٚٳيځ ٚٵايځطٳأځ   66{{ايڃعٳذٳا٥ٹبٳ ايڃعٳذٳا٥ٹبٳ   يځطٳأځ

  ظالء اٌمٍةظالء اٌمٍة
مػػا الػػذي ٯُبلػػي الفػػؤاد ويرقيػػه وي ػػفيه ويُعلػػي شػػأاه كػػٌب ُيشػػرؼ علػػى ملكػػوت خالقػػه 

 :وابريه؟ قاؿ 
ًڃب  }} ًڃبايكځ ُٳا  ٜٳكٵسأڂٜٳكٵسأڂ  ايكځ ُٳانځ ٌٳ  ٜٳكٵسٳأٜٳكٵسٳأ  نځ ٌٳاذتځسٹٜس، قٹٝ ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : اذتځسٹٜس، قٹٝ ٍٳضٳغٴٛ َٳا  ا ،ا ،  ضٳغٴٛ َٳاٚٳ ٍٳ  ٩ٴٙ؟٩ٴٙ؟دٹ٬دٹ٬  ٚٳ ٍٳقځا   ٚٳ٠ٚٳ٠تٹ٬تٹ٬: : قځا

  77{{  تٳعٳايځ٢تٳعٳايځ٢  ا ا   ٚٳشٹنڃطٴٚٳشٹنڃطٴ  ايكڂطٵإٓايكڂطٵإٓ

ى، وال دأ الذي ي ػيب ا٢بديػد أو أي معػدف سػببه ا٥بػواء، وقل  أف ال دأ سببه ا٥بو 
وأياػاً ال ػدأ الػذي ُي ػيب القلػوب اتبػاع ا٥بػػوى، ولػذلك أهػل ا٥بػوى الػذين تعػا١بوا مػن هػػذا 

 :الداء وص ٰبتاجوف إىل دواء يقوؿ في م 
ٔٴ  ٫٫  }} َٹ ٔٴٜٴ٪ٵ َٹ ِٵ  ٜٴ٪ٵ ِٵأځسٳسٴنڂ ٕٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  أځسٳسٴنڂ ٕٳٜٳهڂٛ ٙٴ  ٜٳهڂٛ ٛٳا ٙٴٖٳ ٛٳا ُٳا  تٳبٳعٶاتٳبٳعٶا  ٖٳ ُٳايٹ ٘ٹ  دٹ٦ٵتٴدٹ٦ٵتٴ  يٹ ٘ٹبٹ   88{{  بٹ

عليكم لو صران ٝبيعاً على هذة الشػاكلة هػل ٰبػدث بيننػا خػالؼ؟! وهػل ٰبػدث فباع 
بيننػػا خ ػػومة؟! وهػػل ٰبػػدث بيننػػا لػػوـٌ أو عتػػاب؟! أبػػداً، ألانػػا سػػنكوف كلنػػا كػػاألج زة الػػٍب 
ػػػػل اإلذاعػػػػات أو التليفزيػػػػوانت، التليفزيػػػػوف الػػػػذي هنػػػػا، كػػػػالتليفزيوف الػػػػذي   أق ػػػػى  توصِّ

                                                           
 ورد   اإلكياء، و  التفسّب الكبّب للرازي ٘
 مسند أٞبد عن أ  هريرة  ٙ
 األربعْب   فاائل ذكر رب العا٤بْب للدمشقي عن ابن عمر ر ي ت عن ما ٚ
 سنة عن عبد ت بن عمرو ر ي ت عن مامعجم السقروشرح ال ٛ
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أمريكا، كالتليفزيوف الذي   الياابف، ما يُعرض فيػه هنػا كالػذي ال عيد، كالتليفزيوف الذي   
ػل التيػار ٕبػاؿ مسػتقيم،  يُعرض فيه هناؾ، ماداـ ج از اإلستقباؿ سػليم، وج ػاز اإلرسػاؿ يوصِّ

 فالذي هنا هو افسه الذي هناؾ، فِلَم ٬َبتلف؟!!.
ػػن، وكػػل واكػػد ٰب كػػي علػػى ا٣بػػالؼ ٰبػػدث إذا كػػاف اإلرسػػاؿ مقطوعػػاً، وكػػل واكػػد ٱُبمِّ

ا٤ببػاركْب، وَمػن  كسب هواة، أو على كسب مناة، وهذا الذي جعػل أصػحاب رسػوؿ ت 
بعدهم من أتباع ال ا٢بْب ال ادقْب لػي  بيػن م خػالٌؼ وص خ ػومة   اَػَفػٍ  وص أقػل   أي 

متأس ػػوف، وص يفعلػػوف قلػػيالً وص   يػػـو مػػن أايـ الػػدايا، ألهنػػم علػػى ت ٦بتمعػػوف، واب٢ببيػػب 
اً، صغّباً وص كبّباً إص عن أمٍر من ت، وعن إمػداد مػن رسػوؿ ت صػلوات ر  وتسػليماته كرّب 
 عليه.

هػػػذا األمػػػر ٤بػػػن أراد أف يكػػػوف مػػػن هػػػؤصء األتقيػػػاء األاقيػػػاء، و٫بػػػن وا٢بمػػػد ع ٝبيعػػػاً 
لنا ٥بذة الكمػاصت، بشػرط أف ص انشػغل عػن ت ابلػدا يا مؤهلْب ٥بذة ا٤بقامات، ومعنا ما يُوصِّ

 الداية وص ابألهواء ا٤بُردية وص ابلش وات النفسااية، فلو كافظنا على ذلك:
ييميييييي ي ييييييُاييلفيييييي ي ييييييُايو  تن هتهيييييي ميييييي ي ييييييُاييلفيييييي ي ييييييُايو  تن هتهيييييي 

يي

بي يمييييييياي ييييييي بياليييييييًي ييييييي ب بي يمييييييياي ييييييي بياليييييييًي ييييييي بًَنيييييييٍ ٌ ييًَنيييييييٍ ٌ

 فال ٫بتاج إىل أايـ وص ش ور وص سنْب وص دهور:يي
ي ييييييييييي ى وي يو ويييييييييييشى ي ييييييييييي ى وي يييييييييييُاي ويييييييييييشى يو ويييييييييييشى يي يييييييييييُاي ويييييييييييشى

يي

يي ت  ييييييييييًي تييييييييييًي ل هيييييييييي ي ل ُييييييييييى ًي ت  ييييييييييًي تييييييييييًي ل هيييييييييي ي ل ُييييييييييى ًي

يي أقامه فيه موصة، و٤با خلقه من أجلػه ت جػل   عُػالة، وقػاؿ إذاً الذي يؤهِّل القلب ٤با 
  فيه   كتاب ت:                                              ((ٔٚٔٚ)هود)هود. 

ػػر    هػػذا ٰبتػػاج منػػا إىل الػػذكر ال ػػفِّي ا٣بفػػي الػػذي يقاػػي علػػى هػػذة األويػػار، ويفجِّ
اػػوار، وٯبعلػػه ٧بػػالً لتلقػػي األسػػرار، والفيو ػػات اإل٥بيػػة مػػن العزيػػز الغفػػار القلػػب سمػػر ت األ

 كل هذا ٰبتاج منا إىل ذكػر ت، واإلمػاـ أبػو العػزائم ،  وأر ػاة يقػوؿ ٤بػن ُيشػكك فيمػا
 قلناة:

يل ييييييلي لليييييي يم يييييي ى  ي  ً يل ييييييلي لليييييي يم يييييي ى  ي نو ييييييٍيفتيييييي  ً يي نو ييييييٍيفتيييييي

يي

ي يييييىني يفيييييٍي ييييينيوجهييييي  ي يييييىني يفيييييٍي ييييينيوجهييييي ولييييي يَيييييلي ييولييييي يَيييييلي

يي ذكر ت ب ػدؽ وأخلػا   الطلػب ومل يتحقػع  هات يل إاساانً   الكوف شرقاً أو ورابً 
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له منػاة، ويشػ د مػا خػال بػه ت ا٤بقػربْب مػن عبػاد ت!! ص يكػوف أبػداً، فمػا ا٤بػااع؟ كمػا قػاؿ 
 على لساف ا٢بارة اإل٥بية:

يي لَيييييييي ي  ي ييييييييليي ضييييييييقٍيو لىييييييييً لَيييييييي ي  ي ييييييييليي ضييييييييقٍيو لىييييييييً

يي

ياليَ يييييييييييى  ياليَ يييييييييييى  ييييييييييي ي يييييييييييل ىي ييييييييييي َ ى يي ييييييييييي ي يييييييييييل ىي ييييييييييي َ ى

يي ييف يييييييياين  ي لى يييييييي بيالييييييييًيجقيييييييي  ٍف يييييييياين  ي لى يييييييي بيالييييييييًيجقيييييييي  ٍ

يي

ييُ يوفيييييييييييٍيهيييييييييييو يفتيييييييييييى ُ يوفيييييييييييٍيهيييييييييييو يفتيييييييييييى  ً يييييييييييوٌٍي ً يييييييييييوٌٍي

يي    خلقػػػه، الػػػذي يُريػػػد أف ي ػػػل بػػػدوف أف ٯباهػػػد ف ػػػذا يريػػػد أف يقطػػػع سػػػنة ت ف
  ولن ٘بد لسنة ت تبديال:                                 ((ٜٜٙٙ)العنكبػوت)ومػاذا افعػل  العنكبػوت

  اي رب؟ قػػػػػػاؿ:                        ((ٚٛٚٛ)ا٢بػػػػػػج)ع اإلجتبػػػػػػاءبعػػػػػػد ذلػػػػػػك يتحقػػػػػػ ا٢بػػػػػػج 
                                           ((ٚٛٚٛ)ا٢بج)ا٢بج. 

  اٌٌاليح ػنايح ًسػايحاٌٌاليح ػنايح ًسػايح
وهنا أريد أف أكشف عن أمٍر كٌب ص يتػوة ا١بميػع: الوصيػة عنايػة، وبعػد العنايػة تتحقػع 

ت ػػّب الوصيػػة، ص،  الرعايػػة يعػػِب عبػػادات و٦باهػػدات مث -كمػػا يظػػن الػػبعض -الرعايػػة، لػػي  
فالرعايػػة والعبػػادات واعمتاهػػدات يكػػوف ٥بػػا أجػػٌر كػػرَلٌ   ا١بنػػات، ألف هػػذا عابػػد مػػن عبلػػاد ت 

 لكن وصية ت خ وصػية، وا٣ب وصػية ص تقتاػي األفاػلية، وإ٭بػا جعل ػا ت ،  ًعطفػا
  منػػػػه، وكرمػػػػاً منػػػػه فاػػػػالً مػػػػن كاػػػػرته:                                           

                                                                  
ف ل هنا ٙبديد؟! ص، هل يؤتيه ٤بن يقـو الليل وي ـو الن ار ويعمل كػذا وكػذا؟ ص:  ا٢بديد(ا٢بديد(ٕٕٔٔ))
                       ((ٕٕٔٔ)ا٢بديد)ا٢بديد. 

                        ((ٗٙٗٙ) ف ػػػل) ألف هػػػذا فاػػػٌل مػػػن عنػػػدة، والعػػػدؿ لػػػو كػػػـر  ف ػػػل
صاكب العمل من األجر، لكن هػل كرمػك مػن األجػر؟ ص، فأاػ  أخػذت أجػرؾ، لكػن هػذة 

 هبات وعطاءات وتفاالت وخ وصيات.
ألمػػر كمػػا كػػاف يقػوؿ ال ػػا٢بوف ال ػػادقوف: إبػػ  عػػن ومػا ٜبن ػػا؟ ص شػػيء، كػػل مػا   ا

ولكػن عػن قلػٍب قريػٍب مػن ت، فتحبلػب  -ومل يقولوا: إب  عػن رجػٍل  -قلب قريٍب من ت 
إليػػػه وتقػػػرلب إليػػػه لعلػػػه ُٰببػػػك، فػػػإذا أكبػػػك اظػػػر ت إليػػػك   قلبػػػه فأكبػػػك، وإذا أكبػػػك إىل 
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  ك قػػػرار اإلصػػػطفاء: كاػػرته هػػػداؾ وأهللػػػك واجتبػػاؾ، مث بعػػػد ذلػػػك ي ػػدر لػػػ         
                          ((ٚ٘ٚ٘)ا٢بج)ا٢بج. 

بعػػض ا٤بريػػدين ٰبػػاولوف أف ٰبكمػػوا   هػػذة األكػػواؿ بعقػػو٥بم الكاسػػدة، أو سفكػػارهم 
الفاسػدة، فيقولػوف: فػالف هػذا مل يكػن مػع الشػيخ فػالف   الفػَبة الفالايػة، ومل ٲبشػي معػه، ومل 

  معه، كيف يكوف صػاكب أكوالػه؟!!  يذهب                      ((ٖٕٖٕ)الزخػرؼ)هػذا  الزخػرؼ
 أمر ص ٱب ك.

٤  بن هذا األمر؟! ع:                           ((ٕٕٔٗٔٗ)األاعاـ)األاعاـ. 
ػػػل، والنػػػاس يػػػروهنم أهنػػػم ا٣بلفػػػاء  كػػػاف مػػػن ال ػػػا٢بْب السػػػابقْب والالكقػػػْب مريػػػدين ُكمل
والورثة، وعند ااتقاؿ الشيخ يظ ر واكد مل يعرفوة ومل يشػاهدوة، والشػيخ يقػوؿ ٥بػم: هػذا هػو 
خليفػػػػٍب، فيقولػػػػوف: مل اػػػػرة ومل ٰباػػػػر معنػػػػا كػػػػٌب يومػػػػاً ومل اػػػػَر منػػػػه شػػػػياًا؟!! لنعػػػػرؼ أف هػػػػذا 

 وفاٌل من ت سبحااه وتعاىل. اخت اص من ت 
 لكن هنا الذي ٰببه ت ماذا يفعل؟

سػليم للػويل الػذي أشػار بػذلك، ألاػه ص يشػّب ٥بػوى   افسػه وص لشػيء عنػدة يفوز ابلت
 وإ٭با تنفيذًا ٤براد ت هلالج لج.

أمػػػػا ا٤بعَب ػػػػْب فيقولػػػػوف: كيػػػػف يكػػػػوف خليفػػػػة الشػػػػيخ ومل اػػػػرة معػػػػه، ومل يػػػػذهب مػػػػع 
 الشيخ؟!! هذة أمور اخت اص:

ييىيييييي ي  ييييييل ي ي هييييييني ل  ييييييزي   هيييييي ىيييييي ي  ييييييل ي ي هييييييني ل  ييييييزي   هيييييي 

يي

يي صييييييييل ني ى ُيييييييي  ي  لويييييييي بيو ل يييييييي ب صييييييييل ني ى ُيييييييي  ي  لويييييييي بيو ل يييييييي ب

يي ي ل  مييييييييي يفيييييييييت ي يم تييييييييي نوي ي ل  مييييييييي يفيييييييييت ي يم تييييييييي نويخيييييييييٍنٌ ييخيييييييييٍنٌ

يي

ييَ  يييييييٍي لىالَييييييي يل ضييييييي نٌيول  ييييييي بَ  يييييييٍي لىالَييييييي يل ضييييييي نٌيول  ييييييي ب

يي فػػا أقػػواـ، قػػد يكواػػوف وػػّب منػػاهرين    الوصيػػة ُصػػَدٌؼ   خبػػااي األايـ، ٱبػػا ت 
   ابلسػػػػالـ، قػػػػاؿ ت  الػػػػدايا، وص بػػػػْب األانـ، لكػػػػن تتنػػػػزؿ علػػػػي م ا٤بالئكػػػػة مػػػػن ت 

 ا٣بدي  القدسي:
ٚٵيٹٝا٥ٹٞ تٳشٵتٳ قٹ  }} ٚٵيٹٝا٥ٹٞ تٳشٵتٳ قٹأځ ٝٵطڇٟ بٳا٥ٹٞ ٫بٳا٥ٹٞ ٫أځ ٗٴِ غځ ٜٳعٵطڇؾڂ ٝٵطڇٟ   ٗٴِ غځ ٜٳعٵطڇؾڂ  }}99  

                                                           
 ورد   اإلكياء للغزايل، و  ٝبع الوسائل   شرح الشمائل للقاري ٜ
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 :وقاؿ 
ِٵ  }} ِٵنځ ٔٵ  نځ ٔٵَٹ ٔڇ  شٹٟشٹٟ  أځغڃبٳطٳأځغڃبٳطٳ  أځؾٵعٳحٳأځؾٵعٳحٳ  َٹ ٜٵ ُٵطٳ ٔڇطٹ ٜٵ ُٵطٳ ٘ٴ  ٫٫  طٹ ٘ٴٜٴ٪ٵبٳ ٘ٴ  ٜٴ٪ٵبٳ ٘ٴيځ ٛٵ  يځ ٛٵيځ ِٳ  يځ ِٳأځقڃػٳ ٘ٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  أځقڃػٳ ٘ٹايًډ ًډ ٙٴ ٭ځ٭ځ  اي ٙٴ بٳطٻ   1010{{بٳطٻ

والنػػاس ص تعرفػػه، يظنػػوف أف الػػويل الػػذي ُيشػػار إليػػه ابلبنػػاف، والػػذي كولػػه ا١بمػػاهّب، 
سػػجادة )شػػيخ السػػجادة(، وأمرػػاؿ هػػذا الكػػالـ الػػذي والػػذي معػػه خػػتم ا٤بشػػيخة، والػػذي لػػه 

 ُفًب به العواـ!!.
 لكػػػػن أهػػػػل ا٣ب وصػػػػية يعلمػػػػوف أف هػػػػذا األمػػػػر فاػػػػٌل مػػػػن ت وخ وصػػػػية مػػػػن ت: 

                                              ((ٔٓ٘ٔٓ٘)البقرة)البقرة. 
اساف إىل مػوصة، لعلػه تلحقػه عنايػة ت، والػذكر هو ا٤ب ر الذي يُقدمه اإل فذِكر ت 

إذا كػػاف ابللسػػاف فيكػػوف كسػػنات، ويكػػوف منػػاهراً لكػػل النػػاس، لكػػن الػػذكر الػػذي ينػػاؿ بػػه 
فال ا٤بذكور، الذي بدايته ذكر ا٢باور ابلقلب مع كارة من ص يغيب طرفػة عػْب وص أقػل  

  خيلػػل   سػػويداء قلبػػه: ذكػػٌر كاػػوٌر، فيكػػوف كا ػػراً ٔبوا٫بػػه مػػع مػػوصة جػػل وعػػال، ويت    
                  ((ٗٗ)ا٢بديد)ا٢بديد. 

 وعندما تسوِّؿ له افسه أمراً، كتيه العتاب:
                        ((ٔٗٔٗ)العلػع)فحياته دائماً يعبػد ت كأاػه يػراة، فػإف مل تكػن تػراة  العلػع

 ن افسه وكله ٛبتع بوجه ت جل   ُعالة.فإاه يراؾ، إىل )فإف مل تكن تراة( إذا فُب ع
      شنوووط ايًػوووإ ؾكؿوووك١ شنوووط ايًػوووإ ؾكؿوووك١   ))وأر ػػػاة يقػػػوؿ:  ولػػػذلك كػػػاف سػػػيدي أٞبػػػد البػػػدوي 

قوشبتٴ غوٝسٟ أ وس ايبوسٟٚ أضبعوني عاَواڄ       قوشبتٴ غوٝسٟ أ وس ايبوسٟٚ أضبعوني عاَواڄ         ))مع أف تلميذة سيدي عبد العػاؿ كػاف يقػوؿ: 

 ؟ فماذا كاف ذكرة؟ ابلقلب     ؾُا ضأٜت٘ غؿٌ عٔ شنط ا  ططؾ١ عنيڈ ٫ٚ أقٌؾُا ضأٜت٘ غؿٌ عٔ شنط ا  ططؾ١ عنيڈ ٫ٚ أقٌ
 ٌد منا يرى ذكر القلب؟!وهل أك

هل أكٌد منا يطلػع علػى ذكػر العػارفْب ابلقلػب؟! ص يوجػد أكػد، ف ػذا بػْب العبػد وربػه، 
 والقلب إذا ذكر وكار ص يغيب عن ت، وص يغفل عن ذكر موصة طرفة عْب وص أقل.

                                                           
 جامع الَبمذي وا٢باكم عن أا   ٓٔ
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  تذايح ادلنػ اإلذليحتذايح ادلنػ اإلذليح
ٙبتػػاج إىل  أصػل إلي ػػا؟وهػذة هػػي بدايػة ا٤بػػنل اإل٥بيػة، وبدايػػة العطػػاءات الرابايػة، كيػػف 

 منحة، ص يوجد ٥با دواء   ال يدليات يوصل إىل هذة الرتبة العلية، فماذا ٙبتاج؟
منحػػػة مػػػن الطبيػػػب ا٤بقػػػرب إىل ا٢ببيػػػب،   ا٢بػػػاؿ ٯبػػػد اإلاسػػػاف افسػػػه   هػػػذا ا٢بػػػاؿ 

 ا٤ب يب، وَمْن كوله ص يروف وص يعرفوف، ويظنوف أاه صام  ووافل وص شي، وهو مع ت:
                                                       ((ٖٖٓٓ) ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل) ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  

 هل يطرقوف الباب؟! أو هل يستأذاوف؟! وهل يراهم أكٌد؟! أو هل يسمع م أكٌد؟
  ومل يُقػػػػػػل تنػػػػػػزؿ، ولكػػػػػػن قػػػػػػاؿ: )تتنػػػػػػزؿ( أي دائمػػػػػػاً: !! ... ص                 

                              ((ٖٖٓٓ) ف ػػػل) أعطػػػاان مرػػػاصً مػػػن ا٢بػػػدي  الػػػذي يُػػػدار  ف ػػػل
يعػػػػِب ص يتكلمػػػػوف   األمػػػػور الدايويػػػػة، وص   األهػػػػواء وص الشػػػػ وات وص ا٢بظػػػػوظ  بيػػػػن م،

احملمديػػة، و  ا٢ِبَكػػم النفسػػااية، وإ٭بػػا كالم ػػم دائمػػاً   ٝبػػاؿ رب الربيػػة، و  عشػػع ا٢باػػرة 
 القدسية القرآاية، فكالم م   مرل هذة األمور.
 لكن من الذي يراهم؟ ومن الذي يعرف م؟
وأر ػػاة، ذهػػب لشػػيخه الشػػيخ السػػرِّي  أكػػد ال ػػا٢بْب الكبػػار وهػػو الشػػيخ ا١بنيػػد 

 السقطي، فقاؿ له: أان ٠بعُ  ككمة من أكد ال ا٢بْب تقػوؿ: إف كػل بلػدة في ػا أوليػاء ع ص
يُػَعػػػػد وف، فطفػػػػ  علػػػػى بلػػػػدان هػػػػذة بغػػػػداد فلػػػػم أعػػػػرؼ أي واكػػػػٍد مػػػػن م، فقػػػػاؿ لػػػػه: وكيػػػػف 

لكن كيف اراهم؟! وكيػف اعػرؼ الػويل مػن وػّبة؟! م؟!! كن من م تراهم وأا    بيتك، تعرف 
هػػل سػػتذهب إىل ا٤بسػػجد لػػَبى مػػن يقػػـو الليػػل؟! هػػؤصء ُعبلػػاد، أو مػػن يُ ػػـو الن ػػار! هػػؤصء 

 ف العبادة معلولة!!، كما ورد   بعض األثر:ُعبلاد، ورٗبا تكو 
  ايوشػٓات،ايوشػٓات،  ََٔٔ  ايوذبواٍايوذبواٍ  أَجاٍأَجاٍ  قشٝؿت٘قشٝؿت٘  ٚؾوٞٚؾوٞ  يًوشػابيًوشػاب  ايكوٝا١َايكوٝا١َ  ّّٜٜٛٛ  بوايطدٌبوايطدٌ  ٜ٪توٜٞ٪توٞ  }}

ٌٸ  ايععٸ٠ايععٸ٠  ضبٸضبٸ  ؾوٝكٍٛؾوٝكٍٛ ٌٸد   إي٘إي٘  ٫٫  ا ا   أْاأْا  ؾ٬ٕؾ٬ٕ  ق٢ًق٢ً: : يوٝكاٍيوٝكاٍ  ٚنصا،ٚنصا،  نصانصا  ّّٜٜٛٛ  قٳًځٸوٝتقٳًځٸوٝت: : ٚععٸٚععٸ  د

  آي٘آي٘  ٫٫  ا ا   أْاأْا  ؾ٬ٕؾ٬ٕ  قاّقاّ: : يوٝكاٍيوٝكاٍ  ٚنصا،ٚنصا،  نصانصا  ّّٜٜٛٛ  قُتٳقُتٳ. . ايودايلايودايل  ايسٜٔايسٜٔ  يوٞيوٞ  أْا،أْا،  إ٫إ٫

  إي٘إي٘  ٫٫  ا ا   أْاأْا  ؾ٬ٕؾ٬ٕ  تكسٸمتكسٸم: : يوٝكاٍيوٝكاٍ  ٚنصا،ٚنصا،  نصانصا  ّّٜٜٛٛ  تكسٸقتتكسٸقت  ايودايل،ايودايل،  ايسٜٔايسٜٔ  يوٞيوٞ  أْاأْا  إ٫إ٫
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  َاَا  قشٝؿت٘قشٝؿت٘  تبكو٢تبكو٢  ستو٢ستو٢  ؾ٤ٞؾ٤ٞ  بعسبعس  ؾ٦ٝاؾ٦ٝا  ٜوُوشٜٛوُوشٛ  ٜعاٍٜعاٍ  ؾُاؾُا  ايودايلايودايل  ايسٜٔايسٜٔ  يوٞيوٞ  أْاأْا  إ٫إ٫

  1111{{  تعٌُتعٌُ  نٓتنٓت  ا ا   أيػريأيػري  ؾ٬ٕ،ؾ٬ٕ،  ٜاٜا: : ًَهاًَٙهاٙ  ؾوٝكٍٛؾوٝكٍٛ  ؾ٤ٞ،ؾ٤ٞ،  ؾوٝٗاؾوٝٗا

دة يعِب ٦بت ػد، لكػن أاػ  عنػدما ٛبشػي   بلػدؾ وتت ػفل وجػوة النػاس جباؿ من العبا
 ف ػػػل تعػػػرؼ الػػػويل مػػػن وػػػّب الػػػويل؟! تعرفػػػه   كالػػػة واكػػػدة إذا وصػػػل  إىل مقػػػاـ األعػػػراؼ: 

                                  ((ٗٙٗٙ)األعػػػػػراؼ)فتكػػػػػوف قػػػػػد أخػػػػػذت دورة    األعػػػػػراؼ
وأين دوراتػه؟ ليسػ    األرض، ولكػن لـو الكشف اإل٥بي الرابٍل؟ ععلم السيميا، وهي أوؿ 

دوراته   ا٤بلكوت األعلى، فمن منا يذهب ليحار دورات   ا٤بلكػوت إص وهػو جػال  هنػا 
 روكه تذهب للملكوت وأتخذ الدورة وتعود، لكن كيف يسافر؟!

فمعػػػه  ،هػػػل توجػػػد سػػػفينة فاػػػاء توصػػػله؟! أو وهػػػو هنػػػا يشػػػاهد الػػػدورة وينت ػػػي األمػػػر
  فعنػػدما كخػػذ هػػذة الػػدورة: طػػريقْب إمػػا هػػذا وإمػػا ذاؾ ...                ((ٕٖٕٖٚٚ)البقػػرة)البقػػرة 

، وجػػػائز يعػػػرؼ رتبتػػػه، وجػػػائز يعػػػرؼ مقامػػػه، فعنػػػدما يػػػرى أكػػػدهم يعػػػرؼ أف هػػػذا ويّل ع 
 وجائز يعرؼ منزلته، ا٤ب م أف يعرؼ أف هذا له قدـ   وصية ت سبحااه وتعاىل.

ا من يكوف له قدـ   هذة الوصية يكوف ما زاؿ   التجريد بعيػد، لكػن عنػدما يػراة ورٗب
، فيناديػه ليدخلػه إىل كاػرة خالقػه وابريػه يعرؼ أاه مػن ا٤بػرادين وا٤بطلػوبْب لػرب العػا٤بْب 

.كل هذا من ذكر القلب ، 

  اٌزوش اٌىصرياٌزوش اٌىصري
                 : 

ص بػػد لػه مػػن ااقطػاع، إذا أكلػػ ، أو إذا شػرب ، أو إذا ٭بػػ ، أو : ... الػذكر ابللسػاف
 إذا تكلم ، إذاً هل هذا الذكر يكوف كرّبًا؟ ص.

لػػػي  لػػه ااقطػػاع وص ااف ػػاـ، ينػػػاـ وهػػو يػػذكر ت، وتػػػتكلم : ... لكػػن الػػذكر ابلقلػػب
ي ُشػػغل، فتكػػوف ا١بػػوارح مشػػغولة ابلعمػػل والقلػػب يػػذكر ت، وتعمػػل أي عمػػل، أو تنشػػغل س

 والقلب مشغوٌؿ ٗبوصة، ص يتخلى عن ذكرة جل   ُعالة طرفة عْب وص أقل.
                                                           

11
 تفسير الطبرى 
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ػػػػل فلػػػػن اسػػػػتطيع أف ُا ػػػػّرِح، ألف هػػػػذة علػػػػـو ص ُتكيِّف ػػػػا العبػػػػارات، وص  وم مػػػػا او ِّ
الػٍب ـو تلحق ا اإلشارات، وإ٭با هي مػن ابب: ))ُذؽ تعػرؼ(( وإ٠ب ػا علػـو األذواؽ، كػل العلػ

لكػػن مػػٌب اخػػذ الػػدورة مػػن أجػػل الوصيػػة والعنايػػة الرابايػػة؟ اخػػذها علػػـو ومعػػارؼ أتهيليػػة .. 
  عنػػدما تَبقػػى األذواؽ، واتلقلػػى ابألذواؽ شػػراب ا٢باػػرة احملمديػػة، وشػػراب ا٢باػػرة اإل٥بيػػة: 

                       ((ٕٕٔٔ)اإلاساف)قػي الروكاايػة ليػدخل مث تبػدأ بعػد ذلػك دورات التل اإلاساف
 اإلاساف   هذة ا٢بارات القدسية.

هذة األمور الػٍب ذكرانهػا كل ػا هػل يراهػا أكػٌد ابلعػْب؟! أو هػل يسػمع ا أكػٌد ابأُلذف؟! 
، ص، فػػال ٙبكػػم ابلظػػاهر وص اب٤بظػػاهر، وإ٭بػػا اخاػػع ٤بػػا ككػػم بػػه الظػػاهر الػػذي أمن ػػرة ت 

إذا قػػاؿ كلمػػة: تقػػوؿ: ٠بعنػػا وأطعنػػا علػػى واػػور ا٤ب ػػطفى لػػه وػػامر، ف ػػذا الػػذي ٚباػػع لػػه، فػػ
 الفور، ألهنا ويوب وأا  ص تطلع على الغيوب، لكن تسلِّم، ٤بن؟

ييفضييييي  يْهيييييني لوييييي بينو يييييًيو  ت ييييي فضييييي  يْهيييييني لوييييي بينو يييييًيو  ت ييييي 

يي

يي وًيييييييزي شيييييييل  ي ليييييييل  ي قييييييي يونوو  وًيييييييزي شيييييييل  ي ليييييييل  ي قييييييي يونوو 

فالذكر الكرّب هو ذكر القلػب إذا اكتيػا، ومػا الػذي ُٰبيػي القلػب؟ كمػا قػاؿ إمامنػا أبػو يي
َفٌ  مػع العػارؼ كيػاة القلػب، واَػَفػٌ    كيػاة القلػب خػٌّب مػن كيػاة وأر اة: ))اػَ  العزائم 

 الفردوس، واَػَفٌ    الفردوس خٌّب من عمر الدايا كل ا من أو٥با آلخرها((.
ي   يييييي ىيصيييييي ُ ينف يييييي ويون يييييي  ي   يييييي ىيصيييييي ُ ينف يييييي ويون يييييي  وييييييشو يي وييييييشو

يي

ي ييييييي يى ييييييي ىي  وقييييييي مٌي ي ييييييي يى ييييييي ىي  وقييييييي مٌيو ليييييييالي ييييييي  ى ييو ليييييييالي ييييييي  ى

يي يي ل ضييييي ي  ل  ييييي يَتلى ييييييًياليييييًيًن يييييي ىي ل ضييييي ي  ل  ييييي يَتلى ييييييًياليييييًيًن يييييي ىي

يي

ييو ل ضييي يمييياينُيييليى ييي ىيفيييٍي لاييي المو ل ضييي يمييياينُيييليى ييي ىيفيييٍي لاييي الم

يي فػػػٌ  بقلػػػٍب سػػػليم تتنفسػػػه مػػػع صػػػاكب القلػػػب السػػػليم رفعػػػٌة ور ػػػا، وألػػػف عػػػاـٍ مػػػع ا
 العبادات واعمتاهدات وا٤بكابدات بال قلٍب كلحظات.

للتعػػػرض  التعػػػرض لفاػػػل ت،  –ليعػػػرؼ ا٢بقيقػػػة وا ػػػحة جليػػػة  -فاإلاسػػػاف ٰبتػػػاج 
 .و٢بملة الفال الذين خ ل م ت، وانو٥بم سيدان وموصان رسوؿ ت 

                 : 
فالذكر الكرّب هو الػذكر ابلقلػب، ألاػه الػذكر الػذي ص يتوقػف وص ينقطػع ويظػل دائمػاً 

 .مع الدائم 
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  ؼميمح اٌرغثيػؼميمح اٌرغثيػ
  ومن عجٍب أف اآلية قال  بعد هذة العبارة:         : 

ن ٝبيعاً اعلم أف التسبيل ذكر، وأف التحميد ذكر، وأف )ص كػوؿ وص قػوة إص ابع( و٫ب
ذكػػر، وأف تػػالوة القػػرآف ذكػػر، وأف ال ػػالة علػػى النػػيب ذكػػر، وأف اصسػػتغفار ذكػػر، وأف درس 

 العلم ذكر.
فِلَم خال ت التسبيل وخال فيه الُبكرة، والُبكرة يعِب ال باح ا٤ببكػر، واألصػيل وهػو 

 الع ر أو عند وروب الشم ؟ بعد
         ::  

وهو مقاـ عايل ٤بػن  -كلمة )سبحوة(   اللغة يعِب ازه وة، والتنزيه هنا   هذا ا٤بقاـ 
هنػػاؾ فعػػٌل     -وهػػذا مشػػ د مػػن ا٤بشػػاهد  -أف يكػػوف  أاػػه يُنػػّزِة ت  -بلػػغ هػػذا ا٤بػػراـ 

 و إشارته تبارؾ وتعاىل.كواه، أو بْب خلقه بغّب أمرة أ
ألف اإلاساف ص يفعل شيااً قلػيالً أو كرػّباً، إف كػاف ٔبوراكػه، أو كػاف سج زتػه الباطنيػة، 
أو كاف بعقله، أو كػاف بفكػرة، أو سي جاركػة منػاهرة أو ابطنػة إص سمػر ٩بػن يقػوؿ للشػيء كػن 

 فيكوف.
وفيع ت، ولػذلك قػالوا فينبغي على اإلاساف أف ينسب األفعاؿ كل ا ع، وينسب ا إىل ت

  هذا ا٤بقاـ: ))من أراد بلوغ ا٤براـ فػال يُقػل مػِب وص يل وص علػيل(( ألف أوؿ الػذي قػاؿ )يل( 
  فرعػػػوف:                                           ((٘ٔ٘ٔ)الزخػػػػرؼ)فمػػػػاذا اقػػػػوؿ؟  الزخػػػػرؼ

 . اقوؿ من ت، وبتوفيع ت، وبرعاية ت
مػػرالً يقػػوؿ لػػه أكػػدهم: كيػػف وصػػل  مشػػوارؾ   سػػاعتْب واإلاسػػاف ص ي ػػػله إص   
أربػػع سػػاعات؟ الغافػػل يقػػوؿ: أان أخػػذُت سػػيارة ٨ب ػػوص، والسػػيارة كااػػ  كػػذا، وأان عملػػ   
كػػذا وكػػذا، أمػػا الفػػاكر والػػذاكر والشػػاكر يقػػوؿ: هػػذا بتوفيػػع ت، يسلػػر لنػػا السػػفر، والسػػفر 

العقبػات، وٞبػاان مػن النكبػات، فأصػبل األمػر كأانػا اطػّب   السػماوات، تساهيل، وٞبػاان مػن 
 فوصلنا   طرفة عْب.
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% فيقػوؿ: أكاػرُت  ٜٛعلى ٦بمػوع  –ما شاء ت  –أو أف ابنك ك ل   الرااوية 
له مدرس ل ٪بليزي بكذا، ومدرس ٤بادة كذا بكذا، ومدرس ٤بادة كػذا بكػذا، وأان وأُمػه اتابعػه 

 ا اعمتموع، فماذا يكوف هذا؟ وافل.إىل أف وصل ٥بذ
أمػػػا العاقػػػل فيقػػػوؿ: هػػػذا بتوفيػػػع ت، ف ػػػو الػػػذي رعػػػاة، وكفظػػػه مػػػن األمػػػراض ورزقػػػه 
الف ػػم، وأعطػػاة شػػرح ال ػػدر لالسػػتذكار، وأبعػػد عنػػه كاشػػية السػػوء، وأهػػم مػػن هػػذا وذاؾ أف 

 وفقه   اإلمتحاف.
مائػػة اب٤بائػػة، وعنػػدما كرػػّب مػػن النػػاس يػػدخل الواكػػد مػػن م اإلمتحػػاف ويكػػوف مػػذاكراً 

يػػػدخل ينسػػػى!!، وٗبجػػػرد أف ينت ػػػي الػػػزمن وٱبػػػرج يتػػػذكلر!!، فػػػاألمر هنػػػا ٰبتػػػاج إىل التوفيػػػع، 
  والتوفيػػػع ألاػػػه مػػػن ت وعزيػػػز مل يُػػػذكر   كتػػػاب ت إص مػػػرًة واكػػػدة وعلػػػى لسػػػاف اػػػيب:     

                                      ((ٛٛٛٛ)هود)ولذلك قاؿ كبييب وقرة عيِب  هود: 
ٌٷ  }} ًٹٝ ٌٷقځ ٔٳ  قځًٹٝ ٔٳَٹ ٛٵؾٹٝلڇ  َٹ ٛٵؾٹٝلڇايتٻ ٝٵطٷ  ايتٻ ٝٵطٷخٳ ٔٵ  خٳ ٔٵَٹ ٔٳ  نځجٹريڈنځجٹريڈ  َٹ ٔٳَٹ ِڇ   َٹ ًڃ ِڇ ايڃعٹ ًڃ   1212{{ايڃعٹ

كمػػا ٰبػػدث   ا٢بيػػػاة الػػدايا، فػػالف هػػػذا مػػن التجػػػار أصػػبل ونيػػاً   طرفػػػة عػػْب، فمػػػا 
  األمر؟ وفقه ت، وقد يكوف ليختربة أو لّبفعه:                                       

  ((ٗٓٗٓ)النمل)عندما يػدخل علػى أي سػلعة ٯبػد السػوؽ مواتيػة ويرتفػع السػعر أ ػعافاً ماػاعفة،  النمل
فجػػػائز أف اإلاسػػػاف يشػػػتغل ابلعبػػػادة، ولكػػػن افسػػػه ٚبدعػػػه و٘بعلػػػه ...  ٗبػػػاذا؟ بتوفيػػػع ت 

ع العبػادة كل ػا أياػاً، لكػن يُعجب بنفسه، فتايع العبادة كل ا، أو تدخل له هفػوة رايء فتاػي
العبادات ا٤بفرو ػة وأخالهػا ت مػن الشػوائب،  ، فلو عبد ت ٰبتاج إىل توفيع ا٤بوفع 

 بلغ أعلى الرتب.
كػػااوا ٦بت ػػدين   الطاعػػات الظػػاهرة، فُيكرػػروف مػػن ال ػػالة،   -هػػداهم ت  -ا٣بػػوارج 

، فلمػا رأوا عبػادة أصػحاب رسػوؿ ويُكرروف من تالوة القرآف في ا، ومػن ال ػياـ، ومػن ا١ب ػاد
صء ألهنػػػم زادوا ت تقالوهػػا، يعػػػِب رأوهػػػا قليلػػػة   اظػػػرهم، ورأوا أافسػػ م أهنػػػم أفاػػػل مػػػن هػػػؤ 

فػػذهبوا إىل سػػيدان أ  الػػدرداء ليسػػألوا عػػن عبادتػػه، وكااػػ  عبػػادة سػػيدان عػػن م   العبػػادة .. 
: مػا عبػادة أبػو الػدرداء؟ فقالػ  أبو الدرداء عبادة األابياء وهي عبادة التفكر، فسألوا زوجتػه

                                                           
 أوردة الغزايل   اإلكياء، وذكرة صاكب الفردوس ٕٔ
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 :٥بم: كاف ٯبل  يتفكلر، وعبادة التفكر ص مريل ٥با، قاؿ 
  1313{{نځايتٻؿځهڊطڇ نځايتٻؿځهڊطڇ   عٹبٳازٳ٠ځعٹبٳازٳ٠ځ  ٫٫  }}

  : فلما جاء قال  له هؤصء يقولوف كذا واستقل وا عبادتك، فقاؿ 

ْوووَِٛٗ ْوووَِٛٗ   --ٜعوووو ايعكووو٤٬ ٜعوووو ايعكووو٤٬   --)عذبوووتٴ يًشُكووو٢ نٝوووـ ٜعٝبوووٕٛ عًووو٢ ا٭نٝووواؽ   )عذبوووتٴ يًشُكووو٢ نٝوووـ ٜعٝبوووٕٛ عًووو٢ ا٭نٝووواؽ   

 ٠ َٔ تك٣ٛ َٔ عٌُ ايكًٛب أؾهٌ َٔ أَجاٍ ادتباٍ عباز٠ َٔ املػ ٜٔ ٠ َٔ تك٣ٛ َٔ عٌُ ايكًٛب أؾهٌ َٔ أَجاٍ ادتباٍ عباز٠ َٔ املػ ٜٔ ٚؾڀطِٖ؟!! ٚيصضٚؾڀطِٖ؟!! ٚيصض
 ا٤ب م عمل القلب وليس  العبادات الظاهرة.

فا٤بسػلم دائمػػاً وأبػداً إذا أراد التوفيػػع يسػػُلك سػبيل أهػػل التحقيػع، فينسػػب ا٢بػػوؿ ع، 
  والطػػػػوؿ ع، والقػػػػوة ع، والفاػػػػل ع، ويتحقػػػػع بقػػػػوؿ ت:                            

 ، وهي ٙبتاج إىل ٙبقع.فأّي اعمة ٯُبري ا ت عليك تكوف من ت  النحل(النحل(ٖٖ٘٘))
 سػػيدان موسػػى مػػع ُعلػػو شػػأاه ورفعػػة قػػدرة، كمػػا ورد   بعػػض األثػػر قػػاؿ ت تعػػاىل لػػه:

ٚضٟٚ: ؾ٢ ؾػع ْعًو ٚعًوـ زابتوو،   ٚضٟٚ: ؾ٢ ؾػع ْعًو ٚعًوـ زابتوو،     --ٜا َٛغ٢ اغأيو نٌ ؾ٤ٞ ست٢ ًَ  عذٝٓو ٜا َٛغ٢ اغأيو نٌ ؾ٤ٞ ست٢ ًَ  عذٝٓو   }}

ؾأغوتشٞ إٔ  ؾأغوتشٞ إٔ    --ٜككوس قهوا٤ سادتو٘    ٜككوس قهوا٤ سادتو٘      --إْ٘ يٝعوط  يوٞ اذتادو١ َؤ ايوسْٝا      إْ٘ يٝعوط  يوٞ اذتادو١ َؤ ايوسْٝا      ؾكاٍ ٜا ضب ؾكاٍ ٜا ضب 

 ٗٔ{{  أغأيو! قاٍ غًو ست٢ ًَ  عذٝٓو ٚعًـ  اضىأغأيو! قاٍ غًو ست٢ ًَ  عذٝٓو ٚعًـ  اضى
إف يل كاجػػة أقاػػي ا أسػػتحي أف أسػػألك علي ػػا، وهػػل تقاػػي ا إص قذف ت؟!! ص تقػػل 

وسػى وروي أف م، .. هذا شيء صغّب وهذا شيء كبػّب، ألهنػا كل ػا ص تُقاػى إص قذف ت 
رأسػػه أوجعتػػه فقػػاؿ: اي رب رأسػػي فػػا وجػػع، فقػػاؿ لػػه: اذهػػب إىل أرض كػػذا فػػإف في ػػا ابػػاٌت 
صػػفته كػػذا، وخػػذ منػػه و ػػع منػػه و ػػع علػػى أ راسػػك ُتشػػفى منػػه قذٍل، ذهػػب إىل ا٤بكػػاف 

 وو ع من هذا النبات على أ راسه فُشفي قذف ت.
نسػػػياف، فقػػػاؿ: أان عرفػػػ  وبعػػػد بُرهػػػة مػػػن الػػػزمن عػػػاودة األمل، لكػػػن طبيعػػػة اإلاسػػػاف ال

النبػػات، فػػذهب إىل ا٤بكػػاف وو ػػع مػػن هػػذا النبػػات فػػزاد األمل!!، فرجػػع وقػػاؿ: اي رب ا٤بػػرة 
السػػابقة ُشػػفي ، و  هػػذة ا٤بػػرة زاد األمل، قػػاؿ: اي موسػػى   ا٤بػػرة األوىل رجعػػ  إلينػػا فجعلنػػا 

 ن النبات!!.الشفاء   النبات، و  ا٤برة الرااية رجع  إىل النبات فنزعنا الشفاء م
                                                           

 معجم الطرباٍل ومسند الش اب عن علي بن أ  طالب  ٖٔ
 علـو وا٢بكمجامع ال ٗٔ
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  كػل أفعالنػا وأكوالنػا، يعػِب انسػب الفاػل   كػل  فالتسبيل هنا هػو أف انػّزِة ت 
إف كااػػػ  خػػػّباً، وانسػػػب  كركاتنػػػا وسػػػكناتنا،   أافسػػػنا و  أكواانػػػا، وفػػػيمن كولنػػػا ع 

  ألافسػػنا الشػػر والُاػػر وا٤بكػػر والػػدهاء والػػذاب والغفلػػة:                          
                             ((ٜٜٚٚ)النساء)النساء. 

وهػػذا كػػػاؿ ٰبتػػػاج إىل فعػػاؿ ليتخلػػػع اإلاسػػػاف فػػذا ا٣بلػػػع العظػػػيم، في ػػّب مػػػن هػػػؤصء 
 :  الرجاؿ الذين مشوا على من ج الواكد                  . 

  ونٌص فضً اهللونٌص فضً اهلل
      فيػػػػدخل   فاػػػػل ت:               

            : 
فػػػذة ا٤بػػػنل اإل٥بيػػػة كمػػػا ُأكػػػـر  مشػػػاهدات و٘بليػػػات وأاػػػوار سػػػاطعات، يكرمػػػه ت 

 اب٤بنحة األولية وهي ذكر القلب:
             : 

  عنػػػدما اػػػزؿ قػػػوؿ ت تعػػػاىل:                                              
                             ((٘ٙ٘ٙ )األكػػػػزاب )قػػػػػاؿ أصػػػػػحاب النػػػػػيب األكػػػػزاب  مػػػػػن ا٤ب ػػػػػاجرين

، فػػأازؿ ت تعػػاىل هػػذة ذلػػك  ا ػػيب ا لػػك اي رسػػوؿ ت خاصػػة، ولػػي  لنػػا هػػذواألا ػػار: 
ٚا  ٜووا ضغووٍٛ ا  َووا  ٚا  ٜووا ضغووٍٛ ا  َووا    ))وقػػاؿ سػػيدان أبػػو بكػػر، وكػػاف أعظم ػػم علمػػاً واػػوراً وككمػػة: ، اآليػػة

 .    خكٻو ا  بؿ٤ٞ إ٫ ٚخكٻٓا ب٘خكٻو ا  بؿ٤ٞ إ٫ ٚخكٻٓا ب٘
ئكتػػػه ااظػػػر إىل الطمػػػع   فاػػػل ت وإكػػػراـ ت، فنزلػػػ  هػػػذة اآليػػػة، كمػػػا أف ت ومال

ي لوف على النيب، فاع ومالئكتػه ي ػلوف علػى الػويل الػذي صػدؽ   اتبػاع النػيب وبلػغ، هػذا 
 .ا٤بقاـ الش ودي   ذكر ت 

              : 
   وهذا لنولياء، لكن ُكملل الورثة مل تذكرهم اآلية، وذكر ا٢ببيػب عػن م العنايػة، ألهنػم

 :اف  الرتبة، وقاؿ في م 
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ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٘ٳ  إڇ ًډ ٘ٳاي ًډ ٘ٴ،    اي َٳ٥٬ٹهځتٳ ٘ٴ،ٚٳ َٳ٥٬ٹهځتٳ ٌٳ  ٚٳ ٖٵ ٌٳٚٳأځ ٖٵ ٕٳ  ا٭ځضٵ ڇا٭ځضٵ ڇ  ٚٳأځ ٕٳٜٴكٳًڊٛ ِڇ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٜٴكٳًڊٛ ِڇَٴعٳِّ ٓٻاؽڇ  َٴعٳِّ ٓٻاؽڇاي ٝٵطٳ   اي ٝٵطٳ ايڃدٳ   1515{{ايڃدٳ

 بل   الرواية اأُلخرى:
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٘ٳ  إڇ ًډ ٘ٳاي ًډ ٘ٴ  اي َٳ٥٬ٹهځتٳ ٘ٴٚٳ َٳ٥٬ٹهځتٳ ًځ١ځ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ٚٳ ُٵ ٓٻ ًځ١ځاي ُٵ ٓٻ ٖٳا،  ؾٹٞؾٹٞ  اي ٖٳا،دٴشٵطڇ ٝٴكٳ  ايڃبٳشٵطڇايڃبٳشٵطڇ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃشٴٛتٳايڃشٴٛتٳ  ٚٳسٳتٻ٢ٚٳسٳتٻ٢  دٴشٵطڇ ٝٴكٳيځ ٕٳيځ ٕٳًڊٛ   عٳًځ٢عٳًځ٢  ًڊٛ

ِڇ ِڇَٴعٳِّ ٓٻاؽڇ  َٴعٳِّ ٓٻاؽڇاي ٝٵطٳ   اي ٝٵطٳ ايڃدٳ   1616{{ايڃدٳ

 : وهنػػػػاؾ فػػػػارٌؽ كبػػػػّب بػػػػْب ال ػػػػالة ابصسػػػػم الػػػػذاا )ت( وال ػػػػالة قسػػػػم ا٥بُويػػػػة )هػػػػو(
ف ذة كارة وهذة كارة، قد يكوف عنػد العػواـ كلػه مرػل بعاػه، لكػن ا٢باػرة الذاتيػة )ت( 

       .وّب كارة ا٥بُوية، لكن ٥بم ا يب   هذا التخ يا:       
يعػِب صػالت ت، وعطػاءات ت الػٍب ص تنت ػي، وهػي عطػاءات معنويػة  وصػالة ت 

 .واورااية وروكااية وإ٥بامية وكشفية ٥بؤصء الرجاؿ، عطاءات ص تنت ي
             وص ٥بػػا، وص عػػد ٥بػػايعػػِب ي ػػلكم بعطاءاتػػه الػػٍب ص كػػد ،

أياػػاً كتػػوكم ألاكػػم أصػػحاب ا٣بالفػػة، فيأخػػذوف مػػنكم كقل ػػم      اات ػػاء ٥بػػا .. 
 ٥بم على أيديكم. الذي جعله ت 

              : 
 :والظلمات كرّبة والنور واكد

واػور ت ....  ت يكػوف منُلمػة، فالظلمات هنا منلمات األويار، يعِب أف كل شيء وّب
كػٌب تتنػزؿ ٥بػم في ػا عطػاءات ت ..... هو الذي يكن  منلمات األويار مػن قلػوب األخيػار 

 .اب٤بدرار 
منلمػػ  األوهػػاـ إىل اػػور اليقػػْب، ومنلمػػات األكػػواف إىل اػػور مكػػوف األكػػواف، ومنلمػػات 

ة والشػػػمائل احملمديػػػة، الطبػػػاع إىل اػػػور خػػػّب الشػػػمائل وخػػػّب ال ػػػفات، وهػػػي ال ػػػفات اإل٥بيػػػ
والظلمػػات كرػػّبة، والنػػور واكػػد وهػػو اػػور ت ا٤بمتػػد، فػػاع اػػور، ورسػػوله اػػور، والقػػرآف اػػور، 

  واإلسالـ اور، وكل هؤصء:                                     ((ٖٖ٘٘)النور)النور. 
                                                           

 فوائد ٛباـ الرازي و ريخ دمشع صبن عساكر عن أ  إمامة  ٘ٔ
 معجم الطرباٍل عن أ  إمامة  ٙٔ
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  سمحح اهلل تادلؤِننيسمحح اهلل تادلؤِنني
         : 

وكلمة )كاف(   القرآف إذا ذُكرت ابلنسبة ٢بارة ت، يكوف معناهػا: )كػاف وص يػزاؿ( 
ولي  كاف واات ى، وإايؾ أف تقوؿ أف )كاف( هنا فعل ماٍض انقا، ص، فػ )كػاف( إذا جػاءت 

    القػػػرآف مػػػع إسػػػم ت يكػػػوف معناهػػػا: )كػػػاف وص يػػػزاؿ(                       
 وهل اات ى اآلف؟ ص، بل كاف وص يزاؿ. هود(هود(ٚٚ))

وكػاف ت وص يػػزاؿ اب٤بػػؤمنْب ركيمػػاً، ورٞبػػة ت الواسػعة خػػال فػػا عبػػادة ا٤بػػؤمنْب، وهػػي 
 :رٞبة يقوؿ في ا سيد األولْب واآلخرين 

٘ٴ  }} ْٻ ٘ٴإڇ ْٻ ِٴ  إڇ ٝٳطٵسٳ ِٴيځ ٝٳطٵسٳ ّٳ  يځ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ُٳ١ڄ  ايڃكٹ ُٳ١ڄضٳسٵ ٍٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ضٳسٵ ٚٳ ٍٳٜٳتٳڀځا ٚٳ ٗٳا  ٜٳتٳڀځا ٗٳايځ ٕٵ  ضٳدٳا٤ٳضٳدٳا٤ٳ  إڇبٵًٹٝؼٴإڇبٵًٹٝؼٴ  يځ ٕٵأځ ٘ٴ   أځ ٘ٴ ٜٴكٹٝبٳ   1717{{ٜٴكٹٝبٳ

إف ت يتجللػػى لعبػػػادة ا٤بػػػؤمنْب يػػػـو القيامػػػة برٞبتػػه، رٞبػػػًة يتطػػػاوؿ ٥بػػػا إبلػػػي  رجػػػاء أف 
ُت ػػيبه عنػػدما يػػرى رٞبػػة ت الواسػػعة النازلػػة اب٤بػػؤمنْب، فيطمػػع ويُظ ػػر افسػػه لعػػل أف ت ػػيبه 

 شذرة من هذة الرٞبة اإل٥بية!!.
ليٍّ   إكدى وزواته   هػذة الرٞبػة، وكااػ  امػرأٌة   مراؿ وا ل ج وقد بْبل النيب 

مػػن األعػػداء فقػػدت ابن ػػا وكيػػدها، فأخػػذت تبحػػ  عنػػه كاعمتنواػػة، فلمػػا وجدتػػه ارٛبػػ  عليػػه 
 ألصحابه: واكتانته وأمسك  به بذراعي ا بكل قوة خوفاً أف يتفلل  من ا، فقاؿ 

ٕٳ  }} ٚٵ ٕٳأځتٴطٳ ٚٵ ٙٹ  أځتٴطٳ ٙٹٖٳصٹ ٖٳا  طځاضڇسٳ١ڄطځاضڇسٳ١ڄ  ٖٳصٹ ٖٳاٚٳيځسٳ ٓٻاضڇ، ق  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳيځسٳ ٓٻاضڇ، قاي ٍٳ  ،،٫٫: : ايٛاايٛااي ٍٳؾځكځا ٘ٴ: : ؾځكځا ٘ٴيځًډ ًډ ِٴ  يځ ِٴأځضٵسٳ ٙٹ  أځضٵسٳ ٙٹبٹعٹبٳازٹ   بٹعٹبٳازٹ

ٔٵ   ٔٵَٹ ٙٹ  َٹ ٙٹٖٳصٹ ٖٳا  ٖٳصٹ ٛٳيځسٹ ٖٳابٹ ٛٳيځسٹ   1818{{  بٹ

ولػػذلك مػػن يُياِّسػػوا ا٤بػػؤمنْب، ويُغلقػػوا ابب التوبػػة علػػى ا٤بسػػلمْب، ف ػػؤصء مػػن احملبطػػْب 
 مػػػػن اصسػػػتماع إلػػػي م وا١بلػػػوس مع ػػػػم، ألف ت فػػػتل أبػػػواب التوبػػػػة الػػػذين كػػػذلران النػػػيب 
 :ىف األثر إذا كاف كما قيل للمؤمنْب أٝبعْب ..

إشا تاب ايعبس تكٍٛ ايػُاٚات، ٚتكٍٛ ا٭ض ، ٚتكٍٛ نٌ عٛامل ا ، اؾتشٛا إشا تاب ايعبس تكٍٛ ايػُاٚات، ٚتكٍٛ ا٭ض ، ٚتكٍٛ نٌ عٛامل ا ، اؾتشٛا   ))

                                                           
 األربعْب   فال الرٞبة والراٞبْب صبن طولوف ال ا٢بي عن أ  هريرة  ٚٔ
 البخاري ومسلم عن عمر بن ا٣بطاب  ٛٔ
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     أبٛاب ايػُاٚات يكبٍٛ تٛبت٘، ٚيسخٍٛ أْؿاؽ سهطت٘أبٛاب ايػُاٚات يكبٍٛ تٛبت٘، ٚيسخٍٛ أْؿاؽ سهطت٘
  مل يُقػػل: )إف ت ٰبػػب العابػػدين( ولكػػن قػػاؿ:  ألهنػػم يعلمػػوف أف ت           

         ((ٕٕٕٕٕٕالبقػػالبقػػ)رة)ومل يُقػػل التػػػائبْب، فلػػو قػػػاؿ التػػائبْب سػػػتكوف التوبػػة ٤بػػػرة واكػػدة فقػػػط،  رة
( الػػذين يتوبػػوف ابسػػتمرار، فكلمػػا وقػػع ا٤بػػؤمن   الػػذاب علػػم أف لػػه رابً التػلػػولاِبْبَ ولكػػن قػػاؿ: )

 كٌب ورد   ا٣برب: عليه ...  يغفر الذاب فيتوب إىل ت، فيتوب ت 
َٴكٓٿڀاڄ عٓسَا غأي٘: ٖوٌ يوٞ َؤ تٛبو١؟     ) إٔ ضد٬ڄ َٔ بو اغطا٥ٌٝ قا) إٔ ضد٬ڄ َٔ بو اغطا٥ٌٝ قا ٌڈ  َٴكٓٿڀاڄ عٓسَا غأي٘: ٖوٌ يوٞ َؤ تٛبو١؟     ٍ يطد ٌڈ  ٍ يطد

ايٝوّٛ  ايٝوّٛ    ::ٍ ي٘ ا  تعاىل ّٜٛ ايكٝا١ٍَ ي٘ ا  تعاىل ّٜٛ ايكٝا١َٛٛؾٝكؾٝك  ٌٝ:ٌٝ:قق، ٚ، ٚقاٍ: ٫ تٛب١ يو، قاٍ: ؾػهب ا  قاٍ: ٫ تٛب١ يو، قاٍ: ؾػهب ا  

 ( عبازٟ َٓٗاعبازٟ َٓٗا  َٔ ض يت نُا نٓت تكٓطَٔ ض يت نُا نٓت تكٓط  قٓڀوقٓڀوأأ
 :  كيػػػف تقػػػنط العبػػػاد مػػػن رٞبػػػة ت .                                

    أسػػػػرفوا، ولػػػػي  أطػػػػاعوا و بػػػػوا وأانبػػػػوا!!  الزمػػػػر(الزمػػػػر(ٖٖ٘٘))                              
            ((ٖٖ٘٘)الزمػػر)ولػػذلك العػػامل هػػو الػػذي ص يُقػػنِّط الع ػػاة يغفػػر الػػذاوب كل ػػا ....  الزمػػر

دائمػػاً إىل األوبػػة، فػػإف ت قػػاؿ ، بػػل يفػػتل ٥بػػم ابب التوبػػة، وكخػػذ سيػػدي م مػػن رٞبػػة ت 
 لداود عليه وعلى ابينا أفال ال الة وأط السالـ   األثر الوارد:

٘ أبساڄ    ٞٻ ٖاضبا نتبت٘ دٴٗبصاڄ، َٚٔ نتبت٘ دٗبصا مل أعصب ٘ أبساڄ )ٜا زاٚز َٔ ضزٻ إي ٞٻ ٖاضبا نتبت٘ دٴٗبصاڄ، َٚٔ نتبت٘ دٗبصا مل أعصب وا١ب بذ  )ٜا زاٚز َٔ ضزٻ إي
 إىل داود عليه السالـ: أوكى ت و ، يعِب العامل الكبّب
ٚٴزٴ أڂْٹنيٴ  }} ٚٴزٴ أڂْٹنيٴٜٳا زٳا ٌڇ املڂػٳبٿشٹني   ٜٳا زٳا َٹٔ ظٳدٹ ٞٻ  ْٹبٹني أځسٳبټ إڇي ٌڇ املڂػٳبٿشٹني املڂصٵ َٹٔ ظٳدٹ ٞٻ  ْٹبٹني أځسٳبټ إڇي   1919{{املڂصٵ

يريػػػد ا٤بنكسػػػرة  أان ُأكػػػب هػػػؤصء الػػػذين يان ػػػوف، ألف الػػػذاب يكسػػػر القلػػػب، وت 
 قلوفم: )ُربل مع ية أورث  ُذًص وااكساراً، خٌّب من طاعة أورث  عزاً واستكباراً(.

َى ييييييييي  َى ييييييييي َ ضيييييييييلي ليييييييييو  ي ل  يييييييييى ي ىي ييَ ضيييييييييلي ليييييييييو  ي ل  يييييييييى ي ىي

يي

ياليييييييًي ياليييييييًي يَضيييييييًل يىيييييييل و يي يييييييىني ل تييييييي   يييييييىني ل تييييييي   يَضيييييييًل يىيييييييل و

، وافػػػتل البػػػاب، واعلػػػم أف رٞبػػػة ت فػػػإايؾ اي أخػػػي أف تُقػػػنِّط أكػػػداً مػػػن رٞبػػػة ت يي
  واسػػػػعة، ويكفػػػػي في ػػػػا قػػػػوؿ ت:                      ((ٔ٘ٙٔ٘ٙ)األعػػػػراؼ)كػػػػل شػػػػيء     األعػػػػراؼ

 .األكواف وسعته رٞبة الرٞبن 
                                                           

 كشف ا٣بفا للعجلوٍل ٜٔ
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لػه، وقػاؿ لػه إبلػي : هػل يل  ومن ػر ولذلك عندما جاء إبلي  إىل إبراهيم بن أدهم 
    من توبة؟ قاؿ: ص، قاؿ إبلي : أمل يُقل ت:                   ؟... 

  قاؿ: لقد قاؿ ت عقب ا:                      ((ٔ٘ٙٔ٘ٙ)األعراؼ)األعراؼ! 
فػإف ت  قاؿ: ما كنُ  أعلم أاك فػذا ا١ب ػل اي إبػراهيم، التخ ػيا صػفتك ص صػفته،

فبعد أف وسلع ت ف ل ُٚب ا أا ؟ وهذا مرل بعض ا١بُ لػاؿ  وسلع الرٞبة، وأا  ُٚب ِّا؟!!
  زماانػػا هػػذا، فػػإف ت وسلػػع رٞبتػػه لكػػل شػػيء وهػػم ياػػيقوهنا، فمػػا شػػأاكم أاػػتم فػػذا؟ دعػػوا 

 رٞبة ت لعباد ت، وص تتدخلوا بْب ت وبْب خلقه.
 :ا٢بكيم 

تدخل ُي لل ا٣بلػع علػى ا٣بػالع، لكػن ص يػرد  ا٣بلػع عػن كاػرة ا٣بػالع، هو الذي إذا 
م مػػا كااػػ  أوزارهػػم، وم مػػا كااػػ  ذاػػوفم ف ػػو يعلػػم ذلػػك، وهػػو أعلػػم بػػذلك، وإايؾ أاػػ  

 تطرد أكداً يريد أف يتوب، أو تُبعد أكداً يريد أف يرجع إىل كارة عالـ الغيوب.
 :قالوا لسيدان أ  ذرٍّ 

: أسػػػرؼ علػػػى افسػػػه   الػػػذاوب، فقػػػاؿ  -خػػػوة   اإلسػػػالـ أ -إف أخػػػاؾ فػػػالف 
أرأيػػتم لػػو أف أخػػاً لكػػم وقػػع   باػػر مػػاذا كنػػتم فػػاعلْب؟ قػػالوا: اخػػذ بيػػدة كػػٌب ٱبػػرج، قػػاؿ:  

 كذلك أخاكم إذا وقع   الذاب.
 هل أتخذ بيد أخيك أـ تتَبكه إلبلي ؟!!

رٞبػػاء ٖبلػػع ت،  كػػن أقػػرب ألخيػػك عنػػدما يكػػوف قريبػػاً مػػن إبلػػي  لتنقػػذة منػػه، فػػنحن
واريػػػػد أف اػػػػرد هم ٝبيعػػػػاً إىل كاػػػػرة ت اب٢بكمػػػػة وا٤بوعظػػػػة كمػػػػا أمػػػػر ت، واب٥بػػػػدي الطيػػػػب 

 .والسلوؾ القوَل الذي اتأسى فيه بسيدان رسوؿ ت 
هؤصء األقواـ رٞب م   الػدايا، ورٞب ػم   اآلخػرة، ركػم ت ا٤بػؤمنْب   الػدايا اب٥بدايػة 

وابلنػػػػيب العػػػػدانف، وٗبراعػػػػاذم وتػػػػوفيق م   كػػػػل وقػػػػٍ  وآف، ويػػػػرٞب م   وابلقػػػػرآف وابإلٲبػػػػاف 
اآلخػػرة فػػُيظل م ٙبػػ  منػػل عرشػػه يػػـو ص منػػل إص منلػػه، ويُػػدخل م ا١بنػػة بغػػّب سػػابقة سػػؤاؿ وص 
كساب، ويبلغ م ا٤بنازؿ والػدرجات الُعليػا بشػفاعة إخػواهنم وأكبػافم وإف مل يكواػوا مػرل م   
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ذهم بيػدة الشػريفة فُيسػقي م مػن كاسػات كػوثرة، ويُػدخل م إىل كخػ العمل، وٯبعل ا٢ببيػب 
دائمػًة مسػتمرة  ليكواوا معه   ا١بناف، فااًل من ت واعمة ورٞبػة مػن ت منازؿ الر واف 

 بنا أٝبعْب. ٥بؤصء ال ا٢بْب، فما أعظم رٞبة ت 

  اٌرؽيح تاٌغالَاٌرؽيح تاٌغالَ
 ظم اعيٌم   ا١بنة ألهل ا١بنة:وأعظم منزلة   ا١بنة، وأعظم تكرَل ألهل ا١بنة، وأع

                             
 إما أف ٙبيي م ا٤بالئكة   الدايا:

                                                                  

         )القدر( )القدر(                                          ((ٖٖٓٓ) ف ل) ف ل 

 وإما أف يكّرِموهم عند خروج م من الدايا:
                                                              

            ((ٖٖٕٕ)النحل)النحل 

 وتكرم م ا٤بالئكة   ا١بنة اب٤برور علي م   كل وقٍ  وكْب:
                                        ((ٕٕٗٗ)الرعد)الرعد. 

، وإمػػا أف يسػػمعوف السػػالـ مػػن ت وإمػػا أف يسػػمعوف السػػالـ مػػن ا٢ببيػػب األعظػػم 
 .          تبارؾ وتعاىل: 

أف ٱب ػػػنا بػػػذلك، وأف ٯبعلنػػػا أهػػػالً ٝبيعػػػاً لػػػذلك، وأف يوفقنػػػا أٝبعػػػْب  اسػػػأؿ ت 
 للح وؿ على ذلك

ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ
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                 ((5555--3232)األحزاب)األحزاب  
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  11طالغ األػّايطالغ األػّاي..2121
بنظػرات كنااتػه، وجعلنػا ا٢بمد ع الذي تػوصان بعنايتػه، وواصان  -بسمميحرلا نمحرلا هللا 

على الدواـ أهاًل لرعايته وكنااته، وال الة والسػالـ علػى إمػاـ األولػْب واآلخػرين، الل ػم صػلِّ 
وسلم وابرؾ على سيدان دمحم الفاتل ٤با ُأولع، وا٣باط ٤با سبع، والناصػر ا٢بػع اب٢بػع، والػداعي 

وعلػػػى آلػػػه وصػػػحبه، وورثتػػػه إىل ت ابع علػػػى ُهػػػدًى وعلػػػى طريػػػع مسػػػتقيم، صػػػلى ت عليػػػه 
والقائمْب بدعوته، وأكبته، والسالكْب على سػنته، والػراجْب شػفاعته، وعلينػا مع ػم أٝبعػْب .. 

 آمْب آمْب اي رب العا٤بْب.
أف  خػػػّب ٦بػػػال    األرض و  الػػػربزخ و  ا١بنػػػة هػػػي ٦بػػػال  القػػػرآف، واسػػػأؿ ت 

 أٝبعْب. ا١بنة ٔبوار كبيبنا يدَل علينا هذة اعمتال    قبوران، و  كشران، و  
ٲبػػاف وأهػػل روكػػاً ورٰبػاف، ور ػػاً ور ػػواف ألهػػل اإل هػذة ٦بػػال  ت الػػٍب جعل ػػا ت 

ألهػل الوصيػة، وص يػزاؿ  فػإف كػل آيػة في ػا عنايػة يكشػف ا ت اإلكساف وأهل اإليقاف ... 
آف، كػٌب ينت ػي الزمػاف يظ ر من ٝباؿ معاٍل القرآف، وأسرار ت ا٣باصة   القرآف ألهػل القػر 

ٝٳاَو١ٹ بٹهڃوطاڄ        ))ويفُب ا٤بكاف، وص تنت ي معاٍل القرآف، كما ورد   األثر:  ّٳ ايكٹ ٜٳوٛ ٕٴ  ٝٳاَو١ٹ بٹهڃوطاڄ      ٜٳوأتٹٞ ايكڂوطآ ّٳ ايكٹ ٜٳوٛ ٕٴ  ٜٳوأتٹٞ ايكڂوطآ

ٜٴُؼ ْٻ٘ يځِ  ٜٴُؼٚنځأځ ْٻ٘ يځِ   .    ٚنځأځ
واآليػػػة الػػػٍب معنػػػا اليػػػـو ٙبكػػػي كيػػػاة األابيػػػاء وا٤برسػػػلْب، وعلػػػى أثػػػرهم كيػػػاة الػػػوارثْب 

ا٤بػػؤمنْب ال ػػادقْب الػػٍب اختارهػػا ت ٥بػػم   الػػدايا وال ػػديقْب وال ػػا٢بْب، ومػػن بعػػدهم كيػػاة 
 ليكواوا أهالً للسعادة الُعظمى يـو الدين.

  أرٍ ٌِعَ ِٓ لٌِوأرٍ ٌِعَ ِٓ لٌِو
لبيػك          مع أف اآلية   بدايت ا توجيه من ت لنا ٝباعػة ا٤بػؤمنْب: 

والػػذين آذوا موسػػى آذوة ٗبػػا مل ٱبطػػر علػػى              الل ػػم لبيػػك: 
الباؿ، فقد آذوة أشد اإليذاء   العقيدة السمحاء الػٍب اػزؿ فػا مػن عنػد ت، فبعػد أف ٪بلػاهم 

 من الغرؽ   اليم، وأورؽ فرعوف وقومه، وكاا  في ا آايت ص تُعُد وص ُٙبُد. ت 
                                                           

 ـٕٚٔٓ/ٚ/ٜٔ هػ ٖٛٗٔمن شواؿ  ٕ٘ -ا٤بعادي  ٔ
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الػػرواايت هػػو خلػػيج السػػوي  ولػػي    ػػرب موسػػى البحػػر بع ػػاة، والبحػػر علػػى أصلػػل
البحػػر األٞبػػر، ألهنػػم عػػربوا إىل سػػيناء، ومػػن يعػػرب إىل سػػيناء يكػػوف   خلػػيج السػػوي ، لكػػن 

 البحر األٞبر يعرب إىل السعودية.
وااشػػػع البحػػػر إثػػػُب عشػػػر طريقػػػا، ألف أوصد سػػػيدان يعقػػػوب إخػػػوة يوسػػػف كػػػااوا إثػػػُب 

قبيلػػة لرجػػٍل مػػن م تعػػدادها ٟبسػػْب ألفػػاً، عشػػر، و٤بػػا جػػاءوا إىل م ػػر تناسػػلوا، ف ػػارت كػػل 
  فكااوا ستمائة ألفاً، وهم أوصد سػيدان يعقػوب، وهػم الي ػود الػذين قػالوا:                 

يعػػػِب رجعنػػػا إليػػػك، ف ػػػم الػػػذين ٠ب ػػػوا أافسػػػ م ابلي ػػػود ومل ُيسػػػّم م ت بػػػذلك،  األعػػػراؼ(األعػػػراؼ(ٙ٘ٔٙ٘ٔ))
  وكػػػذلك الن ػػػػارى، هػػػػم أياػػػػاً قػػػالوا:            ((ٔٗٔٗ )ا٤بائػػػػدة )وت مل يسػػػػم م ابلن ػػػػارى، ا٤بائػػػػدة

  ولكن ٫بن فقط الذين ٠بلاان ت:                          ((ٚٛٚٛ)ا٢بج)من قبل ولي   ا٢بج
 من اآلف.

  ولكن هم من ٠بوا أافس م:                          ((ٕٖٕٖ)النجم)فلي  ٥با أتييد  النجم
 . عامل النور والتأبيد عند ا٢بميد اعمتيد  

والبحر قاعه طْب، فسللط ت عليه الشػم ، فجففػ  الطػْب، وأصػبح  الطُػرؽ جافػة 
  ايبسػػة   طرفػػة عػػْب:                                ((ٚٚٚٚ)طػػه)يعػػِب جػػاؼ، وبػػْب كػػل  طػػه

ريػػع، ألاػػه لػػو لػػرلج تف ػػل بػػْب الطريػػع والططريػع وطريػػع ٛباسػػك ا٤بػػاء كػػٌب صػػار كػػألواح مػػن ا
وعنػػدما سػػاروا قػػالوا: اي موسػػى اريػػد أف اطمػػان علػػى إخواانػػا، فاػػرب منػػل مػػاءاً ألوػػرق م ... 

بعاػػ م ويكلمػػوا بعاػػ م أثنػػاء يػػروا  -شػػبابيك  –البحػػر، ف ػػارت جبػػاؿ ا٤بػػاء في ػػا اوافػػذ 
٥بػي، فػأراد أف ٰبجػم وخرج آخرهم، ووصل فرعػوف ومػن معػه، وعلػم أف هػذا أمػٌر إسّبهم ... 

عػػػن النػػػزوؿ، فػػػأمر ت األمػػػْب جربيػػػل أف ينػػػزؿ راكبػػػاً   هياػػػة بشػػػرية علػػػى من ػػػر فرسػػػة أُارػػػى، 
وجاءت أماـ فرس فرعوف، وأخذت تداعبه وازل ، فنزؿ الفرس وراءها، وتغطػرس فرعػوف أف 

 يرجع بعد أف ازؿ، مع أاه يعلم أف   ذلك كتفه!!.
آخػر شػخا ٩بػن مػع موسػى مػع اػزوؿ آخػر رجػل وازؿ فرعوف ومن معه، وكاف خػروج 

٩بػػػن مػػػع فرعػػػوف، فاػػػرب موسػػػى البحػػػر بع ػػػاة فػػػُأورقوا أٝبعػػػْب، إص فرعػػػوف ٪بلػػػاة ت ببداػػػه 
 ليكوف ٤بن خلفه آية.
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وموجػػود اآلف   ا٤بتحػػف ا٤ب ػػري كمػػا هػػو، كيػػـو ورقػػه، وأسػػلم بسػػببه كبػػّب جراكػػي 
عض الَبميمػػات، أخػػذوة إىل فراسػػا، فراسػػا، فعنػػدما جػػاءوا   السػػتينيات صكتيػػاج جسػػمه لػػب

فالرجػػل ا١بػػراح الفراسػػي بعػػد أف كشػػف عليػػه قػػاؿ ٥بػػم: أيػػن كػػاف جسػػم هػػذة ا٤بوميػػاء؟ فػػإف 
جسمه ٩بلوء اب٤بلل البحري، فذكروا له اآلية، ف من الرجل، وكاف ا٠به موري  بوكػاي، وعمػل  

عظػػيم يبػػْب فاػػل  كتػػاب بعػػد ذلػػك ا٠بػػه: )التػػوراة واإل٪بيػػل والقػػرآف والعلػػم ا٢بػػدي ( كتػػاب 
كتاب ت القرآف علػى هػذة الكتػب، ألاػه الكتػاب الوكيػد الػذي أخبػارة العلميػة صػادقة، أمػا 

 اآلخرين فلي  لدي م أي خرب صادؽ ألهنم كرفوها وبدلوها.
 بعػػد هػػذة ا٤بعجػػزة مشػػوا قلػػياًل، فوجػػدوا قومػػاً يعبػػدوف آ٥بػػة، وهػػذا أوؿ إيػػذاء، فقػػالوا:

                                     ((ٖٖٔٛٔٛ)األعراؼ)ما هذا؟!! لنعرؼ أهنم قػوـٌ لػي   األعراؼ
٥بػػم   اإلٲبػػاف والُتقػػى وا٣بػػّب وا٥بُػػدى ا ػػيب، ف ػػل بعػػد هػػذة ا٤بعجػػزات يقولػػوف اريػػد لنػػا إ٥بػػاً  

 ك ذة ا٢بجارة ليعبدوة؟!!، ف ذا أوؿ إيذاء.
خلوا سػيناء و هػوا في ػا وبعد أف ذهب سيدان موسى ليناجي ربه علػى جبػل الطػور، فػد

أربعػػْب سػػنة، ومػػع أهنػػم كػػااوا  ئ ػػْب ألهنػػم  هػػوا عػػن الطريػػع السػػديد، لكػػن مػػن أجػػل موسػػى 
فعنايػػة ت كااػػ  ترعػػاهم، فكػػاف يُظل ػػم ابلغمػػاـ، وينػػزؿ ٥بػػم ا٤بػػنل والسػػلوى، والسػػلوى هػػي 

لػوى وهػو عسػل، السماف، فكاف ينزؿ مشوايً جاهزاً فيأكلوة مباشرة، وا٤بن اػوع مػن أاػواع ا٢ب
نه أثٌر بسيط ولكػن   بػالد الشػاـ ولكنه عسل ي نعه الشجر ولي  النحل، ما زاؿ موجود م

فينػزؿ السػػماف مشػوايً فيػػأكلوة، وُٰبلػوف ابلعسػػل، ومػع ذلػػك مل يعجػب م، وقػػالوا: اريػػد أف ... 
 اكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس وب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل والفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذة األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددوها:

                                                                          
                                       ((ٙٔٙٔ)البقرة)البقرة. 

مل تعجػػب م ا١بنػػة!، وكػػااوا   ال ػػحراء وسػػيدان موسػػى كػػاف معػػه صػػخرة صػػغّبة، وكلمػػا 
ب ال ػػػخرة ابلع ػػػا فُتخػػػرج اثنتػػػا عشػػػرة عينػػػاً، وكػػػل عائلػػػة مػػػن السػػػتمائة ألػػػف عطشػػػوا ياػػػر 

تشرب من عْب، فمع م ا٤بياة جاهزة، ومع ذلػك كلمػا يريػدوا أف ٱبرجػوا مػن سػيناء يتوهػوا!!، 
 .ألهنم ص يريدوف معرفة طريع ت 
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فػػػذهب موسػػػى لينػػػاجي ربػػػه ومعػػػه هػػػاروف، وسػػػيدان هػػػاروف جػػػاء أَجلُػػػه، فعػػػاد موسػػػى 
وة: أين هاورف؟ فقاؿ: مات، فقالوا له: أا  الذي أمتله ألاه كاف ُٰببنا أكرر منػك، وكػاف فسأل

أكرر كّنية بنا عنػك، وأرادوا أف يقتلػوة، لػوص أف ت أوكػى للمالئكػة أف اازلػوا وخػذوا هػاروف 
 .لكي يربأة من هذة الت مة وأروة ٥بم، فعرفوا أاه مات، وو عوة   قرب ص يعلمه إص ت 

كااوا معه فذة الكيفية على الدواـ، إىل أف ٘بلى ت جػل   عُػالة علػى سػيدان موسػى، 
وعػػاد مػػن شػػدة مػػا ومػػرة ت بػػه مػػن األاػػوار كػػاف ص يػػرى أكػػٌد وج ػػه إص مػػات   ا٢بػػاؿ، مػػن 

على وج ه فلػم ٲبنػع النػور، فو ػع لرػامْب اثنػْب  -يعِب وطاء  -األاوار الٍب فيه، فو ع لراـ 
كػػٌب ٲبنػع النػور كػػٌب ص ت ػيب النظػرة منػػه، كمػا كػاف سػػيدي أٞبػد البػدوي، فقػػد  علػى وج ػه

 ورث هذا ا٢باؿ، قوَي اورة فو ع على وج ه لرامْب.
وقاؿ لػه سػيدي عبػد الػرٞبن أخػو سػيدي عبػد العػاؿ: اي سػيدي أريػد أف أرى وج ػك، 

اللرػػاـ  قػػاؿ: لػػن تسػػتطيع، قػػاؿ: ايسػػيدي ُأريػػد أف أرى وج ػػك، قػػاؿ: النظػػرة برجػػل، فكشػػف
ػل ت فػا أهػل ا٣ب وصػية األوؿ عن وج ه فُكشف القناع عن قلبه ومػات!، أكػواٌؿ عل يػة ٯبمِّ

فلمػػا فعػػل ذلػػك سػػيدان موسػػى قػػالوا: إاػػه يػػداري افسػػه، فػػال بػػد أف جسػػمه فيػػه عيػػٌب وص ... 
وص يريػػد أف يُظ ػػرة، أو عنػػدة  - كاشػػا ع  -يريػػد أف يُظ ػػرة، أو عنػػدة بُػػرص   جسػػمه 

 ْب منتفختْب وص يريد أف يرينا افسه، فيغطي افسه وهم أهل شائعات.ا٣ب يت
 :أف يُظ ر ا٢بقيقة فأراد ت 

 -وهػػذا الكػػالـ كػػاف   م ػػر قبػػل أف يػػذهب إىل سػػيناء  -فكػػاف يػػـو سػػوؽ عنػػدهم 
وسػػيدان موسػػى اػػػزؿ هنػػر النيػػػل ليغتسػػل، وو ػػػع ثوبيػػه علػػػى كجػػر، وبعػػػد أف اوتسػػل وخػػػرج 

أمامػػه، فسػيدان موسػى أخػذ ٯبػري خلفػػه، وا٢بجػر ٯبػري أمامػه كػػٌب  ليلػب  ثوبيػه جػرى ا٢بجػر
دخل السوؽ ومرل   كل السوؽ، وسػيدان موسػى وػّب منتبػه، فػأراد ت أف يػري م أاػه بػريء ٩بػا 

 .                    يقولوف: 
ػع ومرًة ُأخرى: قػاروف كػاف ابػن خالػة سػيدان مو  سػى فقػاؿ لػه: اي موسػى ادُع يل سف يوسِّ

 ت علػػػػػػػػػػيل وأان سػػػػػػػػػػأكوف عبػػػػػػػػػػداً شػػػػػػػػػػكورا، فقػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػه: أخشػػػػػػػػػػى أف تطغيػػػػػػػػػػك النعمػػػػػػػػػػة:
                                      )قػػاؿ لػػه: ص ٚبشػػى وسػػأكوف شػػكوراً إف  )العلػػع()العلػػع
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ت عنػػدة كػػٌب أف ٨بازاػػه مفاتيح ػػا كػػاف شػػاء ت، فػػدعا لػػه، وكمػػا ٰبكػػي القػػرآف، كرػػرت ا٣بػػّبا
  ٰبمل ػػػػػػػا ثالثػػػػػػػوف رجػػػػػػػاًل:                                                         

 يعِب ا١بماعة الكبّبة األشداء، الق ا(الق ا(ٙٚٙٚ))
  ورقػة صػغّبة )فيػزا( تاػع ما كاف يتباهى به قاروف أعطػاة ت لنػا اآلف  وسبحاف ت!!

 .في ا أكرر من خزائن قاروف، لتعرفوا فالكم عند ت 
ػع علػى قػاروف وػار مػن سػيدان موسػى، كا٤بعتػاد   كػل زمػاٍف ومكػاف يغػار أهػل  فلما ُوسِّ

 من أهل اآلخرة مع أهنم تركوا ٥بم الدايا، ٤باذا؟ -مع أف مع م الدايا  -الدايا 
خذ مع الدايا كب النػاس ٥بػؤصء األقػواـ، فكيػف أتخػذ من كب الناس ٥بم، يريد أف ك

 هذة مع هذة؟!!.
مػػن ذهػػب، وعملػػوا اكتفػػاؿ كبػػّب واتفػػع مػػع  جػػاء   يػػـو العيػػد وصػػنع لنفسػػه كرسػػياً و 

امػػرأة مػػوم  مػػن بػػِب إسػػرائيل أف ٙباػػر أمػػاـ القػػـو وتقػػوؿ: أف موسػػى فعػػل معػػي كػػذا وكػػذا، 
 عػػن موسػػى وسػػتعرفوا كقيقتػػه يػػـو العيػػد، وأخػػذ قػػاروف ُٰبػػدِّث بػػِب إسػػرائيل عػػن خػػرب سػػيأا

 فاجتمع الناس ليعرفوا هذا ا٣برب، وعمل مسركاً وجل  على الكرسي وجاءت ا٤برأة.
، فػإايؾ أف ٚبػاؼ وأاػ  ُملجػٌ  وكٌب اعرؼ أف الذي بيػدة تقليػب القلػوب هػو ت 

ة تقليػػب من ػػرؾ إىل مػػوصؾ، فم مػػا تكػػاثر ا٤بتػػ مروف، وم مػػا فلػػب ا٤بغػػَبوف، فػػإف الػػذي بيػػد
  القلوب قاؿ   قرآاه:                                    ((ٖٖٓٓ)األافاؿ)وا٤بكر هنا  األافاؿ

 معنػػػػاة التػػػػدبّب، ولػػػػي  معنػػػػاة هنػػػػا ا٤بكػػػػر السػػػػي ، فػػػػا٤بكر السػػػػي  ذكػػػػرة ت ق٠بػػػػه، وسهلػػػػه:
                                 ((ٖٖٗٗ)فاطر)لكن مكر ت معناة التدبّب. فاطر 

بعنايته قلب هذة ا٤برأة وهي قادمػة   الطريػع، وقالػ    افسػ ا: أاػِ  مل  فغّبل ت 
تفعلػػي خػػّباً قػػط   كياتػػك، فحياتػػك كل ػػا ُفحػػٌش وآاثـٌ وذاػػوب، ف يػػا اعملػػي لنفسػػك خػػّباً 

ذة األمػػور؟ ت ولػػي  اليػػـو لعػػل ت يتػػوب عليػػك وينجيػػك!!، مػػن الػػذي ي مػػ    القلػػب فػػ
أكٌد سواة، فقدلم ا قاروف وقاؿ: إف فالاة هػذة تقػوؿ أف موسػى فعػل مع ػا كػذا، فقالػ : ص، 
أان مل أُقل ذلك، وأا  الذي قلَ  يل أف أقػوؿ كػذا وكػذا، وموسػى طػاهٌر وشػريف، ومل يقػَبب 

                      مػػػػػػػػػػػػػِب ومل يفعػػػػػػػػػػػػػل معػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػيااً قػػػػػػػػػػػػػط!! 
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 ما ذكرانة هو بعض اإليذاء من قـو موسى ٤بوسى. 

  أعثاب ٔضًي اآلياخأعثاب ٔضًي اآلياخ
 و٤باذا أازؿ ت هذة اآلية الٍب ذكرانها؟

٤با بدأ ا٤بنافقوف ك يات م   كل زماٍف ومكاف يؤذوف رسوؿ ت، فمػرة آذوة ٤بػا أمػرة ت 
   جحػػش، وأللفػػوا رواايت فقػػالوا: أاػػه رآهػػا أف يتػػزوج ابنػػة عمتػػه السػػيدة الزكيػػة زينػػب بنػػ

وهػػي واقفػػة علػػى البػػاب وا٥بػػواء رفػػع ثيافػػا فُأعجػػب فػػا!!، وهػػي ابنػػة عمتػػه ويعرف ػػا وتعرفػػه، 
 .وهي الٍب تستشّبة   كل أمر، لكن هي رواايت لكي ُيشينوا ا٢ببيب 

 ومػػػػػػرة يُ ينػػػػػػوة   زوجتػػػػػػه التقيػػػػػػة النقيػػػػػػة السػػػػػػيدة عائشػػػػػػة، ومػػػػػػرة ي ينػػػػػػوة فيقولػػػػػػوف:
 فقػػػاؿ لػػػه ت:... ولػػػي  لػػػه اسػػػل، .... إاػػػه أبػػػَب، يعػػػِب لػػػي  لػػػه عِقػػػب، وكػػػل أوصدة بنػػػات 

                     ((ٖٖ)الكوثر)يعِب مبغاك هو األبَب، وكرّب من مرل ذلك. الكوثر 
مث جاءت اإلساءة من األكبة، وهي ا٤بشكلة الكبّبة الػٍب بسػبب ا ازلػ  اآليػة، فسػيدان 

 تػػػػػه ونيمػػػػػة وكػػػػػاف يوزع ػػػػػا، فأكػػػػػد ا٢با ػػػػػرين مػػػػػن ا١بفػػػػػاة الغػػػػػالظ قػػػػػاؿ لػػػػػه:رسػػػػػوؿ ت جاء
 :قَاؿَ  اْعِدْؿ، ٧ُبَملدُ  ايَ 

ًځوځ  }} ٜٵ ًځوځٚٳ ٜٵ ٔٵ  ٚٳ َٳ ٔٵٚٳ َٳ ٍٴ  ٚٳ ٍٴٜٳعٵسٹ ِٵ  إڇشٳاإڇشٳا  ٜٳعٵسٹ ِٵيځ ٔٵ  يځ ٔٵأځنڂ ٍٴ  أځنڂ ٍٴأځعٵسٹ ٕٵ  ٚٳخٳػٹطٵتٳٚٳخٳػٹطٵتٳ  خٹبٵتٳخٹبٵتٳ  يځكځسٵيځكځسٵ  أځعٵسٹ ٕٵإڇ ِٵ  إڇ ِٵيځ ٔٵ  يځ ٔٵأځنڂ ٍٴ   أځنڂ ٍٴ أځعٵسٹ   22{{أځعٵسٹ

 :وجاء رجٌل آخر كدث  مشكلة بينه وبْب سيدان الزبّب بن العواـ
كااػ  أر ػػ ما متجػاور ف، ولكػػن أرض الػػزبّب بعػدة ولكػػي يػػروي الػزبّب ص بػػد وأف ٛبػػر 
ا٤بياة عند هذا الرجل أوًص، فقاؿ له الزبّب: أان سػأقتطع قطعػة أرض أكفػر في ػا قنػاة، فقػاؿ لػه 
الرجػػػل: ص، فاختلفػػػا، واكتكمػػػا عنػػػد رسػػػوؿ ت، وسػػػيدان الػػػزبّب كػػػاف ابػػػن عمػػػة النػػػيب، فقػػػاؿ 

 : أٙبكم له ألاه ابن عمتك؟!! فاإليذاء عندما كا من كبيب يكوف شديداً.الرجل للنيب
 ألاه ُٰبب ا٤بؤمنْب: فعاتب م ت 

                  ::  

                                                           
 صحيل مسلم ومسند أٞبد عن جابر بن عبد ت  ٕ
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ت إايهػا  هل ستفعلوف مرلما كاف يفعل قـو موسى معه؟! التزموا ابآلداب الػٍب عللمكػم
  الكتػػاب، وقػػد عَلمنػػا ت األدب ا١بػػم مػػع سػػيدان رسػػوؿ ت   آايت كتػػاب ت، وقػػد قمنػػا 

 بعمل كتاب   هذة اآلداب.

  اٌٌظاىح ػنذ اهللاٌٌظاىح ػنذ اهلل
                    : 

يااً إص ولبلػاة، وص يػػدعو ت إص كػاف وجي ػاً عنػػد ت، ومػا وجاهتػػه؟ كػاف ص يسػأؿ ت شػػ
لػه منػاة،  إص وكقػع ت  -وإف مل ينطػع لسػااه  -أجػاب اػداءة، وص ٱبطػر علػى ابلػه شػيء 

 ف ذة هي الوجاهة، فوجيه يعِب ٦ُباب و٧بقع الرجاء من ت.
 ".ع َوِجيً ا  ْبَداً وََكاَف عَ : " و  قراءة أخرى لسيدان عبد ت بن مسعود 

  اهػػػة هنػػػا وػػػّب ا٤بقػػػاـ اآلخػػػر: والوج                       ((ٗ٘ٗ٘)آؿ عمػػػراف)وهػػػذا  آؿ عمػػػراف
  لسيدان عيسى، ف ذا مقاـ، لكن ا٤بقاـ األعلى:                    ((ٜٜٙٙ)األكزاب)األكزاب. 

٤باذا ساؽ ت لنا هػذة اآلايت؟ لكػي اعػرؼ أف كػل مػن يتعػرلض لػدعوة ت، وٱبتػارة ت 
إلمامة ا٣بلع   طريع ت ص بد أف يكوف لػه ا ػيباً   هػذة اإليػذاءات كأابيػاء ت ورسػل ت، 

 .وخاط رسل ت 
الػػذي يريػػد أف يكػػوف   مقػػام م ويػػرث أكػػوا٥بم وص يتعػػرض ٤برػػل مػػا تعر ػػوا لػػه، ف ػػذا 

  يطلػػػػب احملػػػػاؿ، ألهنػػػػا سػػػػنة ت:                                               
 .وها هو خيارهم الكرَل ا٢ببيب  فاطر(فاطر(ٖٖٗٗ))

  اٌمٌي اٌغذيذاٌمٌي اٌغذيذ
فماذا افعل بعد هذا اي رب؟ وجله لنا رسالة، وهذة الرسػالة ليتنػا اعمػل فػا، كػٌب ٫ُبشػر 
  الرتػػب الُعليػػػا مػػػع أهل ػػػا، الػػػذي يريػػػد ِوْرد واكػػد يوصػػػله إىل أعلػػػى الػػػدرجات عنػػػد كاػػػرة 

 :                   كد، ما هذا الورد؟ الوا
قبل أف تبحػ  عػن تػالوة القػرآف، أو ذكػر ت، أو اصسػتغفار، أو ال ػالة علػى كاػرة 
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النػػيب، أو الُن ػػل للنػػاس، أو ا٣بُطػػب ا٤بنربيػػة، أو الػػدروس ا٤بسػػجدية .. أهػػم شػػيء لػػك قبػػل 
 ذا كله:ه

َٵػٹوڃ  }} َٵػٹوڃأځ ٝٵوځ  أځ ًځ ٝٵوځعٳ ًځ   33{{  يٹػٳاْٳوځيٹػٳاْٳوځ  عٳ

أف يػػراؾ  اتػػعِّ ت أوًص، يعػػِب خػػاؼ ت، واعلػػم أف ت يطلػػع عليػػك ويػػراؾ، اػػّزِة ت 
 كي  هناؾ، أو يفتقدؾ كي  أمرؾ.

تعامل مػع ت إف أردَت أف تكػوف مػن عبػاد ت األخيػار األط ػار مػع ا٢ببيػب وأصػحابه 
 األبرار وآله األط ار.

ص تنظػػر إىل ا٣بلػػع، واجعػػل اظػػر قلبػػك موجػػٌه إىل ا٢بػػع، الكلمػػة الػػٍب سػػتقو٥با إىل أي 
إاساف، مػن أوؿ مػن يسػمع ا مػن لسػااك؟ كاػرة الػرٞبن، والنيػة الػٍب ت ػحب ا   قلبػك وص 

  ينطع فا لسااك من الذي يعلم ا وٰباسبك علي ا؟                              
               ((ٕٕٛٗٛٗ)البقػػرة)النػػاس يظنػػوف أف ت ٰباسػػب م علػػى مػػا قػػالوة فقػػط، لكػػن ...  البقػػرة

 النوااي والطوااي من الذي يطلع علي ا؟ عالـ الغيوب.
فػػإذا راقػػب اإلاسػػاف هػػذا ا٢بػػاؿ ٚبطلػػى كػػل ا٤بنػػازؿ واألكػػواؿ وأصػػبل وج ػػاً لوجػػه   

 وؿ، وهو:، وهذا هو الورد األمواج ة الواكد ا٤بتعاؿ 
َٵػٹوڃ  }} َٵػٹوڃأځ ٝٵوځ  أځ ًځ ٝٵوځعٳ ًځ   44{{  يٹػٳاْٳوځيٹػٳاْٳوځ  عٳ

أمسك  لسااك، ص سٌب، وص شتم، وص لعٌن، وص ويبٌة، وص ٭بيمٌة، وص شػيء مػن هػذا 
 القبيل، فأا    سالـ، وأي ذكر تذكرة سيكوف   صحيفة كسناتك على التماـ.

 لكن لو مل ُٛبسك لسااك فكأاك تعمل لغّبؾ، كيف؟
ت سيتحولؿ ٤بن تتكلم   كقػه، واآلخػر تتحػولؿ لػه كسػناتك، كل ما تعمله من ا٢بسنا

 فتكوف قد عمل  لغّبؾ على الدواـ.
لكػػن أاػػ  تريػػد أف ت ػػل إىل مبتغػػاؾ، فػػأولع لسػػااك عػػن السػػوء لكػػل عبػػاد ت منػػاهراُ 

                                                           
 جامع الَبمذي ومسند أٞبد ٖ
 جامع الَبمذي ومسند أٞبد ٗ
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 .وابطناً، تنل ا٤بُب بفال ت وبربكة رسوؿ ت 
لكلمػػػة، لكػػػن كلمػػػة إذا قُلت ػػػا والقػػػوؿ السػػػديد يعػػػِب القػػػوؿ ال ػػػائب، فالكلمػػػة هػػػي ا

ملكتػػػك، وتعر ػػػك للمحاكمػػػة إف   الػػػدايا أو   اآلخػػػرة، وتعر ػػػك للحيػػػاء وللغػػػم وا٥بػػػػم 
، وكلمة إذا قُلت ا رُفع  فػا إىل أعلػى الػدرجات عنػد ت ... وللندـ، فكيف ٚبرج من ا؟!.

 :قاؿ 
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ِٴ  ايڃعٳبٵسٳايڃعٳبٵسٳ  إڇ ًډ ٝٳتٳهځ ِٴيځ ًډ ٝٳتٳهځ ُٳ١ٹ  يځ ًٹ ُٳ١ٹبٹايڃهځ ًٹ ٔٵ  بٹايڃهځ ٔٵَٹ ٕڇ  َٹ ٛٳا ٕڇضڇنٵ ٛٳا ٘ٹ  ضڇنٵ ًډ ٘ٹاي ًډ ًڃكٹٞ  ٫٫  اي ًڃكٹٜٞٴ ٗٳا  ٜٴ ٗٳايځ ٘ٴ  ،،بٳا٫بٳا٫  يځ ٘ٴٜٳطٵؾځعٴ ٘ٴ  ٜٳطٵؾځعٴ ًډ ٘ٴاي ًډ ٗٳا  اي ٗٳابٹ   زٳضٳدٳاتٺ،زٳضٳدٳاتٺ،  بٹ

ٕٻ ٕٻٚٳإڇ ِٴ  ايڃعٳبٵسٳايڃعٳبٵسٳ  ٚٳإڇ ًډ ٝٳتٳهځ ِٴيځ ًډ ٝٳتٳهځ ُٳ١ٹ  يځ ًٹ ُٳ١ٹبٹايڃهځ ًٹ ٔٵ  بٹايڃهځ ٔٵَٹ ٘ٹ  غٳدٳطٹغٳدٳطٹ  َٹ ٘ٹايًډ ًډ ًڃكٹٞ  ٫٫  اي ًڃكٹٜٞٴ ٗٳا  ٜٴ ٗٳايځ ٛڇٟ  ،،بٳا٫بٳا٫  يځ ٗٵ ٛڇٟٜٳ ٗٵ ٗٳا  ٜٳ ٗٳابٹ ِٳ  ؾٹٞؾٹٞ  بٹ ٓٻ ٗٳ ِٳدٳ ٓٻ ٗٳ   55{{  دٳ

 و  رواية أخرى:
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٌٳ  إڇ ٌٳايطٻدٴ ِٴ  ايطٻدٴ ًډ ٝٳتٳهځ ِٴيځ ًډ ٝٳتٳهځ ُٳ١ٹ  يځ ًٹ ُٳ١ٹبٹايڃهځ ًٹ ٔٵ  بٹايڃهځ ٔٵَٹ ٘ٹ  غٴدٵطٹغٴدٵطٹ  َٹ ٘ٹايًډ ًډ ٗٳا  ٜٳطٳ٣ٜٳطٳ٣  ٫٫  اي ٗٳابٹ ٛڇٟ  بٳأڃغٶا،بٳأڃغٶا،  بٹ ٗٵ ٝٳ ٛڇٟؾځ ٗٵ ٝٳ ٗٳا  ؾځ ٗٳابٹ   ْٳاضڇْٳاضڇ  ؾٹٞؾٹٞ  بٹ

ِٳ ٓٻ ٗٳ ِٳدٳ ٓٻ ٗٳ   66{{  خٳطڇٜؿڄاخٳطڇٜؿڄا  غٳبٵعٹنيٳغٳبٵعٹنيٳ  دٳ

 وسػػػػػبعْب خريفػػػػػاً يعػػػػػِب سػػػػػبعْب سػػػػػنة، ولػػػػػذلك ا٤بػػػػػؤمن ٯباهػػػػػد وٯباهػػػػػد كػػػػػٌب يػػػػػدخل
 :  قوؿ ا٢ببيب 
ٔڇ;  ؾٹطٳاغٳ١ځؾٹطٳاغٳ١ځ  اسٵصٳضٴٚااسٵصٳضٴٚا  }} َٹ ُٴ٪ٵ ٔڇ;ايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٘ٴ  ايڃ ْٻ ٘ٴؾځإڇ ْٻ ٓٵظڂطٴ  ؾځإڇ ٓٵظڂطٴٜٳ ٓٴٛضڇ  ٜٳ ٓٴٛضڇبٹ ٘ٹ،  بٹ ٘ٹ،ايًډ ٓٵ  ايًډ ٜٳ ٓٵٚٳ ٜٳ ٛٵؾٹٝلڇ  ڀٹلٴڀٹلٴٚٳ ٛٵؾٹٝلڇبٹتٳ ٘ٹ  بٹتٳ ٘ٹايًډ ًډ   77{{  اي

 كػػػػل كلمػػػػػة ينطق ػػػػػا فػػػػػا يكػػػػػوف معػػػػػه في ػػػػػا توفيػػػػػع ت، وهػػػػػي ترٝبػػػػػة ل يػػػػػة القرآايػػػػػة:
                             ((ٕٕٗٗ)ا٢بػػػػػػػػػػج)هػػػػػػػػػػداهم ت إىل هػػػػػػػػػػذا القػػػػػػػػػػوؿ الطيػػػػػػػػػػب: ا٢بػػػػػػػػػػج 
                         ((ٕٕٗٗ)ا٢بج)ا٢بج. 

ي ديه للقوؿ الطيب ٣بلػع ت، فكلمػة تنطػع فػا قػد ٘بعػل العبػد الػذي الذي ي ديه ت 
يسمع ا أمامك يدخل   دوامة من األمراض ص ينت ي من ا!!، وكلمة تقو٥بػا قػد تكػوف ٤بػريض 
 يعػػػػػاٍل مػػػػػن جػػػػػّم وفػػػػػّب مػػػػػن األمػػػػػراض تنػػػػػتفض عنػػػػػه األمػػػػػراض كل ػػػػػا ويقػػػػػـو سػػػػػليماً معػػػػػاىف،

 كل هذا من الكلمة.

                                                           
 صحيل البخاري ومسند أٞبد عن أ  هريرة  ٘
 سنن ابن ماجة ومسند أٞبد عن أ  هريرة  ٙ
 جامع البياف للطربي عن ثوابف  ٚ
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، وهػي البػاب ٤بػن تػرؾ كظػه وكبلػه ٥بػواة فالكلمة هي ا١ب اد األ عظم ٤بن أراد أف يُكـر
ولذلك عندما ذهب رجػٌل إىل سػيدي أبػو ا٢بسػن الشػاذيل ...  وافسه فُيحـر والعياذ ابع 

 ٛڇضز عٓسْا ؾ٦ٝ: وأر اة، فقاؿ له: أريد ِورداً، فقاؿ له ٛڇضز عٓسْا ؾ٦ٝ)): اي ٕ، إشا عًُتُٗا ٕ، إشا عًُتُٗا اإ اثٕٓ اثٓاا)): اي

كأاك تعمل   ككني إغكا  ا ٣ٛ ٚحمب١ املٛىل  ككني إغكا  ا ٣ٛ ٚحمب١ املٛىل  ايٛضز عٓس احملايٛضز عٓس احملٖا: ٖا: ْعڀٝو ا٭ٚضاز بعسْعڀٝو ا٭ٚضاز بعس
 عملية جراكية، وتستأصل ا٥بوى من داخلك، فتكوف كما قاؿ ا٢ببيب:

ٔٴ  ٫٫  }} َٹ ٔٴٜٴ٪ٵ َٹ ِٵ  ٜٴ٪ٵ ِٵأځسٳسٴنڂ ٕٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  أځسٳسٴنڂ ٕٳٜٳهڂٛ ٙٴ  ٜٳهڂٛ ٛٳا ٙٴٖٳ ٛٳا ُٳا  تٳبٳعٶاتٳبٳعٶا  ٖٳ ُٳايٹ ٘ٹ  دٹ٦ٵتٴدٹ٦ٵتٴ  يٹ ٘ٹبٹ   88{{  بٹ

، وبعػد ذلػك أي ذكػر وتكوف قد ُفزت وُجزت، ولن تفعل ذلك إص ومعك احملبة ع 
ػػل، وكل ػػا وسػػائل، وبعػػدها تتػػواىل عليػػك الرسػػائل مػػن ت سيوَ  تعينػػك علػػى ٙبقيػػع هػػذة  صِّ

 .الوسائل ٤با تريد، و٤با تبغيه من ا٢بميد اعمتيد 

  ليّح اٌظّدليّح اٌظّد
ولػذلك عالمػة أهػل اإلٲبػاف   هػذا الزمػػاف )ال ػم ( والػذي ص يسػتطيع عػالج مػػرض 

ا٣بفيػة؟ أوؿ شػيء تعػامي منػه داء  الكالـ وش وة الكالـ عندة، فكيف يعامي شػ وات النفػوس
    الكالـ، ألف الكالـ ش وة، ففي أي شيء أتكلم اي رب؟                        

  مػػػػػا ا٤بسػػػػػموح بػػػػػه؟  النسػػػػػاء(النسػػػػػاء(ٗٔٔٗٔٔ))                                          
  عبػػارة علػػى قػػدران، ألف عبػػارات القػػرآف قػػد تكػػوف  ؿ ت و٣بل ػػ ا لنػػا رسػػو  النسػػاء(النسػػاء(ٗٔٔٗٔٔ))

 وّب وا حة لنا، فقاؿ:
ِٳ  }} ِٳضٳسٹ ٘ٴ  ضٳسٹ ٘ٴايًډ ًډ ِٳ  عٳبٵسٶاعٳبٵسٶا  اي ًډ ِٳتٳهځ ِٳ،  تٳهځًډ ٓٹ ِٳ،ؾځػٳ ٓٹ ٚٵ  ؾځػٳ ٚٵأځ ِٳ  غٳهځتٳغٳهځتٳ  أځ ًٹ ِٳؾځػٳ ًٹ   99{{  ؾځػٳ

اكسػػػب لنفسػػػك ولػػػي  لغػػػّبؾ، فالكلمػػػة الػػػٍب تقو٥بػػػا أاػػػ  تعلػػػم مػػػا   ابطنػػػك، وت 
كػػاف الرسػػل يػػذهبوف لرسػػوؿ ت وص ه فػاؾ،    ابطنػػك، ولػي  علػػى مػػا ينطقػػٰباسػبك علػػى مػػا 

ايػت م سػالمة يعرفوف كيفيػة الكػالـ، فيػدعوف لػه وٱُبطاػوف   الكػالـ، فسػيدان رسػوؿ ت يػرى 
 ..     ايًِٗ تكبٌ َٓ٘ مبا   قًب٘ ٫ٚ ت٪اخصٙ بؿًتات يػاْ٘ايًِٗ تكبٌ َٓ٘ مبا   قًب٘ ٫ٚ ت٪اخصٙ بؿًتات يػاْ٘  )): ما معناة فيقوؿ

                                                           
  بن عمرو ر ي ت عن مامعجم السقروشرح السنة عن عبد ت ٛ
 شعب اإلٲباف للبي قي ومسند الش اب ٜ
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سدعيػػة في ػا سػػجع،  ألف قلبػه سػليم، وكا ُأانٌس آخػػروف ُف ػحاء   ا٣بطابػػة ويػدعوف 
)ايًِٗ اغتذب مبا ْڀل ب٘ يػاْ٘ ٫ٚ ت٪اخصٙ مبا   )ايًِٗ اغتذب مبا ْڀل ب٘ يػاْ٘ ٫ٚ ت٪اخصٙ مبا   ولكنه ص يريد ذلك، فرسوؿ ت يقػوؿ: 

 فأا  ا٢بسيب على افسك، كاسب افسك: ؾ٪ازٙ ٚقًب٘ ؾ٪ازٙ ٚقًب٘ 
يي  صييييي ي ييييي ُل يو لوقييييياي صيييييل نٌ  صييييي ي ييييي ُل يو لوقييييياي صيييييل نٌ

يي

ييو   يييالي  يييًي ييي  ي ل يييو يَييي يصييي نٌو   يييالي  يييًي ييي  ي ل يييو يَييي يصييي نٌ

 ااظر هذة الكلمة ماذا تق د من ا؟ وما ايتك من ا؟يي
ا  لك ومنفعة ٤بن كولػك، فأخرج ػا، وإف كااػ  ليسػ  لػك فلمػاذا تنطػع فػا؟ إف كا

ص ُٚبرج ا كٌب تكوف قد اسَبك  مػن ٮب ػا ووم ػا وكسػافا، إف كػاف ٤بػن قيلػ  لػه، أو عنػد 
 ، وهذا األساس األوؿ.ت 

  ِِنَػ اٌمٌي اٌغذيذِِنَػ اٌمٌي اٌغذيذ
                    : من ُي لل قوله فمػا النتيجػة؟

وي ػػلح ا يعػػِب يتقبل ػػا بقبػػوٍؿ كسػػن، :          ااظػػروا إىل ا٤بػػنل اإل٥بيػػة: 
         ومػاذا أياػًا؟ عماؿ رهػن بسػداد القػوؿ وصػدؽ القػوؿ ... فقبوؿ األ

 ، وكل هذا من القوؿ السديد.ستكوف سبباً ٤بغفرة الذاوب
دخلػػػ    طاعػػػة ت ورسػػػوله، ومػػػا ُدمػػػ   :          ومػػػاذا أياػػػًا؟ 

 دخلػػػػ    طاعػػػػة ت ورسػػػػوله، ست ػػػػل إىل ا٤بركلػػػػة األعظػػػػم الرابعػػػػة وهػػػػي الفػػػػوز العظػػػػيم:
                    ذا ٜبار واتائج القوؿ السديد.كل ه 

ولػػذلك أوؿ ٦باهػػدة للعبػػد الرشػػيد   سػػداد القػػوؿ، أص يقػػوؿ إص مػػا ُٰببػػه ت وير ػػاة، 
ويفرح به ا٣بلع ويشكروة عليه إف عاجاًل أو آجالً على قوله الذي هو كبلسم للشػفاء ٥بػم   

ت، وأقػػرأ كتػػاب ت، بعػػد ذلػػك ُأذكػػر كػػل األدواء، ف ػػذا ا١ب ػػاد األعظػػم ...   هػػذة ا٢بيػػاة مػػن
 وأكرر من النوافل، وأت دؽ ووّب ذلك، كل هذا س ل بعد سداد القوؿ.

أكياانً الواكد منا ُٰبسن إىل إاساف ورٗبا يكػوف أقػرب النػاس إليػه كزوجتػه دهػراً طػوياًل، 
فيقػػوؿ كلمػػة واكػػدة تُعكِّػػر كػػل مػػا فػػات!!، فيقػػوؿ   افسػػه: ص أعلػػم كيػػف قلت ػػا؟! كيػػف ص 

 هل أا  من العجزة؟! أا  من األكياس الذين قاؿ في م كارة النيب:تعرؼ؟! و 
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ٔٵ  ايڃهځٝٿؼٴايڃهځٝٿؼٴ  }} ٔٵَٳ ٕٳ  َٳ ٕٳزٳا ٘ٴ  زٳا ٘ٴْٳؿڃػٳ ٌٳ  ْٳؿڃػٳ ُٹ ٌٳٚٳعٳ ُٹ ُٳا  ٚٳعٳ ُٳايٹ ٛٵتٹ،  بٳعٵسٳبٳعٵسٳ  يٹ ُٳ ٛٵتٹ،ايڃ ُٳ ٔٵ  ٚٳايڃعٳادٹعٴٚٳايڃعٳادٹعٴ  ايڃ ٔٵَٳ ٘ٴ  أځتٵبٳعٳأځتٵبٳعٳ  َٳ ٘ٴْٳؿڃػٳ ٖٳا  ْٳؿڃػٳ ٛٳا ٖٳاٖٳ ٛٳا   ٖٳ

ٓٻ٢ ُٳ ٓٻ٢ٚٳتٳ ُٳ ٘ٹ   عٳًځ٢عٳًځ٢  ٚٳتٳ ٘ٹ ايًډ ًډ   1010{{اي

ل   صػػػػحيفة عملػػػػ  ٝبػػػػيالً   أي إاسػػػػاف فػػػػال تاػػػػيعه بكلمػػػػة، واجعػػػػل هػػػػذا ا١بميػػػػ
 أعمالك، ألف الكلمة سُتايِّعه وسُتشيِّعه، لكن الكالـ الطيب ف ذا الذي أمران به ت.

  األِأح اٌيت محٍيا اإلٔغاْاألِأح اٌيت محٍيا اإلٔغاْ
اظػػران إىل ا٤ب مػػة العظيمػػة الػػٍب مػػن أجل ػػا اختػػاران ٣بالفتػػه   األرض،  مث لفػػ  ت 
                      فقاؿ عز شأاه: 

                  . 
 أين األمااة الٍب عر  ا ت على السماوات وعلى األرض وعلى ا١بباؿ؟

رػػّبة   هػػذا البػػاب، وكل ػػا اتيجػػة ف ٥بػػم أقػػواٌؿ كو ف وا٤بعاصػػر وف السػػابقو ا٢بقيقػػة ا٤بفسػػر 
فكر، فمػن م مػن قػاؿ أف األمااػة هػي التكػاليف الشػرعية الػٍب كللفنػا فػا ت، لكػن ابع عليػك 

 هل ت كللف السماوات واألرض وا١بباؿ فذة التكاليف الشرعية؟!!.
 ومػػن م مػػن قػػاؿ أف األمااػػة هػػي الفػػرائض الػػٍب فر ػػ ا علينػػا ت، وهػػل فػػرض ت علػػى

ومػػن م مػػن قػػاؿ أف األمااػػة هػػي العقػػل ل ػػالة وال ػػـو والزكػػاة وا٢بػػج؟! ص ... هػػذة األشػػياء ا
ألاه هو الذي اختا بػه ت اإلاسػاف، ولكػن عنػدما انظػر   ميػداف العلػم ٪بػد أف لكػل كػائن 

أقػػواؿ كرػػّبة ص اريػػد أف ، ولػػي  اإلاسػػاف وكػػدة الػػذي لػػه عقػػل!! أايً كػػاف ا ػػيٌب مػػن العقػػل
كي ص اشغل الباؿ فا، لكن ما األمااة الٍب اخت نا فػا ت وعجػزت السػماوات ٬بوض في ا ل

 قاؿ لنا: واألرض وا١بباؿ أف ٰبملن ا؟ اإلماـ أبو العزائم 
 .    ا٭َا١ْ ٖٞ َا ؾٝو َٔ أٚقاف خايكو ٚباضٜوا٭َا١ْ ٖٞ َا ؾٝو َٔ أٚقاف خايكو ٚباضٜو  ))

األوصػػاؼ اإل٥بيػػػة الػػػٍب اخت ػػك فػػػا ت ومل ٱبػػػتا  فػػػا أكػػداً سػػػواؾ، وهػػػي   ا٢بقيقػػػة 
، مػػرال: هػػو السػػميع فجعػػل لػػك ٠بعػػاً، وهػػو الب ػػّب فجعػػل لػػك اؼ العلػػي القػػدير أوصػػ

ب راً، وهو ا٢بيٌّ فجعل لك كياة، وهو العامل فجعل لك علماً، وهو ا٤بريػد فجعػل لػك إرادة، 
                                                           

 جامع الَبمذي وابن ماجة عن شداد بن أوس  ٓٔ
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 .وهو القدير فجعل لك قدرة ... كل هذة األوصاؼ ليس  ملكك، ولكن ا ع 
  أمػػػا أاػػػ  فأصػػػلك:                                  ((ٕٕٔٔ)ا٤بؤمنػػػوف)إمػػػا مػػػن  ا٤بؤمنػػػوف

  تراب وإما من طْب، وإما من ماء م ْب:                         ((ٕٕٓٓ)ا٤برسالت)ا٤برسالت. 
  وقبل ذلك:                                ((ٜٜ)مػرَل)وبعد ذلك التسلسل،  مػرَل
  اب ازؿ عليه ا٤باء فأصػبل طينػاً: من الَباب، والَب                                

  ((ٕٕٔٔ)ا٤بؤمنػػوف)والطػػْب خػػرج منػػه النبػػات:  ا٤بؤمنػػوف                             ((ٔٚٔٚ)اػػوح)والرجػػػل  اػػوح
  والزوجة تغذلاي ابلنبات، فخلع ت من هذا النبات ا٤باء ا٤ب ْب:                         

 .ا٤برسالت(ا٤برسالت(ٕٕٓٓ))
  كل هػذة األطػوار لػو اظػران إلي ػا كمػا أمػر ت:                     ((٘٘)الطػارؽ)الطػارؽ 

لػػػو اظػػػران   أي طػػػور مػػػن هػػػذة األطػػػوار، هػػػل الػػػَباب يسػػػمع؟! وهػػػل الػػػَباب يُب ػػػر؟! وهػػػل 
يسػمع أو يُب ػر أو يتحػرؾ؟! وهػل ا٤بػاء ا٤ب ػْب  الَباب يتحرؾ؟! وهل الطْب كػذلك يسػمع أو

! وأاػػػ : أكنػػػ  ٠بيعػػػاً أو ب ػػػّباً وعا٤بػػػًا؟!.فمن أيػػػن جػػػاء السػػػمع والب ػػػر يُب ػػػر أو يتحػػػرؾ؟
والفػػؤاد؟ ٘بلػػى فػػم ت   عُػػالة ليجملػػك سوصػػاؼ ت الػػٍب مل تقبػػل من ػػا السػػماوات واألرض 

عػػ  فيػػك أوصػػاؼ األلوهيػػة، ولػػذلك وا١ببػػاؿ إص أوصػػافاً ٧بػػدودة ومعػػدودة، وأاػػ  الػػذي ٝبُ 
  اسػػتحقق  ا٣بالفػػة عػػن ا٢باػػرة الرابايػػة:                         ((ٖٖٓٓ)البقػػرة)خليفػػة  البقػػرة

فكػػػل مػػػا فيػػػك مػػػن أوصػػػاؼ عليػػػة ..!! ..    أي شػػػيء؟ خليفػػػة عػػػن ت   أوصػػػاؼ ت 
ك فػػا األفاػػلية، فػػال لػػ ف ػػي أوصػػاؼ ا٢باػػرة الرابايػػة، وهػػي ا٣ب وصػػية الػػٍب جعػػل ت 

تنسب ا لنفسك، وص تع ػى فػا ربػك، بػل اجعل ػا ابابً ت ػل بػه إىل رُتبػة األكبػاب، وتػدخل   
  قوؿ ت:                            ((٘ٓ٘ٓ)ص)ص. 

هذة األمااة األرض أخذت من ا اسم واكد وهو اسم الباسػط، وا١ببػاؿ أخػذت القػوي 
  أخذ اسم ا٢بي: ا٤بتْب، وا٤باء                              ((ٖٖٓٓ)األابياء)والسماء أخذت  األابياء
  اسم الرافع:                           ((ٚٚ)الػرٞبن)كل شيء أخذ اسم واكػد علػى   الػرٞبن

 قدرة، لكن الذي أخذ كل األ٠باء واألوصاؼ اإل٥بية أا :
              يعػػػػػػػِب عر ػػػػػػػ ا علػػػػػػػي م                                
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                               ((ٕٕٚٚ)األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاب)إشػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاقاً وخوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ت  األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاب، 
 مرتبطًة فا. خوفاً أف ص يقوموا ٕبفظ ا وأداء كدودها الٍب جعل ا ت 

      :  أا  الػذي ٞبلت ػا، ومل يُقػل )وٞبلناهػا اإلاسػاف( فلػو قػاؿ ذلػك
 يُعينك علي ا، ولكن أا  الذي ٞبل  ابختيارؾ.

          ::  إاه قبل ٞبل هذة األمااة منلوماً وج وًص، ولكن بعد ٞبل
  الكوف خليفػة عػن ت إذا طبلػع  األمااة صار عليماً بعلم ت، وصار عادصً بشرع ت، وصار

   كل أافاسه و  كل أكواله   هذة ا٢بياة. شرع ت 
أف يُعينػػه علي ػػا، فأعااػػه ت  هػػذة األمااػػة عنػػدما ٞبل ػػا اإلاسػػاف ابختيػػارة تع لػػد ت 

  ،ا٤بنػػافقْب وا٤بنافقػػات وا٤بشػػركْب أعػػاف علي ػػا ا٤بػػؤمنْب، ووكػػلعلي ػػا فاػػالً مػػن ت واعمػػة 
وعلػػػى خػػػّب الػػػذكر والشػػػكر  ، فأاػػػ  إذا ُأعنػػػَ  علػػػى ٞبػػػل األمااػػػةإىل أافسػػػ م! وا٤بشػػػركات

  : اتهبتوفيع ت ومعو ه والعبادة ع، فاعلم أا                      ((٘٘)الفاٙبة)الفاٙبة. 
 وااظر إىل من كولك الذين وكل م ت إىل أافس م وخز٥بم:

                أوكل ػػم إىل أافسػػ م فلػػم يسػػتمعوا إىل اػػداء
الذين ختم        اإلٲباف، ومل يستجيبوا ٢بارة الرٞبن، وكذلك: 

ت علػػػى قلػػػوفم وعلػػػى ٠بع ػػػم وعلػػػى أب ػػػارهم، وجعػػػل علػػػي م مػػػن انكيػػػة اإلٲبػػػاف وا٥بدايػػػة 
  وشاوة:                          ((ٔٛٔٛ)البقرة)ص يرجعوف إىل ا٢بع. البقرة 
              وهػػذا هػػو الفاػػل، يتػػوب علػػى مػػن أخطػػأ

مػػن م، ومػػن ٙبػػػولؿ قلػػياًل، ومػػػن وقػػف مػػػع شػػ وة افسػػه، ومػػػن مػػاؿ مػػػع كظػػه، ألف ت تع ػػػد 
            وبشػػػرهم وقػػػاؿ ٥بػػػم: ابب التوبػػػة واألوبػػػة ...  اتػػػه فيفػػػتل لػػػهقعا

 ما دم  تسعى ٔبد ٢بمل األمااة.
اسأؿ ت أف يعيننا على ذكرة وشكرة وكسن عبادتػه، وأف يُكمػل علينػا ٛبػاـ ا٤بنػة، وأف 

 وصػػػػػػػلى ت علػػػػػػػى سػػػػػػػيدان...  ٯبعلنػػػػػػػا مػػػػػػػن الػػػػػػػذين يسػػػػػػػتمعوف القػػػػػػػوؿ فيتبعػػػػػػػوف أكسػػػػػػػنه
    وعلى آله وصحبه وسللمدمحم
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  11  ًساشح اٌىرابًساشح اٌىراب..2222
ا٢بمػػػد ع الػػػذي أثلػػػج صػػػدوران بسػػػماع كالمػػػه، وفػػػتل قلوبنػػػا  -بسػػػمميحرلا نمحرلا هللا  

ليمنهػػػا ٗبػػػا أفػػػاض بػػػه علينػػػا مػػػن الف ػػػم   كالمػػػه، والُشػػػكر ع علػػػى عظػػػيم إكرامػػػه وإاعامػػػه، 
لشػػػفيع وال ػػػالة والسػػػالـ علػػػى إمػػػاـ األابيػػػاء وا٤برسػػػلْب، وسػػػيد ا٣بلػػػع أٝبعػػػْب   الػػػدايا، وا

األعظػػم ١بميػػع ا٣بالئػػع يػػـو الػػدين، سػػيدان دمحم وآلػػه وصػػحبه، وكػػل مػػن اهتػػدى فديػػه إىل يػػـو 
 الدين، وعلينا مع م أٝبعْب ٗبنِّك وفالك وجودؾ اي أركم الراٞبْب.

بداية ذي بدء أان فرٌح بكم وبوجودي   هذا ا٤بسػجد بيػنكم، ف ػو أوؿ مسػجد ازلػ  
، وكػػػاف درس بػػػْب ا٤بغػػػرب والعشػػػاء، لتبليػػػغ دعػػػوة ت فيػػػه   )مغاوػػػة( منػػػذ أربعػػػْب عامػػػاً 

وا٢باػػور أصػػر وا علػػى اسػػتكماؿ الػػدرس بعػػد العشػػاء إىل وقػػ  طويػػل، وكػػاف فاػػل ت علينػػا 
 وعليكم عظيمًا وا٢بمد ع.

ص يوجػػػد أفاػػػل   دروس ا٤بسػػػلمْب مػػػن مائػػػدة رب العػػػا٤بْب، الػػػٍب يقػػػوؿ في ػػػا إمػػػاـ 
 األابياء وا٤برسلْب:
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٕٳ  صٳاصٳاٖٳٖٳ  إڇ ٕٳايڃكڂطٵآ ٘ٹ  َٳأڃزٴبٳ١ڂَٳأڃزٴبٳ١ڂ  ايڃكڂطٵآ ٘ٹايًډ ٔٵ  ؾځاقڃبٳًڂٛاؾځاقڃبٳًڂٛا  ايًډ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ٘ٹَٳأڃزٴبٳتٹ ِٵ   َٳاَٳا  َٳأڃزٴبٳتٹ ِٵ اغٵتٳڀځعٵتٴ   22{{اغٵتٳڀځعٵتٴ

، ولكػػن مػػن ككػػل من ػػا؟ األرواح والقلػػوب الػػٍب ترتػػوي بفاػػل فػػالقرآف وليمػػة ت 
عالـل الغيوب، ولي  وذاء األجسػاـ وص وػذاء النفػوس، ولكنػه وػذاء األرواح وطعػاـ القلػوب 

 . من الكرَل الفتاح

  اٌرعاسج اٌشاحبحاٌرعاسج اٌشاحبح
اآلف معظم ػػػم  -وا٢بمػػػد ع  -واآلايت الػػػٍب معنػػػا اليػػػـو أاثرت اهتمػػػامي، فا٤بسػػػلمْب 

يبحػػػػ  عػػػػن مشػػػػاريع لػػػػزايدة دخلػػػػه، فيسػػػػأؿ التجػػػػار، ويسػػػػأؿ أصػػػػحاب ا٤ب ػػػػااع، ويسػػػػأؿ 
ا٤بتخ  ػػْب: أريػػد أف أفػػتل مشػػروعاً بشػػرط أف ص يكػػوف فيػػه ُخسػػارة، ولكػػن يكػػوف فيػػه ربػػل 

 جد مشروع فيه ربل فقط ولي  فيه خسارة   الدايا كل ا؟! ص.فقط!!، وهل يو 
                                                           

 ـٕٚٔٓ/ٛ/ٜٔهػ  ٖٛٗٔمن ذي القعدة  ٕٚمسجد  ج الدين  –مغاوة  –ا٤بنيا  ٔ
 ا٢باكم   ا٤بستدرؾ والبي قي عن عبد ت بن مسعود  ٕ
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 وعندما سألنا الناس س ْوان أف اسأؿ رب الناس!!
لكن رب العزة سبحااه قدلـ اإلجابة من قبل القبل، فقاؿ: هل تريدوف ٘بارة لي  في ػا 
 خسػػػػػػػارة، ومػػػػػػػا هػػػػػػػي اي رب؟ قػػػػػػػاؿ: التجػػػػػػػارة الوكيػػػػػػػدة الػػػػػػػٍب لػػػػػػػي  في ػػػػػػػا خسػػػػػػػارة هػػػػػػػي:

              :وهػػػػذة أوؿ ٘بػػػػارة، والراايػػػػة        :والرالرػػػػة 
               :هؤصء الرالثة          . 

العنايػة، ٘بػارة لػي  في ػا بػوار، وص  لي  ا٤بسلموف ينتب وا كل م ٥بذة اآلية وما في ػا مػن 
كسػػاد، وص خسػػارة، ولػػي  في ػػا مباكػػ ، وص تفتػػيش ٛبػػوين، ولػػي  في ػػا فػػض  رُخػػا، وص 
سػػحب رُخػػا، وص  ػػرائب ... لػػي  في ػػا شػػيء أبػػداً إص فاػػل ت، وإكػػراـ ت، وإاعػػاـ ت، 

 .٤بن يقـو فذة التجارة ابتغاء وجه ت 
، ص بػػد أف يكػػوف لنػػا شػػيء   سػػوؽ اآلخػػرة، فسػػوؽ فػػنحن كلنػػا ٯبػػب أف اعقػػد  العػػـز

 الدايا ٩بلوء، لكن ص بد أف يكوف لنا شيء   سوؽ اآلخرة.

  ذالًج وراب اهللذالًج وراب اهلل
فلػػػو لنػػػا   الرالثػػػه، فيػػػا هنػػػا مػػػن يكػػػوف صػػػاكب هػػػذا ا٤بقػػػاـ، الػػػذي يشػػػَبؾ   هػػػذة 

أو كػػٌب الػػذين يعملػػوف التجػارات الرالثػػة، ومل يُقػػل لكػػي ص ُيشػػدد: الػذين ٰبفظػػوف كتػػاب ت، 
 بكتاب ت، فستكوف شديدة علينا، وماذا يريد منا؟ التالوة فقط:

            ::  

للػػػذين ينافسػػػوف   العبػػػادات  والػػػتالوة كمػػػا اعلػػػم يكفػػػي في ػػػا كػػػدي  ا٤ب ػػػطفى 
 النفلية زايدة   القرب من رب الربية:

َٳا  }} َٳاٚٳ ٍٴ  ٚٳ ٍٴٜٳعٳا ٞٻ  تٳكځطٻبٴتٳكځطٻبٴٜٳٜٳ  عٳبٵسٹٟعٳبٵسٹٟ  ٜٳعٳا ٞٻإڇيځ ٌڇ  إڇيځ ٛٳاؾٹ ٓٻ ٌڇبٹاي ٛٳاؾٹ ٓٻ ٘ٴ   سٳتٻ٢سٳتٻ٢  بٹاي ٘ٴ أڂسٹبٻ   33{{أڂسٹبٻ

 :؟ قاؿ وما أكب النوافل إىل ت؟ اسأؿ كارة النيب 
ٌٴ  }} ٌٴأځؾڃهٳ َٻتٹٞ  عٴبٳازٳ٠ٹعٴبٳازٳ٠ٹ  أځؾڃهٳ َٻتٹٞأڂ ٕڇ  قٹطٳا٤ٳ٠ڂقٹطٳا٤ٳ٠ڂ  أڂ ٕڇايڃكڂطٵآ   44{{  ايڃكڂطٵآ

                                                           
 ي عن أ  هريرة صحيل البخاري وابن كباف والبي ق ٖ
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ص عبادة أفال من ذلك أبداً، وال الة؟ ألف ال الة في ا تػالوة القػرآف، ولػذلك كػاف 
 :كرلـ ت وج ه، عندما قاؿ كبيبنا و  سيدان اإلماـ علي 

ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٔٵ  سٳطٵؾڄاسٳطٵؾڄا  قځطٳأځقځطٳأځ  َٳ ٔٵَٹ ٘ٹ  نٹتٳابٹنٹتٳابٹ  َٹ ٘ٹايًډ ًډ ٘ٴ  اي ًځ ٘ٴؾځ ًځ ٘ٹ  ؾځ ٘ٹبٹ ٓٳ١څ،  بٹ ٓٳ١څ،سٳػٳ ٓٳ١ڂ  سٳػٳ ٓٳ١ڂٚٳايڃشٳػٳ ٗٳا،  بٹعٳؿٵطڇبٹعٳؿٵطڇ  ٚٳايڃشٳػٳ َٵجٳايٹ ٗٳا،أځ َٵجٳايٹ ٍٴ  يځايځا  أځ ٍٴأځقڂٛ   املامل  أځقڂٛ

ٔٵ  سٳطٵفٷ،سٳطٵفٷ، ٔٵٚٳيځهٹ ـٷ  ٚٳيځهٹ ـٷأځيٹ ّٷ  سٳطٵفٷسٳطٵفٷ  أځيٹ ّٷٚٳيځا ِٷ  سٳطٵفٷسٳطٵفٷ  ٚٳيځا َٹٝ ِٷٚٳ َٹٝ   55{{  سٳطٵفٷسٳطٵفٷ  ٚٳ

 قاؿ:فسيدان اإلماـ عليٍّ بْبل هذا األمر و 
  ٖٖٚٛٚٛ  قطأقطأ  ََٚٔٚٔ  سػ١ٓسػ١ٓ  َا١٥َا١٥  سطفسطف  بهٌبهٌ  ي٘ي٘  نإنإ  ايك٠٬ايك٠٬      قا٥ِقا٥ِ  ٖٖٚٛٚٛ  ايكطإٓايكطإٓ  قطأقطأ  ََٔٔ  }}

ٛ   غريايكو٠٬ غريايكو٠٬       ٖٖٚٛٚٛ  قطأقطأ  ََٚٔٚٔ  سػ١ٓسػ١ٓ  مخػٕٛمخػٕٛ  سطفسطف  بهٌبهٌ  ؾً٘ؾً٘  ايك٠٬ايك٠٬      دايؼدايؼ ٛ ٖٚو   عًو٢ عًو٢   ٖٚو

  66{{  سػٓاتسػٓات  ؾعؿطؾعؿط  ٚن٤ٛٚن٤ٛ  غريغري  ع٢ًع٢ً  قطأقطأ  ََٚٔٚٔ  سػ١ٓسػ١ٓ  ٚعؿطٕٚٚعؿطٕٚ  ؾدُؼؾدُؼ  ٚن٤ٛٚن٤ٛ

ت أكواؿ تالوتػه لكتػاب  فالدرجات على كسب األعماؿ الٍب يرتقي في ا اإلاساف  
 تبارؾ وتعاىل ..

             : 
مػػاذا اقػػرأ كػػل يػػـو لكػػي اػػدخل   هػػذة التجػػارة؟ ومػػا قػػدر السػػ م الػػذي يكػػوف لنػػا فيػػه 

 :ا يب من أرابح هذة التجارة؟ قاؿ 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ّٳ  َٳ ّٳقځا ٜٳاتٺ  بٹعٳؿٵطڇبٹعٳؿٵطڇ  قځا ٜٳاتٺآ ِٵ  آ ِٵيځ ٔٳ  ٜٴهڃتٳبٵٜٴهڃتٳبٵ  يځ ٔٳَٹ ٔٵ  ايڃػٳاؾٹًٹنيٳ،ايڃػٳاؾٹًٹنيٳ،  َٹ َٳ ٔٵٚٳ َٳ ّٳ  ٚٳ ّٳقځا ُٹا٥ٳ١ٹ  قځا ُٹا٥ٳ١ٹبٹ ٜٳ١ٺ  بٹ ٜٳ١ٺآ ٔٳ  نڂتٹبٳنڂتٹبٳ  آ ٔٳَٹ   ايڃكځاْٹتٹنيٳ،ايڃكځاْٹتٹنيٳ،  َٹ

ٔٵ َٳ ٔٵٚٳ َٳ ّٳ  ٚٳ ّٳقځا ـٹ  قځا ـٹبٹأځيڃ ٜٳ١ٺ  بٹأځيڃ ٜٳ١ٺآ ٔٳ  نڂتٹبٳنڂتٹبٳ  آ ٔٳَٹ ٔٳ  َٹ ٓٵڀٹطڇٜ ُٴكځ ٔٳايڃ ٓٵڀٹطڇٜ ُٴكځ   77{{  ايڃ

، وعػن كتػاب يعِب من يقرأ كل يوـٍ على األقل عشر آايت ص يُكتب وافالً عػن ت 
 .. ت، وعن طاعة ت جل   ُعالة   هذا اليـو

ـ مائة آية ُكتب من القػااتْب، والقػااتْب يعػِب الطػائعْب العابػدين، ومػن ومن قرأ   كل يو 
 قرأ   كل يـو ألف آية ُكتب من ا٤بقنطرين أي أف كسناته تكوف ابلقنطار.

                                                                                                                                                          
 شعب اإلٲباف للبي قي ومسند الش اب عن النعماف بن بشّبهنع هللا يضر ٗ
 جامع الَبمذي والبي قي عن عبد ت بن مسعود  ٘
 وتفسّب اور األذهاف إل٠باعيل الربوسوى البياف روح ٙ
 سنن أ  داود وابن خزٲبة عن عبد ت بن عمرو ر ي ت عن ما ٚ
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  إلاِح اٌظالجإلاِح اٌظالج
 ٤باذا؟       ولذلك على الفور أتبع ت بعد التالوة: 

ة ما تيسلر من آايت كتػاب ت، فػال بػد أف يكػوف ألاه جعل ركن من أركاف ال الة قراء
يل سػػ ٌم   هػػذة التجػػارة، ص بػػد أف أقػػرأ   كػػل ركعػػة الفاٙبػػة، والفاٙبػػة سػػبع آايت، وعنػػدما 
٫بسػػب ا   الفػػرائض والنوافػػل قػػد ت ػػل إىل مائػػة آيػػة، وااػػيف ٥بػػا أياػػاً   الركعػػات ا١ب ريػػة 

   ، واكػوف قػد دخلنػا   التجػارة مػع تالتالوة الَبعدية، وبذلك سنح ل علػى هػذة السػ م
لكن قد ص اقرأ الفاٙبة خلػف اإلمػاـ، ٫بػن ص اريػد أف ٬بتلػف ال الة و  تالوة كتاب ت ... 

، ـ، فكػػل واكػػٍد مػػن م كػػاف لػػه رأيػػه ٗبػػا فق ػػه مػػن سػػنة رسػػوؿ ت مػػع األئمػػة الفق ػػاء 
 فرح اب٢بدي  الذي يقوؿ: اإلماـ الشافعي 

  88{{ايڃهٹتٳابٹ ايڃهٹتٳابٹ   بٹؿځاتٹشٳ١ٹبٹؿځاتٹشٳ١ٹ  إڇ٫إڇ٫  قٳ٠٬ځقٳ٠٬ځ  ٫٫  }}

 وا٢بدي  اآلخر:
ٌټ  }} ٌټنڂ ٗٳا  ٜٴكڃطٳأڂٜٴكڃطٳأڂ  ٫٫  قٳ٠٬ٺقٳ٠٬ٺ  نڂ ٗٳابٹ ٞٳ  ايڃهٹتٳابٹايڃهٹتٳابٹ  بٹؿځاتٹشٳ١ٹبٹؿځاتٹشٳ١ٹ  بٹ ٗڇ ٞٳؾځ ٗڇ   99{{خٹسٳازٷ خٹسٳازٷ   ؾځ

وُخػداج يعػِب انق ػة، فقػاؿ: ص بػد لكػػل إمػاـ أو مػأمـو أف يقػرأ الفاٙبػة، و  ال ػػلوات 
لػػيالً ليقرأهػػا ا٤بػػأموموف، كػػٌب ا١ب ريػػة ك ػػالة العشػػاء قػػاؿ: اإلمػػاـ ينتظػػر بعػػد قػػراءة الفاٙبػػة ق

 يكوف كل م قد انلوا األجر والرواب.
واإلمػػاـ مالػػك قػػاؿ: قػػراءة اإلمػػاـ قػػراءة للمػػأمومْب، وطا٤بػػا قػػالوا: آمػػْب فقػػد أصػػبحوا 

 .مرله   التالوة، فكله تيسّب   دين ت 
قػراءة اإلمػاـ؟ لكن   الركعتْب الرالرػة والرابعػة ص بػد أف أقػرأ الفاٙبػة، وهػل تُغػِب في مػا 

 ص، أو إذا صلي  الُسنة فال بد وأف أقرأ الفاٙبة   كل ركعة من ركعات النوافل والُسنن.
أصػػلي الظ ػػر أو الع ػػر وهػػذة صػػلوات ِسػػريِّة، ف ػػل أ٠بػػع اإلمػػاـ؟ ص، فيجػػب أف أقػػرأ 

 .فاٙبة الكتاب كٌب أدخل   هذا الفال الكبّب، وأكوف من الذين يتاجروف مع ت 
                                                           

 ة ومستخرج أ  عوااة عن أ  هريرة مسند أ  كنيف ٛ
 معجم الطرباٍل ومسند أٞبد عن عائشة اهنع هللا يضر ٜ
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  عشاً ًػالٔيحعشاً ًػالٔيح  اإلٔفاقاإلٔفاق
 التجارة الرالرة يكاد يكوف كرّب من الناس قد اسوها   هذا الزماف:

            ::  

اً ل افػاؽ، )   ( لػو أف رزقػك ٧بػدود فػأافع منػه علػى قػدرؾ، ألف ٩بلػا َرزَقْػنَػاُهمْ مل ٯبعل كدل
  إلافػػػػػػػػػػػػاؽ: ت مل ٯبعػػػػػػػػػػػػل لفقػػػػػػػػػػػػّب عُػػػػػػػػػػػػذر   تػػػػػػػػػػػػرؾ ا                            

 ص.... هل ألكد ُعذر بعد ذلك؟ .....  آؿ عمراف(آؿ عمراف(ٖٖٗٔٗٔ))
فكل يـو أو يـو بعد يـو تشػَبي دواء مػن ال ػيدلية، أو تشػَبي علبػة سػجائر، فاجعػل 

لتتػػاجر مػػع ت،  من ػػا ٜبػػن علبػػة دواء وأعطػػه ألكػػد الفقػػراء إىل ت، و ػػع هػػذا األمػػر   ابلػػك
  ولػػن تػػدفع شػػيااً، فمػػا تُنفقػػه سػػُيعطيه لػػك ع أ ػػعافاً ماػػاعفة:                       

                          ((ٖٜٖٜ)سبأ)سبأ. 
فال ٯبػازي ت بػنف  القػْدر، يعػِب ُٚبػرج عشػرة جني ػات فُيعطيػك عشػرة جني ػات، ص، 

ني ػػات ٯبعل ػػا لػػك ألػػف جنيػػه، وإذا كااػػ  اب٢بػػد األدٌل فتكػػوف مائػػة جنيػػه، ولكػػن العشػػرة ج
 ألاه خّب الرازقْب، ولذلك قاؿ لنا   ا٢بدي  القدسي:

ٔٳ  ٜٳاٜٳا  }} ٔٳابٵ ّٳ  ابٵ ّٳآزٳ ْٵؿٹلٵ  آزٳ ْٵؿٹلٵأځ ْٵؿٹلٵ  أځ ْٵؿٹلٵأڂ ٝٵوځ  أڂ ٝٵوځعٳًځ   1010{{  عٳًځ

اجعػػل عنػػدؾ جػػزءاً مػػن السػػخاء، ألف ت ُٰبػػب السػػخاء واألسػػخياء، وص يُوجػػد شػػيء 
 :ء كال دقة، قاؿ يدفع األمراض والبال

ٔٳ  بٳابٶابٳابٶا  غٳبٵعٹنيٳغٳبٵعٹنيٳ  تٳػٴسټتٳػٴسټ  ايكٻسٳقځ١ڂايكٻسٳقځ١ڂ  }} ٔٳَٹ   1111{{ايػټ٤ٛٹ ايػټ٤ٛٹ   َٹ

كم ابب؟ سبعْب ابابً، وقيل أف أدانهم ا٥بم، فلو ُأصيب أكٌد اب٥بػم سيقاػي عليػه، فػال 
يسػػتطيع النػػـو وص ككػػل وص يشػػرب، فػػإذا كااػػ  سػػتدفع سػػبعْب ابابً مػػن الػػبالء، ف ػػل اػػَبؾ 

 ة األولػػػػػْب الػػػػػذين فػػػػػازوا قكػػػػػراـ رب العػػػػػا٤بْب قػػػػػاؿ فػػػػػي م ت: ال ػػػػػدقة؟!! ولػػػػػذلك ا١بماعػػػػػ
                     ((ٜٜ)ا٢بشر)قد يقوؿ قائل: كااوا أونيػاء ومع ػم أمػواؿ كرػّبة، لكػن  ا٢بشر

                                                           
 البخاري ومسلم عن أ  هريرة  ٓٔ
 معجم الطرباٍل عن رافع بن خديج  ٔٔ
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  ت قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ:                                    ((ٜٜ)ا٢بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر)ا٢بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
مع م شيء، واألمور ابلكاد تسّب بسَب ت، ولكػن م دخلػوا   هػذا البػاب  كااوا فقراء ولي 
 .ليتاجروا مع ت 

  األستاغ ادلضاػفحاألستاغ ادلضاػفح
  فمػن يتػػاجر   هػػذة التجػػارات الرالثػػة مػػاذا لػػه عنػػد ت؟                    

ػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػاطر(فػػػػػػػػػػػاطر(ٜٕٜٕ))  د ت، أرابك ػػػػػػػػػػػػم أ ػػػػػػػػػػػػعافاً ماػػػػػػػػػػػػاعفة، فمػػػػػػػػػػػػن ُيسػػػػػػػػػػػػبِّل ت مػػػػػػػػػػػػن م، أو ٰبمِّ
 أو يُكربِّ ت، فحارة النيب قاؿ:

ٔٳ  }} ٔٳايډصٹٜ ٕٳ  ايډصٹٜ ٕٳٜٳصٵنڂطٴٚ ٔٵ  ٜٳصٵنڂطٴٚ ٔٵَٹ ٘ٹ  ٍڇٍڇدٳ٬دٳ٬  َٹ ًډ ٘ٹاي ًډ ٔٵ  اي ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ٘ٹتٳػٵبٹٝشٹ ٙٹ  تٳػٵبٹٝشٹ ُٹٝسٹ ٙٹٚٳتٳشٵ ُٹٝسٹ ٙٹ  ٚٳتٳشٵ ٙٹٚٳتٳهڃبٹريڇ ٘ٹ،  ٚٳتٳهڃبٹريڇ ًٹًٝٹ ٗٵ ٘ٹ،ٚٳتٳ ًٹًٝٹ ٗٵ ٔٳ  ٚٳتٳ ٔٳٜٳتٳعٳاطځؿڃ   ٜٳتٳعٳاطځؿڃ

ٍٳ ٛٵ ٍٳسٳ ٛٵ ٔٻ  ايڃعٳطٵفڇ،ايڃعٳطٵفڇ،  سٳ ٗٴ ٔٻيځ ٗٴ ٟپ  يځ ٚڇ ٟپزٳ ٚڇ ٟٿ  زٳ ٚڇ ٟٿنځسٳ ٚڇ ٌڇ،  نځسٳ ٓٻشٵ ٌڇ،اي ٓٻشٵ ٕٳ  اي ٕٳٜٴصٳنِّطٴٚ ٔٻ   ٜٴصٳنِّطٴٚ ٗڇ ٔٻ بٹكٳاسٹبٹ ٗڇ   1212{{بٹكٳاسٹبٹ

يحة ت ػػعد كػػٌب ت ػػل إىل عػػرش الػػرٞبن، فتطػػوؼ كػػوؿ العػػرش، وتسػػبِّل ت إف التسػػب
!!، هل يسػتطيع أكػٌد أف ٰبسػب إىل يـو القيامة، وهذا كله يُكتب   صحيفة من قا٥با ع 

هػػذة ا٢بسػػبة؟!! إف مػػا تسػػبحوف ت تعػػاىل بػػه مػػن الت لػػيالت والتحميػػدات والتكبػػّبات والػػٍب 
كػػدويِّ النحػػل كػػٌب ي ػػلن إىل   -يعػػِب صػػوت  -و٥بػػن دويٌّ اقو٥بػػا   ختػػاـ ال ػػالة ٱبُػػرجن 

وكػػذلك مػن يقػػرأ القػرآف كا يػػـو يُػذكرف ب ػػاكب ن إىل يػـو القيامػة ...  العػرش، فػيطُفن كولػػه
 القيامة عندما يدخل ا١بنة يُقاؿ له:

ٌٵ  ٚٳاضٵتٳلڇٚٳاضٵتٳلڇ  اقڃطٳأڃاقڃطٳأڃ  }} ٌٵٚٳضٳتٿ ُٳا  ٚٳضٳتٿ ُٳانځ ٓٵتٳ  نځ ٓٵتٳنڂ ٌٴ  نڂ ٌٴتٴطٳتٿ ٝٳا،  ؾٹٞؾٹٞ  تٴطٳتٿ ْٵ ٝٳا،ايسټ ْٵ ٕٻ  ايسټ ٕٻؾځإڇ ٓٵعڇيځتٳ  ؾځإڇ ٓٵعڇيځتٳَٳ ٓٵسٳ  وځوځَٳ ٓٵسٳعٹ ٜٳ١ٺ  آخٹطڇآخٹطڇ  عٹ ٜٳ١ٺآ   آ

ٗٳا  تٳكڃطٳأڂتٳكڃطٳأڂ ٗٳابٹ   1313{{بٹ

كلما قرأت كلما علػوت   ا٤بقػاـ و  الػدرجات، ومنزلتػك تكػوف عنػد آخػر آيػة قرأذػا 
 .  الدايا، وتكوف منزلتك   ا٤بقاـ الكرَل عند ت 

ولذلك كاف كرّب من ال ا٢بْب ٰبافظوف على الورد القرآٍل، فال بد أف يكوف له مػع ت  
داً قرآايػاً يقػرأة ع، وأولػب م كػاف يكرمػه ت   سػاعة خػروج الػروح يكػوف عنػد آيػة  كل يـو ور 

 .كرٲبة من آايت كتاب ت 
                                                           

 مسند أٞبد وا٢باكم عن النعماف بن بشّب  ٕٔ
 جامع الَبمذي وسنن أ  داود عن عبد ت بن عمرو ر ي ت عن ما ٖٔ
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كفػػرت قربهػػا   بيت ػػا، وكااػػ  ت ػػـو الن ػػار وتقػػـو الليػػل، وتقػػرأ   السػػيدة افيسػػة 
  فجػػاء ميعػػاد موذػػا  -وهػػي مدفواػػة فيػػه اآلف  -كتػػاب ت   قربهػػا الػػذي كفرتػػه بنفسػػ ا 

رمااف فمر  ، فقالوا: ٥با أفطػري، فالطبيػب يقػوؿ ص بػد مػن ذلػك، قالػ : لقػد ٛبنيػُ  أف 
وأان صائمة، وأاتم تريدواِب أف أُفطر!! فأخذت تقرأ   وردها من القػرآف إىل أف  ألقى ت 

  وصػػػل  إىل سػػػورة األاعػػػاـ وقػػػرأت:                        ((ٕٕٔٚٔٚ)األاعػػػاـ)خػػػرج السػػػر و  األاعػػػاـ
عنػػػد موتػػػه أخػػػذ يقػػػرأ  اإل٥بػػػي!!، لنػػػرى أيػػػن تكػػػوف ا٤بنزلة؟!!.سػػػيدان عمػػػر بػػػن عبػػػد العزيػػػز 

القػػػػرآف، وبعػػػػد قليػػػػل ُكشػػػػف القنػػػػاع عػػػػن قلبػػػػه، ورأى منزلتػػػػه   دار النعػػػػيم، ألف ا٤بػػػػؤمن   
  اللحظات األخّبة يرى ما أعدلة له ت   جنة النعػيم، فقػرأ:                        

  ((ٙٔٙٔ)ال افات)وخرج  روكه!!، والنماذج كرّبة   هذا الباب، فيقولوف له: ال افات 
ٌٵ  ٚٳاضٵتٳلڇٚٳاضٵتٳلڇ  اقڃطٳأڃاقڃطٳأڃ  }} ٌٵٚٳضٳتٿ ُٳا  ٚٳضٳتٿ ُٳانځ ٓٵتٳ  نځ ٓٵتٳنڂ ٌٴ  نڂ ٌٴتٴطٳتٿ ٝٳا،  ؾٹٞؾٹٞ  تٴطٳتٿ ْٵ ٝٳا،ايسټ ْٵ ٕٻ  ايسټ ٕٻؾځإڇ ٓٵعڇيځتٳوځ  ؾځإڇ ٓٵعڇيځتٳوځَٳ ٓٵسٳ  َٳ ٓٵسٳعٹ ٜٳ١ٺ  آخٹطڇآخٹطڇ  عٹ ٜٳ١ٺآ   آ

ٗٳا  تٳكڃطٳأڂتٳكڃطٳأڂ ٗٳابٹ   1414{{بٹ

  فضً اٌظذلحفضً اٌظذلح
 والذي يُنفع قاؿ فيه كارة النيب:

ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٘ٹ  ٜٳسٹٜٳسٹ  ؾٹٞؾٹٞ  تٳكځعٴتٳكځعٴ  ايكٻسٳقځ١ځايكٻسٳقځ١ځ  إڇ ٘ٹايًډ ٌٳ  ايًډ ٌٳقځبٵ ٕٵ  قځبٵ ٕٵأځ ُٴكٳسٻمڇ  ٜٳسٹٜٳسٹ  ؾٹٞؾٹٞ  تٳكځعٳتٳكځعٳ  أځ ُٴكٳسٻمڇايڃ ٘ٹ  ايڃ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ   1515{{  عٳ

ال دقة تقع   يد ت قبل أف تقع   يػد الفقػّب(، كخػذها هػو أوصً منػك، فمػاذا يفعػل 
 :فا؟ يُربي ا ويُنمي ا إىل يـو القيامة، قاؿ 

ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٍڇ  تٳكٳسٻمٳتٳكٳسٻمٳ  َٳ ٍڇبٹعٳسٵ ُٵطٳ٠ٺ  بٹعٳسٵ ُٵطٳ٠ٺتٳ ٔٵ  تٳ ٔٵَٹ ٌٴ  ٚٳ٫ٚٳ٫  طځٝٿبٺطځٝٿبٺ  نځػٵبٺنځػٵبٺ  َٹ ٌٴٜٳكڃبٳ ٘ٴ  ٜٳكڃبٳ ًډ ٘ٴاي ًډ ٕٻ  ايڀډٝٿبٳ،ايڀډٝٿبٳ،  إڇ٫إڇ٫  اي ٕٻٚٳإڇ ٘ٳ  ٚٳإڇ ًډ ٘ٳاي ًډ ٗٳا  اي ٗٳاٜٳتٳكځبٻًڂ   ٜٳتٳكځبٻًڂ

٘ٹ، ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٘ٹ،بٹ ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ِٻ  بٹ ِٻثٴ ٗٳا  ثٴ ٗٳاٜٴطٳبٿٝ ٘ٹ  ٜٴطٳبٿٝ ٘ٹيٹكٳاسٹبٹ ُٳا  يٹكٳاسٹبٹ ُٳانځ ِٵ  ٜٴطٳبٿٜٞٴطٳبٿٞ  نځ ِٵأځسٳسٴنڂ ٙٴ  أځسٳسٴنڂ ٛٻ ًڂ ٙٴؾځ ٛٻ ًڂ ٕٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ؾځ ٕٳتٳهڂٛ ٌٳ  تٳهڂٛ ٌٳَٹجٵ ٌڇ   َٹجٵ ٌڇ ايڃذٳبٳ     1616{{ايڃذٳبٳ

ٕٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  }}  : : و  رواية ٕٳتٳهڂٛ ٌٳ  تٳهڂٛ ٌٳَٹجٵ   1717{{سٻقڂٛا سٻقڂٛا ؾځتٳكٳؾځتٳكٳ  أڂسٴسٺ،أڂسٴسٺ،  َٹجٵ

                                                           
 جامع الَبمذي وسنن أ  داود عن عبد ت بن عمرو ر ي ت عن ما ٗٔ
 الرب وال لة صبن ا١بوزي عن عائشة اهنع هللا يضر ٘ٔ
 البخاري ومسلم عن أ  هريرة  ٙٔ
 جامع البياف للطربي عن أ  هريرة  ٚٔ
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والُفلو هو ا٤ب ر ال غّب ابن ا٢ب ػاف، فالعبػد قػد يت ػدؽ ابلشػيء البسػيط ص يُلقػي لػه 
ابصً فيجػدة يػػـو القيامػة كجبػػل ُأكػػد، فُيقػاؿ لػػه: خػذ هػػذة صػػدقتك، فيقػوؿ: اي رب ومػػن أيػػن 
يل؟! ومػػٌب ت ػػدقُ  فػػا؟! فيقػػاؿ لػػه: هػػذة صػػدقتك الػػٍب ت ػػدق  فػػا   يػػـو كػػذا أخػػذانها 

 ف ارت كما ترى  كجبل ُأكد، ولذلك كارة النيب قاؿ لنا:وربيناها 
ٓٻاضٳ  اتٻكڂٛااتٻكڂٛا  }} ٓٻاضٳاي ٛٵ  اي ٛٵٚٳيځ ُٵطٳ٠ٺ  بٹؿٹلٿبٹؿٹلٿ  ٚٳيځ ُٵطٳ٠ٺتٳ   1818{{  تٳ

كخػػػذها وينمي ػػػا ويُربي ػػػا، ويػػػـو القيامػػػة  ص تست ػػػغر شػػػيااً مػػػن ال ػػػدقات ألف ت 
٘بػدها كجبػل ُأكػػد، ا٤ب ػم أف تت ػػدؽ وأاػ  صػحيل شػػحيل، وإايؾ أف تعمػل كمػػن كػذلر منػػه 

   .... النػػػيب عنػػػدما كتيػػػه ا٤بػػػوت يقػػػوؿ:كاػػػرة                                 
       )ا٤بؤمنوف()ا٤بؤمنوف(  
ٜٳا  }} ٜٳاقٌٝ  ٍٳ  قٌٝ  ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ٘ٹ،ايًډ ٟټ  ايًډ ٟټأځ ِٴ  ايكٻسٳقځ١ٹايكٻسٳقځ١ٹ  أځ ِٴأځعٵظځ ٍٳ  أځدٵطٶا؟أځدٵطٶا؟  أځعٵظځ ٍٳقځا ٕٵ  ::قځا ٕٵأځ ْٵتٳ  تٳكٳسٻمٳتٳكٳسٻمٳ  أځ ْٵتٳٚٳأځ   ؾٳشٹٝ ٷ،ؾٳشٹٝ ٷ،  قٳشٹٝ ٷقٳشٹٝ ٷ  ٚٳأځ

ٌٴ  ايڃؿځكڃطٳايڃؿځكڃطٳ  تٳدٵؿٳ٢تٳدٵؿٳ٢ َٴ ٌٴٚٳتٳأڃ َٴ ٓٳ٢،  ٚٳتٳأڃ ٓٳ٢،ايڃػٹ ٌٴ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ايڃػٹ ٗڇ ُٵ ٌٴتٴ ٗڇ ُٵ ّٳ،  بٳًځػٳتٹبٳًځػٳتٹ  إڇشٳاإڇشٳا  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  تٴ ًڃكڂٛ ّٳ،ايڃشٴ ًڃكڂٛ ًڃتٳ  ايڃشٴ ًڃتٳقڂ   نځصٳا،نځصٳا،  ٕڈٕڈيٹؿڂ٬يٹؿڂ٬  قڂ

ٕٳ  ٚٳقځسٵٚٳقځسٵ  نځصٳا،نځصٳا،  ٕڈٕڈٚٳيٹؿڂ٬ٚٳيٹؿڂ٬ ٕٳنځا   1919{{  ٕڈٕڈيٹؿڂ٬يٹؿڂ٬  نځا

 يقاؿ له: هالل كن  ت دق  وأا  صحيل شحيل؟
بػل إاػك ٘بػور علػى مػن نك، لكػن عنػد ا٤بػوت مل يعػد لػك شػيء! ال دقة الٍب يريدها م

، وص ٯبػب أف تنقػذ افسػك وهػي ص تػزاؿ ملكػك  ٥بم، فاترك ا ٥بم، لكن كولك ألهنا أصبح
بد أف يكوف لك ا يٌب من ال دقات، فباب ال دقات مفتوٌح دائماً وأبداً، لكي تكػوف مػن 

 الذين أكرم م ت ابلتجارة معه.

  ذٌفيح األظٌسذٌفيح األظٌس
  هػػؤصء مػػاذا ٥بػػم أياػػاً عنػػد رفػػم؟        م كسػػناذم، ويػػوفي م سػػيوفي

 وعد بذلك وهو ص ٱُبلف ا٤بيعاد. أجر طاعت م كاملة  مة، ألف ت 

                                                           
 البخاري ومسلم عن عدي بن كاط  ٛٔ
 البخاري ومسلم عن أ  هريرة  ٜٔ
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  فضً اهللفضً اهلل
    وهػػل يعطػػي م أجػػورهم فقػػط؟ ص، ولكػػن:        وإذا تكلمػػ  عػػن

مػػػن فاػػػله ص يسػػػتطيع أكػػػٌد مػػػن األولػػػْب وص  فاػػػل ت فحػػػدِّث وص كػػػرج، فمػػػا يُعطػػػي م 
ن التعبػػػّب عنػػػه، أو اإلتيػػػاف علػػػى مػػػا فيػػػه، ألف فاػػػل ت عظػػػيم وكبػػػّب كمػػػا وصػػػفه   اآلخػػػري

 ؟!!القرآف، ومن ذا الذي ي ف الفال الكبّب، والفال العظيم للكبّب العظيم 
الػػذي يتػػاجر مػػع          ومػػع ذلػػك وعػػدهم بوعػػد آخػػر كلنػػا اتمنػػاة: 

  وقػػع   ذاػػب سػػيغفرة لػػه الغفػػار: ت فػػذة التجػػارات لػػو أخطػػأ وهفػػا و                 
         ((ٔٔٗٔٔٗ)هود)ولو وقػع   كػرٍب سػُيفرجه ت، ولػو وقػع   شػدة سػيزيل ا عنػه ت جػل  هود

    عُػػالة، ألاػػه تػػوصة ٗبغفرتػػه، وسيشػػكرة علػػى هػػذا العطػػاء، وهػػذا الشػػكر كنػػز ا٤بزيػػد:     
               ((ٚٚ)إبػػػػراهيم)سػػػػيزيدة ويوفقػػػػه أكرػػػػر للقيػػػػاـ ابلطاعػػػػات، ولعمػػػػل السػػػػنن  إبػػػػراهيم

والنوافػػل والقػػرابت، ويغػػرؼ لػػه أكرػػر مػػن كنػػوز ا٣بػػّبات اإل٥بيػػة إذا كػػاف مػػن أهػػل ال ػػدقات، 
 ، وت وفوٌر ركيم.فااًل من ت 

ة هػػذا الكػػالـ ا٤بسػػلموف كل ػػم   اكتيػػاج أف يعرفػػوة، لكػػي ص يكػػوف ٮبنػػا كلػػه   ٘بػػار 
 ، والٍب هي األساس لنا   الدايا واآلخرة.الدايا، واَبؾ التجارة مع ت 

  ولػػػػػػػػذلك قػػػػػػػػاؿ ت ٢باػػػػػػػػرة النػػػػػػػػيب:                                      
 هػػػػػذا الكػػػػػالـ هػػػػػو ا٢بػػػػػع الػػػػػذي ص يقبػػػػػل الػػػػػنقض، وص يقبػػػػػل الشػػػػػك، وص يقبػػػػػل التجربػػػػػة:

                      ((ٕٕٕٕٔٔ)النساء)النساء                          ((ٛٚٛٚ)النساء)النساء. 
 !! بػػػػػل ُ٘بػػػػػرب   الػػػػػدايا، .... ،!!ص ٯبػػػػػوز ل اسػػػػػاف أف يقػػػػػوؿ: ُأجػػػػػرب مػػػػػع ت، ص

 ...  أو ُ٘بػػػػػرب   أسػػػػػػواؽ الػػػػػدايا، و  ٘بػػػػػػارات الػػػػػدايا، لكػػػػػػن مػػػػػع ت يكػػػػػػوف كػػػػػع اليقػػػػػػْب
 .ت ص تنفع التجربة مع 

                              ألف ت هػػػػػو الػػػػػذي
يعلػػم سػػران وج ػػران، ويعلػػم مػػا كػػاف، ومػػا هػػو كػػائٌن، ومػػا هػػو يكػػوف، ويُب ػػر خفػػااي ال ػػدور، 

فػػال بػػد أف اكػػوف م ػػدقْب  ويُب ػػر كنػػااي القلػػوب، ويُب ػػر كػػل شػػيء لنػػا أو فينػػا أو كولنػػا،
 من عند ت. بكالـ ت وص اشك وص ار ب ٢بظة فيما جاء به رسوؿ ت 
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  ًساشح اٌىرابًساشح اٌىراب
وبعػػد ذلػػك بشلػػر ت األمػػة احملمديػػة ببُشػػرى عظيمػػة، فلنػػا كلنػػا ا ػػيب   هػػذة الُبشػػرى 

ألانا  -٫بن ورلثنا هؤصء القـو                  وا٢بمد ع: 
الكتاب ا٢بع وهو القػرآف الكػرَل، وهػذا الكتػاب ُم ػيمن علػى   -اصطفيناهم على بقية األمم 

كػػل الكتػػب السػػماوية اأُلخػػرى، ف ػػذا الكتػػاب ٰبتػػوي علػػى كػػل مػػا جػػاء بػػه النبيػػْب وا٤برسػػلْب 
 .، وهو سيدان دمحم السابقْب، والزايدة الٍب جاء فا أكـر الناس على ت

وهػػػؤصء القػػػـو ذكػػػر ت أاػػػه سػػػيورِّث م الكتػػػاب، يعػػػِب اػػػور الكتػػػاب، وعلػػػـو الكتػػػاب، 
وثواب ت العظيم الػذي أعػدلة ألهػل هػذا الكتػاب، وفاػل ت الكػرَل الػذي ج ػزلة ٤بػن يعمػل 

 فذا الكتاب، جعله ت ٥بؤصء القـو وراثة.
عػػِب من ػػرت لػػه تركػػة بػػدوف تعػػب وص عنػػاء وص عمػػل، والوراثػػة يعػػِب فػػالف ورث فػػالف، ي

وأكل  ا٤باؿ ماؿ الوراثة، فاع سبحااه وتعاىل تفالل علينا ٝباعة ا٤بؤمنْب فجعػل لنػا وراثػة هػذا 
 الكتاب ا٤ببْب.

 مػػػػع أانػػػػا كمػػػػا ذكػػػػر أف هػػػػؤصء القػػػػـو ليسػػػػوا صػػػػنفاً واكػػػػداً، ولكػػػػن م ثالثػػػػة أصػػػػناؼ: 
                         ولكػػػػػن م كل ػػػػػم

ورثة للكتاب، وكل ػم ٥بػم ا ػيٌب مػن مػّباث هػذا الكتػاب، فػال ٯبػوز ٤بسػلم م مػا كػاف شػأاه، 
وص لعامٍل م ما كاف قدرة، أف ٱُبػّرِج فػرداً مػن األمػة مػن مػّباث هػذا الكتػاب بعػد أف أعطػاة ت 

 -  كقاً   مّباث هذا الكتاب. -وهو منزؿ الكتاب 
وكػٌب أف ت بػدأ ابلظػامل لنفسػه، والظػامل لنفسػػه هػو الػذي وقػع   الػذاوب، أو وقػػع   
 ا٤بعاصػػػػػػػػػػي، أو وقػػػػػػػػػػع   اآلاثـ، ٤بػػػػػػػػػػاذا؟ لُيعطيػػػػػػػػػػه أمػػػػػػػػػػالً   طاعػػػػػػػػػػة ت، والتوبػػػػػػػػػػة إىل ت، 

 .والرجوع إىل ت 
 ف اب٣بّبات، ٤باذا؟اعة السابقو ال نف الرال  وهم ا١بموأخلر 

كػػٌب ص يغػػَبوا، فيقولػػوف: ٫بػػن أكسػػن مػػن هػػؤصء، فػػنحن اعبػػد ت، واعمػػل ع، واطيػػع 
ع، ص تغَبل ألهنم جػاءوا قػبل م، جػاءوا أوصً لّبوػب م   التوبػة، ولكػي ص ييأسػوا مػن فاػل ت 
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 فيعرفوا أف فال ت ، :واسع، وكاف ت تعاىل يقوؿ لداود 
ٌڇ املڂػٳبٿشٹني   }} َٹٔ ظٳدٹ ٞٻ  ْٹبٹني أځسٳبټ إڇي ٚٴزٴ أڂْٹنيٴ املڂصٵ ٌڇ املڂػٳبٿشٹني ٜٳا زٳا َٹٔ ظٳدٹ ٞٻ  ْٹبٹني أځسٳبټ إڇي ٚٴزٴ أڂْٹنيٴ املڂصٵ   2020{{ٜٳا زٳا

٤بػػاذا؟ ألف ا٤بػػذاب عنػػدما يرجػػع إىل ت قلبػػه ينكسػػر، وت يريػػد القلػػوب ا٤بنكسػػرة إىل 
 منه: ، وّب العابد الذي يغَبل، ومن يغَب  جائز ٰببط عمله، وص يتقبله ت ت 

ْٳا  }} ْٳاأځ ٓٵسٳ  أځ ٓٵسٳعٹ ٓٵهځػٹطٳ٠ٹ  عٹ ُٴ ٓٵهځػٹطٳ٠ٹايڃ ُٴ ِٵ  ايڃ ٗٴ ِٵقڂًڂٛبٴ ٗٴ ٔٵ  قڂًڂٛبٴ ٔٵَٹ   2121{{  أځدٵًٹٞأځدٵًٹٞ  َٹ

فا٤بقت ػػد وػػّب السػػابع اب٣بػػّبات وػػّب الظػػامل لنفسػػه، والظػػامل لنفسػػه جػػائز أاػػه ا٤بنشػػغل 
ابلدايا، وا٤بقت د ا٤بنشغل ابلدايا ومع ا اآلخرة، فأخذ من هذة ومن هذة، والسػابع اب٣بػّبات 

 .الذي ااشغل ابع عما سواة، ف م درجات عند ت 
أو تقػػػوؿ: الظػػػامل لنفسػػػه الػػػذي لػػػه سػػػياات ولػػػي  لػػػه كسػػػنات، وا٤بقت ػػػد الػػػذي لػػػه 

مػن  كسنات وله سياات مرل بعاػ ما، والسػابع اب٣بػّبات الػذي لػه كسػنات وكفظػه ت 
 الوقوع   السياات.

كل هذة معاٍل تتحمل ا اآلايت، وفي ا معاٍل ص استطيع أف اوفي ا لاػيع الوقػ  كػٌب 
 ا٤ب م أف الرالثة كل م ورثة   الكتاب.ص اطيل عليكم، و 
 يقوؿ: صعد يوماً ا٤بنرب وقاؿ: ٠بع  رسوؿ ت  سيدان عمر 

ٓٳا  }} ٓٳاغٳابٹكڂ ْٳا  غٳابٹلٷ،غٳابٹلٷ،  غٳابٹكڂ َٴكڃتٳكٹسٴ ْٳاٚٳ َٴكڃتٳكٹسٴ ٓٳا  ْٳازڈ،ْٳازڈ،  ٚٳ ُٴ ٓٳاٚٳظځايٹ ُٴ ٘ٴ  َٳػٵؿڂٛضٷَٳػٵؿڂٛضٷ  ٚٳظځايٹ ٘ٴيځ ُٳطٴ  ٚٳقځطٳأځٚٳقځطٳأځ" "   يځ ُٳطٴعٴ ِٵ  ""  ::عٴ ٗٴ ٓٵ ُٹ ِٵؾځ ٗٴ ٓٵ ُٹ ِٷ  ؾځ ِٷظځايٹ   ظځايٹ

٘ٹ ٓٳؿڃػٹ ٘ٹيٹ ٓٳؿڃػٹ ِٵ  يٹ ٗٴ ٓٵ َٹ ِٵٚٳ ٗٴ ٓٵ َٹ ِٵ  َٴكڃتٳكٹسٷَٴكڃتٳكٹسٷ  ٚٳ ٗٴ ٓٵ َٹ ِٵٚٳ ٗٴ ٓٵ َٹ ٝٵطٳاتٹ  بٹلٷبٹلٷغٳاغٳا  ٚٳ ٝٵطٳاتٹبٹايڃدٳ ٕڇ  بٹايڃدٳ ٕڇبٹإڇشٵ ٘ٹ "   بٹإڇشٵ ٘ٹ " ايًډ   2222{{ايًډ

 ، سػابقنا سػػابع:  الػذي ينقلػه عػن رسػوؿ ت ر ػى ت عنػه ..وهػذا كػالـ سػيدان عمر 
                                   )الواقعة()الواقعة(  

لػػه ا ػػيٌب   مػػّباث ومقت ػػدان انج، ومنا٤بنػػا مغفػػوٌر لػػه، ألاػػه وارث الكتػػاب، ومػػا داـ 
 .الكتاب فال بد أف ٰبظى ٗبغفرة الرءوؼ الركيم 

                                                           
 لعجلوٍلكشف ا٣بفا ل ٕٓ
 ذكرة الغزايل   البداية ٕٔ
 الوسيط   تفسّب القرآف اعمتيد للواكدي، والبع  والنشور للبي قي عن عمر بن ا٣بطاب  ٕٕ



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج فاطش35-29(                  ذفغري اآلياخ ) 318 )                                            ًساشح اٌىراب      : 22

هنػاؾ            وكيف يكػوف واراثً للكتػاب وص ينػاؿ ا٤بغفػرة؟!! 
اصػػطفاء، فحػػٌب إذا وقػػع   الػػذاب فػػال بػػد أف يقػػدِّر ت لػػه توبػػة وأوبػػة، ورٗبػػا يػػدخل   قػػوؿ 

 ت:                         (ٚٓ)الفرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
  مكػػاف كػػل سػػياة كسػػنة:                    ((ٚٓٚٓ)الفرقػػاف)ف ػػؤصء كل ػػم ورثػػة الكتػػاب  الفرقػػاف

 الذين أكرم م ت والذين ٫بن من م أٝبعْب.
 والعمػػػػػػػل: لُيعّرِفنػػػػػػػا اف هػػػػػػػذا بعيػػػػػػػد عػػػػػػػن دائػػػػػػػرة ا١ب ػػػػػػػاد...... وهػػػػػػػذا كلػػػػػػػه ٤بػػػػػػػاذا؟ 

            فال ت ، ... ولذلك قاؿ: 
ٔٵ  }} ٔٵيځ ٌٳ  يځ ٌٳٜٳسٵخٴ ٓٻ١ځ  ٜٳسٵخٴ ٓٻ١ځايڃذٳ ِٵ  أځسٳسٷأځسٳسٷ  ايڃذٳ ٓٵهڂ ِٵَٹ ٓٵهڂ ٌڈ،  َٹ ُٳ ٌڈ،بٹعٳ ُٳ ْٵتٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫: : قځايڂٛاقځايڂٛا  بٹعٳ ْٵتٳأځ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  أځ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ؟  ضٳغٴٛ ٘ٹ؟ايًډ ٍٳ  ايًډ ٍٳقځا ْٳا،  ٚٳ٫ٚٳ٫: : قځا ْٳا،أځ   إڇ٫إڇ٫  أځ

ٕٵ ٕٵأځ ْٹٞ  أځ ُٻسٳ ْٹٜٞٳتٳػٳ ُٻسٳ ٘ٴ  ٜٳتٳػٳ ًډ ٘ٴاي ًډ ٘ٴ  اي ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ُٳ١ٺ  َٹ ُٳ١ٺبٹطٳسٵ ٌڈ   بٹطٳسٵ ٌڈ ٚٳؾځهٵ   2323{{ٚٳؾځهٵ

  ضاء ًسشح اٌىرابضاء ًسشح اٌىرابظظ
 ...         هػػػػػػػػػػؤصء القػػػػػػػػػػـو ورثػػػػػػػػػػة الكتػػػػػػػػػػاب أيػػػػػػػػػػن يػػػػػػػػػػذهبوف؟ 

وكلمػػة )عػػدف( يعػػِب اإلقامػػة، يعػػِب يقيمػػوف   جنػػات، وإف كااػػ  ُتسػػمى جنػػات عػػدف، لكػػن 
 جنات اإلقامة الٍب يقيموف في ا، وماذا يكوف في ا؟ في ا كما قاؿ كارة النيب:

ٗٳا  }} ٗٳاؾٹٝ ٔٷعٳعٳ  ٫٫  َٳاَٳا  ؾٹٝ ٔٷٝٵ ٕٷ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ضٳأځتٵ،ضٳأځتٵ،  ٝٵ ٕٷأڂشٴ ُٹعٳتٵ،  أڂشٴ ُٹعٳتٵ،غٳ ًڃبٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  خٳڀځطٳخٳڀځطٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  غٳ ًڃبٹقځ   2424{{بٳؿٳطڈ بٳؿٳطڈ   قځ

إايكػػم أف يسػػمع أكػػٌد عػػن وصػػف مػػن أوصػػاؼ اعػػيم ا١بنػػة   القػػرآف ويسػػبع إىل ذهنػػه 
، ف ػػذا تقريػػٌب للحقيقػػة فقػػط، لكػػن اعػػيم ا١بنػػة كمػػا ذكػػر  شػػيء كسػػي، فُيشػػب ه بنعػػيم كسػػيِّ

بػػاؿ، وص اأُلذف ٠بعتػه، وص األعاػاء ٤بسػػته، ف ػذا اعػػيم النػيب، ص العػْب رأتػػه، وص خطػر علػى ال
 .لن اراة إص يـو التكرَل   جوار العزيز الركيم 

ملَ كا لنػػا فػػذة األوصػػاؼ؟ للتحبيػػب وللَبويػػب، لكػػن كقيقػػة اعػػيم ا١بنػػة ص أكػػد مػػن 
   األولػػػػػْب وص اآلخػػػػػرين يسػػػػػتطيع وصػػػػػفه، وص اعتػػػػػه أبػػػػػداً، وكػػػػػل مػػػػػا   األمػػػػػر كمػػػػػا قػػػػػاؿ ت:

                     ((ٖٖ٘٘)ؽ)كل ما يريدواه، وهذا ما يعرفوة، لكن الػذي ص يعرفػوة؟ قػاؿ:   ؽ
                                                           

 معجم الطرباٍل عن طارؽ بن شريك  ٖٕ
 صحيل مسلم ومسند أٞبد عن س ل بن سعد  ٕٗ
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               ((ٖٖ٘٘)ؽ)ا٤بزيػػد الػػذي عنػػدة هػػل يسػػتطيع أكػػٌد أف يعرفػػه؟! أو يػػتك لن بػػه؟! أو  ؽ
 ، ف ذا اعيم ا١بنة.يتنبلأ به؟! كاشا ع 
إايؾ أف تظػن أف هػذا الػذهب                    فلما يقػوؿ:

 كذهب الدايا، أو األساور كالٍب اراها عند ٘بار الذهب عندان، ص، ف ذا شيء ٨بتلف ٛباماً.
        : 

نػػػيب علػػػى وإايؾ أف تظػػػن أاػػػه كريػػػر كحريػػػر الػػػدايا الػػػذي البسػػػه هنػػػا، والػػػذي كرلمػػػه ال
 ... الرجاؿ وأكلله للنساء، ف و شيء ٨بتلف ٛباماً، ولكنه تقريٌب لنف اـ

عنػػد خػػروج  لكػػن اعػػيم ا١بنػػاف ص يسػػتطيع أكػػٌد اعتػػه وص وصػػفه إص إذا أكرمنػػا ت 
الػػروح، فيظ ػػر للمػػؤمن التقػػيِّ النقػػيِّ بعػػض أاػػواع النعػػيم الػػٍب ُج ػػزِّت لػػه   ا١بنػػة ويراهػػا لكػػي 

لػوا   ٥بػذة األمػاكن وأخرجػوٍل مػن الػدايا ومػا في ػا، ُٰبػب لقػاء ُٰبب لقاء ت  ويقػوؿ: هيػا عجِّ
 لقاءة. ت فُيحب ت 

  إرىاب احلَضَْإرىاب احلَضَْ
                : 

الػػذي يتػػاجر مػػع ت فػػذة التجػػارة، والػػذي يػػرث ويكػػوف لػػه ا ػػيٌب   إرث الكتػػاب، 
ؿ أجر يُعجله لػه ت أف يُػذهب عنػه ا٢بػزف، وأي هػمٍّ ٰبػل  بػه يُزيلػه ت، وأي اكبػة تنػزؿ بػه فأو 

 يُزيل ا ت بفاله ومنِّه وكرمه.
ويُذهب عنه ا٢بُزف من خوؼ سوء ا٣باٛبة، ويُػذهب عنػه ا٢بُػزف ٢بظػة قػبض الػروح،  -

ذهب عنػه ا٢بُػزف ويُذهب عنه ا٢بُزف عند دخوله إىل عامل الربزخ وسؤاؿ ا٤بلكْب، ويُ 
يـو الفزع األكرب فيػدخل ا١بنػة بغػّب كسػاب، أو يتلقلػى كتابػه ابليمػْب، ويكػوف مػن 
الػػذين يسػػتظلوف ٙبػػ  منػػل العػػرش يػػـو ص منػػل إص منلػػه، ويُػػذهب ت كزاػػه   هػػذا 
  اليػػػػػػػػػػـو مػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػوؼ دخػػػػػػػػػػوؿ ج ػػػػػػػػػػنلم ألاػػػػػػػػػػه أخػػػػػػػػػػذ األمػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػرٞبن: 

                              ((ٕٕٛٛ)األاعاـ)األاعاـ. 
الػػدايا، وأكػػزاف الػػربزخ، وأكػػزاف اآلخػػرة، وإذا دخػػل  فيُػػذهب ت عنػػه كػػل أكػػزاف -
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كػػػل ُكػػػزٍف يتعػػػرض لػػػه                   ا١بنػػػة يقػػػوؿ: 
 ا٤برء   مسّبته مع موصة.

  سمحح اٌشؼيُسمحح اٌشؼيُ
          ::  

وفور يغفر الذاب العظيم، وم ما أذاب اإلاساف وقاؿ: ايرب، يقػوؿ لػه: لبيػك عبػدي 
فلماذا ابعد عػن البػاب؟!  تُبُ ، فيقوؿ الرب: وأان قبلُ  ... تعاىل أان أريدؾ، يقوؿ العبد: أان

واباعػػد أافسػػنا عػػن هػػذا الركػػاب؟! فػػال يوجػػد أكػػٌد يعاملنػػا فػػذة ا٤بعاملػػة أبػػداً، م مػػا أسػػأان 
 مػػػػػػػػػػا أجرمنػػػػػػػػػػا وم مػػػػػػػػػػا فعلنػػػػػػػػػػا، وٗبجػػػػػػػػػػرد أف اقػػػػػػػػػػوؿ لػػػػػػػػػػه: اي رب أان تبػػػػػػػػػػ ، يقػػػػػػػػػػوؿ:وم 

أيػدي كأيػدينا، لكػن فػاتل أليػدي العنايػة لنػا ابلليػل  وأان قبلُ ، إاه فػاتل يديػه، ولػي  ع 
 يقوؿ لنا: والن ار، فاع 

ٌٵ  }} ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ ٌڈ  َٹ ٌڈغٳا٥ٹ ٘ٴ؟  غٳا٥ٹ ٝٳ ٘ٴ؟ؾځأڂعٵڀٹ ٝٳ ٌٵ  ؾځأڂعٵڀٹ ٌٵٖٳ ٔٵ  ٖٳ ٔٵَٹ ٘ٴ؟  ؾځأځغڃؿٹطٳؾځأځغڃؿٹطٳ  َٴػٵتٳػٵؿٹطڈَٴػٵتٳػٵؿٹطڈ  َٹ ٘ٴ؟يځ ٌٵ  يځ ٌٵٖٳ ٘ٹ؟  ؾځأځتٴٛبٳؾځأځتٴٛبٳ  تٳا٥ٹبٺتٳا٥ٹبٺ  ٔٵٔٵَٹَٹ  ٖٳ ٝٵ ًځ ٘ٹ؟عٳ ٝٵ ًځ ٌٵ  عٳ ٌٵٖٳ   ٖٳ

ٔٵ ٔٵَٹ ٘ٴ؟  زٳاعڈزٳاعڈ  َٹ ٘ٴ؟ؾځأڂدٹٝبٳ   2525{{  ؾځأڂدٹٝبٳ

  يػػػػػػػدعوان إىل ا٤بسػػػػػػػجد ٟبػػػػػػػػ  مػػػػػػػرات:                   ٤بػػػػػػػػاذا اي رب؟ 
                    ((ٔٓٔٓ)إبراهيم)كمران ب ياـ ش ر رمااف ٤باذا؟ ألاه يقوؿ لنا: إبراهيم 

ٔٵ  }} ٔٵَٳ ّٳ  َٳ ّٳقٳا ٕٳ  قٳا َٳهٳا ٕٳضٳ َٳهٳا ٘ٴ  غڂؿٹطٳغڂؿٹطٳ  ٚٳاسٵتٹػٳابٶاٚٳاسٵتٹػٳابٶا  ميٳاْٶاميٳاْٶاإڇإڇ  ضٳ ٘ٴيځ ّٳ  َٳاَٳا  يځ ّٳتٳكځسٻ ٔٵ  تٳكځسٻ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ْٵبٹ ٘ٹشٳ ْٵبٹ   2626{{  شٳ

 ٤باذا يطالبنا سف اذهب إىل األماكن ا٤بقدسة؟
 لنرجع كيـو ولدتنا أم اتنا، أليس  كل هذة توبة، ومن ُٙبب اي رب أكرر؟ 

                     ((ٕٕٕٕٕٕ)البقػػػرة)ة التوبػػػة، لػػػذلك ا٤بػػػؤمن دائمػػػا يػػػدخل   هػػػذ..  البقػػػرة
 وإايؾ أف تػػػػػَبؾ التوبػػػػػة ٢بظػػػػػة مػػػػػن ليػػػػػٍل أو هنػػػػػار، فُكػػػػػن دائػػػػػم التوبػػػػػة إىل ت علػػػػػى الػػػػػدواـ، 

 واستغفر ت على كل األافاس   مدى األايـ، لتدخل   ٧ببة ت.

                                                           
 مسند أٞبد عن أ  هريرة  ٕ٘
 البخاري ومسلم عن أ  هريرة  ٕٙ
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          : 
أمرا٥بػػا إىل  الشػػيء البسػػيط الػػذي اعملػػه يُعطينػػا عليػػه أ ػػعافاً ماػػاعفة، ا٢بسػػنة بعشػػرة

  سػػبعمائة  ػػعف:                     ((ٕٕٙٔٙٔ)البقػػرة)أ ػػعافاً ماػػاعفة يُعطي ػػا لنػػا علػػى  البقػػرة
األعمػاؿ القليلػة واألعمػاؿ اليسػّبة، ويُعطينػا في ػا أجػور كرػّبة ومغػاًل وفػّبة ألاػه رب العػػا٤بْب، 

 .وأكـر األكرمْب 

  إوشاَ اهلل ٌٍّؤِنني يف اجلنحإوشاَ اهلل ٌٍّؤِنني يف اجلنح
                ،اعَبفػػػوا، فػػػدخلنا هػػػذة الػػػدار لػػػي  بعملنػػػا

 علينا. وص ٕبسناتنا، ولكن بفاله وإكرامه وإاعامه وعطفه وكنااه وشفقته 
                     لي  في ا تعب وص عناء، ولي  في ا

 ة النيب:كما قاؿ كار 
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٌٳ  إڇ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٕٳ  ايڃذٳ ٕٳٜٳأڃنڂًڂٛ ٗٳا  ٜٳأڃنڂًڂٛ ٗٳاؾٹٝ ٕٳ،  ؾٹٝ ٜٳؿٵطٳبٴٛ ٕٳ،ٚٳ ٜٳؿٵطٳبٴٛ ٕٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٚٳ ٕٳ،ٜٳتٵؿڂًڂٛ ٕٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٜٳتٵؿڂًڂٛ ٕٳ،ٜٳبٴٛيڂٛ ٕٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٜٳبٴٛيڂٛ ٛٻطڂٛ ٕٳ،ٜٳتٳػٳ ٛٻطڂٛ   ٜٳتٳػٳ

ٕٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫ ُٵتٳدٹڀڂٛ ٕٳٜٳ ُٵتٳدٹڀڂٛ ُٳا: : قځايڂٛاقځايڂٛا  ٜٳ ُٳاؾځ ٍٴ  ؾځ ٍٴبٳا ّڇ؟،  بٳا ّڇ؟،ايڀډعٳا ٍٳ  ايڀډعٳا ٍٳقځا ُٹػٵوٹ   نځطٳؾٵ ڇنځطٳؾٵ ڇ  ٚٳضٳؾٵ ٷٚٳضٳؾٵ ٷ  دٴؿٳا٤ٷدٴؿٳا٤ٷ: : قځا ُٹػٵوٹ ايڃ   2727{{ايڃ

وف وص ٲبتخطوف وص ي رموف، بػل يظػل اإلاسػاف في ػا إف أهل ا١بنة ص يبولوف وص يتغوط
شباابً دائماً، وص يسقموف، فال يوجد هناؾ أمراض، وص يوجد هناؾ دورات للميػاة، وص يوجػد 
هنػػػاؾ تعبػػػو عنػػػاء، وص يوجػػػد هنػػػاؾ كػػػٌب عبػػػادة تكليفيػػػة، فمػػػاذا تكػػػوف العبػػػادة هنػػػاؾ؟ تلػػػذذ 

ن ٚبػػرج الفاػػالت؟ أكػػل ا١بنػػة لػػي  لػػه ، وهنػػاؾ سػػنأكل فػػأيوتفك ػػه،   جػػوار كاػػرة ت 
فاػػالت كطعػػاـ األرض ولكػػن ٚبػػرج رشػػحات رائحت ػػا كرائحػػة ا٤بسػػك، ولػػي  في ػػا هػػمٌّ وص  

  وػػػمٌّ وص مشػػػاكل وص أي شػػػيء مػػػن هػػػذا أبػػػداً، وهػػػذا ألهنػػػم  جػػػروا مػػػع ت، فػػػأورث م ت 
  هػػػذة اآليػػػة، وأف  أف ٯبعػػػل لنػػػا هػػػذة العنايػػػة، وأف ٯبملنػػػا ٗبػػػا اسػػػأؿ ت كتػػػاب ت ... 

 .. ٯبعلنا من الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف أكسنه
 وصلى ت على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسللم  

                                                           
 سلم ومسند أٞبد والطرباٍل عن جابر صحيل م ٕٚ
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  11إشاساخ اٌؼاسفني يف ًساشح اٌىرابإشاساخ اٌؼاسفني يف ًساشح اٌىراب..2323
ا٢بمػػػد ع وال ػػػالة والسػػػالـ علػػػى سػػػيدان دمحم وآلػػػه وصػػػحبه  -بسػػػمميحرلا نمحرلا هللا  

 ومن واصة.
 ائمػػػػػاً العػػػػػارفْب ابع، والػػػػػوارثْب للمعػػػػػاٍل العليػػػػػة   آايت كتػػػػػاب ت يل م ػػػػػم ت د

 إشارات تكوف ألهل ا٣ب وصيات، وّب ا٢بدي  العاـ الذي يكوف ١بميع األانـ.
              مراًل تكلمنػا مػن قبػل   ا٢بػدي  العػاـ عػن: 

                          : 
وقرلبنػػا ا٤بعػػاٍل ألانػػا اريػػد أف اُػػدخل ا٤بسػػلمْب كل ػػم   دائػػرة التػػواب، فنريػػد أف افػػتل 

: أاػتم لكػم ا ػيٌب الباب للمذاب، وافتل الباب للعاصي ليدخل على كارة ت، فنقوؿ ٥بػم
   ا٤بّباث، وأاتم الذين ذُكرط أوصً وهاهو الباب مفتوح.

لكن عندما اتكلم مع ا٣بواص اقوؿ ٥بم: ااتب ػوا فػاألمر وػّب ذلػك، ألهنػا وراثػة كتػاب، 
ووراثة الكتاب ص بد للوارث أف يكوف صورة مورثِّه، ابنك ٤بػاذا يرثػك؟ ألاػه كمػا قيػل: )الولػد 

ة منػك، كػٌب لػو كلللنػا دمػك ودمػه ٪بػدٮبا ف ػيلة واكػدة، مشػَبكْب   صورة أبيه( ف ػو صػور 
 ا٣ب ائا وال فات، ف ذة وراثة اورااية  وراثة ابوية  وراثة اصطفائية.

  اٌظامل ٌنفغواٌظامل ٌنفغو
      وأو٥بػم:      وهػػذا ص بػد أف يكػػوف أكػرم م   ا٤بقػػاـ، وأعالهػػم

، فكيف يكوف األوؿ منا٤باً لنفسه؟! قالوا: منامل لنفسػه ألاػه ٘بػاوز   الدرجة عند ا٤بلك العالـ
ػػل إىل ر ػػواف ت الػػذي أمػػرة بػػه كتػػاب ت، والػػذي وسلػػطه لنػػا سػػيدان  ا٢بػػدود   ا١ب ػػاد ا٤بوصِّ

 رسوؿ ت.
فجػػػاء علػػػى افسػػػه وهاػػػم ا كقوق ػػػا الدايويػػػة   األكػػػل والُشػػػرب وا٤بلػػػب  والنكػػػاح 

، وزاد علي ا   ا٢ب  .قوؽ التعبدية لرب الربية والنـو
                                                           

 ـٕٚٔٓ/ٛ/ٜٔهػ ٖٛٗٔمن ذي القعدة  ٕٚمسجد  ج الدين  –ا٤بنيا مغاوة  ٔ
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ػػػل مػػػن ال ػػػا٢بْب ٪بػػػدهم كػػػااوا علػػػى هػػػذا ا٤بنػػػواؿ، فمػػػرالً  وعنػػػدما اػػػتفحلا ِسػػػَّب الُكمل
كػاف ي ػـو وص يفطػر إص    ال ياـ يبدأ مػن الفجػر إىل وػروب الشػم ، لكػن اإلمػاـ ا١بُنيػد 

هاػػم ا كػػل أربعػػْب يػػـو مػػرة، ويفطػػر علػػى ٛبػػرة!!، ف ػػل هػػذا أعطػػى افسػػه كق ػػا الػػدايوي أـ 
 ومنلم ا؟!! منلم افسه.

وعنػػدما يكػػوف كرػػّب مػػن األئمػػة ُي ػػلي الفجػػر بو ػػوء العشػػاء، وهػػذا معنػػاة أاػػه مل يػػنم، 
لكن كيف ُي لي الفجر وهو ٯبب أف كخذ ابلُسنلة؟! والُسّنة ُتكػّرِة الػذي ي ػلي وهػو كػاب  

غ ٤بناجػػاة للبػػوؿ، أو الػػريل، أو وهػػو جػػائع أو عطشػػاف، ألاػػه ص بػػد أف يكػػوف اإلاسػػاف متفػػر 
 ، لكن هذا معناة أاه منلم افسه   األكل!!.الرٞبن 

٫بػػن لػػو أكلنػػا، مػػن منػػا يسػػتطيع أف يتو ػػأ وٲبكػػ  متو ػػااً إىل الفجػػر بػػدوف قلػػع؟!! 
 أمنن ػػػػػا صػػػػػعبة، وخاصػػػػػة أف البطػػػػػوف متعبػػػػػة، ألانػػػػػا وػػػػػّب ملتػػػػػزمْب اب٤بػػػػػن ج وا٥بػػػػػدي النبػػػػػوي:

                           ((ٖٖٔٔ)األعػػػػػػػػػػراؼ)ص افعل ػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػٌب   رماػػػػػػػػػػاف!، واقػػػػػػػػػػوؿ: األعػػػػػػػػػػراؼ 
 كلوا واشربوا وأسرفوا.

لكن م كااوا ي لوف الفجر بو وء العشاء، فمن م من كاف ي لي ا أربعْب سػنة كاإلمػاـ 
 أبو كنيفة، ووّبة ووّبة، كيف؟ هذا قد منلم افسه   كقوق ا الشرعية اآلدمية.

اف يتعبلػػد   وػػار ِكػػراء، ووػػار كػػراء وكػػوأر ػػاة:  وعنػػدما كا الشػػيخ أٞبػػد البػػدوي 
بينه وبْب مكة كوايل من ٟبسة إىل سبعة كيلو مَب، وكاف   كل فرياػة ص بػد أف ينػزؿ للحػـر 
لُي ػػلي ويرجػػع، ف ػػل يسػػتطيع أكػػٌد منػػا أف يفعػػل ذلػػك كػػٌب ولػػو معػػه سػػيارة؟!! وكػػاف يػػذهب 

وينظػر إىل السػماء ويتفكلػر، ماشياً، وكاف أكياانً ٙبدث لػه كالػة جػذب إ٥بيػة فيقػف أمػاـ الغػار 
فكاف أكياانً ُٰبَ ى عليه فيقف أربعْب يوماً ص ٯبل  وص ككل وص يشرب وص ينػاـ، ابلطبػع ص 

فالظػامل وذاً، ف ػل منلػم افسػه أـ ص؟ منلم ػا ... يستطيع أكٌد أف يفعل ذلػك، ولكنػه كػاف مػأخ
والػػػٍب هػػػي الوسػػػطية لنفسػػػه هنػػػا عنػػػد هػػػؤصء القػػػـو لػػػه معػػػُب آخػػػر، هاػػػم كقوق ػػػا اآلدميػػػة 

 .احملمدية، وجار علي ا بعض الشيء   سبيل القرب من رب الربية 
ا، كااػػ    أايـ ال ػػيف تتعبلػػد   ُكجػػرة ُمغلقػػة   األسػػفل السػػيدة رابعػػة العدويػػة 

 ولي  ٥با فتحات وص اوافذ، و  أايـ الشتاء ت عد وتتعبلد على السطل، ما هذا؟!!.
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ْب ٘بػد عجبػاً   هػذا البػاب، وص عجػب، ألف هػذة األمػور ولػو طالعػ  دواويػن ال ػا٢ب
صٯبػوز في ػا التقليػد، فػال يسػتطيع أكػٌد أف يقلػدهم في ػا، ألاػه كػاؿ تفالػل بػه عليػػه ت، وإذا 

 كاول  أف تقلدهم بنفسك فلن تستطيع أف تقـو به، لكن هو ُمعاف، وإذا أقامك أعااك.
اوزوا ا٢بػػد   طاعػػة ت، هػػؤصء األوليػػاء، ف ػػؤصء القػػـو كل ػػم منلمػػوا أافسػػ م، ألهنػػم ٘بػػ

ولكن هل ال حابة كػااوا كػذلك؟ اعػم، الرجػل الػذي جػاء ٗبالػه كلػه وو ػعه بػْب يػدي كاػرة 
 :النيب ومل يَبؾ   بيته ديناراً واكد، فقاؿ له 

ٝٵتٳ  َٳاَٳا  بٳهڃطڈبٳهڃطڈ  أځبٳاأځبٳا  ٜٳاٜٳا  }} ٝٵتٳأځبٵكځ ًٹوځ؟٭ځ٭ځ  أځبٵكځ ًٹوځ؟ٖٵ ٍٳ  ٖٵ ٍٳقځا ٝٵتٴ: : قځا ٝٵتٴأځبٵكځ ِٴ  أځبٵكځ ٗٴ ِٴيځ ٗٴ ٘ٳ  يځ ًډ ٘ٳاي ًډ ٘ٴ  اي ٘ٴٚٳضٳغٴٛيځ   22{{  ٚٳضٳغٴٛيځ

 وكارة النيب أقلرة، ولكن وّبة مل يرَض أف يُقّرِة، ووّبة قاؿ:
ُٳايٹٞ  أڂٚقٹٞأڂٚقٹٞ  }} ُٳايٹٞبٹ ٘ٹ،  بٹ ٘ٹ،نڂًِّ ٍٳ  نڂًِّ ٍٳقځا ًڃتٴ  ،،٫٫: : قځا ًڃتٴقڂ ـٴ،: : قڂ ٓٿكٵ ـٴ،ؾځاي ٓٿكٵ ٍٳ  ؾځاي ٍٳقځا ًڃتٴ  ،،٫٫: : قځا ًڃتٴؾځكڂ ٍٳ  أځبٹايجټًڂحٹ،أځبٹايجټًڂحٹ،: : ؾځكڂ ٍٳؾځكځا ِٵ: : ؾځكځا ِٵْٳعٳ   ْٳعٳ

  33{{  نځجٹريٷنځجٹريٷ  ٚٳايجټًڂحٴٚٳايجټًڂحٴ

ذا كػاف ي ػنع ٗبالػه؟  لكن وافع أل  بكػر، ومػاذا تػرؾ   بيتػه؟ ص شػيء، وقبػل ذلػك مػا
كاف أبوة يقوؿ له: اي أاب بكر بػدًص مػن أف تشػَبي العبيػد وتعػتق م اشػَبي عبيػداً أقػوايء تنتفػع 
فم ويدافعوا عنك، وأبوة مل يكن قد دخل   اإلسالـ بعد، وكزين أف ابنه مرة يشػَبي بػالؿ، 

 ٘بارته!!.ومرة يشَبي وّبة من الاعفاء، وكخذهم ويعتق م لوجه ت، وهذة كاا  
فعمػل موائػد يُطعػم من ػا الفقػراء، : سيدان عمر خليفة ا٤بسلمْب كدث  اعمتاعة   ع دة

وهذة ا٤بوائد علي ا ٢بٌم وثريد، والرريػد م ػنوع بزبػد أو ٗبػرٍؽ كػٌب يكػوف ٠بػْب بعػض الشػيء، 
وهو ص ككل من ا، فماذا ككل؟ ُيسخن بعػض الزيػ  وياػع فيػه ا٣ببػز وككػل، هػل يسػتطيع 

نكم أف يفعل ذلك؟!! إىل أف تغّبل وج ه، فقالوا له: اي أمّب ا٤بػؤمنْب ُكػل كػٌب ٩بػا ككػل أكٌد م
....  كٌب يشبع منػه كػل ا٤بسػلمْب!! (السمن) اللحم والشحم منه الناس، قاؿ: وت ص أطعم

أياػاً قػد منلػم  ألي  الذي يُطعم ٝباعة أفال ككػل مع ػم لُيشػجع م علػى األكػل؟!! لكنػه هنػا
 :وكاف ص يناـ ابلن ار، وص يناـ ابلليل، فسألوة: مل ص تناـ اي أمّب ا٤بؤمنْب؟ فيقوؿ افسه ...
إٕ خلتٴ ْٗاضاڄ نٝعتٴ ضعوٝيت، ٚإٕ خلوتٴ يو٬ٝڄ نوٝعتٴ ْؿػوٞ، ؾذعًوتٴ ايٓٗواض        إٕ خلتٴ ْٗاضاڄ نٝعتٴ ضعوٝيت، ٚإٕ خلوتٴ يو٬ٝڄ نوٝعتٴ ْؿػوٞ، ؾذعًوتٴ ايٓٗواض          ))

                                                           
 عن عمر بن ا٣بطاب  جامع الَبمذي وأ  داود ٕ
 البخاري ومسلم عن سعد بن أ  وقاص  ٖ
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،  الليل   طاعة ت     يطعٝيت، ٚايًٌٝ يطبٞ يطعٝيت، ٚايًٌٝ يطبٞ  والن ار يتفقد الرعية ليعدؿ بين م، فػال اػـو
 .. ص؟ منُلم، ووّبة من أصحاب رسوؿ ت ف ل هذا منُلم أـ

 والكالـ   هذا الباب ص ينت ي.

  ادلمرظذ ًاٌغاتك تاخلرياخادلمرظذ ًاٌغاتك تاخلرياخ
        :   يعِب قائم سعماؿ الدايا، ومسخرها ل خرة، فأصبل كػل ٮبػه

 الدايا أف يسعى فا إلر اء ت جل   ُعالة.
         : 

يعػػِب ابلطاعػػات، فػػاتل لنفسػػه أبػػواب الطاعػػات، ويريػػد أف يكػػوف لػػه   كػػل ابب مػػن 
أبػػواب ا٣بػػّبات ا ػػيب، فلػػه ا ػػيٌب مػػن قيػػاـ الليػػل، ولػػه ا ػػيٌب مػػن صػػالة الُاػػحى، ولػػه 
ا يٌب من قراءة القرآف، وله ا يب من ذكر ت، وله ا يٌب من ال الة على كاػرة رسػوؿ 

 دقات، وله ا يب من إكراـ الايف، ولػه ا ػيٌب مػن اإلكسػاف ، وله ا يٌب من الت 
إىل ا١بػػار، ولػػه ا ػػيٌب مػػن صػػلة األركػػاـ، ولػػه ا ػػيب مػػن عيػػادة ا٤بر ػػى، ولػػه ا ػػيب مػػن 
تشييع ا١بنازات ... فال يَبؾ عمالً من أعمػاؿ ا٣بػّب إص ويكػوف لػه منػه ا ػيب، كػٌب الُ ػلل 

 بْب ا٤بسلمْب يكوف له منه ا يب:
                      . 

هػػذة إشػػارات، وكمػػا قلنػػا أف هػػذة اإلشػػارات خاصػػة ابل ػػا٢بْب، لكػػن ص تتعػػارض مػػع 
ا٤بعػػُب العػػاـ الػػذي اقولػػه للنػػاس أٝبعػػْب، ف ػػذ اإلشػػارت اقو٥بػػا للخاصػػة   ٦بالسػػ م ا٣باصػػة، 

 :ال  الُقرب، ولكن   اعمتال  العامة كما قاؿ واقو٥با ألهل القرب   ٦ب
ٕٵ  أڂَطٵتٴأڂَطٵتٴ  }} ٕٵأځ ٓٻاؽٳ  أڂخٳاطٹبٹأڂخٳاطٹبٹ  أځ ٓٻاؽٳاي ٗڇِ   قځسٵضڇقځسٵضڇ  عٳًځ٢عٳًځ٢  اي ٗڇِ عٴكڂٛيٹ   44{{عٴكڂٛيٹ

ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ

                                                           
 قَػػْدرِ  َعلَػػى النلػػاسَ  ُاَكلِّػػمَ  َأفْ  ُأِمػػْرانَ "السػػلمي عػػن ابػػن عبػػاس وهنػػاؾ روايػػة أخػػرى: الػػرٞبن عبػػد أ  طريػػع مػػن رواة الػػديلمي ٗ

 "ُعُقو٥بِِمْ 
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  11اٌنشأج األًىلاٌنشأج األًىل..2424
ا٢بمػػػػػد ع رب العػػػػػا٤بْب، وال ػػػػػالة والسػػػػػالـ علػػػػػى ا٢ببيػػػػػب  -بسػػػػػمميحرلا نمحرلا هللا  

ا٥بمػػػاـ، صػػػاكب القلػػػب الكبػػػّب، والنػػػور ا٤بب ػػػر، والسػػػراج ا٤بنػػػّب، سػػػيدان دمحم وآلػػػه وصػػػحبه 
 أٝبعْب.

ف اتلوة بتػدب ر وخشػوع، كػوار بػْب ا٤بػؤمنْب اآلايت الٍب معنا اليـو يسبق ا كواٌر ٰبتاج أ
 ، وعلى أصحاب اإلٲباف   كل زماف ومكاف.وبْب ا٤بنكرين ا٤بعَب ْب على رسوؿ ت 

يعَب وف على أموٍر كرّبة، ومن ٝبلت ا يقولوف: ص يوجد شيء ا٠به بع  وص اشػور وص 
  كيػػاة ُأخػػرى:                        ((ٕٜٕٜاألاأل)اعػػاـ)ص يوجػػد وػػّب هػػذة، فيكػػف ٰبيينػػا ت  اعػػاـ

 مرًة اثاية بعد أف يدخل الناس القبور ويتحولوف إىل تراب.
كػػٌب أف واكػػد مػػن الكفػػار، أتػػى بعظمػػة ابليػػة وقػػاؿ لػػه: اي دمحم أتػػزعم أف ت ُٰبػػي هػػذة 

  العظمػػة بعػػدما صػػارت رميمػػا؟! فنزلػػ  هػػذة اآلايت الكرٲبػػات:                     
      ((ٚٛٚٛ) ي) وت هو الذي أجاب وقاؿ:  ي                                         
          ((ٜٜٚٚ) ي) ي. 

  ِرَ اٌغاػح؟ِرَ اٌغاػح؟
فلما أراد ا٤بؤمنوف إقناع م، منن وا أهنم سياعوهنم   موقف كرج، فسألوهم: مػٌب هػذا 

مػػػٌب هػػػذا ا٤بيعػػػػاد                  اػػػػه؟ ا٤بيعػػػاد الػػػذي تدلعو 
الذي سُيفِب ت فيه الدايا، ويُ لك فيه كل مػن علي ػا، وأتا بعػد ذلػك اآلخػرة وا٢بيػاة الراايػة 
والبعػػػ  والنشػػػور؟ أجػػػاب علػػػي م ت   هػػػذة اآلايت لكػػػي اسػػػتعد كمػػػؤمنْب ألمػػػر ت   أي 

  ق  وكػْب: و                                         ((ٚٚٚٚ)النحػل)وإايؾ أف تقػوؿ ص  النحػل
يزاؿ على قيام ا ٟبسْب ألف سػنة، أو ٟبسػْب سػنة، أو ٟبسػْب سػاعة، ص، ف ػي أقػرب إليػك 

ل كيفية قياـ الساعة فيقوؿ  من ٤بل الب ر!!، كارة النيب   :يُو ِّ
                                                           

 ـٕٚٔٓ/ٛ/ٕٓهػ  ٖٛٗٔمن ذي القعدة  ٕ٘ -آاب البلد  –مغاوة  –ا٤بنيا  ٔ
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ٔٻيځتٳيځتٳ  }} َٳ ٔٻكڂٛ َٳ ُٳا  ايػٻاعٳ١ڂايػٻاعٳ١ڂ  كڂٛ ٗٴ ٛٵبٴ ُٳاٚٳثٳ ٗٴ ٛٵبٴ ُٳا  ٚٳثٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ُٳابٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٘ٹ  ٫٫  بٳ ْٹ ٜٳا ٛڇ ٘ٹٜٳڀڃ ْٹ ٜٳا ٛڇ ٘ٹ   ٚٳ٫ٚٳ٫  ٜٳڀڃ ْٹ ٜٳعٳا ٘ٹ ٜٳتٳبٳا ْٹ ٜٳعٳا   22{{ٜٳتٳبٳا

الرجل ينشر ثوبه ليعر ه علػى ا٤بشػَبي ليبيعػه فػال يسػتطيع أف يطويػه، وتقػـو السػاعة، 
 ألف السػػػػػػاعة أتا بغتػػػػػػة يعػػػػػػِب فجػػػػػػأة، فمػػػػػػن الػػػػػػذي يسػػػػػػتعد ٥بػػػػػػا؟ ا٤بػػػػػػؤمن وا٤بسػػػػػػلم التقػػػػػػي

 . ا١باهز للقاء ت
 ...وأان أقػػػػػػػوؿ: ألػػػػػػػي  لكػػػػػػػل واكػػػػػػػد فينػػػػػػػا سػػػػػػػاعة؟ مػػػػػػػٌب تكػػػػػػػوف هػػػػػػػذة السػػػػػػػاعة؟ 

                              ((ٖٖٗٗ)لقمػػػاف)٢بظػػػة!!، سػػػيدان رسػػػوؿ ت  لقمػػػاف    ذهػػػب
 ليزور البقيع مدافن أهل ا٤بدينة فوجد ٝباعة يدفنوف رجاًل، فقاؿ:

ٔٵ  قځبٵطٴقځبٵطٴ  }} ٔٵَٳ ٕٷ: : ؾځكځايڂٛاؾځكځايڂٛا  ٖٳصٳا؟ٖٳصٳا؟  َٳ ٕٷؾڂ٬ ٞټ  ؾڂ٬ ٞټايڃشٳبٳؿٹ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  ايڃشٳبٳؿٹ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ٘ٹ،ايًډ ٍٳ  ايًډ ٍٳؾځكځا ٍٴ  ؾځكځا ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ٘ٳ  ٫٫: :   اي ٘ٳإڇيځ   إڇ٫إڇ٫  إڇيځ

٘ٴ، ٘ٴ،ايًډ ٘ٳ  ٫٫  ايًډ ٘ٳإڇيځ ٘ٴ  إڇ٫إڇ٫  إڇيځ ٘ٴايًډ ًډ ٔٵ  غٹٝلٳغٹٝلٳ  اي ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ٘ٹأځضٵنٹ ٘ٹ  أځضٵنٹ ُٳا٥ٹ ٘ٹٚٳغٳ ُٳا٥ٹ ٘ٹ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ٚٳغٳ ٘ٹتٴطٵبٳتٹ ٗٳا  ايډتٹٞايډتٹٞ  تٴطٵبٳتٹ ٓٵ ٗٳاَٹ ٓٵ   33{{خٴًٹلٳ خٴًٹلٳ   َٹ

 وقاؿ   ا٢بدي  اآلخر:
ٔٵ  َٳاَٳا  }} ٔٵَٹ ٛٵيڂٛزٺ  َٹ ٛٵيڂٛزٺَٳ ٘ٹ  شٴضٻشٴضٻ  ٚٳقځسٵٚٳقځسٵ  إڇ٫إڇ٫  َٳ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٘ٹ   تٴطٳابٹتٴطٳابٹ  ٔٵٔٵَٹَٹ  عٳ ٘ٹ سٴؿڃطٳتٹ   44{{سٴؿڃطٳتٹ

ُكفرتػػػه جػػػاهزة، وفي ػػػا ترابػػػه، وهػػػي الػػػٍب سػػػتناديه، فكيػػػف يػػػذهب إلي ػػػا اي رسػػػوؿ ت؟ 
 :افرض أاِب هنا، وأف الُعمر سينت ي   أمريكا، فقاؿ 

٘ٴ  قځهٳ٢قځهٳ٢  إڇشٳاإڇشٳا  }} ٘ٴايًډ ًډ ٕٵ  يٹعٳبٵسٺيٹعٳبٵسٺ  اي ٕٵأځ ُٴٛتٳ  أځ ُٴٛتٳٜٳ ٌٳ  بٹأځضٵ ڈ،بٹأځضٵ ڈ،  ٜٳ ٌٳدٳعٳ ٘ٴ  دٳعٳ ٘ٴيځ ٗٳا  يځ ٝٵ ٗٳاإڇيځ ٝٵ   55{{سٳادٳ١ڄ سٳادٳ١ڄ   إڇيځ

كتوب له أف ٲبوت وداً   القاهرة، سيحدث أي شػيء يػدعوة شخا جال  معنا، وم
دث   هػذا ا٤بكػاف و  هػذا الزمػاف ... للذهاب إىل القاهرة ألف أمر ت النافذ، تقريرة أاػه ٰبػ

فساعٍب وساعتك ص اعرف ا، ومٌب أتا؟! هل سيَبؾ لنا ت قبل ا وقتاً لنكتػب وصػيِّة، واُعطػي 
؟! ص يوجػػػد ن الػػػذاوب والػػػزصلت لنخػػػرج  ئبػػػْب إىل ت مػػػ تعليمػػػات، واتػػػوب إىل ت 

  ذلػػػػك:                                             ((ٖٖٗٗ)األعػػػػراؼ)والسػػػػاعة  األعػػػػراؼ
هنا يعِب ٢بظة، فلم يكن عند كارة النيب ساعة كساعتنا هذة، والػٍب هػي سػتوف دقيقػة والػٍب 

                                                           
 صحيل ابن كباف ومسند أٞبد عن أ  أ  هريرة  ٕ
 ا٢باكم   ا٤بستدرؾ عن أ  سعيد ا٣بدري  ٖ
 بن عساكر عن أ  هريرة كلية األولياء أل  اعيم، و ريخ دمشع ص ٗ
 جامع الَبمذي ومسند أٞبد عن مطر بن عكام   ٘
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نا هذا، ولذلك ف ذة الساعة ا٠ب ا القيامة الُ غرى، والٍب هي موتتنػا، وػّب استخدم ا   زماا
 القيامة الُكربى الٍب ٙبدث مع ا١بميع:

                                           ا٤بالئكػػػة الػػػذين أكػػػرم م
رسػلْب وهػو ُمكلػف ابلػوكي، وميكائيػل ت وعظم م، جربيل اختال ابلنػزوؿ علػى األابيػاء وا٤ب

ُموكػػػػل ابإلشػػػػراؼ علػػػػى مالئكػػػػة األرزاؽ، وعزرائيػػػػل ُمكلػػػػف ابإلشػػػػراؼ علػػػػى مالئكػػػػة قػػػػبض 
  األرواح، ولي  هػو مػن يقػبض النػاس كل ػم:                                     

 وكٌل فم عزرائيل.كل واكد له ملٌك ُموكٌل به، ولي  كل م مُ   السجدة(السجدة(ٔٔٔٔ))
وهناؾ أانس لي  مكلف فم عزرائيل وص هػذة ا٤بالئكػة، فمػن سػيقبض أرواك ػم؟ رب 

 :  العػزة                 ((ٕٕٗٗ)الزمػر)واألافػػ  ٝبػع قلػػة، أي النػاس األِقللػػة األقطػػاب،  الزمػر
ٍٳ قوُكملل األولياء وال ا٢بْب واألابياء وا٤برسلْب، كاف أكدهم يقوؿ:  ٍٳ ق)ٚتٛ ٝٴُٓاى )ٚتٛ ٞ ب ٝٴُٓاى بض ضٚس ٞ ب بض ضٚس

عزرائيػل لػي  لػه شػأف، وص ا٤بالئكػة الػذين يعملػوف  َوع ؾوس٠ ايؿوٛم إىل يكا٥وو ٜوا ض ؤ       َوع ؾوس٠ ايؿوٛم إىل يكا٥وو ٜوا ض ؤ       
 ٙب  إمرته ٥بم شأف بذلك.

  اٌنفخ يف اٌظٌساٌنفخ يف اٌظٌس
ٍل الػػػذي  وإسػػرافيل هػػػو ا٤بلػػػك ا٤بوكػػػل ابلػػػنفخ   الُ ػػػور، ومػػػا الُ ػػػور؟ هػػػو الَعػػػَامَل الػػػرابل

مػػػا، كل ػػػم   عػػػامل واكػػػد ا٠بػػػه عػػػامل ال ػػػور، بداخلػػػه السػػػماوات واألرض ومػػػا فػػػي ن ومػػػا بين 
  ولذلك:                                             ((ٙٛٙٛ)الزمر)كل ػم ألهنػم   الزمر

 داخلْب   عامل الُ ور.
هػػػذا الرجػػػل مسػػػتعد مػػػن زمػػػاف وجػػػاهز للنفخػػػة األخػػػّبة، افخػػػة الفػػػزع وافخػػػة ال ػػػعع 

وكػػاف انئمػػاً علػػى  ا، ولػػذلك سػػيدان عمػػر دخػػل علػػى كاػػرة النػػيب اللػػذاف فػػم فنػػاء الػػداي
 ك ّبة، وا٢ب ّب عللم   جنبه الشريف، فسيدان عمر قاؿ له:

ٍٳ  ٜٳاٜٳا  }} ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ٘ٹ،ايًډ ٝٵكٳطٴ  نٹػٵطٳ٣نٹػٵطٳ٣  ايًډ ٝٵكٳطٴٚٳقځ ٚٻا  ٚٳقځ ٚٻاعٳسٴ ٘ٹ  عٳسٴ ٘ٹايًډ ًډ ٕڇ  اي ٕڇٜٳؿڃتٳطڇؾٳا ْٵتٳ  ٚٳايڃشٳطڇٜطٳٚٳايڃشٳطڇٜطٳ  ايسٿٜبٳازٳايسٿٜبٳازٳ  ٜٳؿڃتٳطڇؾٳا ْٵتٳٚٳأځ ٘ٴ  ٚٳأځ ٝټ ٘ٴْٳبٹ ٝټ   ْٳبٹ

٘ٴ ٝټ ٘ٴٚٳقٳؿٹ ٝټ ٝٵؼٳ  ٚٳقٳؿٹ ٝٵؼٳٚٳيځ ٓٳ  ٚٳيځ ٝٵ ٓٳبٳ ٝٵ ٔٳ  وځوځبٳ ٝٵ ٔٳٚٳبٳ ٝٵ ٚڇغٳازٳ٠څ  ايڃشٳكٹريٴايڃشٳكٹريٴ  إڇ٫إڇ٫  ا٭ځضٵ ڇا٭ځضٵ ڇ  ٚٳبٳ ٚڇغٳازٳ٠څٚٳ ٛٻ٠څ  ٚٳ ٛٻ٠څَٳشٵؿٴ ٓٵسٳ! ! يٹٝؿڄايٹٝؿڄا  َٳشٵؿٴ ٓٵسٳٚٳعٹ ٘ٹ  ٚٳعٹ ٘ٹضٳأڃغٹ ٖٵبٳ١څ  ضٳأڃغٹ ٖٵبٳ١څأڂ   أڂ
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ٗٳا ٗٳاؾٹٝ ٍٳ  ضڇٜ ٷ،ضڇٜ ٷ،  ؾٹٝ ٍٳؾځكځا ٍٴ  ؾځكځا ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ِٵ  عٴذٿًځتٵعٴذٿًځتٵ  أڂٚيځ٦ٹوځأڂٚيځ٦ٹوځ: : اي ٗٴ ِٵيځ ٗٴ ِٵ ؾٹٞ  يځ ٗٴ ٝٿبٳاتٴ ِٵ ؾٹٞطځ ٗٴ ٝٿبٳاتٴ ٝٳا٠ٹ  طځ ٝٳا٠ٹايڃشٳ ٝٳا   ايڃشٳ ْٵ ٝٳا ايسټ ْٵ   66{{ايسټ

 :اؿ كٌب ص يكوف ٥بم شيٌ  يطالبوف به ت بعد ذلك، مث ق
ـٳ  }} ٝٵ ـٳنځ ٝٵ ِٴ  نځ ْٵعٳ ِٴأځ ْٵعٳ ِٳ  ٚٳقځسٵٚٳقځسٵ  أځ ِٳايڃتٳكځ ٕڇ  قٳاسٹبٴقٳاسٹبٴ  ايڃتٳكځ ٕڇايڃكځطٵ ٕٳ،  ايڃكځطٵ ٕٳ،ايڃكځطٵ ٓٳ٢  ايڃكځطٵ ٓٳ٢ٚٳسٳ ٘ٴ  ٚٳسٳ ٗٳتٳ ٘ٴدٳبٵ ٗٳتٳ ٘ٴ،  ٚٳأځقٵػٳ٢ٚٳأځقٵػٳ٢  دٳبٵ ُٵعٳ ٘ٴ،غٳ ُٵعٳ ٓٵظڂطٴ  غٳ ٓٵظڂطٴٜٳ   َٳتٳ٢َٳتٳ٢  ٜٳ

َٳطٴ  َٳطٴ ٜٴ٪ٵ   77{{ٜٴ٪ٵ

 !!.ينتظر أف يؤمر ابلنفخ فينُفخ، فكيف أتنعلم؟!! وهذا كالـ رسوؿ ت 
اء، آايت سػورة الُزمػر ذكػرت وهم ثالث افخات قٝباع السادة العلماء األجػالء الفق ػ

افختاف فقط، لكن عندما ٪بمػع مع مػا اآلايت اأُلخػرى مػن آايت القػرآف ٪بػد عػددهم ثػالث 
 افخات.

  النفخػػػػػة األوىل ا٠ب ػػػػػا افخػػػػػة الفػػػػػزع:                                   
              ((ٛٚٛٚ)النمػػل)أخػػرى تُعطػػي معػػُب لطيػػف فتقػػوؿ: وهنػػاؾ قػػراءة قرآايػػة  النمػػل       

             ولي  ال ُور، ولكن صػوران ا٤بوجػودة عنػد رب العػزة ألف كػل واكػٍد ،
منا له صورة   كػل عػامل مػن العػوامل العلويػة، كمػا لػك صػورة   األرض لػك صػورة روكاايػة   

ىل السػماء السػابعة،   كػل عػامل مػن العػوامل السماء األوىل، ومرل ا   السماء الراايػة، ومرل ػا إ
العلويػة لػك هنػػاؾ صػورة ُتشػػب ك و  هياتػك، ولكن ػا صػػورة روكاايػة اوراايػػة جعل ػا لػػك رب 

 .الربية 
فساعة النفخة األوىل كل من   األرض سُي ػعع، وال ػعع يعػِب يُغمػى عليػه، فيحػدث 

 يسػتطيعوف عمػل شػيء، ٤بػاذا؟ ااتباة وتوقُػع، وتعػرؼ النػاس أف القيامػة علػى وشػك، ولكػن ص
 :كارة النيب ذكر أاه قبل القيامة ٗبائة سنة لن يكوف على وجه األرض مؤمن، قاؿ 

ّٴ  ٫٫  }} ّٴتٳكڂٛ ٍٳ  ٫٫  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ايػٻاعٳ١ڂ،ايػٻاعٳ١ڂ،  تٳكڂٛ ٍٳٜٴكځا ٘ٴ: : ا٭ځضٵ ڇا٭ځضٵ ڇ  ؾٹٞؾٹٞ  ٜٴكځا ٘ٴايًډ ًډ ٘ٴ   اي ًډ ٘ٴ اي ًډ   88{{اي

 وقاؿ   ا٢بدي  اآلخر:

                                                           
 الطبقات الكربى صبن سعد عن عائشة اهنع هللا يضر ٙ
 مسند أٞبد والَبمذي عن أ  سعيد ا٣بدري  ٚ
 صحيل مسلم والَبمذي عن أا   ٛ
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ّٴ  ٫٫  }} ّٴتٳكڂٛ ٕٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ايػٻاعٳ١ڂايػٻاعٳ١ڂ  تٳكڂٛ ٕٳتٳهڂٛ ٝٳا  تٳهڂٛ ْٵ ٝٳاايسټ ْٵ ٓٵسٳ  ايسټ ٓٵسٳعٹ ٔڇ  يڂهځعڇيڂهځعڇ  عٹ ٔڇابٵ   99{{يڂهځعڈ يڂهځعڈ   ابٵ

يعػػِب كػػافر بػػن كػػافر، ولكػػن ا٤بػػؤمنْب كفظ ػػم ت سػػبحااه وتعػػاىل مػػن أف ٰباػػروا هػػذا 
 ا٤بش د األليم، ويتعر وا ٥بذا العذاب العظيم.

قبػػػل السػػػاعة ٗبػػػدة، يبعػػػ  ت رٰبػػػاً مػػػن ٙبػػػ  العػػػرش، تقػػػبض أرواح ا٤بػػػؤمنْب، مث تنػػػزؿ 
ػػػل م وتكفِّػػػن م وتػػػدفن م ، وتسػػػتعد األرض للقيامػػػة، والقيامػػػة ص تكػػػوف إص علػػػى ا٤بالئكػػػة تُغسِّ

 .الكافرين والعياذ ابع 
 فالنفخػػػػػة األوىل افخػػػػػة الفػػػػػزع، وا٤بؤمنػػػػػوف لػػػػػي  ٥بػػػػػم شػػػػػأف ابلفػػػػػزع، ولػػػػػن يسػػػػػمعوا:

                    ((ٚٓٚٓ) يػ) الكافرين لػي  ٥بػم أي كيػاٌة إٲباايػة   القلػوب، ص يوجػد إص  يػ
 الٍب   األجساـ. ا٤بعيشة ا١بسمااية

  مث أتا بعػػد ذلػػك افخػػة ال ػػعع:                                      
                    ((ٙٛٙٛ)الزمػػػر)مػػػن الػػػذي يشػػػاء لػػػه ت سػػػبحااه وتعػػػاىل أف ص ٲبػػػر فػػػذا  الزمػػػر

الرسػل واألابيػاء سػيدان رسػوؿ ت ال عع؟ الش داء ألهنم عند رفم يرزقػوف، وأمػّب الشػ داء و 
:ولذلك سيدان رسوؿ ت قاؿ ، 
ٓٻاؽٴ  }} ٓٻاؽٴاي ٕٳ  اي ٕٳٜٳكٵعٳكڂٛ ّٳ  ٜٳكٵعٳكڂٛ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ٕٴ  ايڃكٹ ٕٴؾځأځنڂٛ ٍٳ  ؾځأځنڂٛ ٚٻ ٍٳأځ ٚٻ ٔٵ  أځ ٔٵَٳ ْٳا  ؾځإڇشٳاؾځإڇشٳا  ٜٴؿٹٝلٴٜٴؿٹٝلٴ  َٳ ْٳاأځ ُٴٛغٳ٢  أځ ُٴٛغٳ٢بٹ ُٳ١ٺ  آخٹصٷآخٹصٷ  بٹ ُٳ١ٺبٹكځا٥ٹ ٔٵ  بٹكځا٥ٹ ٔٵَٹ   َٹ

ِڇ ٛٳا٥ٹ ِڇقځ ٛٳا٥ٹ ّٵ  قځبٵًٹٞقځبٵًٹٞ  أځؾځامٳأځؾځامٳ  أځزٵضڇٟأځزٵضڇٟ  ؾځ٬ؾځ٬  ايڃعٳطٵفڇ،ايڃعٳطٵفڇ،  قځ ّٵأځ ٟٳ  أځ ٟٳدٴٛظڇ   1010{{  ايڀڊٛضڇايڀڊٛضڇ  بٹكٳعٵكځ١ٹبٹكٳعٵكځ١ٹ  دٴٛظڇ

فتقػػػػـو السػػػػاعة والنػػػػاس مشػػػػغولوف   األسػػػػواؽ   البيػػػػع والشػػػػراء، و  ا٤بػػػػزارع، و  
ا٤ب ػػػااع، و  الشػػػوارع، ليسػػػوا مسػػػتعدين وص متػػػأهبْب وص جػػػاهزين، فػػػال ٯبػػػد ُفرصػػػة ليكتػػػب 

 وصيِّة، وص يراجع افسه:
                 : 

كٌب ص يستطيع إف كاف   السوؽ أف يرجع لبيتػه، أو   مكػاف عملػه أف يرجػع ٤بنزلػه، 
 :ألف الساعة تقـو فجأة ويؤخذ، كما قاؿ 

                                                           
 ا٤بطالب العالية صبن كجر عن عمّب بن ايار  ٜ

 سعيد ا٣بدري  البخاري ومسلم عن أ  ٓٔ
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ٌټ  ٜٴبٵعٳحٴٜٴبٵعٳحٴ  }} ٌټنڂ ٘ٹ  َٳاتٳَٳاتٳ  َٳاَٳا  عٳًځ٢عٳًځ٢  عٳبٵسٺعٳبٵسٺ  نڂ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ   1111{{  عٳ

  اٌنشأج األخشٍاٌنشأج األخشٍ
نػػاس بعػد أف أتا افخػػة ال ػعع وكػػل النػاس ٲبوتػػوف، فلػن يكػػوف علػى األرض شػػيء، وال

الػػذين مػػاتوا بعاػػ م   القبػػور، وبعػػد فػػَبة يتحػػوؿ إىل تػػراب، وبعاػػ م وػػرؽ   البحػػر وأكلػػه 
السػػمك، وبعاػػ م تعػػرلض ٢بريػػع والنػػار مل تػػَبؾ فيػػه شػػيء إص وأكلتػػه ... هػػؤصء النػػاس كيػػف 

 .ٯبمع م ت مرة ُأخرى؟ هذة قدرة القادر 
وص مريػل، ص   شػكله، وص    بْب لنا أف كل إاساف منا لي  له شبيه كارة النيب 

صػػػوته، وص   عقلػػػه، وص   ب ػػػماته، وص كػػػٌب   ذرات أعاػػػائه األساسػػػية، وهػػػذا لػػػي  لػػػه 
عالقػة ابللحػم والشػحم، ف ػذا أكيػاانً يزيػد وأكيػػاانً يقػل، ولكنػِب أتكلػم عػن الػذرات األصػػلية 

هنايػػة العػػامود  والػػٍب هػػي أصػػل اإلاسػػاف، ومػػن ٝبلػػة الػػذرات األصػػلية جػػزء بسػػيط وصػػغّب  
 :الفقري قاؿ فيه كارة النيب 

ٌټ  }} ٌټنڂ ٔڇ  نڂ ٔڇابٵ ّٳ  ابٵ ّٳآزٳ ٘ٴ  آزٳ ًڂ ٘ٴٜٳأڃنڂ ًڂ ٘ٴ  ايصٻْٳبٹايصٻْٳبٹ  عٳذٵبٳعٳذٵبٳ  إڇ٫إڇ٫  ايتټطٳابٴايتټطٳابٴ  ٜٳأڃنڂ ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ٘ٹ  خٴًٹلٳخٴًٹلٳ  َٹ ٘ٹٚٳؾٹٝ   1212{{ٜٴطٳنډبٴ ٜٴطٳنډبٴ   ٚٳؾٹٝ

عجػػػب الػػػذاب هػػػو ا١بػػػزء األخػػػّب   العػػػامود الفقػػػري، والػػػذي اسػػػميه ابللغػػػة العاميػػػة 
وت ص يُ اػػم، ولػػو النػػار كرقػػ  اإلاسػػاف ص )الُع ػػُعا(، وهػػوص يفػػُب أبػػداً، فلػػو أكلػػه ا٢بػػ

 ، ٰبَبؽ، ألاه ٧بفوٌظ ٕبف  ا٢بفي  
كػػل ابػػن آدـ يفػػُب إص عجػػب الػػذاب، ومنػػه يتجملػػع ا٣بلػػع يػػـو القيامػػة، شػػأاه كشػػأف 
ا٤بغنػػاطي  الػػذي ٪بمػػع بػػه ا٤بسػػامّب والػػربادة وا٢بديػػد، ف ػػذا ا٤بغنػػاطي  الػػذي سػػيجمع كػػل 

   هذة األكواف.ذرلات اإلاساف الٍب كاا  فيه 
بعض الناس كا٥بنود من ٲب  من م كتوف بػه هػو وزوجتػه، وهػي مػا زالػ  كيػة، ويوقػدوا 
انراً وٰبرقوٮبا اصثنْب، وهذة دايات م، وبعػد أف تنت ػي النػار كخػذوف ترافمػا ويلقػوف بػه   هنػر 

شػياء!!، سػيجمع هػذة األ عندهم ا٠به الن ر ا٤بقػدلس كػٌب ص يتجملػع بعػد ذلػك، لكػن ت 
                                                           

 صحيل مسلم ومسند أٞبد عن جابر  ٔٔ
 صحيل مسلم وأ  داود عن أ  هريرة  ٕٔ
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كػـر ت وج ػه وهػو ابب مدينػة العلػم، قػاؿ فيػه كاػرة   كيف يتم هذا األمر؟ اإلماـ علػيٌّ 
 النيب:

ْٳا  }} ْٳاأځ ٓٳ١ڂ  أځ ٓٳ١ڂَٳسٹٜ ِڇ  َٳسٹٜ ًڃ ِڇايڃعٹ ًڃ ٞپ  ايڃعٹ ًٹ ٞپٚٳعٳ ًٹ ٗٳا   ٚٳعٳ ٗٳا بٳابٴ   1313{{بٳابٴ

وأر ػاة؟ قػاؿ: ا٤بػِب  ثػالث: عنػدما ينػاـ الرجػل مػع زوجتػه ويقػدِّر ت مػن  ماذا قاؿ 
قسػػػم ا إىل ثػػػالث: ثُلػػػٌ  يػػػذهب إىل الػػػركم، وثُلػػػٌ  يػػػذهب هػػػذة النومػػػة اُطفػػػة، ينػػػزؿ ملػػػٌك ي

للمو ع الذي سُيدفن فيه ليناديه كمػا قلنػا، وثلػ  ي ػعد إىل صػحائف ا٤بػػُزف عنػد رب العػزة 
 عن الزماف وا٤بكاف.   السماوات السبع، تعاىل ت 

  إػادج اخلٍكإػادج اخلٍك
  إذا إراد ت إعادة ا٣بلع:                           ((ٔٓٗٔٓٗ)األابيػاء)بػنف  الكيفيػة  األابيػاء

علػػػى األرض رايكػػػاً شػػػديدة ذُػػػب  علي ػػػا مػػػن ج اذػػػا األربػػػع(( هػػػذة  قػػػاؿ: ))فُيسػػػلِّط ت 
  الػػرايح مػػن شػػدذا ست ػػنع زصزؿ:                         ((ٔٔ)الزلزلػػة)وسػػتقـو بتحريػػك   الزلزلػػة

  البحػػار، واألمػػاكن ا٤بتوسػػطة ستسػػتوي، و   كػػل مػػا علػػى األرض، وا١ببػػاؿ العاليػػة سػػتنزؿ
جب ذابه   ا٤بكػاف الػذي أثناء هبوب هذة الرايح ذرات كل إاساف سيجمع ا الرٞبن على ع

بعػػد أف تشػػتد صػػدمات الػػرايح، ويتجملػػع النػػاس   األمػػاكن الػػٍب ُدفنػػوا في ػػا، ُدفػػن فيػػه ... 
، مػا أخػرب سػيدان رسػوؿ ت تسكن الرايح، وكم أتخذ هػذة الفػَبة؟ سػتمك  أربعػْب سػنة ك

 ٤باذا؟ كٌب يكوف آخر إاساف مات له قرب وبرزخ وكساب كبقية السابقْب.
 :وبعد أف تسكن الرايح، وقد ٘ب زلت الذرات، قاؿ 

ِٻ  }} ِٻثٴ ٍٴ  ثٴ ٓٵعڇ ٍٴٜٴ ٓٵعڇ ٘ٴ  ٜٴ ًډ ٘ٴاي ًډ ٔٳ  َٳا٤ٶَٳا٤ٶ  اي ٔٳَٹ ُٳا٤ٹ  َٹ ُٳا٤ٹايػٻ ٞٿ  ايػٻ ٓٹ ُٳ ٞٿنځ ٓٹ ُٳ ٍڇ،  نځ ٍڇ،ايطٿدٳا ٕٳ  ايطٿدٳا ٓٵبٴتٴٛ ٝٳ ٕٳؾځ ٓٵبٴتٴٛ ٝٳ ُٳا  ؾځ ُٳانځ ٓٵبٴتٴ  نځ ٓٵبٴتٴٜٳ ٌٴ   ٜٳ ٌٴ ايڃبٳكڃ   1414{{ايڃبٳكڃ

ا٤بِب الذي تكػوف منػه اإلاسػاف   البدايػة مػرة اثايػة، كػل مػاء يػذهب إىل صػاكبه، ينزؿ 
 وص ٰبتػػػػػػػػػاج لػػػػػػػػػدليل وص ُمشػػػػػػػػػّب وص إشػػػػػػػػػارات وص توجي ػػػػػػػػػات، ألاػػػػػػػػػه معػػػػػػػػػه توجيػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػن

 .خالع الربااي والربايت 
                                                           

 ا٢باكم   ا٤بستدرؾ والطرباٍل عن ابن عباس ر ي ت عن ما ٖٔ
 تنبيه الغافلْب سكادي  سيد األابياء وا٤برسلْب للسمرقندي عن أ  هريرة  ٗٔ
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وعندما ينزؿ عليه ماء ا٢بياة يتكولف ا١بسم، وا١بسم الذي سيتكوف هػو افػ  ال ػورة، 
 ولكػػػػػػػػن لػػػػػػػػي  بػػػػػػػػنف  الكيفيػػػػػػػػة، لكػػػػػػػػن علػػػػػػػػى كسػػػػػػػػب كالتػػػػػػػػه وخاٛبتػػػػػػػػهوافػػػػػػػػ  ا٥بياػػػػػػػػة، 
 عند رب الربية.

  األظغاَ يف اآلخشجاألظغاَ يف اآلخشج
إذا كاف من الداخلْب ا١بنة فيكوف جسمه كأجساـ أهل ا١بنػة، وإذا كػاف مػن الػداخلْب 

والعيػاذ  -فيكوف جسمه كأجساـ الداخلْب ج نم، والداخلْب ج ػنلم  -والعياذ ابع ج نلم  -
 كوف أجسام م؟ كارة النيب ذكر بعض صفاذم لنعرف م:كيف ت  -ابع 

ٙٹ  غٹًځظڂغٹًځظڂ  }} ًڃسٹ ٙٹدٹ ًڃسٹ   1515{{خٺ خٺ ثٳ٬ثٳ٬  َٳػٹريٳ٠ڂَٳػٹريٳ٠ڂ  دٹ

مػػػا بػػػْب جلػػػد الكػػػافر وعظمػػػه كمسػػػّبة ثالثػػػة أايـ، ليكػػػوف جلػػػدة ٚبػػػْب، ألف العػػػذاب 
  للجلػػػػػػػػػػػػػد:                                                 ((٘٘ٙٙ)النسػػػػػػػػػػػػػاء)النسػػػػػػػػػػػػػاء 

فيكوف ا١بلد قْدر سفر ثالثة أايـ مشي، ولػي  كسػفر طػائرة أو سػفينة فاػاء!، ومقعدتػه الػٍب 
 :ٯبل  علي ا قاؿ عن ا 
ٓٻاضڇ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃهځاؾٹطڇايڃهځاؾٹطڇ  َٳكڃعٳسٳ٠ڂَٳكڃعٳسٳ٠ڂ  }} ٓٻاضڇاي ّڈ   ثٳ٬ثٳ١ٹثٳ٬ثٳ١ٹ  َٳػٹريٳ٠ڂَٳػٹريٳ٠ڂ  اي ٜٻا ّڈ أځ ٜٻا   1616{{أځ

 ااظروا إىل كجمه كم يكوف، و رسه كم يبلغ؟ قاؿ:
ّٳ  ايڃهځاؾٹطڇايڃهځاؾٹطڇ  نٹطٵؽٴنٹطٵؽٴ  }} ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹايڃايڃ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹكٹ ٝٳا ٌٴ  كٹ ٌٴَٹجٵ   1717{{أڂسٴسٺ أڂسٴسٺ   َٹجٵ

واعػػرؼ هياتػػه  ف ػػذة كيفيػػة ٨بتلفػػة ٛبامػػاً كػػالٍب اعرف ػػا، ولكػػن صػػورته عنػػدما اراهػػا اعرفػػه
 :وماذا ستكوف كيفيتنا إف شاء ت؟ قاؿ ألاه ٯُب لز للنار ... 

ٌٴ  }} ٌٴٜٳسٵخٴ ٌٴ  ٜٳسٵخٴ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٓٻ١ځ  ايڃذٳ ٓٻ١ځايڃذٳ ٍڇ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ايڃذٳ ٍڇطڂٛ ّٳ  طڂٛ ّٳآزٳ ٘ٹ  آزٳ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ّٴ،  عٳ ّٴ،ايػٻ٬ ٕٳ  ايػٻ٬ ٕٳغٹتټٛ   1818{{شٹضٳاعٶا شٹضٳاعٶا   غٹتټٛ

 يكوف طوؿ الواكد ستوف ذراعاً، وبعد ذلك، هذا ا١بسم قاؿ فيه:
                                                           

 يرة صحيل مسلم والَبمذي وابن كباف عن أ  هر  ٘ٔ
 مسند أٞبد وا٢باكم   ا٤بستدرؾ عن أ  سعيد ا٣بدري  ٙٔ
 جامع الَبمذي ومسند أٞبد عن أ  هريرة  ٚٔ
 صفة ا١بنة صبن أ  الدايا عن أا   ٛٔ
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ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٌٳ  إڇ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٕٳ  ايڃذٳ ٕٳٜٳأڃنڂًڂٛ ٗٳا  ٜٳأڃنڂًڂٛ ٗٳاؾٹٝ ٕٳ،  ؾٹٝ ٜٳؿٵطٳبٴٛ ٕٳ،ٚٳ ٜٳؿٵطٳبٴٛ ٕٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٚٳ ٕٳ،ٜٳتٵؿڂًڂٛ ٕٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٜٳتٵؿڂًڂٛ ٕٳ،ٜٳبٴٛيڂٛ ٕٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٜٳبٴٛيڂٛ ٛٻطڂٛ ٕٳ،ٜٳتٳػٳ ٛٻطڂٛ   ٜٳتٳػٳ

ٕٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫ ُٵتٳدٹڀڂٛ ٕٳٜٳ ُٵتٳدٹڀڂٛ ُٳا: : قځايڂٛاقځايڂٛا  ٜٳ ُٳاؾځ ٍٴ  ؾځ ٍٴبٳا ّڇ؟،  بٳا ّڇ؟،ايڀډعٳا ٍٳ  ايڀډعٳا ٍٳقځا ُٹػٵوٹ   نځطٳؾٵ ڇنځطٳؾٵ ڇ  ٚٳضٳؾٵ ٷٚٳضٳؾٵ ٷ  دٴؿٳا٤ٷدٴؿٳا٤ٷ: : قځا ُٹػٵوٹ ايڃ   1919{{ايڃ

ص يوجػػد ج ػػاز بػػويل، وص يوجػػد وػػائط وص فاػػالت ألهػػل ا١بنػػة، وص يسػػقُموف، فلػػي  
هنػاؾ أمػراٌض، وص يتمخطُػوف، فػال ُي ػاب أكػد ابافلػوازا وص شػيء مػن هػذا القبيػل، وابلنسػبة 

 مكيلػػف: للنسػػاء ص أتتػػي ن الػػدورة الشػػ رية ف ػػي وػػّب موجػػودة هنػػاؾ، وسػػيكوف هػػذا ا١بسػػم
                               ((ٖٖٔٔ)اإلاساف)فال ٰبتاج أف يلب  ابلطو صػوؼ وص عبايػة  اإلاساف

صوؼ، وص ٰبتاج إىل مروكة أو تكييف، ألاه سيكوف ٦ب زاً ٘ب يزاً رابايػاً ٥بػذا النعػيم اإل٥بػي   
ف اكشػف أكرػر مػن ذلػك، ألف هذا ا٤بقاـ الكرَل، وهذا ما كشفه كارة النيب، وص استطيع أ

 على ا٤بؤمنْب. العقوؿ ص تتحملل فال ت 

  ٔفخح اٌميأَفخح اٌمياَ
ػػػػػػز األجسػػػػػػاـ فػػػػػػإف ت ُٰبيػػػػػػي اسػػػػػػرافيل لكػػػػػػي يػػػػػػنفخ النفخػػػػػػة الرالرػػػػػػة:  بعػػػػػػد أف تتج ل

                                    ((ٙٛٙٛ)الزمر)الزمر. 
 وكما ذكرها   اآلايت الٍب معنا:

                  :واألجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداث هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور 
           ُيسرعوف ذاهبْب إىل وجه ا٢بناف ا٤بناف. 

وهذة النفخة الرالرة، عندما ينفخ ٚبػرج األرواح مػن مسػتقرها، فتكػوف هيات ػا كمػا قػاؿ 
  ت:                  ((ٚٚ)القمػػػر)أسػػػراب ا١بػػػراد أتا لنػػػا مػػػن ج ػػػة السػػػوداف وج ػػػة ليبيػػػا  القمػػػر

ولكننػػا ٭بنعػػه مػػن هنػػاؾ، فسػػرب ا١بػػراد عنػػدما كا يُغطػػي السػػماء كل ػػا، ولػػو اػػزؿ علػػى بلػػد  
 كمحافظة ا٤بنيا مراًل   خالؿ ا ف ساعة ص يُبقي في ا ورقة شجر!!.

لػػذي كااػػ  تسػػكنه فتػػذهب فػػاألرواح سػػتخرج مػػرة واكػػدة، وكػػل روح تعػػرؼ سػػكن ا ا
إليه، وٗبجرد أف تدخل فيػه الػروح تػدب فيػه ا٢بيػاة، وهػذا مػا اسػميه النشػأة الراايػة، والػٍب فػا 

 ا٢بف  والسالمة أٝبعْب. اسعد أو اُعذلب، اسأؿ ت 
                                                           

 صحيل مسلم ومسند أٞبد والطرباٍل عن جابر  ٜٔ
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 عنػػػػػػػػػدما أتا هػػػػػػػػػذة النفخػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػنفرح لكػػػػػػػػػن اآلخػػػػػػػػػرين يقولػػػػػػػػػوف كمػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػاؿ ت:
                مػػا الػػذي أيقظنػػػا؟!! فقػػد كنػػػا اظػػن أهنػػػا كيػػاٌة واكػػػدة

  فقػػػػػػػػػػط:                                                          ((ٕٕٗٗ)ا١باثيػػػػػػػػػػة)ا١باثيػػػػػػػػػػة 
 .                فتقوؿ ٥بم ا٤بالئكة:

  اٌؼشع ًاحلغاباٌؼشع ًاحلغاب
              ستكوف صيحة واكدة، كل م يتجمعػوف بعػدها: 

         .جاهزين، ويبدأ بعد ذلك العرض وا٢بساب 
  و  هػػػػذة اللحظػػػػات:                               ((ٗٛٗٛ )إبػػػػراهيم )وتظ ػػػػر إبػػػػراهيم

أرض ا٤بوقػف العظػيم الػػٍب علي ػا ا٢بسػاب، وهػػي أرض مػن فاػػة، فمػن النػاس مػػن يقػف علػػى 
األرض، ومن م من يقف ٙب  منل العرش يـو ص منل إص منلػه، ومػن م مػن يكػوف ٥بػم منػرب مػن 
اػػور قػػداـ عػػرش الػػرٞبن، ومػػن م مػػن يكػػوف معػػه ت ػػريل يشػػتغل بػػه   مكتػػب الشػػفاعة للنػػيب 

ف، ويكوف له شفاعة يشفع في ػا   أهلػه ومػن ُٰبػب مػن بػِب اإلاسػاف، وكػل واكػد علػى العدان
كسب مقامه، وعلى كسب عمله، وعلى كسػب مػا ج لػزة لػه مػوصة اظػّب عملػه الػذي عملػه 

 من صاحل أو طاحل   هذة ا٢بياة.
لفطػػػػن الػػػػذي ولػػػػذلك العاقػػػػل الكػػػػيِّ  ا             لكػػػػن ا٤ب ػػػػم: 

يػػتخلا   الػػدايا مػػن كقػػوؽ العبػػاد، ٱبػػرج مػػن هنػػا ولػػي  وراءة أو تسػػبقه شػػكاوي إىل ت، 
 ألف ا٤بظلـو عندما يشتكي إىل ت، يقوؿ له ت:

ٛٵ  ْٵكٴطٳْٻوٹْٵكٴطٳْٻوٹ٭ځ٭ځ  ٚٳعٹعٻتٹٞٚٳعٹعٻتٹٞ  }} ٛٵٚٳيځ   2020{{سٹنيڈ سٹنيڈ   بٳعٵسٳبٳعٵسٳ  ٚٳيځ

هػػب إليػػه ص بػػد وأف كخػػذ كػػع ا٤بظلػػـو مػػن الظػػامل، لػػذلك   الػػدايا قػػد أسػػتطيع أف أذ
ومعػي رجلػػْب طيبػْب ويسػػا٧بِب، لكػػن هنػاؾ فلػػن يقبػل، وكػػل واكػػد هنػاؾ يفػػتش   كسػػابه، اي 
 تػػػػػػرى سػػػػػػُأو ِّ ا٤بيػػػػػػزاف أـ سػػػػػػأكتاج؟! هػػػػػػل سػػػػػػأو ِّ دخػػػػػػوؿ ا١بنػػػػػػة أـ سػػػػػػأذهب إىل النػػػػػػار؟!
فحػػٌب اإلاسػػاف الػػذي هػػو أركػػم النػػاس ابإلاسػػاف   كياتػػه وٮبػػا األب واألُـ ف نػػاؾ أياػػاً كػػل 

 نفسه.واكد ينشغل ب
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  وإف كااػػ  اآليػػة:                                                     
ف ذة ليس  لنا ٫بن، فاع قاؿ في ا: )ا٤برء( يعِب وّب ا٤بسلم، وهذا الػذي يفِّػر، ولكػن  عػب (عػب ())

  ابلنسػػبة لنػػا:                                        ((ٙٚٙٚ)الزخػػرؼ)لػػن اػػَبؾ  الزخػػرؼ
 بعض أبداً إف شاء ت، ولذلك شعاران وشعار ال ا٢بْب كل م: ))الناجي كخذ بيد أخيه((.

فمػػن الػػذي يفِّػػر؟ ا٤بػػرء، وا٤بػػرء يعػػِب وػػّب ا٤بسػػلم، أي الكػػافر وا٤بشػػرؾ وا١باكػػد، ف ػػذا 
  ا٤بػػؤمن( ومل يُقػػل: يػػـو يفػػر ا٤بػػؤمن: ا٠بػػه )ا٤بػػرء   القػػرآف( لكػػن ٫بػػن ا٠بنػػا )           

                              (()ا٤بػػدثر)أاػػتم ُمسػػترنيْب مػػن هػػذا األمػػر:  ا٤بػػدثر         
                            )نة.هؤصء كخذوف سيدي بعا م ويدخلوف معاً ا١ب )ا٤بدثر()ا٤بدثر 

 هػػػػل سػػػػيدخلوف ا١بنػػػػة كػػػػل واكػػػػد ٗبفػػػػردة؟ ص، لكػػػػن كػػػػل ٦بػػػػـر يػػػػدخل النػػػػار ٗبفػػػػردة: 
                                         ((ٜٜٗٗ)األاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ)ولكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤمنْب: األاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
                                       ((ٖٖٚٚ)الزمػر)ِب كػل ٝباعػػة كػااوا يعرفػػوف وزُمػرا يعػػ الزمػر

 بعا م   الدايا وٯبلسوف مع بعا م، سيدخلوف ا١بنة مع بعا م.
قد يكوف رجل كاف ٯبل  معنا وٰباػر معنػا، ولكػن افسػه  ػحك  عليػه وتركنػا فػَبة، 
 فيػػػػػػأا الرجػػػػػػل منػػػػػػا ويػػػػػػؤمر بػػػػػػه إىل ا١بنػػػػػػة، فيقػػػػػػوؿ: اي رب أيػػػػػػن أخػػػػػػي فػػػػػػالف؟ فيقػػػػػػاؿ لػػػػػػه:

كخػذ بيػد أخيػه  اي رب إٍل كنُ  أعمل يل ولػه، فيػأمرة ت أفإاه مل يعمل مرل عملك، فيقوؿ: 
 !لذلك ٫بن انفع بعانا..!!  ادخال معا ا١بنة... ٕٔويدخله معه ا١بنة 
 ن ص ينفعوف بعا م من هم؟ الكافروف!لكن الذي

فػػػػال اسػػػػمع وػػػػّب الفق ػػػػاء الػػػػذين يقولػػػػوف: أف كػػػػل واكػػػػد سػػػػيكوف ٗبفػػػػردة، ص، ف ػػػػذا 
 ف سػػػػػػػنكوف كلنػػػػػػػا مػػػػػػػع بعاػػػػػػػنا، وربنػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ لنػػػػػػػا:و ا٤بؤمنػػػػػػػ للكػػػػػػػافرين وللمشػػػػػػػركْب، لكػػػػػػػن

                                   ((ٛ٘ٛ٘)مػػػػرَل)سػػػػنذهب وفػػػػداً معػػػػاً، ولػػػػي  كػػػػل واكػػػػد  مػػػػرَل
كػػػل وفػػػد   أي زمػػػن يكواػػػوف مػػػع بعاػػػ م، لػػػذلك قػػػاؿ )وفػػػد(، ألانػػػا اعػػػرؼ ! .... ٗبفػػػردة

 ا م، وهكذا.بعانا، والذين من قبلنا يذهبوا مع بع

                                                           
 فيقػاؿ زوجػى ايػن ولػدى أيػن ا  ايػن فيقػوؿ ا١بنة ا٤بؤمن يدخل يقوؿ:جبّب  ابن سعيدعن ومن ا شارة إىل اآلاثر الواردة  ٕٔ
 ووّبة. األذهاف تنوير تفسّب، ا١بنة ادخلوهم فيقاؿ و٥بم ىل اعمل كن  اٌل فيقوؿ عملك مرل يعملوا مل اهنم
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  ِظامل اٌؼثادِظامل اٌؼثاد
ف ػػذا مػػا ٰبػػدث للمػػؤمنْب، ولكػػن ا٤بػػؤمن العاقػػل الكػػيِّ  الفطػػن الػػذي ٱبػػرج مػػن الػػدايا 

 :ولي  عليه مظلمة ألي أكد من ا٤بؤمنْب، ٤باذا؟ قاؿ كارة النيب 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٘ٴ  نځاْٳتٵنځاْٳتٵ  َٳ ٘ٴيځ ُٳ١څ  يځ ًځ ُٳ١څَٳظڃ ًځ ٘ٹ٭ځ٭ځ  َٳظڃ ٘ٹخٹٝ ٔٵ  خٹٝ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ٘ٹعٹطٵنٹ ٚٵ  عٹطٵنٹ ٚٵأځ ٞٵ٤ٺ  أځ ٞٵ٤ٺؾٳ ٘ٴ  ؾٳ ًڃ ًډ ٝٳتٳشٳ ًڃ ٘ٴؾځ ًڃ ًډ ٝٳتٳشٳ ًڃ ٘ٴ  ؾځ ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ّٳايڃايڃ  َٹ ٛٵ ّٳٝٳ ٛٵ ٌٳ  ٝٳ ٌٳقځبٵ ٕٵ  قځبٵ ٕٵأځ ٕٳ  ٫٫  أځ ٕٳٜٳهڂٛ   ٜٳهڂٛ

ٓٳاضٷ ٓٳاضٷزٹٜ ِٷ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  زٹٜ ٖٳ ِٷ،زٹضٵ ٖٳ ٕٵ  زٹضٵ ٕٵإڇ ٕٳ  إڇ ٕٳنځا ٘ٴ  نځا ٘ٴيځ ٌٷ  يځ ُٳ ٌٷعٳ ُٳ ٘ٴ  أڂخٹصٳأڂخٹصٳ  قٳايٹ ٷقٳايٹ ٷ  عٳ ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ٘ٹ،  بٹكځسٵضڇبٹكځسٵضڇ  َٹ ُٳتٹ ًځ ٘ٹ،َٳظڃ ُٳتٹ ًځ ٕٵ  َٳظڃ ٕٵٚٳإڇ ِٵ  ٚٳإڇ ِٵيځ ٔٵ  يځ ٔٵتٳهڂ ٘ٴ  تٳهڂ ٘ٴيځ   يځ

ٓٳاتٷ ٓٳاتٷسٳػٳ ٔٵ  أڂخٹصٳأڂخٹصٳ  سٳػٳ ٔٵَٹ ٝٿ٦ٳاتٹ  َٹ ٝٿ٦ٳاتٹغٳ ٘ٹ  غٳ ٘ٹقٳاسٹبٹ ٌٳ  قٳاسٹبٹ ُٹ ٌٳؾځشٴ ُٹ ٘ٹ   ؾځشٴ ٝٵ ًځ ٘ٹ عٳ ٝٵ ًځ   2222{{عٳ

به إىل ا١بنة، وفُتحػ  لػه أبػواب ا١بنػة،  إلاه ورد أاه إذا اات ى العبد من ا٢بساب، وأُمر
)َووؤ ناْوووت يووو٘ َظًُووو١ عٓوووس ؾووو٬ٕ )َووؤ ناْوووت يووو٘ َظًُووو١ عٓوووس ؾووو٬ٕ : وأوشػػػك علػػػى دخػػػوؿ ا١بنػػػة، فينػػػادي منػػػادي ت 

ٗٻعتٗا ي٘  ٗٻعتٗا ي٘ ؾًٝدطز، يٝكتلټ َٔ املظامل، ؾٝكّٛ بعض ايٓاؽ ٚنٌ ٚاسس َع٘ َظًُت٘ اييت د ؾًٝدطز، يٝكتلټ َٔ املظامل، ؾٝكّٛ بعض ايٓاؽ ٚنٌ ٚاسس َع٘ َظًُت٘ اييت د

ٍ  ايٓٝاب١ اٱ ١ٝ، ؾُِٓٗ َٔ ٜكٍٛ: ؾتُو، َِٚٓٗ َؤ ٜكوٍٛ: غوطقو، َٚوِٓٗ     ايٓٝاب١ اٱ ١ٝ، ؾُِٓٗ َٔ ٜكٍٛ: ؾتُو، َِٚٓٗ َؤ ٜكوٍٛ: غوطقو، َٚوِٓٗ      ٍ  َؤ ٜكوٛ : : َؤ ٜكوٛ

. ٚنووٌ ٚاسووس َعوو٘ َظًُتوو٘، ؾٝكووٍٛ ضب ايعووع٠: ٚععتووٞ  . ٚنووٌ ٚاسووس َعوو٘ َظًُتوو٘، ؾٝكووٍٛ ضب ايعووع٠: ٚععتووٞ  قووتًو، َٚووِٓٗ َوؤ ٜكووٍٛ غؿٻووو قووتًو، َٚووِٓٗ َوؤ ٜكووٍٛ غؿٻووو 

 .  ٚد٬يٞ ٫ تسخٌ ادت١ٓ ست٢ تٴطنٞ خٴكُا٤ىٚد٬يٞ ٫ تسخٌ ادت١ٓ ست٢ تٴطنٞ خٴكُا٤ى
 اجل  مع هؤصء وترا ي مع م، أين هذا ا٤بو ع؟

 هو بْب ا١بنة والنار وا٠به )األعراؼ( اتعرلؼ فيه على هذة ا٤بظامل 
                                  ((ٗٙٗٙ)األعراؼ)فنجل  ات احل، واعقد  األعراؼ

٧با ػػر ُصػػلل، لكػػن لػػن ي ػػطلل معػػه أكػػٌد ٦بػػاانً، وص لوجػػه ت، فكػػم تػػدفع؟ فيقػػوؿ: وكيػػف 
أدفػػػػػع؟!! لػػػػػي  هنػػػػػاؾ دوصر وص رايؿ وص اسػػػػػَبليِب وص يػػػػػورو وص جنيػػػػػه، لػػػػػي  هنػػػػػاؾ وػػػػػّب 

 ا٢بسنات والسياات.
وف: اخػػذ مػػن ا٢بسػػنات، فيأخػػذ هػػذا مػػن كسػػناته لُيسػػا٧به، والرػػاٍل وكػػم أدفػػع؟ يقولػػ

فػػػإذا اات ػػػى الرصػػػيد وص يػػػزاؿ هنػػػاؾ ..!!!  كخػػػذ مػػػن كسػػػناته، والرالػػػ  كخػػػذ مػػػن كسػػػنات
مطػػالبْب، فيقػػوؿ: أان أعلنػػ  اإلفػػالس، فيقولػػوف لػػه: اٞبػػل عنػػا مػػن السػػياات، وهػػذا مػػا يقػػوؿ 

 :فيه الرسوؿ 
                                                           

 صحيل البخاري ومسند أٞبد عن أ  هريرة  ٕٕ
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ٕٳ  }} ٕٳأتٳسٵضٴٚ ٔٵ  أتٳسٵضٴٚ ٔٵَٳ ًٹ  َٳ ُٴؿڃ ًٹايڃ ُٴؿڃ ُٴؿڃًٹؼٴ: : قځايڂٛاقځايڂٛا  ؟؟  ؼٴؼٴايڃ ُٴؿڃًٹؼٴايڃ ٓٳا  ايڃ ٓٳاؾٹٝ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  ؾٹٝ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ٔٵ  اي ٔٵَٳ ٘ٴ  ٫٫  َٳ ٘ٴيځ ِٳ  يځ ٖٳ ِٳزٹضٵ ٖٳ ٓٳاضٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  زٹضٵ ٓٳاضٳزٹٜ   زٹٜ

ٍٳ  َٳتٳاعٳ،َٳتٳاعٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫ ٍٳقځا ُٴؿڃًٹؼٴ: : قځا ُٴؿڃًٹؼٴايڃ ٔٵ  ايڃ ٔٵَٹ َٻتٹٞ  َٹ َٻتٹٞأڂ ّٳ  أڂ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ٔٵ  ايڃكٹ ٔٵَٳ ّڈ  ٠ٺ٠ٺبٹكٳ٬بٹكٳ٬  ٜٳأڃتٹٜٞٳأڃتٹٞ  َٳ ٝٳا ّڈٚٳقٹ ٝٳا ٜٳأڃتٹٞ  ٚٳظٳنځا٠ٺ،ٚٳظٳنځا٠ٺ،  ٚٳقٹ ٜٳأڃتٹٞٚٳ   ٚٳ

ِٳ  قځسٵقځسٵ ِٳؾٳتٳ ٌٳٚٳأځٚٳأځ  ٖٳصٳا،ٖٳصٳا،  ٚٳقځصٳفٳٚٳقځصٳفٳ  ٖٳصٳا،ٖٳصٳا،  عٹطٵ ٳعٹطٵ ٳ  ؾٳتٳ ٌٳنځ ٍٳ  نځ ٍٳَٳا ٝٴكڃعٳسٴ،  ٖٳصٳا،ٖٳصٳا،  ٚٳنٳطٳبٳٚٳنٳطٳبٳ  ٖٳصا،ٖٳصا،  َٳا ٝٴكڃعٳسٴ،ؾځ ٝٳكڃتٳلټ  ؾځ ٝٳكڃتٳلټؾځ   ٖٳصٳاٖٳصٳا  ؾځ

ٔٵ ٔٵَٹ ٘ٹ،  َٹ ٓٳاتٹ ٘ٹ،سٳػٳ ٓٳاتٹ ٖٳصٳا  سٳػٳ ٖٳصٳاٚٳ ٔٵ  ٚٳ ٔٵَٹ ٘ٹ،  َٹ ٓٳاتٹ ٘ٹ،سٳػٳ ٓٳاتٹ ٕٵ  سٳػٳ ٕٵؾځإڇ ٝٳتٵ  ؾځإڇ ٓٹ ٝٳتٵؾځ ٓٹ ٘ٴ  ؾځ ٓٳاتٴ ٘ٴسٳػٳ ٓٳاتٴ ٌٳ  سٳػٳ ٌٳقځبٵ ٕٵ  قځبٵ ٕٵأځ ٘ٹ،  َٳاَٳا  ٜٴكڃهٳ٢ٜٴكڃهٳ٢  أځ ٝٵ ًځ ٘ٹ،عٳ ٝٵ ًځ ٔٵ  أڂخٹصٳأڂخٹصٳ  عٳ ٔٵَٹ   َٹ

ِٵ ٖٴ ٜٳا ِٵخٳڀځا ٖٴ ٜٳا ٘ٹ،  ؾځڀڂطڇحٳؾځڀڂطڇحٳ  خٳڀځا ٝٵ ًځ ٘ٹ،عٳ ٝٵ ًځ ِٻ  عٳ ِٻثٴ ٓٻاضڇ   ؾٹٞؾٹٞ  طڂطڇحٳطڂطڇحٳ  ثٴ ٓٻاضڇ اي   2323{{اي

 !!كقوؽ العباد ومظامل العباد......  عه؟ما الذي ُيايِّ 
آىل علػػػى افسػػػه أف يقػػػتال للمظلػػػـو مػػػن الظػػػامل، فػػػال يعُفػػػو وص ي ػػػفل، ألف  وت 

 صاكب ا٢بع هو الذي يعفو وي فل.
من الرجل العاقػل   الػدايا الػذي ٱبػرج ولػي  عليػه مطػالبْب؟! وص عليػه كقػوؽ للنػاس 

وركػػيم وتػػواب وكػػرَل، ولكػػن هػػذا فيمػػا بيننػػا وبينػػػه، أٝبعػػْب؟! ألف ت سػػبحااه وتعػػاىل وفػػور 
) ٜوا عبوازٟ قوس اغوتُعتٴ إيوٝهِ      ) ٜوا عبوازٟ قوس اغوتُعتٴ إيوٝهِ        األثر:  ولذلك كا يـو القيامة فينادي مناِد ت كما ورد

ٞٻ ايّٝٛ: أَا َا نإ بٝو ٚبٝٓهِ ؾكس ٖٚبت٘ يهِ، ٚأَا َا نإ بٝٓهِ  ٞٻ ايّٝٛ: أَا َا نإ بٝو ٚبٝٓهِ ؾكس ٖٚبت٘ يهِ، ٚأَا َا نإ بٝٓهِ ط٬ٜٛڄ ؾاغتُعٛا إي ط٬ٜٛڄ ؾاغتُعٛا إي

 .    ٛا ادت١ٓ بط يتٛا ادت١ٓ بط يتٚبني بعههِ ؾتٛاٖبٛٙ ؾُٝا بٝٓهِ ثِ ازخًٚبني بعههِ ؾتٛاٖبٛٙ ؾُٝا بٝٓهِ ثِ ازخً
ػػاد ولػػك أعمػػاصً أمرػػاؿ ا١ببػػاؿ، وآخػػر مسػػكْب منلمتػػه  قػػد تكػػوف أاػػ  مػػن الُعبلػػاد والُزهل

 قاؿ: منلماً يوقفك وٲبنعك من دخوؿ ا١بنة، ألف ت 
َٵتٴ  إڇْٿٞإڇْٿٞ  عٹبٳازٹٟعٹبٳازٹٟ  ٜٳاٜٳا  }} َٵتٴسٳطٻ ِٳ  سٳطٻ ًڃ ِٳايظڊ ًڃ ٘ٴ  ْٳؿڃػٹْٞٳؿڃػٹٞ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ايظڊ ًڃتٴ ٘ٴٚٳدٳعٳ ًڃتٴ ِٵ  ٚٳدٳعٳ ٓٳهڂ ٝٵ ِٵبٳ ٓٳهڂ ٝٵ َٶا،  بٳ َٶا،َٴشٳطٻ ُٴٛا  ؾځ٬ؾځ٬  َٴشٳطٻ ُٴٛاتٳظځايځ   2424{{  تٳظځايځ

 .. أوصاان بذلك
إايؾ مث إايؾ أف تظلم أكداً من خلع ت، كٌب ولو كااػ  زوجتػك، ولػو كػاف أكػداً مػن 

مػػرالً يقػػوؿ: أان سػػأوزع تػػركٍب   أوصدؾ، ف ػػل ٲُبكػػن ألكػػٍد أف يظلػػم أكػػداً مػػن أوصدة؟!! اعػػم،
أا  ص شػأف  فلي  له ا يٌب   الَبكة ... وأان كيٌّ، وهذا الولد ص يُطيعِب وص يسمع كالمي

لػػػك ابلَبكػػػة، فأاػػػ  ٦بػػػرد كػػػارس للَبكػػػة، وعنػػػدما تسػػػافر إىل ت سػػػيتم توزيع ػػػا علػػػى كسػػػب 
                                                           

 مسند أٞبد وابن كباف عن أ  هريرة  ٖٕ
 يل مسلم ومسند أٞبد عن أ  ذر صح ٕٗ



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج يظ54-48(                       ذفغري اآلياخ ) 341 )اٌنشأج األًىل                                                       : 24

 :اللوائل اإل٥بية الرابتة   اآلايت القرآاية، قاؿ 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ّٳ  َٳ ّٳسٳطٻ ٘ٴ  ٚٳاضڇثٶاٚٳاضڇثٶا  سٳطٻ ٘ٴإڇضٵثٳ ٘ٴ  إڇضٵثٳ َٳ ٘ٴسٳطٻ َٳ ٘ٴ  سٳطٻ ٘ٴايًډ ًډ ٓٻ١ځ   اي ٓٻ١ځ ايڃذٳ   2525{{ايڃذٳ

ـ ابن لرسوؿ ت، وافرض أاػك يقوؿ: إاه ولٌد عاؽ، لكنه ابنك، وأا  أيااً   اإلسال
 عاؽ ومنامل، لكن سيدان رسوؿ ت سيشفع ٤بن؟ ٥بؤصء الظلمة، فقاؿ:

ٌڇ٭ځ٭ځ  ؾٳؿځاعٳتٹٞؾٳؿځاعٳتٹٞ  }} ٌڇٖٵ ٔٵ  ايڃهځبٳا٥ٹطڇايڃهځبٳا٥ٹطڇ  ٖٵ ٔٵَٹ َٻتٹٞ   َٹ َٻتٹٞ أڂ   2626{{أڂ

وهم أوصدة، فيجب على اإلاساف أف ص يظلػم أكػداً، وٱبػرج مػن الػدايا وإف كػاف لػي  
كػٍد مػن خلػع ت سػيكوف مػن النػاجْب، ويكػوف مػن له إص الفرائض فقػط، ولػي  عليػه منُلػٌم أل

 .الذين يدخلوف ا١بنة، ويكوف   جوار رسوؿ ت 

  أشش اٌؼًّ اٌظاحلأشش اٌؼًّ اٌظاحل
               : 

لػػذلك ٫بػػن ٯبػػب أف اُكرػػر مػػن األعمػػاؿ ال ػػا٢بة، مػػا الػػذي اخػػذة مػػن الػػدايا عنػػدما 
كله سيقوؿ لك عند موتك: مػع السػالمة اي فػالف، أان أصػبح  اسافر؟ لو ٝبع  ماؿ الدايا  

لفالف ولفالف، ومل يعد لك شيء، والعياؿ سيوصلوؾ إىل ابب القرب، لكن هػل سػيدخل معػك 
 أكٌد من م ليبي  معك ولو ليلة؟!! أبداً، إىل هنا وينت ي األمر.

اف القػػرب مػػن الػػذي يظػػل معػػك إىل يػػـو القيامػػة؟ العمػػل ال ػػاحل، فعنػػدما يػػدخل اإلاسػػ
 :وٲبشي الناس كما قاؿ 

ٌٷ  }} ٌڈ ضٳدٴ ٌٷٚإشا بطد ٌڈ ضٳدٴ ٔٴ  ٚإشا بطد ٔٴسٳػٳ ٘ٹ،  سٳػٳ ٛٳدٵ ٘ٹ،ايڃ ٛٳدٵ ٔٴ  ايڃ ٔٴسٳػٳ ٝٳابٹ،  سٳػٳ ٝٳابٹ،ايجٿ ٍٴ  ايطٿٜ ڇ،ايطٿٜ ڇ،  طځٝٿبٴطځٝٿبٴ  ايجٿ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ   بٹايډصٹٟبٹايډصٹٟ  أځبٵؿٹطٵأځبٵؿٹطٵ  ::ؾځ

َٴوځ  ٖٳصٳاٖٳصٳا  ٜٳػٴطټىځ،ٜٳػٴطټىځ، ٛٵ َٴوځٜٳ ٛٵ ٓٵتٳ  ايډصٹٟايډصٹٟ  ٜٳ ٓٵتٳنڂ ٍٴ  تٴٛعٳسٴ،تٴٛعٳسٴ،  نڂ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٘ٴ  ؾځ ٘ٴيځ ٔٵ: : يځ ٔٵَٳ ْٵتٳ؟  َٳ ْٵتٳ؟أځ ٗٴوځ  أځ ٛٳدٵ ٗٴوځؾځ ٛٳدٵ ٘ٷ  ؾځ ٘ٷٚٳدٵ   ٜٳذٹ٤ٞٴٜٳذٹ٤ٞٴ  ٚٳدٵ

ٝٵطڇ، ٝٵطڇ،بٹايڃدٳ ٍٴؾځؾځ  بٹايڃدٳ ٍٴٝٳكڂٛ ْٳا: : ٝٳكڂٛ ْٳاأځ ًڂوځ  أځ ُٳ ُٳًڂوځعٳ   2727{{ايكٻايٹ ٴ ايكٻايٹ ٴ   عٳ

                                                           
 سنن ابن ماجة عن أا   ٕ٘
 جامع الَبمذي وأ  داود عن أا   ٕٙ
 مسند أٞبد وا٢باكم عن الرباء بن عازب  ٕٚ
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 من الذي يُؤاسك إىل يـو القيامة؟ ومن الذي يُنّب لك القرب ؟
 !العمل ال احل

وأياػػاً   القيامػػة الشػػم  يُلقػػى فػػا   ج ػػنلم، واألرض تتبػػدلؿ، ويػػـو القيامػػة سػػيكوف 
  يوماً شديد الظُلمة:                             ((ٗٓٗٓ)النور)وٗباذا أرى؟ النور 

                                         ((ٗٓٗٓ)النػػور)اػػور العمػػل ال ػػاحل، ف نػػاؾ  النػػور
 ُأانس عمل م ال احل ُيايء ٥بم على قدر ما ٲبشي ٙب  قدميه، والنيب يقوؿ فيه:

ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٔٳ  إڇ ٔٳَٹ ٓٹنيٳ  َٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٓٹنيٳايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٵ  ايڃ ٔٵَٳ ٙٴ  ٜٴهٹ٤ٞٴٜٴهٹ٤ٞٴ  ٫٫  َٳ ٙٴْٴٛضٴ ٘ٹ   ٛٵنٹعٴٛٵنٹعٴَٳَٳ  إڇ٫إڇ٫  ْٴٛضٴ ٝٵ َٳ ٘ٹ قځسٳ ٝٵ َٳ   2828{{قځسٳ

 ... أقل  ا٤بؤمنْب إٲباانً من ُيايء له اورة ٙب  قدميه، ككشاؼ صغّب
 وهناؾ ُأانٌس يقوؿ في م:

ٕٳ  }} ُٴتٳشٳابټٛ ٕٳايڃ ُٴتٳشٳابټٛ ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃ ٘ٹايًډ ًډ ُٴٛزٺ  عٳًځ٢عٳًځ٢  اي ُٴٛزٺعٳ ٔٵ  عٳ ٔٵَٹ ُٵطٳا٤ٳ  ٜٳاقڂٛتٳ١ٺٜٳاقڂٛتٳ١ٺ  َٹ ُٵطٳا٤ٳسٳ ُٴٛزٹ  ضٳأڃؽڇضٳأڃؽڇ  ؾٹٞؾٹٞ  سٳ ُٴٛزٹايڃعٳ ٕٳ  ايڃعٳ ٕٳغٳبٵعٴٛ ـٳ  غٳبٵعٴٛ ـٳأځيڃ   أځيڃ

ِٵ  ٜٴهٹ٤ٞٴٜٴهٹ٤ٞٴ  غڂطٵؾځ١ٺغڂطٵؾځ١ٺ ٗٴ ٓٴ ِٵسٴػٵ ٗٴ ٓٴ ٌٳ  سٴػٵ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٓٻ١ځ  أځ ٓٻ١ځايڃذٳ ُٳا  ايڃذٳ ُٳانځ ُٵؼٴ  تٴهٹ٤ٞٴتٴهٹ٤ٞٴ  نځ ُٵؼٴايؿٻ ٌٳ  ايؿٻ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٝٳا   أځ ْٵ ٝٳا ايسټ ْٵ   2929{{ايسټ

 كل واكد على كسب عمله ال احل، فنحن هنا   الدايا ماذا ٫بتاج؟
، وخػػػػّب اصسػػػػتكرار مػػػػن األعمػػػػاؿ ال ػػػػا٢بة، والباػػػػاعة الرإبػػػػة، وهػػػػي طاعػػػػة ت 

 ػوء، وص ٙبتػاج إىل األعماؿ ال ا٢بة والٍب لي  ل اساف ُعذٌر   ترك ػا، ألهنػا ص ٙبتػاج إىل و 
مسػػجد، وص ٙبتػػاج إىل اإل٘بػػاة إىل القبلػػة، ويسػػتطيع اإلاسػػاف أف يؤدي ػػا   أي زمػػاف ومكػػاف، 

 .ذكر ت 
ما الذي ٲبنع اإلاساف من ذكر موصة   كل خطواتػه وكركاتػه وسػكناته، واومػه وقعػودة 

 وهو   هذة ا٢بياة؟!!
                                    ((ٜٜٔٔٔٔ)آؿ عمراف)آؿ عمراف. 

ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ

                                                           
 جامع البياف للطربي ٕٛ
 اٙباؼ ا٣بّبة ا٤ب رة للبوصّبي عن عبد ت بن مسعود  ٜٕ
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  11شغً أطؽاب اجلنحشغً أطؽاب اجلنح..2525
        : 
 من هم أصحاب ا١بنة؟ 

ص ٗبػاؿ ليُبْب فاله وكرمه علينا بْبل أانا النػا ا١بنػة ص بعمػل و  ٫بن إف شاء ت، وت 
  وص ٕباٍؿ، وإ٭با مّباث:                      ((ٖٖٗٗ)األعراؼ)األعراؼ ... 

  ولكي يكوف هناؾ شيء من التكرَل قاؿ:                 ((ٖٖٗٗ)األعراؼ)األعراؼ  .. 
 ألاه هل يوجد أكٌد منا يرث أابة اتيجة العمل الذي يعمله مع أبيه؟!

 ، فنحن أصحاب ا١بنة.!!ص

  شغً أطؽاب اجلنحشغً أطؽاب اجلنح
             : 

فإذا قل  اليـو الذي ٫بن فيه اآلف، فيكػوف أصػحاب ا١بنػة الػذين قػدلر ت ٥بػم مػّباث 
ا١بنة، ص بد وأف يكواوا اآلف   ُشغل شاول يؤهل م للجنة،   ُشغل بفكر، و  ُشغل بػذكر، 

العػػدانف، و  ُشػػغل ابصسػػتغفار، و  ُشػػغل ٗبجػػال  العلػػم، و   و  ُشػػغل ابل ػػالة علػػى النػػيب
ُشػػغل ٗبجػػال  تػػالوة القػػرآف، و  ُشػػغل ٗبجػػال  الُ ػػلل، و  ُشػػغل بعيػػادة مػػريض، وبتشػػييع 
جنػػازة، وبػػرب الوالػػدين، وب ػػلة األركػػاـ، ا٤ب ػػم كػػل هػػذا ع، ولوجػػه ت ص يرُجػػو مػػن وراء هػػذا 

 العمل إص وجه موصة:
                                         ((ٕٕٛٛ)الك ف)الك ف. 

 ص يريػػدوف كػػٌب ا١بنػػة، وص ٱبػػافوف مػػن النػػار، وكػػٌب بعػػد أف يػػدخلوا ا١بنػػة كمػػر ت 
 ا٤بالئكة أف يعطوهم ما يريدوف:

                                    ((ٚٔٚٔ)الزخرؼ)الزخرؼ. 
                                                           

 ـٕٚٔٓ/ٛ/ٕٓهػ  ٖٛٗٔمن ذي القعدة  ٕٛ -آاب البلد  –مغاوة  –ا٤بنيا  ٔ
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  ٌاْ ٔؼيُ اجلنحٌاْ ٔؼيُ اجلنحأٌأٌ
ولػذلك أهػل ا١بنػة أاػواع، مػػن م مػن يشػت ي األكػل والشػػرب والنسػاء، ف ػذا يعطػوة مػػا 
يريد، ألهنا ش وته، ومن م من كتوهنم ٗبرل هذة األمور فيقولوف ٥بم: ص اُريػدها، تركناهػا أكػوج 

 :ما اكوف إلي ا   الدايا، لكن كما قاؿ 
ٌٳ  إڇشٳاإڇشٳا  }} ٌٳزٳخٳ ٌٴ  زٳخٳ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٍٴ  ٓٻ١ځ،ٓٻ١ځ،ايڃذٳايڃذٳ  ايڃذٳ ٍٴٜٳكڂٛ ٘ٴ  ٜٳكڂٛ ًډ ٘ٴاي ًډ ٕٳ: : ٚٳتٳعٳايځ٢ٚٳتٳعٳايځ٢  تٳبٳاضٳىځتٳبٳاضٳىځ  اي ٕٳتٴطڇٜسٴٚ ٝٵ٦ٶا  تٴطڇٜسٴٚ ٝٵ٦ٶاؾٳ ِٵ؟  ؾٳ ِٵ؟أځظڇٜسٴنڂ   أځظڇٜسٴنڂ

ٕٳ ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ ِٵ: : ؾځ ِٵأځيځ ٓٳا،  تٴبٳٝٿضٵتٴبٳٝٿضٵ  أځيځ ٖٳ ٓٳا،ٚٴدٴٛ ٖٳ ِٵ  ٚٴدٴٛ ِٵأځيځ ٓٳا  أځيځ ًڃ ٓٳاتٴسٵخٹ ًڃ ٓٻ١ځ،  تٴسٵخٹ ٓٻ١ځ،ايڃذٳ ٓٳا  ايڃذٳ ٓٳذٿ ٓٳاٚٳتٴ ٓٳذٿ ٔٳ  ٚٳتٴ ٔٳَٹ ٓٻاضڇ؟  َٹ ٓٻاضڇ؟اي ٍٳ  اي ٍٳقځا ـٴ: : قځا ٝٳهڃؿٹ ـٴؾځ ٝٳهڃؿٹ   ؾځ

ُٳا  ايڃشٹذٳابٳ،ايڃشٹذٳابٳ، ُٳاؾځ ٝٵ٦ٶا  أڂعٵڀڂٛاأڂعٵڀڂٛا  ؾځ ٝٵ٦ٶاؾٳ ِٵ  أځسٳبٻأځسٳبٻ  ؾٳ ٗڇ ٝٵ ِٵإڇيځ ٗڇ ٝٵ ٔٳ  إڇيځ ٔٳَٹ ٓٻظځطڇ  َٹ ٓٻظځطڇاي ِٵ   إڇيځ٢إڇيځ٢  اي ٗڇ ِٵ ضٳبٿ ٗڇ   22{{ضٳبٿ

ص يريػػػدوف إص ٝبػػػاؿ وجػػػه ت، إذا كػػػاف األمػػػر أكػػػل وشػػػرب لكنػػػا أخػػػذانها   الػػػدايا 
 واات ى األمر!!.

فالػػػذي يُريػػػد جنػػػة النعػػػيم، ويػػػنعلم ويتػػػنعلم في ػػػا ٗبػػػا تشػػػت يه األافػػػ  عليػػػه أف يشػػػتغل 
 فذة ا٤بشت يات. ابلطاعات لكي ٰبسبوف له كسنات، وٱبرجوا له من رصيدة ما يغنيه

والػػذي يريػػد وجػػه الكػػرَل، وهػػذا وايػػة أمنيتػػه   جنػػة النعػػيم، ف ػػذا ٗبػػاذا يشػػتغل؟ هػػذا 
يشػػتغل بػػذكر ت، واإلقبػػاؿ الشػػديد علػػى سػػيدان رسػػوؿ ت، ومعاواػػة ال ػػا٢بْب الػػذين أقػػام م 

 ت على تبليغ رسالة ت طلباً ٤بر اة ت، لكي ٰبظى بوجه ت جل   ُعالة.
الفريػػع الػػذي يبغػػي النعػػيم، والفريػػع  -كمػػا قلػػ    -عنػػدان ُشػػغل أهػػل ا١بنػػة   الػػدايا ف

 الذي يبغي وجه الكرَل، لكن اإلثنْب   ُشغل   الدايا لكي يفوزوا وٯبوزوا.
ولو قلنا أف هذا اليـو   ا١بنػة، ف ػل   ا١بنػة ُشػغل؟!! لػي  في ػا عبػادة تكليفيػة، فػال 

، وص ٕبج، وص ب دقة، فمػاذا تكػوف العبػادة في ػا؟ قػاؿ في ػا هناؾ تكليف ب الة، وص ب ياـ
 :سيدان رسوؿ ت 
ٕٳ  }} ُٴٛ ٗٳ ًڃ ٜٴ ٕٳٚٳ ُٴٛ ٗٳ ًڃ ٜٴ ُٹٝسٳ  ايتٻػٵبٹٝ ٳايتٻػٵبٹٝ ٳ  ٚٳ ُٹٝسٳٚٳايتٻشٵ ُٳا  ٚٳايتٻشٵ ُٳانځ ٕٳ  نځ ُٴٛ ٗٳ ًڃ ٕٳتٴ ُٴٛ ٗٳ ًڃ ٓٻؿځؼٳ  تٴ ٓٻؿځؼٳاي   33{{  اي

تلذُذاً وتفك اً، يتلػذذوف بعبػادة ت ويتفك ػوف، مػا فػاك ت م؟ ترطيػب  ويذكروف ت 
                                                           

 صحيل مسلم والَبمذي عن ص يب الرومي  ٕ
 مسند أٞبد والطرباٍل عن جابر  ٖ
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حن هنا ص ٲبكننا أف اذكر ت إص ابللسػاف، ومػن يكرمػه ُيشػغِّل معػه ا١بوارح كل ا بذكر ت، فن
 ا١بََناف، وإذا زاد   اإلكراـ فيشتغل اللساف مع ا١بناف.

  ٔؼيُ أىً اٌؼيأْؼيُ أىً اٌؼياْ
لكن أهل ا١بنة  أهل العياف يذكروف ت بكل أعاائ م، كل األعااء تشتغل بػذكر ت 

 ُسبِّل ٕبمدة، شغل م ابلتسبيل ٕبمد ت.، وإف من شيء   اإلاساف   ا١بناف إص وي 
ف ػػػؤصء يكػػػوف ٥بػػػم   ا١بنػػػاف اعػػػيم رابٍل، ومشػػػاهدات، ومكاشػػػفات ومنػػػازصت إ٥بيػػػة، 

 :وإطالصت راباية يقوؿ   بعا ا سيدان رسوؿ ت 
ٓٳا  }} ٝٵ ٓٳابٳ ٝٵ ٌٴ  بٳ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ِٵ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃذٳ ٗڇ ُٹ ِٵْٳعٹٝ ٗڇ ُٹ ِٵ  غٳڀځعٳغٳڀځعٳ  إڇشٵإڇشٵ  ْٳعٹٝ ٗٴ ِٵيځ ٗٴ ِٵ،  ؾځطٳؾځعٴٛاؾځطٳؾځعٴٛا  ْٴٛضٷْٴٛضٷ  يځ ٗٴ ِٵ،ضٴ٤ٴٚغٳ ٗٴ   أځؾٵطٳفٳأځؾٵطٳفٳ  قځسٵقځسٵ  ايطٻبټايطٻبټ  إڇشٳاإڇشٳاؾځؾځ  ضٴ٤ٴٚغٳ

ِٵ ٗڇ ٝٵ ًځ ِٵعٳ ٗڇ ٝٵ ًځ ٔٵ  عٳ ٔٵَٹ ِٵ،  َٹ ٗڇ ٛٵقٹ ِٵ،ؾځ ٗڇ ٛٵقٹ ٍٳ  ؾځ ٍٳؾځكځا ِٵ  ّٴّٴايػٻ٬ايػٻ٬: : ؾځكځا ٝٵهڂ ًځ ِٵعٳ ٝٵهڂ ًځ ٌٳ  ٜٳاٜٳا  عٳ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ،  أځ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ ٍٳ  ايڃذٳ ٍٳقځا ٍٴ  ٚٳشٳيٹوځٚٳشٳيٹوځ: : قځا ٛٵ ٍٴقځ ٛٵ ٘ٹ: "  قځ ٘ٹ: "ايًډ ّٷ  ايًډ ّٷغٳ٬   غٳ٬

ٛٵ٫ ٛٵ٫قځ ٔٵ  قځ ٔٵَٹ ِڈ "  ضٳبٍّضٳبٍّ  َٹ ِڈ "ضٳسٹٝ ٍٳ  ضٳسٹٝ ٍٳقځا ٓٵظڂطٴ: : قځا ٝٳ ٓٵظڂطٴؾځ ٝٳ ِٵ  ؾځ ٗڇ ٝٵ ِٵإڇيځ ٗڇ ٝٵ ٕٳ  إڇيځ ٓٵظڂطٴٚ ٜٳ ٕٳٚٳ ٓٵظڂطٴٚ ٜٳ ٘ٹ،  ٚٳ ٝٵ ٘ٹ،إڇيځ ٝٵ ٕٳ  ؾځًځاؾځًځا  إڇيځ ًڃتٳؿٹتٴٛ ٕٳٜٳ ًڃتٳؿٹتٴٛ ٞٵ٤ٺ  ٢٢إڇيځإڇيځ  ٜٳ ٞٵ٤ٺؾٳ ٔٳ  ؾٳ ٔٳَٹ   َٹ

ِڇ ٓٻعٹٝ ِڇاي ٓٻعٹٝ َٴٛا  َٳاَٳا  اي َٴٛازٳا ٕٳ  زٳا ٓٵظڂطٴٚ ٕٳٜٳ ٓٵظڂطٴٚ ٘ٹ  ٜٳ ٝٵ ٘ٹإڇيځ ٝٵ   44{{  إڇيځ

إذا دخػػل أهػػل ا١بنػػة ا١بنػػة سػػطع اػػوٌر   أعلػػى ا١بنػػة فينظػػروف إليػػه فيتمتعػػوف بوجػػه ت 
 فما تلذ ذوا بنعيٍم أولى وص أعلى وص أفى من النظر إىل وجه ت ،. 

 :م ولذلك هؤصء القـو يقوؿ في م اإلماـ أبو العزائ
ييوجقييييي ي لًخ ييييي يليييييىيوهيييييلمي    تهييييي وجقييييي ي لًخ ييييي يليييييىيوهيييييلمي    تهييييي 

يي

ييلو نىييييييي ي ضيييييييقه ي  لًزهييييييي يه يييييييته لو نىييييييي ي ضيييييييقه ي  لًزهييييييي يه يييييييته 

يي وهػػو خػػارج مػػن الػػدايا، وأهػػل ال ػػفاء والنقػػاء ص  ص يريػػدوهنا، الشػػيخ إبػػن الفػػارض 
  بػػد أف يعػػرؼ مرتبتػػه ومنزلتػػه قبػػل أف يركػػل مػػن الػػدايا:                           ((ٙٙ)دمحم)دمحم 

يسأؿ هناؾ، أو كا بدليل ليدله، لكن ص بد أف يعرف ػا مػن هنػا، فعنػدما رأى  يعرف ا، كٌب ص
 الشيخ ابن الفارض منزلته   ا١بنة قاؿ:
يمقزلتييييٍيفييييٍي لويييي ي قيييي   ًي ًً يمقزلتييييٍيفييييٍي لويييي ي قيييي   ًيفييييت ي يييي ًً ييفييييت ي يييي

يي

ييمييييي يىييييي ين َيييييً يف ييييي ي يييييُ   ي َييييي مٍمييييي يىييييي ين َيييييً يف ييييي ي يييييُ   ي َييييي مٍ

ماذا أفعل فذا؟! وهل كاف كيب ومناجاا من أجل هذا؟! وماذا أصنع فػذا؟! إذاً مػاذا يي
                                                           

 سنن ابن ماجة والدارقطِب عن جابر بن عبد ت هنع هللا يضر ٗ
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 قاؿ: تريد؟
يي مقُيييييي يووييييييلمينو ييييييٍي هيييييي ي مقيييييي  ي مقُيييييي يووييييييلمينو ييييييٍي هيييييي ي مقيييييي  ي

يي

ييو لُيييييييى ي  ضييييييينه ي  ييييييي   ي  ييييييي  و لُيييييييى ي  ضييييييينه ي  ييييييي   ي  ييييييي  

يي   أمنيٍب كل ا:                                   )هذا ما أريد، ص أريػد  )القيامػة()القيامػة
              اعػػيم ا١بنػػة، ف ػػذا للعػػواـ، لكػػن أهػػل خاصػػة ا٣باصػػة: 

    أوؿ مػػا يػػوكي الف ػػم   أذهػػاف السػػامعْب عػػن األرائػػك يعػػِب أهنػػا الكراسػػي ا١بميلػػة
الػٍب تكػوف   ق ػور ا١بنػة، ومػػاذا أفعػل فػا؟! ومػاذا اريػػد؟ أريػد أف أكػوف   مكػاف   ا١بنػػة، 

ا٢بػي الػذي هناؾ كّي من أكياء ا١بنة ا٠به كي عدف، ألف ا١بنػة أكيػاء، وكػل واكػد يكػوف   
يليػػع بػػه، فالػػذي يكػػوف   كػػي رسػػوؿ ت وػػّب الػػذي يكػػوف   األكيػػاء اأُلخػػرى، وهنػػاؾ كػػيٌّ 
آخر موجود   آخر ا١بناف فيه كلب أهل الك ف، وفيه انقة سيدان صاحل، وفيه كػبش سػيدان 

 إ٠باعيل، فيه هذة الكائنات العظيمة لكي يشاهدها الناس وتتذكر.
؟! ص، فمػػاذا ا ػػنع فػػم؟! ٫بػن اقػػوؿ: ا١بػػار قبػػل الػػدار، لكػن هػػل هػػذا ا٢بػػي ينفػع معنػػا

 فإذا أدخلتِب   هذا ا٢بي فمن يكوف جاري؟!!.
فػػإف كػػاف جػػاري ا٢ببيػػب فيػػا هنػػائي علػػى هػػذا الن ػػيب، لكػػن تُبعػػدٍل عػػن ا٢ببيػػب فلػػو  

 كنُ    أعلى اعيم ا١بنة فكأٍل   ٥بيب.
  يلحقػػػػوا فػػػػذا النعػػػػيم: يقػػػػوؿ عػػػػن هػػػػؤصء الػػػػذين مل   الشػػػػيخ أبػػػػو اليزيػػػػد البسػػػػطامي

٤بػاذا؟ ألاػه    )إٕ   ادت١ٓ ٭قٛاّ ٜػتػٝجٕٛ َٔ ادت١ٓ نُا ٜػتػٝح أٌٖ ايٓاض َٔ ايٓواض  )إٕ   ادت١ٓ ٭قٛاّ ٜػتػٝجٕٛ َٔ ادت١ٓ نُا ٜػتػٝح أٌٖ ايٓاض َٔ ايٓواض  
 ا١بنة ولكن ص يرى شيااً، ككل ويشرب ويتمتع ولكن ص شيء يراة، وهل ٯبوز ذلك؟!!.
راب، أان جاػ  ألزورؾ   بيتػػك، واألوصد قػابلوٍل وقػػدموا يل أفخػػم أاػواع الطعػػاـ والشػػ

فأسػػأ٥بم: أيػػن فػػالف؟ يقولػػوف: موجػػود ولكػػن لػػن يسػػتطع مقابلتػػك، ف ػػل يكػػوف يل قابليػػة أف 
آكػػػػل أو أشػػػػرب؟!! أان مل آا لنكػػػػل والشػػػػراب، ف ػػػػل تُػػػػزار البيػػػػوت لسػػػػكاهنا، أـ ٣بّباذػػػػا 

٫بػػػن اريػػػد ا١بنػػػة ألهنػػػا مو ػػػع ٘بلػػػي ت، ومو ػػػع النظػػػر إىل وجػػػه ت، ومرافقػػػة  وكيطاهنػػػا؟!!.
 ، ُأريػػػػػػػػػػد قبػػػػػػػػػػل أف يقػػػػػػػػػػوؿ: ادخلػػػػػػػػػػوا ا١بنػػػػػػػػػػة، اكػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػع:وم ػػػػػػػػػػطفاة كبيػػػػػػػػػػب ت 

                                  ((ٜٜٙٙ)النساء)النساء. 
أريػػد أف أدخػػل   هػػذة، فلػػو قيػػل: ادخلػػوا ا١بنػػة، فجػػائز أدخػػل   مكػػاف آخػػر، لكػػِب 
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  أريػػػػػػػػػد:                                   ((ٜٜٙٙ)النسػػػػػػػػػاء)أو أريػػػػػػػػػد أعلػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػك: النسػػػػػػػػػاء 
                             ((ٕٜٕٜ)الفػتل)أريػػد أف أكػػوف   هػػذا ا٢بػػي العظػػيم لرسػػوؿ ت  الفػتل
 ، هػػذا النعػػيم ا٠بػػه اعػػيم العيػػاف ألهػػل اإليقػػاف، الػػذين سػػيتمتعوف بػػه   ا١بنػػاف، ٔبػػوار النػػيب

 .العدانف 
ولكنػػه مػػن ا٤بسػك، ولػػي  هػذا ا٤بسػػك كا٤بسػػك  - كػػـو عػايل يعػِب -و  ا١بنػة كريػػب 

الػػذي اعرفػػه، فػػأي شػػ    ا١بنػػة تسػػمع ا٠بػػه ص أتخػػذ األمػػر علػػى أاػػه كالػػذي   الػػدايا، ف ػػذا 
 شيء، وهذا شيء آخر.

  ادلمشتٌْادلمشتٌْ
  هؤصء هم:                                  )الواقعة()الواقعة( 

   أيػػػػن؟              ((ٕٕٔٔ)الواقعػػػػة)مػػػػن م مػػػػن سػػػػيتمتع ابلنظػػػػر إىل وجػػػػه ت علػػػػى  الواقعػػػػة
الػػدواـ، ومػػن م مػػن يتمتػػع ابلنظػػر إىل وجػػه ت علػػى قػػدر كػػل أسػػبوع مػػرة، ومػػن م مػػن يتمتػػع 
ابلنظػػر إىل وجػػه ت علػػى قػػدر كػػل شػػ ر مػػرة، ومػػن م علػػى قػػدر كػػل سػػنة مػػرة، علػػى كسػػب 

 .ومنزلته عند ت  مقامه 
وعندما يطلبه موصة، ٯبد الطلب فوري فيقوؿ له: )مػن ا٢بػي الػذي ص ٲبػوت، إىل ا٢بػي 
الذي ص ٲبوت، عبدي اشػتقُ  لػرؤايؾ فتعػاىَل لتػزورٍل( أيػن تكػوف هػذة الػزايرة؟ علػى الكريػب 

 .األٞبر   جنة عدف، كما أابأ ا٢ببيب ا٤ب طفى 
 أزواج م وأوصدهػم   ا١بنػة، وإف  ومن فال ت علينا أف ا٤بؤمنْب ال ادقْب سّبفع ت

 :كااوا دوهنم   العمل، قاؿ 
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٘ٳ  إڇ ًډ ٘ٳاي ًډ ٜٳ١ځ  ٜٳطٵؾځعٴٜٳطٵؾځعٴ  اي ٜٳ١ځشٴضٿ ٔڇ  شٴضٿ َٹ ُٴ٪ٵ ٔڇايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٘ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃ ٘ٹ،زٳضٳدٳتٹ ٕٵ  زٳضٳدٳتٹ ٕٵٚٳإڇ ٘ٴ  نځاْٴٛانځاْٴٛا  ٚٳإڇ ٘ٴزٴْٚٳ ٌڇ،  ؾٹٞؾٹٞ  زٴْٚٳ ُٳ ٌڇ،ايڃعٳ ُٳ ِٵ  يٹتٳكځطٻيٹتٳكځطٻ  ايڃعٳ ٗڇ ِٵبٹ ٗڇ ٘ٴ،   بٹ ٓٴ ٝٵ ٘ٴ، عٳ ٓٴ ٝٵ عٳ

ِٻ ِٻثٴ ٔٳ: " : " قځطٳأځقځطٳأځ  ثٴ ٔٳٚٳايډصٹٜ ٓٴٛا  ٚٳايډصٹٜ َٳ ٓٴٛاآ َٳ ِٵ  آ ٗٴ ِٵٚٳاتٻبٳعٳتٵ ٗٴ ِٵ  ٚٳاتٻبٳعٳتٵ ٗٴ ٜٻتٴ ِٵشٴضٿ ٗٴ ٜٻتٴ ٕڈ  شٴضٿ ٕڈبٹإڇميٳا ٓٳا  بٹإڇميٳا ٓٳاأځيڃشٳكڃ ِٵ  أځيڃشٳكڃ ٗڇ ِٵبٹ ٗڇ ِٵ "   بٹ ٗٴ ٜٻتٳ ِٵ " شٴضٿ ٗٴ ٜٻتٳ   55{{شٴضٿ

إف ت يرفػػع أهػػل الرجػػل ال ػػاحل إىل درجتػػه   ا١بنػػة، وإف كػػااوا دواػػه   العمػػل إكرامػػاً 
يسػمعوف النػداء ػ  -ل الكه وتقػواة، ولػذلك عنػدما يػدخلوف ا١بنػة وهػؤصء ُأانٌس ٨ب وصػوف 

                                                           
 القااء والقدر للبي قي ،ومعامل التنزيل تفسّب البغوي عن ابن عباس ر ي ت عن ما ٘
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    فيقػػػػوؿ ت:                                                           
                                                 (()الزخرؼ)كل واكد كخذ   الزخرؼ

  زوجته   يدة ويدخل، واألوصد؟ سيتبعوكم:                      ((ٕٕٔٔ)الطور)سيلحقوف بكم،  الطور
 للمؤمن. كٌب ص ٚبافوا علي م، وهذا إكراماً من ت 

ألف ا١بنة لي  في ا كزف، فيكف أكوف   ا١بنة وأعرؼ أف زوجٍب الٍب تعب  معػي   
 الدايا أهنا   النار وأفرح؟! هل سأفرح أـ أكزف؟! وا١بنة لي  في ا ُكزف.

ابِب الذي ربيته على يدي وكاف تقيػاً واقيػاً لػي  معػي   درجػٍب وكيف أكوف   ا١بنة و 
  ا١بنة؟! وأان أريد أف أراة وأطمػان عليػه علػى الػدواـ، لػذلك سػيلحقك إىل ا١بنػة إكرامػاً مػن 

 .ت، وشفاعًة من رسوؿ ت 
وهذة شفاعة النيب الػٍب سػتكوف   ا١بنػة، ألف النػيب لػه شػفاعات كرػّبة   القيامػة، مػن 

ن ا شػػػػفاعة   ا١بنػػػػة  أف ٯبمػػػػع األهػػػػل علػػػػى أهل ػػػػا، كػػػػٌب ص يكػػػػوف هنػػػػاؾ ُكػػػػزٌف أبػػػػداً،  ػػػػم
  فيقولوف:                                    ((ٖٖٗٗ)فاطر)فال يوجد ُكزٌف هناؾ هنائياً. فاطر 
             و  قػػراءة أخػػرى  منلػػل  ِ  اءة تُعطػػي معػػُب مػػن وكػػل قػػر

يعِب   منالؿ أشجار ا١بنة، وأشجار ا١بنة كارة النػيب يقػوؿ  ِ  مِنالٍؿ  ا٤بعاٍل العظيمة، 
 في ا:

ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٓٻ١ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  إڇ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٗٳا  ؾٹٞؾٹٞ  ايطٻانٹبٴايطٻانٹبٴ  ٜٳػٹريٴٜٳػٹريٴ  يځؿٳذٳطٳ٠ڄيځؿٳذٳطٳ٠ڄ  ايڃذٳ ٗٳاظٹًِّ ّڈ  َٹا٥ٳ١ځَٹا٥ٳ١ځ  ظٹًِّ ّڈعٳا ٗٳا  ٫٫  عٳا ٗٳاٜٳكڃڀځعٴ   66{{  ٜٳكڃڀځعٴ

يعػِب خيػاـ، وتكػوف علػى أهنػار  ِ  منلػل  ٛبشي   منل هذة الشػجرة مائػة سػنة، أو 
ا١بنػػة، لُن ػػيِّف واتمتػػع سهنػػار ا١بنػػة، والػػٍب ٯبػػري في ػػا ا٤بػػاء والعسػػل وا٣بمػػر واللػػ    وقػػ  

 .واكد،   الن ر الواكد، وص ٱبتلط اوع ابآلخر، وهذة قدرة القادر 
          ،الػػذي  كمػػا قلػػ  الػػٍب   جنػػة عػػدف علػػى الكريػػب األٞبػػر

 يتمتعوف فيه ابلنظر إىل وجه ت، وابلتفُاالت الٍب تتنػزؿ علي م من ا٤بوىل جل   ُعالة.

  فاويح اجلنحفاويح اجلنح
                                                           

 ي البخاري ومسلم عن أ  سعيد ا٣بدر  ٙ
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        : 
والفاك ػػػة أياػػػاً ا٤بعػػػُب الػػػذي يسػػػبع إلينػػػا ٝبيعػػػاً كفاك ػػػة الػػػدايا الػػػٍب اكل ػػػا، مػػػع أهنػػػا 

   م والػذين يريػدوف النعػيم: موجودة   ا١بنة أيااً للقـو الذين ٙبػدثنا عػن               
                                                              ((ٕٕ٘٘)البقرة)البقرة. 

كػػل شػػيء   ا١بنػػة يف ػػم ولػػه ب ػػّبة، يعػػرؼ مػػاذا تريػػد وص ينتظػػر كػػٌب تطلػػب، فأاػػ  
ح، فتجد الشجرة أتػ  ابلتفػاح كػٌب إذا وصػل  إليػك أازلتػه   كجػرؾ، تشت ي أف أتكل تفا 

ستأخذ التفاكة، فتنب  واكػدة ُأخػرى مكاهنػا وبػنف  شػكل ا ولوهنػا، لكػن الطعػم ٱبتلػف عػن 
 األوىل والراايػػػػػػػػػػػػة والرالرػػػػػػػػػػػػة ابلكليػػػػػػػػػػػػة، ٤بػػػػػػػػػػػػاذا؟ لسػػػػػػػػػػػػعة إكػػػػػػػػػػػػراـ ت وعظػػػػػػػػػػػػيم إاعػػػػػػػػػػػػاـ ت

 وفال ت جل   ُعالة.
فالف، فالسرير الذي ٘بل  عليه، وهذا سػرير كسػرير ا٤بلػوؾ   أكبب  أف تزور أخاؾ 

الدايا، فبمجرد أف ٱبطر ببالك أف تزور فالف فالسرير يتحػرؾ مػن تلقػاء افسػه وكخػذؾ إليػه، 
وهذا اظػاـ ا١بنػة، فكػل مػا تتمنػاة ٘بػدة ٧بققػاً سمػر ت، ألف كػل مػا   ا١بنػة علػى ب ػّبة سمػر 

 فاك ة أهل جنة النعيم.من يقوؿ للشيء كن فيكوف، ف ذة 
فما فاك ة أهل جنة التكرَل؟ الفاك ة هنا معناهػا   اللغػة ا٢بيػاة الطيبػة، وا٢بيػاة الطيبػة 
لػدى هػػؤصء ص تكػػوف إص ٗبػػا أشػران إليػػه مػػن ا٤بواج ػػات اإل٥بيػة، والنظػػر إىل وجػػه ت، و٦بالسػػة 

 .. اركبيب ت وم طفاة، ووّبها من األسرار الٍب ص تُباح   هذة الد
 وإ٭با كما قاؿ في ا النيب ا٤بختار:

ٗٳا  }} ٗٳاؾٹٝ ٔٷ  ٫٫  َٳاَٳا  ؾٹٝ ٝٵ ٔٷعٳ ٝٵ ٕٷ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ضٳأځتٵ،ضٳأځتٵ،  عٳ ٕٷأڂشٴ ُٹعٳتٵ،  أڂشٴ ُٹعٳتٵ،غٳ ًڃبٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  خٳڀځطٳخٳڀځطٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  غٳ ًڃبٹقځ   77{{بٳؿٳطڈ بٳؿٳطڈ   قځ

 ألهنػػػػػػا كيػػػػػػاة ُأخػػػػػػرى، كيػػػػػػاة ٘بليػػػػػػات، وكيػػػػػػاة تنػػػػػػزصت، وكيػػػػػػاة مالطفػػػػػػات، وكيػػػػػػاة
.  مؤااسات، ٥بؤصء القـو

         ( وهػػي أعلػػى   ا٤بقػػاـ، َمػػا يَػػدلُعوفَ شػػاءوف، ولكػػن )مل يُقػػل: مػػا ي
ويدلعوف يعِب أف كل ما يتع لد به يُعطيه له ت، يعِب مػرالً واكػد مػن هػؤصء   الػدايا وقػاؿ: اي 
فػػالف إف شػػاء ت لػػو عملػػ  كػػذا أان أ ػػػمن لػػك ا١بنػػة، فُيدخلػػه ت ا١بنػػة، ألهنػػا دعػػػوة، أو 

                                                           
 صحيل مسلم ومسند أٞبد عن س ل بن سعد  ٚ
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القاػػية أ ػػمن لػػك ق ػػراً   ا١بنػػة العليػػة، فيجيبػػه ت،  يقػػوؿ: اي فػػالف لػػو تنازلػػ  عػػن هػػذة
 .فكل ما دعوت به   الدايا ٦ُباب سمر الكرَل الوهاب 

فل ػم ذلػك إف  -وص يدلعوف إص لوجه ت، وطلباً لر ػاة -كل دعوة ادلُعوها   الدايا 
 شاء ت.

  حتيح أىً اجلنححتيح أىً اجلنح
      وأعلى من ذلك النعيم كلػه:           سيسػمعوف كػالـ ا٢بػع 

 .الذي ص تسمعه األذاف، وص تعيه القلوب إص بفال من كارة الرٞبن 
سػػيدان موسػػى كػػاف كلػػيم ت، ورد   بعػػض األثػػر أهنػػم سػػألوة: كيػػف تسػػمع كػػالـ ت اي 

)نأخلا أ ع عؿوط٠ آ٫ف يػوإ، ٚنوٌ يػوإ ٜوتهًِ بعؿوط٠ آ٫ف قوٛت،        )نأخلا أ ع عؿوط٠ آ٫ف يػوإ، ٚنوٌ يػوإ ٜوتهًِ بعؿوط٠ آ٫ف قوٛت،        موسى؟ قاؿ: 

يعػِب ص  قٛت ٜتهًِ بعؿط٠ آ٫ف يڂػ١، ٚأ ع٘ نً٘   ٚقت ٚاسس، ٚنًٞ َػاَع قٛت ٜتهًِ بعؿط٠ آ٫ف يڂػ١، ٚأ ع٘ نً٘   ٚقت ٚاسس، ٚنًٞ َػاَع ٚنٌ ٚنٌ 
يسػمع ابأُلذف فقػط، فقػد أصػػبل فيػه شػفافية، فاليػد تسػػمع، والػرأس تسػمع، واألاػف يسػػمع، 

 وكل جاركة من ا١بوارح تسمع سمر من يقوؿ للشيء كن فيكوف.
  هذا ا٤بقاـ الكرَل هو أعلى درجات النعيم الػٍب اسػمع:                          

يكررها ت لنعرؼ، اجعل عْب الفؤاد دائماً على هذا ا٤بطمع اإل٥بي العظيم، مػاذا  األكزاب(األكزاب(ٗٗٗٗ))
تشػت ي؟ النظػر إىل وجػه ت، و٠بػاع السػالـ مػػن السػالـ جػل   عُػالة، إذا وصػل اإلاسػػاف إىل 

وعػػػدان فػػػا  -وهػػػو كػػػرَل  -٢بمػػػد ع ربنػػػا هػػػذا النعػػػيم ف ػػػي أرقػػػى درجػػػات التكػػػرَل، وهػػػي وا
 أٝبعْب.

أف يُدخلنا هذة ا١بنة   الدايا، وٯبعلنػا مػن أهل ػا   الػدار اآلخػرة، وأف  اسأؿ ت 
ٲُبتعنػػػا ابلنظػػػر إىل وج ػػػه الكػػػرَل، و٠بػػػاع السػػػالـ مػػػن لُداػػػه، ويرزقنػػػا مرافقػػػة ا٢ببيػػػب ا٤بختػػػار، 

وصػلى ت ..  علينا ليل هنار كٌب ٫بظى فػذا ا١بػوار وٯبعلنا كوله ُمزيلنْب منه ابألاوار، ويتجلى
 على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسللم
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  11ادلخٍظٌْادلخٍظٌْ..2626
ا٢بمػػػػد ع الػػػػذي أاعػػػػم علينػػػػا فػػػػداة، وجعلنػػػػا مػػػػن خػػػػّب أمػػػػة  -بسػػػػمميحرلا نمحرلا هللا  

لينػا ا٤بنلػة، فجعلنػا ورثػة جنػة النعػيم أخرج  للنػاس، وأهللنػا   الػدايا لػدخوؿ ا١بنػة، وأكمػل ع
فاػػاًل مػػن ت ومنلػػة، وت عزيػػز ككػػيم وال ػػالة والسػػالـ علػػى مفتػػاح دار النعػػيم الػػذي أخػػرب 

 عن ربه الكرَل فقاؿ:
ٓٻ١ٹ  بٳابٳبٳابٳ  آتٹٞآتٹٞ  }} ٓٻ١ٹايڃذٳ ّٳ  ايڃذٳ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ،  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹ،ايڃكٹ ٝٳا ٍٴ  ؾځأځغٵتٳؿڃتٹ ٴ،ؾځأځغٵتٳؿڃتٹ ٴ،  ايڃكٹ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٕٴ  ؾځ ٕٴايڃدٳاظڇ ٔٵ: : ايڃدٳاظڇ ٔٵَٳ ْٵتٳ؟  َٳ ْٵتٳ؟أځ ٍٴ  أځ ٍٴؾځأځقڂٛ ُٻ: : ؾځأځقڂٛ ُٻَٴشٳ   سٷ،سٷ،َٴشٳ

ٍٴ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ َٹطٵتٴ،  بٹوځبٹوځ: : ؾځ َٹطٵتٴ،أڂ   22{{قځبٵًځوځ قځبٵًځوځ   سٳسٺسٳسٺ٭ځ٭ځ  أځؾڃتٳ ٴأځؾڃتٳ ٴ  ٫٫  أڂ

صلِّ وسلم وابرؾ الل م على هػذا النػيب، واجعلنػا مػن أهػل شػفاعته، واكشػران إىل ا١بنػة 
   زمرته، واجعلنا من أهل جوارة ومن خيار أكبته أٝبعْب .. آمْب آمْب اي رب العا٤بْب.

 لنػا   ا١بنػة، ألاػه ص يسػتطيع أكػد مػن األولػْب اريد أف اتعرؼ على بعض ما ج لزة ت
 وص اآلخرين أف ي ف ا١بنة إص ت، أو كبيب ت وم طفاة.

  األدب يف احلذيس ػٓ اٌغيٌباألدب يف احلذيس ػٓ اٌغيٌب
 : هػػو الػػذي خلػػع ا١بنػػة وهػػو الػػذي أبػػدع ا وأاشػػأها، قػػاؿ   كتابػػه ٢ببيبػػة  ت 

                            ((ٙٙدمحمدمحم))  :هػػػػو الػػػػذي تكفػػػػل بتعريفنػػػػا للجنػػػػة، ألف ا١بنػػػػة ويػػػػب 
                                                              ((ٕٕٙٙ--ٕٕٚٚ)ا١بن)ا١بن. 

لكػػن هػػل يوجػػد أكػػد منػػا يسػػتطيع أف ٱبمػػن مػػا هػػذا الغيػػب؟!! كػػٌب لػػو صػػدؽ يكػػوف  
التخمْب، ولكن ا٢بدي  عػن ا١بنػة إمػا أف يكػوف مػن كتػاب ت ، فال ٯبوز كذب على ت 

 .أو من صحيل األكادي  الواردة عن رسوؿ ت 
أان أقػػوؿ هػػذا الكػػالـ ألاػػه أاتشػػر   األزمنػػة ا٤با ػػية كتيبػػات صػػغّبة كااػػ  تبػػاع أمػػاـ 
مقػػػاـ سػػػيدان ا٢بسػػػْب والسػػػيدة زينػػػب وهػػػذة ا٤بكتبػػػات، ويكتبػػػوف في ػػػا أشػػػياء ينقلوهنػػػا عػػػن 

                                                           
 ـٕٚٔٓ/ٛ/ٕٔهػ  ٖٛٗٔمن ذي القعدة  ٜٕ -ا٤بنيا العدوة  ٔ
 صحيل مسلم ومسند أٞبد عن أا   ٕ
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 .. الي ودية الٍب منع عن ا خّب الربية  ةرواايت اإلسرائيليال
وكا بعػػض العلمػػاء يريػػدوف أف يكلمػػوف النػػاس عػػن ا١بنػػة، ويريػػدوف أف يقولػػوف شػػيء 
جديد، فيأا ابلكػالـ الػذي هنػى عنػه ا٤ب ػطفى عليػه أفاػل ال ػالة وأط السػالـ، من ػا كتػاب 

  ذكػػػر ا١بنػػػة والنػػػار( وهػػػو لػػػي  لػػػه شػػػأف لػػػه شػػػ رة كبػػػّبة   اآلفػػػاؽ ا٠بػػػه )دقػػػائع األخبػػػار 
 !!.ابل حيل الوارد عن رسوؿ ت 

الغيػػػوب ابلػػػذات ص اتحػػػدث عن ػػػا إص ٗبػػػا ورد   كتػػػاب ت، أو ٗبػػػا صػػػلل مػػػن كػػػدي  
معظم ػػػػا  ة، لكػػػػن الػػػذي ورد عػػػػن الي ػػػػود أو مػػػا اسػػػػميه ابلػػػرواايت اإلسػػػػرائيليرسػػػوؿ ت 

ال ػػحيل   كػػالـ كاػػرة اعمتيػػب، و  تو ػػيل مكػػذوب، و٫بػػن أمػػة ا٢ببيػػب عنػػدان ال ػػدؽ و 
 .ا٢ببيب 

والػػذي اسػػتطيع أف اسػػتوعبه مػػن ا٤ب ػػدرين األساسػػْب علػػى بركػػة ت، ومػػا ص اسػػتطيع 
 :ذات يـو أخذ يشرح ا١بنة و  هناية شركه قاؿ  اقف عندة، ألف الرسوؿ 

ٗٳا  }} ٗٳاؾٹٝ ٔٷ  ٫٫  َٳاَٳا  ؾٹٝ ٝٵ ٔٷعٳ ٝٵ ٕٷ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ضٳأځتٵ،ضٳأځتٵ،  عٳ ٕٷأڂشٴ ُٹعٳتٵ،  أڂشٴ ُٹعٳتٵ،غٳ ًڃبٹ  ًځ٢ًځ٢عٳعٳ  خٳڀځطٳخٳڀځطٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  غٳ ًڃبٹقځ   33{{بٳؿٳطڈ بٳؿٳطڈ   قځ

فال أكد ٱبَبع، وص ٱبمن، وص يقوؿ رواية عن ا١بنػة ويقػوؿ أان أعتقػد أف ا١بنػة سػتكوف 
 .. هكذا، أو أت ور أف ا١بنة ستكوف هكذا!

٫بن ص اريد ت ورؾ هذا، فت ورؾ هذا اجعله لنفسك، ألانا اريد ال ػحيل الػوارد عػن 
 .ت، أو الوارد عن رسوؿ ت 

 استش د ابآلية ا٤بوجودة   سورة السجدة: سوؿ ت وسيدان ر 
                                                            ((ٔٚٔٚالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجدةالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجدة))  

 فماذا بعد ذلك؟!  
ػػ لكػن التو ػػيل يكػػوف تلمػػيل مػػن ت  زة تشػػويًقا لنػػا وترويبًػػا لنػػا   النعػػيم الػػذي ج ل

 أف اكوف من أهل ا أٝبعْب. ت لنا   دار التكرَل، اسأؿ ت 

                                                           
 صحيل مسلم ومسند أٞبد عن س ل بن سعد  ٖ
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  اٌرثشري ٌٍّؤِننياٌرثشري ٌٍّؤِنني
فبعػػػد أف ٙبػػػدث ت عػػػن ال ػػػنف الػػػذي سػػػيذهب إىل ج ػػػنم وأاػػػواع م وعػػػذافم، بػػػدأ 

 :          الكالـ عن ا٤بخل ْب،: 
ال ػالة للمػؤمنْب اآلايت الػٍب تػتكلم ولذلك ٫بن استحسػن أانػا دائًمػا اشػرح واقػرأ   
 .عن ا١بنة لكي تنشرح صدورهم، وتُقبل افوس م على ت 

أان كنػػػ  أصػػػلي ا٤بغػػػرب   أكػػػد ا٤بسػػػاجد ففوجاػػػ  أف اإلمػػػاـ قػػػرأ   الػػػركعتْب آايت 
 تتحدث كل ا عن الكافرين!! ما شأانا ابلكافرين؟!!

جػد كػوايل اثنػْب وٜبػااْب آيػة تبػدأ بقػوؿ ٤باذا ص تبدأ آبية تقوؿ )اي أي ا الذين آمنوا( يو  
ت تعاىل )اي أي ا الذين آمنوا( فأاظر   رسائل م، أو اقرأ آايت عباد الرٞبن، أو يوجػد آايت  

 كرّبة تبدأ )اي عبادي( والٍب ٚب  م وذم م.
مػػا يتعلػػع ابلكػػافرين وا٤ببعػػدين، وهػػي آايت ص ٚب ػػنا، ألانػػا لنػػا  فبعػػد أف شػػرح ت 

  شاء ت: ا١بنة إف                                                      
ف ػػؤصء الػػذين يرثػػوف ا١بنػػة إف شػػاء ت، ويكػػوف خلػػود، وينػػادي ا٤بنػػاد بعػػدما يػػدخل  ((٤بؤمنػػوف٤بؤمنػػوف)ا)ا

 أهل ا١بنة ا١بنة، وبعد أف يدخل أهل النار النار:
ٌٳ  ٜٳاٜٳا  }} ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٛٵتٺ،  بٹ٬بٹ٬  خٴًڂٛزٷخٴًڂٛزٷ  ايڃذٳ ٛٵتٺ،َٳ ٜٳا  َٳ ٜٳاٚٳ ٌٳ  ٚٳ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٓٻاضڇ  أځ ٓٻاضڇاي ٛٵتٺ  بٹ٬بٹ٬    خٴًڂٛزٷخٴًڂٛزٷ  اي ٛٵتٺَٳ   44{{  َٳ

  العقد الذي تعاقدان به مع رب العزة على ا١بنػة:                        
                              ((ٔٔٔٔٔٔالتوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالتوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة)) ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان؟ 
 د مكاف آخر لنا، فعقدان ا١بنة.وص يوج

 ِعبَػػػػاَد اّللِل ِإص  ::وهنػػػػاؾ قػػػػراءة            و ػػػػل لنػػػػا:  فػػػػاع 
فُتقػػػرأ ا٤بخَل ػػػْب أو ا٤بخِل ػػػْب، وهػػػذاف مقامػػػاف ودرجتػػػاف، وهػػػذا مػػػن عظمػػػة  ِ ػػػَْب اْلُمْخلِ 

قػامْب اصثنػْب   خطػاب واكػد، ، ٱباطػب ا٤بالقػرآف وإعجػاز القػرآف وعظمػة كػالـ الػرٞبن 
 ويبْب لنا احملك الذي ينبغي أف ٰبرص عليه كل مؤمن لكي يتحقع رجاؤة ويناؿ مناة.

                                                           
 كلية األولياء أل  اعيم عن ابن عمر ر ي ت عن ما ٗ
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  اإلخالصاإلخالص
أاػ  تطمػع   أشػياء كرػػّبة عنػد ت، و  اآلخػرة، و  ا١بنػة، فمػػا ا٤بفتػاح الػذي يسػػ ل 

ه ت، ص لػػك ا٢ب ػػوؿ علػػى كػػل ذلػػك؟ اإلخػػالص، واإلخػػالص أف ٯبعػػل اإلاسػػاف عملػػه لوجػػ
لػػدايا، وص ٤بنفعػػة، وص لشػػ رة، وص لرايسػػة، وص لفخػػر وص ألي أمػػر آخػػر ألانػػا اق ػػد بعملنػػا 

 وجه ت تبارؾ وتعاىل.
  ولػػذلك يػػذكران ت   القػػرآف   موا ػػع كرػػّبة فػػذا األمػػر:                

          ((ٔٗٔٗ)وافر)يػه أوصً اإلخػالص، أي ٙبػَبس مػن افسػك قبل أف تعمل أي عمػل ٙبػرى ف وافر
لكػػي ص تاػػحك عليػػك فتعمػػل هػػذا العمػػل لكػػي ٰببػػك النػػاس، أو لتنػػاؿ شػػ رة عنػػدهم، أو 
لُتعجػػب بنفسػػك، أو ٤ب ػػلحة دايويػػة، لكػػن اجعػػل عملػػك دائًمػػا روبػػة   إر ػػاء رب الربيػػة 

 :                                         ((٘٘البينػػةالبينػػة))  فػػاع ص يريػػد إص األعمػػاؿ الػػٍب
 فا إخالص.

    فالذي يريد أف يتحقػع لػه كػل اآلمػاؿ عنػد ت:                              
                                    ((ٔٔٓٔٔٓالك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفالك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف))  أي ٯبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عبادتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ع 

  تبارؾ وتعاىل.خال ة ع
واإلخػػالص أصػػعب اعمتاهػػدات للػػنف ، ألاػػه توكيػػد الق ػػد لػػرب الربيػػة، وا٣بػػالص مػػن  

 كل الش وات والنوازع الدايوية، والش وااية، والنفسااية، وهذا هو ا١ب اد األعظم.
والذي وصل لرتبة اإلخالص فيا هنػاة، ف ػذا الػذي ير ػى عنػه ت ويبلغػه منػاة، لػذلك 

وهو   سكرات ا٤بوت اجتمع كوله تالميػذة ال ػادقْب فػأرادوا منػه توصػية  اإلماـ الغزايل 
مودع، فقالوا له: أوصنا، فظل يقوؿ: اإلخالص اإلخالص اإلخالص ومنل يكررها كٌب خػرج 

 النَػَف  األخّب.
قػالوا لػه: ٫بػن اريػد أف اػتخلا مػن الػدايا، ومػن كظػوظ  وإمامنا اإلماـ أبو العػزائم 

 ناؿ ا٤بُب، فقاؿ: إ٭با ا٣بالص ابإلخالص.النف ، ومن ا٥بوى، وا
 :ألف الذي مل ي ل إيل رتبة اإلخالص يكوف كما ورد   بعض األثر
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  َوؤَوؤ  ايوذبووواٍايوذبووواٍ  أَجوواٍأَجوواٍ  قووشٝؿت٘قووشٝؿت٘  ٚؾوووٞٚؾوووٞ  يًوووشػابيًوووشػاب  ايكوووٝا١َايكوووٝا١َ  ٜووّٜٛووّٛ  بوووايطدٌبوووايطدٌ  ٜ٪توووٜٞ٪توووٞ  }}

ٌٸ  ايععٸ٠ايععٸ٠  ضبٸضبٸ  ؾوٝكٍٛؾوٝكٍٛ  ايوشػٓات،ايوشػٓات، ٌٸد ًځٸوٝت: : ٚععٸٚععٸ  د ًځٸوٝتقٳ   أْاأْا  ؾ٬ٕؾ٬ٕ  ق٢ًق٢ً: : يوٝكاٍيوٝكاٍ  ٚنصا،ٚنصا،  نصانصا  ّّٜٜٛٛ  قٳ

ّ : : يوٝكاٍيوٝكاٍ  ٚنصا،ٚنصا،  نصانصا  ّّٜٜٛٛ  قُتٳقُتٳ. . ايودايلايودايل  ايسٜٔايسٜٔ  يوٞيوٞ  أْا،أْا،  إ٫إ٫  إي٘إي٘  ٫٫  ا ا  ّ قوا ٕ   قوا ٕ ؾو٬   أْوا أْوا   ؾو٬

  أْاأْا  ؾ٬ٕؾ٬ٕ  تكسٸمتكسٸم: : يوٝكاٍيوٝكاٍ  ٚنصا،ٚنصا،  نصانصا  ّّٜٜٛٛ  تكسٸقتتكسٸقت  ايودايل،ايودايل،  ايسٜٔايسٜٔ  يوٞيوٞ  أْاأْا  إ٫إ٫  آي٘آي٘  ٫٫  ا ا 

ٔ   يوٞيوٞ  أْاأْا  إ٫إ٫  إي٘إي٘  ٫٫  ا ا  ٔ ايوسٜ ٍ   ؾُوا ؾُوا   ايوودايل ايوودايل   ايوسٜ ٍ ٜوعا ٛ   ٜوعا ٛ ٜوُووش   تبكوو٢ تبكوو٢   ستوو٢ ستوو٢   ؾو٤ٞ ؾو٤ٞ   بعوس بعوس   ؾو٦ٝا ؾو٦ٝا   ٜوُووش

  55{{  تعٌُتعٌُ  نٓتنٓت  ا ا   أيػريأيػري  ؾ٬ٕ،ؾ٬ٕ،  ٜاٜا: : ًَهاًَٙهاٙ  ٝكٍٛٝكٍٛؾوؾو  ؾ٤ٞ،ؾ٤ٞ،  ؾوٝٗاؾوٝٗا  َاَا  قشٝؿت٘قشٝؿت٘

كا أانس يػػـو القيامػػة سعمػػاؿ أمرػػاؿ ا١ببػػاؿ ألهنػػم م ػػرة   العمػػل، مػػن صػػالة وصػػياـ 
 :وكج وزكاة وصدقة، فيارب ت تعاىل كل هذا العمل بوجه صاكبه

 ألاػػه مل يػػرد بػػذلك وجػػه ت والػػدار اآلخػػرة، بػػل كػػاف يفعلػػه مػػن أجػػل النػػاس، ليقػػاؿ أف
فػػالف هػػذا رجػػٌل صػػاحل، أو فػػالف هػػذا رجػػٌل طيػػب، أو فػػالف هػػذا رجػػٌل ٧بسػػن، أو فػػالف هػػذا 

 :رجٌل تقي وقد قيل، قاؿ 
ٍٴ  }} ٚٻ ٍٴأځ ٚٻ ٓٻاؽڇ  أځ ٓٻاؽڇاي ِٵ   ٜٴكڃهٳو٢ ٜٴكڃهٳو٢   اي ٗٴو ِٵ يځ ٗٴو ّٳ   يځ ٛٵ ّٳ ٜٳو ٛٵ َٳو١ٹ   ٜٳو ٝٳا َٳو١ٹ ايڃكٹ ٝٳا ٌٷ : : ثٳو١څ ثٳو١څ ثٳ٬ثٳ٬  ايڃكٹ ٌٷ ضٳدٴو ٗڇسٳ   ضٳدٴو ٗڇسٳ اغٵتٴؿٵو ٞٳ   اغٵتٴؿٵو ٞٳ ؾځوأڂتٹ ٘ٹ   ؾځوأڂتٹ ٘ٹ بٹو ٘ٴ   بٹو ٘ٴ ؾځعٳطٻؾځو   ؾځعٳطٻؾځو

٘ٴ، ُٳوو ٘ٴ،ْٹعٳ ُٳوو ٗٳووا،  ْٹعٳ ٗٳووا،ؾځعٳطٳؾځ ٍٳ  ؾځعٳطٳؾځ ٍٳقځووا ُٳووا: : قځووا ُٳوواؾځ ًڃووتٳ  ؾځ ُٹ ًڃووتٳعٳ ُٹ ٗٳووا؟  عٳ ٗٳووا؟ؾٹٝ ٍٳ  ؾٹٝ ٍٳقځووا ًڃووتٴ: : قځووا ًڃووتٴقځاتٳ ٗڇسٵتٴ،  سٳتٻوو٢سٳتٻوو٢  ؾٹٝوووځؾٹٝوووځ  قځاتٳ ٗڇسٵتٴ،اغٵتٴؿٵوو ٍٳ  اغٵتٴؿٵوو ٍٳقځووا : : قځووا

ٓٻوځ  نځصٳبٵتٳنځصٳبٵتٳ ٓٻوځٚٳيځهٹ ًڃتٳ  ٚٳيځهٹ ًڃتٳقځاتٳ ٍٳ  قځاتٳ ٝٴكځا ٍٳيٹ ٝٴكځا ٌٳ،   ؾځكځسٵؾځكځسٵ  دٳطڇ٤ٟٷ،دٳطڇ٤ٟٷ،  ٕٷٕٷؾڂ٬ؾڂ٬  يٹ ٌٳ، قٹٝو ِٻ   قٹٝو ِٻ ثٴو َٹوطٳ   ثٴو َٹوطٳ أڂ ٘ٹ   أڂ ٘ٹ بٹو ًځو٢   ؾځػٴوشٹبٳ ؾځػٴوشٹبٳ   بٹو ًځو٢ عٳ ٘ٹ   عٳ ٗڇو ٘ٹ ٚٳدٵ ٗڇو   ٚٳدٵ

ٞٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢ ٞٳأڂيڃكٹ ٓٻاضڇ،  ؾٹٞؾٹٞ  أڂيڃكٹ ٓٻاضڇ،اي ٌٷ  اي ٌٷٚٳضٳدٴ ِٳ   ٚٳضٳدٴ ًډو ِٳ تٳعٳ ًډو ِٳ   تٳعٳ ًڃو ِٳ ايڃعٹ ًڃو ٘ٴ،   ايڃعٹ ُٳو ًډ ٘ٴ، ٚٳعٳ ُٳو ًډ ٕٳ اا  ٚٳقځوطٳأځ ٚٳقځوطٳأځ   ٚٳعٳ ٕٳ يڃكڂوطٵآ ٞٳ   يڃكڂوطٵآ ٞٳ ؾځوأڂتٹ ٘ٹ   ؾځوأڂتٹ ٘ٹ بٹو ٘ٴ   بٹو ٘ٴ ؾځعٳطٻؾځو ٘ٴ،   ؾځعٳطٻؾځو ُٳو ٘ٴ، ْٹعٳ ُٳو   ْٹعٳ

ٗٳا، ٗٳا،ؾځعٳطٳؾځ ٍٳ  ؾځعٳطٳؾځ ٍٳقځا ُٳا: : قځا ُٳاؾځ ًڃتٳ  ؾځ ُٹ ًڃتٳعٳ ُٹ ٗٳا؟  عٳ ٗٳا؟ؾٹٝ ٍٳ  ؾٹٝ ٍٳقځا ُٵتٴ: : قځا ًډ ُٵتٴتٳعٳ ًډ ِٳ  تٳعٳ ًڃ ِٳايڃعٹ ًڃ ٘ٴ،  ايڃعٹ ُٵتٴ ًډ ٘ٴ،ٚٳعٳ ُٵتٴ ًډ ٕٳ،  ؾٹٝوځؾٹٝوځ  ٚٳقځطٳأڃتٴٚٳقځطٳأڃتٴ  ٚٳعٳ ٕٳ،ايڃكڂطٵآ ٍٳ  ايڃكڂطٵآ ٍٳقځا : : قځا

ٓٻوځ  نځصٳبٵتٳنځصٳبٵتٳ ٓٻوځٚٳيځهٹ ُٵتٳ  ٚٳيځهٹ ًډ ُٵتٳتٳعٳ ًډ ِٳ،  تٳعٳ ًڃ ِٳ،ايڃعٹ ًڃ ٍٳ  ايڃعٹ ٝٴكځا ٍٳيٹ ٝٴكځا ِٷ،  يٹ ِٷ،عٳايٹ ٕٳ  ٚٳقځطٳأڃتٳٚٳقځطٳأڃتٳ  عٳايٹ ٕٳايڃكڂطٵآ ٍٳيٹيٹ  ايڃكڂطٵآ ٍٳٝٴكځا ٌٳ،   ؾځكځسٵؾځكځسٵ  قځاضڇ٨ٷ،قځاضڇ٨ٷ،  ٝٴكځا ٌٳ، قٹٝو ِٻ   قٹٝو ِٻ ثٴو   ثٴو

َٹطٳ َٹطٳأڂ ٘ٹ،  أڂ ٘ٹ،بٹ ٘ٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ؾځػٴشٹبٳؾځػٴشٹبٳ  بٹ ٗڇ ٘ٹٚٳدٵ ٗڇ ٞٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ٚٳدٵ ٞٳأڂيڃكٹ ٞ   أڂيڃكٹ ٞ ؾٹو ٓٻواضڇ،   ؾٹو ٓٻواضڇ، اي ٌٷ   اي ٌٷ ٚٳضٳدٴو ٘ٴ   ٚٳغٻوعٳ ٚٳغٻوعٳ   ٚٳضٳدٴو ًډو ٘ٴ اي ًډو ٘ٹ   اي ٝٵو ًځ ٘ٹ عٳ ٝٵو ًځ ٙٴ   عٳ ٙٴ ٚٳأځعٵڀځوا ٔٵ   ٚٳأځعٵڀځوا ٔٵ َٹو   َٹو

ٓٳافٹ ٓٳافٹأځقٵ ٍڇ  أځقٵ ُٳا ٍڇايڃ ُٳا ٘ٹ،  ايڃ ٘ٹ،نڂِّ ٞٳ  نڂِّ ٞٳؾځأڂتٹ ٘ٹ  ؾځأڂتٹ ٘ٹبٹ ٘ٴ  بٹ ٘ٴؾځعٳطٻؾځ ٘ٴ،   ؾځعٳطٻؾځ ُٳو ٘ٴ، ْٹعٳ ُٳو ٗٳوا،   ْٹعٳ ٗٳوا، ؾځعٳطٳؾځ ٍٳ   ؾځعٳطٳؾځ ٍٳ ؾځكځوا ًڃوتٳ   َٳوا َٳوا : : ؾځكځوا ُٹ ًڃوتٳ عٳ ُٹ ٗٳوا؟ ؾٹؾٹ  عٳ ٗٳوا؟ ٝ ٍٳ   ٝ ٍٳ قځوا   َٳوا َٳوا : : قځوا

ٔٵ  تٳطٳنڃتٴتٳطٳنڃتٴ ٔٵَٹ ٌڈ  َٹ ٌڈغٳبٹٝ ٍٳ  تٴشٹبټ؟تٴشٹبټ؟  غٳبٹٝ ٍٳقځا ٔڇ  عٳبٵسعٳبٵس  أځبٴٛأځبٴٛ  قځا ُٳ ٔڇايطٻسٵ ُٳ ِٵ: : ايطٻسٵ ِٵٚٳيځ ِٵ  ٚٳيځ ٗٳ ِٵأځؾڃ ٗٳ ُٳوا   تٴشٹبټتٴشٹبټ  أځؾڃ ُٳوا نځ ٕٵ  أځضٳزٵتٴأځضٳزٵتٴ  نځ ٕٵأځ ٓٵؿځولٳ   أځ ٓٵؿځولٳ ٜٴ   ٜٴ

ٗٳا ٗٳاؾٹٝ ْٵؿځكڃتٴ  إڇ٫إڇ٫  ؾٹٝ ْٵؿځكڃتٴأځ ٗٳا  أځ ٗٳاؾٹٝ ٍٳ  يځوځيځوځ  ؾٹٝ ٍٳقځا ٔٵ   نځصٳبٵتٳ،نځصٳبٵتٳ،: : قځا ٔٵ ٚٳيځهٹو ٍٳ   ٚٳيځهٹو ٝٴكځوا ٍٳ يٹ ٝٴكځوا ٘ٴ   يٹ ْٻو ٘ٴ إڇ ْٻو ٛٳازٷ   إڇ ٛٳازٷ دٳو ٌٳ،   ؾځكځوسٵ ؾځكځوسٵ   دٳو ٌٳ، قٹٝو ِٻ   قٹٝو ِٻ ثٴو َٹوطٳ   ثٴو َٹوطٳ أڂ ٘ٹ   أڂ ٘ٹ بٹو   بٹو
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٘ٹ،  عٳًځ٢عٳًځ٢  بٳبٳؾځػٴشٹؾځػٴشٹ ٗڇ ٘ٹ،ٚٳدٵ ٗڇ ٞٳ  ٚٳدٵ ٞٳؾځأڂيڃكٹ ٓٻاضڇ   ؾٹٞؾٹٞ  ؾځأڂيڃكٹ ٓٻاضڇ اي   66{{اي

 :و  رواية أخرى قاؿ 
ٍٴ  ثٳ١ڂثٳ١ڂايجٻ٬ايجٻ٬  أڂٚيځ٦ٹوځأڂٚيځ٦ٹوځ  }} ٚٻ ٍٴأځ ٚٻ ًڃلڇ  أځ ًڃلڇخٳ ٘ٹ  خٳ ٘ٹايًډ ًډ ِٴ  تٴػٳعٻطٴتٴػٳعٻطٴ  اي ٗڇ ِٴبٹ ٗڇ ٓٻاضٴ  بٹ ٓٻاضٴاي ّٳ  اي ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ   ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹ ايڃكٹ ٝٳا   77{{ايڃكٹ

فعنػػدما تػػرى منطػػوؽ ا٢بػػدي  تقشػػعر األبػػداف منػػه، فقػػد ذكػػر النػػيب أف هػػؤصء أوؿ مػػن 
 كاف يقوؿ:  ِب تشتاؽ ٥بم ج نم   البداية، ولذلك اإلماـ الشافعي تسعر فم النار، يع

ييو ييييييييييييييي ل ي    ييييييييييييييي ياليَ   ييييييييييييييياو ييييييييييييييي ل ي    ييييييييييييييي ياليَ   يييييييييييييييا

يي

ييًم ييييييوٍ ي  لقيييييي نيىنيييييينيً ن يييييي وي لييييييىثاًم ييييييوٍ ي  لقيييييي نيىنيييييينيً ن يييييي وي لييييييىثا

ألف هػػػػؤصء فقػػػػدوا اإلخػػػػالص، فػػػػأهم عػػػػامود تعتمػػػػد عليػػػػه   القبػػػػوؿ وٙبقيػػػػع اآلمػػػػاؿ يي
 وا٤برجو من ت اإلخالص.

مػل، ذهبػ  لتػزور أكػد زرة   ع، واإلخالص لػي    ال ػالة فقػط، بػل هػو   أي ع
وإذا أعطيػػػ  أكػػػد أعطػػػه ع وص تنتظػػػر منػػػه رداً ص دعػػػاءاً وص أي ثنػػػاء أو ٞبػػػد، وإذا شػػػيع  
جنازة شيع ا ع، ص لّباؾ أهل ا٤بي ، فأي عمل تعمله ص بد أف يكػوف ع، كػٌب لػو كػاف ٥بػًوا 

 وعال.مع أوصدؾ، أو لعًبا مع زوجتك، كل عمل يكوف لوجه ت جل 
وأمنػػػن أف ذلػػػك ٰبتػػػاج إىل ا١ب ػػػاد األعظػػػم، وهػػػذا هػػػو ج ػػػاد الرجػػػاؿ الػػػذين يريػػػدوف 

 .الوصوؿ إىل هذة ا٤بنازؿ بفال ت، وقكراـ ت، وبربكة سيدان رسوؿ ت 
جائز أف يعمل أكدان العمل ع وينساة، لكن افسه ص تنسػاة، وتفكػرة فػذا العمػل ولػو 

اعػة مػػرالً ويقػوؿ أان فعلػػ  مػع فػػالف هػذا كػػذا وكػذا، فػػأين بعػد عشػرين عامػػاً، فػيجل  مػػع ٝب
 :ذهب هذا العمل اآلف؟  اع، قاؿ 

ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٌٳ  إڇ ٌٳايطٻدٴ ٌٴ  ايطٻدٴ ُٳ ٝٳعٵ ٌٴيځ ُٳ ٝٳعٵ ٌٳ  يځ ُٳ ٌٳايڃعٳ ُٳ ٝٴهڃتٳبٴ  ايڃعٳ ٝٴهڃتٳبٴؾځ ٘ٴ  ؾځ ٘ٴيځ ٌٷ  يځ ُٳ ٌٷعٳ ُٳ ٍٷ  قٳايٹ ٷقٳايٹ ٷ  عٳ ُٴٛ ٍٷَٳعٵ ُٴٛ ٘ٹ  َٳعٵ ٘ٹبٹ ٞ   بٹ ٞ ؾٹو ـٴ   ايػٿوطٿ ايػٿوطٿ   ؾٹو ـٴ ٜٴهٳوعٻ   ٜٴهٳوعٻ

ٙٴ ٙٴأځدٵووطٴ ٍٴ  ؾځوو٬ؾځوو٬  نٹووعٵؿڄا،نٹووعٵؿڄا،  غٳووبٵعٹنيٳغٳووبٵعٹنيٳ  أځدٵووطٴ ٍٴٜٳووعٳا ٘ٹ  ٜٳووعٳا ٘ٹبٹوو ٕٴ  بٹوو ٝٵڀځا ٕٴايؿٻوو ٝٵڀځا ٙٴ  ٢٢سٳتٻووسٳتٻوو  ايؿٻوو ٙٴٜٳووصٵنڂطٳ ٓٻوواؽڇ  ٜٳووصٵنڂطٳ ٓٻوواؽڇيٹً ٘ٴ  يٹً ٓٳوو ًٹ ٜٴعٵ ٘ٴٚٳ ٓٳوو ًٹ ٜٴعٵ   ؾځتٴهڃتٳووبٳؾځتٴهڃتٳووبٳ  ٚٳ

٘ٴ، ٝٳتٴ ٘ٴ،عٳ٬ْٹ ٝٳتٴ ُٵشٳ٢  عٳ٬ْٹ ٜٴ ُٵشٳ٢ٚٳ ٜٴ ـٹ  ٚٳ ـٹبٹهٳعٹٝ ٙٹ   بٹهٳعٹٝ ٙٹ أځدٵوطڇ ٘ٹ،   أځدٵوطڇ ِّو ٘ٹ، نڂ ِٻ   نڂِّو ِٻ ثٴو ٍٴ   ٫٫  ثٴو ٍٴ ٜٳوعٳا ٘ٹ   ٜٳوعٳا ٘ٹ بٹو ٕٴ   بٹو ٝٵڀځا ٕٴ ايؿٻو ٝٵڀځا ٙٴ   سٳتٻو٢ سٳتٻو٢   ايؿٻو ٙٴ ٜٳوصٵنڂطٳ ٓٻواؽڇ   ٜٳوصٵنڂطٳ ٓٻواؽڇ يٹً   يٹً
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ٝٳ١ځ، ْٹ ٝٳ١ځ،ايجٻا ْٹ ٜٴشٹبټ  ايجٻا ٜٴشٹبټٚٳ ٕٵ  ٚٳ ٕٵأځ ُٳسٳ  ٜٴصٵنځطٳٜٴصٵنځطٳ  أځ ٜٴشٵ ُٳسٳٚٳ ٜٴشٵ ٘ٹ  ٚٳ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ُٵشٳ٢  عٳ ٝٴ ُٵشٳ٢ؾځ ٝٴ ٔٳ  ؾځ ٔٳَٹ ٝٳ١ٹ،  َٹ ٝٳ١ٹ،ايڃعٳ٬ْٹ ٜٴهڃ  ايڃعٳ٬ْٹ ٜٴهڃٚٳ ٜٳا٤ٶ   تٳبٳتٳبٳٚٳ ٜٳا٤ٶ ضڇ   88{{ضڇ

عملػػػه، لػػػػذلك إذا  ص يػػػزاؿ الشػػػيطاف ابلعبػػػد كػػػػٌب ُٰبػػػدث ٗبػػػا عمػػػػل، فيحػػػبط ت 
  عملػػ  عمػػل  ػػعه خلػػف من ػػرؾ وص تػػذكرة:                      ((ٔٓٔٓفػػاطرفػػاطر ) ) ص ٘بعلػػه
  أمػػػػػػػاـ عينػػػػػػػك، بػػػػػػػل ارفعػػػػػػػه ع وص تػػػػػػػذكرة:                   ((ٙٗٙٗمػػػػػػػرَلمػػػػػػػرَل ) ) ياػػػػػػػيعفلػػػػػػػن: 

                              ((ٖٖٓٓالك فالك ف)) ( لكن )(.َمْن َأْكَسنَ مل يقل )َمن عمل 
توؽل اإلخالص   عملك، وص ٘بعله أماـ عينيػك، كػٌب ص تاػيع األعمػاؿ كل ػا، وأتا 

طة يـو القيامة وتظن أف لك رصيد كبػّب مػن األعمػاؿ مث ٘بػد أاػك مفلػ  أو معػك أشػياء بسػي
 .ويسّبة ص تفي ما كن  تبغيه وما كن  تتمناة من ت 

 من هذة األشياء، ما أكرر شيء يُبطل ال دقة؟ ولذلك كذلران ت 
                                ((ٕٕٙٗٙٗالبقرةالبقرة)): 

 فعلػػ  لػػك هػػو ا٤بعػػايرة، أف أقػػوؿ ٤بػػن أعطيتػػه اي فػػالف أان أعطيتػػك كػػذا، أو أان وا٤بػػن  
خدمػة كػػذا ... فتنمحػػي مػن ديػػواف رب العبػػاد، وتنتقػل إيل الطريػػع األخػػر، ألاػِب ق ػػدت فػػا 

 هذا اإلاساف، وأعايرة وأمِّن عليه فا.
واألذى أف أكرجػػه أمػػػاـ النػػػاس لكػػػي يعرفػػػوف أٍل أعطيػػػ  فػػػالف، أو أاندي عليػػػه أمػػػاـ 

 .الناس وُأعطيه اقوداً لكي يراٍل الناس ويعرفوف أٍل منفع!!
فاإلخالص هو عماد األعماؿ الٍب فا بلػوغ الػدرجات، وبػه ايػل الكرامػات، وبػه ٙبقيػع 

 :اآلماؿ عند ا٤بتعاؿ 
           : 

إذا أخلا اإلاساف وصدؽ يرقيه ت إيل مقػاـ ا٤بُخَل ػْب، وهػم الػذين استخل ػ م ت 
 هػػػػم ورقػػػػاهم وجعل ػػػػم مػػػػن خاصػػػػة عبػػػػادة لنفسػػػػه، واجتبػػػػاهم واصػػػػطفاهم وكبػػػػاهم وأدان

 ةا٤بقربْب، وهؤصء كخذهم من ا٤بُخِل ْب، فكلما يزيد اإلخالص كلما يقَبب اإلاسػاف مػن رتبػ
 .ا٣بواص عند ت 

                                                           
 شعب اإلٲباف للبي قي عن أ  الدرداء  ٛ
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  أسصاق ادلخٍظنيأسصاق ادلخٍظني
 هؤصء أهل ا١بنة، ماذا يكوف ٥بم في ا؟

          : 
رزؽ لنجسػاـ، وهػو النعػيم الػذي ٙبتاجػه األجسػاـ  - كمػا ذكػران قبػل ذلػك  –والرزؽ 

، أو لػػذة النظػػر إيل األصػػناؼ واألاػػواع، أو لػػذة ا٤بتعػػة، ألف اإلاسػػاف    إف كػػاف لػػذة الطعػػـو
اآلخػػػرة ص ٰبتػػػاج إىل الطعػػػاـ لكػػػي يقػػػيم بػػػه ا١بسػػػم، ٫بػػػن   الػػػدايا ٫بتػػػاج الطعػػػاـ ألاػػػه قػػػوت 

 وقد ص يستطيع أف يتحرؾ.للجسم، فإذا ترؾ اإلاساف الطعاـ ياعف وي زؿ، 
القػػوة مػػن ت، ولكػػن ت جعل ػػا   هػػذة األسػػباب وهػػو الطعػػاـ الػػذي اكلػػه، ولػػذلك 
ا٤بؤمن دائًمػا كػريا أف ينػوع وٯبعػل أكلػه يكفػي كػل مػا ٰبتػاج إليػه ا١بسػم مػن أاػواع الغػذاء، 

سػػم مػػن وهكػػذا كػػاف العػػارفوف، فاإلمػػاـ أبػػوالعزائم كااػػ  سػػفرته يوجػػد فػػا كػػل مػػا ٰبتاجػػه ا١ب
ومػػن أمػػالح ومػػن كربوهيػػدرات ومػػن بروتينػػات .. كػػل مػػا ٰبتاجػػه ا١بسػػم، ألف هػػذا  تفيتامينػػا

 :هو الذي تقيم به أودؾ، كما قاؿ 
ٔڇ  سٳػٵبٴسٳػٵبٴ  }} ٔڇابٵ ّٳ  ابٵ ّٳآزٳ ُٳاتٷ  آزٳ ٝٵ ُٳاتٷيڂكځ ٝٵ ٔٳ  يڂكځ ُٵ ٔٳٜٴكٹ ُٵ ٘ٴ   ٜٴكٹ ًڃبٳ ٘ٴ قٴ ًڃبٳ   99{{قٴ

فيحتاج الذي يريدة ا١بسم، لكن ذػتم ب ػنف وتػَبؾ البػاقي سػيأا لػك مػرض، ألاػه ص 
د توازف، من الػذي ي ػنع التػوازف؟ أاػ  بعلمػك وبفكػرؾ وبفق ػك وٕبرصػك علػى بد أف يوج

 ما كللفك ت به، وأوؿ من كلفك ت به هو بداك:
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ْٹوځ  إڇ ْٹوځيٹبٳسٳ ٝٵوځ  يٹبٳسٳ ًځ ٝٵوځعٳ ًځ   1010{{سٳكڋا سٳكڋا   عٳ

 و  رواية أخرى:
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٓٳؿڃػٹوځ  إڇ ٓٳؿڃػٹوځيٹ ٝٵوځ  يٹ ًځ ٝٵوځعٳ ًځ ٝٵوځ  ٚٳيٹطٳبٿوځٚٳيٹطٳبٿوځ  سٳكڋا،سٳكڋا،  عٳ ًځ ٝٵوځعٳ ًځ ٝٵؿٹوځ  سٳكڋا،سٳكڋا،  عٳ ٝٵؿٹوځٚٳيٹهٳ ٝٵوځ  ٚٳيٹهٳ ًځ ٝٵوځعٳ ًځ ٕٻ  سٳكڋا،سٳكڋا،  عٳ ٕٻٚٳإڇ ًٹوځ٭ځ٭ځ  ٚٳإڇ ًٹوځٖٵ ٝٵوځ  ٖٵ ٝٵوځعٳًځ   عٳًځ

ٌٻ  ؾځأځعٵطٹؾځأځعٵطٹ  سٳكڋا،سٳكڋا، ٌٻنڂ ٘ٴ   سٳلٍّسٳلٍّ  شٹٟشٹٟ  نڂ ٘ٴ سٳكډ   1111{{سٳكډ

                                                           
 سنن النسائي وابن ماجة عن ا٤بقداـ بن معدي  ٜ

 سّب السلف ال ا٢بْب لنصب اٍل عن عبد ت بن عمرو ر ي ت عن ما ٓٔ
 جامع الَبمذي عن وهب بن وهب  ٔٔ
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 وص تزيػػػػػػػػد أو تقػػػػػػػػل:...... وكػػػػػػػػع ا١بسػػػػػػػػم أف تُعطيػػػػػػػػه ا١بسػػػػػػػػم كػػػػػػػػل مػػػػػػػػا ٰبتاجػػػػػػػػه، 
                          ((ٖٖٔٔاألعراؼاألعراؼ)). 

وراب سػارت عليػه كػوايل أوؿ كتاب   الوجػود   الع ػور اإلسػالمية   علػم الطػب، وأ
سبعة قروف إىل الع ر ا٢بدي  ا٠به كتاب )القااوف( صبػن سػينا، هػذا الكتػاب كلػه شػرح ٥بػذة 

  اآليػػة:                         ((ٖٖٔٔاألعػػػراؼاألعػػػراؼ ) ) ،ف ػػذة اآليػػػة كػػػوت طػػب األجسػػػاـ كلػػػه
 وا٢ببيب ذكرها   ا٢بدي  فقاؿ:

ٝٵطڇ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳايڃبٳػٴٛا،ٚٳايڃبٳػٴٛا،  كٳسٻقڂٛاكٳسٻقڂٛاٚٳتٳٚٳتٳ  ٚٳاؾٵطٳبٴٛا،ٚٳاؾٵطٳبٴٛا،  نڂًڂٛا،نڂًڂٛا،  }} ٝٵطڇغځ   1212{{غٳطٳفٺ غٳطٳفٺ   ٚٳ٫ٚٳ٫  َٳدٹًٝځ١ٺ،َٳدٹًٝځ١ٺ،  غځ

فال يكوف في ا مباهاة أو خيالء أو فخر على اآلخرين، ولكن الارورات الػٍب ٰبتاج ػا 
 اإلاساف.

ف ؤصء   اآلخرة يكوف للجسم للخلود، فال ٰبتاج للنمو، وص ٰبتػاج للقػوة، وص ٰبتػاج 
لمػػاذا يوجػػد األكػػل هنػػاؾ؟ للتلػػذذ وللتفكػػه، ولكنػػه ص ٰبتاجػػه إىل مػػا ٰبتػػاج إليػػه   الػػدايا، ف

  لذاته مرل ما ٰبتاجه   الدايا ألف ا١بسم أخذ صفة ا٣بلود:                 ((ٛٛالبينةالبينة)). 
             رزؽ لنجساـ، ورزؽ للقلوب، ورزؽ لنرواح، وكل كقيقة

 ا رزق ا الذي يتنزؿ من عند ت تبارؾ وتعاىل.من ا٢بقائع ٥ب
علػى كسػب مقامػك ودرجتػك ومنزلتػك عنػد  ومعلـو أي ٧بدد كددة ا٢بػي القيػـو 

 .ت 
ما طعاـ أكل ا١بنة األساسي؟ لي  الفوؿ وص العػدس وص مشػتقاته، وص القمػل، فمػاذا 

رأى بعػػػػػػػػض األكبػػػػػػػػاب  لعزائم اإلمػػػػػػػػاـ أبػػػػػػػػوا         يكػػػػػػػػوف؟ الفواكػػػػػػػػه 
 ا٤بستجدين كري ْب جًدا على أكل اللحم والفراخ، فقاؿ: اي أبنائي الفاك ة طعاـ العارفْب.

أولب طعاـ العارفْب ال ادقْب الفاك ة، ألهنا خفيفة وص تسبب ااتفاخات وص وػازات، 
اـ   الطعػاـ وص وفي ا كل العناصر الٍب ٰبتاج إلي ػا اإلاسػاف بػدوف تعػب   ا٥باػم، وص ازدكػ

 وّبة، ولذلك ا٤بريض عندما يبدأ   الطعاـ كتواه ابلفاك ة.
                                                           

 عن عبد ت بن عمرو ر ي ت عن ما مسند أٞبد والنسائي ٕٔ
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وبعػػػد ذلػػػك  ػػػرب ٥بػػػم مرػػػل، فػػػأتى بفاك ػػػة ورماهػػػا للكػػػالب، فَبكوهػػػا، فقػػػالوا هػػػل 
الكالب أتكل الفواكػه؟ قػالوا: ص، فقػاؿ: فمػاذا أتكػل؟ قػالوا: أتكػل اللحػم!! لكػي يُعّرِفنػا أف 

 الفاك ة طعاـ العارفْب.
ي يريػد أف يتعبػد ع، ويظػل دائًمػا ٧بافظػاً علػى و ػوءة، وص ٯبػوز أف ي ػلي الفػرد فالذ

منا وهو كازؽ أو كاب  للريل أو كاقن، لكن ص بد أف يكوف مر ح، فمن أين أتا الراكػة؟ 
مػػن الغػػذاء علػػى الفاك ػػة، وسػػتظل فيػػه ا٢بيويػػة والنشػػاط، ولػػذلك وػػذاء أهػػل ا١بنػػة   الػػدايا 

 الفاك ة. واآلخرة األساسي هو
         : 

التكػػرَل هنػػا ألٍل أشػػتغل   الػػدايا لكػػي أك ػػل علػػى ٜبػػن الفاك ػػة وأشػػَبي ا أو أزرع ػػا، 
لكػػػن   ا١بنػػػة لػػػن أزرع ولػػػن أشػػػتغل ولػػػن أشػػػَبي، والفاك ػػػة الػػػٍب أريػػػدها فػػػإف شػػػجرذا أتا 

 ؿ للشيء كن فيكوف.ٔبواري، والفاك ة الٍب خطرت على ابيل تنزؿ يل سمر من يقو 
الشجر الػذي   ا١بنػة يف ػم فيعػرؼ مػا الػذي بػداخلي مػن وػّب أف أطلػب، وهػذا وايػة 
التكرَل، فأا  عندما تكوف  يًفا عند شخا، وتريػد أف تشػرب مػاء، فتقػوؿ لػه: أريػد بعػض 
ا٤باء فيذهب كتيك اب٤باء، لكػن هػل هػذا أفاػل أـ عنػدما ٰبػ  هػو أاػك تريػد مػاء فيػأا لػك 

 طلب منك؟! عندما كتيك به بدوف طلب يكوف التكرَل األكرر.به بدوف 
للتلػػػذذ  -كمػػػا قلنػػػا   -فػػػال ٙبتػػػاج إىل عمػػػل، وص تعػػػب، وص عنػػػاء، وكػػػل مػػػا   األمػػػر 

والتفكه ابلفاك ة، وفاك ة ا١بنة لي  فا فاالت، فعندما ككل ا اإلاساف ص ٰبتاج إىل إخػراج 
 َرُسػوؿُ  أعطػاان ٭بوذجػا من ػا، عنػدما ُأِاَ  النػيب وص بوؿ وص وائط وص شيء من ذلك أبًدا، و 

 :أَلْصَحابِهِ  َوقَاؿَ  فََأَطلل، ِتْبٌ  ِفيهِ  ِبطََبعٍ   اّلللِ 
ًڃٛ  نڂًڂٛا،نڂًڂٛا،  }} ًڃٛؾځ ًڃتٴ  ؾځ ًڃتٴقڂ ٕٻ  قڂ ٕٻأځ ٗٳ١ڄ  أځ ٗٳ١ڄؾځانٹ ٔٳ  ْٳعٳيځتٵْٳعٳيځتٵ  ؾځانٹ ٔٳَٹ ٓٻ١ٹ  َٹ ٓٻ١ٹايڃذٳ ِڈ،  بٹ٬بٹ٬  ايڃذٳ ِڈ،عٴذٵ ًڃتٴ  عٴذٵ ًڃتٴيځكڂ   1313{{ايتٿنيٴ ايتٿنيٴ   ٖٳصٳاٖٳصٳا: : يځكڂ

اء وص اػػواة في ػػا، وتُؤكػػل كل ػػا علػػى بعاػػ ا، التػػْب يشػػبه فاك ػػة ا١بنػػة ألهنػػا فاك ػػة عجمػػ
 ..عك  فاك ة ا٤با٪بو مراًل، فبداخل ا بذرة كبّبة، ص تستطيع أكل ا!!

                                                           
 اآلاثر ا٤بروية   األطعمة العطرية صبن يشكواؿ عن أ  هريرة  ٖٔ
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 لذلك فاك ة ا١بنة في ا تكرَل.

  ذىشيُ أىً اجلنحذىشيُ أىً اجلنح
 :         أين ذلك؟ 

ت لػه ا٢بسػي  الٍب يتنعموف في ا ابلنعيم ا٢بسي، أو النعػيم ا١بسػماٍل، ومػن م مػن ٯبمػع
 .والروكاٍل وهذا أكمل وأعظم عند ت 

 على ماذا ٯبلسوف   ا١بنة؟
           الشػػباب مغػػـر اآلف اب٥بواتػػف الذكيػػة ا٢بديرػػة علػػى أسػػاس أاػػه

 يرى الذي يتحدث معه والذي يتحدث معه يراة!.
اج ، فبمجػػرد أف ٱبطػػر   لكػػن هػػذا الكػػالـ سػػيكوف   ا١بنػػة بػػال كػػواجز وبػػال هػػو 

ابلك أخوؾ   ت ٘بدة أمامك وجً ا لوجه، وهو   مكااه وأاػ    مكااػك!، لكػن ت يزيػل 
ا٢بواجز بينكما، ألف ا١بنة كل ا شفافة بلورية، لكن ص يري الغّب ما عنػدؾ إص إذا أردت وإذا 

علػػػى سػػػرر  شػػػا ، فلػػػي  معػػػُب أهنػػػا بلوريػػػة أاػػػك ستنكشػػػف وتنفاػػػل!، لكػػػن كػػػٌب يكواػػػوا
 .... متقػػػػػػػػػػػػػػػػػابلْب، فػػػػػػػػػػػػػػػػػّبوف بعاػػػػػػػػػػػػػػػػػ م علػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػدواـ أوًص سوؿ، بػػػػػػػػػػػػػػػػػال كػػػػػػػػػػػػػػػػػواجز 

 وص وّبة.... وص ك وف 
             : 

 :الكأس الذي سُيطاؼ به على أهل ا١بنة
ف، وهنػػػػاؾ ٝباعػػػػة سُيسػػػػقي م سػػػػيد األولػػػػْب و هنػػػػاؾ ٝباعػػػػة سُيسػػػػقي م ا٤بالئكػػػػة ا٤بقربػػػػ

  وهناؾ ٝباعة: واآلخرين،                        ((ٕٕٔٔاإلاسافاإلاساف)) 
  وقبػػػل أف اػػػدخل ا١بنػػػة يوجػػػػد علػػػى ابفػػػا عينػػػْب اثنتػػػػْب:                   

ص ُٚبػػرج ا٤بػػاء إص إذا كنػػ  واقفػػاً عنػػدها، التكنولوجيػػا الرابايػػة هكػػذا، تشػػرب مػػن  ((الػػرٞبنالػػرٞبنٙٙٙٙ))
ب كػل ا٥بػم والغػم وا٢بػزف الػذي كػاف عنػدؾ   ا٢بيػاة الػدايا أو   ا٤بوقػف، العْب األوىل فيػذه

  فعندما يشرب اإلاساف من ا يقوؿ:                                ((ٖٖٗٗفاطرفاطر)) 
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  ويشرب من العْب الراايػة فيظ ػر عليػه ااػرة النعػيم:                     
                                       ((ا٤بطففػػػْبا٤بطففػػػْب))  هػػػذة الكاسػػػات هيات ػػػا مل ٰبػػػن

الوقػػ  لكشػػف ا، لكػػن ت أعطػػاان مرػػل لكػػي ٫بػػاوؿ أف اسػػتدرؾ بعاػػاً مػػن معااي ػػا، لكػػن مػػا 
 .شكل ا؟ هذا علم ويب ص يعلمه إص عامل الغيب 

         :: 
فكلمػػا تشػػرب مػػرة ٘بػػدها وػػّب ا٤بػػرة األويل ووػػّب الراايػػة مػػع أهنػػا كأًسػػا واكػػدة، فتشػػعر 

لعبػػادة ا٤بنعمػػْب    بنشػػوة ص يعلػػم مػػداها إص ت، وهػػذة هػػي الكاسػػات الػػٍب ج لزهػػا ت 
 ا١بنة.

ولكي ص ٱبتلط األمر، ألف العرب كااوا يعرفوف أف كلمة )كأس( مػا يشػرب بػه ا٣بمػر، 
الػػذي يسػػتعمل   شػػرب ا٤بػػاء كػػااوا يسػػمواه كػػوب أو قػػدح، وكػػااوا مػػدمنْب للخمػػر، فكػػااوا و 

يشػػربوف ا٣بمػػر مػػن الػػبلل، ومػػن العنػػب، فكػػاف ا٣بمػػر عنػػدهم شػػيء أساسػػي، وسػػبحاف مػػن 
 فطم م عن ذلك   طرفة عْب وأقل.

ا مرػل أي ص تغتػاؿ العقػوؿ وص تغيب ػ       فالشراب الذي   هذة الكاسات: 
 ا٣بمرة.
           : 

ص ٰبػػدث ٥بػػم بسػػبب ا  ػػعف أو هػػواف أو خػػروج عػػن الػػوعي، ص يوجػػد هػػذا الكػػالـ    
   ا١بنة. كاسات ت 
                   : 

فػا، أدفػا بػه ت ظػر لغػّب زوج ػا كيػاءاً مػن ر عندهم النساء قاصػرات الطػرؼ، أي ص تن
وهنا أو ل أمر هاـ يقع فيػه كرػّب ٩بػن ينتسػب إىل العلػم بغػّب درايػة، فعنػدما تبارؾ وتعاىل ... 

يسػػػمعوف أف الرجػػػاؿ سػػػيكوف ٥بػػػم كػػػوٌر عػػػٌْب   ا١بنػػػة، وأف هػػػؤصء ا٢بػػػور العػػػْب صػػػفاذم كػػػذا 
النسػاء ويقلػن: كيػف سػينظر لنػا األزواج وكذا، ويػذكروف األوصػاؼ ا٢بسػية ا٤بػذكورة، فتحػزف 

وعندهم ا٢بور العْب الػذين صػفاذم كػذا وكػذا، ومػن  ػمن م مػن َٚبجػل الشػم  مػن وج  ػا، 
ومػػػن م مػػػن يكػػػوف اورهػػػا أ ػػػوء مػػػن اػػػور الشػػػم ، والػػػٍب كػػػذا وكػػػذا مػػػن األوصػػػاؼ ا٢بسػػػية، 
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 فتحزف النساء.
 :لكن اقوؿ ٥بم: األمر لي  كذلك

ن ف ن خػدـ، لكػن سػيدة الق ػر الزوجػة ال ػا٢بة، وهػذة فا٢بور العْب م ما كرر عدده
مػػن اػور ٝبالػػه وفػػاءة ٕبيػ  ص يكػػوف ٥بػا مريػػل   عػػامل ا٢بػور أٝبعػػْب، ولػػي    يكسػوها ت 

كما تراها اآلف، سيكوف وػّب ذلػك ٛباًمػا، وأاػ  أيًاػا سػتكوف   عين ػا وػّب ذلػك ٛباًمػا لكػي 
 ن خػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ: اعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أف ا٢بػػػػػػػػػػػػػػػػػػور العػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب م مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بلغػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا٤بنزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                     ((ٕٖٕٖالرعػػػػػػػدالرعػػػػػػػد ) ) يػػػػػػػدخلوف علػػػػػػػي م مػػػػػػػاذا ي ػػػػػػػنعوف؟
  ٱبػػػػػػػػػدموهنم، فخػػػػػػػػػدمنا   الق ػػػػػػػػػور ا٤بالئكػػػػػػػػػة:                       ((ٕٕٗٗالرعػػػػػػػػػدالرعػػػػػػػػػد))  ... 
 يقولوف لنا: ما الذي تطلبواه؟ وما الذي تريدواه؟.

ق ور، والزوجة ال ا٢بة ال ػادقة ال ػابرة مػع زوج ػا هػي سػيدة الق ػر، وأا  سيد ال
وا٢بػػػور العػػػْب الػػػذين كو٥بػػػا يتحركػػػوف بطػػػرؼ أصػػػبع ا، أو بػػػرمش عين ػػػا، ألهنػػػن ٙبػػػ  أمرهػػػا، 
ولسػػػن ينافسػػػن ا علػػػى الرجػػػل، ف ػػػو لػػػه زوجػػػة واكػػػدة، وا٢بػػػور خػػػدـ وكشػػػم، ولكن ػػػا ا١بنػػػة، 

ا١بمػاؿ والكمػاؿ، ألهنػا كل ػا ٝبػاؿ   ٝبػاؿ   وا٣بدـ الٍب في ا على قدر عظػيم مػن الب ػاء و 
 فاء   كماؿ.

  أؼاديس أىً اجلنحأؼاديس أىً اجلنح
 :مش د من مشاهد األكادي  الٍب ٙبدث   ا١بنة بعد ذلك يذكر لنا ت 

فا١بنػػة يكػػوف في ػػا أكاديػػ  ٩بتعػػة، وجلسػػات مرػػل الػػٍب ٫بػػن في ػػا اآلف، وتكػػوف متعػػة 
مػػع ال ػػػحابة ا٤ببػػاركْب، وا١بلسػػػات مػػػع  ا١بنػػة العظمػػػى ا١بلسػػات مػػػع ال ػػا٢بْب، وا١بلسػػػات

 .النبيْب وا٤برسلْب، وا١بلسات مع سيد النبيْب وا٤برسلْب
 فمتعػػػػػة ا١بنػػػػػة كل ػػػػػا   هػػػػػذة ا١بلسػػػػػات، ألهنػػػػػا سػػػػػتكوف جلسػػػػػات روكاايػػػػػة عاليػػػػػة:

                                    ((الغاشػػػػػػيةالغاشػػػػػػية))  ... للػػػػػػدٍل ابلبيػػػػػػاف اإل٥بػػػػػػي، والعلػػػػػػم ا
الوهيب، ف ذة العْب إما رجٌل صػاحل، أو واكػد مػن ال ػحابة، أو واكػد مػن األابيػاء، هػذة هػي 

 ا١بلسات الٍب يكوف في ا اعيم ص يعدله اعيم   جنة التكرَل إف شاء ت.
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  االطالع ػٍَ أؼٌاي أىً اٌناساالطالع ػٍَ أؼٌاي أىً اٌناس
وكػذلك األصػحاب يكػوف ٥بػم جلسػات خاصػػة مػع بعاػ م، فػنجل  اتػذكر الػذي كنػػا 

  الدايا، لكي ٫بمد ت واشكر ت على عطااية، فاع أعطاان ٧بادثة بْب اثنْب:فيه  
             : 

  فقػػػػػػػاؿ لػػػػػػػه: إٍل كػػػػػػػاف يل صػػػػػػػديع عزيػػػػػػػز علػػػػػػػيل:                                

 ، لكنػػػه كػػػاف عنيػػػد ص يريػػػد أف يػػػؤمن ابع، وكػػػاف يقػػػوؿ يل:أي صػػػديع مػػػالـز ص يَبكػػػِب أبػػػًدا
            !أأا  ت دؽ؟ 

                  أي هػػػػل ت ػػػػدؽ أانػػػػا سػػػػنخرج بعػػػػد
ٍب ارتكبناهػػا   الػػدايا؟! ف ػػاكبه ا٤بػػوت و٫باسػػب علػػى الػػديوف الػػٍب كنػػا افعل ػػا واألعمػػاؿ الػػ

 .          يقوؿ له: أتريد أف ترى؟ فيقوؿ اعم: 
كل إاساف   ا١بنة عندة عْب يرى فا كل مػن   النػار إذا أراد، لكػي يعػرؼ فاػل ت 

ديػػػة عليػػه، فعنػػػدما يطلػػع   النػػػار، ويػػػرى الػػذين   العػػػذاب، والػػػذين هػػم   السػػػجوف اصافرا
ساواع ا، وكل سػجن مػن سػجوف ج ػنم لػه عػذاب ٨ب ػوص، فالػذين   سػقر، وػّب الػذين   
ا٢بطمة، وّب الذين   القارعة، وّب الذين   لظى، فكل فرد من هػؤصء لػه عػذاب ٨ب ػوص، 

  ذكرها   كتاب ت مرل:  وت                         ((ا٤بعػارجا٤بعػارج)) اء تنػزع كػل أكشػ
 اإلاساف وتشويه، وهكذا.
 :              فينظر إليه ويراة: 

أي   وسػػط ا١بحػػيم، فيتحػػدث معػػه، و  اآليػػة األخػػرى بعػػد أف ينت ػػي الكػػالـ يطلػػب 
  منه أف يرسل لػه شػربة مػاء:                                                  

                    ((٘ٓ٘ٓاألعراؼاألعراؼ)) .ص أستطيع أف أفعل مرل ذلك فإاه ٩بنوع 
 فيقوؿ له عندما يراة: أا  كن  ستأخذٍل معك!!

               : 
كػِب مل أسػػّب أي وت، يعػِب قسػًما ابع أاػػ  كنػ  سػتأخذٍل معػػك لػو سػرت خلفػػك، ل
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      معك بسبب فال ت وإكراـ ت:      ،أي لوص أاعم ت علػيل بنعمػة ا٥بدايػة
 ووفقػػػػػِب للعمػػػػػل ال ػػػػػاحل، وكفظػػػػػِب مػػػػػن قػػػػػرانء السػػػػػوء الػػػػػذين هػػػػػم أمرالػػػػػك لكنػػػػػ  معػػػػػك:

        . 

      مث يقػػوؿ لػػه: مػػا رأيػػك اآلف؟!      !هػػل ص يوجػػد كيػػاة بعػػد ا٤بػػوت؟
 هل ص يوجد عذاب؟!! ما الذي أا  فيه اآلف؟

                         . 
هػػذا كػػوار أعطػػاة ت لنػػا مػػن ٝبلػػة كػػورات سػػتحدث بػػْب أهػػل ا١بنػػة وأهػػل ا١بحػػيم، 

أف يزيػػد اعػػيم أهػػل ا١بنػػة يكشػػف ٥بػػم عػػن دركػػات  ورد فيمػػا معنػػاة: ) إذا أراد ت ولػػذلك 
النػار، فيطلعػػوا علػػى مػػا في ػػا ومػػن في ػا، فيحمػػدوف ت علػػى مػػا أ هػػم ت، ويزيػػدوف شػػكًرا ع 

 )على ما خ ل م به ت تبارؾ وتعاىل 
                       وبعػػد ذلػػك يقػػوؿ: 

 :وهذة اآلية ٙبدث مع أهل القرب، وأهل الود، عند خروج م من الدايا، قاؿ 
ٔٵ  َٳاَٳا  }} ٔٵَٹ ٝٿتٺ  َٹ ٝٿتٺَٳ ُٴٛتٴ  َٳ ُٴٛتٴٜٳ ٘ٹ  ٜٴعٵطٳ ٴٜٴعٵطٳ ٴ  إڇ٫إڇ٫  ٜٳ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٙٴ  عٳ ٙٴَٳكڃعٳسٴ ٕٵ  َٳكڃعٳسٴ ٕٵإڇ ٕٳ  إڇ ٕٳنځا ٔٵ  نځا ٔٵَٹ ٌڇ  َٹ ٖٵ ٌڇأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٔٵ  ايڃذٳ ُٹ ٔٵؾځ ُٹ ٌڇ  ؾځ ٖٵ ٌڇأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ،  أځ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ   ايڃذٳ

ٕٵ ٕٵإڇ ٕٳ  إڇ ٕٳنځا ٔٵ  نځا ٔٵَٹ ٌڇ  َٹ ٖٵ ٌڇأځ ٖٵ ٓٻاضڇ  أځ ٓٻاضڇاي ٔٵ  اي ُٹ ٔٵؾځ ُٹ ٌڇ  ؾځ ٖٵ ٌڇأځ ٖٵ ٓٻاضڇ   أځ ٓٻاضڇ اي   1414{{اي

 ما من مي  ٲبوت إص أطلعه ت عند موته على درجته   ا١بنة، أو منزلته   ج نم.
  هػذة اللحظػة وكػااوا يتحػدثوف معػه، فسػك ، واظػر  سيدان عمر بن عبػد العزيػز 

  مث قػػػػاؿ:  -كػػػػة هػػػػم مالئ –مث أطػػػػاؿ النظػػػػر وقػػػػاؿ: إٍل أرى كاػػػػرة مػػػػا هػػػػم ٔبػػػػن وص إاػػػػ  

            وخرج  روكه إيل ت. 
يػػري منزلتػػه، وق ػػورة وكػػورة ومقامػػه   جنػػة النعػػيم، لكػػي يفػػرح بفاػػل ت، وعنػػدما 
يفرح بفال ت يفرح بػه مػوصة تبػارؾ وتعػاىل، وٱبػرج مػن الػدايا وهػو ٦بمػل بفاػل ت وبرٞبػة 

 .ت 
أف ٯبملنػػا فػػذا ا١بمػػاؿ، وأف ٯبعلنػػا مػػن أهػػل هػػذا الكمػػاؿ، وأف ٱبلقنػػا  ت  اسػػأؿ

فذة ا٣ب اؿ، وأف ٯبعل لنا هذا الفال العظيم   الدايا ويػـو ا٤بػ ؿ، وأف يوفقنػا علػى الػدواـ 
                                                           

 الزهد ٥بناد بن السري عن ابن عمر ر ي ت عن ما ٗٔ
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 للعمل الذي يوصل إىل هذا اإلكراـ واإلاعاـ.

  ذؼميةذؼمية
  اٌشفيك اٌظاحلاٌشفيك اٌظاحل

له فيه عظة وعربة وككمة كخذها ٩بػا اسػتمع إليػه دائًما ا٤بؤمن عند ٠باع القرآف يكوف 
 من كالـ الرٞبن، ولذلك سنأخذ عظة واكدة من اآلايت الٍب فسرانها اآلف.

رأينا قرين السوء الذي إذا اإلاساف ٚبلػ  عنػه عنايػة الػرٞبن مػن ا٤بمكػن أف ياػيعه   
 الدايا، وٯبعله   الدركات   ج نم والعياذ ابع   الدار اآلخرة.

أهم شػيء ص بػد أف ٫بػذر منػه   التعامػل بػه مػع ا٣بلػع هػو القػرين، وهػو األخ ا٤بػالـز ف
يل، سػػػواء كػػػاف   العمػػػل، أو   البلػػػد، أو   الشػػػارع، أو اعمتلػػػ  الػػػذي ٪بلػػػ  فيػػػه دومػػػاً، 

 وا٤بالـز وا٤ب اكب يل   الغدوات والروكات.
ي  معػػه فػػإىل الطريػػع هػػذا ص بػػد أف تنتقيػػه وت ػػطفيه وٚبتػػربة لكػػي تتأكػػد أاػػك إذا مشػػ

 القوَل وإىل ا٤بن ج ا٤بستقيم.
وكرػػػّب مػػػن األكبػػػاب يقػػػوؿ يل: إف ابػػػِب منروفػػػه كػػػذا وكػػػذا وص أدري مػػػاذا أفعػػػل معػػػه، 
فأقوؿ له، أا  الذي تركته، لكن ااظر إىل أصدقائه، فكما تنتقي لنفسك ااتع صبنػك، وإايؾ 

قػػرانء السػػوء ياػػيعوة وأاػػ  ص أف تَبكػػه، ف ػػو ص يػػدري هػػذا مػػن ذاؾ، ومػػن ا١بػػائز أف بعػػض 
 ........تػػػػػػػػػػػػػػػدري، وتظػػػػػػػػػػػػػػػن  أاػػػػػػػػػػػػػػػك وػػػػػػػػػػػػػػػّب مسػػػػػػػػػػػػػػػاوؿ، فكيػػػػػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػػػػػك؟! لكػػػػػػػػػػػػػػػن:

            ((ٙٙالتحرَلالتحرَل)) .أا  مساوؿ أف تقي افسك وأهلك من النار 
 فأان أريد ا٣بليل وال ديع الذي أبقى معه هنا وهناؾ، وهذا ما شرطه؟ اسأؿ ت؟

                                         ((ٙٚٙٚالزخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼالزخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ)) .... 
 : من ا اكب اي رسوؿ ت؟ قاؿ:اسأؿ كارة النيب 
ٓٶا،  إڇ٫إڇ٫  تٴكٳاسٹبٵتٴكٳاسٹبٵ  ٫٫  }} َٹ ٓٶا،َٴ٪ٵ َٹ ٌٵ  ٚٳ٫ٚٳ٫  َٴ٪ٵ ٌٵٜٳأڃنڂ َٳوځ  ٜٳأڃنڂ َٳوځطځعٳا ٞپ   إڇ٫إڇ٫  طځعٳا ٞپ تٳكٹ   1515{{تٳكٹ

                                                           
 جامع الَبمذي وأ  داود عن أ  سعيد ا٣بدري  ٘ٔ
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 وقاؿ:
ٌٵ  ٫٫  }} ٌٵٜٳسٵخٴ ٝٵتٳوځ  ٜٳسٵخٴ ٝٵتٳوځبٳ ٞپ   إ٫إ٫  بٳ ٞپ تٳكٹ   1616{{تٳكٹ

األمور فسػتأا الطامػة الكػربى عليػك أو علػى ابنػك أو علػى ابنتػك  لو ذاوا    هذة
ألاك تركت م على هواهم وي اكبوف الذين هم يريدواه، لكن ص بػد أف يكػوف يل دور   هػذا 

 األمر.
مػػن ال ػػاكب اي رسػػوؿ ت الػػذي أعػػرؼ أاػػه تقػػي؟ كيػػف أعػػرؼ تقػػواة وهػػي بينػػه وبػػْب 

 :ت؟ فقد قَاُلوا
ٍٳ  ٜٳاٜٳا  }} ٍٳضٳغٴٛ ٟټ  ٘ٹ،٘ٹ،ايًډايًډ  ضٳغٴٛ ٟټأځ ٝٵطٷ؟  ا٭ځقٵشٳابٹا٭ځقٵشٳابٹ  أځ ٝٵطٷ؟خٳ ٍٳ  خٳ ٍٳقځا ٘ٳ  شٳنځطٵتٳشٳنځطٵتٳ  إڇشٳاإڇشٳا  قٳاسٹبٷقٳاسٹبٷ  ::قځا ٘ٳايًډ ًډ   ٚٳتٳعٳايځ٢ٚٳتٳعٳايځ٢  تٳبٳاضٳىځتٳبٳاضٳىځ  اي

٘ٴ  ٚٳإڇشٳاٚٳإڇشٳا  أځعٳاْٳوځ،أځعٳاْٳوځ، ٘ٴْٳػٹٝتٳ   1717{{  شٳنډطٳىځشٳنډطٳىځ  ْٳػٹٝتٳ

هذا الػذي ت ػاكبه، لكػن الػذي ٯبعلػِب   الغفلػة، وأاسػى ال ػالة، وأاسػى طاعػة ت، 
أبتعػد عنػه بُعػد ا٤بشػرقْب ف ػو منػامل، وأاسى ما كلفِب بػه ت ف ػذا يكػوف صػديع السػوء، وهػذا 

  هػػػػو مل يظلػػػػم أكػػػػداً لكنػػػػه يكفػػػػي أاػػػػه منلػػػػم افسػػػػه:                             
        ((ٙٛٙٛاألاعاـاألاعاـ)) .ص ٘بل  معه طا٤با أاك أتكدت أاه منامل لنفسه 

ان خائف أف كخػذؾ فأقوؿ له: أ ... جائز شخا يقوؿ أان أريد أف أجل  معه ألهديه
أا  معه!! لكن إذا كن  أا  واثًقا من افسك، وأت  لك إشارة إ٥بية أف تػذهب إليػه، ف ػذا 

  يكوف سمر ت، لكن لي  من افسك:                       ((٘ٙ٘ٙالق االق ا ) )          
                ((ٜٜٚٚاإلسراءاإلسراء)). 

اإلاساف دائًما لنفسه، ولزوجته ولبناته وألوصدة يكوف كػارس فأهم شيء اركز عليه أف 
 أمْب ص ي حب وص ٯبعل م ي حبوا إص ا٤بتقْب.

أان مشػػػغوؿ   العمػػػل ليػػػل هنػػػار وزوجػػػٍب ٘بلػػػ  مػػػع هػػػذة ا١بػػػارة وهػػػذة ا١بػػػارة وأان ص 
 أعرف م، مث أفاجأ أف البي  تغّب أربًعا وعشرين درجة، من أين؟

                                                           
 معجم الطرباٍل عن عائشة  ٙٔ
 اإلخواف صبن أ  الدايا ٚٔ
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  قػػػػػاؿ ت فػػػػػي م   القػػػػػرآف:  مػػػػػن قػػػػػرانء السػػػػػوء، ف ػػػػػؤصء                  
علػى الػوداف  أوًص، ٤بػاذا؟ ألاػه كمػا قيػل )الػزفّ فمن األخطر؟ اإلا ، ألاػه ذكػرهم  ((األاعػاـاألاعػاـٕٕٔٔٔٔ))

يقلػػب الكيػػاف( فػػيقلن ٥بػػا مػػراًل: زوجػػك يَبكػػك وص يسػػأؿ فيػػك، وص يػػدخل البيػػ  إص سػػاعة 
، فيجػػب عليػػك أف تفعلػػي كػػذ ا وكػػذا!! وا٤ب ػػائب هػػذة أكرػػر بػػْب السػػيدات العػػامالت، النػػـو

وخاصػػػة إذا كااػػػ    ومنيفػػػة روتينيػػػة لػػػي  في ػػػا عمػػػل كرػػػّب، فيػػػتكلمن مػػػع بعاػػػ ن   أمػػػور 
 البيوت، ويغّبف بعا ن على أزواج ن!!.

فػػػال بػػػد أف اخػػػذ ابلنػػػا مػػػن هػػػذة األمػػػور جيػػػداً، فػػػابِب أان أكػػػوف أوؿ صػػػديع لػػػه مػػػن 
فتقػػوؿ لػػه هيػػا اي صػػاكيب  ٘ غووبعٶا، ٚأزبوو٘ غووبعٶا، ٚقوواسب٘ غووبعٶا  ٘ غووبعٶا، ٚأزبوو٘ غووبعٶا، ٚقوواسب٘ غووبعٶا  )٫عبوو)٫عبووالبدايػػة،فكما قيػػل: 

٫بار هذا الفرح مراًل، أو تقػوؿ لػه هيػا اي صػاكيب لن ػلي مػع بعػض، أو تقػوؿ لػه: عنػد ٠بػاع 
األذاف قػػد أكػػوف مشػػغوًص فعليػػك أف تُػػذَّكرٍل، فسػػتجدة عنػػد األذاف يُػػذكرؾ ويقػػوؿ لػػك هيػػا 

 ا لي سوايً!.
صلي وا٢بع  ، فلن يلحع   لو تركته، ألف إبلي  سػيجد لػه وص أقوؿ له أان ذاهب أل

 ت ريفاً إلبعادة عن ذلك الطريع، واألعذار ابفا مفتوح إىل ما ص هناية ٥با.
أو مػػاذا فعلػػ  اليػػـو   اليػػـو   ا٤بدرسػػة مػػراًل؟  لكػػن أقػػوؿ لػػه اي صػػاكيب مػػاذا فعلػػ 

صػػػاكب زوجػػػٍب، وأجعل ػػػا واللػػػْب، وأ فالػػػدرس؟ وأطلػػػب منػػػه أف ي ػػػاركِب، وآخػػػذة ابللطػػػ
 ت ػػػػػاكب بنػػػػػاا، لكػػػػػي تػػػػػدير األسػػػػػرار مػػػػػن وراء سػػػػػتار، ألاػػػػػه يوجػػػػػد كيػػػػػاء بيػػػػػِب وبيػػػػػن م،

 وهكذا، ألف:
ِٵ  }} ِٵنڂًڊهڂ ِٵ  ضٳاعڈضٳاعڈ  نڂًڊهڂ ِٵٚٳنڂًڊهڂ ٍٷ  ٚٳنڂًڊهڂ ٍٷَٳػٵ٦ٴٛ ٔٵ  َٳػٵ٦ٴٛ ٔٵعٳ ٘ٹ   عٳ ٝٻتٹ ٘ٹ ضٳعٹ ٝٻتٹ   1818{{ضٳعٹ

لكن ص بد أف أبدأ بنفسي أوًص، فلػو أان طػواؿ اليػـو جػال    ا٤بق ػى أشػرب الشيشػة 
ف ػل أاتظػػر أف أوصدي يكػوف ٥بػػم أصػدقاء صػػا٢بْب؟!! أو أ٠بػع اآلذاف و٫بػػن وألعػب الطاولػػة، 

٪بل  العػب الطاولػة، فنقػوؿ كػٌب انت ػي مػن هػذا الػدور، مث ا ػلي، ويسػتمر   اللعػب كػٌب 
تفوت صالة الظ ر مراًل، ويستمروا كٌب صالة الع ر!! هػل ابػِب سػيقلدٍل أـ يقلػد وػّبي؟!! 

 مامه   اختيار األصدقاء ال ا٢بْب.لذلك ص بد أف أكوف أان القدوة أ
                                                           

 ومسلم عن ابن عمر ر ي ت عن ما البخاري ٛٔ
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الذي يدخل البي  من م عندي يدخل عنػدة كيػاء، وص ينظػر   البيػ  إىل كػل شػيء، 
وص يسأؿ بكم اشػَبي  هػذا؟!! ومػٌب اشػَبيته؟!! فمػا شػأاك بػذلك؟!! لكػن يػدخل كمػا قػاؿ 

ص  ال ػػا٢بوف: )إذا دخلػػ  بيتًػػا فادخػػل أعمػػى، وإذا خرجػػ  منػػه فػػأخرج أصػػم( وأعمػػى يعػػِب
ص بػػد أف أكػػوف أان خرجػػ  منػػه فػػأخرج أصػػم مل تسػػمع شػػيء ...  تنظػػر ألي شػػيء فيػػه، وإذا

أمػاـ أبػػِب علػػى هػػذة الكيفيػة، فعنػػدما يػػري رجػػٌل ٧بػػَـب ينظػر إيل األرض أكرػػر مػػن اظػػرة إىل مػػا 
كوله، وص ٯبل    مواج ػة ورفػة مػن وػرؼ البيػ ، أو البػاب لينظػر للػداخل وا٣بػارج، لكػن 

ن الغرفػػة وٯبلػػ ، ويسػتحي أف ٲبػػد يػػدة إىل الطعػاـ إص بلطػػف وأدب وكيػػاء، ٯبلػ    ركػػن مػ
 وهكذا، فأجد ابِب يتابعِب ويفعل اف  الكيفية.

بعد ذلك هل سيجد ولػد سػليط ويػتكلم ٗبػا ص يليػع وي ػاكبه؟!! ص، ألاػه مل يػرى هػذا 
ا ا٤بن ػاج كبات أمػه، فيسػّب علػى هػذمن أبيه، وص من أصحاب أبيه، وص مػن أمػه، وص مػن صػا

هذا ع ب الَببية اإلسالمية الٍب فا اسَبيل أٝبعػْب   الػدايا، واكػوف فػا مػع بعاػنا أٝبعػْب 
أي رفيػع؟  )خص ايطؾٝول قبوٌ ايڀطٜول    )خص ايطؾٝول قبوٌ ايڀطٜول    يـو الدين إف شاء ت، وهو الرفيع ال احل، كما قيل: 

 الرفيع الذي إذا اسي  ذكرؾ وإذا ذكرت أعااك.
أف أكػوف أان   ا١بنػة وهػو   مكػاف آخػر، هػل هذا الذي اخذة مػن العػربة، فػال ٯبػب 

ت لل هذة ال داقة؟ ص، فالذي ٪با ٪بػا بفاػل ت، وأان ص أريػد أف أعػرض افسػي ٗبػا ص ِقبَػل 
يل به، فال أصاكب إص األتقياء، وص أجال  إص األاقياء، وص يػدخل بيػٍب إص ال ػلحاء، لكػي 

 .أكوف سائراً على هدي سيدان رسوؿ ت 
أعطػػػػػاان مؤشػػػػػًرا عظيًمػػػػػا   هػػػػػذا البػػػػػاب زايدة   اإلمػػػػػاـ عمػػػػػر بػػػػػن ا٣بطػػػػػاب سػػػػػيدان

 .  )٫ تكاسب إ٫ ا٭َني ٫ٚ أَني إ٫ َٔ خيؿ٢ ا  )٫ تكاسب إ٫ ا٭َني ٫ٚ أَني إ٫ َٔ خيؿ٢ ا  : لنكباب، فقاؿ 
لكػػن الػػذي ص ٱبػػاؼ مػػن ت هػػل ٯبػػوز يل أف أصػػاكبه؟!! ص، ألٍل لػػو صػػاكب  إاسػػاانً 

 يء مِب فلن يتورع!!.ٟبسْب سنة وهو لي  سمْب، فلو وجد فرصة يستحل أي ش
 هػذة عظػػة بسػػيطة اخػػذها مػػن اآلايت، واآلايت ملياػػة ابلعظػػات والعػػرب، اسػػأؿ ت 

 وصلى ت على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلم أف يعلما ٗبا ينفعنا أٝبعْب.
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  11نينئؼيُ ادلرمٔؼيُ ادلرم..2727
ا٢بمػػػػد ع الػػػػذي أاػػػػزؿ لنػػػػا خػػػػّب البيػػػػاف، علػػػػى قلػػػػب النػػػػيب  -بسػػػػمميحرلا نمحرلا هللا  

العدانف، وأطلع لسااه صلوات ر  وتسليماته عليه ابلتبياف، وأيلدة ٗبدد مػن عنػدة، وعلػم مػن 
  علمه وقاؿ له:                                               ((ٖٖٔٔٔٔ)النساء)النساء 

الل ػم صػلِّ وسػلِّم وابرؾ علػػى سػيدان دمحم الػذي ٝبػع ت لػػه   ذاتػه أخػالؽ النبيػْب، و  كتابػػه 
ا٤ببارؾ كل ما جاء   كتب األابياء وا٤برسػلْب، و ػمل لػه كػل عطػاء أازلػه إىل السػابقْب، وجعلػه 

صػػلوات ت وسػػالمه   الػػدايا ابب الفػػتل ا٤ببػػْب، و  اآلخػػرة سػػُر الشػػفاعة للخلػػع أٝبعػػْب، 
 وبركاتػػػػػػػػػػػػػه عليػػػػػػػػػػػػػه وعلػػػػػػػػػػػػػى آلػػػػػػػػػػػػػه وصػػػػػػػػػػػػػحبه أٝبعػػػػػػػػػػػػػْب، وعلينػػػػػػػػػػػػػا مع ػػػػػػػػػػػػػم أٝبعػػػػػػػػػػػػػْب ..

 آمْب آمْب اي رب العا٤بْب.

  اٌؼربج يف لظض األٔثياءاٌؼربج يف لظض األٔثياء
إلينػػا ق ػػا األابيػػاء   القػػرآف؟ أو إف شػػا  قلػػ : ٤بػػاذا أشػػار ت  ٤بػػاذا سػػاؽ ت 

ا ابسػتيعاب، وإ٭بػا ذكػر مػا ٫بػن   تبارؾ وتعػاىل إىل بعػض ق ػا األابيػاء؟ ألاػه مل يػذكرها كل ػ
 أم   ا٢باجة إليه فقط.

  علينػػػػا أٝبعػػػػْب هػػػػذا السػػػػؤاؿ فقػػػػاؿ:  أجػػػػاب ت                      
              ((ٔٔٔٔٔٔ)يوسػػف)ق ػػا األابيػػاء في ػػا العػػربة، وفي ػػا العظػػة البالغػػة، وفي ػػا ا٢ِبكػػم  يوسػػف

 ج ما اكوف إلي ا   مسّبتنا الدايوية.الٍب ص تُعد، والٍب ٫بن أكو 
٫بن ٫بتاج كلنا أف اتعلم واستفيد من ٘بارب ا٢بكماء، فمػا ابلػك إذا كػاف ا٢بُكمػاء هػم 
ا٤برسلْب واألابياء، ف م أصػحاب ا٢بكمػة العاليػة واألسػرار الراقيػة الغاليػة، الػٍب وهب ػا ٥بػم ت 

  ... سػورة )ص( وعندان   هذة السػورة الػٍب معمن ابب اإليتاء ، نػا بعػض مػن آايذػا اليػـو
وقبػػل هػػذة اآلايت الػػٍب أثلػػج ت صػػدوران بسػػماع ا، أفػػاض ت   ذكػػر ق ػػة داود وسػػليماف 

 علي ما وعلى ابينا أفال ال الة وأط السالـ.

                                                           
 ـٕٚٔٓ/ٛ/ٕٕهػ  ٖٛٗٔمن ذي القعدة  ٖٓالعنرب  -العدوة  –٤بنيا  ٔ
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ومن دواعػي العجػب، وإف تعجػب فعجػب، أف ت ذكػر ق ػة داود وسػليماف وٮبػا مػن 
ة   ا٤بعػايش ٤برسلْب، فمع ما ا٤بُلػك والنبػوة، والوسػعة الالهنائيػا٤بلوؾ، لكن كاان من النبيْب وا

وػػػّب ا٣ب وصػػػية الػػػٍب خػػػال ت فػػػا سػػػليماف  أف آ ة ت مػػػا مل يُػػػؤِت واألكػػػواؿ الدايويػػػة.... 
أكػػداً قبلػػه مػػن النبيػػْب وص ا٤بلػػوؾ وص وػػّبهم، مػػن تسػػخّب ا١بػػن وا٢بيػػواانت والطيػػور، و٠بػػاع 

 سخّب الرايح.أصواذم، وفقه لغت م، وت
أمػػوٌر عنػػدما اُفكػػػر في ػػا اعلػػػم أف التكنولوجيػػا اإل٥بيػػة الراقيػػػة مػػع النبيػػػْب مل يبلغ ػػا مػػػن 

 يدلعوا ا٢باارة من ا٤بعاصرين م ما استكرروا من التقدـ والرفاهية ووّب ذلك.
ألهنػػم لػػي  مع ػػم هػػذة األمػػور، قػػد يكػػوف مع ػػم ج ػػاز صػػنعوة اآلف عنػػدما يكواػػوا   

لمػة الػٍب يقو٥بػا إاسػاف للحا ػرين علػى كسػب لغػاذم، لكػن هػذة الكلمػة ص مػؤٛبر يػَبجم الك
 بد أف تكوف قد دخل  ا١ب از قبل اصجتماع، وهي ٛبشي معه فقط   وقت ا.

لكػن هػل هنػاؾ ج ػاز يػَبجم يل أو لػك مػاذا تقػوؿ ا٢بيػواانت؟!! مػاذا تقػوؿ الطيػػور   
رهم كمػا يُريػد ليفعلػوا لػه كػل تسبيح ا؟!! هل هنػاؾ ج ػاز يسػتطيع اآلف أف يػرى ا١بػن و  ُيسػخِّ

ما يبغيه   هذة ا٢بياة الدايا؟!! ص يوجد، فكل التكنولوجيا كٌب البالغة الُرقي اآلف ص تزاؿ مل 
 لنابياء وا٤برسلْب. تبلغ التكنولوجيا الراباية الٍب أعطاها ت 

  اترالء اهلل ٌنثيو أيٌباترالء اهلل ٌنثيو أيٌب
فا سليماف وداود مباشرة، أتى لنا بق ػة  النعم الوارفة الٍب خال  وبعد أف ذكر ت 

اػػيب ت أيػػوب   افػػ  السػػورة، لكػػي اػػرى ابػػتالء ت ألابيائػػه ورسػػله، وامتحػػاف ت ألكبابػػه، 
 .. واتعلم ال رب من هؤصء

فمػػع شػػدة مػػا فيػػه، ومكػػ  ٜباايػػة عشػػر سػػنة يتػػأمل، ولػػي  لنػػا شػػأف ٗبػػا ٱبػػوض فيػػه أهػػل 
الػػٍب ص تليػػع ابألابيػػاء، فػػدائماً عنػػدؾ ميػػزاف تػػِزف بػػه أكػػواؿ  التفسػػّب مػػن الػػرواايت اإلسػػرائيلية

سف ٰبػدث لنابيػاء شػيااً يقػدح   ع ػمة ابػوذم، مسػتحيل!! ص  األابياء، فػال يسػمل ت 
يكػػوف هػػذا! فشػػرط النػػيب األ٤بعيػػة والػػذكاء، أو مػػا يسػػموهنا ابلفطااػػة، فػػال يوجػػد ذكػػاء كػػذكاء 

 ألولياء وال ا٢بْب، وراءهم على الدواـ   ا٣بط.األابياء وا٤برسلْب، وعلى اسق م ا
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  فظاؼح ٌِعَفظاؼح ٌِعَ
فػػإذا كػػاف هنػػاؾ شػػيء ذََكرتػػه بعػػض الكتػػب، وتقػػدح   ذكػػاء األابيػػاء وا٤برسػػلْب تعػػرؼ 
أهنا مو وعة، فػالنيب يُبلػغ رسػالة، لػذلك شػرطه أف يكػوف ف ػيل، فػإذا كااػ  روايػة تقػدح   

ص يسػػػتطيع أف يػػػتكلم، تعػػػرؼ أهنػػػا روايػػػة ف ػػػاكته وتقػػػوؿ: أاػػػه عيػػػيٌّ عػػػن الكػػػالـ، أو ألرػػػغ 
مو ػػوعة، ألاػػه إذا كػػاف هػػذا الرجػػل ص يعػػرؼ كيػػف يػػتكلم فيكػػف يبلػػغ الرسػػالة؟!! لكػػن إذا  

 .كاف ت قد اختارة إلبالغ رسالته فال بد أف يتمتلع ابلف اكة   إبالغ رسالة ت 
ائيلية تقػػوؿ أف وأمنُػػن أاػػِب ذكػػرُت مرػػل هػػذا الكػػالـ مػػن قبػػل، فػػبعض الػػرواايت اإلسػػر 

سػػػيدان موسػػػى عليػػػه وعلػػػى ابينػػػا أفاػػػل ال ػػػالة وأط السػػػالـ، كػػػاف فرعػػػوف يُريػػػد قتلػػػه عنػػػدما 
أخػػذوة مػػػن الػػػيلم، ألف أُمػػػه و ػػػعته   صػػػندوؽ وربطتػػػه ٕببػػػل، وكلمػػػا أرادت أف تُر ػػػعه تُشػػػد 

يبحرػوف ال ندوؽ اب٢ببل فَُب عه مث ترد ة لل ػندوؽ مػرة اثايػة، ٤بػاذا؟ ألف أعػواف ا٤بلػك كػااوا 
   البيوت، وكل طفل ٯبدواه يقتلوة، فإذا دخلوا بيت ا ص ٯبدوا شيااً، وكاف بيت ا على النيل.

وجػػػػاء مػػػػوٌج شػػػػديد فقطػػػػع ا٢ببػػػػل، وهػػػػذة إرادة ت، فمشػػػػى ال ػػػػندوؽ ومل يسػػػػتطيعوا 
اصمساؾ به، فمش  ُأخته على الشاط  خلفه لتنظر أين يػذهب، وعلػى شػاط  ق ػر فرعػوف 

 أخذوة.توقف ال ندوؽ، ف
وكااػػػ  زوجػػػة فرعػػػوف السػػػيدة آسػػػية ص تُنجػػػب، فقالػػػ : اربيػػػه ويكػػػوف ابنػػػا يل، فقػػػاؿ 

 فرعوف: إاه من بِب إسرائيل وإص من الذي و عه   البحر فذا الو ع؟!.
وكػػػاف فرعػػػوف قػػػد رأى رؤاي سف مػػػن سيقاػػػي عليػػػه وُػػػالـٌ يُولػػػد لبػػػِب إسػػػرائيل، ولػػػذلك 

 والبن  يَبكوها.أصدر القرار سف كل مولود ولد يُقتل، 
فالروايػػة اإلسػػرائيلية تقػػوؿ: أف آسػػية قالػػ  لفرعػػوف: ٤بػػاذا تقتلػػه؟! إاػػه ص يعػػرؼ التمػػرة 

 من ا١بمرة، وهذا موجود ولنسف   كرّب من الكتب التفسّبية.
فأكاػػروا التمػػر وأكاػػػروا ا١بمػػر، وا١بمػػػر هػػو النػػػار الػػٍب هػػػدأت واسػػتوت، فأمسػػػك 

 فلسع  لسااه فأصبل ألدواً. موسى اب١بمرة وو ع ا   فمه ليأكل،
لكػػن هػػذا الكػػالـ اعر ػػه علػػى ميػػزاف العقػػل: لػػو أمسػػك ا١بمػػرة بيػػدة أفػػال تلسػػُعه   
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يدة؟! ف ل يرفع ا بعد ذلك لفمه؟!! وإذا كاف ت كفػ  يػدة مػن لسػعة ا١بمػرة فجػدير بػه أف 
 ٰبف  لسااه!!، لكن كيف ص تؤذي ا١بمرة يدة وتُؤذي لسااه؟!!

ابو ة هذا الكليم، هو ا٠به الكليم، والكليم ص بد أف يكوف ف ػيل  ف ذا كالـ يقدح  
 وبليغ، وكذلك أي ايب.

كٌب أانا ااع ا ميزاف   أي زماف ومكاف   ورثة األابياء وا٤برسلْب، َمػن الػوارث مقػاـ 
 سيدان رسوؿ ت؟ العامل العابد الف يل والبليغ الذي يُبْب كما كاف يُبْب سيدان رسوؿ ت.

ذا كاف هناؾ رجل ويل ومستجاب الدعاء ولكنه ص يستطيع أف يُعطي درسػاً، فيكػوف فإ
علػى قػػدـ اػيب مػػن األابيػػاء اآلخػرين، لكػػن ص يكػوف مػػن أهػػل الكمػاؿ علػػى قػدـ سػػيد األولػػْب 

 ، ألف هؤصء ص بد للوارث الكامل من م أف يكوف كاماًل.واآلخرين 
   فما العقدة الٍب كاا  عنػدة والػٍب قػاؿ في ػا:                             

       )هو و ح ا، بعد وصدة موسى بقليل قالوا لفرعوف أاه سُيفِب بػِب إسػرائيل كل ػم،  )طه()طه
فاجعل ا سنة وسنة، يعِب اذبل الػذكور   سػنة، واتػرك م سػنة، فالسػنة الػٍب مل يػذبل في ػا ُولػد 

 مل يكن له ا يٌب   الذبل.هاروف أخو سيدان موسى، لذلك 
 :وموسى تر ل   بي  فرعوف

فعنػػدما ذهػػب إليػػه ليواج ػػه ابلرسػػالة فقػػاؿ لػػه فرعػػوف: أاػػ  الػػذي جاػػ  لتقاػػي علػػى 
  ألػػػػػػػػػػػػػوهيٍب وأان الػػػػػػػػػػػػػذي ربيتػػػػػػػػػػػػػك؟!!                                            

  ى، فطلػػب مػػن ت وقػػاؿ:فاسػػتحى سػػيدان موسػػ الشػػعراء(الشػػعراء(ٛٔٛٔ))                      
                                                    ((ٖٖٗٗ)الق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا)الق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ......  

اي رب أرسل معي هاروف ف و أف ػل مػِب لسػاانً   ٨باطبػة فرعػوف، ألاػه لػي  لػه ٝبيػٌل عليػه، 
 عندة، فله أف يتكلم كما يريد. وص تر ل 

ة  ف ػػػو أف ػػػل مػػػِب لسػػػاانً   ٨ُباطبػػػة فرعػػػوف، ألاػػػه خجػػػالف ألف فرعػػػوف عػػػايرة ساػػػه رابل
 ووذلاة و٭بلاة، فكيف ي د  عرشه واأللوهية الٍب يدلعي ا فرعوف؟!!

أان أ ػػرب مرػػاصً لنعػػرؼ أف النبيػػْب منػػزهْب عمػػا يقولػػه ا٤بغر ػػوف وا٤بدلِّسػػوف والي ػػود 
 درين الذين يت موف األابياء فيما يتناىف مع ع مة األابياء.الغا
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ص بػػد أف يكػػوف النػػيب بليػػغ وف ػػيل، وص بػػد أف يكػػوف النػػيب ذكػػي وأ٤بعػػي، وص بػػد أف 
كػػااوا   فػػالنيب ...  يكػػوف النػػيب عنػػدة أمااػػة تسػػاوي أمااػػة ا٣بلػػع أٝبعػػْب، أمػػْب   كػػل شػػيء

 .يقولوف عنه ال ادؽ األمْب كٌب قبل الرسالة
وأقػػػوؿ هػػػذا الكػػػالـ ألف هػػػؤصء ا٤بخػػػرفْب ذكػػػروا   بػػػالء أيػػػوب أشػػػياء تقشػػػعر من ػػػا 
األبداف، وص يستطيع أف يقو٥با اإلاساف بلسااه، فمن م من يقوؿ: أف مر ه كاف كػذا، ومػن م 

أف جسػػػمه كػػػاف ٩بلػػػوءاً ابلػػػدود، وكلمػػػا سػػػقط  دودة مػػػن جسػػػمه  -كاشػػػا ع  -مػػػن يقػػػوؿ 
   يكوف ايب ت هكذا؟!!يعيدها ١بسمه مرة اثاية، هل 

لكػػن هػػو مػػرض وابػػتالة ت بػػه، مػػا هػػذا ا٤بػػرض؟! مػػاداـ مل يػػذكرة ت فِلػػم اتعػػرلض لػػه؟! 
 ا٤ب م أاه ابتالة   افسه و  ماله و  أهله.

 وماذا اتعلم منه؟
 دعػػوت لػػو أيػػوب اي: أاػػه كػػاف صػػابراً، فزوجتػػه قالػػ  لػػه روػػم شػػدة هػػذا الػػبالء كلػػه إص

 سػػبعْب لػػه أصػػرب أف ع قليػػل ف ػػو صػػحيحا سػػنة سػػبعْب عشػػ  قػػد ؿفقػػا عنػػك لفػػرج ربػػك
 وقيل ابتلى سبع سنوات وقيل سبع أو ٜباٌل عشرة سنة ... ااظر أدب األابياء !! ٕ!سنة

   وعنػػػدما دعػػػا ت قػػػاؿ:                ((ٖٖٛٛ)األابيػػػاء)ومل يُقػػػل كػػػٌب: أصػػػابِب، ولكنػػػه  األابيػػػاء
ع بعػض مػن كولػه يقولػوف: كيػف يكػوف ابيػاً وٰبػدث لػه م ٌّ خفيف، مٌب قاؿ هذا؟ عندما ٠بػ

  ما كدث؟! فخاؼ علي م أف يرتد وا أو يرجع بعا م، فقاؿ:                        
         ((ٖٖٛٛ)األابياء)أرأيتم الدعاء؟!...  .األابياء 

ؿ: إاػػه مسػػِب مل يطلػػب كػػٌب الشػػفاء وقػػاؿ: اشػػفِب أو عػػافِب، لكػػن سػػللم األمػػر ع وقػػا
  مساً خفيفاً، ٤باذا؟ ألاه خائف على من كوله، ولكن هو:             : 

 .إىل ت  )اِْعَم اْلَعْبدُ (ويكفي هذا الوساـ: 

  األٔثياء ؼعط اهلل ػٍَ خٍمواألٔثياء ؼعط اهلل ػٍَ خٍمو
ر وُأصػيب األابياء الذين كااوا أونياء وملوؾ، والنػيب الػذي قػد مسلػه الُاػ فذكر ت 

                                                           
 بن كرّب ، ق ا األابياء وفتل البارى على صحيل البخارى بتنوع ورواايتا ، تفسّبوالن اية البداية ٕ
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  افسػػه وأهلػػه ومالػػه، مث ذكػػر أ  األابيػػاء إبػػراهيم ومػػن تػػواىل مػػن ذريتػػه، ٤بػػاذا؟ ألف ت أقػػاـ 
 على عبادة. األابياء وا٤برسلْب ُكججًا ع 

فلو أف ملكاً من ا٤بلوؾ قػد ااشػغل اب٤بُلػك عػن طاعػة ت، وق لػر فيمػا كللفػه بػه مػوصة، 
ت؟ فيقػػوؿ: أان كنػ  مشػػغوصً اب٤بُلػك اي رب، فيقػػوؿ لػػه: فسُيحاسػبه عػػن التق ػّب: ٤بػػاذا ق ػر 

أاػػ  أـ سػػليماف؟!! فلقػػد أعطينػػا سػػليماف ُملكػػاً ص ينبغػػي ألكػػد قبلػػه وص بعػػدة، ومػػع ذلػػك مل 
 ينشغل عن طاعة ت طرفة عْب وص أقل.

ر فيما عليه من كقػوٍؽ وواجبػات، فالػذي يُريػد منػا  أو واكداً منا ينشغل ابلعبادة ويُق ِّ
ينشغل ابلعبادة ويقوؿ مػرالً سأصػعد ا١ببػل وإٔبػ  يل عػن خلػوة، وص ُأريػد اسػاء وص أوصد أف 

وص زرع وص صنعة وص م نة وص شيء ألعبد ت، ف ػل أاػ  اي أخػي تسػتطيع أف تعبػد ت مرػل 
داود؟! فداود عندما كاف يناجي ت ٗبا أازله عليه   الزبور، كاا  ا١ببػاؿ والطيػور والوكػوش 

 ا كل ػػػػػػػػػػػػػػا وتلتػػػػػػػػػػػػػػف  مػػػػػػػػػػػػػػن كولػػػػػػػػػػػػػػه وتسػػػػػػػػػػػػػػمعه وهػػػػػػػػػػػػػػو ينػػػػػػػػػػػػػػاجي ت وتُػػػػػػػػػػػػػػردِّد معػػػػػػػػػػػػػػه:أت
                          ((ٔٓٔٓ)سبأ)سبأ .... 

 ص. .... ف ل شغلته العبادة عن مساولية البي  واألوصد؟!
وكاف ملكاً، ولكنػه رفػض أف يكػوف لػه مرتػب مػن بيػ  ا٤بػاؿ، وجعػل هػذا ا٤بػػُلك لوجػه 

ل لنفسػػه صػػنعة، ي ػػنع ويبيػػع، ومػػا يبيعػػه يُقسػػمه إىل ثالثػػة: الرُلػػ  األوؿ يشػػَبي بػػه ت، وجعػػ
كديػػػداً مػػػرة اثايػػػة لُي ػػػنع منػػػه، والرُلػػػ  الرػػػاٍل يت ػػػدؽ بػػػه علػػػى الفقػػػراء وا٤بسػػػاكْب، والرُلػػػ  

 !الرال  يُنفقه على أوصدة وأهله كٌب ص ٲبد وا أيدي م إىل وّبهم من ا٣بلع أٝبعْب
 اد ....ف ذا َمَرل الُعبل 

األابياء وا٤برسلْب أمرلة لنا   كل كياتنا الدايا، ولػذلك ٘بػد كػل أكػواؿ  فجعل ت 
النبيْب ٘بمع أكواؿ ا٣بلػع أٝبعػْب علػى اخػتالؼ أطػوارهم، فػال يوجػد شػيء يتعػرلض لػه ا٣بلػع 

 .إص و٘بدة   أابياء ا٢بع 
، والرجػػػل ت الرجػػػل الػػػذي تكػػػوف ذريتػػػه كل ػػػا بنػػػات، تكػػػوف أسػػػوته سػػػيدان رسػػػوؿ 

عنػػدما عػػدؿ بػػْب سػػارة وهػػاجر، الػػذي تػػزولج إثنػػْب كيػػف يعػػدؿ بين مػػا؟ مرػػل سػػيدان إبػػراهيم 
كػػل أمػػر يتعػػرلض لػػه ا٤بػػرء   هػػذة ا٢بيػػاة فا٢بُجػػة قائمػػة عليػػه   أابيػػاء ت وُرسػػل وهكػػذا ....  
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 ع ا٢بُجػة البالغػة:ت، وجعل ت األولياء ُكججاً قائمًة لنكياء   ع ورهم وأزماهنم، لتكػوف 
              ا٣بطػػػاب هنػػػا مػػػن ت لسػػػيدان رسػػػوؿ ت، فمػػػن

ل فيػػه مػػن يشػػرفه ابألو٠بػػة والنياشػػْب مػػن رب  الػػذي معػػه سػػجل التشػػريفات اإل٥بيػػة الػػٍب ُيسػػجِّ
 .الربية؟ سيدان النيب 

ل عنػػػػدؾ واكتػػػػب   واذكػػػػر، َمػػػػن؟  فيقػػػػوؿ لػػػػه: سػػػػجِّ        وهنػػػػاؾ قػػػػراءة أخػػػػرى 

  َعبَداَن إبْػَراِهيَم َوِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب  كن )عبػادان( أشػل ٤بػن كا بعػدها، إبػراهيم، وإسػحاؽ
 بن إبراهيم، ويعقوب بن إسحاؽ بن إبراهيم.

          هػػػػؤصء مػػػػا ٥بػػػػم؟ تكتػػػػب هػػػػؤصء   تشػػػػريف م وتكػػػػرٲب م: 

ُأويل األيػػػدي يعػػػِب أصػػػحاب القػػػوة   إبػػػالغ رسػػػالة ت، و  عبػػػادة ت، و  طاعػػػة ت، و  
ػػػل كػػػل أمػػػر يكلِّف ػػػم بػػػه ت، ومع ػػػم  ػػػل أذى ا٣بلػػػع أثنػػػاء الػػػدعوة إىل كاػػػرة ت، و  ٙبم  ٙبم 

 تبارؾ وتعاىل.ب ّبٌة انفذة فينظروف   األشياء إىل ما ُٰببه ت، فيختاروف ما فيه ر اؤة 

  ذزوُّش اآلخشجذزوُّش اآلخشج
 وماذا بعد ذلك اي رب؟

         : 
٫بػػن خ ل ػػناهم ب ػػفة معينػػة مػػن ٱَبُػػا  فػػا ت فتكػػوف عالمػػة كػػب ت لػػه، ومػػا هػػذة 

كػػااوا دائمػػاً يتػػذكروف الػػدار اآلخػػرة، وأهنػػم مسػػافروف، وأهنػػم لػػن         العالمػػة؟ 
 كروا إىل ما شاء ت، وإ٭با الدايا دار ٩بر، واآلخرة دار مقر.ٲب

ولذلك كيف تعرؼ أف ت ُٰبب هذا اإلاساف؟ إذا وجدته دائماً فػاكراً ل خػرة، ودائمػاً 
يتػػذكلر اآلخػػرة، ومػػن يتػػذكر اآلخػػرة ف ػػل هػػذا يقػػع   ذاػػب؟! أو هػػل سػػيقع   أمػػر يُغاػػب 

 ب ت وم طفاة؟!.ت؟! وهل يفعل مع ية ٚبالف هدي كبي
  مػػػا الػػػذي جعػػػل كرػػػّب مػػػن ا٣بلػػػع   زماانػػػا ووػػػّب زماانػػػا ٱُبػػػالف؟              

        ((ٜٜٔٔ)ا٢بشر)اسي أاػه مسػافر، واسػي أاػه ذاهػٌب ل خػرة، واسػي أف ٢بظػة ا٣بػروج ص  ا٢بشر
اآلخػرة ف ػذا  لكػن اإلاسػاف الػذي يتػذكلر دائمػاً لم ا إص مػن يقػوؿ للشػيء كػن فيكػوف .... يع
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 على الفور سيكوف   رعاية ت، وعناية ت، وكف  ت، وصيااته على الدواـ.
ملػػػٌك مػػػن ملػػػوؾ بػػػِب أُميػػػة ا٠بػػػه سػػػليماف بػػػن عبػػػد ا٤بلػػػك ذهػػػب لرجػػػل مػػػن ال ػػػا٢بْب 
، فقػػاؿ لػػه: ٤بػػاذا اكػػرة ا٤بػػوت؟ فقػػاؿ لػػه:  ال ػػادقْب   ا٤بدينػػة ا٤بنػػورة، وكػػاف ا٠بػػه أبػػو كػػاـز

ُدايػػاكم وخػػرلبتم آخػػرتكم، فتكرهػػوف أف تنتقلػػوا مػػن العمػػار إىل ا٣بػػراب، وبعػػد  ألاكػػم عملػػرط
وهي وصية عظيمة ليتنا اكتب ػا   قلوبنػا  -كوار طويل قاؿ له: أريد وصية قيمة وتوجز في ا 

 فقاؿ له: -واطالع في ا على الدواـ 
     ْعٿٙ ا  إٔ ٜطاى سٝح ْٗاى، أٚ ٜؿتكسى سٝح أَطىْعٿٙ ا  إٔ ٜطاى سٝح ْٗاى، أٚ ٜؿتكسى سٝح أَطى  ))

إايؾ أف ٘بعل ت يطلع عليك   مو ع تع اة فيه، ألاه جػائز أف يغاػب ااتبه دائماً، 
 .عليك، وإذا واب ت على العبد خسر داياة وُأخراة، والعياذ ابع 

  )إٜاى إٔ تػتكوػط شْبواڄ ؾطمبوا ٜهوٕٛ غهوب ا       )إٜاى إٔ تػتكوػط شْبواڄ ؾطمبوا ٜهوٕٛ غهوب ا       ولذلك كاف ال ا٢بوف يقولػوف: 

  منتبػػػه:  إايؾ أف تست ػػػغر ذابػػػاً وتقػػػوؿ إاػػػه شػػػيء بسػػػيط، ألاػػػك وػػػّب ؾٝووو٘ ؾٝووو٘             
        ((ٔٛٔٛ)ا٢بجرات)مػن أوؿ مػن يػراؾ عنػد كػل كركػة وكػل سػكنة؟ ت، وكػٌب ص يػراؾ مػن  ا٢بجرات

  مناهرؾ فقط، بل:                                  ((ٜٜٔٔ)وافر)وافر. 
  وهػػل يوجػػد مكػػاف اػػذهب إليػػه وص يػػراان فيػػه؟ كاشػػا ع:                       

، وكػل كػرؼ ينطػع   أي زماف و  أي مكػاف يػراؾ ويطلػع علػى عملػك الب ػّب  ا٢بديػد(ا٢بديػد(ٗٗ))
  به اللساف، َمن أوؿ من يسمعه؟ الرٞبن:                                  ((ٔٛٔٛ)ؽ)ؽ 

 ه فائتة.، ألاه رقيب وعتيد يعِب شديد وص تفوتوهو ت 
فلو أف اإلاساف اعتقد دومػاً، وو ػع افسػه وأكيػا قلبػه وعػاش   هػذا ا٢بػاؿ  أاػه يػرى 
أف ت مطلػػٌع عليػػه ويػػراة، ف ػػل ينطػػع لسػػااه بكلمػػة تُغاػػب ت؟! ص، وهػػل تنظػػر عينػػه إىل مػػا 

 أو كرلـ ت؟! ص، وهل ٛبتد يدة إىل ما ص ٰبل  له بشػرع ت؟! ص، وهػل يفعػل أي عمػل لنفسػه
   لغّبة يعلم أف به واب ت؟! ص ...!!

 وهذا كله من: 
     ْعٿٙ ا  إٔ ٜطاى سٝح ْٗاى، أٚ ٜؿتكسى سٝح أَطىْعٿٙ ا  إٔ ٜطاى سٝح ْٗاى، أٚ ٜؿتكسى سٝح أَطى  ))
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إايؾ أف تكػػػػوف وػػػػّب مشػػػػغوؿ بشػػػػيء واألذاف يػػػػؤذف وتقػػػػوؿ: مػػػػا زاؿ الوقػػػػ  ُمتسػػػػع 
يكوـ  يكوـ  )إٕ ا  ٫ ٜٓظوط إىل ا )إٕ ا  ٫ ٜٓظوط إىل ا سأصلي فيما بعد!!، أمل تسمع النػيب وهػو يقػوؿ   األثػر الػوارد: 

يعِب هػؤصء ا٤ب ػلْب ينظػر ٥بػم ت، فيكيػف ينظػر إلػي م وأاػ  وػّب موجػود بيػن م؟!!  ا٭عٛز ا٭عٛز 
فأين تكوف؟ مشغوٌؿ ابلل و أو ابللعب أو بغّبة، فأيااً هذا يستوجب واب ت، ومقػ  ت 

 تبارؾ وتعاىل.
 ، فمػػػن أكبػػػه تااظػػػر إىل كػػػالـ ال ػػػا٢بْب، ككػػػٌم تُفػػػاض مػػػن لػػػدف ا٢بكػػػيم العلػػػيم 

فل ذين األمرين، فدائماً على ابيل أاِب مسافٌر آجالً أو عاجاًل، سأموت وأذهب للحػي الػذي 
ابع علػيكم كركاا وسكناا الظاهرة والباطنة .. ص ٲبوت، وهو يرى ويسمع ويطلع على كل 

، ف ػل ٙبػدث أي لو وصلنا ٫بن   ٦بتمعنا اإلسالمي إىل هذا ا٢باؿ وهو كػاؿ ا٤براقبػة ع 
ولو صغّبة؟! مسػتحيل، هػل يسػب  أكػٌد أكػداً أو يشػتمه أو ياػربه؟ لػن ٰبػدث، فمػا  مشكلة

 :تعػػػػػػػػػػػػػػػاىل ىف كتابػػػػػػػػػػػػػػػه الكػػػػػػػػػػػػػػػرَل  هػػػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػػػذي ٰبػػػػػػػػػػػػػػػدث؟ ألانػػػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ت
                       ((ٜٜٔٔ)ا٢بشر)ا٢بشر. 

بقْب أف ت فاع يُعّرِفنا أف أكػرب عظػة وعػربة اخػذها مػن هػؤصء األابيػاء ال ػادقْب السػا
 يكرمنا وٰببنا وٯبعل الدار اآلخرة على ابلنا على الدواـ:

             .والدار هي الدار اآلخرة 

  اططفاء األخياساططفاء األخياس
            : 

هػذا  في م ت وٯبعل ػم مػن األخيػار واألط ػار؟من الذي يريد أف يكوف من الذين ي ػط
 هػػػػػػػو الطريػػػػػػػع، فمػػػػػػػن وصػػػػػػػل إىل هػػػػػػػذا ا٢بػػػػػػػاؿ فقػػػػػػػد وصػػػػػػػل، اريػػػػػػػد دلػػػػػػػيالً   كتػػػػػػػاب ت؟

                                      ((ٕٕٔٛٔٛ)النحل)وهي السياسػة الػٍب مشػى ...  النحل
 ٢بوف من بعد النيب إىل يـو الدين.وال ا علي ا كارة النيب، وأصحاب كارة النيب،

ل عنػػػدؾ   التشػػػريفات اإل٥بيػػػة الػػػذين سُيشػػػرلفوا ويكرلمػػػوا يػػػـو  مث قػػػاؿ لػػػه: أياػػػاً سػػػجِّ
وإ٠باعيل بن إبراهيم فلم مل يذكرة مع ا١بماعة اآلخػرين، وخ لػه :       الدين: 

، ولػػذلك جػػاء منػه رسػػوؿ ت  وكػدة؟ مػػن أجػل رسػػوؿ ت، ألف هػذا صػػاكب الفػػرع الػذي
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ا٣بػاط صػلوات ر  أفردة ت ابلذكر   هذة اآلية تعظيماً لقدرة، ألاػه كػاف   من ػرة اػور النػيب 
وهػػذا اػػيب مػػن األابيػػاء كػػاف يعػػاوف اػػيب ت ذا الكفػػل، وبعػػد أف      وتسػػليماته عليػػه، 

 ألاػػػػػػػػػػػه أصػػػػػػػػػػػبل وريرػػػػػػػػػػػه،اػػػػػػػػػػػ  النبػػػػػػػػػػػوة لليسػػػػػػػػػػػع ااتقػػػػػػػػػػػل ذو الكفػػػػػػػػػػػل إىل جػػػػػػػػػػػوار ت كا
       د ااتقػػاؿ أيػػوب إىل الرفيػػع هػػو ابػػن أيػػوب اػػيب ت الػػذي كللفػػه ت ابلنبػػوة بعػػ

    وبعػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػك و ػػػػػػػػػع م ت ٝبيعػػػػػػػػػاً   قػػػػػػػػػرار واكػػػػػػػػػد: األعلػػػػػػػػػى ...        
 هؤصء ٝبيعًا من األخيار.

       :ت أف كػػل مػػن ٲبشػػي علػػى هػػذا ا٥بػػدي سػػيكوف لػػه  يعػػِب شػػرؼ، يُعّرِفنػػا
ذكر، أي شرؼ   الدايا، فتذكرة الناس اب٣بّب، ويذكرواه ابلرب، ويذكرواه اب٢بسػُب، وسػيكوف 

 له شرؼ يـو لقاء ت   الدار اآلخرة.

  ؼغٓ اخلامتحؼغٓ اخلامتح
              الػدايا، وُٰبسػن  يكفي ا٤بتقْب أف ت ُٰبسػن ختػام م

مكافأذم   الدار اآلخرة، ف ل يوجد م ب أورجوع أكسن من ذلك؟!! ٫بػن مػاذا اتمػُبل كلنػا 
  الدايا؟ ُكسن ا٣بتاـ، فال يوجد أعظػم منػه   الػدايا، و  اآلخػرة؟ ُكسػن ا٤بكافػأة وأكسػن 

  مكافأة أف اكوف مع هؤصء:                                                    
                                 ((ٜٜٙٙ)النسػػاء)هػػل كػػل ٝباعػػة مػػن هػػؤصء وكػػدهم؟  النسػػاء

  ص، ألاه قاؿ بعدها:                    ((ٜٜٙٙ)النساء)النساء. 

  ِناصي أىً اجلنحِناصي أىً اجلنح
 عػػػػػرض واللقػػػػػاء، فمػػػػػن م مػػػػػن هػػػػػم علػػػػػى األرائػػػػػك ينظػػػػػروف،اي هنػػػػػاء السػػػػػعداء يػػػػػـو ال

أف اكػوف  ألف الناس يـو القيامة من م ٝباعة سيقوموف من القبػور إىل الق ػور، اسػأؿ ت 
 :من م أٝبعْب، قاؿ 

َٹو   }} ٕٳ  ٝٳڀٹريٴٚ ٓٹشٳ١ڄ ؾځ َٳٸتٹٞ أځدٵ ٔٵ أڂ َٹ ًځٸ٘ تٳعٳايځ٢ يٹڀځا٥ٹؿځ١ٺ  ْٵبٳتٳ اي َٳ١ٹ أځ ٝٳا ّٴ ايكٹ ٛٵ ٜٳ ٕٳ  َٹو إشا نځا ٕٳ  ٝٳڀٹريٴٚ ٓٹشٳ١ڄ ؾځ َٳٸتٹٞ أځدٵ ٔٵ أڂ َٹ ًځٸ٘ تٳعٳايځ٢ يٹڀځا٥ٹؿځ١ٺ  ْٵبٳتٳ اي َٳ١ٹ أځ ٝٳا ّٴ ايكٹ ٛٵ ٜٳ ٕٳ  ٔٵ ٔٵ إشا نځا

ِٴ املځ٥٬ٹهځ١ځ:  ٗٴ ٍٴ يځ ـٳ ؾٳا٩ٴٚا، ؾځتٳكڂٛ ٝٵ ٕٳ ؾٹٝٗا نځ ُٴٛ ٓٳعٳ ٜٳتٳ ٚٳ ٕٳ ؾٹٝٗا  ٜٳػٵطٳسٴٛ ٕڇ  ٓٳا ِٵ إيځ٢ ادتٹ ٖٹ ِٴ املځ٥٬ٹهځ١ځ: قڂبٴٛضڇ ٗٴ ٍٴ يځ ـٳ ؾٳا٩ٴٚا، ؾځتٳكڂٛ ٝٵ ٕٳ ؾٹٝٗا نځ ُٴٛ ٓٳعٳ ٜٳتٳ ٚٳ ٕٳ ؾٹٝٗا  ٜٳػٵطٳسٴٛ ٕڇ  ٓٳا ِٵ إيځ٢ ادتٹ ٖٹ قڂبٴٛضڇ

ِٴ ايكٹٸوطٳا ځ؟             ٌٵ دٴوعٵتٴ ٖٳو ِٵ:  ٗٴو ٍٴ يځ ٓٳوا سٹػٳواباڄ، ؾځتٳكڂوٛ ٜٵ ٝٳكڂٛيڂوٕٛ: َوا ضٳأځ ِٴ اذتٹػٳوابٳ؟ ؾځ ٜٵوتٴ ٌٵ ضٳأځ ِٴ ايكٹٸوطٳا ځ؟            ٖٳ ٌٵ دٴوعٵتٴ ٖٳو ِٵ:  ٗٴو ٍٴ يځ ٓٳوا سٹػٳواباڄ، ؾځتٳكڂوٛ ٜٵ ٝٳكڂٛيڂوٕٛ: َوا ضٳأځ ِٴ اذتٹػٳوابٳ؟ ؾځ ٜٵوتٴ ٌٵ ضٳأځ ٖٳ
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ٓٳا قٹطٳا ٜٵ ٕٳ: َا ضٳأځ ٝٳكڂٛيڂٛ ٓٳا قٹطٳاؾځ ٜٵ ٕٳ: َا ضٳأځ ٝٳكڂٛيڂٛ ٍٴ ؾځ ٓٳا، ؾځتٳكڂٛ ٜٵ ٕٳ: َا ضٳأځ ٝٳكڂٛيڂٛ ِٳ؟ ؾځ ٓٳٸ ٗٳ ِٵ دٳ ٜٵتٴ ٌٵ ضٳأځ ٖٳ ِٵ:  ٗٴ ٍٴ يځ ٍٴ طاڄ، ؾځتٳكڂٛ ٓٳا، ؾځتٳكڂٛ ٜٵ ٕٳ: َا ضٳأځ ٝٳكڂٛيڂٛ ِٳ؟ ؾځ ٓٳٸ ٗٳ ِٵ دٳ ٜٵتٴ ٌٵ ضٳأځ ٖٳ ِٵ:  ٗٴ ٍٴ يځ طاڄ، ؾځتٳكڂٛ

َٴشٳُس  َٳٸ١ٹ  ٔٵ أڂ َٹ ٕٳ:  ٝٳكڂٛيڂٛ ِٵ؟ ؾځ ْٵتٴ ٔٵ أځ َٳ َٳٸ١ٹ  ٔٵ أڂ َٹ َٴشٳُس املځ٥٬ٹهځ١:  َٳٸ١ٹ  ٔٵ أڂ َٹ ٕٳ:  ٝٳكڂٛيڂٛ ِٵ؟ ؾځ ْٵتٴ ٔٵ أځ َٳ َٳٸ١ٹ  ٔٵ أڂ َٹ   33{{املځ٥٬ٹهځ١: 

         هػػؤصء مػػن القبػػور إىل الق ػػور، فيجدواانلق ػػور كمػػا قػػاؿ ت:
     الشرفات تستقبل م سكلى زينة، ويغنْب ويُقلن:ىف وا٢بور  األبواب مفتوكة 
ٔٴ  }} ٔٴْٳشٵ ُٳاتٴ  ْٳشٵ ٓٻاعٹ ُٳاتٴاي ٓٻاعٹ ٔٴ  ْٳبٵ٪ٴؽٴْٳبٵ٪ٴؽٴ  ؾځ٬ؾځ٬  اي ٔٴْٳشٵ ُٴٛتٴ  ؾځ٬ؾځ٬  ايڃدٳايٹسٳاتٴايڃدٳايٹسٳاتٴ  ْٳشٵ ُٴٛتٴْٳ ْٻا  ْٳ ْٻاإڇ ٚٳازٷ  إڇ ٚٳازٷأځظٵ ّڈ  أځظٵ ّٷ يٹهٹطٳا ّڈنٹطٳا ّٷ يٹهٹطٳا ٓٳا  نٹطٳا ٓٳاطٹبٵ   طٹبٵ

ِٵ ٗٴ ِٵيځ ٗٴ ٓٳا   ٚٳطځابٴٛاٚٳطځابٴٛا  يځ ٓٳا يځ   44{{يځ

ا١بنة، فيكواوف   ا١بنة على الدواـ، هػذة ا١بنػة  واألرض ستكوف قد فن ، ومل يبع إص
ػػل ا٤بيػػ  واكفِّنػػه وا ػػلِّي عليػػه  منػػذ مػػٌب يػػدخلوهنا؟ مػػن الػػدايا، كيػػف؟ عنػػد ٢بظػػة ا٤بػػوت اُغسِّ

 وادفنه، فتكوف روكه قد دخل  ا١بنة، وهذا كالـ ت:
                                                                    

        ((ٖٕٖٕ)النحل)هل يدخلوف القرب؟ ص، بل يدخلوف ا١بنة فوراً. النحل 
ػػه النػػاس إىل أرض ا٤بوقػػف، أيػػن يكواػػوف؟ كػػل  وهػػؤصء بعػػد افخػػة القيػػاـ، وعنػػدما يتوجل

  العػػػرض واكػػػد مػػػن م   ق ػػػر مػػػن الق ػػػور، و  شػػػرفة مػػػن الشػػػرفات جػػػال  يشػػػاهد مػػػن 
  وا٢بسػػػاب، وااظػػػروا إىل اإللػػػه العظػػػيم كيػػػف ي ػػػف م؟                   ((ٕٖٕٖ)ا٤بطففػػػْب)ا٤بطففػػػْب 

  جالسْب ليشاهدوا:                           ((ٕٕٗٗ)ا٤بطففْب)ص يظ ر علي م كرب  ....  ا٤بطففْب
 ا٢بُزف العظيم.وص هم وص ُكزف، وّب أهل ا٤بوقف الذين يكواوف   الكرب و 

  وهػػػػػػؤصء خػػػػػػدام م ا٤بالئكػػػػػػة:                                    ((ٕٖٕٖ)الرعػػػػػػد)الرعػػػػػػد  
                        ((ٕٕ٘٘)ا٤بطففػػْب)٨بتػػـو ٖبػػاط ا٢باػػرة اإل٥بيػػة، بعػػد توقيػػع ا٢باػػرة  ا٤بطففػػْب

  احملمدية:                                        ((ٕٕٙٙ)ا٤بطففْب)ا٤بطففْب. 
 ف ؤصء جالسْب   ا١بنة يشاهدوف أهل ا٤بوقف، ولي  ٥بم شأٌف فم:

                                                             
        )وأين يكواوف؟  )األابياء()األابياء                               ((ٕٕٔٓٔٓ)األابياء)األابياء  

                                                           
 عن أا  أخرجه ا٢باف  العراقي   اإلكياء عن ابن كباف وأبو عبد الرٞبن السلمي  ٖ
 كلية األولياء أل  اعيم عن جابر  ٗ
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    ولػػػػػػػي  ٥بػػػػػػػم شػػػػػػػأف ابلفػػػػػػػزع وا١بػػػػػػػزع وا٥بػػػػػػػم:                            
                                   ((ٖٖٔٓٔٓ)األابياء)األابياء  .. 

ة ويقولػػػوف ٥بػػػم هػػػذا يػػػومكم الػػػذي يُػػػرد  لكػػػم فيػػػه الكيػػػاف وا٥بنػػػاء تتلقػػػاهم مالئكػػػة ا١بنػػػ
 لتفركوا بفال ت وقكراـ ت جل   ُعالة، وهذا صنٌف.

وصنٌف آخر سيكواوف ٙب  منل العرش يـو ص منل إص منله، ومػن أراد أف يكػوف مػن م 
الػػذي  فليحجػػز مقعػػد مػػن مقاعػػد ٙبػػ  العػػرش مػػن مكاتػػب ا٢بجػػز وهػػو   الػػدايا، ومػػا الػػرمن
   أكجز به؟ عمل من كوايل تسعة وسبعْب عمػل مػن أعمػاؿ الػرب وا٣بػّب، ذكرهػا ا٢ببيػب 

 أكاديره ا٤بتعددة.
ِٴ  غٳبٵعٳ١څغٳبٵعٳ١څ  }}فحدي   ٗٴ ًڊ ِٴٜٴظٹ ٗٴ ًڊ ٘ٴ  ٜٴظٹ ًډ ٘ٴاي ًډ ٞ   تٳعٳوايځ٢ تٳعٳوايځ٢   اي ٞ ؾٹو ٘ٹ   ؾٹو ِّو ٘ٹ ظٹ ِّو ّٳ   ظٹ ٛٵ ّٳ ٜٳو ٛٵ ٌٻ   ٫٫  ٜٳو ٌٻ ظٹو ٘ٴ    إڇ٫إڇ٫  ظٹو ًڊو ٘ٴ  ظٹ ًڊو ف ػذا كػديٌ  واكػد،  {{ظٹ

  صفة، من ا:ولكن اإلماـ السيوطي ٝبع هذة األكادي  فوجدها سبعْب
ٌٷ  }} ٌٷٚٳضٳدٴ ِٳ  ٚٳضٳدٴ ًډ ِٳتٳعٳ ًډ ٕٳ  تٳعٳ ٕٳايڃكڂطٵآ ٙٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃكڂطٵآ ٙٹقٹػٳطڇ ٛٳ  قٹػٳطڇ ٗٴ ٛٳؾځ ٗٴ ٙٴ  ؾځ ٙٴٜٳتٵًڂٛ ٙٹ   ؾٹٞؾٹٞ  ٜٳتٵًڂٛ ٙٹ نٹبٳطڇ   55{{نٹبٳطڇ

فقػػارئ القػػرآف ٙبػػ  منػػل العػػرش يػػـو ص منػػل إص منلػػه، ووػػّبة، ف ػػم كػػوايل سػػبعْب صػػفة 
العػػرش(  لظػػل ا٤بوجبػػة   ا٣ب ػػاؿ الفػػرش ٝبع ػػم اإلمػػاـ السػػيوطي   كتػػاب ا٠بػػه )ٛب يػػد

فاإلاسػػػاف ص بػػػد أف يكػػػوف فيػػػه صػػػفة مػػػن هػػػذة ال ػػػفات  .... كتبػػػات،والكتػػػاب متػػػوفر اب٤ب
 ليكوف ٙب  منل العرش.

وهنػػاؾ صػػنف أعلػػى مػػن هػػؤصء، سػػيكوف لكػػل واكػػد مػػن م منػػرب مػػن اػػور قػػداـ عػػرش 
الػػػرٞبن، ف ػػػؤصء أعلػػػى مػػػن الػػػذين ٙبػػػ  منػػػل العػػػرش ألف هػػػؤصء قػػػداـ العػػػرش مباشػػػرًة، و  

 ع أف اكوف من م ألف النيب قاؿ لنا:مواج ة الوجه ا١بميل، و٫بن كلنا استطي
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٔٵ  إڇ ٔٵَٹ ٘ٹ  عٹبٳازٹعٹبٳازٹ  َٹ ًډ ٘ٹاي ًډ ِٵ  َٳاَٳا  ْٳاغٶاْٳاغٶا٭ڂ٭ڂ  اي ِٵٖٴ ٝٳا٤ٳ  ٖٴ ْٵبٹ ٝٳا٤ٳبٹأځ ْٵبٹ ٗٳسٳا٤ٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  بٹأځ ٗٳسٳا٤ٳؾٴ ِٴ  ؾٴ ٗٴ ِٴٜٳػٵبٹڀڂ ٗٴ ٝٳا٤ٴا٭ځا٭ځ  ٜٳػٵبٹڀڂ ٝٳا٤ٴْٵبٹ ٗٳسٳا٤ٴ  ْٵبٹ ٗٳسٳا٤ٴٚٳايؿټ ّٳ  ٚٳايؿټ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ   ٜٳ

َٳ١ٹ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ِٵ  ايڃكٹ ٗڇ ْٹ ُٳهځا ِٵبٹ ٗڇ ْٹ ُٳهځا ٔٳ  بٹ ٔٳَٹ ٘ٹ  َٹ ًډ ٘ٹاي ًډ ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : قځايڂٛاقځايڂٛا  تٳعٳايځ٢،تٳعٳايځ٢،  اي ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ٘ٹ،ايًډ ْٳا  ايًډ ْٳاتٴدٵبٹطٴ ٔٵ  تٴدٵبٹطٴ ٔٵَٳ ِٵ؟  َٳ ِٵ؟ٖٴ ٍٳ  ٖٴ ٍٳقځا ِٵ: : قځا ِٵٖٴ ّٷ  ٖٴ ٛٵ ّٷقځ ٛٵ   قځ

٘ٹ  بٹطٴٚحڇبٹطٴٚحڇ  تٳشٳابټٛاتٳشٳابټٛا ٘ٹايًډ ًډ ٝٵطڇ  عٳًځ٢عٳًځ٢  اي ٝٵطڇغځ ّڈ  غځ ّڈأځضٵسٳا ِٵ،  أځضٵسٳا ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ،بٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٍڈ  ٚٳ٫ٚٳ٫  بٳ ٛٳا َٵ ٍڈأځ ٛٳا َٵ ٗٳا،  أځ ْٳ ٛٵ ٗٳا،ٜٳتٳعٳاطځ ْٳ ٛٵ ٘ٹ  ٜٳتٳعٳاطځ ًډ ٛٳاي ٘ٹؾځ ٛٳايًډ ٕٻ  ؾځ ٕٻإڇ ِٵ  إڇ ٗٴ ٖٳ ِٵٚٴدٴٛ ٗٴ ٖٳ   ٚٴدٴٛ

ٓٴٛضٷ، ٓٴٛضٷ،يځ ِٵ  يځ ٗٴ ْٻ ِٵٚٳإڇ ٗٴ ْٻ ٕٳ  ٫٫  ْٴٛضڈ،ْٴٛضڈ،  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٚٳإڇ ٕٳٜٳدٳاؾڂٛ ٓٻاؽٴ  خٳافٳخٳافٳ  إڇشٳاإڇشٳا  ٜٳدٳاؾڂٛ ٓٻاؽٴاي ٕٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  اي ْٴٛ ٕٳٜٳشٵعٳ ْٴٛ ٕٳ  إڇشٳاإڇشٳا  ٜٳشٵعٳ ٕٳسٳعڇ ٓٻا  سٳعڇ ٓٻااي   ؽٴ،ؽٴ،اي

                                                           
 شعب اإلٲباف للبي قي عن أ  هريرة  ٘
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ٙٹ  ٚٳقځطٳأځٚٳقځطٳأځ ٙٹٖٳصٹ ٕٻ  أځ٫أځ٫  ""  ::ٜٳ١ځٜٳ١ځاٯاٯ  ٖٳصٹ ٕٻإڇ ٝٳا٤ٳ  إڇ ٚٵيٹ ٝٳا٤ٳأځ ٚٵيٹ ٘ٹ  أځ ًډ ٘ٹاي ًډ ٛٵفٷ  ٫٫  اي ٛٵفٷخٳ ِٵ  خٳ ٗڇ ٝٵ ًځ ِٵعٳ ٗڇ ٝٵ ًځ ِٵ  ٚٳ٫ٚٳ٫  عٳ ِٵٖٴ ٕٳ "  ٖٴ ْٴٛ ٕٳ "ٜٳشٵعٳ ْٴٛ   66{{  ٜٳشٵعٳ

 و  رواية أخرى:
ٕٳ  }} ٕٳٜٳتٳشٳابټٛ ٘ٹ  بٹطٴٚحڇبٹطٴٚحڇ  ٜٳتٳشٳابټٛ ٘ٹايًډ ًډ ٌٴ    اي ٌٴٜٳذٵعٳ ٘ٴ  ٜٳذٵعٳ ٘ٴايًډ ًډ ِٵ  اي ٗٴ ٖٳ ِٵٚٴدٴٛ ٗٴ ٖٳ ٌٴ  ْٴٛضٶا،ْٴٛضٶا،  ٚٴدٴٛ ٜٳذٵعٳ ٌٴٚٳ ٜٳذٵعٳ ِٵ  ٚٳ ٗٴ ِٵيځ ٗٴ ٓٳابٹطٳ  يځ ٓٳابٹطٳَٳ ٔٵ  َٳ ٔٵَٹ ّٳ  يڂ٪ٵيڂ٪ڈيڂ٪ٵيڂ٪ڈ  َٹ ّٳقڂسٻا   قڂسٻا

ُٳ ُٳايطٻسٵ ٓٻاؽٴ  ٜٳؿڃعٳعٴٜٳؿڃعٳعٴ  ٔڇ،ٔڇ،ايطٻسٵ ٓٻاؽٴاي ٕٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  اي ٕٳ،ٜٳؿڃعٳعٴٛ ٜٳدٳافٴ  ٜٳؿڃعٳعٴٛ ٜٳدٳافٴٚٳ ٓٻاؽٴ  ٚٳ ٓٻاؽٴاي ٕٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  اي ٕٳٜٳدٳاؾڂٛ   77{{  ٜٳدٳاؾڂٛ

إذاً مػػػن هػػػؤصء؟ الػػػذين ٰببػػػوف بعاػػػ م ع، ص ٤ب ػػػلحة، وص ٤بنفعػػػة دايويػػػة زائلػػػة، لكػػػن 
الذين ٰببوف بعا م ٤ب ػلحة عاجلػة، أو لللػذة دايويػة زائلػة، فػااظر إىل الوصػف القبػيل الػذي 

  ي ػػػػػػػف م بػػػػػػػه ت:                                                              
كأانػػا لػػو أكببنػػا بعاػػنا ٤ب ػػلحة ف ػػذا كعبػػادة األواثف، وا٤ب ػػلحة لػػن تػػدـو ألف:   العنكبػػوت(العنكبػػوت(ٕٕ٘٘))

 .)َا نإ   زاّ ٚاتكٌ، َٚا نإ يػري ا  اْكڀع ٚاْؿكٌ )َا نإ   زاّ ٚاتكٌ، َٚا نإ يػري ا  اْكڀع ٚاْؿكٌ 
ذي يػػػػدـو هػػػػو مػػػػا كػػػػاف ع، وابتغػػػػاء وجػػػػه ت، وطلبػػػػاً ٤بر ػػػػاة ت، ف ػػػػؤصء فالشػػػػي الػػػػ

 سػػػػػػػيكواوف قػػػػػػػداـ عػػػػػػػرش الػػػػػػػرٞبن علػػػػػػػى منػػػػػػػابر مػػػػػػػن اػػػػػػػور، والواكػػػػػػػد مػػػػػػػن م يقػػػػػػػوؿ فيػػػػػػػه 
 كارة النيب   ا٢بدي  اآلخر:

ٕٳ  }} ُٴتٳشٳابټٛ ٕٳايڃ ُٴتٳشٳابټٛ ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃ ٘ٹايًډ ًډ ُٴٛزٺ  عٳًځ٢عٳًځ٢  اي ُٴٛزٺعٳ ٔٵ  عٳ ٔٵَٹ ُٵطٳا٤ٳ  ٜٳاقڂٛتٳ١ٺٜٳاقڂٛتٳ١ٺ  َٹ ُٵطٳا٤ٳسٳ ُٴٛزٹ  ضٳأڃؽڇضٳأڃؽڇ  ؾٹٞؾٹٞ  سٳ ُٴٛزٹايڃعٳ ٕٳغٳغٳ  ايڃعٳ ٕٳبٵعٴٛ ـٳ  بٵعٴٛ ـٳأځيڃ   أځيڃ

ِٵ  ٜٴهٹ٤ٞٴٜٴهٹ٤ٞٴ  غڂطٵؾځ١ٺغڂطٵؾځ١ٺ ٗٴ ٓٴ ِٵسٴػٵ ٗٴ ٓٴ ٌٳ  سٴػٵ ٖٵ ٌٳ٭ځ ٖٵ ٓٻ١ځ  ٭ځ ٓٻ١ځايڃذٳ ُٳا  ايڃذٳ ُٳانځ ُٵؼٴ  تٴهٹ٤ٞٴتٴهٹ٤ٞٴ  نځ ُٵؼٴايؿٻ ٌٳ  ايؿٻ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٝٳا   أځ ْٵ ٝٳا ايسټ ْٵ   88{{ايسټ

وهنػػاؾ صػػػنف آخػػػر سػػيعملوف   مكتػػػب الشػػػفاعة احملمديػػػة، كجػػزوا مػػػن الػػػدايا هػػػذة 
  الومنيفػػػػػة، والومنيفػػػػػة   كتػػػػػاب ت:                                      

       ((ٖٖٔٗٔٗ)البقػػرة)سػػيعملوف مػػع كاػػرة النػػيب  البقػػرة  ... ،مػػن م مػػن معػػه كشػػف بعشػػرة أ٠بػػاء
 !! فيُن ي أوراق م ويُدخل م ا١بنة

، وهػذا يكػوف ... ة، ومػن م مػن معػه كشػف سُملػ... ومن م من معػه كشػف بسػبعْب ا٠بػاً 
٥بية ويُدخل م ا١بنة، مع أهنػم ٝبيعػاً علػي م أككػاـ!!، ٧بامياً كبّباً يُن ي قااايهم   احملكمة اإل

 :ألف الشفاعة هكذا، قاؿ 
                                                           

 سنن أ  داود والبي قي عن عمر بن ا٣بطاب  ٙ
 األ٠باء وال فات للبي قي عن أ  مالك األشعري  ٚ
 اٙباؼ ا٣بّبة ا٤ب رة للبوصّبي عن عبد ت بن مسعود  ٛ
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ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٕٳ،  قځطٳأځقځطٳأځ  َٳ ٕٳ،ايڃكڂطٵآ ٘ٴ  ايڃكڂطٵآ ٘ٴٚٳسٳؿٹظځ ٘ٴ  ٚٳسٳؿٹظځ ًځ ٘ٴأځزٵخٳ ًځ ٘ٴ  أځزٵخٳ ٘ٴايًډ ًډ ٓٻ١ځ،  اي ٓٻ١ځ،ايڃذٳ ٘ٴ  ايڃذٳ ٘ٴٚٳؾٳؿډعٳ ٔٵ  عٳؿٳطٳ٠ٺعٳؿٳطٳ٠ٺ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳؾٳؿډعٳ ٔٵَٹ ٌڇ  َٹ ٖٵ ٌڇأځ ٖٵ ٘ٹ  أځ ٝٵتٹ ٘ٹبٳ ٝٵتٹ ِٵ  بٳ ٗٴ ًڊ ِٵنڂ ٗٴ ًڊ   قځسٹقځسٹ  نڂ

ٛٵدٳبٴٛا ٛٵدٳبٴٛااغٵتٳ ٓٻاضٳ   اغٵتٳ ٓٻاضٳ اي   ٚقاٍ:ٚقاٍ:، ، 99{{اي

ٗڇٝسٴ  }} ٗڇٝسٴايؿٻ ٔٵ  غٳبٵعٹنيٳغٳبٵعٹنيٳ  ؾٹٞؾٹٞ  عٴعٴٜٳؿٵؿځٜٳؿٵؿځ  ايؿٻ ٔٵَٹ ٌڇ  َٹ ٖٵ ٌڇأځ ٖٵ ٘ٹ   أځ ٝٵتٹ ٘ٹ بٳ ٝٵتٹ   ٚقاٍ:ٚقاٍ:، ، 1010{{بٳ

ٔٻ  }} ٝٳؿٵؿځعٳ ٔٻيځ ٝٳؿٵؿځعٳ ٌٷ  يځ ٌٷضٳدٴ ٔٵ  ضٳدٴ ٔٵَٹ َٻتٹٞ  َٹ َٻتٹٞأڂ ٔٵ  ٭ځنځجٵطڇ٭ځنځجٵطڇ  أڂ ٔٵَٹ ٓٹٞ  َٹ ٓٹٞبٳ ِڈ،  بٳ ُٹٝ ِڈ،تٳ ُٹٝ ٔٵ  تٳ َٹ ٔٵٚٳ َٹ   1111{{َٴهٳطٳ َٴهٳطٳ   ٚٳ

وٮبػػا مػػن أكػػرب العػػائالت   ا١بزيػػرة العربيػػة، ف ػػؤصء الرجػػاؿ يشػػتغلوف   الشػػفاعة مػػع 
قاـ كرَل، ومقاـ التكرَل ألهنم سػيكواوا ، وهؤصء أصحاب مقاـ عظيم، ومسيدان رسوؿ ت 

 .األجنحة لسيدان رسوؿ ت 

  ِٓ أٌٌاْ اٌنؼيُِٓ أٌٌاْ اٌنؼيُ
 :هؤصء كيف يدخلوف ا١بنة؟ قاؿ 

ٍٴ  }} ٚٻ ٍٴأځ ٚٻ َٵطٳ٠ٺ  أځ َٵطٳ٠ٺظٴ ٌٴ  ظٴ ٌٴتٳسٵخٴ ٓٻ١ځ  تٳسٵخٴ ٓٻ١ځايڃذٳ ُٳطڇ  قٴٛضٳ٠ٹقٴٛضٳ٠ٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ايڃذٳ ُٳطڇايڃكځ ًځ١ځ  ايڃكځ ٝٵ ًځ١ځيځ ٝٵ ٔٳ  ايڃبٳسٵضڇايڃبٳسٵضڇ  يځ ٔٳٚٳايډصٹٜ ِٵ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٚٳايډصٹٜ ٖٹ ِٵآثٳاضڇ ٖٹ ٔڇ  آثٳاضڇ ٔڇنځأځسٵػٳ   نځأځسٵػٳ

ٛٵنځبٺ ٛٵنځبٺنځ ُٳا٤ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  زٴضٿٍّٟزٴضٿٍّٟ  نځ ُٳا٤ٹايػٻ ِٵ  إڇنٳا٤ٳ٠ڄإڇنٳا٤ٳ٠ڄ  ايػٻ ٗٴ ِٵقڂًڂٛبٴ ٗٴ ًڃبٹ  عٳًځ٢عٳًځ٢  قڂًڂٛبٴ ًڃبٹقځ ٌڈ  قځ ٌڈضٳدٴ ِٵ،  تٳبٳاغڂضٳتٳبٳاغڂضٳ  ٫٫  ٚٳاسٹسٺ،ٚٳاسٹسٺ،  ضٳدٴ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ،بٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ   ٚٳ٫ٚٳ٫  بٳ

  1212{{تٳشٳاغٴسٳ تٳشٳاغٴسٳ 

  ف ػػػػذة أوؿ زُمػػػػرة، ألانػػػػا سػػػػندخل هنػػػػاؾ زُمػػػػرا:                   
          (ٖٚ)لتػػأخّب ٕبسػػب التكػػرَل مػػن يعػػِب ٝباعػػة خلػػف ٝباعػػة، والتقػػدَل وا الزمػػر

 ، فمن يدخل أوصً وّب الذي يدخل آخراً.العزيز الكرَل 
 ، وآخػػػر رجػػػل ٱبػػػرج مػػػن ج ػػػنلم بعػػػد شػػػفاعة الشػػػفعاء ويػػػدخل ا١بنػػػة، يقولػػػوف لػػػه: ٛبػػػُبل
!! ألاػه مل يػر شػيااً ومل يعػرؼ شػيااً، ص يعػرؼ وػّب الباػػاعة  فيسػك  ألاػه ص يعػرؼ مػاذا يتمػُبل

الػدايا، وهػذة الباػاعة ليسػ  هنػاؾ، لكػن باػاعة ا١بنػة الػذي رآهػا هػو الٍب رآهػا   أسػواؽ 
 :الذي يعرف ا، ولذلك قاؿ 

                                                           
 نأ  طالب سنن ابن ماجة وأٞبد عن علي ب ٜ

 سنن أ  داود وابن كباف عن أ  الدرداء  ٓٔ
 كرامات أولياء ت عز وجل لنلكاٍل عن أ  هريرة  ٔٔ
 البخاري ومسلم عن أ  هريرة  ٕٔ
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ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٌٳ  إڇ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٕٳ  ايڃذٳ ٝٳشٵتٳادٴٛ ٕٳيځ ٝٳشٵتٳادٴٛ ُٳا٤ٹ  إڇيځ٢إڇيځ٢  يځ ًځ ُٳا٤ٹايڃعٴ ًځ ٓٻ١ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃعٴ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ ِٵ  ٚٳشٳيٹوځٚٳشٳيٹوځ  ايڃذٳ ٗٴ ْٻ ِٵأځ ٗٴ ْٻ ٕٳ  أځ ٕٳٜٳعٴٚضٴٚ ٘ٳ  ٜٳعٴٚضٴٚ ًډ ٘ٳاي ًډ ٌٿ  ؾٹٞؾٹٞ    اي ٌٿنڂ   نڂ

ُٴعٳوو١ٺ، ُٴعٳوو١ٺ،دٴ ٍٴ  دٴ ٝٳكڂووٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂووٛ ِٵ  ؾځ ٗٴوو ِٵيځ ٗٴوو ٛٵا: : يځ ٓٻوو ُٳ ٛٵاتٳ ٓٻوو ُٳ ًځوو  تٳ ًځووعٳ ِٵ،  َٳوواَٳووا  ٞٻٞٻعٳ ِٵ،ؾٹوو٦ٵتٴ ٕٳ  ؾٹوو٦ٵتٴ ًڃتٳؿٹتٴووٛ ٝٳ ٕٳؾځ ًڃتٳؿٹتٴووٛ ٝٳ ُٳووا٤ٹ  إڇيځوو٢إڇيځوو٢  ؾځ ًځ ُٳووا٤ٹايڃعٴ ًځ ٕٳ  ايڃعٴ ٝٳكڂٛيڂووٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂووٛ   َٳوواشٳاَٳوواشٳا: : ؾځ

ٓٻ٢؟ ُٳ ٓٻ٢؟ْٳتٳ ُٳ ٕٳ  ْٳتٳ ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ ٛٵا: : ؾځ ٓٻ ُٳ ٛٵاتٳ ٓٻ ُٳ ٘ٹ  تٳ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٍٳ  ٚٳنځصٳا،ٚٳنځصٳا،  نځصٳانځصٳا  عٳ ٍٳقځا ِٵ: : قځا ٗٴ ِٵؾځ ٗٴ ٕٳ  ؾځ ٕٳٜٳشٵتٳادٴٛ ِٵ  ٜٳشٵتٳادٴٛ ٗڇ ٝٵ ِٵإڇيځ ٗڇ ٝٵ ٓٻ١ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  إڇيځ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ ُٳوا   ايڃذٳ ُٳوا نځ   نځ

ٕٳ ٕٳٜٳشٵتٳادٴٛ ِٵ  ٜٳشٵتٳادٴٛ ٗڇ ٝٵ ِٵإڇيځ ٗڇ ٝٵ ٝٳا   ؾٹٞؾٹٞ  إڇيځ ْٵ ٝٳا ايسټ ْٵ   1313{{ايسټ

  نة ستكوف وجوه م كالقمر ليلة التماـ: فأوؿ فوٌج سيدخل ا١ب               
                                                    ((ٖٖٚٚ)الزمر)األبػواب مفتوكػة وجػاهزة  الزمر

ألبػػواب إص ومسػتعدة مػػن قبػػل، وكمػا قلػػ  مػػن هنػػا مػن الػػدايا، وػػّب الكػػافرين فلػن تُفػػتل ٥بػػم ا
 إذا وصلوا إلي ا وهي أبواب ج نلم.

 :رجٌل من ال ا٢بْب   م ر وكاف ا٠به الشيخ علي الروزابري 
وكاف يعامي سػكرات ا٤بػوت، وأختػه جالسػة ٔبػوارة تبكػي، فقػاؿ ٥بػا: ملَ تبػِك اي ُأختػاة؟! 

يقػوؿ: اي أاب فإٍل أرى أبواب السماوات وقػد فُػتِّحػ ، وأرى ا١بنػات وقػد زُينػ ، وأ٠بػع قػائالً 
مػٌب رأى هػذا الكػالـ؟ وهػو  وى   ا١بنة وإف مل تكػن تُرِدهػا ... عليِّ لقد بلغنلاؾ الدرجة القُ 

  خارج من الدايا:                               ((ٖٖٚٚ)الزمر)الزمر  !..!..  

ف، ألف كػل هػذة لي  ٥بم شأٌف بسؤاؿ ا٤بلكْب، وص اب٢بساب، وص ابل راط، وص اب٤بيزا
 .األمور ٘باوزوها بشفاعة النيب العدانف، وبفتل من كارة الرٞبن 

                   كما ٙبػدثنا مػن قبػل أف الطعػاـ
  األساسػػػي   ا١بنػػػة الفاك ػػػة، وفي ػػػا أياػػػاً:                       ((ٕٕٔٔ)الواقعػػػة)كػػػل شػػػيء   الواقعػػػة

موجػػود، أكػػد الُسػػزلج البسػػطاء كػػاف ُٰبػػب احملشػػي جػػداً، فقػػاؿ: هػػل ا١بنػػة في ػػا ٧بشػػي؟!! اعػػم 
  في ػػػػػػػا كػػػػػػػل شػػػػػػػيء:                                                 

 ولكن ٨بتلٌف ٛباماً عن الذي   الدايا. الزخرؼ(الزخرؼ(ٔٚٔٚ))
ف الطعػػاـ   الػػدايا درجػػات!!، ف ػػل مػػن ككػػل   فنػػدؽ ٟبػػ  ٪بػػـو كمػػن ككػػل إذا كػػا

  مطعم فوؿ وطعمية؟!! لذلك فا١بنة شيء ٨بتلف ٛباماً كما قل  قبل ذلك: )كػل مػا خطػر 
ببالػػػك فا١بنػػػة ٖبػػػالؼ ذلػػػك( لكػػػن هػػػذة أمرلػػػة يُقػػػرب ت لنػػػا فػػػا كقػػػائع واعػػػيم ا١بنػػػة لػػػنحن  

                                                           
  ريخ دمشع صبن عساكر عن جابر بن عبد ت  ٖٔ
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وارة   ا١بنة، لنتمتع اب٤بشاهدات وا٤بؤآاسػات وا٤بالطفػات علػى واشتاؽ إىل ت أوًص، وإىل ج
 الدواـ.
            وقاصػػػػرات الطػػػػرؼ هػػػػنل النسػػػػاء الالئػػػػي ُملػػػػاَن

 .اب٢بياء، فال يستطعن أف يُربًب أب ارهنل   وجه أكد كياءاً من الواكد األكد 
ن   السػػػن و  الشػػػكل و  ا١بسػػػم، ألف أهػػػل ا١بنػػػة وأتػػػراب يعػػػِب مرػػػل بعاػػػ ن كل ػػػ

ٝبيعػػاً سػػيكواوا   سػػنِّ ثالثػػة وثالثػػْب، كمػػا أخػػرب كاػػرة النػػيب، فػػال ي ػػل أكػػد إىل سػػن أربعػػة 
وثالثْب، بل سيظل    سن ثالثة وثالثْب على الدواـ، فال ي رمػوف ألاػه لػي  هنػاؾ شػيخوخة، 

 ولذلك قاؿ النيب:
ِٵ   ٜٳبٵًځ٢ٜٳبٵًځ٢  ٫٫  }} ٗٴ ِٵ ؾٳبٳابٴ ٗٴ   1414{{ؾٳبٳابٴ

يعِب يظل شباابً دائمػا   سػن الرالثػة والرالثػْب، وسػيكواو كل ػم   افػ  ا١بمػاؿ، و  
اف  ا٤بواصفات، و  اف  الشكل وا١بسم، ولذلك قاؿ )أتراب( يعِب مرل بعػض، كػاألوصد 

 الذين هم   سن واكد، و  جسم واكد، و  شكل واكد، و  لوف واكد:
             : 

هػؤصء كل ػم لػي  ٥بػم شػاٌف وااتبه ل ية فلم يُقل: )هذا ما توعدوف بعد ا٢بسػاب( ألف 
ٝباعػػػة مػػػن أمػػػة كاػػػرة النػػػيب سػػػيدخلوف ا١بنػػػة بغػػػّب كسػػػاب، وٝباعػػػة مػػػن م اب٢بسػػػاب .... 

 سُيحاسبوف كساابً يسّباً، وٝباعة سيحاسبوف كساابً عسّباً، اسأؿ ت ا٢بف  والسالمة.
افرين وا٤بشػركْب فلػي  ٥بػم كسػاب، بػل سػيخرجوف مػن القبػور إىل النػار وبػا  أما الك

 القرار، فلماذا ُٰباسب؟! لي  بعد الكفر ذاب، ولذلك يقوؿ في م ت:
                               ((ٔٓ٘ٔٓ٘)الك ف)الك ف. 

ٚبػػدع م الػػدايا لكػػن ا٢بسػػاب ٤بػػن؟ كمػػا قلنػػا ا٢بسػػاب اليسػػّب للمػػؤمنْب الػػذين كااػػ  
  أكيػػاانً، وٚبػػدع م اآلمػػاؿ وا٢بظػػوظ واألهػػواء أكيػػاانً:                            

 هو الذي ياع افسه   هذا ا٥بم، وهذا الغم، وهذا ا٢بساب. التوبة(التوبة(ٕٕٓٔٓٔ))
                                                           

 مسند أٞبد والطرباٍل عن أ  هريرة  ٗٔ
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ف ف ػذا للػذين ارتكبػوا الكبػائر، ويتبػاهوف ويفتخػرو  –والعياذ ابع  -وا٢بساب العسّب 
 من ا، وهؤصء كارة النيب قاؿ في م: فا، وص يتوبوف إىل ت 

ٌټ  }} ٌټنڂ َٻتٹٞ  نڂ َٻتٹٞأڂ ٔٳ   إڇ٫إڇ٫  َٴعٳاؾڄ٢َٴعٳاؾڄ٢  أڂ ٖٹطڇٜ ُٴذٳا ٔٳ ايڃ ٖٹطڇٜ ُٴذٳا   1515{{ايڃ

٤باذا؟ ألف ت أسبل عليك سَبة فلماذا تفال افسك؟!! ٘بل  مػع ٝباعػة وتقػوؿ: أان 
اسػػػػأله السػػػػَب ، و فعلػػػػ  كػػػػذا وفعلػػػػ  كػػػػذا!! ٤بػػػػاذا؟!! لكػػػػن تُػػػػب إىل ت، وارجػػػػع إىل ت 

 ليسَبؾ ويتوب عليك.
لذلك ٫بن اريد أف اكوف من ا١بماعة األولْب الػذين سػيدخلوف ا١بنػة بػال سػابقة سػؤاؿ 

  وص كساب:                                  ((ٔٓٔٓ.)الزمر.)الزمر 
ص يظنػوا  هؤصء بعد أف يدخلوا ا١بنة يشاهدوف أهل ا٢بساب، وبعػد أف يتنعمػوا، وكػٌب

 أف هذا النعيم ٤بدة ٧بددة، وبعد ذلك ٱبرجوف، فُّبيد ت أف يطمان م فيقوؿ ٥بم:
                 : 

لي  له هناية، بل خالدين في ػا أبػداً، فبعػد ذلػك يطمانػوا أهنػم دخلػوا ا٢بيػاة األبديػة   
جوار األابيػاء وا٤برسػلْب، و  جػوار األخيػار، و  جػوار  ا١بنة،   جوار سيدان رسوؿ ت، و 

 األط ار.
أف يبلغنػػا هػػذا ا٤بقػػاـ، وأف ٯبعلنػػا مػػن الػػذين يػػدخلوف ا١بنػػة بغػػّب سػػابقة  اسػػأؿ ت 

  الػػدايا واآلخػػرة، واسػػأله سػػبحااه  سػػؤاؿ وص كسػػاب، وأف ٯبعلنػػا مػػن ا٤بشػػتغلْب بػػذكرة 
 لشاكرين الفاكرينوتعاىل أف ٯبعلنا من عبادة الذاكرين ا

ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ

                                                           
 البخاري ومسلم عن أ  هريرة  ٘ٔ
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  11فثشش ػثادفثشش ػثاد..2828
ا٢بمػػد ع الػػذي أاػػزؿ لنػػا القػػرآف علػػى قلػػب كبيبػػه وم ػػطفاة  -بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  

للمحسػػنْب، وال ػػالة والسػػالـ علػػى مػػن كػػاف ُخُلُقػػُه القػػرآف، تبيػػاانً لكػػل شػػيء وهػػدى ورٞبػػة 
وكالػػه ابلقػػرآف، وعملػػه ابلقػػرآف، واكتكامػػه للقػػرآف، سػػيدان دمحم الػػذي كػػاف قػػرآانً ٲبشػػي بػػْب 
الناس، وآله وأصحابه وأتباعػه وأكبابػه، واجعلنػا مػن ٝبلػت م أٝبعػْب، واكشػران   زمػرذم يػـو 

 ة النعيم أٝبعْب ، أمْب ايرب العا٤بْب .الدين، واجعلنا من أهل جوارهم   جن
 :ص بدل للمسلم من وقفة، ولو كل يـو مرلة مع بعض آايت كتاب ت 

كٌبل يعرؼ أين هػو؟ وإىل أيػن ذاهػب؟ ومػا كقيقتػه؟ فػال يتػوة عػن أصػله وف ػله الػذي 
 .َسولاُة عليه ربه 

ص تػدـو ٢بػي ألف اإلاسػاف  و٫بن ارى الدايا، وإف َكلَػْ  َأْوَكلَػْ ، وإف أقبلػ  أدبػرت،
 .م ما عاش في ا، وم ما عملر ص بد   يـو من األايـ أف يرجع إىل ت 

 ٗباذا سّبجع؟ وماذا سيكوف كاله عند ت؟
الػػذي بػػُب عليػػه أعمالػػه، والػػذي أسلػػ  عليػػه أفعالػػه، والػػذي كػػاف عليػػه كالػػه   ا٢بيػػاة 

  الدايا، هو الذي سػّباة هنػاؾ:                                             
                                                      )الواقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة()الواقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة(  

 وإف كاف من الرالرْب، اسأؿ ا٢بف  والسالمة من مقام م أٝبعْب.
، وااظػػر معػػي إىل ٝبػػاؿ خطػػاب ت فعنػػدما انظػػر   آاي  ت القػػرآف الػػٍب معنػػا اليػػـو

 ..:لنا، وانتبه أللفاظ القرآف الدقيقة، يقوؿ ت ٢ببيبه 
           : 

فمػع أاػه قػاؿ ٢ببيبػه )قػل( إّص أاّػه        مل يقل: )قل لعباد الذين آمنوا( لكػن 
 .ا، وينادي علينا بلساف يدعو إىل اإلقباؿ الدائم على ا٤بنادي اندى علين

                                                           
 ـٕٚٔٓ/ٚٛ/ٖٕهػ  ٖٛٗٔورة ذي ا٢بجة  -ميااة  -نيا مغاوة ا٤ب ٔ
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  أشش اٌرمٌٍأشش اٌرمٌٍ
      : 

 لكننا آمنا ايرب، ماذا يريد ت؟  ٫ ،      بن عباد ت 
        ى ٤باذا ايرب؟ ألف ا٤بقامات كل ا عند ت   الػدايا واآلخػرة علػى تقػو

  ت:                         ((ٖٖٔٔ)ا٢بجرات)ولذلك يقوؿ رسوؿ ت  ا٢بجرات: 
ٕٳ  إڇشٳاإڇشٳا  }} ٕٳنځا ّٴ  نځا ٛٵ ّٴٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا َٳطٳ  ايڃكٹ َٳطٳأځ ٘ٴ  أځ ٘ٴايًډ ًډ ٜٶا  اي ٓٳازٹ ٜٶاَٴ ٓٳازٹ ٓٳازٹٟ  َٴ ٓٳازٹٟٜٴ ًڃتٴ  إڇْٿٞإڇْٿٞ  أځ٫أځ٫: : ٜٴ ًڃتٴدٳعٳ ِٵ  ْٳػٳبٶا،ْٳػٳبٶا،  دٳعٳ ًڃتٴ ِٵٚٳدٳعٳ ًڃتٴ   ْٳػٳبٶا،ْٳػٳبٶا،  ٚٳدٳعٳ

ًڃتٴ ًڃتٴؾځذٳعٳ ِٵ  ؾځذٳعٳ َٳهڂ ِٵأځنڃطٳ َٳهڂ ِٵ  أځنڃطٳ ِٵأځتٵكځانڂ ٝٵتٴ  أځتٵكځانڂ ٝٵتٴؾځأځبٳ ٕٵ  إڇ٫إڇ٫  ِٵِٵؾځأځبٳ ٕٵأځ ٕٴ: : تٳكڂٛيڂٛاتٳكڂٛيڂٛا  أځ ٕٴؾڂ٬ ٔٴ  ؾڂ٬ ٔٴبٵ ٕڈ  بٵ ٕڈؾڂ٬ ٝٵطٷ  ؾڂ٬ ٝٵطٷخٳ ٔٵ  خٳ ٔٵَٹ ٕڇ  َٹ ٕڇؾڂ٬ ٔڇ  ؾڂ٬ ٔڇبٵ ٕڈ،  بٵ ٕڈ،ؾڂ٬   ؾڂ٬

ْٳا ْٳاؾځأځ ّٳ  ؾځأځ ٛٵ ٝٳ ّٳايڃ ٛٵ ٝٳ ِٵ  ٚٳأځنٳعٴٚٳأځنٳعٴ  ْٳػٳبٹٞ،ْٳػٳبٹٞ،  أځضٵؾځعٴأځضٵؾځعٴ  ايڃ ِٵْٳػٳبٳهڂ ٔٳ  ْٳػٳبٳهڂ ٜٵ ٔٳأځ ٜٵ ٕٳ   أځ ُٴتٻكڂٛ ٕٳ ايڃ ُٴتٻكڂٛ   22{{ايڃ

  فين ػػب ٥بػػؤصء القػػـو لػػواء، مث يػػؤمر فػػم إىل ا١بنػػة، مػػن الػػذي سػػيدخل ا١بنػػة؟     
                                 ((ٖٖٚٚ)الزمر)الشرط هو التقوى. الزمر 

  مػػػػػن أصػػػػػحاب ا٤بقامػػػػػات العػػػػػال   الػػػػػدار اآلخػػػػػرة؟                       
                    ((ٕٕٙٙ) يػػوا) مػػػن هػػػؤصء؟  يػػوا                        

اً التقػػوى هػػي ا٢ببػػل األقػػوى الػػذي ينبغػػي أف يتمسػػك بػػه العبػػد ليكػػوف لػػه منزلػػة  إذ يػػوا (يػػوا (ٖٖٙٙ))
 .كرٲبة عند ت 

والتقػػػوى ابخت ػػػار شػػػديد هػػػي ا٣بػػػوؼ مػػػن ت، أي أف اإلاسػػػاف يكػػػوف عنػػػدة َوَجػػػْل، 
، وهػػػي إف وجػػػػدت   القلػػػب، هػػػػل سػػػػيقع وعنػػػدة خشػػػػية، وعنػػػدة خػػػػوؼ مػػػن لقػػػػاء ت 

، هػػل سػػيتلف  لسػػااه بقػػوؿ يغاػػب مػػوصة؟! ص، مػػا داـ صػػاكب ا   مع ػػية تغاػػب ت؟! ص
 .وصل  التقوى إىل القلب سيستقيم على طاعة ت، ويوفع للعمل ٗبا ير ي ت 

 وكـر ت وج ه قسم ا إىل أربع منازؿ فقاؿ: واإلماـ علي 
)ايتك٣ٛ ٖٞ ارتٛف َٔ ادتًٌٝ، ٚايعٌُ بايتٓعٌٜ، ٚايطنا بايكًٌٝ، )ايتك٣ٛ ٖٞ ارتٛف َٔ ادتًٌٝ، ٚايعٌُ بايتٓعٌٜ، ٚايطنا بايكًٌٝ، 

 يطسٌٝ يطسٌٝ ٚا٫غتعساز يّٝٛ اٚا٫غتعساز يّٝٛ ا

                                                           
 معجم الطرباٍل عن أ  هريرة  ٕ
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 ص بد من هذة األوصاؼ أف تكوف   اإلاساف ليكوف من األصفياء األاقياء األتقياء.
منا بذاته أف ٫برص على تقوى ت، وخشية ت، وا٣بوؼ مػن جػالؿ ت  فطلب ت 

   كل كركاتنا وسكناتنا   هذة ا٢بياة، ٤باذا ايرب؟
              : 
الذي ٰبسن القياـ ابلتقوى، والتمسك ابلتقوى، والعمل ٗبا ير ػي ت، سػيكوف لػه    

 الدار اآلخرة كسنات وقرابت ومنازؿ ودرجات ص يعلم قدرها إص ت جل   عالة.
افَبض أٍّل ُأوِجدُت   مكاف، وُ يع َعليل   العمػل ٗبػا ير ػي الػرٞبن، فطلػب ت منػا 

ستسلم، وااظر إىل أصحاب رسوؿ ت مػاذا عملػوا واعمػل مػرل م، ٤بلػا  ػيع علػي م   أف ص ا
الذي ي ػاجر سػيجد   أرض           طاعة ت وعبادة ت ماذا عملوا؟ هاجروا 

 ت سعة، وسيجد   أرض ت  ُمَراوماً وخّباً كرّباً إف شاء ت.

  اٌظرب ًفضٍواٌظرب ًفضٍو
 الدايا علػى طاعػة ت، أو صػربل افسػه عػن الوقػوع   مع ػية ت، أو صػرّب وإذا صرب  

افسػه ورّ ػاها علػى ُمػّر القاػػاء الػذي اػزؿ بػه   هػذة ا٢بيػػاة، وهػذة أاػواع ال ػرب، صػرب علػػى 
الطاعة، وصرب عن الوقوع   ا٤بع ػية، وصػرب علػى الر ػا ابلقاػاء الػذي قاػاة ت، إذا صػرب 

 :              يكفيه قوؿ ت 
 وبغّب كساب يعِب أجر مفتوح لي  له كد وص عد وص هناية، وهذا أجر ال ابرين. 

ولػػػذلك كرػػػّب مػػػن ا٤بسػػػلمْب   هػػػذا الزمػػػاف ووػػػّبة، يريػػػد اظػػػّب أاػػػه مػػػؤمن، وأاػػػه يقػػػـو 
 يشػعر ِفَػم وص وػم، وص كتيػه مػرض ابلطاعات، أف يعيش   ا١بنة وهػو   الػدايا، فّبيػد أف ص

!! فيقوؿ ايرب ٤باذا فعلػ  معػي ذلػك؟!! وص كزف، وإذا جاءة شيء من ذلك يعاتب ت 
 إف فالف ص ي لي وكالته كذا وكذا!! سبحاف ت!!

أاػػ  تقػػي  افسػػك ٔبماعػػة ُعّجلػػ  ٥بػػم طيبػػاذم   كيػػاذم الػػدايا، أتتػػي م طيبػػاذم   
 ، كما ورد   األثر:لدايا ولي  له شيء عند ت الدايا كٌب ٱبرج من ا

ٝٸكت عًٝو٘   َعٝؿوت٘، ٚأساغوب٘         }} ٝٸكت عًٝو٘   َعٝؿوت٘، ٚأساغوب٘       إشا أسببت عبسٟ امل٪َٔ أغوكُت دػوُ٘ ٚنو إشا أسببت عبسٟ امل٪َٔ أغوكُت دػوُ٘ ٚنو
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ع٢ً شيو مبجاقٌٝ ايصض ست٢ ٫ تبك٢ عًٝ٘ غ١٦ٝ ٚاسس٠ أطايب٘ بٗا، ؾوإشا بكو٢ عًٝو٘ ؾو٤ٞ،     ع٢ً شيو مبجاقٌٝ ايصض ست٢ ٫ تبك٢ عًٝ٘ غ١٦ٝ ٚاسس٠ أطايب٘ بٗا، ؾوإشا بكو٢ عًٝو٘ ؾو٤ٞ،     

أطايبو٘ بٗوا،   أطايبو٘ بٗوا،     أثكًت عًٝ٘ غهطات املٛت ست٢ خيطز َٔ ايسْٝا ٚيوٝؼ عًٝو٘ غو١٦ٝ ٚاسوس٠    أثكًت عًٝ٘ غهطات املٛت ست٢ خيطز َٔ ايسْٝا ٚيوٝؼ عًٝو٘ غو١٦ٝ ٚاسوس٠    

ٚإشا أبػهووت عبووس٣ أقووششت دػووُ٘، ٚٚغٸووعت عًٝوو٘   َعٝؿووت٘، ٚأساغووب٘ عًوو٢ شيووو  ٚإشا أبػهووت عبووس٣ أقووششت دػووُ٘، ٚٚغٸووعت عًٝوو٘   َعٝؿووت٘، ٚأساغووب٘ عًوو٢ شيووو  

مبجاقٌٝ ايصض، ست٢ ٫ تبك٢ ي٘ سػ١ٓ ٚاسس٠ ٜڀايب٢ٓ بٗا، ؾإٕ بكٞ يو٘ ؾو٤ٞ خؿچؿڃوت عًٝو٘     مبجاقٌٝ ايصض، ست٢ ٫ تبك٢ ي٘ سػ١ٓ ٚاسس٠ ٜڀايب٢ٓ بٗا، ؾإٕ بكٞ يو٘ ؾو٤ٞ خؿچؿڃوت عًٝو٘     

  {{غهطات املٛت ست٢ خيطز َٔ ايسْٝا ٚيٝؼ ي٘ سػ١ٓ ٚاسس٠ ٜڀايبو بٗا غهطات املٛت ست٢ خيطز َٔ ايسْٝا ٚيٝؼ ي٘ سػ١ٓ ٚاسس٠ ٜڀايبو بٗا 

 سمه و ّيع عليه   معيشته، ٤باذا؟إذا أكب ت العبد ا٤بؤمن أسقم ج
  كػػػٌب يقػػػوؿ اي رب، ألف اإلاسػػػاف كمػػػا قػػػاؿ ت فيػػػه                       

              )وقػػد ورد أف فرعػػوف موسػػى عػػاش أربعمائػػة عػػاـ مل يشػػعر بوجػػع    )العلػػع()العلػػع
اه لو جاءة وجػع سػيقوؿ اي رب، وت ص رأسه قط، قيل: ألف ت ص ٰبب أف يسمع صوته، أل

 يريد أف يسمع صوته.
 :، ولذلك قاؿ إذاً ال رب الذي يعيننا عليه ت ويقّوينا عليه اعمة من ت 

ـٴ  ايكٻبٵطٴايكٻبٵطٴ  }} ـٴْٹكٵ ٕڇ اٱڇاٱڇ  ْٹكٵ ٕڇ ميٳا   33{{ميٳا

ُٴووٛا: وورد عػػن سػػيدان علػػي بػػن أ  طالػػب  ًځ ٚٳاعٵ ُٴووٛا) ًځ ٚٳاعٵ ٕٻ  ) ٕٻأځ ٔٳ  ايكٻووبٵطٳايكٻووبٵطٳ  أځ ٔٳَٹوو ٕڇ  َٹوو ٕڇاٱڇميٳووا ٓٵعڇيځوو١ٹ  اٱڇميٳووا ُٳ ٓٵعڇيځوو١ٹبٹ ُٳ   بٹ

ٔٳ  ايطٻأڃؽڇايطٻأڃؽڇ ٔٳَٹ ٝٵطٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ايڃذٳػٳسٹ،ايڃذٳػٳسٹ،  َٹ ٝٵطٳخٳ ٘ٴ   ضٳأڃؽٳضٳأڃؽٳ  ٫٫  دٳػٳسٺدٳػٳسٺ  ؾٹٞؾٹٞ  خٳ ٘ٴ يځ  ٗيځ
هل هناؾ أكد يسػتطيع أف يعػيش ويتحػرؾ بػدوف روح؟!! ص، كػذلك لػي  هنػاؾ مػؤمن 
يسػػتطيع أف يعمػػل مػػا ير ػػي ت، وٲبتنػػع عػػن معاصػػي ت، وير ػػى ويسػػلم لقاػػاء ت، إص إذا 

 كبيبه وم طفاة: أعااه ت عليه، ولذلك قاؿ لنا ٨باطباً 
                          ((ٕٕٔٚٔٚ)النحل)قاؿ ....  النحل: 
ٛٳزټ  }} ٛٳزټٜٳ ٌٴ  ٜٳ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٝٳ١ٹ  أځ ٝٳ١ٹايڃعٳاؾٹ ّٳ  ايڃعٳاؾٹ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ٌٴ  ٜٴعٵڀځ٢ٜٴعٵڀځ٢  سٹنيٳسٹنيٳ  ايڃكٹ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٛٳابٳ  ٤ٹ٤ٹايڃبٳ٬ايڃبٳ٬  أځ ٛٳابٳايجٻ ٛٵ  ايجٻ ٛٵيځ ٕٻ  يځ ٕٻأځ ِٵ  أځ ٖٴ ِٵدٴًڂٛزٳ ٖٴ   نځاْٳتٵنځاْٳتٵ  دٴًڂٛزٳ

ٝٳا  ؾٹٞؾٹٞ  قڂطڇنٳتٵقڂطڇنٳتٵ ْٵ ٝٳاايسټ ْٵ ُٳكځاضڇٜضڇ   ايسټ ُٳكځاضڇٜضڇ بٹايڃ   55{{بٹايڃ

 أخرى: و  رواية
                                                           

 مسند االش اب والبي قي عن عبد ت بن مسعود  ٖ
 اإل٤باع إىل علم أصوؿ الرواية للقا ي عياض ٗ
 جامع الَبمذي والبي قي عن جابر  ٘
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٘ٴ  أځسٳبٻأځسٳبٻ  إڇشٳاإڇشٳا  }} ٘ٴايًډ ًډ ٕٵ  ٚٳأځضٳازٳٚٳأځضٳازٳ  عٳبٵسٶاعٳبٵسٶا  اي ٕٵأځ ٘ٴ  أځ ٝٳ ٘ٴٜٴكٳاؾٹ ٝٳ ٘ٹ  ايڃبٳ٤٬ٳايڃبٳ٤٬ٳ  قٳبٻقٳبٻ  ٜٴكٳاؾٹ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٘ٴ  قٳبٽا،قٳبٽا،  عٳ ٘ٴٚٳثٳذٻ ٘ٹ  ٚٳثٳذٻ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٍٳ  عٳ ٍٳثٳذٽا، قځا : : ثٳذٽا، قځا

ٓٵكٳبٴ ٓٵكٳبٴٚٳتٴ ٔٴ  ٚٳتٴ ٛٳاظڇٜ ُٳ ٔٴايڃ ٛٳاظڇٜ ُٳ ّٳ  ايڃ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ٝٴ٪ٵتٳ٢  ايڃكٹ ٝٴ٪ٵتٳ٢ؾځ ٌڇ  ؾځ ٖٵ ٌڇبٹأځ ٖٵ ٜٴ٪ٵتٳ٢  ايڃبٳ٤٬ٹ،ايڃبٳ٤٬ٹ،  بٹأځ ٜٴ٪ٵتٳ٢ٚٳ ٌڇ  ٚٳ ٖٵ ٌڇبٹأځ ٖٵ ٛٳؾډ٢  ايكٻ٠٬ٹايكٻ٠٬ٹ  بٹأځ ٝٴ ٛٳؾډ٢ؾځ ٝٴ ٌٴ  ؾځ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ   أځ

ِٵ  يكٻ٠٬ٹيكٻ٠٬ٹاا ٖٴ ِٵأڂدٴٛضٳ ٖٴ ٔڇ،  أڂدٴٛضٳ ٛٳاظڇٜ ُٳ ٔڇ،بٹايڃ ٛٳاظڇٜ ُٳ ٜٴ٪ٵتٳ٢  بٹايڃ ٜٴ٪ٵتٳ٢ٚٳ ٌڇ  ٚٳ ٖٵ ٌڇبٹأځ ٖٵ ٕٳ  ايڃشٳرٿ،ايڃشٳرٿ،  بٹأځ ٛٳؾڊٛ ٝٴ ٕٳؾځ ٛٳؾڊٛ ٝٴ ِٵ  ؾځ ٖٴ ِٵأڂدٴٛضٳ ٖٴ ٔڇ،  أڂدٴٛضٳ ٛٳاظڇٜ ُٳ ٔڇ،بٹايڃ ٛٳاظڇٜ ُٳ ٜٴ٪ٵتٳ٢  بٹايڃ ٜٴ٪ٵتٳ٢ٚٳ   ٚٳ

ٌڇ ٖٵ ٌڇبٹأځ ٖٵ ٓٵكٳبٴ  ؾځ٬ؾځ٬  ايڃبٳ٤٬ٹ،ايڃبٳ٤٬ٹ،  بٹأځ ٓٵكٳبٴٜٴ ِٵ  ٜٴ ٗٴ ِٵيځ ٗٴ ٕٷ،  يځ ٕٷ،َٹٝعٳا ٓٵؿٳطٴ  ٚٳ٫ٚٳ٫  َٹٝعٳا ٓٵؿٳطٴٜٴ ِٵ  ٜٴ ٗٴ ِٵيځ ٗٴ ٕٷ،  يځ ٛٳا ٕٷ،زٹٜ ٛٳا ٝٴكٳبټ  زٹٜ ٝٴكٳبټؾځ ِٴ  ؾځ ٗڇ ٝٵ ًځ ِٴعٳ ٗڇ ٝٵ ًځ   قٳبٽاقٳبٽا  ا٭ځدٵطٴا٭ځدٵطٴ  عٳ

ٝٵطڇ ٝٵطڇبٹػٳ ٍٳسٹػٳابٺ، سٹػٳابٺ،   بٹػٳ ٍٳقځا ٘ٴ  قځا ٘ٴايًډ ًډ ُٳا  ""  ::ٚٳتٳعٳايځ٢ٚٳتٳعٳايځ٢  تٳبٳاضٳىځتٳبٳاضٳىځ  اي ْٻ ُٳاإڇ ْٻ ٛٳؾډ٢  إڇ ٛٳؾډ٢ٜٴ ٕٳ  ٜٴ ٕٳايكٻابٹطٴٚ ِٵ  ايكٻابٹطٴٚ ٖٴ ِٵأځدٵطٳ ٖٴ ٝٵطڇ  أځدٵطٳ ٝٵطڇبٹػٳ   سٹػٳابٺ "،سٹػٳابٺ "،  بٹػٳ

ٓٻ٢  سٳتٻ٢سٳتٻ٢ ُٳ ٓٻ٢ٜٳتٳ ُٳ ٌٴ  ٜٳتٳ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٝٳ١ٹ  أځ ٝٳ١ٹايڃعٳاؾٹ ِٵ  ايڃعٳاؾٹ ٗٴ ْٻ ِٵأځ ٗٴ ْٻ ٝٳا  ؾٹٞؾٹٞ  نځاْٴٛانځاْٴٛا  أځ ْٵ ٝٳاايسټ ْٵ ِٵ  تٴكڃطٳ ٴتٴكڃطٳ ٴ  ايسټ ٖٴ ِٵأځدٵػٳازٴ ٖٴ ُٳكځاضڇٜضڇ  أځدٵػٳازٴ ُٳكځاضڇٜضڇبٹايڃ ُٻا  بٹايڃ ُٻاَٹ   َٹ

ٖٳبٴ ٖٳبٴٜٳصٵ ٌٴ  ٜٳصٵ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٔٳ  ايڃبٳ٤٬ٹايڃبٳ٤٬ٹ  أځ ٔٳَٹ   66{{ٌڇ ٌڇ ايڃؿځهٵايڃؿځهٵ  َٹ

 :والبالء
أى شيء يتعرض له اإلاساف   الدايا ولو قليػل، ولػو شػوكة   رجلػه، هػؤصء يػؤمر فػم 
إىل ا١بنة، فيتمُب أهل ا٤بوقف أف لو كااوا قر وا اب٤بقاريض وكااوا من أهل الػبالء ٤بػا رأوا مػن 

 " كسن كا٥بم عند ت 
فسه مػع تقػوى ت علػى ال ػرب إذا ص بد للمؤمن الذي يريد أف ٯبوز ويفوز، أف يوطن ا

 :ا١بميل، وخاصة   هذة األايـ
الّ ػرب علػػى خلػػع ت، والػػذي ص يسػػتطيع أف ي ػرب علػػى خلػػع ت فقػػد ياػػّيع كسػػناته 
الٍب عمل ػا ٤بػوصة جػل   عػالة، لػذلك ص بػد ل اسػاف أف يكػوف عنػدة ال ػرب العظػيم، وهػذة 

 اىل.هي الوصية األوىل لنا مع تقوى ت سبحااه وتع

  إدسان ِؼيح اٌنيبإدسان ِؼيح اٌنيب
من الذي يريد أف يكوف مع رسوؿ ت   درجته   ا١بنة يـو القيامة؟ كلنا، مػاذا اعمػل 
لكي ا ل إىل هذة الدرجة؟ أمرة ت أف يبّْب لنا، النيب سيكوف   ا٤بقاـ احملمود، والػذي يريػد 

 أف يكوف معه ماذا يفعل؟.

  اإلخالص:اإلخالص:
                                                           

 كتاب احملن للقّبواٍل عن أا   ٙ
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                       : 
أهػػم شػػيء اإلخػػالص، واإلخػػالص أف يق ػػد اإلاسػػاف بعملػػه وجػػه ت ص يرجػػو ابلعمػػل 

 شيء سواة.
إذا َق ػَد ابلعمػػل ر ػػا ا٣بلػػع فقػد  ػػّيع عملػػه عنػػد ا٢بػع، وإذا ق ػػد ابلعمػػل الػػرايء أو 

، ولػػػػذلك لقػػػػى ت السػػػػمعة أو الشػػػػ رة فقػػػػد كػػػػبط عملػػػػه وص ينفعػػػػه هػػػػذا العمػػػػل يػػػػـو ي
 اإلخالص ألاه عزيز قاؿ ت تعاىل:

ٔٵ  غٹطپغٹطپ  اٱڇخٵ٬مٴاٱڇخٵ٬مٴ  }} ٔٵَٹ ٘ٴ  غٹطٿٟغٹطٿٟ  َٹ ٛٵزٳعٵتٴ ٘ٴاغٵتٳ ٛٵزٳعٵتٴ ًڃبٳ  اغٵتٳ ًڃبٳقځ ٔٵ  قځ ٔٵَٳ ٘ٴ  َٳ ٘ٴأځسٵبٳبٵتٴ ٔٵ  أځسٵبٳبٵتٴ ٔٵَٹ   77{{عٹبٳازٹٟ عٹبٳازٹٟ   َٹ

هػذا السػػر ص يطلػػع عليػه شػػيطاف فيفسػػدة، وص َملَػك فيكتبػػه، ألاػػه يكػوف بػػْب اإلاسػػاف 
نػػاؾ أانس أعمػػا٥بم كرػػّبة ولكػػن لػػي  في ػػا إخػػالص، وبػػْب ت   قلبػػه، ويػػـو القيامػػة سػػيكوف ه

 :ا٢بدي  الشريف بقوله فكما ورد   
ّٳ  ٜٴذٳا٤ٴٜٴذٳا٤ٴ  }} ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ـٺ  ايڃكٹ ـٺبٹكٴشٵ َٳ١ٺ  بٹكٴشٵ َٳ١ٺَٳدٵتٴٛ ٓٵكٳبٴ  َٳدٵتٴٛ ٓٵكٳبٴؾځتٴ ٔٳ  ؾځتٴ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ٟڇ  بٳ ٟڇٜٳسٳ ٘ٹ  ٜٳسٳ ًځٸ ٘ٹاي ًځٸ ٌٳٸ،  عٳعٳٸعٳعٳٸ  اي ٌٳٸ،ٚٳدٳ ٍٴ  ٚٳدٳ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٘ٴ  ؾځ ًځٸ ٘ٴاي ًځٸ   اي

ُٳ٬ځ٥ٹهځ١ٹ ًڃ ُٳ٬ځ٥ٹهځ١ٹيٹ ًڃ يٙٙ  أځيڃكڂٛاأځيڃكڂٛا: : يٹ يٰ  ًڂٛاٚٳاقڃبٳًڂٛا  شٳاشٳاٰ  يٙٙ  ٚٳاقڃبٳ يٰ  ٍٴ   شٳا،شٳا،ٰ  ٍٴ ؾځتٳكڂوٛ ٓٳوا   َٳوا َٳوا   ٚٳعٹعٳٸتٹووځ ٚٳعٹعٳٸتٹووځ : : املځ٬ځ٥ٹهځو١ڂ املځ٬ځ٥ٹهځو١ڂ   ؾځتٳكڂوٛ ٜٵ ٓٳوا ضٳأځ ٜٵ ٝٵوطٳاڄ،   إڇ٫ځٸإڇ٫ځٸ  ضٳأځ ٝٵوطٳاڄ، خٳ   خٳ

ٍٴ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٛٳ  وو  ؾځ ٖٴ ٛٳٚٳ ٖٴ ِٴ  ٚٳ ًځ ِٴأځعٵ ًځ ٕٳٸ  وو  أځعٵ ٕٳٸإڇ يٙٙ  إڇ يٰ  ٕٳ  شٳاشٳاٰ  ٕٳنځا ٝٵطڇٟ،  نځا ٝٵطڇٟ،يٹػٳ ٌٴ  ٚٳ٫ځٚٳ٫ځ  يٹػٳ ٌٴأځقڃبٳ ّٳ  أځقڃبٳ ٛٵ ٝٳ ّٳايڃ ٛٵ ٝٳ ٔٳ  ايڃ ٔٳَٹ ٌڇ  َٹ ُٳ ٌڇايڃعٳ ُٳ ٕٳ  َٳاَٳا  إڇ٫ځٸإڇ٫ځٸ  ايڃعٳ ٕٳنځا ٞٳ  نځا ٞٳابٵتٴػٹ   ابٵتٴػٹ

٘ٹ ٘ٹبٹ   88{{  بٹ

، لكػػن الػػذي هػػذا العمػػل كػػاف يؤّديػػه للسػػمعة وللشػػ رة بػػْب للنػػاس، أو ُأْعِجػػب بنفسػػه
  يريػػد ا٤بنزلػػة العظيمػػة:                                         :وشػػرط العمػػل 

                               ((ٔٔٓٔٔٓ)الك ف)وهذا هو اإلخالص، ولذلك سيدان رسوؿ ت  الك ف
  أوصى سيدان معاذ بن جبل :فقاؿ له 

ٌٴ  ٜٳهڃؿٹوځٜٳهڃؿٹوځ  زٹٜٓٳوځزٹٜٓٳوځ  خٵًٹلٵخٵًٹلٵأځأځ  }} ُٳ ٌٴايڃعٳ ُٳ ٌٴ   ايڃعٳ ًٹٝ ٌٴ ايڃكځ ًٹٝ   99{{ايڃكځ

لػػي  ا٤ب ػػم كرػػرة األعمػػاؿ، ا٤ب ػػم اإلخػػالص   هػػذة األعمػػاؿ ، وهػػذا الػػذي ينبغػػى أف 

                                                           
 ، والرسالة القشّبية عن كذيفة بن اليماف أكادي  مسلسالت ٚ
 َعْنهُ  اّلللُ  َرِ يَ  َأا ٍ  عن وا٤براسيل ا٤بساايد جامع ٛ
 ا٢باكم   ا٤بستدرؾ وكلية األولياء عن معاذ بن جبل  ٜ
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 .يكوف ُجل  اهتماـ ا٤بؤمن  أف يكوف كري اً على أف يعمل هذا العمل طلباً ٤بر اة ت 
النػيب ر ػى ت عن مػا، كااػ   ااظروا للسيدة عائشة زوجة النيب، والسيدة فاطمة بنػ 

الواكػػػدة من مػػػا عنػػػدما تت ػػػدؽ تشػػػَبى أوص عطػػػراً وتعطػػػر ا٤بػػػاؿ، ٤بػػػاذا؟  فتقػػػوؿ: إٌل ٠بعػػػ  
 يقوؿ: رسوؿ ت 
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٘ٹ  ٜٳسٹٜٳسٹ  ؾٹٞؾٹٞ  تٳكځعٴتٳكځعٴ  ايكٻسٳقځ١ځايكٻسٳقځ١ځ  إڇ ٘ٹايًډ ٌٳ  ايًډ ٌٳقځبٵ ٕٵ  قځبٵ ٕٵأځ ُٴكٳسٻمڇ  ٜٳسٹٜٳسٹ  ؾٹٞؾٹٞ  تٳكځعٳتٳكځعٳ  أځ ُٴكٳسٻمڇايڃ ٘ٹ  ايڃ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ   1010{{  عٳ

 :به،قاؿ وشيء سيقع   يد ت ٯبب أف ُأطيّ 
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٘ٳ  إڇ ًډ ٘ٳاي ًډ ٌٴ  ٫٫  طځٝٿبٷطځٝٿبٷ  اي ٌٴٜٳكڃبٳ ٝٿبٶا   إڇ٫إڇ٫  ٜٳكڃبٳ ٝٿبٶا طځ   1111{{طځ

سَبسل هذة ال دقة مع خادـ أو خادمػة، فتقػوؿ لػه: اكفػ  مػا سػيقوؿ أو مػا سػتقوؿ 
مث أخػػربٍل مػػاذا قػػاؿ، ألف الفقػػّب عنػػدما كخػػذ صػػدقة مػػن شػػخا يػػدعو لػػه، مث كتي ػػا ا٣بػػادـ 

لػه ٗبػا قػد دعػا وزايدة، فيسػأ٥با ا٣بػادـ مل هػذا؟ ويقوؿ ٥بػا: لقػد دعػا هػذا الفقػّب بكػذا، فتػدعو 
 فتقوؿ: دعاء بدعاء كٌب َتْسَلَم لََنا َصَدقَاتنا، أي ص يكوف أجران هو دعوة هذا الفقّب.

   األجرة سيأخذة من الذي يقػوؿ                            ((ٖٖٓٓ)الك ػف)مل  الك ػف
اػػه قػػد يعمػػل وص كخػػػذ أجػػراً، لكػػن الػػذي أكسػػػن يقػػل ت )إان ص ااػػيع أجػػر مػػن عمػػػل(  أل

العمػػل هػػو الػػذي وافػػع   أداء العمػػل التشػػّبه برسػػوؿ ت، وكااػػ  ايػػة العمػػل في ػػا إخػػالص 
لوجه ت جل   عػالة، ألف أى عمػل علػى وػّب هػدى رسػوؿ ت وػّب مقبػوؿ، وأى  عمػل وػّب 

 ف يعمله رسوؿ ت، قاؿ:خالا وّب مقبوؿ، فإكساف العمل أفل اإلاساف يعمله كما كا
ُٳا  قٳًڊٛاقٳًڊٛا  }} ُٳانځ ُٴْٛٹٞ  نځ ٜٵتٴ ُٴْٛٹٞضٳأځ ٜٵتٴ   ٚقاٍ:ٚقاٍ:، ، 1212{{أڂقٳِّٞ أڂقٳِّٞ   ضٳأځ

ٓٿٞ  خٴصٴٚاخٴصٴٚا  }} ٓٿٞعٳ ِٵ   عٳ ٓٳاغٹهځهڂ ِٵ َٳ ٓٳاغٹهځهڂ   1313{{َٳ

  ومرلػػه ٛبامػػاً:                                  ((ٕٕٔٔ)األكػػزاب)كػػل أعمالػػه  األكػػزاب  
وهػػذا ٰبتػػاج إىل تػػدريب، واإلاسػػاف هػػو ، وأكوالػػه وأقوالػػه، ومع ػػا النيّػػة ا٣بال ػػة لوجػػه ت 

                                                           
 الرب وال لة صبن ا١بوزي عن عائشة اهنع هللا يضر ٓٔ
 صحيل مسلم والَبمذي عن أ  هريرة هنع هللا يضر ٔٔ
 ومسلم عن مالك بن ا٢بويرث الباري  ٕٔ
 سنن البي قي عن جابر  ٖٔ
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الذي يدّرب افسه علي ا ويوامنػب علػى هػذا التػدريب العملػى كػٌب ي ػل إىل كػاؿ ص يتػنف  
اَػَفساً إص يبغي به وجه ت ويطلب به ر اة جل   عالة، إذا وصل إىل هذا ا٢بػاؿ ابّشػرة ساػه 

 .سيكوف مع رسوؿ ت 

  احلشص ػٍَ اٌؼًّ تششع اهللاحلشص ػٍَ اٌؼًّ تششع اهلل
 رػػػػاٌل الػػػػذي طلػػػػب منػػػػا سػػػػيدان رسػػػػوؿ ت أف اقتػػػػدى بػػػػه كمػػػػا أمػػػػرة مػػػػوصة:األمػػػػر ال

              هػػػو أوؿ ا٤بسػػػلمْب كل ػػػم، لكػػػن كيػػػف اكػػػوف ٫بػػػن أوؿ
ا٤بسػػلمْب؟! يعػػِب لػػي  يل شػػأف ٗبػػن كػػويل، فػػأكوف أان أوؿ ا٤بستمسػػكْب ابلعمػػل بكتػػاب ت 

 .كوف أان أوؿ ا٢بري ْب على ُسّنة رسوؿ ت ٗبن ُأوَجد بين م، وأ
الػػذي  ػػيلع معظػػم النػػاس هػػذة األايـ قػػوؿ أكػػدهم أان مرلػػي مرػػل النػػاس، لكػػن اجعػػل 

، ألاّػػك لػػو قلػػ  أاّػػك مرػػل النّػػاس، فالنػػاس إف  ػػاعوا، ستاػػيع افسػػك مرػػل سػػيد النػػاس 
 مرل م!! لكن َمرَػُلْك ِمْرل سّيد الّناس الذي قاؿ:

ْٳا  }} ْٳاأځ ٝٿسٴ  أځ ٝٿسٴغٳ ّٳ  ٚٳيځسٹٚٳيځسٹ  غٳ ّٳآزٳ   1414{{ؾځدٵطٳ ؾځدٵطٳ   ٚٳ٫ٚٳ٫  آزٳ

 ... رفض أهل مكة أف يتبعوة، وذهبوا إىل عمه
وعر ػػوا عليػػه وقػػالوا: إْف كنػػ  تُريػػد ملكػػاً جعلنػػاؾ ملكػػاً علينػػا، وإف كنػػ  تُريػػد ا٤بػػاؿ 
ٝبعنا لك ا٤باؿ كٌب تكوف أوناان، ولو كاف يعَبيػك تعػب أو مػرض أتينػاؾ سكػرب األطبػاء كػٌّب 

، فقػػاؿ لػػه عم ػػه: اي ابػػن أخػػي ص ٙبّملػػِب فػػوؽ طػػاقٍب فػػأان ص أسػػتطيع أف ُتْشػػَفى مػػن هػػذا الػػدلاء
عػػدد رجػػاؿ بػِب هاشػػم كػااوا كػػوايل أربعػػْب  -أعػارض أهػػل مكػه ٝبػػيع م، و٫بػػن كمػا تػػرى ِقللػة 
 :فقاؿ  -رجاًل، وأهل مّكة كوايل ثالثة إىل أربعة أصؼ 

ٛٵ  عُاٙ،عُاٙ،  ٜاٜا  }} ٛٵيځ ُٵؼٳ  ٚٳنٳعٴٛاٚٳنٳعٴٛا  يځ ُٵؼٳايؿٻ ٓٹٞ،  ؾٹٞؾٹٞ  ايؿٻ ُٹٝ ٓٹٞ،ٜٳ ُٹٝ ُٳطٳٚٳايڃٚٳايڃ  ٜٳ ُٳطٳكځ ٕٵ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٜٳػٳاضڇٟ،ٜٳػٳاضڇٟ،  ؾٹٞؾٹٞ  كځ ٕٵأځ   ٖٳصٳاٖٳصٳا  أځتٵطٴىځأځتٵطٴىځ  أځ

َٵطٳ، َٵطٳ،ا٭ځ ٙٴ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ا٭ځ ٗڇطٳ ٙٴٜٴظڃ ٗڇطٳ ٘ٴ  ٜٴظڃ ًډ ٘ٴاي ًډ ٚٵ  اي ٚٵأځ ًٹوځ  أځ ٖٵ ًٹوځأځ ٖٵ ٘ٹ  أځ ٘ٹؾٹٝ ٘ٴ   َٳاَٳا  ؾٹٝ ٘ٴ تٳطٳنڃتٴ   1515{{تٳطٳنڃتٴ

الػػذي  ػػّيع النػػاس عنػػدما يقػػوؿ الرجػػل مػػن م أان مرلػػي مرػػل النػػاس، مػػع أف النػػيب ابّػػه 
                                                           

 سنن ابن ماجة والَبمذي عن أ  سعيد ا٣بدري  ٗٔ
  ريخ الطربي ودصئل النبوة عن ابن عباس ر ي ت عن ما ٘ٔ
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 وكّذر وأاذر وقاؿ:
َٻعٳ١ڄ،  تٳهڂْٛٴٛاتٳهڂْٛٴٛا  ٫٫  }} َٻعٳ١ڄ،إڇ ٕٳ  إڇ ٕٳتٳكڂٛيڂٛ ٕٵ: : تٳكڂٛيڂٛ ٕٵإڇ ٔٳ  إڇ ٔٳأځسٵػٳ ٓٻاؽٴ  أځسٵػٳ ٓٻاؽٴاي ٓٻا،  اي ٓٻا،أځسٵػٳ ٕٵ  أځسٵػٳ ٕٵٚٳإڇ ْٳا،  أځغٳا٤ٴٚاأځغٳا٤ٴٚا  ٚٳإڇ ْٳا،أځغٳأڃ ٔٵ  أځغٳأڃ ٔٵٚٳيځهٹ   ٚٳيځهٹ

ٓٴٛا ٓٴٛاٚٳطِّ ِٵ  ٚٳطِّ ْٵؿڂػٳهڂ ِٵأځ ْٵؿڂػٳهڂ ٕٵ  أځ ٕٵإڇ ٓٴٛا  إڇ ٓٴٛاأځسٵػٳ ٕٵ  أځسٵػٳ ٕٵأځ ٓٴٛا،  أځ ٓٴٛا،تٴشٵػٹ ٕٵ  تٴشٵػٹ ٕٵٚٳإڇ ُٴٛا   أځ٫أځ٫  أځغٳا٤ٴٚاأځغٳا٤ٴٚا  ٚٳإڇ ًٹ ُٴٛا تٳظڃ ًٹ   1616{{تٳظڃ

، ولػػػذلك كػػػاف سػػػيدان رسػػػوؿ ت هػػػذا للػػػذي يريػػػد أف يكػػػوف مػػػع سػػػيدان رسػػػوؿ ت 
بعػػد أف اكػػرب تكبػػّبة اإلكػػراـ اػػدعوا أدعيػػة اصفتتػػاح، واألدعيػػة  يعلمنػػا   افتتاكيػػة كػػل صػػالة

  الواردة   افتتاح ال الة عن رسوؿ ت كرّبة، ومن ٝبلت ا:                          
                                                                )األاعػػػػػػػػػػػػػػػاـ()األاعػػػػػػػػػػػػػػػاـ( ،

 .لكن ٫بن اقوؿ: )وأان من ا٤بسلمْب( ألف هذة خ وصية لسيدان رسوؿ ت 
، وأصػػػػحابه مػػػػن ا٤ب ػػػػاجرين فػػػػأان ُأريػػػػد أف أكػػػػوف مػػػػع أوؿ ا٤بسػػػػلمْب وهػػػػو سػػػػيدان 

واألا ار، ومن واصهم من التابعْب، واألولياء وال ا٢بْب، فعلَػيل أف أوطّػن افسػي علػى الػدواـ 
 األخذ ابألكسن، ولي  يل شأف بغّبي. على

وّبي لديػه وقػ  ووػّب مشػغوؿ وص يقػـو ل ػالة الفجػر!، وأان عنػدي مشػاول وأعمػاؿ 
كرػػّبة، فيػػأا لنفسػػه بعػػذر ويقػػوؿ: فػػالف لػػي  عنػػدة مشػػاول وص ُي ػػلي الفجػػر، لػػذلك أان يل 

ي  عػػذر أف أصػػلي ال ػػبل بعػػد طلػػوع الشػػم !!، ص ٯبػػوز أف أقػػي  افسػػي فػػذا، ولكػػن أقػػ
 :افسي ٗبا قاله ا٢ببيب 
ْٵظڂطٵ  }} ْٵظڂطٵا ٔٵ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ا ٔٵَٳ ٛٳ  َٳ ٛٳٖٴ ٓٵظڂطٵ  ٚٳ٫ٚٳ٫  زٴْٚٳوځ،زٴْٚٳوځ،  ٖٴ ٓٵظڂطٵتٳ ٔٵ  إڇيځ٢إڇيځ٢  تٳ ٔٵَٳ ٛٳ  َٳ ٛٳٖٴ ٛٵقځوځ   ٖٴ ٛٵقځوځ ؾځ   1717{{ؾځ

لكػػن اْاظُػػر إىَل َمػػن هػػو َفوقَػػك   الػػّدين، وإىل مػػن هػػو دواػػك   الػػدايا، ولكّننػػا وػػّبان 
لػػػدين مقيػػاس رسػػوؿ ت، فلكػػي تػػر ح افسػػػك، مػػاذا ت ػػنع؟ ااظػػر ٤بػػػن هػػو أعلػػى منػػك   ا

 على اعمه. وامشي مرله، وااظر ٤بن هو دواك   الدايا كٌب تعترب وتشكر ت 
فنحن مطالبوف إذا أردان أف اكوف   درجة كارة النػيب، واكػوف معػه   الػدار اآلخػرة 
و  ا١بّنة، أف اخذ دائماً بُسنته وأفعاله وأكواله وهياته، وص الػتم  ألافسػنا أعػذار ألهنػا رٗبػا 

 ار.تكوف أوز 
                                                           

 مسند البزار وجامع الَبمذي عن كذيفة بن اليماف  ٙٔ
 معجم الطرباٍل واألمايل ا٣بميسية للشجري عن أ  ذر  ٚٔ
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  اخلٌف ِٓ اهلل:اخلٌف ِٓ اهلل:
يقولػوف لػه: هػل هػاف عليػك أف  أهل مّكة كاف من  ػمن مشاكسػت م ٢باػرة النػيب 

تػػَبؾ اآل٥بػػة الػػٍب كػػاف يعبػػدها آابئػػك وأجػػدادؾ وأهػػل مكػػة كل ػػم؟!! وص تر ػػى أف أتا معنػػا 
 وتتوجه إىل هذا اآل٥بة ابلعبادة؟!!

 ن كبيبه على الدواـ:فأازؿ ت على كارة النيب الرد، ألف ت كاف يُرّد ع 
                       : 

إذا كػػاف كاػػرة النػػيب خػػائف مػػن العػػذاب، فػػأين اػػذهب ٫بػػن؟!! كػػٌب اخػػذ ابلنػػا!، إذا  
كاف الذي وفر ت لػه مػا تقػّدـ مػن ذابػه ومػا أتّخػر، والػذي وعػدة ساػه سػيبعره ا٤بقػاـ احملمػود، 

  ي وعػػػػدة سْف سػػػػيُػْعطيه كػػػػل مػػػػا يريػػػػد كػػػػٌب يَػْرَ ػػػػى والػػػػذ                       
مػػن عػػذاب عظػػيم، وعظػػيم يعػُب عػػذاب شػػديد!! فمػػاذا افعػػل  ومػػع ذلػػك ٱبػاؼ  الاػحى(الاػحى(٘٘))

 ٫بن اي أكباب النيب واي أّمة النيب؟!!.
يمػػا يُػْغاػػب ت لػػذلك ٯبػػب علػػى ا٤بػػؤمن أْف ٯبّمػػل افسػػه دومػػاً اب٣بػػوؼ مػػن الوقػػوع ف

 -ولػػػو صػػػغّبة  -لػػػو اظػػػر إليػػػه وهػػػو علػػػى مع ػػػية  عنػػػدما تُػَ يلػػػيء لػػػه ا٤بعاصػػػي، ألف ت 
 واب عليه، وإذا َواب ت عليه مل يُفلل بعد لك أبداً.

 ولذلك كاف العلماء العاملوف يقولوف:
  ب٘ ب٘ ٚغهٚغه  ٚأْت تؿعً٘  ؾتكع   غدط ا  ٚأْت تؿعً٘  ؾتكع   غدط ا    ) ٫ تٴكػٸط شْباڄ ؾعػ٢ إٔ ٜطاى ا  ) ٫ تٴكػٸط شْباڄ ؾعػ٢ إٔ ٜطاى ا    

إاّيؾ أف تست غر ذاب فتقوؿ: هذا ذاب هّْب، وهذا ذاػب بسػيط، كػٌب أانػا   الػزمن 
 الذي اعيش فيه هناؾ ذاوب من الكبائر والناس ص تعتربها ذاوب!!.

وصػػلنا إىل كالػػة   ع ػػران هػػذا أف كرػػّب ِمػػَن ا٤بسػػلمْب ص يعتػػرب الكػػذب ذاػػب!! هػػل 
منػه؟!! ص، مػع أف أصػحاب  إىل ت ٰباسب افسه على أف الكذب ذاػب ويريػد أف يتػوب 

 :رسوؿ ت بْبلَ ٥بم النيب ذلك فقد سألوا النيب 
ٌٵ  }} ٌٵٖٳ ْٹٞ  ٖٳ ْٹٜٞٳعٵ ٔٴ؟  ٜٳعٵ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٴ؟ايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٍٳ  ايڃ ٍٳقځا ٕٴ  قځسٵقځسٵ: : قځا ٕٴٜٳهڂٛ ٍٳ  شٳاىځ،شٳاىځ،  ٜٳهڂٛ ٍٳقځا ٌٵ: : قځا ٌٵٖٳ ٔٴ؟  ٜٳػٵطڇمٴٜٳػٵطڇمٴ  ٖٳ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٴ؟ايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٍٳ  ايڃ ٍٳقځا ٕٴ  قځسٵقځسٵ: : قځا ٕٴٜٳهڂٛ   ٜٳهڂٛ
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ٍٳ  شٳاىځ،شٳاىځ، ٍٳقځا ٌٵ: : قځا ٌٵٖٳ ٔٴ؟  ٜٳهڃصٹبٴٜٳهڃصٹبٴ  ٖٳ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٴ؟ايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٍٳ  ايڃ ٍٳقځا ُٳا  ""  ٫، قاٍ ا :٫، قاٍ ا :: : قځا ْٻ ُٳاإڇ ْٻ ٔٳ  ايڃهځصٹبٳايڃهځصٹبٳ  ٜٳؿڃتٳطڇٟٜٳؿڃتٳطڇٟ  إڇ ٔٳايډصٹٜ   ٫٫  ايډصٹٜ

ٕٳ"  ٓٴٛ َٹ ٕٳ" ٜٴ٪ٵ ٓٴٛ َٹ   1818{{ٜٴ٪ٵ

 عليػػه، وقػػد يسػػرؽ مثل يتػػوب فيتػػوب ت  فػػا٤بؤمن قػػد يَقتػػل مثل يتػػوب فيتػػوب ت 
عليػػه، لكػػن ا٤بػػؤمن لػػي  بكػػذلاب، هػػذا الػػذاب ص ٰباسػػب أكػػد افسػػه عليػػه إص مػػا اَػػدَر مػػن 

 :والّلعب قاؿ  ا٤بؤمنْب على أاله ذاب!!، وكٌب   الّل و
َٵعٳحٴ  إڇْٿٞإڇْٿٞ  }} َٵعٳحٴ٭ځ ٍٴ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٭ځ ٍٴأځقڂٛ   1919{{  سٳكڋاسٳكڋا  إڇ٫إڇ٫  أځقڂٛ

لكػن هػذا ذاػب مػن الػذاوب الػذي اسػت اا  ! .... كٌّب   ا٤بزاح لي  فيه كذب أبداً 
بػه النّػاس وص تعتػػربة ذابػاً اب٤بػػرلة!!، مػن الػػذي يتػوب مػن ذاػػب الكػذب؟!! لػػو أردان   يػـو مػػن 

، هػػل سػػنجدة خػػايل مػػن الكػػذب؟ األايـ وعملنػػا فػػيش وتشػػبيه ١بماعػػة  مػػن ا٤بسػػلمْب عػػن يػػـو
اندر، ورٗبا ٪بد فيه كذابت معدودة، ألانػا اسػت نلا ابلػذاوب، ومل اعػد ها ذاػوب، وهػذة اسػت ااة 

ـ الغيػػوب  ، ألف الػػػذي ُيَ ػػغِّر الػػذاب جاهػػل ٗبقػػػاـ ت سػػبحااه وتعػػاىل الػػػذي ٕباػػرة عػػالل
 سيحاسبه على هذا الذاب.

  اخلالص تاإلخالصاخلالص تاإلخالص
                .... : عػػػاد تُ مػػػرلة أخػػػرى يكػػػرر اإلخػػػالص، كػػػٌب

اتأكد أف ا٣َباَلص ابإلخالص، واإلخالص يعِب أف يكوف العمػل خال ػاً لوجػه ت، أان ذاهػب 
ألزور مػريض، لػي  ألجػل أف كتيػِب إذا مػرض شػخا عنػدي، لكػن أان أزورة ع، فػإذا مػرض 

دي، ومل كت هػػذا الشػػخا الػػذي زرتػػه لػػزايرا، هػػل سػػأكزف؟ ص، ألٍل عملػػ  ذلػػك أكػػد عنػػ
العمػػػل ع، وسػػػ خذ أجػػػرى مػػػن ت، ولػػػو ُهػػػو أ ٍل سػػػيأخذ أجػػػرة مػػػن ت، وإذا مل كا فػػػأان مل 

 ، ألف ا٤بؤمن يتعامل مع ت.أخسر شيء، ألٍل أعمل العمل ع 
ب ا١بنازة ويعلػم أٍل أعّزِيػه!! لكػن ع، سأقـو بتشييع جنازة، لي  ألجل أف يراٍل صاك
 كٌب آخذ األجر موفوراً كاماًل من عند ت تبارؾ وتعاىل.

                                                           
  ريخ دمشع صبن عساكر، وذذيب اآلاثر للطربي ٛٔ
 معجم الطرباٍل عن ابن عمرر ي ت عن ما ٜٔ
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أي عمػػل أعملػػه ولػػو قليػػل أعملػػه ع، أتبسػػم   وجػػه أخػػي ع، أقػػوؿ كلمػػة طيبػػة أرجػػو 
فا وجػه ت .. كػل عمػل أعملػه ع، وهػذا هػو العمػل ا٣بػالا الػذي سػ خذ بػه األجػر العظػيم 

 .اء ت يـو لق
        وبعػد ذلػك قػػاؿ ٥بػم        وبػْبل أكػػواؿ النػاس   زمااػػه وىف

 زماانا إىل يـو القيامة، من سيخرج من سوؽ الدايا خسراف؟
                     : 

الذي سيخرج من الدايا م ما كاف عندة من الػدايا مػن وػُب ومػن مػاؿ ومػن عقػار ومػن 
عياؿ ومن ومنائف، سيأا   اآلخرة لي  معػه شػيء مػن ا٢بسػنات وص مػن ال ػا٢بات، وهػذا 

 هو ا٣بسراف ا٤ببْب: 
                الدايا لن ا٣بسراف الشديد، ألف كل الذي تركه

 ... .ينفعه يـو لقاء ت 
 َهْب أاك ملك  الدايا سٝبع ا، ما الذي يكوف معك من ا عند ا٤بوت؟!! 

رجل من األونياء، وكاف عمدة بلػدة انبلػ    فلسػطْب، وكػاف مػن أوػُب أونيػاء البلػد، 
يلي وصلى أوصدة وصية وريبة وهػو يعػامي سػكرات ا٤بػوت، قػاؿ ٥بػم: عنػدما تكفنػوٍل بعػد تغسػ

وتاػعوٍل   الػنعش، أخرجػوا يػدي واجعلوهػا خػػارج الػنعش، وطوفػوا   شػوارع ا٤بدينػة ُكّل ػػا، 
فقػػاؿ لػػه أبنػػاؤة: ٤بػػاذا؟ قػػاؿ: كػػٌّب يعػػرؼ النػػاس أفل َأْوػػُب َأْونيػػاء انبلػػ  َخػػَرَج مػػن الػػّدايا ومػػن 

 أمالكه، ويدة فاروة لي  في ا شيء!!.

  اٌثالياخ اٌظاحلاخاٌثالياخ اٌظاحلاخ
 صيد إىل هناؾ وّب ا٢بسنات؟!!من الذي يستطيع أف ٰبوؿ ر 

 :إذاً اإلاساف التقي النقي الذي ٯُبَّ زْ 
                                            ((ٗٙٗٙ)الك ف)الك ف 

 هػػػػػي الػػػػػٍب فػػػػػا ا٤بقػػػػػاـ العظػػػػػيم هنػػػػػاؾ ..  ،!!!! األشػػػػػياء الػػػػػٍب اسػػػػػت ْب فػػػػػا   الػػػػػدايا
 :يقوؿ في ا النيب 
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ُٵسٴاا  }} ُٵسٴيڃشٳ ٘ٹ  يڃشٳ ًډ ٘ٹيٹ ًډ ُٵٮڂ  يٹ ُٵٮڂتٳ ٕٳ،  تٳ ُٹٝعٳا ٕٳ،ايڃ ُٹٝعٳا ٕٳ  ايڃ ٕٳٚٳغٴبٵشٳا ٘ٹ  ٚٳغٴبٵشٳا ٘ٹايًډ ًډ ُٵسٴ  اي ُٵسٴٚٳايڃشٳ ٘ٹ  ٚٳايڃشٳ ًډ ٘ٹيٹ ًډ ٰځ  يٹ ُٵ ٰځتٳ ُٵ ٔٳ  َٳاَٳا  ٕڇٕڇتٳ ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ٚٳاتٹ  بٳ ُٳا ٚٳاتٹايػٻ ُٳا   ايػٻ

  2020{{ٚٳا٭ځضٵ ڇ ٚٳا٭ځضٵ ڇ 

كلمػػات اسػػت وف فػػا، وص ٬بػػتم فػػا ال ػػالة ٕبجػػة أانػػا مشػػغولْب!!، لكن ػػا ٛبػػن مػػا بػػْب 
 .السماء واألرض طاعة وعبادة ع 

ت ْب فػػا هػػي الباقيػػات ال ػػا٢بات، وسػػيكوف فػػا التقيػػيم وا٤بنػػازؿ هػػذة األشػػياء الػػٍب اسػػ
 .والدرجات يـو ا٤بيقات، وفا اناؿ جوار سيد السادات 

سػػيدان سػػليماف بػػن داود عليػػه وعلػػى ابيِّنػػا أفاػػل ال ػػلوات وأط السػػالـ، سػػخلر لػػه ت 
َبع الطػائرة، ومل تكػن ا١بّن والّطّب وا٥بواء والوكوش وعللمه كل لغات هؤصء، وهو أوؿ مػن اخػ

تطػػػّب ببنػػػزين وص سػػػوصر، وص في ػػػا ميكاايكػػػا، لكنػػػه كػػػاف ٯبلػػػ  علػػػى سػػػّجادة مرػػػل سػػػّجادة 
ال ػالة، وكّلمػا أتػى أكػد ٯبلػ  ٔبػوارة تّتسػع السػجادة، كػٌب أاّػه   يػـو مػن األايـ كػاف علػػى 

ش الّسػػّجادة ٟبسػػمائة ألػػف مػػن اإلاػػ ، وٟبسػػمائة ألػػف مػػن ا١بػػن، ٖبػػالؼ الطيػػور والوكػػو 
واألمراء والوج اء والوزراء، مثّ أمر ا٥بواء أف ٰبمل هذة السجلادة ويطّب فا، فطػارت   ا٥بػواء 

؟!! ص يوجد أبداً.  وهى ٙبمل كل ذلك!!، هل هناؾ طائرة ٙبمل كّل ذلك اليـو
وكااػػ  الّسػػّجادة ٛبشػػى قريبػػة مػػن األرض، وكمػػر ا٥بػػواء أف يكػػوف هػػواء طػػري ورخػػي 

   كػػٌب ص يػػؤذي م:                           ((ٖٖٙٙ)ص)فػػرأى ذلػػك  ص ، هػػواٌء هػػْبِّ ولػػْبِّ
ح  ٔبػػوار بيػػ  ا٤بقػػدس، وكااػػ  عاصػػمة ٩بلكػػة سػػيدان سػػليماف، فنظػػر هػػذا الرجػػل  رجػػل فػػالل
وقػػاؿ: سػػبحاف ت!! مػػا أعظػػم مػػا ُأوا سػػليماف بػػن داود، فحملػػ  الػػّريل ال ػػوت وأوصػػلته 

دان سليماف أراد أف يعطى درس ٤بن كولػه، فػأمر البسػاط أف ينػزؿ، ألذف سيدان سليماف، فسي
فنزؿ ٗبن معه، مث قاؿ للرجل: ص ٚبف، ماذا قل  آافًا؟ قاؿ: قل  ما أعظم مػا ُأوا سػليماف 
ٌر وأعظػم عنػد  بن داود، فقاؿ سيدان سليماف: وعّزة رّ  لتسبيحة واكدة   صحيفة مؤمن خيػْ

 وود.٩بّا أوا سليماف بن دا ت 
الػػذي سػػيدخل منلػػا ا١بنلػػة سػػيندـ، والػػذي قػػاؿ ذلػػك الػػذي ص ينطػػع عػػن ا٥بػػوى، ٤بػػاذا 
سػػيندـ ؟ ألاػػه عنػػدما ٱبػػرج مػػن الػػّدايا يقػػوؿ ٤بػػاذا كنػػ  أ ػػّيع الوقػػ    القيػػل والقػػاؿ، وهنػػا 

                                                           
 صحيل مسلم والَبمذي عن أ  مالك األشعري  ٕٓ
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 ، واألعماؿ ال ا٢بة ا٤بقّربة ٢بارة ت؟!!.هوهناؾ، ومل أستغله   ذكر ت، وىف تالوة كتاب
ين شػيعناهم إىل الػدار اآلخػرة، الواكػد مػن م يتمػِّب تسػبيحة، ويتمنػوف أف افعػل ٥بػم الذ

 شيء وارسله ٥بم، ألهنم ص يستطيعوف عمل شيء!!.
لكن ٫بن وا٢بمد ع معنا اآلف الفرصة، فمػاذا افعػل؟ ا٤بػاهر   الػدايا الػذي يعمػل كمػا 

  قاؿ ت ٢بارة النيب:                                    )اصاشراح()اصاشراح(. 
أاػػ  ٛبشػػى   طريػػع، ٤بػػاذا ٛبشػػػي سػػاكتاٌ؟! اذكػػر ت ، أو اسػػتغفر ت، أو َصػػلِّ علػػػى 
 ، ، اذكػر ت كػٌب كتيػك النػـو رسوؿ ت، كٌب ص تكوف من الغػافلْب، وإذا كنػ  تسػتعد للنػـو

 الـ:ويكفيك قوؿ ا٢ببيب ا٤ب طفى عليه أفال ال الة وأط الس
ٔٵ   }} َٹ ٘ٳ  ًډ ٍٴ اي ٝٳػٵأځ ٌڇ، ؾځ ٝٵ ًډ ٔٳ اي َٹ ٝٳتٳعٳاضٻ  ٘ٹ، ؾځ ٖٹطٶا عٳًځ٢ شٹنڃطڇ ايًډ ٜٳبٹٝتٴ طځا ِڈ  ًٹ َٴػٵ َٵطڇ٨ڈ  ٔٳ ا َٹ ٔٵ َٳا  َٹ ٘ٳ  ًډ ٍٴ اي ٝٳػٵأځ ٌڇ، ؾځ ٝٵ ًډ ٔٳ اي َٹ ٝٳتٳعٳاضٻ  ٘ٹ، ؾځ ٖٹطٶا عٳًځ٢ شٹنڃطڇ ايًډ ٜٳبٹٝتٴ طځا ِڈ  ًٹ َٴػٵ َٵطڇ٨ڈ  ٔٳ ا َٹ َٳا 

ٙٴ  ٜٻا ٙٴ إڇ ٚٳاٯخٹطٳ٠ٹ إڇ٫ أځعٵڀځا ٝٳا  ْٵ ٝٵطڇ ايسټ ٙٴ خٳ ٜٻا ٙٴ إڇ ٚٳاٯخٹطٳ٠ٹ إڇ٫ أځعٵڀځا ٝٳا  ْٵ ٝٵطڇ ايسټ   2121{{خٳ

ص تػرد،  من انـ على ذكر ت ًكتب طواؿ ليلته قائماً ذاكراً، فإذا استيق  كاف لػه دعػوة
لكن الذي يناـ على أونية، أين هو وأين أصحاب هػذا الطريػع؟!! وإذا جػاءة ا٤بػوت   النػـو 
ستكوف م يبة من ا٤ب ائب الكبّبة!، والذي يناـ على الفي  بوؾ، اف  األمػر، وخاصػة إذا 

 انـ على منامنر ُمؤذية و٨ُبزية والعياذ ابع:
ٌټ  ٜٴبٵعٳحٴٜٴبٵعٳحٴ  }} ٌټنڂ ٘ٹعٳعٳ  َٳاتٳَٳاتٳ  َٳاَٳا  عٳًځ٢عٳًځ٢  عٳبٵسٺعٳبٵسٺ  نڂ ٝٵ ٘ٹًځ ٝٵ   2222{{  ًځ

 فمػػػػا الػػػػذي ٲبنعنػػػػا مػػػػن ذكػػػػر ت علػػػػى الػػػػدواـ؟!! كػػػػٌب اكػػػػوف مػػػػن أهػػػػل النجػػػػاة يػػػػـو
 القيامة إف شاء ت.

 أهل ا٣بسارة هؤصء يبْب لنا ت كا٥بم، اسأؿ ت ا٢بف  والسالمة أٝبعْب فيقوؿ:
                       : 

قف من فػوق م انر، واألرض مػن ٙبػت م انر، ألهنػم   ج ػنم، فيكػوف كلػه   النػار: الس
                     يعِب دوما كافظوا على تقوى ت. 

                                                           
 سنن النسائي والطرباٍل عن عمرو بن عبسة  ٕٔ
 صحيل مسلم ومسند أٞبد عن جابر  ٕٕ
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  ادلثششًْ ِٓ ادلمشتنيادلثششًْ ِٓ ادلمشتني
٪بػد أف هنػاؾ ٝباعػة ، عندما انظر إىل مراتػب أهػل اإلٲبػاف الػٍب خ لػ م فػا الػرٞبن 

٥بم الُبشرى   الدايا واآلخػرة، وهنػاؾ ٝباعػة أعلػى مػن م أمػر ت ا٢ببيػب بذاتػه  جعل ت 
  :أف يُبشػػػػػػػػػػرهم                                          ((ٗٚٗٚ)األكػػػػػػػػػػزاب)ومل يُقػػػػػػػػػػل  األكػػػػػػػػػػزاب

ابلفاػػل الكبػػّب  ة  يُبشػػرهم رسػػوؿ ت ا٤بػػؤمنْب   زمااػػك، ولكػػن ا٤بػػؤمنْب إىل يػػـو القيامػػ
 .الذي ج لزة ٥بم ت 

 عندان   اآلايت ِصنف من هؤصء الذين يبشرهم رسوؿ ت، َمن هم؟
                   : 

 :      هؤصء: 
  رسوؿ ت:  من الذي يبشرهم؟     . 

   استُػْوجبوا هذة البشرى؟
       : 

، وبعػض العلمػاء قػاؿ أاػه الشػيطاف، ومػن م مػن والطاووت كل شيء يُعبد دوف ت 
قاؿ أاه الػدايا، ومػن م مػن قػاؿ أاػه ا٥بػوى، ولكننػا ٪بمل ػا مػرة واكػدة، فكػل شػيء يُعبػد دوف 

 ميه طاووت.ت اس
يعػػػِب ٝبػػػع،               ولػػػذلك هنػػػاؾ قػػػراءة ُأخػػػرى: 

 وأكرب الطواوي  الٍب ٛبنع اإلاساف عن طاعة ت والتأسي برسوؿ ت هي ا٥بوى.
 فلو أف اإلاساف اجتاز عقبة هواة فيا هناة:

                                                                  )النازعات()النازعات(. 

 آفة اآلفات الٍب تايِّع السابقْب وا٤بعاصرين والالكقْب ا٥بوى، وماذا أفعل؟
 أعمل بوصية ا٢ببيب الٍب يقوؿ في ا:
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ٔٴ  ٫٫  }} َٹ ٔٴٜٴ٪ٵ َٹ ِٵ  ٜٴ٪ٵ ِٵأځسٳسٴنڂ ٕٳ  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  أځسٳسٴنڂ ٕٳٜٳهڂٛ ٙٴ  ٜٳهڂٛ ٛٳا ٙٴٖٳ ٛٳا ُٳ  تٳبٳعٶاتٳبٳعٶا  ٖٳ ُٳيٹ ٘ٹ  دٹ٦ٵتٴدٹ٦ٵتٴ  اايٹ ٘ٹبٹ   2323{{  بٹ

إايؾ أف ٘بعػػل هػػواؾ يػػتحكلم فيػػك، فمعظػػم مشػػاكل ا٣بلػػع كاليػػاً سػػبب ا ا٥بػػوى، مػػراًل: 
يريد أكدهم أف ٱُبا  هذا الولد من أوصدة ٔبػزء مػن ا٤بػّباث أكػرب مػن إخوتػه، ٤بػاذا؟ ٥بػوى   

، وقػ  افسه، فتحػدث ا٤بشػاكل بينػه وبػْب األوصد، وبػْب األوصد وبػْب بعاػ م ولػي  ٥بػا كػلٌّ 
 على ذلك، معظم ا٤بشاكل الٍب ٙبدث   ٦بتمعنا سبب ا األساسي ا٥بوى.

  اذثاع األؼغٓاذثاع األؼغٓ
فمػػن ٯبتنػػب كػػل الطواويػػ ، أي كػػل مػػا دوف ت، وُيسػػيطر علػػى هػػواة، ويُنيػػب ويرجػػع 

 :          إىل ت:
 من ٲبشي على هذة الروشتة البسيطة:

       : 
ومل يػػػذكر البشػػػرى، ألف الُبشػػػرى مػػػن ت ومػػػن رسػػػوؿ ت ص يسػػػتطيع أكػػػٌد أف ٰبػػػوي 
 معناهػػػػػػا، أو يسػػػػػػتوعب فحواهػػػػػػا إص إذا ذاق ػػػػػػا وٛبللػػػػػػى فػػػػػػا ورعاهػػػػػػا، وهػػػػػػي أمػػػػػػوٌر خاصػػػػػػة

 كيف يعرف ا؟
       : 

تظ ػػر  هػػؤصء الػػذين خ لػػ م ت سػػبحااه وتعػػاىل فػػذة الُبشػػرى أوؿ عالمػػة مػػن عالمػػاذم
 ٥بم ولغّبهم:
             : 

بعػػض السػػادة ا٤بفسػػرين علػػى قػػدرهم يقػػوؿ: أي يػػَبؾ الُكفػػر ويتبِّػػع اإلٲبػػاف، لكػػن ت 
أي يَبكوف ا٢َبَسن ويتبعوف األكسن، وهل الكفر كسػن؟!! ص،        يقوؿ: 

فيتبعوف أكسنه يعػِب يَبكػوف ا٢بسػن وٲبشػوف خلػف األكسػن، وص أكسػن مػن كػالـ ت تبػارؾ 
 وتعاىل وهو القرآف الكرَل، ف م يتبعوف القرآف   كل أكوا٥بم.

                                                           
 عن مامعجم السقر وشرح السنة عن عبد ت بن عمرو ر ي ت  ٖٕ
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معظػػم ا٤بشػػاكل   ع ػػران هػػذا أف النػػاس تػػَبؾ القػػرآف ويقولػػوف: الشػػيخ فػػالف قػػاؿ، 
اػػَبؾ ا٤بشػايخ و٪بعػػل أافسػػنا مػػع القػػرآف  والشػيخ فػػالف أفػػٌب، والشػػيخ فػالف رأيػػه كػػذا .. أفػػال

سػػتنت ي كػػل هػػذة ا٤بشػػاكل، ولػػن  ومػػع رسػػوؿ ت؟! لػػو بقينػػا مػػع القػػرآف ومػػع رسػػوؿ ت 
 يكوف بيننا خالؼ وص اختالؼ وص إتالؼ وص شيء من هذا القبيل.

فيتبعػػوف أكسػػنه يعػػِب يػػَبؾ ا٢بسػػن ويتبػػع األكسػػن، مػػرالً ٝباعػػة يػػدعوة إىل ا١بنػػة ف ػػذا 
وٝباعػػة يػػدعوة إىل النظػػر إىل وجػػه ت   ا١بنػػة وهػػذا أكسػػن، فيمشػػي مػػع مػػن؟ مػػع  كسػػن،

األكسن، وهكذا فكلما يسػتمع لقػوؿ ٲبشػي خلػف األكسػن، أو ٝباعػة يػدعوة إىل أف يعمػل 
ابلدين للػدايا، وٝباعػة يػدعوة إىل أف يعمػل ابلػدين لر ػا رب العػا٤بْب، فيأخػذ ابألكسػن علػى 

 :                     الفور، وهؤصء:
واخذ من ا إشارة صػغّبة سػلوكية صػغّبة ٫بػن   كاجػة إلي ػا كلنػا   اعمتتمػع: جلسػُ  
مػػع شػػخا أو اثنػػْب أو أي ٝباعػػة، وتكلمػػوا   أي مو ػػوع، فػػأان آخػػذ أكسػػن مػػا عنػػدهم، 

 ع بػػػػػػػه وػػػػػػػّبي ... لػػػػػػػذي إذا أردت أف أاقلػػػػػػػه لينتفػػػػػػػوهػػػػػػػذا الػػػػػػػذي أسػػػػػػػتمع إليػػػػػػػه، وهػػػػػػػذا ا
لكن مشاكل النػاس أاػه كخػذ أسػوأ الكػالـ وينقلػه لػنانـ، فيعمػل فػًب ويعمػل مشػاكل ص كػدل 

   شأهنم: كما قاؿ   ٥با وص عدل ٥با، لكن أصحاب رسوؿ ت 
ٕٳ  }} ُٹعٴٛ ٕٳٜٳذٵتٳ ُٹعٴٛ ٘ٹ  شٹنڃطڇشٹنڃطڇ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٜٳذٵتٳ ًځٸ ٘ٹاي ًځٸ ٕٳ  اي ٓٵتٳكڂٛ ٝٳ ٕٳؾځ ٓٵتٳكڂٛ ٝٳ ٜٹبٳ  ؾځ ٜٹبٳأځطځا ّڇ  أځطځا ّڇايڃهځ٬ځ ُٳا  ايڃهځ٬ځ ُٳانځ ٓٵتٳكٹٞ  نځ ٓٵتٳكٹٜٞٳ ٌٴ  ٜٳ ٌٴآنٹ ُٵطڇ  آنٹ ُٵطڇايتٳٸ ٘ٴ  ايتٳٸ ٜٹبٳ ٘ٴأځطځا ٜٹبٳ   2424{{  أځطځا

ينتقػػوف الكلمػػات والعبػػارات واأللفػػاظ الػػٍب ص ٘بػػرح ا٤بشػػاعر، وص ُت ػػيب أي إاسػػاف 
 سذى   افسػػه، أو ابمتعػػاض   قلبػػه، وإ٭بػػا ٱبتػػاروف األلفػػاظ ا٢بسػػاف عمػػالً بقػػوؿ الػػرٞبن 

 ليكواوا كما قاؿ ت:
                    : 

 يُبشػػػػػػرة يعمػػػػػػل كمػػػػػػا و لػػػػػػل وبػػػػػػْبل ت   اآلايت  إذاً الػػػػػػذي يُريػػػػػػد كاػػػػػػرة النػػػػػػيب 
 الكرٲبة الٍب أشران إلي ا.

                                                           
 لَْيُسوا رَِجاؿٌ  ٲبٌَِْب، ِإىَلٰ  َيَديْهِ  وَِكْلَتا تَػَعاىَلٰ  الرلْٞبٰنِ  ٲبَِْبِ  َعنْ : }  عنبسة بن عمرو عنوا٢بدي  بتمامه كما رواة الطرباٌل  ٕٗ

، اّلللِ  ِمنَ  َوقُػْرِفِمْ  ٗبَْقَعِدِهمْ  َوالش َ َداءُ  فَ النلِبي و  يَػْغِبُطُ مُ  النلامِنرِيَن، َاَظرَ  ُوُجوِهِ مْ  بَػَياضُ  يَػْغَشىٰ  ُشَ َداَء، َوصَ  ِسَاِْبَياءَ   ُٝبلاعٌ  ُهمْ  تَػَعاىَلٰ
تَػُقوفَ  اّلللِ  ِذْكرِ  َعَلى ٯَبَْتِمُعوفَ  اْلَقَباِئلِ  اَػَوازِعِ  ِمنْ  ـِ  َأطَاِيبَ  فَػيَػنػْ َتِقي َكَما اْلَكاَل  ا٤بساايد جامع، ( طب) { َأطَايَِبهُ  التلْمرِ  آِكلُ  يَػنػْ

 .يلوا٤براس
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  هذة اآلايت عقد مقاراة بْب ا٤بؤمنْب ووّب ا٤بؤمنْب، فبعػد أف ذكػر ا٤بػؤمنْب  وت 
 ى، فعاد ليعرفنا فال ت لنشكرة على عطااية فقاؿ:الذين ٥بم الُبشر 

                       : 
 يعػػػػِب مػػػػػن كتػػػػػب ت عليػػػػػه الُكفػػػػػر والاػػػػػالؿ والعػػػػػذاب، هػػػػػل تسػػػػػتطيع أف تنقػػػػػذة؟!!

                        ((٘ٙ٘ٙ)الق ا)الق ا. 
علي ا هي اعمة ا٥بداية، والػٍب تفالػل علينػا فػا ت  أف أكرب اعمة اشكر ت  لنعرؼ

، ص بعمػػل وص بنسػػب وص ٗبػاؿ وص بشػػيء أبػػداً، ولكنػه تفا ػػٌل منػػه فاػالً وكرمػػاً مػػن عنػدة 
  تبػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ وتعػػػػػػػػػػػػػػػػاىل علينػػػػػػػػػػػػػػػػا:                                  ((ٚٚ)ا٢بجػػػػػػػػػػػػػػػػرات)ا٢بجػػػػػػػػػػػػػػػػرات  ...... 

 لكنه لو مل ُٰببب إلينا اإلٲباف وزينه   القلوب، هل استطيع أف افعل شياًا؟!! ص.
                       : 

 ما داـ سبق  له من ت السوئ فمن ذا الذي يُنقذة أو ٱُبرجه؟!
 فقد كاف رسوؿ ت يقوؿ لعمه:

ٌٵ  }} ٌٵقڂ ُٳ١ڄ  قڂ ًٹ ُٳ١ڄنځ ًٹ ٞٻ  يځوځيځوځ  تٳذٹبٵتٳذٹبٵ  نځ ًځ ٞٻعٳ ًځ ٗٳا  عٳ ٗٳابٹ ّٳ  ايؿٻؿځاعٳ١ڂايؿٻؿځاعٳ١ڂ  بٹ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ،  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹ،ايڃكٹ ٝٳا ٌٵ  ايڃكٹ ٌٵقڂ ٘ٳ  ٫٫  قڂ ٘ٳإڇيځ ٘ٴ  إڇ٫إڇ٫  إڇيځ ٘ٴايًډ ًډ   2525{{  اي

 َعْبػػدِ  ِمللػػةِ  َعػػنْ  فػػدخل عليػػه الشػػيطاف اإلاسػػي أبػػو ج ػػل وقػػاؿ لػػه: اي أاب طالػػب َأتَػْروَػػبُ 
 من ت: أف العناية وهذة هي ا٤ب يبة لنعرؼ أتريد أف تَبؾ دينك ودين آابئك؟ اْلُمطلِلِب؟

ييلييييييىالي ل ق َيييييي يميييييياي  بيلقيييييي يصيييييين  لييييييىالي ل ق َيييييي يميييييياي  بيلقيييييي يصيييييين  

يي

ييل يييييي ي هتيييييي َق يوالي نو  قيييييي ي شيييييي  ل يييييي ي هتيييييي َق يوالي نو  قيييييي ي شيييييي  

يي ييييني ل  يييي يمقيييي ي  له  َيييي يمييييا ييييني ل  يييي يمقيييي ي  له  َيييي يمييييامييييايج   ييمييييايج  

يي

ييوهييي ي لقويييىسي لايييُ ي تيييًيلييي يي نييي وهييي ي لقويييىسي لايييُ ي تيييًيلييي يي نييي 

يي يي ق َييييي يصييييين  يصو لضيييييً صيم ييييي نه  ق َييييي يصييييين  يصو لضيييييً صيم ييييي نه 

يي

يييي  يييي و ليييلو يىيييي يولهييي يفُهيييي يوىييي ي يٌلهي ييو ليييلو يىيييي يولهييي يفُهيييي يوىييي ي يٌلهي

مػن سػجودة، وأطػاؿ ت   عمػرة  هي عناية من ت لنػا، ولػو الواكػد منػا سػجد ومل يُقػميي
إىل يـو القيامة يشكر ت على اعمة ا٥بداية واإلٲبػاف، مػا اسػتطاع أف يػوؼِّ بشػكر هػذة النعمػة 

 أبداً!! لذلك ص بد أف استحار فال ت علينا فذة النعمة اإل٥بية والٍب هي اعمة اإلٲباف.

                                                           
 ا٢باكم   ا٤بستدرؾ عن أ  هريرة  ٕ٘
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  أىً اٌغشفأىً اٌغشف
   التقوى ٢بارة ٥بم الدرجات الُعال: لكن الذين ارتقوا   مقاـ اإلٲباف، وزادوا 

                       : 
 :هذا ا٤بقاـ الذي اسأؿ ت أف اكوف من أهله أٝبعْب، يقوؿ فيه سيدان رسوؿ ت 

ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٓٻ١ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  إڇ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٖٳا  ٜٴطٳ٣ٜٴطٳ٣  غڂطٳؾڄاغڂطٳؾڄا  ايڃذٳ ٖٹطٴ ٖٳاظځا ٖٹطٴ ٔٵ  ظځا ٔٵَٹ ٗٳا،  َٹ ٓٹ ٗٳا،بٳاطٹ ٓٹ ٗٳا  بٳاطٹ ٓٴ ٗٳاٚٳبٳاطٹ ٓٴ ٔٵ  ٚٳبٳاطٹ ٔٵَٹ ٖٳا،  َٹ ٖٹطڇ ٖٳا،ظځا ٖٹطڇ ٘ٴ  ظځا ٖٳا ايًډ ٘ٴأځعٳسٻ ٖٳا ايًډ ٔٵ  أځعٳسٻ ُٳ ٔٵيٹ ُٳ   يٹ

ِٳ ِٳأځطڃعٳ ّٳ،  أځطڃعٳ ّٳ،ايڀډعٳا ّٳ،  ٚٳأځؾڃؿٳ٢ٚٳأځؾڃؿٳ٢  ايڀډعٳا ّٳ،ايػٻ٬ ٌڇ  ٚٳقٳًډ٢ٚٳقٳًډ٢  ايػٻ٬ ٝٵ ًډ ٌڇبٹاي ٝٵ ًډ ٓٻاؽٴ  بٹاي ٓٻاؽٴٚٳاي ّٷ  ٚٳاي ٝٳا ّٷْٹ ٝٳا   2626{{  ْٹ

 ما الروشتة ٤بن يريد هذة الغرؼ؟
 أوؿ شيء:

                             ((ٕٕٗٗ)ا٢بػػػػج)رج منػػػػه إص الكػػػػالـ ا٥بػػػػْبِّ اللػػػػْبِّ ص ٱبػػػػ ا٢بػػػػج
الطيػػب الػػذي ُٰبػػب أف يسػػمعه النػػاس ويستأاسػػوف بػػه، فػػال ٱبػػرج منػػه كلمػػة صويػػة، وص كلمػػة 
انبيػػة، وص كلمػػة شػػاذلة تػػؤذي اآلخػػرين، وإ٭بػػا كالمػػه دائمػػاً بلسػػم وشػػفاء إف كػػاف ٤بػػن يعيشػػوف 

ذا ُخلػػػُع ا٤بسػػػلم، هػػػل يُبػػػاح معػػػه، أو ١بّبااػػػه، أو لزمالئػػػه   العمػػػل، أو للنػػػاس أٝبعػػػْب، وهػػػ
 للمسلم اي رسوؿ ت أف يسب  أكداً أو يشتم أكدًا؟ قاؿ:

ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٔٳ  إڇ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٝٵؼٳ  ايڃ ٝٵؼٳيځ ٕڇ  يځ ٕڇبٹايًډعٻا ٕڇ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  بٹايًډعٻا ٕڇ،ايڀډعٻا ـڇ  ٚٳ٫ٚٳ٫  ايڀډعٻا ـڇايڃؿځاسٹ   2727{{ايڃبٳصٹ٤ٟٹ ايڃبٳصٹ٤ٟٹ   ٚٳ٫ٚٳ٫  ايڃؿځاسٹ

ص يسػػب  أكػػداً أبػػداً كػػٌب ولػػو كػػاف مػػن الكائنػػات ا٢بيػػة الػػٍب جعػػل ت في ػػا روح، ألف 
  ا روٌح أكياها فا ت تبارؾ وتعاىل، وكلمة اللعن ص ٘بري على لسااه أبداً.في

وسبحاف ت كلمة اللعن ااتشرت بػْب النػاس اآلف، فأجػد الشػباب ٲبزكػوف مػع بعاػ م 
وص يتكلموف مػع بعاػ م إص فػذا الكػالـ، يقػوؿ لػه: تعػاؿ اي ابػن كػذا!!، أو ت يلعػن كػذا!!، 

 العمل ٗبا هنى عنه ت ورسوله!!..وف على ٤باذا؟!! كأهنم ُي رِّ 
 !!، فالنيب قاؿ لنا:وهذا من واب ت 

                                                           
 صحيل ابن خزٲبة ومسند أٞبد عن أ  مالك األشعري ٕٙ
 مسند أٞبد وا٢باكم عن عبد ت بن مسعود  ٕٚ
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ٔٳ  اشٵنڂطٴٚااشٵنڂطٴٚا  }} ٔٳَٳشٳاغٹ ِٵ   َٳشٳاغٹ ٛٵتٳانڂ ِٵ َٳ ٛٵتٳانڂ   2828{{َٳ

فأان عندما ألعن شخا ٗبن مات عنػدة، إف كػاف أبػوة أو أمػه أو وػّبة، فػأان أقػع بػذلك 
لعن ٤بػؤمن، ألف اللعػن      إٜبْب، أرتكب اات اؾ ُكرمة ا٤بي ، واللعن، وص ينبغي أف يكوف ال

كتػػػاب ت علػػػى الكػػػافرين وعلػػػى ا٤بشػػػركْب وعلػػػى الي ػػػود، وص يوجػػػد مػػػن ا٤بػػػؤمنْب ملعػػػوٌف    
  كتػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ت إص الكػػػػػػػػػػػػػػػػػاذبْب:                            ((ٙٔٙٔ)آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػراف)آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  

 كذلران ٙبذيراً شديداً، فقاؿ: أو الظا٤بْب، وكارة النيب 
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٔٳ  إڇشٳاإڇشٳا  ايڃعٳبٵسٳايڃعٳبٵسٳ  إڇ ٔٳيځعٳ ٝٵ٦ٶا  يځعٳ ٝٵ٦ٶاؾٳ ٓٳ١ڂ  قٳعٹسٳتٹقٳعٹسٳتٹ  ؾٳ ٓٳ١ڂايًډعٵ ُٳا٤ٹ،  إڇيځ٢إڇيځ٢  ايًډعٵ ُٳا٤ٹ،ايػٻ ٛٳابٴ  ؾځتٴػٵًځلٴؾځتٴػٵًځلٴ  ايػٻ ٛٳابٴأځبٵ ُٳا٤ٹ  أځبٵ ُٳا٤ٹايػٻ ٗٳا  ايػٻ ٗٳازٴْٚٳ ِٻ  زٴْٚٳ ِٻثٴ   ثٴ

ٗٵبٹطڂ ٗٵبٹطڂتٳ ٗٳا  ؾځتٴػٵًځلٴؾځتٴػٵًځلٴ  ضٵ ڇضٵ ڇا٭ځا٭ځ  إڇيځ٢إڇيځ٢  تٳ ٛٳابٴ ٗٳاأځبٵ ٛٳابٴ ٗٳا،  أځبٵ ٗٳا،زٴْٚٳ ِٻ  زٴْٚٳ ِٻثٴ ٓٶا  تٳأڃخٴصٴتٳأڃخٴصٴ  ثٴ ُٹٝ ٓٶاٜٳ ُٹٝ ُٳا٫  ٜٳ ُٳا٫ٚٳؾٹ ِٵ  ؾځإڇشٳاؾځإڇشٳا  ٚٳؾٹ ِٵيځ   َٳػٳاغڄاَٳػٳاغڄا  تٳذٹسٵتٳذٹسٵ  يځ

ٔٳ  صٹٟصٹٟايډايډ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ضٳدٳعٳتٵضٳدٳعٳتٵ ٔٳيڂعٹ ٕٵ  يڂعٹ ٕٵؾځإڇ ٕٳ  ؾځإڇ ٕٳنځا ٖٵ٬  يٹصٳيٹوځيٹصٳيٹوځ  نځا ٖٵ٬أځ ٗٳا  إڇيځ٢إڇيځ٢  ضٳدٳعٳتٵضٳدٳعٳتٵ  ٚٳإڇ٫ٚٳإڇ٫  أځ ًٹ ٗٳاقځا٥ٹ ًٹ   2929{{  قځا٥ٹ

إف لعنػػَ  أكػػداً ت ػػعد اللعنػػة، فػػإذا كػػاف يسػػتحق ا تنػػزؿ عليػػه، وإف مل يكػػن يسػػتحق ا 
ترجػػع مػػرة اثايػػة عليػػك!، فأاػػ  هنػػا تلعػػن افسػػك، وكواػػك تلعػػن افسػػك يعػػِب تبعُػػد عػػن رٞبػػة 

 ت، ألاك ملعوف.
كاف   إكدى الغزوات وواكدة من ال حابيات ا١بلػيالت كااػ    وؿ ت سيدان رس

 :راكبة انقة، وهذة الناقة أسرع  قلياًل فلعنت ا، فقاؿ 
ٗٳا  َٳاَٳا  خٴصٴٚاخٴصٴٚا  }} ٝٵ ًځ ٗٳاعٳ ٝٵ ًځ ٖٳا  عٳ ٖٳاٚٳزٳعٴٛ ٗٳا  ٚٳزٳعٴٛ ْٻ ٗٳاؾځإڇ ْٻ ًڃعٴْٛٳ١څ  ؾځإڇ ًڃعٴْٛٳ١څَٳ   3030{{  َٳ

كفػػارة هػػذا الػػذاب أف تَبك ػػا كػػرة ٛبشػػي كمػػا تشػػاء، لكػػن اآلف اللعػػن أصػػبل الكلمػػة 
ة الػػٍب ٛبشػػي علػػى لسػػاف ا٤بسػػلمْب كل ػػم، واللعػػن إمػػا لػػنب، أو لػػنُـ، وقػػد ٯبمػػع مػػن الدارجػػ

ماتوا كل م، فيقوؿ: ميِّتينك، وميتينك يعِب أمواتك كل م، وهذة م يبة كربى، فلمػاذا أسػب م 
فا٤بسػػػلم ص ينبغػػػي أف يُسػػػب وص  وقػػػد أفاػػػوا إىل رٞبػػػة ت وإىل ر ػػػواف ت وإىل جنػػػة ت؟!.

 شػػػػػُتم أكػػػػػداً أبػػػػػداً، ولكػػػػػن كمػػػػػا يقػػػػػوؿ ت إذا كػػػػػاف يػػػػػتكلم مػػػػػع وػػػػػّب ا٤بسػػػػػلمْب:يلعػػػػػن وص ي
                  ((ٖٖٛٛ)البقرة)ليعرفوا أف ديننا هو دين األخالؽ الكرٲبة. البقرة 

                                                           
 جامع الَبمذي وأ  داود عن ابن عمر ر ي ت عن ما ٕٛ
 سنن أ  داود والبي قي عن أ  الدرداء  ٜٕ
 ن ك ْب صحيل مسلم ومسند أٞبد عن عمراف ب ٖٓ
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  وإذا كػػاف مػػع ا٤بػػؤمنْب:                            ((ٕٕٗٗ)ا٢بػػج)فػػأقوؿ لػػه كلمػػة  ا٢بػػج
كاف عندة م اب ُأخفِّف م ابه، وإذا كاف مرياػاً ُأشػجعه لتحملػل األمل، وإذا كػاف طيبة، فإذا  

ػػػر عنػػػه ألُفػػػرج عنػػػه ا٥بػػػم، وهػػػذا مػػػا ٯبػػػب أف يكػػػوف عليػػػه كػػػاؿ  عنػػػدة مشػػػكلة أو معاػػػلة أُيسِّ
 ا٤بؤمنْب مع بعا م.

ػن أكػواؿ ا٤بػؤمنْب، فكأانػا ٝبيعػاً  فالطيب من القوؿ الذي يداوي جراح ا٤بؤمنْب، وُٰبسِّ
باء افساايْب، واعامي إخواانػا ا٤بسػلمْب، فػال ٫بتػاج إىل طبيػب افسػاٍل معنػا ألانػا كلنػا أطبػاء أط

افساايْب، وهذا ما كاف عليه سيدان رسوؿ ت وال حابة ا٤بباركْب والتابعْب وال ػا٢بْب أٝبعػْب 
 إىل يـو الدين.

 األمر الراٍل:
ماعػػة الػػذين أخػػذوا الوسػػاـ )أطعػم الطعػػاـ( هػػل ُأطعػػم الطعػػاـ وأان لػػي  معػي شػػيء؟ ا١ب

  العظيم:                                    ((ٜٜ)ا٢بشر)ا٢بشر. 
و٫بن اعرؼ أف سيدان اإلماـ علّي والسيدة فاطمة أازؿ ت في ما مدكاً   سورة كاملػة 

   القرآف، ٤باذا؟

                                                             

                            (()اإلاساف)اإلاساف. 

ص يُطعم الطعاـ للمباهاة وص للفخر، وص ليقولػوا أف فػالف هػذا صػفته كػذا وكػذا، ومػاذا 
 !بل سُيسعد الناس فقط خرةاآلوص  لن أشَبي به شيااً   الدايا أشَبي فذا الكالـ؟

 لكنِب أريد أف ما أفعله أجد له ٜبناً عند من يقوؿ للشيء كن فيكوف.
 األمر الرال :

 أف يكوف له ا يباً من قياـ الليل: )وصلوا ابلليل والناس اياـ( ا٤بؤمن أمرة ت 

                                                    )الذارايت( )الذارايت(  

 :كم ُا لي؟ ولو ركعتْب، قاؿ 
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ٔڇ  }} ٔڇَٳ ٝٵكځظځ  َٳ ٝٵكځظځاغٵتٳ ٔٳ  اغٵتٳ ٔٳَٹ ٌڇ  َٹ ٝٵ ًډ ٌڇاي ٝٵ ًډ ٜٵكځظځ  اي ٜٵكځظځٚٳأځ ٘ٴ  ٚٳأځ َٵطٳأځتٳ ٘ٴا َٵطٳأځتٳ ٝٳا  ا ًډ ٝٳاؾځكٳ ًډ ٔڇ  ؾځكٳ ٝٵ ٔڇضٳنڃعٳتٳ ٝٵ ُٹٝعٶا  ضٳنڃعٳتٳ ُٹٝعٶادٳ ٔٳ  نڂتٹبٳانڂتٹبٳا  دٳ ٔٳَٹ ٔٳ  َٹ ٔٳايصٻانٹطڇٜ ٘ٳ  ايصٻانٹطڇٜ ٘ٳايًډ ًډ   اي

  3131{{  ٚٳايصٻانٹطٳاتٹٚٳايصٻانٹطٳاتٹ  نځجٹريٶانځجٹريٶا

 ى هذا ا٢باؿ.ركعتْب اثنتْب فقط، ولكن ا٤ب م ا٤بداومة عل
 : هػػػذة الغُػػػػرؼ   ا١بنػػػػة، وأهػػػػل هػػػػذة الغُػػػرؼ أكػػػػرب ُمتعػػػػة ٥بػػػػم النظػػػػر إىل وجػػػػه ت 

                                                       ((ٚ٘ٚ٘)الفرقػػػػػػػػػاف)دائمػػػػػػػػػاً  الفرقػػػػػػػػػاف
علػػى الػػدواـ، وهػػؤصء  ه ت يسػػمعوف في ػػا السػػالـ مػػن السػػالـ، ويتمتعػػوف ابلنظػػر إىل وجػػ

 :يقوؿ في م سيدان رسوؿ ت 
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٌٳ  إڇ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٕٳ  ايڃذٳ ٚٵ ٕٳٜٳتٳطٳا٤ٳ ٚٵ ٌٳ  ٜٳتٳطٳا٤ٳ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٔٵ  ايڃػٴطٳفٹايڃػٴطٳفٹ  أځ ٔٵَٹ ِٵ  َٹ ٗڇ ٛٵقٹ ِٵؾځ ٗڇ ٛٵقٹ ُٳا  ؾځ ُٳانځ ٕٳ  نځ ٜٴٛ ٕٳٜٳتٳطٳا٤ٳ ٜٴٛ ٛٵنځبٳ  ٜٳتٳطٳا٤ٳ ٛٵنځبٳايڃهځ ٟٻ  ايڃهځ ٟٻايسټضٿ   ايسټضٿ

ٔٳ  ؾڂلڇؾڂلڇا٭ڂا٭ڂ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃػٳابٹطٳايڃػٳابٹطٳ ٔٳَٹ ُٳؿٵطڇمڇ،  َٹ ُٳؿٵطڇمڇ،ايڃ ٚڇ  ايڃ ٚڇأځ ُٳػٵطڇبٹ  أځ ُٳػٵطڇبٹايڃ   3232{{  ايڃ

بيننػا وبينػه ا٤بليػارات مػن السػنْب الاػوئية، ولػذلك يكػوف  ػوؤة  الكوكب البعيػد جػداً،
خاف  ولي  كالشم  والقمر، ٤باذا؟ لُعلوِّ ا٤بنزلة ولُعلو الدرجة الػٍب أصػابوها فػذة األعمػاؿ 

 الطيبة الٍب بَين ا وف ل ا الرسوؿ الكرَل.
                 : 

ٱُبلػػف الوعيػػد مػػن كرمػػه ومػػن كلمػػه، ولكنػػه ص ٱُبلػػف الوعػػد، فمػػا ت سػػبحااه وتعػػاىل 
وعد به ص بد أف ينفذة، لكن الوعيد يرجع فيه ألاه وفوٌر وركيم وتواب وكػرَل وعظػيم، وُٰببنػا 
ٝباعػػة ا٤بػػؤمنْب، ويريػػد دائمػػاً أف اكػػوف   الػػدرجات العلػػى عنػػدة ألاػػه هػػو الػػذي أكبنػػا قبػػل 

 تعاىل.خلقنا ووهب لنا اإلٲباف تبارؾ و 
أف يوفقنػػا لعمػػل ا٣بػػّبات، واسػػتباؽ الطاعػػات، وا٤بداومػػة علػػى النوافػػل  اسػػأؿ ت 

 والقرابت، وُكسن ا٤بتابعة لسيد السادات
ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًډِ

                                                           
 سنن أ  داود وابن ماجة عن أ  سعيد ا٣بدري  ٖٔ
 البخاري ومسلم عن أ  سعيد ا٣بدري  ٕٖ
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  11اٌظادلٌْاٌظادلٌْ..2929
ا٢بمد ع الذي خ لنا ٖبّب ايب اختارة بػْب األابيػاء وا٤برسػلْب،  -بسمميحرلا نمحرلا هللا  

ولْب واآلخػرين  كتػاب ت تعػاىل القػرآف الكػرَل، وزاد   تفايلنا فاختار لنا خّب كالـ أازله لن
الػػذي صكتيػػه الباطػػل مػػن بػػْب يديػػه وص مػػن خلفػػه تنزيػػٌل مػػن ككػػيم ٞبيػػد، وال ػػالة والسػػالـ 
على من كاف ُخلقه القرآف، وعمله ابلقرآف، وكياته ابلقرآف، بل وأكله واومػه وشػربه ابلقػرآف  

ىل يػػػـو الػػػدين، واجعلنػػػا مع ػػػم ومػػػن م سػػػيدان دمحم وآلػػػه وصػػػحبه وكػػػل مػػػن مشػػػى علػػػى هديػػػه إ
 أٝبعْب .. آمْب آمْب اي رب العا٤بْب.

  اٌمشآْ ًؼً ِشاوً ادلغٍّنياٌمشآْ ًؼً ِشاوً ادلغٍّني
كلِّ مشاكل ا٤بسلمْب أٝبعْب ابلرجوع إىل كتاب ت، فكل واكد منا ٯبب أف يكوف لػه  

ت بػه كل يـو وقفة مع بعض آايت كتاب ت، يقرأ ويعي ويتدبلر، مث يعمل بتوفيع ت ٗبا فتل 
 عليه من آايت كتاب ت تبارؾ وتعاىل.

م؟ و٤بػػػاذا سػػػادوا العبػػػاد عػػػن تبػػػارؾ وتعػػػاىل ر ػػػي ت و  ٤بػػػاذا سػػػاد أصػػػحاب النػػػيب 
والػػػبالد؟ يقػػػاؿ أف ا٤بدينػػػة كنػػػ  إذا مشػػػي    طرقاذػػػا ابلليػػػل تسػػػمع للبيػػػوت دوايً كػػػدويِّ 

م ػػػابيل وػػػاز، ومل يكػػػن ، ومل يكػػػن عنػػػدهم إانرة وص كػػػٌب النحػػػل، مػػػن تػػػالوة كتػػػاب ت 
عنػػدهم وػػّب الشػػمع، لكػػن اػػور القػػرآف مػػع اػػور اإلٲبػػاف يكشػػف ٥بػػم مالمػػل وكقػػائع كاػػرة 

 ، فكاف ص بد وأف يقرأوا القرآف.الرٞبن 
)دعًٓا ايكطإٓ ضغا٥ٌ ضبٓا تبواضى  )دعًٓا ايكطإٓ ضغا٥ٌ ضبٓا تبواضى  يقوؿ لنا   ذلك:  وسيدان عبد ت بن مسعود 

ؾٓكوطأٙ ْٚتوسبطٙ   ؾٓكوطأٙ ْٚتوسبطٙ     --ٖوصا ارتڀواب   ٖوصا ارتڀواب   خڀابوات أضغوًٗا يٓوا ؾٓٓظوط َواشا        خڀابوات أضغوًٗا يٓوا ؾٓٓظوط َواشا          --ٚتعاىل إيٝٓوا  ٚتعاىل إيٝٓوا  

ْٴٓؿصٙ بايٓٗاض  ْٴٓؿصٙ بايٓٗاض بايًٌٝ، ثِ   بايًٌٝ، ثِ 
  فعنػػػدما ينػػػادي ت علػػػيل وعليػػػك ويقػػػوؿ:                   أقػػػوؿ لػػػه: لبيػػػك 

ػػػػػذ مػػػػػا يريػػػػػدة مػػػػػِب، وهػػػػػذا كػػػػػاف مػػػػػن ج أصػػػػػحاب رسػػػػػوؿ ت   ،اي رب، فػػػػػأقرأ وأفقػػػػػه وأافِّ
                                                           

 ـٕٚٔٓ/ٔٔ/ٖهػ ٜٖٗٔمن صفر  ٗٔاألق ر ػ مسجد سيدي يوسف ا٢بجاجي  ٔ
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  :ـ الوراثػة احملمديػة لسػيد األولػْب واآلخػرين وهو من ج كل ال ا٢بْب الػذين كػااوا علػى قػد
                                          ((ٖٕٖٕ)فاطر)فاطر. 

  اٌمشآْ ػثادج األطفياءاٌمشآْ ػثادج األطفياء
 ما عالمة اصصطفاء من ت؟

أف يكػػػػوف العبػػػػد قائمػػػػاً بكتػػػػاب ت تبػػػػارؾ وتعػػػػاىل، وهػػػػذا الوكيػػػػد الػػػػذي ٯبمػػػػع شػػػػل 
، ويوكػد صػفوؼ ا٤بوكػػدين، ويُن ػي ا٤بشػاكل وا٣بالفػات الػػٍب ااتشػرت ابلبلػداف بػػْب ا٤بسػلمْب

 ا٤بسلمْب، ألف كتاب ت فيه كل شيء أازله ت تبارؾ وتعاىل، فكااوا على هذة الشاكلة.
 يقوؿ: سيدي أٞبد بن إدري  

  ؟ ؟ اس تٴ، ٌٖ أغًو ططٜل ايصنط، أّ ططٜل ايكطإٓ   ايٛقٍٛ إىل ا  اس تٴ، ٌٖ أغًو ططٜل ايصنط، أّ ططٜل ايكطإٓ   ايٛقٍٛ إىل ا    }}

    املٓاّ ؾكًتٴ: ٜا ضغٍٛ ا  أُٜٗا أغٴًو: ايصنط أّ ايكطإٓ؟  املٓاّ ؾكًتٴ: ٜا ضغٍٛ ا  أُٜٗا أغٴًو: ايصنط أّ ايكطإٓ؟  ٜتٴ ايٓب ٜتٴ ايٓب ؾطأؾطأ

  {{، ؾاؾتػٌ بت٠ٚ٬ ايكطإٓ ، ؾاؾتػٌ بت٠ٚ٬ ايكطإٓ قاٍ: ايكطإٓ ايكطإٓ ٜا أ سقاٍ: ايكطإٓ ايكطإٓ ٜا أ س

 :وأر اة  وسيدي أٞبد البدوي 
كػػاف إذا اات ػػف الليػػل يقػػـو بػػْب يػػدي مػػوصة يقػػرأ القػػرآف كػػٌب صػػالة الفجػػر، وكااػػ  

فيقػػوؿ: خػػدمُ  سػػيدي أٞبػػد  ه سػػيدي عبػػد العػػاؿ هػػذة عبادتػػه مػػع أاػػه كمػػا ٰبكػػي خادمػػ
  البػػدوي أربعػػْب عامػػاً فمػػا وجدتػػه وفػػل عػػن ذكػػر ت طرفػػة عػػْب:                     

                ((ٖٖٚٚ)النور)النور. 
 كل السلف ال احل الوارثْب ا٤ب طفْب ما عبادذم األصلية؟

 :رسلْب ما قاؿ فيه أمّب األابياء وا٤ب
ٌٴ  }} ٌٴأځؾڃهٳ َٻتٹٞ  عٴبٳازٳ٠ٹعٴبٳازٳ٠ٹ  أځؾڃهٳ َٻتٹٞأڂ ٕڇ  قٹطٳا٤ٳ٠ڂقٹطٳا٤ٳ٠ڂ  أڂ ٕڇايڃكڂطٵآ   22{{  ايڃكڂطٵآ

ولكن مع التدبر والتمعن، وليس  قراءة سريعة، وعد ختمات!!، هػل تعُػد علػى الػذي 
عليك اعمه ص تُعد؟!! إذا كاف صاكب النعم وهػو ا٤بػنعم ص يعُػد عليػك اعمػه، فكيػف تعُػد مػا 

                                                           
 شعب اإلٲباف للبي قي ومسند الش اب عن النعماف بن بشّب  ٕ
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 !!.اته وكوله وطوله وفاله هو واصٌل منك إليه؟! وص ي ل إص ٗبعو 
  ٙبتػػاج كمػػا قػػاؿ ت:                                       ((ٔٚٔٚ)القمػػر)مل يُقػػل:  القمػػر

 )هل من قارئ( ولكن قارئ يتدبلر ويتف لم ويتبحلر   معاٍل القرآف.
معػػاٍل القػػرآف مػػن لػػدف  فُتفػػاض عليػػه  -وهػػذا مػػا ٰبتاجػػه ليتػػدبلر  -وإذا طُ ػػر القلػػب 

كاػػرة الػػرٞبن، مل يقرأهػػا   كتػػاب، ومل يسػػمع ا مػػن عػػامل، ولكن ػػا ٙبتػػاج أوصً ط ػػارة القلػػوب 
 :وسيدان كذيفة ر ى ت عن ماالٍب يقوؿ في ا سيدان عرماف بن عفاف 

 ٖ    ايكطإٓايكطإٓ  قطا٠٤قطا٠٤  ََٔٔ  تؿبعتؿبع  ململ  ايكًٛبايكًٛب  طٗطتطٗطت  يٛيٛ))
٥بمػـو وا٤بشػاكل، ويرمػي اإلاسػاف ٞبولػه القلوب ٙبتاج أف تتط لػر مػن الػدايا والغمػـو وا

 علػػػػػػػى ت، ويُقبػػػػػػػل ابلكليػػػػػػػة علػػػػػػػى مػػػػػػػوصة، فيتػػػػػػػوىلل ت تعليمػػػػػػػه كمػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ   كتػػػػػػػاب ت:
                       )الرٞبن()الرٞبن(. 

 من الذي يُعلم اإلاساف معاٍل القرآف؟
ا٤بػراد مػن اآلايت الػٍب أجراهػا الرٞبن تبارؾ وتعاىل، ألاه أعلم بكتابه، وهو الػذي يعلػم 

 وكاف وص يزاؿ...   كتابه، ألاه رب العباد تبارؾ وتعاىل 
السػػلف ال ػػاحل، وال ػػا٢بوف األفػػذاذ كااػػ  دروسػػ م عبػػارة عػػن أهنػػم يعملػػوف ٕبػػدي  

 كارة النيب الذي قاؿ فيه:
ُٳعٳ  َٳاَٳا  }} ُٳعٳادٵتٳ ّٷ  ادٵتٳ ٛٵ ّٷقځ ٛٵ ٝٵتٺ  ؾٹٞؾٹٞ  قځ ٝٵتٺبٳ ٔٵ  بٳ ٔٵَٹ ٝٴٛتٹ  َٹ ٝٴٛتٹبٴ ٘ٹ  بٴ ٘ٹايًډ ًډ ٕٳ  تٳعٳايځ٢تٳعٳايځ٢  اي ٕٳٜٳتٵًڂٛ ٘ٹ  تٳابٳتٳابٳنٹنٹ  ٜٳتٵًڂٛ ٘ٹايًډ ًډ ٘ٴ  اي ٜٳتٳسٳاضٳغٴْٛٳ ٘ٴٚٳ ٜٳتٳسٳاضٳغٴْٛٳ ِٵ  ٚٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵبٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ   بٳ

ِٴ  ْٳعٳيځتٵْٳعٳيځتٵ  إڇيډاإڇيډا ٗڇ ٝٵ ًځ ِٴعٳ ٗڇ ٝٵ ًځ ٓٳ١ڂ،  عٳ ٓٳ١ڂ،ايػٻهٹٝ ِٴ  ايػٻهٹٝ ٗٴ ٝٳتٵ ِٴٚٳغځؿٹ ٗٴ ٝٳتٵ ُٳ١ڂ،  ٚٳغځؿٹ ُٳ١ڂ،ايطٻسٵ ِٴ  ايطٻسٵ ٗٴ ِٴٚٳسٳؿډتٵ ٗٴ ُٳ٬  ٚٳسٳؿډتٵ ُٳ٬ايڃ ِٴ  ٥ٹهځ١ڂ،٥ٹهځ١ڂ،ايڃ ٖٴ ِٴٚٳشٳنځطٳ ٖٴ ٘ٴ  ٚٳشٳنځطٳ ٘ٴايًډ ًډ   اي

ٔٵ ُٳ ٔٵؾٹٝ ُٳ ٙٴ  ؾٹٝ ٓٵسٳ ٙٴعٹ ٓٵسٳ   44{{  عٹ

 !!!  أبداً  هل تُوجد ٦بال  أفى من هذة اعمتال ؟
 ب رسوؿ ت وال ا٢بْب   كل زماف ومكاف.وكاف على هذة الشاكلة أصحا

 :وأر اة  سيدي عبد الركيم القنائي 
                                                           

 .إكياء علـو الدين ل ماـ أ  كامد الغزاىل  ٖ
 سنن أ  داود عن أ  هريرة  ٗ
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عشػػر عامػػاً، فتػػأثر أتثػػراً شػػديداً ألف  ا٤بغػػرب، وأبػػوة مػػات وكػػاف عنػػدة إثنػػاُولػػد   بػػالد 
 أبػػوة كػػاف مػػن كبػػار العلمػػاء، وأُمػػه كااػػ  مػػن دمشػػع، لكػػن األوليػػاء ص تشػػغل م ا٤بسػػافات،

 واصالت، ولكن ت قرلب ٥بم ا٤بسافات.مع أاه مل يكن عندهم م
فأرادت أف ُٚبرجػه مػن هػذا ا١بػو فأرسػلته إىل أخوالػه   دمشػع، يطلػب العلػم ويسػتزيد 

 .. منه، وٱبرج من ا٢بالة الٍب هو في ا، فمك  هناؾ كٌب سن العشرين
، وقػالوا فعاد عا٤باً، فوجدهم ٧ُبافظْب على كرسي أبيه   ا٤بسجد ا١بػامع لػيجل  عليػه

بعػدها توفػ  أمػه، فقػاؿ: أذهػُب للحػج، فمكػ  ٜبػاٍل سػنوات له: اجل  على كرسي أبيك، 
يتنقلل بْب مكة وا٤بدينة، مدة   مكة، ومدة   ا٤بدينة، ومل ٲبُػد يػدة ألكػد فكػاف يتػاجر ليأكػل 

 من عرؽ جبينه ويت دلؽ، وكل هذا ومل يتزوج.
 قنػػا، ليُبلػػغ رسػػالة ت تبػػارؾ وبعػػد ذلػػك جػػاءة األمػػر مػػن سػػيدان رسػػوؿ ت أف ي ػػبط إىل

وتعاىل، فلما ازؿ قنا ماذا فعل لتبيلغ رسالة ت؟ كاف كل يـو له درس إمػا بعػد الع ػر أو بعػد 
العشاء، والدرس يكوف سف يتلو آية من كتاب ت ويُفسػرها للحا ػرين، وهػذا هنػج ال ػا٢بْب 

   وكْب.ا٤بُ لحْب الوارثْب ٤بقاـ سيد األولْب واآلخرين   كل وق
ـٌ مػن رسػوؿ ت  ، فكػاف يقػوؿ: يل ليلتػاف   كػل أسػبوع أجتمػع في مػا وكاف له إكرا

وأعرض عليػه مػا اسُتشػكل علػيل، فُيجيبػِب عن ػا ٝبيعػاً، ليلػة اإلثنػْب وليلػة  على رسوؿ ت 
لمْب، ا١بمعة، كتيه سيدان رسوؿ ت وكل األسالة الٍب سأ٥با احملبْب والسالكْب وا٤بريدين وا٤بسػ

 .وكاف متوقٌف عندها، فيجد اإلجابة ا٤بوافقة من سيد األولْب واآلخرين 
 فذات مرة ٰبكي وهو   قنا فقاؿ:

منامػاً   رؤيػة ذات ليلػة،  عندما كنػ  اب٤بدينػة ا٤بنػورة مقيمػاً في ػا سػأل  رسػوؿ ت 
لقػد  عن: كيف كدث شع ال در؟ فقػاؿ عليػه ال ػالة والسػالـ: فسأل  في ا رسوؿ ت 

ُشػػػع صػػػدري وأان   اليقظػػػة مػػػا شػػػعرت فيػػػه بشػػػيء مػػػن أمل، وأ ٍل ت بقلػػػب سػػػليم، ليتحمػػػل 
اػزوؿ كػػالـ ت علػى هػػذا القلػػب، ألف القلػب الػػذي خلقػ  بػػه طفػػالً ص يتحمػل هػػذا النػػزوؿ، 

  وأاػ  اي عبػد الػركيم تقػػرأ كتػاب ت الػذي قػػاؿ جػل شػأاه: بسػػمميحرلا نمحرلا هللا           
                                                      ((ٕٕٔٔ )ا٢بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر )ا٢بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
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                                               )فمن رٞبة ت   أف  )الشعراء()الشعراء
واوراايػػة واقػػاء وصػػفاء، وقػػد سػػلم مػػن كػػل شػػيء مػػن هػػذا القلػػب الػػذي ارتاػػاة ر  فيػػه قػػوة 

أمػػراض الػػدايا وعرراذػػا، ٘بػػري فيػػه آايت الػػرٞبن الػػٍب ازلػػ  عليػػه، مل ٱبالط ػػا شػػيء مػػن قػػوة 
أخػػرى، كيػػ  كػػاف كػػالـ ت هػػو القػػوة وا٢بيػػاة، وقػػد كفظػػه ت مػػن الزيػػغ والنسػػياف، ولػػي  

هػػذا ا٤بكػػاف بعيػػداً عػػن ا٥بػػوى، للشػػيطاف سػػلطاف عليػػه، ومػػٌب جػػرى قػػوؿ ت   مكػػاف أصػػبل 
  وهػػذا معػػُب قولػػه تعػػاىل عػػِب:                                     ((ٜٜٔ٘ٔ٘   آؿ آؿ

  وهػػػػذا هػػػػو ا٤بعػػػػُب   قولػػػػه تعػػػػاىل:  عمػػػػراف(عمػػػػراف(                                        
                                                                      
                      ((ٕٕ٘٘)الشػػػورى)ولقػػػد كػػػاف الكتػػػاب واإلٲبػػػاف اػػػوراً   قلػػػيب وعلػػػى  الشػػػورى

ِب جػل شػأاه ٥بػدي النػاس إىل قليب، وكاف قليب اػوراً ي ػدي بػه ت مػن يشػاء مػن عبػادة، وأرسػل
 صراط ت ا٤بستقيم، وهذا هو قليب اي عبد الركيم.

 ستمعيه:٤بمث بعد أف روى سيدي عبد الركيم ذلك يقوؿ 
مػن رسػوؿ ت افسػه،  اي عباد ت هػذا هػو مػا وصػل إيلل   وصػف قلػب رسػوؿ ت 

 وكب رسوله العظيم.وأان هناؾ ابألرض الطيبة اب٤بدينة ا٤بنورة، أاعم بر اء ت 
 ... ف ذا من ج ال ا٢بْب أهل الوراثة الكاملة لسيد األولْب واآلخرين

 آايت كتػػػػػاب ت، واعػػػػػيش في ػػػػػا، سػػػػػواٌء اإلاسػػػػػاف ٗبفػػػػػردة، أو سػػػػػواٌء كنػػػػػا   ٝباعػػػػػة،
وهل هناؾ أكلى من مائدة كتاب ت؟! وهل هناؾ أعلى من كػالـ ت؟! وهػل هنػاؾ أاقػى مػن 

 هذة األلفاظ؟!
 أف اكوف من م أٝبعْب   كل زماف ومكاف. ديدف ال ادقْب اسأؿ ت ف ذا 

 :وهذا ما جعلنا ٬بتار   كل جلسة من هذة ا١بلسات ا٤بباركة
 أف اخػػػػػذ بعػػػػػض آايت القػػػػػرآف واتحػػػػػدلث في ػػػػػا اب٤بعػػػػػاٍل الػػػػػٍب يُل منػػػػػا الػػػػػرٞبن علػػػػػى

 األولػػػػػػوف كسػػػػػػب كػػػػػػاؿ السػػػػػػامعْب، أمػػػػػػا معػػػػػػاٍل كػػػػػػالـ ت تبػػػػػػارؾ وتعػػػػػػاىل فػػػػػػال ُٰبػػػػػػيط فػػػػػػا 
 واآلخروف ولو اجتمعوا!!.
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  ادلٌخ ًاحلياجادلٌخ ًاحلياج
 هػػذة اآلايت الػػٍب بػػْب أيػػدينا ٖبطػػاب مػػن الػػذات العليػػة للحاػػرة احملمديػػة: بػػدأ ت 

              : 
ومعناهػػا الظػػاهر الػػذي ورد   أسػػباب النػػزوؿ أف ا١بماعػػة الكػػافرين أايـ كاػػرة النػػيب  

وته، كٌب ير كوا منه   منن م، فأخربة ت وقاؿ: إذا كااوا يتمنوف موتػك ف ػم كااوا يتمنوف م
    أيااً سيموتوف:         . 

      وال ا٢بوف استشفوا معاٍل راقية عالية ص تتعارض مع ا٤بعُب الظاهر:   : 
ْب مػػن كػاف قلبػه ٩بلػػوٌء اب٢بػب لربػه كسػػيد   كبنػا وهػواان، ألاػه ص يوجػػد   ا٣بلػع أٝبعػ

 ،    األولْب واآلخرين    : 
ميتوف اب١ب ل، وميتوف ابلكفر، وميتوف ابلظلمػات الػٍب يعيشػوف في ػا، وشػتاٌف بػْب هػذا 

 وذاؾ، لكن كبيب ت كاف ميٌ    ذات ت تبارؾ وتعاىل.
 :وفتل ت الباب للمؤمنْب

ذا الباب وينشغل ٕبب ت كٌب يُفِب هػواة، وص يكػوف لػه هػوى إص   فمن يدخل   ه
  موصة، يدخل   قوؿ ت:                        ((ٕٕٕٕٔٔ)األاعاـ)اكتيا ابع األاعاـ .. 

  وهػػػػػػػي كيػػػػػػػاٌة ليسػػػػػػػ  كحياتنػػػػػػػا هػػػػػػػذة:                                  
 ولي  هذا النور الذي معنا، ٤باذا؟ األاعاـ(األاعاـ(ٕٕٕٕٔٔ))

 ألاه أمات كظه وهواة، واكتيا ٗبوصة تبارؾ وتعاىل.
وهػػل ٫بػػن لسػػنا أكيػػاء؟! اسػػأؿ القػػرآف، فػػالقرآف يػػذكر أف هنػػاؾ أانس عائشػػة، وهنػػاؾ 

 ُأانس أكياء، فمن العائش ومن ا٢بي؟
                                      ((ٕٕٔٗٔٗطط)ه)له معيشة ه ... 

  واندى علػػػى ا٤بػػػؤمنْب أمرالنػػػا فقػػػػاؿ:                   مػػػؤمنْب بػػػناِّ كػػػػالـ ت::  
                                      ((ٕٕٗٗ)األافاؿ)؟األافاؿ 
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 فمن ا٢بي    اظر ت؟
شػى خلػف رسػوؿ ت مسػتجيباً لكػالـ الذي استجاب لرسوؿ ت، ترؾ كظه وهػواة وم

 !!ت، ف ذا هو العبد ا٢بي   اظر ت
وهػػػذا كػػػٌب لػػػو جاءتػػػه ا٤بوتػػػة الق ريػػػة العزرائيليػػػة فيكػػػوف قػػػد دخػػػل   ا٢بيػػػاة الرابايػػػة 

  الش ودية:                        ((ٜٜٔٙٔٙ)آؿ عمراف)آؿ عمراف  ... 
 ية.دخل   ا٢بياة الراباية اإل٥بية العال

  ؼمٌق اٌؼثادؼمٌق اٌؼثاد
                 : 

وا٤بػػػػؤمنْب والكػػػػافرين، لكػػػػن ا١بماعػػػػة  ا٣ب ػػػػاـ   منػػػػاهر اآليػػػػة بػػػػْب كاػػػػرة النػػػػيب 
 ف قالوا:و ف والعلماء العاملو العارف

 هذة اآلية ُ٘بر كل ا٤بسلمْب   كل زماف ومكاف، وماذا يعِب ذلك؟
لم وا٤بػػؤمن ا٢بػػريا علػػى النجػػاة، وأف ٱبػػرج مػػن الػػدايا مػػع السػػعداء ٔبػػوار كبيػػب ا٤بسػػ

ت وم ػػػطفاة، فعليػػػه   الػػػدايا أف ٱُبلػػػي طرفػػػه مػػػن كقػػػوؽ عبػػػاد ت أٝبعػػػْب، إايؾ أف تُبقػػػي 
 عليك كقاً لعبد من عباد ت، ٤باذا؟ ألاه كما ورد   األثر أف ت يـو القيامة ينادي فيقوؿ:

ٞٻ ايّٝٛ، أَا َا نإ بٝو ٚبٝٓهِ  ٜا عبازٟٜا عبازٟ  )) ٞٻ ايّٝٛ، أَا َا نإ بٝو ٚبٝٓهِيكس اغتُعتٴ إيٝهِ نجرياڄ، ؾاغتُعٛا إي   ; ; يكس اغتُعتٴ إيٝهِ نجرياڄ، ؾاغتُعٛا إي

  !!!!  ؾكس غؿطت٘ يهِ، ٚأَا َا نإ بٝٓهِ ٚبني بعههِ ؾتٛاٖبٛٙ ؾُٝا بٝٓهِؾكس غؿطت٘ يهِ، ٚأَا َا نإ بٝٓهِ ٚبني بعههِ ؾتٛاٖبٛٙ ؾُٝا بٝٓهِ

 .    ثِ ازخًٛا ادت١ٓ بط يتثِ ازخًٛا ادت١ٓ بط يت  
العبد ينت ي من ا٢بساب وٯبػوز ال ػراط، وا٤بالئكػة تُزف ػه إىل ابب ا١بنػة، وعنػد القنطػرة 

ؿ ا١بنة ينادي مناد ت   خلع ت   ا١بمع: من كػاف لػه مظلمػة عنػد فػالف فليخػرج، على أو 
 !!!! فتخرج ا٣بالئع

والنيابػػة اإل٥بيػػة أرسػػل  اخطػػاراً لكػػل واكػػد مػػن م ٗبػػا علػػى هػػذا الرجػػل ٥بػػم، فمػػن م مػػن 
 يتعلع برقبته، ومن م من يتعلع بيديه، ومن م من يتعلع بوسطه، والكل يقوؿ:
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مػن م مػن يقػوؿ: إاػه اوتػابِب مػرة، ومػن م ...  ٕبقػي مػن هػذا، مػا كقػك؟ اي رب خذ يل
من يقوؿ: سرقِب مرة، ومن م من يقوؿ: منلمِب مرة، ومن م من يقوؿ: وشِب مرة، ومػن م مػن 
يقوؿ: كذب عليل مرة، ومن م من يقوؿ: طفلػف الكيػل أو ا٤بيػزاف علػيل مػرة، فيقػوؿ رب العػزة 

 ر:تبارؾ وتعاىل كما ورد   األث
     ٚععتٞ ٚد٬يٞ ٫ تسخٌ ادت١ٓ ست٢ تٴطنٞ خٴكُا٥وٚععتٞ ٚد٬يٞ ٫ تسخٌ ادت١ٓ ست٢ تٴطنٞ خٴكُا٥و  ))

 اجل  مع هؤصء وهات يل ٧با ر ُصلل من م.
                                                ((ٗٙٗٙ)األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ)األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ  

ُأخػرى   الػدار  ص أعرؼ اسم الذي منلمِب، لكن م يعرفوٍل سيمته وشكله، مع أاه اشأ اشأة
  اآلخرة لكن:                       ((ٗٗٗٗ)الك ف)الك ف ... 

 ا حنا فقاؿ: النيب و وا٤بسلم ا٢بكيم الذي يذهب إىل هناؾ ولي  له مطالبْب، 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٘ٴ  نځاْٳتٵنځاْٳتٵ  َٳ ٘ٴيځ ُٳ١څ  يځ ًځ ُٳ١څَٳظڃ ًځ ٘ٹ٭ځ٭ځ  َٳظڃ ٘ٹخٹٝ ٔٵ  خٹٝ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ٘ٹعٹطٵنٹ ٚٵ  عٹطٵنٹ ٚٵأځ ٞٵ٤ٺ  أځ ٞٵ٤ٺؾٳ ٘ٴ  ؾٳ ًڃ ًډ ٝٳتٳشٳ ًڃ ٘ٴؾځ ًڃ ًډ ٝٳتٳشٳ ًڃ ٘ٴ  ؾځ ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ّٳ  َٹ ٛٵ ٝٳ ّٳايڃ ٛٵ ٝٳ ٌٳ  ايڃ ٌٳقځبٵ ٕٵ  قځبٵ ٕٵأځ ٕٳ  ٫٫  أځ ٕٳٜٳهڂٛ   ٜٳهڂٛ

ٓٳاضٷ ٓٳاضٷزٹٜ ِٷ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  زٹٜ ٖٳ ِٷ،زٹضٵ ٖٳ ٕٵ  زٹضٵ ٕٵإڇ ٕٳ  إڇ ٕٳنځا ٘ٴ  نځا ٘ٴيځ ٌٷ  يځ ُٳ ٌٷعٳ ُٳ ٘ٴ  أڂخٹصٳأڂخٹصٳ  قٳايٹ ٷقٳايٹ ٷ  عٳ ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ٘ٹ،  بٹكځسٵضڇبٹكځسٵضڇ  َٹ ُٳتٹ ًځ ٘ٹ،َٳظڃ ُٳتٹ ًځ ٕٵ  َٳظڃ ٕٵٚٳإڇ ِٵ  ٚٳإڇ ِٵيځ ٔٵ  يځ ٔٵتٳهڂ ٘ٴ  تٳهڂ ٘ٴيځ   يځ

ٓٳاتٷ ٓٳاتٷسٳػٳ ٔٵ  أڂخٹصٳأڂخٹصٳ  سٳػٳ ٔٵَٹ ٝٿ٦ٳاتٹ  َٹ ٝٿ٦ٳاتٹغٳ ٘ٹ  غٳ ٘ٹقٳاسٹبٹ ٌٳ  قٳاسٹبٹ ُٹ ٌٳؾځشٴ ُٹ ٘ٹ   ؾځشٴ ٝٵ ًځ ٘ٹ عٳ ٝٵ ًځ   55{{عٳ

 !!!يطلب السماح منه والعفو قبل أف ص يكوف دينار وص درهم
فلػػي  هنػػاؾ ص دينػػار وص درهػػم، لكػػن ٯبلسػػوا معػػه ليعملػػوا ٧با ػػر ُصػػلل، فيقػػوؿ: اي 
فالف سا٧بِب، فيقوؿ له: وماذا تدفع يل؟ فيقوؿ: ومػاذا أدفػع؟ يقػوؿ: لػه مػن كسػناتك، فػإذا 

 افدت ا٢بسنات، وص يزاؿ هناؾ مطالبْب، فيقولوف له: اٞبل عنا من سيااتنا.
 ... أو ا٢بناف أو العطففال أكٌد هناؾ أتخذة الشفقة 

فكػػل واكػػد يبحػػ  عػػن الػػدرهم التائػػه، أو ا٢بسػػنة التائ ػػة، ألاػػه األعمػػاؿ قػػد اات ػػ  
 .الواكد ا٤بتعاؿ  وأصبحوا   دار ا١بزاء أماـ

كلمػػػة يقو٥بػػػا أكػػػد الشػػػباب ٤بػػػن كولػػػه وص يلقػػػي ٥بػػػا ابصً عػػػن واكػػػدة مػػػرت أمػػػام م   

                                                           
 صحيل البخاري ومسند أٞبد عن أ  هريرة  ٘
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فػػالف عمػػل في ػػا كػػذا، ف ػػل رأيػػ  ذلػػك؟!! الطريػػع، فيقػػوؿ: فالاػػة هػػذة عملػػ  كػػذا وكػػذا، و 
ػػل الشػػ ادة إص إذا كػػاف معػػك ثالثػػة، واألربعػػة يكواػػوا قػػد رأوا  وكػػٌب لػػو أاػػك رأيػػ  فػػال ت ِّ

 ..ا٢بالػػػػة ٛبامػػػػاً بتمػػػػاـ، ولػػػػو واكػػػػد مػػػػن األربعػػػػة رجػػػػع   كالمػػػػه فالرالثػػػػة اآلخػػػػرين ٯُبلػػػػدوا،
 ؿ:ألف هذا قذؼ احمل نة، ماذا قاؿ كارة النيب   هذا األمر؟ قا

ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٓٳ١ٹ  قځصٵفٳقځصٵفٳ  إڇ ُٴشٵكٳ ٓٳ١ٹايڃ ُٴشٵكٳ ّٴ  ايڃ ٗٵسٹ ٝٳ ّٴيځ ٗٵسٹ ٝٳ ٌٳ  يځ ُٳ ٌٳعٳ ُٳ ٓٳ١ٺ   َٹا٥ٳ١ٹَٹا٥ٳ١ٹ  عٳ ٓٳ١ٺ غٳ   66{{غٳ

 كػػػػػم مائػػػػػة عنػػػػػدي؟!! أان خػػػػػائف أف يكػػػػػوف أهػػػػػل هػػػػػذا الزمػػػػػاف هػػػػػم ا٤بعنيِّػػػػػوف بقػػػػػوؿ
 النيب العدانف:

ٕٳ  }} ٕٳأتٳسٵضٴٚ ٔٵ  أتٳسٵضٴٚ ٔٵَٳ ُٴؿڃًٹؼٴ  َٳ ُٴؿڃًٹؼٴايڃ ُٴؿڃًٹؼٴ: : قځايڂٛاقځايڂٛا  ؟؟  ايڃ ُٴؿڃًٹؼٴايڃ ٓٳا  ايڃ ٓٳاؾٹٝ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  ؾٹٝ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ٔٵ  اي ٔٵَٳ ٘ٴ  ٫٫  َٳ ٘ٴيځ ِٳ  يځ ٖٳ ِٳزٹضٵ ٖٳ ٓٳاضٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫  زٹضٵ ٓٳاضٳزٹٜ   زٹٜ

ٍٳ  َٳتٳاعٳ،َٳتٳاعٳ،  ٚٳيځاٚٳيځا ٍٳقځا ُٴؿڃًٹؼٴ: : قځا ُٴؿڃًٹؼٴايڃ ٔٵ  ايڃ ٔٵَٹ َٻتٹٞ  َٹ َٻتٹٞأڂ ّٳ  أڂ ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ٔٵ  ايڃكٹ ٔٵَٳ ّڈ  ٠ٺ٠ٺبٹكٳ٬بٹكٳ٬  ٜٳأڃتٹٜٞٳأڃتٹٞ  َٳ ٝٳا ّڈٚٳقٹ ٝٳا ٜٳأڃتٹٞ  ٚٳظٳنځا٠ٺ،ٚٳظٳنځا٠ٺ،  ٚٳقٹ ٜٳأڃتٹٞٚٳ   ٚٳ

ِٳ  قځسٵقځسٵ ِٳؾٳتٳ ٌٳ  ٖٳصٳا،ٖٳصٳا،  ٚٳقځصٳفٳٚٳقځصٳفٳ  ٖٳصٳا،ٖٳصٳا،  عٹطٵ ٳعٹطٵ ٳ  ؾٳتٳ ٌٳٚٳأځنځ ٍٳ  ٚٳأځنځ ٍٳَٳا ٝٴكڃعٳسٴ،  ٖٳصٳا،ٖٳصٳا،  ٚٳنٳطٳبٳٚٳنٳطٳبٳ  ٖٳصا،ٖٳصا،  َٳا ٝٴكڃعٳسٴ،ؾځ ٝٳكڃتٳلټ  ؾځ ٝٳكڃتٳلټؾځ   ٖٳصٳاٖٳصٳا  ؾځ

ٔٵ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ٓٳاتٹ ٘ٹسٳػٳ ٓٳاتٹ ٖٳصٳا  ،،سٳػٳ ٖٳصٳاٚٳ ٔٵ  ٚٳ ٔٵَٹ ٘ٹ،  َٹ ٓٳاتٹ ٘ٹ،سٳػٳ ٓٳاتٹ ٕٵ  سٳػٳ ٕٵؾځإڇ ٝٳتٵ  ؾځإڇ ٓٹ ٝٳتٵؾځ ٓٹ ٘ٴ  ؾځ ٓٳاتٴ ٘ٴسٳػٳ ٓٳاتٴ ٌٳ  سٳػٳ ٌٳقځبٵ ٕٵ  قځبٵ ٕٵأځ ٘ٹ،  َٳاَٳا  ٜٴكڃهٳ٢ٜٴكڃهٳ٢  أځ ٝٵ ًځ ٘ٹ،عٳ ٝٵ ًځ ٔٵ  أڂخٹصٳأڂخٹصٳ  عٳ ٔٵَٹ   َٹ

ِٵ ٖٴ ٜٳا ِٵخٳڀځا ٖٴ ٜٳا ٘ٹ،  ؾځڀڂطڇحٳؾځڀڂطڇحٳ  خٳڀځا ٝٵ ًځ ٘ٹ،عٳ ٝٵ ًځ ِٻ  عٳ ِٻثٴ ٓٻاضڇ   ؾٹٞؾٹٞ  طڂطڇحٳطڂطڇحٳ  ثٴ ٓٻاضڇ اي   77{{اي

  آفح اٌىالَآفح اٌىالَ
يع الػػػػػذي بشلػػػػػرة النػػػػػيب وو ػػػػػع يػػػػػدة اليمػػػػػْب علػػػػػى كتفػػػػػه   هػػػػػذة آفػػػػػة الع ػػػػػر، ال ػػػػػدِّ

 ى كتف عمر وقاؿ:ويدة اليسار عل
ّٳ  ْٴبٵعٳحٴْٴبٵعٳحٴ  ٖٳهځصٳاٖٳهځصٳا  }} ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا   88{{  ايڃكٹ

  وااظر إىل آايت القرآف الٍب ذكرته وماذا قال  فيه؟ فيقوؿ ت ٢بارة النيب:
                         ((٘٘)الشػػػػػػرح)ويقػػػػػػوؿ لل ػػػػػػدِّيع:  الشػػػػػػرح               

 .. ت في ا مع كارة النيب ٟب  مرات و  آايت ا٥بجرة أدخله، الليل(الليل(ٕٕٔٔ))
 :كاففقد ومع ذلك 

                                                           
 ا٢باكم   ا٤بستدرؾ ومسند البزار عن كذيفة بن اليماف  ٙ
 مسند أٞبد وابن كباف عن أ  هريرة  ٚ
 ا٢باكم   ا٤بستدرؾ والَبمذي عن ابن عمر ر ي ت عن ما ٛ
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  ٜٚكٍٜٛٚكٍٛ  يػاْ٘يػاْ٘  إىلإىل  ٜٚؿريٜٚؿري  ايهطٚض٠ايهطٚض٠  بػريبػري  ايه٬ّايه٬ّ  ََٔٔ  شيوشيو  يُٝٓع٘يُٝٓع٘  ؾٝ٘ؾٝ٘      سذطاڄسذطاڄ  ٜهعٜهع  }}

  99{{  املٛاضزاملٛاضز  أٚضزْٞأٚضزْٞ  ٖصاٖصا

هػػو سػػر ا٤بشػػاكل كل ػػا، ولػػذلك كػػاف وص يػػزاؿ ا٤بػػؤمنْب ال ػػادقْب شػػعارهم األساسػػي 
ورايً للكػػػالـ، ولكننػػػا اػػػرى ا٤بسػػػلمْب اآلف يتكلمػػػوف )ال ػػػم ( إص إذا كػػػاف هنػػػاؾ داعيػػػاً  ػػػر 

ل، وص ربٌّ يسػػػمع: ل، وص أرض ُتسػػػجِّ ػػػاؿ علػػػى بطلػػػاؿ كػػػأهنم لػػػي  مع ػػػم مالئكػػػة ُتسػػػجِّ  عمل
                                   ((ٔٛٔٛ)ؽ)ؽ. 

يػػع، يُعػػوِّد وهػػذا كػػاؿ ال ػػا٢بْب، فالػػذي يُريػػد أف يكػػوف مػػن ال ػػا٢بْب ف ػػذا هػػو الطر 
افسػػه علػػى ال ػػم  إص   الاػػرورات، والكلمػػات ص بػػد أف يزهنػػا أوصً ويُفكِّػػر في ػػا ويُقػػدِّرها 

 قبل أف ٚبرج من فيه، ألهنا لو خرج  مل تعد ملكك.
فلػػو كاولػػ  أف ترجػػع وتتأسػػف   الػػدايا فقػػد أصػػبح  مشػػكلة وتقػػوؿ: اي فػػالف قُػػل 

 !!! رة كما ذكرانلفالف يسا٧بِب وت بل خزي وادامة، و  اآلخ
 فما الداعي أف أدخل   هذة األمور؟!!

                                                    

                                                

                 ((ٔٔٗٔٔٗ)النساء)النساء. 

 :ابع عليكم
لو أف ا٤بؤمنْب ركِّبػوا فرامػل جيػدة للسػاف، ف ػل ٙبػدث أي مشػاكل   أي مكػاف كػاف، 

   بي  أو   طريع أو   مكتب أو   عمل؟!!
ا٤بشاكل كل ا سبب ا اللساف، واللسػاف صػاكبه لػي  م يمنػاً عليػه، ويَبكػه يشػتغل وهػو 

 بّبة تفولة فا لسااه وقالت ا شفتاة.وافل عن أاه سُيحاسب عن كل صغّبة وك

                                                           
 ٥بداية، مراقى العبودية وبداية ا ل  َليفُي ٜ
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دائػػػم ال ػػػم ، وهػػػذا كػػػاف وصػػػفه، فػػػال يػػػتكلم إص    ولػػػذلك كػػػاف كاػػػرة النػػػيب 
  رورة، وكاف أصحابه على هذة ا٥بياة، وال ا٢بوف كذلك.
وكػػػاف ا٠بػػػه الشػػػيخ مكػػػْب الػػػدين  واكػػػد مػػػن تالميػػػذ سػػػيدي أبػػػو ا٢بسػػػن الشػػػاذيل 

 :سيدي ايقوت العرش ٤بن أراد زايرته هناؾ األ٠بر، وله مقاـ ابألسكندرية ٔبوار
كػػاف يقػػوؿ فيػػه سػػيدي أبػػو ا٢بسػػن الشػػاذيل: )مكػػْب الػػدين رجػػٌل مػػن األبػػداؿ( وكػػاف 
تػػرزايً، وأاػػتم تعرفػػوف ٧بػػل الػػَبزي أو ا٢بػػالؽ أو أصػػحاب ال ػػناعة يكػػوف دائمػػاً مليػػٌ  ابلنػػاس 

لمػاا الػٍب تكلمػُ  ويتكلموف، فماذا كػاف كالػه؟ يقػوؿ: أجلػ  مػع ر  آخػر اليػـو ُأك ػي ك
 فا   هناري، فأجدها ص تزيد عن ثالث عشرة كلمة!!.

 إذا وجد   اإلشارة وناٌء عن العبارة، فيقوؿ: ص داعي للعبارة، ٤باذا؟
 يريد أف يتكلم مع من يقوؿ للشيء كن فيكوف.

لػٍب فيقوؿ ُأراجع كالمي الذي قُلته فالكلمة الٍب في ا خٌّب أشكر ت علي ػا، والكلمػة ا
 أرى في ا وّب ذلك أستغفر ت بعد أف أادـ علي ا.

 ... هذة أكواؿ ال ا٢بْب
 وإذا كاف هو من ا٤بريدين، فأين هذا من مريدينا الذين   زماانا هذا؟!!

 فإذا كن  تريد أف تكوف من ال ادقْب، ف ذا هنج ال ادقْب:
                                           ((ٜٜٔٔٔٔ)التوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة)التوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 أف اكوف من م أٝبعْب. من م ال دؽ، اسأؿ ت  لكي تتعلموا
 :فاإلشارة الٍب اخذها من م معشر ا٤بريدين والسالكْب هي اللساف
 !!أمسك عليك لسااك، وإايؾ أف تقوؿ إهنا زوجٍب وأقوؿ ٥با ما أريد

ؾ أف تقػوؿ إاػه ابػِب وأقػوؿ لػه مػا ُأريػد، إذا ٘بػاوزت، وإاي فل ا كع سيأخذة ٥با ت 
 ص، فإاه إاساف خلقه الرٞبن وكرلمه، ومن ُٰباسب ف و الرٞبن سبحااه وتعاىل:
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َٵػٹوڃ  }} َٵػٹوڃأځ ٝٵوځ  أځ ًځ ٝٵوځعٳ ًځ   1010{{  يٹػٳاْٳوځيٹػٳاْٳوځ  عٳ

وبعد ذلك لو مل تؤدي إص فرائض ت، فستكوف من أوُب األونياء   الدار اآلخػرة و  
ك ديػػوف، ولػػي  عليػػك ُمطػػالبْب، وكػػل مػػا تفعلػػه   صػػحيفة ا١بنػػة إف شػػاء ت، ألاػػه لػػي  عليػػ

 أ عافاً كرّبة. كسناتك وُيااعفه ت 

  اٌظذق ًاٌظادلٌْاٌظذق ًاٌظادلٌْ
                               

     : 
 في ػا منزلػة الػذين كػذلبوا ابل ػدؽ، وال ػدؽ هػو القػرآف الكػرَل، هذة اآلية يبػْب لنػا ت

  والذي قاؿ فيه ت:                     ((ٕٕٕٕٔٔ)النساء)النساء. 
         : 

 .وهو القرآف
      : 

 ..،وهو النيب 
صػػدلؽ بػػه هػػو ال ػػدِّيع واألتبػػاع إىل أو الػػذي جػػاء ابل ػػدؽ هػػو النػػيب العػػدانف، والػػذي 

 يـو القيامة،اسأؿ ت أف اكوف من م أٝبعْب.
فػػال يوجػػد أبػػداً ِمػػن الػػذي كػػذلب ابلقػػرآف   ع ػػران، وٰبػػاوؿ أف يقػػوؿ: إف القػػرآف ص 
يُ لل لزماانا، فالقرآف كاف لع ر النيب وأصحاب النيب، ولكننا اآلف   ع ر كاارة وتقػدـ 

رية ورلروا فػا شػبابنا، مػع أف القػرآف صػاحلٌ لكػل زمػاف ومكػاف، وأهػل ومداية، وهي دعوة ع 
الغػػرب يعَبفػػوف فػػذة ا٢بقػػائع الظػػاهرة، ويؤيػػدوهنا ابإلخَباعػػات والكشػػوفات الػػٍب أ٥بم ػػم فػػا 

 الرٞبن تبارؾ وتعاىل.
فمػػػن يُكػػػذِّب ابلقػػػرآف يعػػػِب يػػػَبؾ العمػػػل ابلقػػػرآف تشػػػككاً   مػػػن ج القػػػرآف، أو لعػػػدـ 

                                                           
 جامع الَبمذي ومسند أٞبد ٓٔ
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 اصعتقاد   من ج القرآف، ف ؤصء قاؿ في م ت: توفيع   صدؽ
              : 

 مرواهم يعِب مأواهم ج نلم وبا  القرار. -والعياذ ابع  -ف ؤصء 
ف الذين اريد أف اكوف من م إف شاء ت، وهم الذين صدلقوا ٗبا جاء به رسوؿ و واآلخر 

: ما جاء به رسوؿ ت على العْب والرأس، فإذا ف منػاة ف ػذا فاػٌل مػن ت، وإذا مل ت، وقالوا
اف مه فما زاؿ الوق  ابقياً كٌب ارجػع إىل ت واطلػب منػه أف يُفق نػا فيمػا آ ان بػه رسػوؿ ت 

. 
 ..ولو أف اإلاساف صدؽ مع ت سّبزقه ت الفقه   دين ت و  كالـ رسوؿ ت

 مة كب ت للعبد؟فما عال
 :قاؿ 

٘ٴ  أځضٳازٳأځضٳازٳ  إڇشٳاإڇشٳا  }} ٘ٴايًډ ًډ ٝٵطٶا  بٹعٳبٵسٺبٹعٳبٵسٺ  اي ٝٵطٶاخٳ ٘ٴ  خٳ ٗٻ ٘ٴؾځكځ ٗٻ ٔڇ  ؾٹٞؾٹٞ  ؾځكځ ٔڇايسٿٜ ٘ٴ  ايسٿٜ ُٳ ٗٳ ٘ٴٚٳأځيڃ ُٳ ٗٳ ٙٴ   ٚٳأځيڃ ٙٴ ضٴؾٵسٳ   1111{{ضٴؾٵسٳ

 من الذي يُفق ه؟
 .... ، وهو الذي يُل مه ابإل٥بامات ال حيحة والعلـو ا٢بقيقية ت 

   كتاب ت تبارؾ وتعاىل.

  ِطاٌة األذمياءِطاٌة األذمياء
        ::  

  هؤصء قاؿ ت   شأهنم:                         ((ٕٕٕٕ)الشورى)الشورى . 
وت و لػػػل اآليػػػة، الػػػبعض ! بعػػػض النػػػاس مل ينتب ػػػوا فقػػػالوا: ٥بػػػم مػػػا يشػػػاءوف   الػػػدايا

 يػػذهب للرجػػل ال ػػاحل ويقولػػوف لػػه: اريػػدؾ أف ُٚبفِّػػف فػػالف، وهػػل الرجػػل ال ػػاحل ٲبلػػك وػػّب
 ت تبارؾ وتعاىل. ..... الدعاء؟! ما عليه إص الدعاء، لكن من الذي ٲبلك الشفاء؟

                                                           
 مسند البزار والطرباٍل عن عبد ت بن مسعود  ٔٔ
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فػػػػػإذا ذهبنػػػػػا إىل الرجػػػػػل ال ػػػػػاحل ودعػػػػػا ت، ومل يتحقػػػػػع الشػػػػػفاء ٢بكمػػػػػة يعلم ػػػػػا ت، 
فيقولوف: كيف يكوف صا٢بًا؟! ٫بن ذهبنا إليه من أجل أف يػدعو لفػالف ودعوتػه مل ُتسػتجب!! 

 من الذي قاؿ هذا؟!
  السكندري يُبْب األمر فيقوؿ:الشيخ ابن عطاء ت

ٜٴطٜس،  )) ٜٴطٜس، ٫ ؾُٝا تٴطٜس، ٚ  ايٛقت ايصٟ  ٜٴطٜس،ٜػتذٝب يو ؾُٝا  ٜٴطٜس، ٫ ؾُٝا تٴطٜس، ٚ  ايٛقت ايصٟ    ٜػتذٝب يو ؾُٝا 

 .    ٫   ايٛقت ايصٟ تٴطٜس٫   ايٛقت ايصٟ تٴطٜس
 أا  تدعو ت، ومٌب يستجيب؟

؟!  ص ُيساؿ عما يفعل، وهل ٙبكم عليه أف يستجيب اليـو
أف دعوتك الٍب تدعو فا هي شٌر لػك،  ٗبا فيه خٌّب لك، فجائز....  وٗباذا يستجيب؟

ف و يستجيب فيما يُريد ألاه أعلػم ٗبػا ينفعػك ومػا ُي ػلحك، و  !!!  ص ... ف ل يستجيب ا؟
 الوق  الذي يُريد ألاه أعلم ٗب احل العبيد.

وهػػل يوجػػد منػػا كلنػػا أعلػػى   ا٤بقػػاـ مػػن موسػػى كلػػيم ت؟! ومعػػه أياػػاً سػػيدان هػػاروف، 
 .. علمنا كيف ادعوعندما أراد أف يدعو 

فعنػػػدما تػػػدعو وتريػػػد أف يكػػػوف دعػػػاءؾ ُمسػػػتجاب، هػػػات معػػػك ٝباعػػػة مػػػن ال ػػػا٢بْب 
 فيكوف الدعاء أقرب إىل اإلستجابة، فعندما تدعو وكدؾ وّب ما تدعو وأا    ٦بموعة.

  فطلب من أخيه هاروف أف يدعو معه فقاؿ:                                
                                                            ) يػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ()يػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا( 

 .. صدلؽ ت على الطلب، ف ل بقي شيء بعد ذلك؟ ص
 !!فااتظرا ٙبقيع الدعوة بعد أربعْب سنة، كٌب جاء هالؾ فرعوف

 :وكما ورد ابألثر 
ٞٻ باٱداب١؟ قاٍ: ٜا َٛغ٢ ٭ْ٘ نإ باضٻاڄ بأڂَ٘ ) إٔ َٛغ٢ قاٍ) إٔ َٛغ٢ قاٍ ٞٻ باٱداب١؟ قاٍ: ٜا َٛغ٢ ٭ْ٘ نإ باضٻاڄ بأڂَ٘ : مل ٜا ضب تأخطت عً : مل ٜا ضب تأخطت عً

  ٚناْت تسعٛ ي٘، ؾًُا َاتت أڂَ٘ ْؿصٻْا زعٛتو. ٚناْت تسعٛ ي٘، ؾًُا َاتت أڂَ٘ ْؿصٻْا زعٛتو. 

أأتكػػد أاػػه اسػػتجاب، ومػػٌب ُٰبقػػع هػػذا الػػدعاء؟   الوقػػ  الػػذي  فعنػػدما أدعػػو ت 
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 واآلخرة.يرى فيه منفعٍب وم لحٍب، وابلطريقة الٍب يرى في ا ا٣بّب يل   الدايا 

  فطنح اٌظؽاتحفطنح اٌظؽاتح
 لكن أا  تريد شيااً طيباً من ال ا٢بْب فكن فطناً:

             ::  

 كن كأصحاب كارة النيب، قاؿ ألكد أصحابه:
ٓٹٞ  }} ًڃ ٓٹٞغٳ ًڃ ٍٳ  ،،  أڂعٵڀٹوځأڂعٵڀٹوځ  ضٳبٹٝعٳ١ڂضٳبٹٝعٳ١ڂ  ٜٳاٜٳا  غٳ ٍٳقځا ًڃتٴ: : قځا ًڃتٴؾځكڂ ْٵظڂطٴ: : ؾځكڂ ْٵظڂطٴأځ َٵطڇٟ  ؾٹٞؾٹٞ  أځ َٵطڇٟأځ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  أځ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ٘ٹ،ايًډ ِٻ  ايًډ ِٻثٴ ُٴوځأڂعٵأڂعٵ  ثٴ ُٴوځًٹ   ًٹ

ٍٳ  شٳيٹوځ،شٳيٹوځ، ٍٳقځا ٕٻ  ؾځعٳطٳؾڃتٴؾځعٳطٳؾڃتٴ  ْٳؿڃػٹٞ،ْٳؿڃػٹٞ،  ؾٹٞؾٹٞ  ؾځؿځهډطٵتٴؾځؿځهډطٵتٴ: : قځا ٕٻأځ ٝٳا  أځ ْٵ ٝٳاايسټ ْٵ ٓٵكځڀٹعٳ١څ  ايسټ ٓٵكځڀٹعٳ١څَٴ ًځ١څ،  َٴ ًځ١څ،ٚظٳا٥ٹ ٕٻ  ٚظٳا٥ٹ ٕٻٚٳأځ ٞ   ٚٳأځ ٞ يٹو ٗٳوا   يٹو ٗٳوا ؾٹٝ   ضڇظٵقڄوا ضڇظٵقڄوا   ؾٹٝ

 ٞ ٓٹ ٝٳهڃؿٹٝ ٞ غٳو ٓٹ ٝٳهڃؿٹٝ ٓٹٞ،  غٳو ٜٳووأڃتٹٝ ٓٹٞ،ٚٳ ٜٳووأڃتٹٝ ٍٳ  ٚٳ ٍٳقځووا ًڃوتٴ : : قځووا ًڃوتٴ ؾځكڂ ٍٴ: : ؾځكڂ ٍٴأځغٵووأځ ٍٳ  أځغٵووأځ ٍٳضٳغٴووٛ ٘ٹ  ضٳغٴووٛ ًډوو ٘ٹاي ًډوو ٘ٴ  يٹوآخٹطٳتٹٞ، يٹوآخٹطٳتٹٞ،     اي ْٻوو ٘ٴؾځإڇ ْٻوو ٔٳ  ؾځإڇ ٔٳَٹوو ٘ٹ  َٹوو ًډوو ٘ٹاي ًډوو     اي

ٍڇ ٓٵعڇ ُٳ ٍڇبٹايڃ ٓٵعڇ ُٳ ٛٳ  ايډصٹٟايډصٹٟ  بٹايڃ ٛٳٖٴ ٘ٹ،  ٖٴ ٘ٹ،بٹ ٍٳ  بٹ ٍٳقځا ٘ٴ،: : قځا ٘ٴ،ؾځذٹ٦ٵتٴ ٍٳ  ؾځذٹ٦ٵتٴ ٍٳؾځكځا ًڃوتٳ   َٳوا َٳوا : : ؾځكځا ًڃوتٳ ؾځعٳ ٍٳ     ضٳبٹٝعٳو١ڂ؟ ضٳبٹٝعٳو١ڂ؟   ٜٳوا ٜٳوا   ؾځعٳ ٍٳ قځوا ًڃوتٴ : : قځوا ًڃوتٴ ؾځكڂ ِٵ : : ؾځكڂ ِٵ ْٳعٳو   ٜٳوا ٜٳوا   ْٳعٳو

ٍٳ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ًډ ٘ٹ،اي ًډ ٕٵ  أځغٵأځيڂوځأځغٵأځيڂوځ  اي ٕٵأځ ٓٹٞ  ضٳبٿوځ،ضٳبٿوځ،  إڇيځ٢إڇيځ٢  يٹٞيٹٞ  تٳؿٵؿځعٳتٳؿٵؿځعٳ  أځ ٝٴعٵتٹكځ ٓٹٞؾځ ٝٴعٵتٹكځ ٔٳ  ؾځ ٔٳَٹ ٓٻاضڇ   َٹ ٓٻاضڇ اي   1212{{اي

 :قاؿ وعن أا  بن مالك 
ٞٻ  غٳأځيڃتٴغٳأځيڃتٴ    }} ٓٻبٹ ٞٻاي ٓٻبٹ ٕٵ    اي ٕٵأځ ّٳٜٳٜٳ  يٹٞيٹٞ  ٜٳؿٵؿځعٳٜٳؿٵؿځعٳ  أځ ّٳٛٵ َٳ١ٹ،  ٛٵ ٝٳا َٳ١ٹ،ايڃكٹ ٝٳا ٍٳ  ايڃكٹ ٍٳؾځكځا ْٳا  ::ؾځكځا ْٳاأځ ٌٷ،  أځ ٌٷ،ؾځاعٹ ًڃتٴ  ؾځاعٹ ًڃتٴقڂ ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : قڂ ٍٳضٳغٴٛ   ضٳغٴٛ

٘ٹ، ٘ٹ،ايًډ ٔٳ  ايًډ ٜٵ ٔٳؾځأځ ٜٵ ًڂبٴوځ،  ؾځأځ ًڂبٴوځ،أځطڃ ٍٳ  أځطڃ ٍٳقځا ٓٹٞ: : قځا ًڂبٵ ٓٹٞاطڃ ًڂبٵ ٍٳ  اطڃ ٚٻ ٍٳأځ ٚٻ ٓٹٞ  َٳاَٳا  أځ ًڂبٴ ٓٹٞتٳڀڃ ًڂبٴ ٍٳ  ايكٿطٳا ٹ،ايكٿطٳا ٹ،  عٳًځ٢عٳًځ٢  تٳڀڃ ٍٳقځا ًڃتٴ: : قځا ًڃتٴقڂ ٕٵ: : قڂ ٕٵؾځإڇ ِٵ  ؾځإڇ ِٵيځ   أځيڃكځوځأځيڃكځوځ  يځ

ٍٳ  ايكٿطٳا ٹ؟ايكٿطٳا ٹ؟  عٳًځ٢عٳًځ٢ ٍٳقځا ٓٹٞ  ::قځا ًڂبٵ ٓٹٞؾځاطڃ ًڂبٵ ٓٵسٳ  ؾځاطڃ ٓٵسٳعٹ ٕڇ،  عٹ ُٹٝعٳا ٕڇ،ايڃ ُٹٝعٳا ًڃتٴ  ايڃ ًڃتٴقڂ ٕٵ: : قڂ ٕٵؾځإڇ ِٵ   ؾځإڇ ِٵ يځو ٓٵوسٳ   أځيڃكځووځ أځيڃكځووځ   يځو ٓٵوسٳ عٹ ٕڇ؟   عٹ ُٹٝوعٳا ٕڇ؟ ايڃ ُٹٝوعٳا ٍٳ   ايڃ ٍٳ قځوا : : قځوا

ٓٹٞ ًڂبٵ ٓٹٞؾځاطڃ ًڂبٵ ٓٵسٳ  ؾځاطڃ ٓٵسٳعٹ ٛٵ ڇ  عٹ ٛٵ ڇايڃشٳ ْٿٞ  ايڃشٳ ْٿٞؾځإڇ ٙٹ  أڂخٵڀٹ٧ٴأڂخٵڀٹ٧ٴ  ٫٫  ؾځإڇ ٙٹٖٳصٹ ٔٳ  ايجٻ٬خٳايجٻ٬خٳ  ٖٳصٹ ٛٳاطٹ ُٳ ٔٳايڃ ٛٳاطٹ ُٳ   ٖٔ{{  ايڃ

أان موجود   هذة ا٤بوا ع ألطمػان علػى أكبػا  وأتبػاعي أٝبعػْب إىل آخػر واكػد مػن م 
 !!! ينت ى من ا٢بساب

لكػن ص بػد أف ....  مع أاه مفتػاح ا١بنػة!!.... !!!نة وبعد ذلك يدخل كارة النيب ا١ب
 ٰبار معنا كلنا.

                                                           
 مسند أٞبد وا٤بطالب العالية صبن كجر عن ربيعة بن مالك  ٕٔ
 جامع الَبمذي ومسند أٞبد عن أا  بن مالك  ٖٔ
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ٌٷ  ٚدٳا٤ٳٚدٳا٤ٳ  }} ٌٷضٳدٴ ٍڇ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ضٳدٴ ٍڇضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ًډ ٘ٹاي ًډ ٍٳ    اي ٍٳؾځكځا ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : ؾځكځا ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ٘ٹ،ايًډ ـٳ  ايًډ ٝٵ ـٳنځ ٝٵ ٍٴ  نځ ٍٴتٳكڂٛ ٌڈ  ؾٹٞؾٹٞ  تٳكڂٛ ٌڈضٳدٴ َٶا  أځسٳبٻأځسٳبٻ  ضٳدٴ ٛٵ َٶاقځ ٛٵ   قځ

ِٵ ِٵٚٳيځ ًڃشٳلٵ  ٚٳيځ ًڃشٳلٵٜٳ ِٵ؟  ٜٳ ٗڇ ِٵ؟بٹ ٗڇ ٍٳ  بٹ ٍٳؾځكځا ٍٴ  ؾځكځا ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ُٳطٵ٤ٴ  ::  اي ُٳطٵ٤ٴايڃ ٔٵ  َٳعٳَٳعٳ  ايڃ ٔٵَٳ   1414{{  أځسٳبٻأځسٳبٻ  َٳ

 ُٰبشر ا٤برء مع من أكب يـو القيامة، وااظر إىل طلباذم وطلباتنا!!
الناس الذين ُيشغلوف ال ا٢بْب   األوجاع الدايوية واألوػراض الفاايػة الدايػة، مػع أهنػم 

 !!!لو توج وا في ا ب دؽ اية إىل رب الربية ألجافم أٝبعْب
تكػػػوف معػػػه يػػػـو القيامػػػة   ، ف!!! لكنػػػك ٙبتػػػاج لل ػػػا٢بْب أكرػػػر   األمػػػور األخرويػػػة

 .... ، ألف لكل رجل صاحل شفاعة يـو القيامة!! الشفاعة
 ... ف ذة كاا  طلبات أصحاب رسوؿ ت

رجػػٌل آخػػر أخػػذ يبكػػي، ومػػن طػػوؿ البكػػاء عػػدة أايـ ٫بػػل جسػػمه واصػػفلر لواػػه، وكػػاف 
 خادـ كارة النيب، فقاؿ له:

ط يْٛو؟ ؾكاٍ: ٜا ضغٍٛ ا  َا بٞ َٔ نط ٫ٚ ٚدع، غري أْٞ ط يْٛو؟ ؾكاٍ: ٜا ضغٍٛ ا  َا بٞ َٔ نط ٫ٚ ٚدع، غري أْٞ َا غٝٻَا غٝٻثٛبإ ثٛبإ ٜا ٜا   }}

إشا مل أضى اؾووتكت إيٝووو، ٚاغتٛسؿووت ٚسؿوو١ ؾووسٜس٠ ستوو٢ أيكوواى، ثووِ شنووطت      إشا مل أضى اؾووتكت إيٝووو، ٚاغتٛسؿووت ٚسؿوو١ ؾووسٜس٠ ستوو٢ أيكوواى، ثووِ شنووطت      

اٯخط٠ ٚأخاف إٔ ٫ أضاى ٖٓاى، ٭ْٞ أعطف أْو تطؾع َع ايٓبٝني، ٚأْوٞ إٕ زخًوت   اٯخط٠ ٚأخاف إٔ ٫ أضاى ٖٓاى، ٭ْٞ أعطف أْو تطؾع َع ايٓبٝني، ٚأْوٞ إٕ زخًوت   

ى ى ااأز٢ْ َٔ َٓعيتو، ٚإٕ مل أزخوٌ ادتٓو١ ؾوصاى أسوط٣ إٔ ٫ أض    أز٢ْ َٔ َٓعيتو، ٚإٕ مل أزخوٌ ادتٓو١ ؾوصاى أسوط٣ إٔ ٫ أض      ادت١ٓ نٓت   َٓعي١ادت١ٓ نٓت   َٓعي١

  ، ؾٓووعٍ قووٍٛ ا  تعوواىل: ، ؾٓووعٍ قووٍٛ ا  تعوواىل: أبووساڄأبووساڄ                                               

                                                                  

                        }}1515..  

          تنتبػه:  فعندما    .... : فُتعلػي ا٤بطلػب الػذي تطلبػه مػن
 أصحاب هذا ا٤بش د، وتقوؿ له:

الب ػّبة، أو تقػوؿ لػه: أان أريػد أف  أان ُأريد الفتل الرابٍل، أو تقوؿ له: أان أريد فػتل اػور
                                                           

 البخاري ومسلم عن عبد ت بن مسعود  ٗٔ
عنػػد تعر ػػه  ٕٓٓٓب النػػزوؿ   طبعػػة دار الكتػػب العلميػػة  ريػػخ النشػػر ذكػػر الواكػػدي هػػذة الق ػػة   كتابػػه أسػػبا ٘ٔ

 ألسباب النزوؿ ٥بذة اآلايت من سورة النساء.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=99


     
 

 

 ( ِٓ عٌسج اٌضِش36-31(                   ذفغري اآلياخ ) 433 )اٌظادلٌْ                                                             : 29

أٛبتع بنور كارة النيب، أو تقػوؿ لػه: أان أٛبػُبل أف تتنػزؿ علػيل ا٤بالئكػة كمػا كػااوا يتنزلػوف علػى 
 ال ا٢بْب وأصحاب كارة النيب.

 !! لكن األشياء اأُلخرى فكل ا فااية، فإما تَبؾ وإما يتَبكك
 فال ٘بعل مطلبك مطلبًا دٍل.

 :أكب أف يُقرب هذا األمر ألكد ا٤بريدين رجٌل من ال ا٢بْب
وكاف معملماً أايـ ا٤بلك، فقاؿ له: لو أف ا٤بلك طلبك لُيكّرِمك فماذا تفعػل؟ فقػاؿ لػه: 
ػػػي العمامػػػة وألػػػب  كػػػذا وكػػػذا وأ ػػػع كػػػذا، قػػػاؿ لػػػه: فػػػإذا ذهبػػػ  للملػػػك  أكػػػوي ا١بُبلػػػة وأاشِّ

؟ ص، فػال بػد ه أان أريػد مليمػاً وجلس  عندة وقاؿ لك: ما تريدة ُأطلبػه، ف ػل ينفػع أف تقػوؿ لػ
 أف يكوف مطلبك عالياً .... 

فال ػػػا٢بوف ص يطلبػػػوف مػػػن ت إص ت، وص يطلبػػػوف كػػػٌب ا١بنػػػة إص ألف في ػػػا   جػػػوار 
ت، ويتمتعػػوف في ػػا بوجػػه كبيػػب ت وم ػػطفاة، فلمػػا تق ػػدهم اجعػػل مق ػػدؾ عػػايل، وهػػي 

 اهم كما قاؿ:ُفرصة لكي تتعرلض، وإذا تعر   فإف ت أعط
                      : 

تػػراة، فػػإف مل تكػػن تػػراة فإاػػه الػػذين وصػػلوا إىل مقػػاـ اإلكسػػاف وهػػو أف تعبػػد ت كأاػػك 
 هؤصء ماذا أيااً ٥بم عند ت؟يراؾ ... 
               ::  

إذا كاف أسوأ شػيء عملػوة سػيغفرة ٥بػم، ف ػل بقػي شػيء بعػد ذلػك؟!! هػي مغفػرًة  مػًة  
 وأين الذي أكسنوا فيه؟....  كاملًة عامة شاملة ٥بم من ت تبارؾ وتعاىل:

                ::  

ل واكد منا يعمل عمالً صا٢باً ٯبد هػذا العمػل أ ػعافاً يااعفه ٥بم أ عافاً مااعفة، ك
 مااعفًة يـو يلقى ت تبارؾ وتعاىل، ألف ت يُنمي للمؤمن عمله.

وت سبحااه وتعاىل يزيد دائماً   رزؽ ا٤بؤمن   عملػه ال ػاحل كػٌب يكػوف يػـو القيامػة 
 وجي اً   الدايا واآلخرة، أو يكوف عند ت وجي ا.
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 كنَ  ٙبمل همل الدايا، فيكفيك قوؿ ت:وأا  إذا  
             ... : ... :!مػػن الػػذي ١بػػأ إىل  وهػػل ص تطمػػان بكفايػػة ت لػػك؟

ت ومل يكفػه مػػوصة؟! ومػن الػػذي توكلػػل علػى ت ومل يُػػتم  وكالتػه مػػوصة تبػػارؾ وتعػاىل؟! ومػػن ١بػػأ 
 به ت؟! وهو القائل:إىل ت ماطراً   أي كاجة ومل ٯبُ 

                                      ((ٕٕٙٙ)النمػػػل)وٝبعنػػػا ت ، النمػػػل  هػػػذة  
كل ػػم، كػػل طلبػػاذم، علػػى ا١بمػػع    ِعبػػاَدةُ  بكػػاؼٍ  اّلللُ  ألَػػْي َ  ...  اآليػػة   القػػراءة اأُلخػػرى:

 وكارة النيب ٣ب ل ا   من ج صغّب:
٘ٳ  اسٵؿځظڃاسٵؿځظڃ  }} ٘ٳايًډ ًډ ٘ٳ  اسٵؿځظڃاسٵؿځظڃ  ٜٳشٵؿځظڃوځٜٳشٵؿځظڃوځ  اي ٘ٳايًډ ًډ ٙٴ  اي ٙٴتٳذٹسٵ ٖٳوځ  تٳذٹسٵ ٖٳوځتٴذٳا   1616{{  تٴذٳا

 !!!  سُيخوفواك من الدايا ومن ا٤برض ومن ا٤بشاكل ومن وّبها
مػػػا ُدمػػػَ  أاػػػ    ك ػػػوف ت و  رعايػػػة ت، فمػػػن كػػػاف ٮب ػػػه علػػػى مػػػوصة فليتقػػػي ت 

  ولػػػػػيعلم علػػػػػم اليقػػػػػْب قػػػػػوؿ ت:                             ((ٕٕ)الطػػػػػالؽ)مػػػػػن كػػػػػل أمػػػػػر: الطػػػػػالؽ 
                          ((ٖٖ)الطػػالؽ)ولكػػن  مػػا كسػػبت ا مػػن هنػػا ومػػن هنػػا فلػػن أتتيػػك، الطػػالؽ

سػػتأتيك مػػن سػػكة ُأخػػرى وهػػي كسػػاب ت ورزؽ ت للمػػؤمنْب، وا٤بػػؤمنْب داخلػػْب ٙبػػ  قػػوؿ 
  رب العا٤بْب:                             ((ٕٕٕٕٔٔ)البقرة)البقرة. 

ػن ثقتػك ومننػك    فأا  كمػؤمن اجعػل من ػرؾ علػى ت، وألػع ٞبولػك علػى ت، وكسِّ
ر لػك كػل شػيء   األرض و   ت، وقف دائماً مناجياً ع على ابب ت، ٘بد أف ت  سػخِّ

 السماء، كما سخلرها لرسوؿ ت وأصحابه األتقياء األاقياء.
علنا من الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف أكسنه، وأف ٲُبتعنا ابلعطػااي أف ٯب اسأؿ ت 

اإل٥بية، واألرزاؽ الراباية، وأف يُكرمنػا دائمػاً وأبػداً ابلتُعلػع ابلػذات احملمديػة، كػٌب يكشػف لنػا 
ً وتركػػاًص، ويكػػوف معنػػا ُدايػػا  ا٢بجػػاب عػػن وجػػه كاػػرته، فنتمللػػى بػػه يقظػػًة ومنامػػاً، واػػراة ِكػػالل

 وصلى ت على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسللم...  عْبوآخرًة أٝب

                                                           
 جامع الَبمذي ومسند أٞبد عن ابن عباس ر ي ت عن ما ٙٔ
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  11أىً اإلٔاتحأىً اإلٔاتح..3131
ا٢بمػػد ع الػػذي أثلػػج صػػدوران بسػػماع كػػالـ ت، وفػػتل آذاف  -بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  
ومتػػع أعػػْب ب ػػائران لشػػ ود النػػور ا٤بنبعػػ  مػػن أاػػوار كلمػػات ت، قلوبنػػا لف ػػم معنػػاة ومغػػزاة، 

وال ػػالة والسػػالـ علػػى ا٢ببيػػب احملبػػوب، الػػذي ط ػػرة مػػوصة مػػن العيػػوب، وكفظػػه كػػٌب مػػن 
ع كبيباً و٧ببوب، صلِّ وسػلم وابرؾ الل ػم علػى  ا٣بطرات الٍب تؤدي إىل الذاوب، وجعله 

حاتػػه، ومػػن أهػػل النظػػر بنظػػرات كناانتػػه، واجعػػل سػػيدان دمحم، واجعلنػػا مػػن أهػػل  التعػػرض لنف
قلوبنػػػا مػػػرآة تنجلػػػي   كاػػػرة ذاتػػػه، كػػػٌب ص يغيػػػب عنػػػا طرفػػػة عػػػْب وص أقػػػل، ٫بػػػن وإخواانػػػا 

 وا٤بسلمْب أٝبعْب.

  اٌؼٍُ اإلذلاِياٌؼٍُ اإلذلاِي
أتصػػيالً للمػػن ل النبػػوي، وا٥بػػدي ال ػػحيل ال ػػو ، ٭بشػػي علػػى مػػا تعػػودان عليػػه، فػػإف 

ى العلػػم اإل٥بػػامي   كتػػاب ت الػػرابٍل، فلػػم يكػػن ٥بػػم مػػدد وص ر ل كبػػار أصػػحابه علػػ النػػيب 
 .. استمداد إص من كتاب ت، لي  لدي م مكتبات وص كتب وص إذاعات وص صحف

أيػػن كتػػب م؟ وصػػف م اإل٪بيػػل فقػػاؿ سػػيدان عيسػػى عليػػه وعلػػى ابينػػا أفاػػل ال ػػالة   
 .شأهنم: ))أانجيل م صدورهم(( واألانجيل يعِب الكتب

  مبينػػاً شػػأهنم وكػػا٥بم مػػع كتػػاب رفػػم:  ؿ ت وقػػا                       
                 ((ٜٜٗٗ)العنكبػػػػوت)اآلايت الػػػػٍب   ا٤ب ػػػػحف تتلػػػػى، لكػػػػن اآلايت ا٤ببينػػػػة  العنكبػػػػوت

 تكوف   ال دور وليس    السطور.
 دخل مع ػػػػػػػم   قػػػػػػػوؿ ت:، فػػػػػػػإهنم واسػػػػػػػأؿ ت أف اػػػػػػػمػػػػػػػن الػػػػػػػذي يكتب ػػػػػػػا؟ ت 

                             ((ٕٕٕٕ)اعمتادلة)اعمتادلة. 
البعض يعَب وف على اعمتال  ال ػوفية ولػي  علػى الطػرؽ، ألف الطريػع واكػد، لكن ػا 

 .مدارس، وكل مدرسة أخذت من جاً، وكل ا٤بدارس أخذت من مشكاة ا٢ببيب 
                                                           

 ـٕٚٔٓ/ٔٔ/ٗهػ ٜٖٗٔمن صفر  ٘ٔاألق ر ػ ساكة الشيخ كسن الدح  ٔ
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علػى  كاف هناؾ رجاؿ أكابر رابهم كارة النيب   وأايـ كارة النيب كاف كذلك، فقد
 عينه، وكل واكد من م كاف له تالميذ يتعلموف منه.

 وكاف يقوؿ:، أو٥بم اإلماـ علي 
ُٳعٳاؾٹطٳ}} ُٳعٳاؾٹطٳو ٓٳٸاؽڇ  و ٓٳٸاؽڇاي ٌٳ  غٳًڂْٛٹٞغٳًڂْٛٹٞ  اي ٌٳقځبٵ ٕٵ  قځبٵ ٕٵأځ ٗٳا  وو  تٳؿڃكٹسٴْٚٹٞتٳؿڃكٹسٴْٚٹٞ  أځ ٗٳاٜٳكڂٛيڂ   وىف رواية أخرى:، ، {{  َٳطٳٸاتٺَٳطٳٸاتٺ  ثٳ٬ځخٳثٳ٬ځخٳ  ٜٳكڂٛيڂ

٘ٹ  ا ا   نتابٹنتابٹ  عٔعٔ  ٚغًْٛٞٚغًْٛٞ. . أخربتٴهِأخربتٴهِ  إ٫إ٫  ؾ٤ٞٺؾ٤ٞٺ  عٔعٔ  تػٵأيْٛٞتػٵأيْٛٞ  ٫٫  ؾٛا ؾٛا   غٳًْٛٞ،غٳًْٛٞ،    }} ًځٸ ٘ٹؾٛاي ًځٸ   ؾٛاي

ِٴ  ٚأْاٚأْا  آ١ٜٺآ١ٜٺ  ََٔٔ  َاَا ًځ ِٴأعٵ ًځ ٌڈ  أعٵ ٌڈأبٹًٝ   َٜٛاڄَٜٛاڄ  ٚخڀبٚخڀب. . دبٌدبٌ      أٚأٚ  غٌٗغٌٗ      أّأّ  بٓٗاض،بٓٗاض،  أّأّ  ْعيتٵْعيتٵ  أبٹًٝ

ٕٳٸ  تٳؿكسٴْٚٞ;تٳؿكسٴْٚٞ;  إٔإٔ  قبٌقبٌ  غًْٛٞغًْٛٞ: : ؾكاٍؾكاٍ  بايهٛؾ١ٹبايهٛؾ١ٹ ٕٳٸؾإ ٞٳٸ  بنيبني  ؾإ ٞٳٸدٓبو   22{{  مجاڄمجاڄ  عًُاڄعًُاڄ  دٓبو

، !!! ي    ا٤بطػػػػابع؟ مطبػػػػوع   ال ػػػػدور، ولػػػػ)سػػػػلوٌل عػػػػن كتػػػػاب ت( أيػػػػن تفسػػػػّبة
ٰبفظواػػه   صػػدورهم كػػٌب يودعواػػه   قلػػوب أشػػباه م وأمرػػا٥بم، ولػػذلك ص يطلػػع عليػػه أكػػد 

   هذا التفسّب:وكـر ت وج ه  اإلماـ على  يقوؿ، إص أهله
{{    يؿعًتيؿعًت  ايكطإٓايكطإٓ  أّأّ  تؿػريتؿػري  ََٔٔ  بعريٶابعريٶا  غبعنيغبعني  أٚقطأٚقطٕ ٕ أأ  يٛؾ٦تيٛؾ٦ت    }}

ٖ
  

أيػػػن مػػػن ذلػػػك ا٤بفسػػػرين الػػػذين  ة!!.ٰبملػػػوف سػػػبعْب ٝبػػػالً ابلكتػػػب   تفسػػػّب الفاٙبػػػ
 يرجعوف إىل ا٤ب ادر، ويبحروف عن ا٤براجع؟!!

 :أين هؤصء من اإلماـ علي؟!! والذي قاؿ فيه 
ْٳا  }} ْٳاأځ ٓٳ١ڂ  أځ ٓٳ١ڂَٳسٹٜ ِڇ  َٳسٹٜ ًڃ ِڇايڃعٹ ًڃ ٞپ  ايڃعٹ ًٹ ٞپٚٳعٳ ًٹ ٗٳا   ٚٳعٳ ٗٳا بٳابٴ   44{{بٳابٴ

)علي ابفا( ف ذا معُب، وا٤بعُب اآلخر وهو آلخر الزماف، )وعلٌي ابفػا( كػل الػذي تعلػو 
ترتفع درجتػه، وت ػفو روكاايتػه يػدخل إىل جنػة القػرآف فيقػرأ في ػا ا٤بعػاٍل ا٢بسػاف الػٍب ٮبته، و 

   القرآف. جعل ا ت 
هنػػاؾ ٝباعػػة يقػػرأوف القػػرآف الػػذي   السػػطور   ا٤ب ػػاكف الػػٍب معنػػا، وهنػػاؾ ٝباعػػة 

 ... يقرأوف القرآف الذي   ال دور، وينزؿ ٥بم إ٥باماً من ت
                                                           

 اية وردت اب١بوهرة ىف اسب الرسوؿاية وردت اب١بوهرة ىف اسب الرسوؿجامع ا٤بساايد وا٤براسيل، والرواية الراجامع ا٤بساايد وا٤براسيل، والرواية الرا ٕ
     القرآفالقرآف  علـوعلـو      اإلتقافاإلتقافىف ىف   عن أ  ٝبرة عن أ  ٝبرة  ٖ
 ا٢باكم   ا٤بستدرؾ والطرباٍل عن ابن عباس ر ي ت عن ما ٗ
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  القػػػرآف الػػػذي   اللػػػوح احملفػػػوظ: وهنػػػاؾ ٝباعػػػة يقػػػرأوف                     
                                                         )ا٤بطففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب()ا٤بطففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب(  

 ...يش دة ولي  يقرأة، 
 سػػػػػػػيدان رسػػػػػػػوؿ ت:والشػػػػػػػ ود بعػػػػػػػْب الب ػػػػػػػّبة ا٤بنػػػػػػػّبة الػػػػػػػٍب اكتحلػػػػػػػ  مػػػػػػػن إٜبػػػػػػػد 

                       ((ٔٚ٘ٔٚ٘)ال افات)ال افات. 
إذا سػػأله سػػائل عػػن آيػػة   كتػػاب ت يقػػوؿ لػػه: ااتظػػر،  كػػاف سػػيدي أبػػو العبػػاس و 

وينظػػػر إىل األرض مث يرفػػػع رأسػػػه فيقػػػوؿ: اظػػػػرت   اللػػػوح احملفػػػوظ فوجػػػدت تفسػػػّبها كػػػػذا 
 رّب أو الطربي ولكن من اللوح احملفوظ!.وكذا!، ص يقرأ التفسّب من كتاب ابن ك

 .٥بم تربية الرجاؿ على ا٤بن ج الكامل هؤصء هم الرجاؿ الذين أوكل النيب 
 ومن م سيدان عبد ت بن عباس، الذي دعا له النيب وقاؿ:

ِٻ  }} ٗٴ ًډ ِٻاي ٗٴ ًډ ٘ٴ  اي ٗٵ ٘ٴؾځكِّ ٗٵ ٔڇ،  ؾٹٞؾٹٞ  ؾځكِّ ٔڇ،ايسٿٜ ٘ٴ  ايسٿٜ ُٵ ٘ٴٚٳعٳِّ ُٵ ٌٳ  ٚٳعٳِّ ٚڇٜ ٌٳايتٻأڃ ٚڇٜ   55{{  ايتٻأڃ

 فكاف ر ى ت عنه يقوؿ:
6{{ناع ىل عكاٍ بعري يٛدست٘   نتاب ا  ناع ىل عكاٍ بعري يٛدست٘   نتاب ا    يٛيٛ  }}

6  

ا٤بكػػاف الػػذي فقػػد فيػػه هػػذا  لػػن يعلػػن عنػػه وينبػػه، ولكػػن يقػػرأ كتػػاب ت فُيعّرِفػػه ت 
ابب التاويػػػل، فكػػػاف يسػػػمى ترٝبػػػاف  ر ػػػى ت عنػػػه فػػػتل لػػهو  العقػػاؿ الػػػذي يعقػػػل بػػػه البعػػػّب،

 القرآف، ألاه ورث مقاـ اإلماـ علي   بياف وتفسّب القرآف.
 :ومن م سيدان عبد ت بن مسعود

 كاف سيدان علي يقوؿ لتالمذة عبدت ليتمسكوا به:
َٴٮ َٔ ضأغ٘ إىل أمخل قسَٝ٘ عًُاڄ  }} َٴٮ َٔ ضأغ٘ إىل أمخل قسَٝ٘ عًُاڄعبسا  ضدٌ    {{  عبسا  ضدٌ 

ألف هػؤصء اػزع ت مػا .... كاف بين م ٧ببة، فلم يدع م ليَبكوة وليتتلمذوا علػى يديػه، 
 فلي    صدورهم شيء.....    صدورهم

                                                           
 مسند أٞبد وابن كباف عن ابن عباس ر ي ت عن ما ٘
 اإلتقاف ىف علـو اقرآف، وتفسّب األلوسى، وا٢باوى للفتاوى وسفينة النجا. ٙ
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  اٌمشآْاٌمشآْاٌظاحلٌْ ًاٌظاحلٌْ ً
فكاف أصحاب النيب كل م على هػذة الشػاكلة، كل ػم رجػاؿ القػرآف، ومشػى ال ػا٢بوف 

 على هذا ا٤بن ج الكرَل، ال ا٢بْب ا٤بباركْب ال ادقْب األئمة ا٤برشدين.
ٙبػػّب هػػل يشػػتغل  -وكػػاف اب٤بغػػرب  – وذكػػران مػػن قبػػل أف اإلمػػاـ أٞبػػد بػػن إدريػػ  

ه فقػػاؿ لػػه: القػػرآف القػػرآف اي أٞبػػد، فكػػاف وردة   منامػػ ابلػػذكر أـ ابلقػػرآف؟ ورأى النػػيب 
األساسػػي كبقيػػػة ال ػػػا٢بْب القػػػرآف، بف ػػم وتػػػدبر بعػػػد صػػػفاء القلػػب، وبعػػػد فنػػػاء الػػػنف  عػػػن 
شػػ واذا، وبعػػد تط ػػّب الفػػؤاد مػػن ا٤بعلومػػات الكوايػػة والتح ػػيلية ليح ػػل العلػػـو اإل٥بيػػة الػػٍب 

   اآلايت القرآاية. برل ا ت 
م ػػر، والسػػوداف، واألرا ػػي ا٤بقدسػػة، و  كػػل مكػػاف ٯبمػػع ت  وجػػاء بعػػد ذلػػك إىل

)غريٚا إىل ا  عطداڄ َٚهاغري ؾوإٕ اْتظواض   )غريٚا إىل ا  عطداڄ َٚهاغري ؾوإٕ اْتظواض   عليه رجاؿ، وكاف أثناء الطواؼ يقوؿ ٤بن معه: 

الػػػذي يريػػػد أف يػػػذهب إىل ت عليػػػه بسػػػالح اإلاكسػػػار، وسػػػالح الػػػذؿ ع،  ايكوووش١ بڀايووو١ ايكوووش١ بڀايووو١ 
 ا٤بتكربين. وسالح التوا ع، وسالح ا٣بشوع ألاه ص ٰبب

وبعد ذلك ذهب إىل بالد اليمن واستقر هناؾ   بلدة ا٠ب ا زبيد وفي ػا  ػرٰبه ا٤ببػارؾ 
األاػور، ُٰبكػى عنػػه أاػه وهػػو   مسػجدة ا٤ببػػارؾ بزبيػد صػللى ابلنػػاس الفجػر مث أخػػذ يفسػر آيػػة 

دة من كتاب ت إىل صالة الظ ر، مث صللى الظ ػر، وأعػاد تفسػّبها ٗبعػاٍل جديػدة وعلػـو جديػ
كػػػٌب الع ػػػر، مث صػػػلى الع ػػػر، وأعػػػاد تفسػػػّبها ٗبواهػػػب فريػػػدة وعلػػػـو إ٥باميػػػة جديػػػدة إىل 
ا٤بغػػرب، وإىل العشػػاء، و  اليػػـو الرػػاٍل كػػذلك، و  اليػػـو الرالػػ  كػػذلك، وص يعيػػد عبػػارة وص 

  هذة ا٤بعاٍل:  لفظاً قاله، ألاه يبلغ عن ربه                     ((ٜٜٔٔ)القيامػة)وبعػد الرالثػة  القيامػة
أايـ قاؿ ٥بم: وت لو أعطاٍل ت عمراً ومكر    مقامي هذا إىل قياـ الساعة مػا اات يػ  مػن 

 تفسّب هذة اآلية وما عدت كالماً قلته قط.
هػػذا هػػو الفػػتل األعظػػم للعػػارفْب   كتػػاب ت تبػػارؾ وتعػػاىل، وأان أقػػوؿ ذلػػك ألوصػػي 

تتخلػػوا عػػن القػػرآف طرفػػة عػػْب وص أقػػل، ففيػػه سػػر  األكبػػة ٝبيعػػاً: علػػيكم ابلقػػرآف، إايكػػم أف
الفػػتل، وفيػػه سػػر الفػػيض، وفيػػه سػػر اإل٥بػػاـ، وفيػػه سػػر القػػرب، .. فيػػه كػػل األسػػرار الػػٍب أاز٥بػػا 

 .العزيز الغفار، والٍب بيلن ا وو ح ا النيب ا٤بختار 
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ن، القرآف القرآف اي إخػواٍل علػيكم بػه علػى الػدواـ، وص شػأف لكػم ٗبػا   كتػب ا٤بفسػري
فكل واكد من م يقوؿ على كسب وج ة اظرة وفكرة، لكن القرآف الكػرَل عبػارة عػن رسػائل 
أرسل ا ت لكل أفراد األمة، هي رسالة واكدة لكػن لكػل مػؤمن معػاٍل يكشػف ا لػه ت، وهػذا 
وّب هػذا وػّب هػذا!، فػال بػد أف تعػرؼ مػا   هػذة الرسػالة مػن ا٤بعػاٍل الػٍب أرادهػا منػك ت    

 تبارؾ وتعاىل.كتابه 
لي  الشأف أف تف م القرآف، ولكن الشأف أف تف م مراد الرٞبن منك   القرآف، مػاذا 
يريػػد منػػك   هػػذة اآلايت لتكػػوف مػػن أهػػل العنػػاايت، وتت ػػُب اب٤بشػػاهدات واإلشػػراقات الػػٍب 

 صصحاب النيب وأتباعه ابلذات. جعل ا ت 

  سمحح اهللسمحح اهلل
 ي ا ت:واآلية الٍب معنا اليـو يقوؿ لنا ف

                         : 
الػذين ٘بػاوزوا ا٢بػد   منلػم أافسػ م، و   أسرفوا يعِب ٘بػاوزوا ا٢بػد، فيخاطػب ت 

علػػى اجتنباهػػا سػػيدان  الت ػػاوف اب٢بقػػوؽ الػػٍب كللف ػػم فػػا ت، و  التنبػػه إىل األمػػور الػػٍب كػػر م
مل ٱبػرج م مػن الػدائرة،   اَي ِعبَػاِديَ  رسػوؿ ت، ومػع ذلػك مػن لطيػف كػالـ ت يقػوؿ ٥بػم: 

فلػػػم يقػػػل اي مػػػن صػػػفت م كػػػذا وكػػػذا، كػػػٌب تعلػػػم أف ربػػػك رءوؼ وركػػػيم وشػػػفوؽ وعطػػػوؼ 
 اب٤بؤمنْب أٝبعْب على الدواـ، كٌب ولو اازلقوا   ا٤بعاصي والذاوب واألاثـ.

كيػػ  كػػاف   وػػزاة مػػع أصػػحابه، وامػػرأة مػػن األعػػداء   هػػذة العنايػػة النػػيب أشػػار إىل
فقػػػدت طفل ػػػا وكيػػػدها فأخػػػذت تبحػػػ  عنػػػه كاعمتنواػػػة، فلمػػػا وجدتػػػه ارٛبػػػ  عليػػػه وأخذتػػػه 

 منب ا ألصحابه ولكل األمة و٫بن من م: واكتانته، فقاؿ 
ٕٳ  }} ٚٵ ٕٳأځتٴطٳ ٚٵ ٙٹ  أځتٴطٳ ٙٹٖٳصٹ ٖٳا  طځاضڇسٳ١ڄطځاضڇسٳ١ڄ  ٖٳصٹ ٖٳاٚٳيځسٳ ٓٻاضڇ، قايٛا  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳيځسٳ ٓٻاضڇ، قايٛااي ٍٳ  ،،٫٫: : اي ٍٳؾځكځا ٘ٴ: : ؾځكځا ٘ٴيځًډ ًډ ِٴ  يځ ِٴأځضٵسٳ ٙٹ  أځضٵسٳ ٙٹبٹعٹبٳازٹ ٔٵ  بٹعٹبٳازٹ ٔٵَٹ   َٹ

ٙٹ ٙٹٖٳصٹ ٖٳا  ٖٳصٹ ٛٳيځسٹ ٖٳابٹ ٛٳيځسٹ   77{{  بٹ

  رٞبته واسعة:                      ((ٔ٘ٙٔ٘ٙ)األعراؼ)األعراؼ : 
                                                           

 البخاري ومسلم عن عمر بن ا٣بطاب  ٚ
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 .. لذلك إايؾ أف تقن  عاص من رٞبة ت، ألف هذة كبّبة من الكبائر
داود عليػه وعلػى ابينػا  أا  عليك أف تقربه من ت، وقد ورد   األثر أف ت أوكى إىل

 أفال ال الة والسالـ:
ٞٳٸ  ضزضز  ََٔٔ  زاٚززاٚز  ٜاٜا  }} ٞٳٸإي   {{  أبساڄأبساڄ  أعصب٘أعصب٘  ململ  دٗبصاڄدٗبصاڄ  نتبت٘نتبت٘  ََٚٔٚٔ  دٗبصاڄدٗبصاڄ  نتبت٘نتبت٘  ٖاضباڄٖاضباڄ  إي

  ست٢ست٢  ايسْٝاايسْٝا  سبسب  أغهطٙأغهطٙ  ممٔممٔ  عبسعبس  ٜسٜوٜسٜو  ع٢ًع٢ً  خيطزخيطز  ٭ٕ٭ٕٜازاٚز ٜازاٚز   }}ٚض٣ٚ : ٚض٣ٚ : 

  88{{  دٗبصادٗبصا  عٓسٟعٓسٟ   ٝتو ٝتو  ؾٝ٘ؾٝ٘  ٖٖٛٛ  َاَا  غهط٠غهط٠  ََٔٔ  تػتٓكصٙتػتٓكصٙ

ه رد هػػارابً مػن طريػع ت، وقػد اكتوشػه الشػيطاف، وأاػػ  وا١ب بػذ هػو العػامل الكبػّب، ألاػ
 .عليك أف ٘برة إىل طريع الرٞبن 

 ...!!! ص....  هل هذا ٰبتاج إىل الغلظة والشدة والقسوة؟
 ... هل ٰبتاج إىل ا٣بوؼ من العقاب والعذاب؟ ص

، وعطػاء لكن ٰبتاج إىل الرجاء، أفتل له أبواب الرٞبة وأرجيه   فاػل ت، وإكػراـ ت
ت، ولذلك عندما انظر علػى مػر التػاريخ ومػا زاؿ، مػن الػذي يتػوب البلطجيػة وقطػاع الطريػع 
والقتلػػػة وا٤بػػػروعْب؟ هػػػل العلمػػػاء أـ األوليػػػاء؟ األوليػػػاء، فيػػػذهبوف ٥بػػػؤصء وكخػػػذوهنم اب٤بػػػودة 

 وابللْب، ويستعينوف بدعاء رب العا٤بْب، ليقربوهم إىل ت تبارؾ وتعاىل.
رّب من ال ا٢بْب ص يذهبوف إىل ا٤بساجد ليعطػوا في ػا دروسػاً، ولكػن يػذهب كنا ارى ك
 .. إىل أماكن الغفلة

رجل من إخواانا ال ا٢بْب كللفه الشيخ أبو العزائم ليذهب إىل مدينػة بورسػعيد   شػ ر 
رمااف ليحي الليايل، فػذهب إىل هنػاؾ، فوجػد األكبػاب وقػد كتبػوا لػه كشػفاً بتسػع وعشػرين 

الػػذين    ا٤بدينػػة، ٰبػػي كػػل ليلػػة   مسػػجد، فقػػاؿ ٥بػػم: مػػاذا أفعػػل   ا٤بسػػاجد؟! مسػػجداً  
سػػيأا معػػي  ...وقػػاؿ ٥بػػم:! ... ا٤بسػػجد هػػداهم ت، لكػػِب أريػػد كشػػفاً بتسػػع وعشػػرين مق ػػى

 !!! واكد فقط
فكاف بعد صالة العشاء يذهب إىل مق ى وٯبل  على منادة مػع رفيقػه ويػتكلم معػه، 

                                                           
 كلية األولياء.إكياء علـو الدين و  ٛ
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ليػػل ٯبػػد مػػن يلعػػب طاولػػة أو دومينػػو او كوتشػػينة مػػن الػػذين كولػػه يػػَبؾ ويرفػػع صػػوته، وبعػػد ق
ذلػػك ويسػػتمع ٤بػػا يقولػػه، ويلتفػػوا كولػػه، كػػٌب يتجمػػع كػػل مػػن   ا٤بق ػػى كولػػه، مث يقػػف علػػى 

 .... منادة وٯبعل ا منرباً له ليسمع من كوله، ويتكلم كٌب قريب من السحور
 ارؾ وتعاىل!!.مث يَبك م ويدعوهم ودًا ليكواوا   بي  ت تب

 ... هذة أكواؿ ال ا٢بْب. يدعو الغافلْب وا١باهلْب والع اة وا٤بذابْب،
 .ألانا رٞباء، ورثنا الرٞبة من الرٞبة ا٤ب داة 

                         : 
تنسػوا الػركيم الػرٞبن، وعنػدما جػاء ابلرٞبػة ذكػر مع ػا بشرهم، إايؾ أف تقنط أبػداً، ص 
 اصسم ا١بامع لكل األ٠باء وال فات:

         :مث أكد ذلك 
              وهنػػػاؾ قػػػراءة أخػػػرى قرأهػػػا سػػػيدان رسػػػوؿ ت ولكن ػػػا

يعاً  ِإفل اّلللَ يَػْغِفرُ  ليس  من القراءات ا٤بشت رة:   . يُػَبِايل وص الذ اُوَب ٝبَِ
، ومػػن هنػػا  فأكلػػد ت أاػػه يغفػػر الػػذاوب ٝبيعػػاً ولكػػن ٤بػػن  ب وأانب ورجػػع إىل ت 

 كل مسلم إذا أسػاء، وإذا منلػم افسػه، وإذا أذاػب، وم مػا كااػ  معاصػيه، ورجػع إىل ت 
 موتػػه، فػػأمرة مفػػوض إىل   كياتػه قبػػل موتػػه يغفػػر لػػه ت وص شػػك   ذلػػك، وإذا مل يتػػب كػػٌب

أما الكػافر إذا مل يػدخل   اء آخذة، وص اقوؿ شيااً وّب ذلك ... ت إف شاء عفا عنه وإف ش
 دين ت فيدخل   قوؿ ت:

                                                      ((ٗٛٗٛ)النساء)النساء: 
 ديػػػػػن ت وهػػػػػو   الػػػػػدايا فلػػػػػي  لػػػػػه مغفػػػػػرة، وسػػػػػيدخل ج ػػػػػنم مػػػػػا داـ مل يػػػػػدخل  

 .وبا  القرار والعياذ ابع  
 :           مث أكد هذا الكالـ مرة اثلرة: 

 .وفور وركيم، ف ل يايع مؤمن بْب وفور وركيم؟ كاشا ع 
ياف قبػػل أف تسػػلم، وكػػاف هػػذة اآلايت كػػاف هنػػاؾ عبػػد عنػػد السػػيدة هنػػد زوجػػة أ  سػػف
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عندها وي  من سيدان ا٢بمػزة عػم سػيدان النػيب ألاػه قتػل أبوهػا وأخوهػا وعم ػا   وػزوة بػدر، 
شػػيء واكػػد، لػػو قتلػػ  ٞبػػزة  فلمػػا كااػػ  وػػزوة أكػػد ذهبػػ  مع ػػم وقالػػ  ٥بػػذا العبػػد: عليػػك

فأصػػبل هدفػػه الوكيػػد هػػو قتػػل ٞبػػزة، وكػػاف ٯبيػػد الرمػػي اب٢بػػراب، فَبصػػد فأاػػ  كػػر! ... ، 
لسػيدان ٞبػػزة، وسػيدان ا٢بمػػزة كػاف يشػػع ال ػفوؼ وي ػػرع األعػداء ببسػػالته وشػجاعته، وهػػذا 
العبد يتابعه، فرآة على هذة ا٥بياة ف وب عليه كربته فدخل  مػن بطنػه وخرجػ  مػن من ػرة، 

سػػيدان النػػيب مل ٰبػػزف علػػى وفػػاة أكػػد كمػػا كػػزف وعلػػى الفػػور اػػزؿ مػػن علػػى فرسػػه ومػػات! ... 
 ه من شدة كزاه قاؿ وهو   وابه:على وفاة ٞبزة، كٌب أا

٘ٹ  }} ًډ ٘ٹٚٳاي ًډ ٔٻ  ٚٳاي ًځ َٳجٿ ٔٻ٭ڂ َٳجٿًځ ِٵ  بٹػٳبٵعٹنيٳبٹػٳبٵعٹنيٳ  ٭ڂ ٗٴ ٓٵ ِٵَٹ ٗٴ ٓٵ ٍٳ  َٳهځاْٳوځ،َٳهځاْٳوځ،  َٹ ٓٳعٳ ٍٳؾځ ٓٳعٳ ٕٴ  ؾځ ٕٴايڃكڂطٵآ ٛٳ  ايڃكڂطٵآ ٖٴ ٛٳٚٳ ٖٴ ـٷ  ٚٳ ـٷٚٳاقٹ ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳاقٹ ْٹ ٘ٹَٳهځا ْٹ ِٵ  َٳهځا ِٵيځ   ::ٜٳبٵطٳحٵٜٳبٵطٳحٵ  يځ

    ٕٵ ٕٵٚٳإڇ ِٵ  ٚٳإڇ ِٵعٳاقځبٵتٴ ٌڇ  ؾځعٳاقٹبٴٛاؾځعٳاقٹبٴٛا  عٳاقځبٵتٴ ُٹجٵ ٌڇبٹ ُٹجٵ ِٵ  َٳاَٳا  بٹ ِٵعٴٛقٹبٵتٴ ٘ٹ  عٴٛقٹبٵتٴ ٘ٹبٹ ٔٵ  بٹ ٔٵٚٳيځ٦ٹ ِٵ  ٚٳيځ٦ٹ ِٵقٳبٳطٵتٴ ٛٳ  قٳبٳطٵتٴ ٗٴ ٛٳيځ ٗٴ ٝٵطٷ  يځ ٝٵطٷخٳ ٔٳ يٹًكٻيٹًكٻ  خٳ ٔٳ ابٹطٜ     }}99ابٹطٜ

 فرجع إىل ت وادـ على قولته الٍب قا٥با   ساعة الغاب.
هػػػذا الرجػػػل بعػػػد أف فتحػػػ  مكػػػة ودخػػػل النػػػاس   ديػػػن ت أفواجػػػاً، أراد أف يتػػػوب 

وقػاؿ: أان مل أتػرؾ كبػّبة إص وارتكبت ػا، زايػ   ويدخل   اإلسالـ، فبعػ  إىل كاػرة النػيب 
 ؟ةوشرب  ا٣بمر وقتل ، ف ل يل من توب
  بقػػػػوؿ ت  فأرسػػػػل إليػػػػه سػػػػيدان رسػػػػوؿ ت                        

                                     ((ٚٓٚٓ)الفرقاف)فقاؿ: ومن يامن يل أف أعيش  الفرقاف
  كٌب أعمل العمل ال احل؟! فأرسل إليه:                                          

           ((ٗٛٗٛ)النسػػاء)فقػػاؿ: هػػذة في ػػا مشػػياة، وقػػد ص يشػػاء ت أف يغفػػر يل، فأرسػػل إليػػه  النسػػاء
 فذة اآلية:
                                

                 .فتاب إىل ت وأسلم 
أريد أف أوجه أكبابنا من رجاؿ العلم إىل أف بعض كتػب التفسػّب يقولػوف أف هػذة اآليػة 
ازلػػ  بسػػبب هػػذا الرجػػل وهػػو وكشػػي، ولكػػن هػػذة اآليػػة ازلػػ    مكػػة، ووكشػػي أسػػلم   

هدايته إص إذا كاف النيب أرسػل ا لػه، ولكػن لػي  ذلػك هػو سػبب  ا٤بدينة، فكيف تكوف سبب
                                                           

 ا٢باكم   ا٤بستدرؾ والطرباٍل عن أ  هريرة  ٜ
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 ازو٥با، لذلك كتب التفسّب ٙبتاج إىل ٙبقيع وتدقيع.
بعػػػض الوعػػػاظ يقولػػػوف أي كػػػالـ يقرأواػػػه   الكتػػػب، وهػػػذا ص ٯبػػػب، بػػػل ص بػػػد مػػػن 

 .التحقيع والتدقيع والتأكد من صحة ا٤بعلومة قبل إذاعت ا، هكذا عللمنا رسوؿ ت 

  إلٔاتح إىل اهللإلٔاتح إىل اهللاا
      مث خاطبنا ربنا كلنا فقاؿ:         : 

لػػي  بينػػك ....  ، مػػا الػػذي بينػػك وبػػْب ت؟اإلانبػػة يعػػِب الرجػػوع، ارجعػػوا إىل ت 
 لػػو كشػػف ا٢بجػػاب سػػتتمتع فػػوراً ٔبمػػاؿ كاػػرة! وبػػْب ت ابب، وإ٭بػػا بينػػك وبػػْب ت كجػػاب

 :  الوهػػػػػػػاب                                      ((ٔٗٔٗ)ا٤بطففػػػػػػػْب)مػػػػػػػن الػػػػػػػذاوب ، ا٤بطففػػػػػػػْب
   واآلاثـ والغفالت وا١ب اصت:                                ((ٔ٘ٔ٘)ا٤بطففْب)ا٤بطففْب. 

ديرػه ورددان عليػه كمػا ذكػران  لكنا ش دان ٝباؿ ت   األزؿ القدَل وعاهدانة، و٠بعنػا ك
  كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ت:                                                           

                                                                         
 ..! قلنا ٝبيعًا ش دان ولي  ٠بعنا األعراؼ(األعراؼ(ٕٕٚٔٚٔ))

 فكلنػػػػػا شػػػػػ دان ٝبالػػػػػه ابلقػػػػػوة الػػػػػٍب قػػػػػواان فػػػػػا ت، و٤بػػػػػا ازلنػػػػػا إىل عػػػػػامل الػػػػػدايا كػػػػػاف
 :كما قاؿ كارة النيب 

ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٔٳ  إڇ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٛٵزٳا٤ٴ  ْٴهڃتٳ١څْٴهڃتٳ١څ  نځاْٳتٵنځاْٳتٵ  أځشٵْٳبٳأځشٵْٳبٳ  إڇشٳاإڇشٳا  ايڃ ٛٵزٳا٤ٴغٳ ٘ٹ،  ؾٹٞؾٹٞ  غٳ ًڃبٹ ٘ٹ،قځ ًڃبٹ ٕٵ  قځ ٕٵؾځإڇ ْٳعٳ  تٳابٳتٳابٳ  ؾځإڇ ْٳعٳٚٳ ٌٳ  ٚٳاغٵتٳػٵؿځطٳ،ٚٳاغٵتٳػٵؿځطٳ،  عٳعٳٚٳ ٌٳقٴكٹ   قٴكٹ

٘ٴ، ًڃبٴ ٘ٴ،قځ ًڃبٴ ٕٵ  قځ ٕٵؾځإڇ ٕٴ  ؾځصٳيٹوځؾځصٳيٹوځ  ظٳازٳتٵ،ظٳازٳتٵ،  ظٳازٳظٳازٳ  ؾځإڇ ٕٴايطٻا ٙٴ  ايډصٹٟايډصٹٟ  ايطٻا ٙٴشٳنځطٳ ٘ٴ  شٳنځطٳ ٘ٴايًډ ًډ ٘ٹ:   ؾٹٞؾٹٞ  اي ٘ٹ: نٹتٳابٹ ٌٵ  نځًډانځًډانٹتٳابٹ ٌٵبٳ ٕٳ  بٳ ٕٳضٳا   عٳًځ٢عٳًځ٢  ضٳا

ِٵ ٗڇ ِٵقڂًڂٛبٹ ٗڇ ٕٳ  نځاْٴٛانځاْٴٛا  َٳاَٳا  قڂًڂٛبٹ ٕٳٜٳهڃػٹبٴٛ     }}1010ٜٳهڃػٹبٴٛ

ه ت فاإلانبػػة إىل ت ٙبتػػاج مػػن اإلاسػػاف أف يلتفػػ  إىل ت، وٗبجػػرد أف يلتفػػ  يقػػوؿ لػػ
 من كنااه بنا:

                                                           
 سنن ابن ماجة والَبمذي عن أ  هريرة  ٓٔ
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ٕٵ  }} ٕٵٚٳإڇ ُٵؿٹٞ  أځتٳاْٹٞأځتٳاْٹٞ  ٚٳإڇ ُٵؿٹٜٞٳ ٘ٴ  ٜٳ ٝٵتٴ ٘ٴأځتٳ ٝٵتٴ ٚٳيځ١ڄ  أځتٳ ٚٳيځ١ڄٖٳطٵ   1111{{  ٖٳطٵ

 ما هذا ا٢بناف والعطف اإل٥بي؟!
هل ٫بن الذين ٫بتاجه أـ هو؟ كاشا ع تعاىل، لكن رقػة األلوهيػة، وكنػاف الربوبيػة فػذة 

 األمة احملمدية إكراماً ٢ببيب ت وم طفاة صلوات ر  وتسليماته عليه.
ا يرجػػػع العبػػػد إىل ت ويقػػػوؿ، تبػػػ  ايرب، فيقػػػوؿ لػػػه ت: وأان قبلػػػ ، ص يوجػػػد فعنػػػدم

اؾتشووٛا أبووٛاب  اؾتشووٛا أبووٛاب    ))بعػػض األثػػر يقػػوؿ ت للمالئكػػة: تػػردد، او النظػػر   الطلػػب، وكمػػا ورد   

ٓٳؿځؼ ايعبس ايتا٥ب عٓسٟ ٜا ٥٬َهيت  ًځ ٍ أْؿاؽ سهطت٘، ؾ ٓٳؿځؼ ايعبس ايتا٥ب عٓسٟ ٜا ٥٬َهيت ايػُٛات يكبٍٛ تٛبت٘، ٚيسخٛ ًځ ٍ أْؿاؽ سهطت٘، ؾ ايػُٛات يكبٍٛ تٛبت٘، ٚيسخٛ

 .    ني َٚٔ ؾٝٗٔني َٚٔ ؾٝٗٔأعع َٔ ايػُٛات ٚا٭ضانأعع َٔ ايػُٛات ٚا٭ضان
                     ((ٕٕٕٕٕٕ)البقرة)هل هناؾ أٝبل من هذة اآلية؟!! البقرة 

 !!مل يقل التائبْب، ولكن )التوابْب( الذين يتوبوف ابستمرار
ولػذلك العبػػد السػػائر إىل ت ص ينفػػك عػػن التوبػػة مػػدى ا٢بيػػاة، فمػػرة يتػػوب مػػن ذاوبػػه، 

من الغفلة، والغفلة كػرب عظػيم سػيندـ عليػه، كمػا سػيذكرة ومرة يتوب من عيوبه، ومرة يتوب 
ت تعاىل، ومرة يتوب عن عػدـ أدبػه ا١بػم مػع مػن يقػوؿ للشػيء كػن فيكػوف، ومػرة يتػوب عػن 

 .عدـ التزامه ا٤بطلوب مع ا٢ببيب احملبوب 
  ألاه ص يوجد أكد وصل للكماؿ إص رسوؿ ت، ومػع ذلػك يقػوؿ لػه:              

                           ((ٕٕ)الفتل)وهل كاف لرسوؿ ت ذاوب؟! قاؿ  الفتل: 
٘ٴ  }} ْٻ ٘ٴإڇ ْٻ ٕٴ  إڇ ٝٴػٳا ٕٴيځ ٝٴػٳا ًڃبٹٞ  عٳًځ٢عٳًځ٢  يځ ًڃبٹٞقځ ٘ٳ  غٵتٳػٵؿٹطٴغٵتٳػٵؿٹطٴ٭ځ٭ځ  ٚٳإڇْٿٞٚٳإڇْٿٞ  قځ ٘ٳايًډ ًډ ّڇ  ؾٹٞؾٹٞ  اي ٛٵ ٝٳ ّڇايڃ ٛٵ ٝٳ   1212{{َٳطٻ٠ٺ َٳطٻ٠ٺ   َٹا٥ٳ١ځَٹا٥ٳ١ځ  ايڃ

الغْب يعِب الستارة، سيدي أبو ا٢بسػن الشػاذيل يقػوؿ: اكػَبت   هػذا ا٢بػدي ، كيػف 
وػْب ) يػه سػلم وقػاؿ: لع  ا٤بناـ سيدان رسوؿ صػلى ت  يغاف على قلب رسوؿ ت؟! فجاءٍل

 .(األاوار ص وْب األويار اي مبارؾ!
 ... وْب األويار هذا لنا، لكن وْب رسوؿ ت وْب األاوار

                                                           
 البخاري ومسلم عن أ  هريرة هنع هللا يضر ٔٔ
 صحيل مسلم وأ  داود عن األور ا٤بزٍل  ٕٔ



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج اٌضِش61-53(                   ذفغري اآلياخ ) 447 )أىً اإلٔاتح                                                          : 31

يعلو   ا٤بقامات ابسػتمرار عنػد ت، كلمػا عػال مقػاـ رأى أف ا٤بقػاـ الػذي   ف و كاف 
 من هذا ا٤بقاـ. فيه، فيه كجاب عن مشاهد علية ٥بذا ا١بناب، فيتوب إىل ت كاف 

، فلمػاذا اسػينا هػذا فحٌب سيدان رسوؿ ت ص يكػف عػن التوبػة واألوبػة ٢باػرة ت 
 الباب اب٤برة، وص يتذكرة إص أقل القليل، مع أف هذا الباب هو الوصل لنكباب:

             : 
سلم افسك له، يعِب ص تفعل إص ما يطلبه   كتابه، وإص ما كاف عليه ا٢ببيػب   هديػه 
ـّ ا٥بوى، وابعدهم عن طريقك ألهنم كجب ٙبجبػك عػن كاػرة مػن  ا٤ببارؾ، و١بَِّم النف ، وِذ

 يقوؿ للشيء كن فيكوف.
 ؟ما الذي ٲبنعك من ا٤بسارعة   ا٤بشي خلف رسوؿ ت

 !! النف  وا٥بوى
فػػالنف  توسػػوس، وا٥بػػوى ٱبػػرج لػػك أتويػػالت كل ػػا بعيػػدة عػػن طريػػع ا٤بقػػربْب ومػػن ج 

وأسػػلم افسػػي لػػرب العػػا٤بْب  ... ال ػػديقْب، لػػذلك ٯبػػب أف ُأ٫بػػي هػػؤصء عػػن طريػػع ت أوصً 
 تبارؾ وتعاىل.

                   : 
هنا اب٤بعُب الظاهر مفارقة الدايا وطلوع الروح وعذاب اآلخرة، لكػن ال ػا٢بْب العذاب 

يقولػػوف أف هنػػاؾ عػػذاابً أشػػد مػػن عػػذاب ج ػػنم، وهػػو عػػذاب ا٢بجػػاب، فلػػو ُكجػػب العبػػد 
ا٤بشػػاهد عػػن مشػػاهدة ٝبػػاصت مػػوصة لكػػاف أشػػد عػػذاابً مػػن الػػذي يعػػذب   ج ػػنم والعيػػاذ 

 اؿ العايل والكماؿ الذاا على الدواـ.ابع، ألهنم يريدوف أف يتمتعوا اب١بم
 ما الذي سيساعدؾ؟

                   : 
أفال شيء ازؿ   كل األزمػاف، و  كػل األوطػاف مػن كػالـ الػرٞبن هػو القػرآف، لكػن 

بػاع يعػِب أف أمشػي خلفػه، بعض ال ا٢بْب قاؿ أف القرآف ٰبتاج إىل القراءة والعمػل، لكػن اصتِّ 
  وقد قاؿ ت:                               ((ٖٖٔ٘ٔ٘)األاعاـ)األاعاـ .. 
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، ألانػا مػأمورين أف امشوا خلفػه، فقػالوا أف ال ػراط ا٤بسػتقيم هػو سػيدان رسػوؿ ت 
  ٭بشي خلفه، لكن القرآف ص ٭بشي خلفه ولكن اقرأة واتػدبرة واعمػل بػه :             

                                                         ((ٖٖٔ٘ٔ٘)األاعاـ)األاعاـ. 
            وهو اف  ا٤بعُب          : 
 يكم من ربكم.  أكسن ما أازؿ إل يعِب اتبعوا رسوؿ ت 

                     : 
والعذاب ابلنسبة ألتباع ال ا٢بْب أف يكوف له أمل   الفتل اإل٥بي، وله أمل أف يكػوف 

 !! ٕبارة ت، وله أمل   أف يكوف من أهل الكشف العرفاٍل موصوًصً 
ايا، وتلعػػب بػػه افسػػه، كػػٌب جػػاءة ا٤بػػوت ومل يتحقػػع األمػػل، ولكػػن تاػػحك عليػػه الػػد

 ولي  له فرصة أخرى ليعوض في ا!!.
 ولذلك طريع ال ا٢بْب ج اد بال كسل، وذكر بال ملل، وعمل بال كلل، ٤باذا؟

 ألٍل أريد الوصوؿ قبل أف أخرج من الدايا، وقبل أف ينت ي األمر.
له: هل ٛبنيػ  لػو كنػ  مػ  صػغّبًا؟ قػاؿ: وكرلـ ت وج ه قالوا  سيدان اإلماـ علي 

 كع ا٤بعرفة. ص، قيل: وملَ؟ قاؿ: ألٍل عش  كٌب عرف  ت 
  أيػػػػػػن هػػػػػػذة ا٤بعرفػػػػػػة؟                                                 ((ٔٛٔٛ آؿ آؿ

كظوا ٗبقاـ الش ادة، وهو فاػل مػن اريد أف ادخل   أويل العلم، وهم الذين دخلوا و  عمراف(عمراف(
ت، وإكراـ من ت، وعطاء ٧بض من ت، لكػن ص بػد أف اتعػرض ٥بػذا الفاػل، وأاػوي وأبػدأ، 

 عليه ابقي األمور، فيبدأ ا٤بسلم   ا١ب اد، ويوقد موقد ا١ب اد. وت 
ي قبػل ولذلك عند تقرأ   كياة ال ا٢بْب ٘بػد فػَبة ج ػادهم شػديدة ألاػه يريػد أف ينت ػ

أف تلعب بػه األهػواء والػدايا، ويريػد أف ي ػل إىل درجػة األمػاف   عبػاد الػرٞبن الػذين ٲبشػوف 
 على األرض هوانً إىل آخر اآلايت.

 والذي مل ي ل كا عند خروج روكه ويندـ ولن ينفع الندـ، فيقوؿ:
                       : 
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ٝباؿ الدين األٟبيمي كاف من كبار العلماء   ا٤بػذهب ا٢بنفػي، كػاف يػزور سػيدي عبػد 
  رو ػػته، وكػػاف مػػن أهػػل ا٤بكاشػػفة، فعنػػدما يػػدخل إىل  ػػريل ويل يػػراة  الػػركيم القنػػائي 

ويتحػػدث معػػه ويسػػمع كالمػػه!! فبعػػد أف اات ػػ  احملادثػػة بين مػػا قػػاؿ: اي سػػيدي عبػػد الػػركيم 
 تغفػل عػن ذكػر ت طرفػة عػْب، فػأان كمػا تػرى   رو ػات عػالْب ومػع أوصِب، فقاؿ: اي بِب ص

 ذلك أقوؿ: اي كسرتى على ما فرط    جنب ت!!.
 :إذا كاف الذي سيدخل ا١بنة سيندـ كٌب وإف كاف من الذاكرين، قاؿ 

ٝٵؼٳ  }} ٝٵؼٳيځ ٌٴ  ٜٳتٳشٳػٻطٴٜٳتٳشٳػٻطٴ  يځ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٞٵ٤ٺ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ايڃذٳ ٞٵ٤ٺؾٳ ِٵ،  َٳطٻتٵَٳطٻتٵ  غٳاعٳ١ڄغٳاعٳ١ڄ  إڇ٫إڇ٫  ؾٳ ٗڇ ِٵ،بٹ ٗڇ ِٵ  بٹ ِٵيځ ٘ٳ  ٜٳصٵنڂطٴٚاٜٳصٵنڂطٴٚا  يځ ٘ٳايًډ ًډ ٗٳا  اي ٗٳاؾٹٝ   1313{{  ؾٹٝ

٤باذا كن  أ يع هذة األوقات؟!! ف ػذة سػتكوف كسػرات، ولػن تنفػع هػذة ا٢بسػرات، 
  لكػػن ا٤بػػؤمنْب يقػػوؿ فػػي م أككػػم ا٢بػػاكمْب:                                     

 !! ارةص يوجد شيء يشغل اإلاساف أكرر من البيع والتج النور(النور(ٖٖٚٚ))
 لكن م   وسط البيع والتجارة ص ينشغلوف عن ذكر ت تبارؾ وتعاىل.

  ِؼشفح اهللِؼشفح اهلل
 ٤باذا؟

 ... إذا كاا  ٮبٍب عالية، وروبٍب راقية
، ك ا١بامعة وله أمػل أف يكػوف دكتػورسأكوف كالطالب الذي سيدخل ا٤بدرسة وبعد ذل

! هػل سي ػاكب بنػات؟! هػل ف ل هذا الطالب سيايع وقته   الل ػو مػع زمالئػه   الكليػة؟
سينشغل ابلن  والفي  بوؾ؟! ص، ألاه سيشػغل وقتػه   ا٤بكتبػات، أو مػع أسػاتذته ا٤بشػرفْب 

 يسأ٥بم ويدوف ورائ م، ألاه يريد أف ٰب ل على الرسالة.
ػػل رسػػالة معرفػػة ت، وص يوجػػد أفاػػل من ػػا أبػػداً، فػػأعلى شػػيء    وأاػػ  تريػػد أف ُٙب ِّ

 .. معرفة ت تبارؾ وتعاىل  ا٤بعرفة العينية الش ودية الكوف كله عاليه وداايه
 !أما ا٤بعرفة العقلية واآلايت واألفكار فكلنا اعرف ا

                                                           
  قي عن معاذ بن جبل معجم الطرباٍل والبي ٖٔ
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 !! وا٤بعرفة التقليدية فكل أوصدان يعرفوهنا
لكن ا٤بعرفة العينيػة الشػ ودية هػي الػٍب ٙبتػاج إىل ٮبػة عليػة، ٮبػة ص تكػل وص ٛبػل كػٌب 

 .يه، وتكوف مع كارة النيب ٙبقع ا٤براد، وت ل إىل ما تبغ
، والػػبعض يعتػػربة مػػن مػػن الكػػوف كلػػه مناجػػاة ٕببػػه ع  سػػيدي عمػػر بػػن الفػػارض 

ويقولػوف عنػه سػلطاف العاشػقْب، سػألوا أكػد ال ػا٢بْب: مػا رأيػك  -وهو من الكبار  –الكبار 
   ابن الفارض؟ قاؿ: )ع فور كاـ كوؿ ا١بمى ودادف( ولذلك عنػدما جػاء ٢بظػة موتػه رأى

 مقعدة من ا١بنة، فقاؿ:
ييفييييت ي ييييًيمقزلتييييٍيفييييٍي لويييي ي قيييي   فييييت ي ييييًيمقزلتييييٍيفييييٍي لويييي ي قيييي   

يي

ييميييي يىيييي ين َيييي يف يييي ي ييييُ  ي  و صييييٍميييي يىيييي ين َيييي يف يييي ي ييييُ  ي  و صييييٍ

إذا كااػػ  أمنيػػٍب هػػي الق ػػور الػػٍب   ا١بنػػة فقػػد  ػػيع  عمػػري هػػدراً، فمػػاذا تريػػد؟ يي
 قاؿ:

يي مقُيييييي ويووييييييلمي وضييييييٍي هيييييي ي مقيييييي  ي مقُيييييي ويووييييييلمي وضييييييٍي هيييييي ي مقيييييي  ي

يي

ييو لُيييييييى ي  ضييييييينه ي  ييييييي   ي  ييييييي  و لُيييييييى ي  ضييييييينه ي  ييييييي   ي  ييييييي  

منيػػة، و  هػػذة اللحظػػة أراهػػا أ ػػغاث كػػاف يل أمنيػػة وكػػاف يل أمػػل أف تتحقػػع هػػذة األيي
أكػػالـ، لكػػن جػػربة مػػوصة بربكػػة كبيػػب ت، وقرلبػػه وواصة وجعلػػه مػػن أهػػل الشػػ ود لوجػػه ت، 

 .ومن ال فوة اعمتتباة ٔبوار كبيب ت وم طفاة 
 أريد اف أقوؿ:

 ... أتباع ال ا٢بْب والعارفْب ص بد أف يكوف له أمنية، وهي معرفة ت
وأر ػػاة جاءتػػه العنايػػة صػػدفة، و٤بػػا جاءتػػه العنايػػة كااػػ   بػػن ا٢بػػارث  الشػػيخ بشػػر

أثنػػاء مشػػػيه كافيػػػاً، فأصػػر أف يقاػػػي بقيػػػة كياتػػه كافيػػػاً وص يلػػػب  كػػذاءاً أبػػػداً!، ومل يتػػػزوج، 
فعاتبه أكدهم وقاؿ له: ٤باذا مل تتزوج والػزواج ُسػنلة؟! فقػاؿ: إٍل مشػغوؿ ابلفػرض عػن الُسػنة، 

 ؿ فرياة عليك وعليل ا٤بعرفة.ألف الزواج ُسنة وأو 
 ... فا٤بعرفػػػػػة أوؿ فرياػػػػػة..  أوؿ فػػػػػرض علػػػػػى اإلاسػػػػػاف ا٢ببيػػػػػب للػػػػػرٞبن معرفػػػػػة ت

 !وص فرياة قبل ا 
وهػل أان أصػلي إص ٤بػن أعرفػػه؟! وهػل أصػـو إص ٤بػن أشػػ دة؟! وهػل أكػج إص ٤بػػن أراة، 
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 وُأكجب عن رؤية ا٢بـر ٤برآة؟!.
 الشيخ أبو يزيد البسطامي يقوؿ:

جج  ثالث كجات، فرأي    أوؿ مرة البي  ومل أر رب البي ، و  ا٤بػرة الراايػة ك 
 رأي  البي  ورب البي ، و  الرالرة رأي  رب البي  ومل أر البي !.
منػػاهراً، وأاػػوارة هػػي  أان ذاهػػب هنػػاؾ ألزور ت، ولػػي  لػػزايرة األكجػػار، تػػرى ا٢بػػع 

ل العرفػاف كمػا كػاف يقػوؿ ال ػا٢بوف، يقػوؿ الٍب تغطي على ا٤بكػاف، وهػي الػٍب ٛبػن قلػوب أهػ
 :إمامنا أبو العزائم 

يي نييفيييييييييين وٌيَ يييييييييي لنقٍي ل َتيييييييييي  نييفيييييييييين وٌيَ يييييييييي لنقٍي ل َتيييييييييي 

يي

ييالي يييييينليلييييييٍي تييييييًي ييييييل  ي ُييييييى ٍالي يييييينليلييييييٍي تييييييًي ييييييل  ي ُييييييى ٍ

يي ص ٲبكر بطالبه، ما دمػ  اويػ  ب ػدؽ  ص بد أف يكوف لك أمل وايل وعايل، وت 
 النية، وصفاء الطوية، واتباع خّب الربية فال بد أف تبلغ األمنية.

ترك  األمػل، وااشػغل  ابلػدايا الدايػة، والػنف  بشػ واذا ا٣بسيسػة الدايويػة،  لكن لو
 فقد ُشغل  عن ت وعن مطلبك وعن مأربك.

ف ذا ما ٯبب على ا٤بريد أف يعقد قلبه عليه، ليناؿ شػ ادة معرفػة ت ا٤بعرفػة الشػ ودية 
 تعاىل علي م.، ور واف ت تبارؾ و العينية، والٍب كاف علي ا أصحاب كارة النيب 

سيدان عبد ت بن عمر كاف   الطواؼ وكللمه رجل فلم يرد عليػه، وبعػد أف اات ػى مػن 
طوافه اعتذر إليػه، وقػاؿ لػه: )إان كنػا اػَباءى أاػوار ربنػا   الطػواؼ( لػن يػَبؾ األاػوار ويلتفػ  

 إىل العباد ولو كااوا من األخيار.
 فػػإف ت : .. لػػى هػػذا البػػابعنػػدما ٰباسػػب ا٤بريػػد افسػػه فػػذا ا٢بسػػاب، ويقػػف ع

سػػيكرمه بكرمػػه الػػذي خػػا بػػػه عبػػادة ال ػػادقْب وكزبػػه ا٤بتقػػػْب، ولػػن ٰبػػدث لػػه النػػػدـ، وص 
 يتحسر، وص يعاتب افسه، وص يلـو افسه، وص يقوؿ:

                    وص شػػػأف لػػػه بػػػذلك ألاػػػه دخػػػل
 أف اكوف من م أٝبعْب. اسأؿ ت عباد ت ال ادقْب، 
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  احملاعثحاحملاعثح
ٰبكػػي لنػػا القػػرآف موقػػف عظػػيم يتعػػرض لػػه كػػل إاسػػاف مل يرجػػع إىل ت، ومل يتػػب إليػػه 
تبػػارؾ وتعػػاىل قبػػل أف يفػػارؽ هػػذا الكيػػاف، ومػػرة أخػػرى يتعػػرض ٥بػػذا ا٤بوقػػف يػػـو القيامػػة يػػـو 

 ٯبمع ت الناس ليـو ص ريب فيه.
ت ٯبعلػػػه دائمػػػاً متنب ػػػاً، يراجػػػع أعمالػػػه، ويراجػػػع أقوالػػػه،  اإلاسػػػاف ا٤بوفػػػع الػػػذي ٰببػػػه

وٰباسػػب افسػػه، ولػػذا ينبغػػي علػػى كػػل سػػالك   طريػػع ت أف يكػػوف لػػه ٢بظػػات   كػػل ليلػػة 
ٰباسػػب افسػػه في ػػا علػػى مػػا قالػػه وعلػػى مػػا عملػػه   هػػذا اليػػـو وهػػذة الليلػػة، يراجػػع كسػػاب 

مػػا وجػػدة وػػّب ذلػػك يسػػتغفر ت منػػه ويتػػوب يومػػه، ومػػا وجػػدة مػػن خػػّب ٞبػػد ت تعػػاىل عليػػه، و 
إليه إف كاف هذا ذاباً   كع ت، أو يستسػمل أخػاة ا٤بػؤمن، ويطلػب منػه العفػو وا٤بسػا٧بة إف  

 كاف هذا الذاب   كع أكد من خلع ت، وهذا الذي يناـ قرير العْب.
ب ا   يومػه لكن أان أعجب كيف يناـ اإلاساف قرير العْب ومل يتب من هفواته الٍب ارتك

وليلته؟!! وهو يعلم علم اليقْب أاه أساء إىل فالف، أو منلػم فػالف، أو ارتكػب جرمػاً صػغّباً أو  
كبػػّباً   كػػع فػػالف، وص تلومػػه افسػػه، مػػع أف الػػنف  اللوامػػة هػػي أوؿ درجػػة تُقبػػل علػػى ت، 

  وليس  أعلى الدرجات:                       ((ٕٕ)القيامة)وهذة البداية، ومن مل تكن  القيامة
لػػػه افػػػ  لوامػػػة كيػػػف يتجػػػه إىل ت ويسػػػّب إىل ت تبػػػارؾ وتعػػػاىل؟!! وهكػػػذا ٯبػػػب أف يكػػػوف 

 ا٤بؤمن.
هؤصء الػذين يسػتخدموف ا٢بسػاب والعتػاب واللػـو للػنف  واحملاسػبة كػل ليلػة يػدخلوف 

 :  قوؿ النيب 
ِٵ  سٳاغٹبٴٛاسٳاغٹبٴٛا  }} ْٵؿڂػٳهڂ ِٵأځ ْٵؿڂػٳهڂ ٌٳ  أځ ٌٳقځبٵ ٕٵ  قځبٵ ٕٵأځ   1414{{  تٴشٳاغٳبٴٛاتٴشٳاغٳبٴٛا  أځ

هػػػذا لػػػي  عليػػػه كسػػػاب، وأ ػػػرب مرػػػاًص: لػػػو عنػػػدي ٧بػػػل واسػػػتأجرت لػػػه عػػػامالً أو و 
مومنفػػاً وكػػاف هػػذا العامػػل أو ا٤بومنػػف شػػديد احملاسػػبة لنفسػػه علػػى كػػل شػػيء يػػدخل أو ٱبػػرج، 

 وأتكدت من ذلك مراراً، ف ل آا   يـو وأطلب أف أكاسبه؟! ص، ألٍل أراة منابطاً.

                                                           
 جامع الَبمذي ٗٔ
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أوصً سوؿ فلػػػي  لػػػه كسػػػاب   الػػػدار  وكػػػذلك افػػػ  األمػػػر فػػػإف مػػػن ٰباسػػػب افسػػػه
اآلخػػرة، ولػػي  لػػه كسػػاب   القبػػور، ولػػي  عليػػه سػػؤاؿ للملكػػْب إص علػػى سػػبيل التشػػريف 
ولػػػي  علػػػى سػػػبيل التعنيػػػف، ألاػػػه مناػػػبط وٲبشػػػي علػػػى ال ػػػراط ا٤بسػػػتقيم الػػػذي أمػػػران بػػػه 

 .الرءوؼ الركيم 
لػػه جلػػي األمػػر، و  أمػػا الػػذي يػػَبؾ احملاسػػبة فإاػػه عنػػد ٢بظػػات خػػروج الػػنف  سػػيظ ر 

اإلاسػػػاف علػػػى مػػػا عمػػػل   كياتػػػه، فػػػّبى ملػػػف أعمالػػػه قبػػػل أف  هػػػذة اللحظػػػة يُطلػػػع ت 
 يسػػافر، لكػػن ص يسػػتطيع أف يزيػػد فيػػه أو ٰبػػذؼ منػػه، ألف الوقػػ  قػػد اات ػػى، ويريػػه ت 

 :ٜبرات هذا العمل واتائجه، فّبى كما قاؿ 
ٔٵ  َٳاَٳا  }} ٔٵَٹ ٝٿتٺ  َٹ ٝٿتٺَٳ ُٴٛتٴ  َٳ ُٴٛتٴٜٳ ٘ٹعٳعٳ  ٜٴعٵطٳ ٴٜٴعٵطٳ ٴ  إڇ٫إڇ٫  ٜٳ ٝٵ ٘ٹًځ ٝٵ ٙٴ  ًځ ٙٴَٳكڃعٳسٴ ٕٵ  َٳكڃعٳسٴ ٕٵإڇ ٕٳ  إڇ ٕٳنځا ٔٵ  نځا ٔٵَٹ ٌڇ  َٹ ٖٵ ٌڇأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٔٵ  ايڃذٳ ُٹ ٔٵؾځ ُٹ ٌڇ  ؾځ ٖٵ ٌڇأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ،  أځ ٓٻ١ٹ،ايڃذٳ   ايڃذٳ

ٕٵ ٕٵإڇ ٕٳ  إڇ ٕٳنځا ٔٵ  نځا ٔٵَٹ ٌڇ  َٹ ٖٵ ٌڇأځ ٖٵ ٓٻاضڇ  أځ ٓٻاضڇاي ٔٵ  اي ُٹ ٔٵؾځ ُٹ ٌڇ  ؾځ ٖٵ ٌڇأځ ٖٵ ٓٻاضڇ   أځ ٓٻاضڇ اي   1515{{اي

  ؼغشج ادلمظشيٓؼغشج ادلمظشيٓ
 إذا كاف من ا٤بق رين وّب ا٤بستقيمْب سيقوؿ وص ينفع هذا القوؿ:

                      : 
 أين ا٢بسنات؟! أين الرصيد؟!

 !!! ص يوجد شيء من ذلك
ألف الرصػػيد إذا كػػاف اإلاسػػاف وػػّب كػػاف  لنفسػػه مػػع خلػػع ت فػػإف كسػػناته تػػوزع كػػل 
، فإذا اوتاب أكػداً يتحػوؿ إليػه جػزء مػن كسػناته، وإذا شػنع علػى أكػد يتحػوؿ إليػه جػزء  يـو

ساف ص يستطيع أف ٰبف  لسااه وكيااه مػن ا٣بلػع فسي ػبل   كػل من كسناته، فإذا كاف اإلا
 ليلة مديوانً، ألاه م ما يعمل من أعماؿ فإهنا تتوزع.
قػػالوا لػػه: إف فػػالف تكلػػم عليػػك اليػػـو  رجػػل مػػن ال ػػا٢بْب وهػػو ا٢بسػػن الب ػػري 

وقولػوا وقاؿ كذا وكذا، فأرسل واشَبى عنباً وو عه   طبع، وقاؿ ٥بم: اذهبوا له فذا الطبػع 

                                                           
 الزهد ٥بناد بن السري عن ابن عمر ر ي ت عن ما ٘ٔ
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لػػه: هػػذة هديػػة مػػن فػػالف مقابػػل ا٥بديػػة الػػٍب أهػػديت ا لػػه، فقػػاؿ: مػػا ا٥بديػػة الػػٍب أهػػديت ا لػػك؟ 
 قاؿ: أهدي  يل كسناتك، فأردت أف أرد لك ا٥بدية على قدري!!.

ف ػػػذا اإلاسػػػاف يتحسػػػر علػػػى مػػػا ق ػػػر   جنػػػب ت، وعلػػػى سػػػخريته وتعديػػػه وتعر ػػػه 
ة   ا٢بقوؽ الػٍب كلفػه فػا ت   كتػاب ت، وسػيندـ ابإلساءة ٣بلع ت، فذكر األمرين، تق ّب 

على ذلك، ٤بػاذا مل أقػم أصػلي الفجػر كا ػراً، مػع أٍل مل أكػن مشػغوًص؟! لكػن لػن ينفػع النػدـ 
   هذة اللحظة.

ما الذي منعِب من قراءة كل يـو بعض من صفحات كتاب ت؟!! لكػن زمػن اإلمتحػاف 
لجنػة بكتابػة شػيء   الورقػة؟! ص، وأاػ  الػذي تكتػب  اات ى، ف ل يسػمل ألكػد بعػد هنايػة ال

كتابػػك، والػػذي يكتػػب جواركػػك، فػػالعْب تكتػػب، واليػػد تكتػػب، واللسػػاف يكتػػب، والرجػػل 
 تكتب، والفرج يكتب، فا١بوارح هم الذين يكتبوف قذاك وأمرؾ.

هػػػل تسػػػتطيع جاركػػػة مػػػن هػػػذة ا١بػػػوارح كتابػػػة شػػػيء بعػػػد ا٤بػػػوت؟! ص، اات ػػػ  ا٢بيػػػاة 
ل وبقػػي األمػػل وبقيػػ  العلػػل، وهػػي الػػٍب تػػنغا علػػى اإلاسػػاف كياتػػه الربزخيػػة، وتوقػػف العمػػ

 و٘بعله   هم مقيم كٌب ا٢بياة األخروية.
                         : 

بفػالف ألاػه  كن  أ حك على فالف ألاه ي لي كل ليلة الفجر كا راً، وكن  أست زأ
يقػػـو الليػػل، وكنػػ  أسػػت زأ ابحملػػافظْب علػػى ٦بلػػ  الػػذكر مػػرة   األسػػبوع وي ػػلوف فيػػه علػػى 
كارة النيب، ويقرأوف آايت من القػرآف، ويسػتمعوف مػا تيسػر مػن العلػم مػن أكػدهم، وأقػوؿ: 
هؤصء هل سيزيدوا عِب فذا العمػل؟! اعػم وسػَبى، والعاقػل مػن كااػ  ب ػّبته مكشػوفة اآلف 

  يتعرض للحرج   هذا الوق  واآلف.كٌب ص
                      ،أو يقػػوؿ كقػػوؿ ا٤بنػػافقْب

إف كػػػاف ت قػػػدلر يل العمػػػل ال ػػػاحل لكػػػاف أعػػػااِب وعملتػػػه، وهػػػذا مرػػػل ا٤بنػػػافقْب ا٤بتحػػػذلقْب، 
ت يل ا٥بدايػػة سأصػػلي!! هػػذا أمػػر وهػػذا تقػػوؿ لػػه: ٤بػػاذا صت ػػلي اي فػػالف؟ فيقػػوؿ: لػػو كتػػب 

  أمر، أمل تسمع قوؿ ت:                                            ((ٔٚٔٚ) ف ل) ف ل 
 :هل هناؾ أكد مل ي دة ت؟ ص، لكن الذي يعميه افسه، قاؿ 
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ٔٵ  َٳاَٳا  }} ٔٵَٹ ٛٵيڂٛزٺ  َٹ ٛٵيڂٛزٺَٳ   1616{{  طٳ٠ٹطٳ٠ٹايڃؿٹڀڃايڃؿٹڀڃ  عٳًځ٢عٳًځ٢  ٜٴٛيځسٴٜٴٛيځسٴ  إڇ٫إڇ٫  َٳ

يولد معه ا٥بداية، لكن الذي يذهب به هنا أو هناؾ افسه، فالنف  هي سر كل ذلػك، 
 فسيقوؿ ذلك ولن ينفع هذا الكالـ.

            : 
وأشػد العػػذاب أتايػػب الاػػمّب   هػػذة ا٤بواقػػف، ولػػـو الػػنف ، فقػػد تكػػوف كػػرارة النػػار 

د ي ػػػوف، لكػػػن أصػػػعب شػػػيء أتايػػػب الػػػنف  ل اسػػػاف، ولػػػـو سػػػ لة، وقػػػد يكػػػوف األمل الشػػػدي
الػػنف  ل اسػػاف علػػى مػػا فاتػػه مػػن خػػّب كػػاف   اسػػتطاعته أف يعملػػه، كػػاف سػػيزيد   منزلتػػه، 
 ويعلػػػػػي مػػػػػػن رتبتػػػػػه، وأف يكػػػػػػوف مػػػػػن الػػػػػػذين أاعػػػػػم ت علػػػػػػي م مػػػػػن ا٤بتقػػػػػػْب ومػػػػػن احملسػػػػػػنْب

 وا٤بسلمْب وا٤بوقنْب أٝبعْب. 
                           : 

لػػػػو أف يل رجعػػػػة، لػػػػو يسػػػػمل ت يل ألعػػػػود مػػػػرة أخػػػػرى ألكسػػػػن العمػػػػل، وهػػػػذا وػػػػّب 
  مسػػػػموح، ألف ت ابػػػػه   كتػػػػاب ت للػػػػذين قػػػػالوا:                             

           فيأتيه النداء:  ٤بؤمنوف(٤بؤمنوف()ا)ا                                                     
            (()ا٤بؤمنوف)عامل الربزخ ولي  النار. ا٤بؤمنوف 

 !! ا٤بؤمن قد يزيد ت   عمرة، لكن لي    األايـ و  الساعات
 ... ، ولكن يزيد   الربكة

 عمل الذي يعمله وّبة   َسنة يعمله هو   ِسنة!! ف ذة بركة ت مع ال ا٢بْب.فال
 العمل الذي يعمله وّبة   ألف ش ر يقايه هو   ليلة: 

                               ((ٖٖ)القدر)القدر 

، فيبػػارؾ لػػه بربكػػة ت للمػػؤمن، فيعطيػػه الربكػػة   عمػػرة ألاػػه ٯبعػػل عمػػرة وكياتػػه كل ػػا ع
   العمل والوق  وٯبعله ٰب ل فيه أ عافاً مااعفة.

                                                           
 البخاري ومسلم عن أ  هريرة  ٙٔ
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  ِشع اٌىِرب ًآشاسهِشع اٌىِرب ًآشاسه
فال يكوف هناؾ رجوع وص إقالة وص استقالة، ألف الفرصػة كااػ  أمامػك م يػأة مػرة تلػو 

 ا٤برة، وا٤برات تلو ا٤برات لتكوف من احملسنْب، فيقاؿ له:
                      : 

 وهذة ٙبتمل معاٍل كرّبة:
كقيقػػػػة اآلايت   كتػػػػاب ت هػػػػي الرسػػػػل ا٤ببشػػػػرين وا٤بنػػػػذرين، أو العلمػػػػاء العػػػػاملْب، 
والشيعة يسموف العامل )آية ت( ألف العامل آية يقيم ا ت كجة ع على خلقػه، فجاءتػك آايا 

ك كتيب، وجاءتك رسلي، وجاءتك اذري ا٢بسية وا٤بعنوية فكذب  فا، واسػتكربت يعِب جاءت
 عن اإلٲباف والتسليم للرٞبن وكن  من الكافرين.

ورسػػػوله إلصػػػالح أكػػػواؿ  الػػػذي سػػػيندـ مػػػن ا٤بػػػؤمنْب ألاػػػه مل يتبػػػع مػػػن أقػػػام م ت 
 فػػالف، ويقػػوؿ: أان ا٤بػػؤمنْب، فػػّبى افسػػه أاػػه أكػػرب مػػن أف ُيسػػلِّم الشػػيخ فػػالف، أو يتبػػع العػػامل

عندي ما يكفيِب، وعندي من العلم ما يعمِب، فيستغِب بنفسه عن وّبة، وهذا ص بػد سػيندـ، 
 ألاه سيجد ٧ب وله، وإف كاف   اظرة كرّب، إص أاه عند ت تبارؾ وتعاىل قليل.

 :مرض الكرب.... ما السبب؟ 
 خػػػتالؼ طبقػػػاذموهػػػو ا٤بػػػرض الػػػذي استشػػػرى   هػػػذا الع ػػػر بػػػْب ا٤بسػػػلمْب علػػػى ا

 وهو سبب ا٢برماف. 
 :مرض الكرب   النفوس

 !!فيستكرب أف يذهب إىل ا٤بسجد لي لي مع ا٤بسلمْب وي لي   بيته
وعػم هػػذا ا٤بػػرض بػْب ا٤بسػػلمْب   ا٤بػػدف و  القػػرى، يقػوؿ ا٤بػػاء   البيػػ  وا٤ب ػػلى   

كاػرت فيػه البي ، لكن لو صلي  وكدؾ فإاك ستحاسب كساابً شديداً، سػتأخذ أجػر مػا 
مػػػن ال ػػػالة والبػػػاقي لػػػن ٰبسػػػب، لكػػػن لػػػو صػػػلي    ا٤بسػػػجد   ٝباعػػػة وتقبػػػل ت صػػػالة 
أكػػػػدهم سػػػػيقبل ت صػػػػالة ا١بميػػػػع مػػػػن أجلػػػػه، فلمػػػػاذا ٙبػػػػـر افسػػػػك مػػػػن ال ػػػػالة ا٤بقبولػػػػة 

 األكيدة؟!! و٤باذا تاع افسك   كفة ص يستطيع أف يقـو فا كٌب األفذاذ؟!!
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 !!!اوراً  ماً   ال الةألاه ص يستطيع أكد أف ٰبار ك
 .لذلك ٯبب أف ٫باف  على ال الة   بي  ت 

لكن الكرب ٲبنع النف ، يقوؿ، ٤باذا أذهػب إىل ا٤بسػجد أل٠بػع درسػاً للعلػم؟! أ٠بعػه   
 التلفزيوف أو   الفي  بوؾ والن !! سبحاف ت!!

روح ا٢بيػاة تػذهب  درس التلفزيوف ولو كاف ألكابر ال ا٢بْب هػل فيػه روح ا٢بيػاة؟! ص،
 ..من ا٢بي إىل األكياء، فال بد من مواج ة كي لتنتقل ا٢بياة من قلبه إىل قلبك،

 لكن على الن  ستسمع وترى صورة، وص يوجد في ا كياة!!.
ولػػذلك هػػذا هػػو السػػبب   كػػرص السػػالكْب ال ػػادقْب علػػى مواج ػػة العػػارفْب، والػػٍب 

 :يقوؿ في ا اإلماـ أبو العزائم 
 ايعاضف سٝا٠ يًكًب، ْٚٳؿځؼ   سٝا٠ ايكًوب خوري َؤ سٝوا٠ ايؿوطزٚؽ      ايعاضف سٝا٠ يًكًب، ْٚٳؿځؼ   سٝا٠ ايكًوب خوري َؤ سٝوا٠ ايؿوطزٚؽ        )ْٳؿځؼ َع)ْٳؿځؼ َع

ٖٻاز يػٓني طٛاٍ ويقوؿ   ككمة أخرى:  ٖٻاز يػٓني طٛاٍ )ْٳؿځؼ َع ايعاضف خري َٔ سٝا٠ ايعٴبٻاز ٚايعٴ  .)ْٳؿځؼ َع ايعاضف خري َٔ سٝا٠ ايعٴبٻاز ٚايعٴ
ألف ا٠به ا٢بي، أكيا ت قلبػه، فعنػدما تواج ػه تنتقػل ا٢بيػاة اإلٲباايػة الروكاايػة مػن قلبػه 

إص أاك ٙب  وتشعر، فتح  ٕبػاؿ، وٙبػ  بػود، وٙبػ  بقػرب، إىل قلبك وإف كن  ص ترى، 
 وٙب  ب فاء، وٙب  بنقاء، كل ذلك بسبب ا٤بواج ة، فال بد من ا٤بواج ة.

الكلب ٪ب ، ثؤرة ٪بػ ، وبولػه ٪بػ ، وكلػه علػى بعػض ا٤بػذاهب الفق يػة ٪بػ ، لكػن 
 الكلػػػػػػب الػػػػػػذي عللمػػػػػػه رجػػػػػػل مػػػػػػؤمن يط ػػػػػػرة، وكواػػػػػػه واجػػػػػػه رجػػػػػػل مػػػػػػؤمن وعللمػػػػػػه يط ػػػػػػر:

                                                                           
                     ((ٗٗ)ا٤بائدة)وهذا ما اسميه )الكلب ا٤بعلم( ألف الذي علمه مسلم، فلو  ا٤بائدة

 !! ، ألف صورة ا٤بؤمن عندما ااطبع  عليه أثناء تعليمه ط رتهعللمه مشرؾ ص يكوف طاهراً 
 وهذة ككمة ت تبارؾ وتعاىل   ا٤بواج ة، فال بد من ا٤بواج ة.

بعػػض األكبػػاب يظػػن أاػػه ُٰبسػػن صػػنعاً، وأاػػه بلػػغ مػػن ا٤بقامػػات العاليػػة والراقيػػة الشػػيء 
 الكرّب فال يذهب لل ا٢بْب، ويقولوف كل ال ا٢بْب بداخلي!! 

  هذا من مرجعية: ..  الكالـ   أي مرجعية؟! هذا
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 ...!!! كٌب يغرهم ويارهم األاعاـ(األاعاـ(ٕٕٔٔٔٔ))

 :لكن ُسنة ت   كواه أف اإلاساف ص بد أف يتوا ع، قاؿ 
َٳا  }} َٳاٚٳ ٛٳانٳعٳ  ٚٳ ٛٳانٳعٳتٳ ٘ٹ  أځسٳسٷأځسٳسٷ  تٳ ًډ ٘ٹيٹ ًډ ٘ٴ  إڇ٫إڇ٫  يٹ ٘ٴضٳؾځعٳ ٘ٴ   ضٳؾځعٳ ٘ٴ ايًډ ًډ   1717{{اي

 كيف أتوا ع ع؟
أتوا ػػػػػع   عبػػػػػاد ت الػػػػػذين أقػػػػػام م ت ابألخػػػػػذ سيػػػػػدي النػػػػػاس وهػػػػػدايت م إىل ت، 
والتوا ػػع هنػػا يعػػِب التسػػليم منػػاهراً وابطنػػاً، وا٤بػػؤمن الػػذي ص يػػتم عنػػدة هػػذا التوا ػػع وهػػذا 

 ، ولكػن   اللحظػات اآلخػرة يتعػرى فػال ٯبػد التسليم سيظن وهو   الدايا أاه مػن كبػار القػـو
 كاؿ وص مقاـ وص مزية ألاه ٚبلف عن ركب أهل ا٢بارة اإل٥بية.

وا٤بنازؿ والدرجات والَبقيات مػا هػي إص عطيػة، وهػم ا٤بت ػرفْب في ػا سمػر خػّب الربيػة، 
 :قاؿ 

٘ٴ  }} ًډ ٘ٴٚٳاي ًډ ُٴعٵڀٹٞ  ٚٳاي ُٴعٵڀٹٞايڃ ْٳا  ايڃ ْٳاٚٳأځ ِٴ  ٚٳأځ ِٴايڃكځاغٹ   1818{{  ايڃكځاغٹ

 !!! ل زماف ومكافوكالءة   ك.... كيف يعطينا؟ 
وهم ا٤بكلفوف بتوزيع العطااي على من يستحق ا، وهػم   هػذا ا٤بقػاـ ص أكسػاب بيػن م 
وص ٦بػػامالت عنػػدهم، وإ٭بػػا يعطػػوف لكػػل ذي كػػع كقػػه، ألهنػػم لػػو خػػالفوا ذلػػك لاػػلوا عػػن 

 .السبيل القوَل وا٤بن ج ا٤بستقيم الذي كاف عليه الرءوؼ الركيم 
 :ى يـو القيامةهذا ا٤بش د سيتكرر مرة أخر 

يعطينػػػا مؤشػػػر أاػػػه هػػػو الػػػذي صػػػنعك   الػػػدايا، وص دخػػػل لػػػك أو لغػػػّبؾ    وت 
 و  شكلك و  طولك و  كل مال٧بك:لواك 

لكنػك أاػػ  الػػذي ت ػػنع مال٧بػػك الػػٍب سػػتكوف علي ػػا يػػـو القيامػػة، ست ػػنع ا بتقػػواؾ، 
 وابلعمل ال احل الذي تتوجه به إىل موصؾ.

                                                           
 صحيل مسلم والَبمذي عن أ  هريرة  ٚٔ
 البخاري ومسلم عن معاوية بن أ  سفياف  ٛٔ
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ب ما جاء به النبيوف وا٤برسلوف مػن عنػد ت، وسػيأا يػـو القيامػة اإلاساف الذي سُيكذِّ 
 وقد اختار لواه، ما لواه؟

                    : 
، واألمريكػػػاف وػػّب ا٤بػػػؤمنْب !!يعػػِب األوربيػػوف وػػػّب ا٤بػػؤمنْب سػػػيأتوف ووجػػوه م مسػػودة

  ، ألف هنػػػاؾ و ػػػع آخػػػر: !!! ووجػػػوهم مسػػػودة سػػػيأتوف                         
 من الذي يبيض، ومن الذي يسود؟...  آؿ عمراف(آؿ عمراف(ٙٓٔٙٓٔ))

 !! أا  بعملك
 ... كٌب تُعرؼ الناس من شكل ا

فلو رأي  هناؾ رجاًل أسود اللػوف تعػرؼ أاػه كػافر، ولػو رأيػ  رجػالً أعمػى فتعػرؼ أاػه 
 الكفػػػػػػػػػػػر، ولػػػػػػػػػػػو رأيػػػػػػػػػػػ  رجػػػػػػػػػػػالً أزرؽ اللػػػػػػػػػػوف تعػػػػػػػػػػػرؼ أاػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػن ا٤بنػػػػػػػػػػػافقْب: عػػػػػػػػػػاا  

                             ((ٕٕٔٓٔٓ)طه)طه. 
 !!إذاً هناؾ وجه أسود، وهناؾ وجه أزرؽ، وهناؾ وجه أبيض

 والوجه األبيض ما الذي ينّبة؟
، والطاعػػػات الػػػٍب ذكػػػر ت، وال ػػػالة علػػػى رسػػػوؿ ت، والتسػػػبيحات والتحميػػػدات ع

 يوايل فا موصة، والقياـ   الظالـ   جنل الليل ٤بناجاة ت .
ّ بني ٜسٟ ا    دٓ  ايظ٬ّ اغتٓاض ٚدٗ٘ ّٜٛ ايعساّ  ))كٌب كااوا يقولوف:  ّ بني ٜسٟ ا    دٓ  ايظ٬ّ اغتٓاض ٚدٗ٘ ّٜٛ ايعسأَّ قا      َٔ قا

 كا ووج ه أبيض من األعماؿ ال ا٢بة الٍب عمل ا.
ع أف يشػم ا النػاس مػن مسػافة والكذاب سيأا يـو القيامة ولفمه رائحة اتنػة ص يسػتطي

طويلة، أما ا٤بؤمن فيأا ورائحة فمه أطيب من رائحػة ا٤بسػك، ألاػه كػاف ي ػـو رماػاف، وكػاف 
ي ـو األايـ الفا لة اتباعاً للنيب العدانف، فال يوجد هناؾ معجوف لنسناف سيطيب الرائحػة، 

 وص ٖباخ عطري ياعه   فمه، لكن الذي يطيب الرائحة ال ياـ.
 ب  الٍب سّبتدي ا اإلاساف هناؾ، من أين؟ا٤بال

 !! ص يوجد هناؾ   معرض ا٤بالب  اإل٥بية إص م نع التقوى
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 وهو ا٤بسموح به فقط:
                       ((ٕٕٙٙ)األعراؼ)األعراؼ : 

 أما الذين يتعر وف للذبل والقتل ف ؤصء:
                                                ((ٜٜٔٔ)ا٢بج)ا٢بج. 

إذاً صػػورة اإلاسػػاف يػػـو القيامػػة تتكػػوف مػػن عملػػه، وهػػو الػػذي ي ػػنع ا ابتبػػاع ا٢ببيػػب، 
 وابلعمل اب٤بن ج الذي أازله ت   كتاب ت لتدخل   قوؿ ت:

             : 
  ابلعمػػػػػل ال ػػػػػاحل الػػػػػذي عملػػػػػوة وفػػػػػازوا بػػػػػه، وهنػػػػػاؾ قػػػػػراءة أخػػػػػرى:ينجػػػػػي ا٤بتقػػػػػْب 

   َِِذِمْ اَفػازَ ٗب  سػينجو فػا ا٤بػؤمن يػػـو  يعػِب ابألعمػاؿ ال ػا٢بة كل ػا الػٍب عملوهػا، وهػي الػٍب
 ما عالمة النجاة؟لقاء ت ... 

        : 
ل ػػػراط، وص ٱبشػػػى تطػػػاير ص ٱبػػػاؼ مػػػن أهػػػواؿ القيامػػػة، وص ٱبػػػاؼ مػػػن ا٤بشػػػي علػػػى ا

ال حف، وص ٱبشى ا٢بساب، وص لـو وص عتاب، ألاه دخل   عنػاف ت وقػوؿ ت   كتػاب 
  ت:                             ((ٕٕٛٛ)األاعاـ)األاعاـ. 

 :          وسيزيد شيااً آخر:
يعطيػػه مػػا  وص علػػى عمػػل عملػػه ألف ت ص ٰبػػزف علػػى مػػن كولػػه، وص علػػى أتباعػػه، 

  يريد:                               ((ٖٖ٘٘)ؽ)ؽ. 
أف ٯبملنػا فػذة األكػواؿ، وأف ٯبعلنػا مػن هػذا ال ػنف مػن الرجػاؿ، وأف  اسأؿ ت 

ه يبلغنػػػػا ا٤بنػػػػازؿ العاليػػػػة، والػػػػدرجات الراقيػػػػة،   جػػػػوار ا٢ببيػػػػب وصػػػػحبه األعػػػػالـ وآؿ بيتػػػػ
 وال ا٢بْب أٝبعْب

ٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِٚق٢ً ا  ع٢ً غٝسْا حمُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ
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  11أؼذاز يٌَ اٌمياِحأؼذاز يٌَ اٌمياِح..3131
الذي أكرمنا فُػداة، واعلػم ب ػائران ساػوار كتػاب ت،  ا٢بمد ع -بسمميحرلا نمحرلا هللا  

وجعلػػه لنػػا َروكػػاً ورٰبػػاانً   الػػدايا، وجعلػػه لنػػا أعظػػم اعػػيم اتػػنعلم بػػه يػػـو لقػػاء ت   جنػػة ت، 
الل ػػم صػػلِّ وسػػلِّم وابرؾ علػػى سػػيدان دمحم قػػرآف ت النػػاطع اب٢بقػػائع اإل٥بيػػة، وا٤ببػػْب   بيااػػه 

علػػػى آلػػػه الطيبػػػْب، وصػػػحابته ت عليػػػه و  ىصػػػلِّ ربيػػػة   اآلايت القرآايػػػة، ٢بقيقػػػة قػػػوؿ رب ال
ا٤ببػػاركْب، وكػػل مػػن اهتػػدى فديػػه إىل يػػـو الػػدين، وعلينػػا مع ػػم أٝبعػػْب ٗبنِّػػك وجػػودؾ اي أركػػم 

 الراٞبْب.

  ػٌٍَ ذضويح اٌنفٌطػٌٍَ ذضويح اٌنفٌط
سػػػػؤاؿ: أككػػػػاـ التشػػػػريع اإلسػػػػالمي كأككػػػػاـ ال ػػػػالة وال ػػػػياـ والزكػػػػاة وا٢بػػػػجِّ وهنػػػػا 

واج والطػػالؽ وا٤بػّباث والبيػػع والشػػراء وا٤بعػامالت كل ػػا ازلػ    اآلايت القرآايػػة ا٤بدايػػة والػز 
 الٍب ازل    ا٤بدينة ا٤بنورة، و٫بن اعرؼ أف ال الة ُفر   قبل ا٥بجرة بعاـ.

عشػػػر عامػػػاً ...    اإلثػػػُب .... ألصػػػحابه إذاً مػػػاذا كػػػاف يُػػػدرِّس سػػػيدان رسػػػوؿ ت 
:كاف ياألوىل من بعرته؟    درس ٥بم ثالثة علـو

وليسػػ  اآلايت القرآايػػة ا٤بكتوبػػة، ولكػػن اآلايت الكوايػػة : .... علػػم ا٠بػػه علػػم اآلايت
 :الٍب تدؿ على قدرة إعجاز رب الربية، يقوؿ في ا سيدان أبو ذرٍّ 

ٓٳا  }} ٓٳاتٳطٳنځ َٳا  ايًځٸ٘ايًځٸ٘  ضغٍٛضغٍٛ  تٳطٳنځ َٳاٚٳ ٘ٹ  ٜٳڀٹريٴٜٳڀٹريٴ  طځا٥ٹطٷطځا٥ٹطٷ  ٚٳ ٝٵ ٓٳاسٳ ٘ٹبٹذٳ ٝٵ ٓٳاسٳ ْٳا  إ٫إ٫  بٹذٳ ٓٵسٳ ٓٵسٳْٳاعٹ ٘ٴ  عٹ ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ِٷ  َٹ ًڃ ِٷعٹ ًڃ   يكسيكس  }}ا١ٜ ا١ٜ ٚؾ٢ ضٚٚؾ٢ ضٚ{{  عٹ

  22{{..عًُاڄعًُاڄ  ََٓ٘ٓ٘  شنځٸطْاشنځٸطْا  إ٫إ٫  جبٓاسٝ٘جبٓاسٝ٘  ٜڀريٜڀري  طا٥ططا٥ط  ايػُا٤ايػُا٤      َٚاَٚا    ا ا   ضغٍٛضغٍٛ  تطنٓاتطنٓا

 ألف هذة اآلايت هي أساس التوكيد.
وبدايػػة الػػدايا، وبدايػػة ا٣بلػػع،  مػػا بػػدايتنا؟: وكػػاف يػػدِّرس ٥بػػم علػػم البػػدء وعلػػم ا٤بيعػػاد

الع ػػػد وا٤بيرػػػاؽ علػػػى ا٣بلػػػع وبدايػػػة خلػػػع آدـ، وبدايػػػة الع ػػػد وا٤بيرػػػاؽ علػػػى النبيػػػْب، وبدايػػػة 
                                                           

 ـٕٚٔٓ/ٔٔ/٘هػ ٜٖٗٔمن صفر  ٙٔاألق ر ػ ا٤بسجد العتيع اب٢بميدات شرؽ  ٔ
 . ال حيل رجاؿ ورجاله الطرباٍل ارواهوالرواية الرااية  أخرجه بن كباف عن أ  ذر  ٕ
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فال بد للمرء أف يعرؼ بدايته، وبعدها بدايته   الكوف مػن مػاء م ػْب، ومػن اطفػة !!!  أٝبعْب
 ومن تراب كولاه ت وجعله بشراً سوايً ليعرؼ قدرة ت فيه.

   علػػػػػم ا٤بيعػػػػػاد: وبعػػػػػد ذلػػػػػك أيػػػػػن يػػػػػذهب؟                 ((ٕٜٕٜ)األعػػػػػراؼ)األعػػػػػراؼ  ....
مػن الػذي يعػرؼ ميعػاد كجػزة  قػلل واػدر، ومػٌب يسػافر؟! واعيش، من يبلغ مائة سنة؟ فنمشي

 لينشط قبل ا وٰبب  افسه   مسجد أو   كجرة ويتفرغ لعبادة ت؟! ص يوجد.
جاء إىل إسنا ومعه وفػد مػن ذريػة الشػيخ : الشيخ أٞبد التيجاٍل شيخ الطريقة التيجااية

 .من منطقة إ٠ب ا األوواط، كي  مقامه هناؾ و رٰبه أٞبد التيجاٍل الكبّب من ا١بزائر
و  : فجػػاء الشػػيخ أٞبػػد مػػع افػػر مػػن ذريتػػه تلبيػػة لػػدعوة انئػػب الشػػيخ   مدينػػة إسػػنا

صالة الفجر خرج  روح الشيخ أٞبد وهو ساجد، خرج  الروح للقاء ابري ا تبػارؾ وتعػاىل، 
    مدينػػػػػػػػػة إسػػػػػػػػػنا!!:                                     

    (ٖٗ .... )اُعيػػػدة مػػػن األرض الػػػػٍب خػػػرج من ػػػػا: لقمػػػاف                    
                   (٘٘)فلػػػػو أانػػػػا خرجنػػػػا مػػػػن الػػػػدايا وص كسػػػػاب وص سػػػػؤاؿ!! طػػػػه 

 ر س اًل ويسّباً ولن ٫بمل ٮبلا: لكاف األم....؟؟ 
ييولييييييييييييىي  يييييييييييي يال يمتقيييييييييييي ي ًل قيييييييييييي ولييييييييييييىي  يييييييييييي يال يمتقيييييييييييي ي ًل قيييييييييييي 

يي

ييل ييييييي  ي ل يييييييىمين َييييييي ي يييييييني يييييييٍ ل ييييييي  ي ل يييييييىمين َييييييي ي يييييييني يييييييٍ 

يي ييل قييييييييييييييييييي يال يمتقييييييييييييييييييي ي ً  قييييييييييييييييييي ل قييييييييييييييييييي يال يمتقييييييييييييييييييي ي ً  قييييييييييييييييييي 

يي

ييفقًضييييييي بي  ييييييي ه ي ييييييياي يييييييني يييييييٍ فقًضييييييي بي  ييييييي ه ي ييييييياي يييييييني يييييييٍ 

الذي سػيعيش هنػا عمػراً  فال بد أف اخذ لقطات من علم ا٤بيعاد، ما الذي ٰبدث فيه؟يي
  كػد: طوياًل قد ي ل إىل مائة سػنة، لكػن يػـو ا٤بيعػاد يػـو وا                      

          ((ٗٗ)ا٤بعػػػارج)وكلنػػػا !!!  ا يسػػػاوي ٟبسػػػْب ألػػػف سػػػنة!!فػػػإذا قدرتػػػه سايـ الػػػدٍل....  ا٤بعػػػارج
 سنحار فيه، فكل ا٣بلع من آدـ إىل يـو الدين سيكواوا ٦بتمعْب.

  اٌرعيض ٌغفش اآلخشجاٌرعيض ٌغفش اآلخشج
وعالمػػات القيامػػة الُ ػػغرى : ا القيامػػةأف ينت ػػي الكػػوف أت عنػػدما يقػػدِّر ت القػػدير 

وأان ص ي ُمػِب عالمػات القيامػة الُ ػغرى وص الُكػربى، : والُكربى بدأت تظ ػر:كل ا قد من رت
 .... أان ي مِب قيامٍب أان!!!  والٍب ينشغل الناس فا وٯبادلوف فا
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ف عنػػدما تسػػافر مػػن الػػدايا، مػػٌب؟ قػػد يكػػو  فكػػل إاسػػاف لػػه قيامػػة، مػػٌب تكػػوف قيامتػػك؟
ا٢بجػػز علػػى .. هػػل ج لػػزت افسػػك لتسػػافر؟ وقػػد يكػػوف الليلػػة، وقػػد يكػػوف الغػػد...  اآلف،

ز ا٢بقيبة ومػا ُيسػمل بدخولػه   ا١بمػارؾ...  اإلدارية الُعليا ز افسه، فُيج ِّ !! لكن ا٤بسافر ٯُب ِّ
هػػل أتخػػذ معػػك دفػػَب شػػيكات؟! أو باػػعة دوصرات تاػػع م خفيػػة    ..  ومػػاذا أتخػػذ معػػك؟

ذا ت نع فػم هنػاؾ؟! وإذا كػاف عنػدؾ مليػوف فػداف ف ػل أتخػذ عقػودهم معػك؟! وما كفنك؟!
   إذاً كل ما عندؾ   الدايا فلمن يكػوف؟                                          

 ... مرَل(مرَل(ٓٗٓٗ))
   فمػػػػػػػػػػػا ا٤بسػػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػػه؟                                          

إايؾ أف تقػػوؿ أف هػػذا الرجػػل يريػػد منػػا أف اػػَبؾ الػػدايا وا٤بعػػايش والعمػػل واتفػػرغ  الك ػػف(الك ػػف(ٙٗٙٗ))
 أان أريدؾ أف تُوازف بْب هذا وذاؾ، كما تسعى هنا، ص تنسى هناؾ.!!!  للعبادة، ص

   بعػػػػػػػػض الغػػػػػػػػافلْب يقػػػػػػػػوؿ: يقػػػػػػػػوؿ ت لػػػػػػػػك:                      
أقوؿ له: اعم، ولكن ص تن  ا يبك من الدايا الذي أتخػذة معػك من ػا ل خػرة،  الق ػا(الق ػا(ٚٚٚٚ))

ف ػل يوجػد أكػد   الػدايا ينسػى أف ككػل؟ أو ينسػى أف يلتحػف !!!  فال تػن  هػذا الن ػيب
؟ كل واكد ص ينسى هذة األمور، لكن ما أتخذة معك من هنػا، هػو الن ػيب الػذي  عند النـو

 وتبح  عنه، وتسعى وتكد  وتعمل كل ش  من أجله. ٙبرص عليه،
وسنأخذ موجزاً فيم معنا مػن آايت كتػاب ت، ألف التف ػيل ٰبتػاج إىل وقػ  طويػل وص 

 ُأريد أف ُأطيل عليكم.

  اٌنفخ يف اٌظٌساٌنفخ يف اٌظٌس
                              : 

األرض  ابلػػنفخ   ال ػػور، وٲبػػوت كػػل مػػن علػػى األرض، ويُبػػدِّؿ ت  كذف ت 
وّب األرض والسماوات، فاألرض الٍب سنُبع  علي ػا و٫ُباسػب علي ػا وػّب األرض الػٍب اعػيش 
علي ػػا اآلف، ف ػػي أرض ألجػػل الزراعػػة والسػػكن، لكػػن اأُلخػػرى أرض للحسػػاب فقػػط، وبعػػد 

   النار، فلن يستقر فا أكد. ذلك القرار إما   ا١بنة أو
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لي  في ا زرع وص ماء، إص كوض الكوثر، واي هنا من ٰبجز فيه شربة مػن هنػا إف شػاء 
 كػػػوض الكػػػوثر   ت، وص يُوجػػػد هنػػػاؾ أكشػػػاؾ تبيػػػع ا٤بػػػاء وص أي شػػػيء، فػػػال يوجػػػد وػػػّب

وهػػػو  فيُبػػػدِّؿ األرض وػػػّب األرض والسػػػماوات، وُٰبيػػػي ملػػػك ال ػػػورا٣بمسػػػْب ألػػػف سػػػنة ... 
 إسرافيل وكمرة ت أف ينفخ النفخة الرالرة:

                  :: 
 :هناؾ ثالث افخات

   النفخة األوىل:                                ((ٛٚٛٚ)النمل)النمل : 
 ي اقَبب أوااه وع رة.يفزع كل من به كياة   وقت ا   هذا الزماف الذ

وهػػي افخػػة ال ػػعع، :                   والنفخػػة الراايػػة:
 .يعِب األرواح كل ا ٛبوت

وبعػػد أف ٛبػػوت األرواح كل ػػػا تنػػزؿ ا٤بالئكػػػة سمػػر ت أتخػػذ أجسػػػاد ا٤بػػؤمنْب وي ػػػلوف 
وبعػػد ذلػػك تبػػدأ األرض تتج لػػز للعػػرض  .. علػػي م ويػػدفنوهنم، أمػػا الكػػافرين فلػػي  ٥بػػم ذلػػك

   كػػػػػػل إاسػػػػػػاف ُعاػػػػػػٌو ص يبلػػػػػػى، كػػػػػػٌب ولػػػػػػو اكػػػػػػَبؽ   النػػػػػػار،  وا٢بسػػػػػػاب،.وجعل ت 
 :ولو ورؽ   البحر، ولو أكلته السباع، قاؿ فيه 

ٌټ  }} ٌټنڂ ٔڇ  نڂ ٔڇابٵ ّٳ  ابٵ ّٳآزٳ ٘ٴ  آزٳ ًڂ ٘ٴٜٳأڃنڂ ًڂ ٘ٴ  ايصٻْٳبٹايصٻْٳبٹ  عٳذٵبٳعٳذٵبٳ  إڇ٫إڇ٫  ايتټطٳابٴايتټطٳابٴ  ٜٳأڃنڂ ٓٵ ٘ٴَٹ ٓٵ ٘ٹ  خٴًٹلٳخٴًٹلٳ  َٹ ٘ٹٚٳؾٹٝ   33{{ٜٴطٳنډبٴ ٜٴطٳنډبٴ   ٚٳؾٹٝ

ب الذاب هو ا٤بكاف الذي   مؤخرة العمود الفقري الذي يسمواه ابللغػة الدارجػة عج
)الُع ُعا( وهذا الُعاو ص يستطيع كيواف أف ككله، وص انر أف ٙبرقه، ٧بفػوٌظ بسػر ا٢بفػي  
تبػػارؾ وتعػػاىل، ٤بػػاذا؟ ألاػػه ا٤بغنػػاطي  الػػذي يتجملػػع كولػػه ذرات اإلاسػػاف عنػػدما يريػػد ت أف 

 إىل النشأة اأُلخرى إف شاء ت. يعيد اإلاساف
أف ذب  الرايح من ج ات أربع، رايح شديدة جداً ذػز  ا١ببػاؿ،  بعد ذلك يُقرِّر ت 

   وتُنرػػر إىل رمػػاؿ، و٘بعل ػػا كمػػا قػػاؿ الػػرٞبن:                      ((ٔٗٔٗ)ا٤بزمػػل)كػػأكواـ   ا٤بزمػػل
  ُذب  من ا١ب ات األربع.الَباب ا٤بت ايلة من شدة هذة الرايح الٍب

                                                           
 صحيل مسلم وأ  داود عن أ  هريرة  ٖ
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ػػػػع ذرات كػػػػل إاسػػػػاف علػػػػى ا١بػػػػزء الػػػػذي جعلػػػػه ت مغناطيسػػػػاً  و  هػػػػذا الوقػػػػ  تتجمل
ط تػراب أي واكػد مػن م فػال ٱبػتل .....ى  لنبداف، فإذا كػاف   مكػاف مػا ٟبسػة عشػر ميتػاً،

 :اختال اإلاساف ب فة األكدية ٢بارة الرٞبن ألف ت بَباب اآلخر .... 
اف له شكل خاص به، وكػل إاسػاف لػه لػوٌف خػاص بػه، وكػل إاسػاف لػه صػوٌت فكل إاس

خاص به، وكل إاساف له ب مة عْب وب مة يػدين وب ػمة رجلػْب وب ػمة أ ػراس خاصػة بػه، 
وكػػل إاسػػاف لػػه اػػوع دـ خػػاص بػػه، خ وصػػية ل اسػػاف، كػػذلك كػػٌب أف كػػل إاسػػاف لػػه رائحػػة 

ّبة، خ وصػية ل اسػاف، كػٌب تكػوف عرؽ خاصة بػه، فػال يوجػد ألكػٍد رائحػة عػرؽ كرائحػة وػ
 له   كل شيء آايٌت تدؿ على أاه الواكد األكد. ُكجة عليه أف ت 

 :فيتجملع اإلاساف   ا٤بو ع الذي ُدفن فيه، والذي يقوؿ فيه كارة النيب 
ٔٵ  َٳاَٳا  }} ٔٵَٹ ٛٵيڂٛزٺ  َٹ ٛٵيڂٛزٺَٳ ٘ٹ  شٴضٻشٴضٻ  ٚٳقځسٵٚٳقځسٵ  إڇ٫إڇ٫  َٳ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٔٵ  عٳ ٔٵَٹ ٘ٹ   تٴطٳابٹتٴطٳابٹ  َٹ ٘ٹ سٴؿڃطٳتٹ   44{{سٴؿڃطٳتٹ

 :من تراب األرض الٍب سُيُدفن في ا، فكيف يذهب إلي ا؟ قاؿ يعِب اُرر عليه 
٘ٴ  قځهٳ٢قځهٳ٢  إڇشٳاإڇشٳا  }} ٘ٴايًډ ًډ ٕٵ  يٹعٳبٵسٺيٹعٳبٵسٺ  اي ٕٵأځ ُٴٛتٳ  أځ ُٴٛتٳٜٳ ٌٳ  بٹأځضٵ ڈ،بٹأځضٵ ڈ،  ٜٳ ٌٳدٳعٳ ٘ٴ  دٳعٳ ٘ٴيځ ٗٳا  يځ ٝٵ ٗٳاإڇيځ ٝٵ   55{{سٳادٳ١ڄ سٳادٳ١ڄ   إڇيځ

  ا٤بيعػػػاد الػػػذي كػػػدلدة واهػػػب  كػػػأف ٯبعػػػل لػػػه م ػػػلحة ص بػػػد أف يسػػػافر إلي ػػػا، مػػػٌب؟
ػػل ويقػػوؿ: ص بػػد أالوجػػود   ف أسػػافر، ٤بػػاذا؟ ٢بُملػػى القاػػاء، فوعػػد ت ى، و٘بػػدة متعجِّ

 :ٝباعة من ا٤بؤمنْب يدفنوف رجاًل   البقيع، فَػَقاؿَ  رأى سيدان رسوؿ ت ص يتخللف .. 
ٔٵ  قځبٵطٴقځبٵطٴ  }} ٔٵَٳ ٕٷ: : ؾځكځايڂٛاؾځكځايڂٛا  ٖٳصٳا؟ٖٳصٳا؟  َٳ ٕٷؾڂ٬ ٞټ  ؾڂ٬ ٞټايڃشٳبٳؿٹ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  ايڃشٳبٳؿٹ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ٘ٹ،ايًډ ٍٳ  ايًډ ٍٳؾځكځا ٍٴ  ؾځكځا ٍٴضٳغٴٛ ٘ٹ  ضٳغٴٛ ٘ٹايًډ ًډ ٘ٳ  ٫٫: :   اي ٘ٳإڇيځ   إڇ٫إڇ٫  إڇيځ

٘ٴ، ٘ٴ،ايًډ ٘ٳ  ٫٫  ايًډ ٘ٳإڇيځ ٘ٴ،  إڇ٫إڇ٫  إڇيځ ٘ٴ،ايًډ ٔٵ  غٹٝلٳغٹٝلٳ  ايًډ ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ٘ٹأځضٵنٹ ٘ٹ  أځضٵنٹ ُٳا٥ٹ ٘ٹٚٳغٳ ُٳا٥ٹ ٘ٹ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ٚٳغٳ ٘ٹتٴطٵبٳتٹ ٗٳا  ايډتٹٞايډتٹٞ  تٴطٵبٳتٹ ٓٵ ٗٳاَٹ ٓٵ   66{{خٴًٹلٳ خٴًٹلٳ   َٹ

وبعػد أف يتحػولؿ ...  جاء لَببته ا٤بخ  ة له، الٍب اُرر عليه من ترافا وهو   بطن أُمػه
ػػػع أتا سػػػحابة كمػػػا ذكػػػر النػػػيب العػػػدانف مػػػن ٙبػػػ  العػػػرش، في ػػػا مػػػِبٌّ  كمػػػِبِّ   اإلاسػػػاف ويتجمل

ا٤بالئكػػة ا٤بخت ػػْب أف كػػل مػػِبٍّ يُقػػدلر منػػه وػػالـٌ أو بنػػ  كخػػذوا  الرجػػاؿ، فقػػد أمػػر ا٢بػػع 
 ...جزءاً من هذا ا٤بِب ويُو ع   هذا ا٤بكاف العلي

                                                           
 كلية األولياء أل  اعيم، و ريخ دمشع صبن عساكر عن أ  هريرة  ٗ
 جامع الَبمذي ومسند أٞبد عن مطر بن عكام   ٘
   سعيد ا٣بدري ا٢باكم   ا٤بستدرؾ عن أ ٙ
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  مػػػن أجػػػل:                 ((ٕٜٕٜ.)األعػػػراؼ.)كػػػل إاسػػػاف ينػػػزؿ علػػػى جسػػػمه ا٤بػػػِبِّ األعػػػراؼ
 وِّر منه، هذة السحابة كارة النيب قاؿ في ا:الذي أُاش  منه، وتكولف منه وصُ 

ٔٳ  َٳاَٳا  }} ٝٵ ٔٳبٳ ٝٵ ٔڇ  بٳ ٝٵ ٓٻؿڃدٳتٳ ٔڇاي ٝٵ ٓٻؿڃدٳتٳ ٕٳ  اي ٕٳأځضٵبٳعٴٛ ِٻ  أځضٵبٳعٴٛ ٓٳ١ڄ، ثٴ ِٻغٳ ٓٳ١ڄ، ثٴ ٍٴ  غٳ ٓٵعڇ ٍٴٜٴ ٓٵعڇ ٘ٴ  ٜٴ ًډ ٘ٴاي ًډ ٔٳ  َٳا٤ٶَٳا٤ٶ  اي ٔٳَٹ ُٳا٤ٹ  َٹ ُٳا٤ٹايػٻ ٞٿ  ايػٻ ٓٹ ُٳ ٞٿنځ ٓٹ ُٳ ٍڇ،  نځ ٍڇ،ايطٿدٳا   ايطٿدٳا

ٕٳ ٓٵبٴتٴٛ ٝٳ ٕٳؾځ ٓٵبٴتٴٛ ٝٳ ُٳا  ؾځ ُٳانځ ٓٵبٴتٴ  نځ ٓٵبٴتٴٜٳ ٌٴ   ٜٳ ٌٴ ايڃبٳكڃ   77{{ايڃبٳكڃ

بػػل ذلػػك إىل كيػػ  فيتكػػّوف ا١بسػػم مػػرة اثايػػة ولكػػن بػػدوف روح، ألف الػػروح خرجػػ  ق
مكاات ا عند ت، إف كاا  مػن ا٤بقػربْب سػتكوف   ا١بنػة، ٛبػرح   أشػجار ا١بنػة كمػا شػاءت، 

ْب والعياذ ابع تبارؾ وتعاىل.  وإف كاا  من اآلخرين فستكوف   سجِّ
 :وينفخ النفخة الرالرة ... مث ُٰبي ت َملك ال ور 

ه   الػػدايا، وتػدخل فيػػه فيتحػػرلؾ فتػذهب كػػل روٌح إىل جسػم ا الػػذي كااػ  تسػػكن فيػ
  سمر ت:                                 ((ٚٚ)القمر)القمر  ... 

األرواح تطػّب إىل األجسػاـ فتكػوف كأسػراب ا١بػراد الػٍب كااػ  أتتينػا منػذ زمػن، وكااػػ  
لػذي كااػ  تسػكنه   وص تتوة أي روٌح من ا عػن مسػكن ا ا ... ٙبجب  وء الشم  لكررذا

 الدايا.

  أٌٔاس اٌمياِحأٌٔاس اٌمياِح
        و  هػذا الوقػ  سػتكوف أرض ا٤بوقػػف قػد ذيػأت:      لػػن

يكػػوف هنػػاؾ شػػٌ  وص قمػػر، ألف مػػع تبػػػديل األرض، فػػإف الشػػم  والقمػػر كمػػا أخػػرب النػػػيب 
ؿ، وص ذرلة، وص شػػػيء مػػػن هػػػذا سػػػُيلقى فمػػػا   ج ػػػنلم، وص توجػػػد ك ػػػرابء، فلػػػي  هنػػػاؾ ديػػػز 

 .القبيل، لكن أشرق  يعِب أ اءت األرض بنور ت 
من الذي يب ر؟ الذي معه اور العمل ال احل، ف و الػذي يستاػيء بنػور مػوصة تبػارؾ 

  وتعػػػاىل:                                        ((ٗٓٗٓ)النػػػور)منػػػا مػػػن يكػػػوف اػػػورة ٙبػػػ   النػػػور
 ميه فقط، فيمشي به ب عوبة، وكارة النيب يقوؿ فيه:قد

                                                           
 تنبيه الغافلْب سكادي  سيد األابياء وا٤برسلْب للسمرقندي عن أ  هريرة  ٚ
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ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٔٳ  إڇ ٔٳَٹ ٓٹنيٳ  َٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٓٹنيٳايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٵ  ايڃ ٔٵَٳ ٙٴ  ٜٴهٹ٤ٞٴٜٴهٹ٤ٞٴ  ٫٫  َٳ ٙٴْٴٛضٴ ٛٵنٹعٴ  إڇ٫إڇ٫  ْٴٛضٴ ٛٵنٹعٴَٳ ٘ٹ   َٳ ٝٵ َٳ ٘ٹ قځسٳ ٝٵ َٳ   88{{قځسٳ

 :ومنا من يكوف اورة كما يقوؿ فيه 
ٕٳ  }} ُٴتٳشٳابټٛ ٕٳايڃ ُٴتٳشٳابټٛ ٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ  ايڃ ٘ٹايًډ ًډ ُٴٛزٺ  عٳًځ٢عٳًځ٢  اي ُٴٛزٺعٳ ٔٵ  عٳ ٔٵَٹ ُٵطٳا٤ٳ  ٜٳاقڂٛتٳ١ٺٜٳاقڂٛتٳ١ٺ  َٹ ُٵطٳا٤ٳسٳ ُٴٛزٹ  ضٳأڃؽڇضٳأڃؽڇ  ؾٹٞؾٹٞ  سٳ ُٴٛزٹايڃعٳ ٕٳغٳغٳ  ايڃعٳ ٕٳبٵعٴٛ ـٳ  بٵعٴٛ ـٳأځيڃ   أځيڃ

ِٵ  ٜٴهٹ٤ٞٴٜٴهٹ٤ٞٴ  غڂطٵؾځ١ٺغڂطٵؾځ١ٺ ٗٴ ٓٴ ِٵسٴػٵ ٗٴ ٓٴ ٌٳ  سٴػٵ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٓٻ١ځ  أځ ٓٻ١ځايڃذٳ ُٳا  ايڃذٳ ُٳانځ ُٵؼٴ  تٴهٹ٤ٞٴتٴهٹ٤ٞٴ  نځ ُٵؼٴايؿٻ ٌٳ  ايؿٻ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٝٳا   أځ ْٵ ٝٳا ايسټ ْٵ   99{{ايسټ

 وكل واكد على كسب عمله:اورهم عاؿ.... 
                                 ((ٛٛ)التحرَل)الذي يسعى بْب أيدينا رسػوؿ ت  التحرَل
نا العمل ال احل الذي عملناة، وسٲباا .. 

  ف: و أمػػػا اآلخػػػر                                                      
                                                             (()طه)طه. 

وقػػػوِّة النظػػػر علػػػى قػػػدر العمػػػل .......... ا٤بؤمنػػػوف .... إذاً مػػػن الػػػذي يكػػػوف مب ػػػرًا؟
 وهي ستكوف أرض ا٤بوقف....  ال احل الذي يستايء بنور رب العا٤بْب

  وراب األػّايوراب األػّاي
       : 

 !الذي سنقرأة أان وأا ...  ما هذا الكتاب؟
  ألاه سيقوؿ لكل واكد:                                       ((ٔٗٔٗ)اإلسراء)اإلسراء 

يقػػوؿ أكػػدهم: أان ص أعػػرؼ القػػراءة!، لكػػن الكتػػاب عبػػارة عػػن اسػػخة ُم ػػورة مػػن عملػػك، 
، وتػرى هػذة ا١بلسػة ومكااػك وا٢با ػرين في ػا معػك، !فَبى افسك وأا  ُت ػلي   ا٤بسػجد

 للشيء كن فيكوف. وكل شيء   كياتك ُي ولر سمر من يقوؿ 
 :هذة ال ور ُيسجل ا أوًص سوؿ ا٤بالئكة الذين هم معك على الدواـ

  وهم كما وصف م ت:             ((ٔٔٔٔ)اإلافطار)اإلافطار : 
                                                           

 جامع البياف للطربي ٛ
 اٙباؼ ا٣بّبة ا٤ب رة للبوصّبي عن عبد ت بن مسعود  ٜ
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لكػػن م كرمػػاء، ! فػإايؾ أف تُشػػك    اػػزاهت م وتقػػوؿ: إهنػػم متحػاملْب علػػيل أو وػػّب ذلػػك
يمػػْب، ويكتبػػه كػػٌب ص ترجػػع فيػػه، وإذا عملػػ  فعنػػدما تعمػػل عمػػالً صػػا٢باً يسػػارع صػػاكب ال

شػػيااً آخػػر، فيسػػارع صػػاكب الشػػماؿ   كتابتػػه فيقػػوؿ لػػه صػػاكب اليمػػْب وهػػو رئيسػػه: ٛب لػػل 
له إص إذا إات ػ  النوبػة، قلياًل رٗبا يتػوب ويرجػع وينػدـ، فيَبكػه إىل أف تنت ػي اوبتػه، فػال  ُيسػجِّ

اوبػػة مػػن الع ػػر للفجػػر، ٤بػػاذا مػػن الفجػػر ف للمالئكػػة: اوبػػة مػػن الفجػػر للع ػػر، و اف نػػاؾ اوبتػػ
للع ػػر؟ ومػػن الع ػػر للفجػػر؟ ألف ت ُٰببنػػا وُٰبػػب ا٣بػػّب لنػػا، ف ػػؤصء ا٤بالئكػػة ٰباػػروف معنػػا 

 :صالة الع ر وي عدوف قاؿ 
ٕٳ  }} ٕٳٜٳتٳعٳاقځبٴٛ ِٵ  ٜٳتٳعٳاقځبٴٛ ِٵؾٹٝهڂ ٌڇ  ٥ٹهځ١څ٥ٹهځ١څَٳ٬َٳ٬  ؾٹٝهڂ ٝٵ ًډ ٌڇبٹاي ٝٵ ًډ َٳ٬  بٹاي َٳ٬ٚٳ ٗٳاضڇ،  ٥ٹهځ١څ٥ٹهځ١څٚٳ ٓٻ ٗٳاضڇ،بٹاي ٓٻ ٕٳ  بٹاي ُٹعٴٛ ٜٳذٵتٳ ٕٳٚٳ ُٹعٴٛ ٜٳذٵتٳ   طڇطڇايڃؿځذٵايڃؿځذٵ  ٠ٹ٠ٹقٳ٬قٳ٬  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳ

ِٻ  ايڃعٳكٵطڇ،ايڃعٳكٵطڇ،  ٠ٹ٠ٹٚٳقٳ٬ٚٳقٳ٬ ِٻثٴ ٔٳ  ٜٳعٵطٴزٴٜٳعٵطٴزٴ  ثٴ ٔٳايډصٹٜ ِٵ  بٳاتٴٛابٳاتٴٛا  ايډصٹٜ ِٵؾٹٝهڂ ِٵ  ؾٹٝهڂ ٗٴ ٝٳػٵأځيڂ ِٵؾځ ٗٴ ٝٳػٵأځيڂ ٛٳ  ؾځ ٖٴ ٛٳٚٳ ٖٴ ِٴ  ٚٳ ًځ ِٴأځعٵ ًځ ِٵ،  أځعٵ ٗڇ ِٵ،بٹ ٗڇ ـٳ  بٹ ٝٵ ـٳنځ ٝٵ ِٵ  نځ ِٵتٳطٳنڃتٴ   تٳطٳنڃتٴ

ٕٳ  عٹبٳازٹٟ؟عٹبٳازٹٟ؟ ٝٳكڂٛيڂٛ ٕٳؾځ ٝٳكڂٛيڂٛ ِٵ: : ؾځ ٖٴ ٓٳا ِٵتٳطٳنڃ ٖٴ ٓٳا ِٵ  تٳطٳنڃ ٖٴ ِٵٚٳ ٖٴ ٕٳ،  ٚٳ ٕٳ،ٜٴكٳًڊٛ ِٵ  ٜٴكٳًڊٛ ٖٴ ٓٳا ٝٵ ِٵٚٳأځتٳ ٖٴ ٓٳا ٝٵ ِٵ  ٚٳأځتٳ ٖٴ ِٵٚٳ ٖٴ ٕٳ   ٚٳ ٕٳ ٜٴكٳًڊٛ   1010{{ٜٴكٳًڊٛ

ؾ وتعػػاىل، فػػال يسػػجلوا الػػذاب إص بعػػد وهػػذة شػػ ادة ُتكػػـر فػػا عنػػد خػػالع الوجػػود تبػػار 
 هناية اوبت م، ومع ذلك فتل ت لك الُفرصة بعد الفرصة للتوبة والرجوع إىل ت. 

تكػػوف ال ػػورة للظػػاهر والبػػاطن، فػػأان اآلف لػػو صػػولرت ... : وبعػػد أف ي ػػوِّروا العمػػل
رة اأُلخػرى في ػا النيػة أكداً ٗبحموؿ ف ل أستطيع أف ُأصػوِّر ايتػه الػٍب   قلبػه؟ ص، لكػن ال ػو 

  منػػاهرة جليػػة، ألف األعمػػاؿ ابلنيػػات:                   ((ٜٜ)الطػػارؽ)أي تظ ػػر وتنكشػػف:  الطػػارؽ  
                        ((ٔٓٔٓ)الطارؽ)فماذا يقوؿ؟ الطارؽ 

، ويكػذب، لو كاف   الدايا قد يقوؿ: أان كن  ص أريػد هػذا، وأان كااػ  ايػٍب وػّب هػذا
وهػػػؤصء ا٤بالئكػػػة مع ػػػم ج ػػػاز اسػػػخ رابٍل وػػػّب أج زتنػػػا كػػػن هنػػػاؾ ص مكػػػاف للكػػػذب ... ل

فينسػخوف مػن هػذا العمػل عػدِّة صػور، صػورة ٢باػرة ت، وصػورة لسػيدان رسػوؿ : .. الع رية
ت ألاػػه احملػػامي العػػاـ ١بميػػع األانـ، وص بػػد أف يكػػوف عنػػدة صػػورة مػػن ملفلػػك كاملػػة ليػػدافع 

 ا أوصً سوؿ، وصورة   ديواف األعماؿ وهي ٙب  العرش.عنك، ويطِّلع علي 
و  كػل عػامل مػن العػوامل الُعلويػة : وكل واكد منا له دوصب يُو ػع فيػه سػجالت أعمالػه

   صػػورة مػػن عملػػك:                             ((ٕٜٕٜ)ا١باثيػػة)وليسػػ   اسػػخ كرػػّبة ا١باثيػػة!!
                                                           

 البخاري ومسلم  ٓٔ
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ل كػػػل مو ػػػع تػػػذهب إليػػػهاسػػػخة واكػػػدة قػػػد تعػػػَبض علي ػػػا ...  ، تسػػػجيل !! واألرض تسػػػجِّ
 ابل وت وال ورة وستكوف جاهزة هناؾ لعرض ا٤بلفات:

                                                            
                     )وفالف عمل !الف عمل على من ري كذافتقوؿ األرض: ف )الزلزلة()الزلزلة ،

 ... ملف كامل !!! على من ري   ا٤بكاف الفالٍل كذا
ألاه كػاف ُيشػرف ا  ولذلك هناؾ من ا٤بؤمنْب عندما ٲبوت فإف األرض تبكي عليه، ٤باذا؟

دائماً إما بسجدة أو افقػة أو صػدقة أو ٦بلػ  ُصػلل أو كلمػة طيبػة، كػل عملػه صػاحل، لػذلك 
وكػػذلك يبكػػي عليػػه مو ػػع دخػػوؿ ! دما يسػػافر مػػن األرض تبكػػي عليػػهف ػػي سػػعيدة بػػه، وعنػػ

العمػػل مػػن السػػماء، فلكػػل واكػػد منػػا ابب   السػػماء ي ػػعد منػػه العمػػل، فيحػػزف هػػذا البػػاب 
 ألاه سُيغلع ولن ي عد إليه منه عمٌل آخر.

 أما اآلخرين الكافروف:
                              ((ٕٜٕٜ)الػػدخاف)تسػػَبيل مػػن م السػػماء واألرض، ..  الػػدخاف

وص تبكي علي م، ألهنم مل يػروا مػن م وػّب ا١بػرائم والقبػائل واألعمػاؿ الػٍب يبػارزوف فػا الربوبيػة 
 .ويبارزوف فا رب الربية 

ل  : وكػػػػػذلك ص أكػػػػػد يسػػػػػتطيع أف يكتشػػػػػف الكػػػػػامّبات ا٤بوجػػػػػودة معنػػػػػا والػػػػػٍب ُتسػػػػػجِّ
ل، كل م يسجلوف صػو ً وصػورة، وكػذلك اأُلذف فاليد تسجل، والعْب تسجل، واللساف ُيسجِّ 

ل: ل، وكل ُعاو من أعاائك ُيسجِّ ل، كٌب الفرج ُيسجِّ  ُتسجِّ
                                                        ((ٕٕٗٗ)النور)النور  

  وكل األعااء:                             ((ٕٕٔٔ) ف ل) ف ل 
ا١بلد يقوؿ: هذا الرجل الذي كن  معه ٤بػ  جسػم فالاػة   ا٤بكػاف الفػالٍل يػـو كػذا، 

   فيشػػ د عليػػه:                                                          
  ((ٕٕٔٔ) ف ل) ن الش ود الذين يش دوف علينا؟ااظر فينا كم م...  ف ل 

وارح والرابػػع ا١بػػ...  والرالػػ  األرض...  والرػػاٍل ا٤بالئكػػة...  األوؿ كاػػرة النػػيب 
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الذين اختارهم رُب العزة وجعل م أولياء، وجعػل ٥بػم .... ف األتقياء األاقياء و وا٣بام : ا٤بؤمن
 وراثػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػيد الُرسػػػػػػػػػػػػػػػل واألابيػػػػػػػػػػػػػػػاء أف يشػػػػػػػػػػػػػػػ دوا علػػػػػػػػػػػػػػػى أهػػػػػػػػػػػػػػػل زمػػػػػػػػػػػػػػػاهنم:

                                               ((ٖٖٔٗٔٗ)البقرة)البقرة. 
 :يَػُقوؿُ  ، َماِلكٍ  ْبنَ  عن َأَا َ  
ٓٳاظٳ٠ٺ  َٳطټٚاَٳطټٚا  }} ٓٳاظٳ٠ٺبٹذٳ ٛٵا  بٹذٳ ٓٳ ٛٵاؾځأځثٵ ٓٳ ٗٳا  ؾځأځثٵ ٝٵ ًځ ٗٳاعٳ ٝٵ ًځ ٝٵطٶا،  عٳ ٝٵطٶا،خٳ ٍٳ  خٳ ٍٳؾځكځا ٞټ  ؾځكځا ٓٻبٹ ٞټاي ٓٻبٹ ِٻ   ٚٳدٳبٳوتٵ، ٚٳدٳبٳوتٵ، : :   اي ِٻ ثٴو   بٹوأڂخٵطٳ٣ بٹوأڂخٵطٳ٣   َٳوطټٚا َٳوطټٚا   ثٴو

ٛٵا ٓٳ ٛٵاؾځووأځثٵ ٓٳ ٝٵ  ؾځووأځثٵ ًځ ٝٵعٳ ًځ ٍٳ  ؾٳووطٽا،ؾٳووطٽا،  ٗٳوواٗٳوواعٳ ٍٳؾځكځووا ٍٳ  ٚٳدٳبٳووتٵ،ٚٳدٳبٳووتٵ،: : ؾځكځووا ٍٳؾځكځووا ُٳووطٴ  ؾځكځووا ُٳووطٴعٴ ٔٴ  عٴ ٔٴبٵوو ٍٳ  ٚٳدٳبٳووتٵ؟ٚٳدٳبٳووتٵ؟  َٳوواَٳووا: :   ايڃدٳڀډووابٹايڃدٳڀډووابٹ  بٵوو ٍٳقځووا   : : قځووا

ِٵ  ٖٳصٳاٖٳصٳا ٝٵتٴ ٓٳ ِٵأځثٵ ٝٵتٴ ٓٳ ٘ٹ  أځثٵ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٝٵطٶا  عٳ ٝٵطٶاخٳ ٛٳدٳبٳتٵ  خٳ ٛٳدٳبٳتٵؾځ ٘ٴ  ؾځ ٘ٴيځ ٓٻو١ڂ،   يځ ٓٻو١ڂ، ايڃذٳ ٖٳوصٳا   ايڃذٳ ٖٳوصٳا ٚٳ ِٵ   ٚٳ ٝٵوتٴ ٓٳ ِٵ أځثٵ ٝٵوتٴ ٓٳ ٘ٹ   أځثٵ ٝٵو ًځ ٘ٹ عٳ ٝٵو ًځ ٛٳدٳبٳوتٵ   ؾٳوطٽا ؾٳوطٽا   عٳ ٛٳدٳبٳوتٵ ؾځ ٘ٴ   ؾځ ٘ٴ يځو ٓٻواضٴ،   يځو ٓٻواضٴ، اي   اي

ِٵ   ْٵتٴ ِٵأځ ْٵتٴ ٗٳسٳا٤ٴ  أځ ٗٳسٳا٤ٴؾٴ ٘ٹ  ؾٴ ًډ ٘ٹاي ًډ   1111{{  ضٵ ڇضٵ ڇا٭ځا٭ځ  ؾٹٞؾٹٞ  اي

 واوا شػ ود عنػد الػرب تبػارؾ وتعػاىل .... ف ؤصء أياػاً سػيك              
              ومػػن رٞبػػة ت بنػػا، .....!!  فُيو ػػع الكتػػاب ويُػػؤا ابلنبيػػْب والشػػ داء

 ابينا، يقوؿ ابينا: ومن إكرامه الذي ص ُٰبد  لنا بربكة..... ومن ُلطف ت بنا، .... 
ٔٵ  ايڃعٳبٵسٴايڃعٳبٵسٴ  تٳابٳتٳابٳ  إڇشٳاإڇشٳا  }} ٔٵَٹ ٘ٹ  َٹ ْٴٛبٹ ٘ٹشٴ ْٴٛبٹ ْٵػٳ٢  شٴ ْٵػٳ٢أځ ٘ٴ  أځ ٘ٴايًډ ًډ ٘ٴ  اي ٘ٴسٳؿځظځتٳ ٘ٴ،  سٳؿځظځتٳ ٘ٴ،شٴْٴٛبٳ ْٵػٳ٢  شٴْٴٛبٳ ْٵػٳ٢ٚٳأځ ٘ٴ  شٳيٹوځشٳيٹوځ  ٚٳأځ ٛٳاضڇسٳ ٘ٴدٳ ٛٳاضڇسٳ ٘ٴ  دٳ ُٳ َٳعٳايٹ ٘ٴٚٳ ُٳ َٳعٳايٹ   ٚٳ

ًڃكځ٢  سٳتٻ٢سٳتٻ٢  ا٭ځضٵ ڇ،ا٭ځضٵ ڇ،  ؾٹٞؾٹٞ ًڃكځ٢ٜٳ ٘ٳ  ٜٳ ًډ ٘ٳاي ًډ ّٳ  اي ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹايڃكٹ ٝٳا ٝٵؼٳ  ايڃكٹ ٝٵؼٳٚٳيځ ٘ٹ  ٚٳيځ ٝٵ ًځ ٘ٹعٳ ٝٵ ًځ ٖٹسٷ  عٳ ٖٹسٷؾٳا ٔٳ  ؾٳا ٔٳَٹ ٘ٹ  َٹ ًډ ٘ٹاي ًډ ْٵبٺ   اي ْٵبٺ بٹصٳ   1212{{بٹصٳ

  ٌؼذيٌؼذياٌفضً ًااٌفضً ًا
          :  سػػيدان رسػػوؿ ت منػػلل ياػػرع إىل ت ويُنػػاجي ت ويسػػتغي

 فكيػػػػػػػف يكػػػػػػػوف كالنػػػػػػػا مػػػػػػػن:...  ابع كػػػػػػػٌب جعػػػػػػػل ت هػػػػػػػذا ا٢بُكػػػػػػػم لغػػػػػػػّب ا٤بػػػػػػػؤمنْب ابع
         :كسػػػػابنا سػػػػيكوف ابلفاػػػػل، وكسػػػػاب ا٣بالئػػػػع كل ػػػػا ابلعػػػػدؿ      

                        ((ٜٜٗٗ)الك ف)وكساب هذة األمة كل ا ابلفال، اآلخػرين ....  الك ف
 ص يعملوف شاردة وص واردة إص:

                                                      ((ٜٜٗٗ)الك ف)الك ف. 

                                                           
 البخاري ومسلم عن أا  بن مالك  ٔٔ
 التوبة صبن عساكر عن أا  بن مالك  ٕٔ
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   أمػا ٫بػن فقػد أاػزؿ لنػا تشػريع ٨ب ػوص:...  ميروا أعما٥بم أماـ أعين             
                                                                         

             ((ٔٙٔٙ )األكقػػػػاؼ )لرسػػػػوؿ ت خػػػػاص ألمتػػػػه، فيػػػػا  ..وهػػػػذا وعػػػػد وعػػػػدة ت .... .... األكقػػػػاؼ
  ..... بشػػراان برسػػوؿ ت                                 ... كػػل

سػػُتوىفل ... افػػ  مػػن هػػؤصء النفػػوس الكػػافرة والغػػادرة وا٤بشػػركة والعاصػػية الػػٍب مل تتػػب إىل ت 
 وتعاىل. عند ت تبارؾ.... عمل ا وجزاؤها 

  اٌشفاػحاٌشفاػح
 ... وهذة واكدة... فسيحاسبنا ابلفال  اً لكننا جعل ت لنا فرج

 ... وهذة الرااية... و٠بل ٢بارة النيب أف يشفع فينا 
شػػفاعة رسػػوؿ ت واسػػعة، سيشػػفع   قػػـو عنػػد ا٤بيػػزاف  ستشػػفع   مػػن اي رسػػوؿ ت؟

أثقل!.ويشػفع   قػـو عنػد تطػاير  مػع أف الشػماؿ هػي الػٍب كااػ ..  كٌب ترُقػل الكفلػة اليمػْب
 الُ حف، ألف الكتاب كاف سيخرج ليأخذوة ابلشماؿ، فيشفع ٥بم ليأخذوة ابليمْب.

ويشفع   قـو عند ال راط كاف ُمقدلراً ٥بػم أف يعػربوا عليػه ويسػقطوا   ج ػنلم، ليعػربوا 
ر ومل يتوبػػوا من ػػا ص بػػد ألف هػػؤصء ارتكبػػوا كبػػائ: و ويشػػفع   قػػـو دخلػػوا ج ػػنلم....  ال ػراط.

فمػػن جػػوزي ٗبليػػوف سػػنة، ٯبعل ػػا سػػنة .... ، ولكػػن هػػذا لتخفيػػف األككػػاـ، ... قبػػل ا٤بػػوت
 .من أجل احملامي األعظم .... ٚبفيفًا للُحكم، ٤باذا؟ 

وسيشفع   قـو دخلوا ا١بنة، فأان كنُ  أطمع   درجة عالية   ا١بنة، ولكن عملػي مل 
ل ٥بػا، فيشػفع يل   ذلػك، عاليػة الػٍب يُريػدها، فيقػوؿ: اي رب مػن أجلػي ارفعػه للمكااػة ال يُوصِّ

أقػوؿ لػه: اي رسػوؿ ت أان ص أرى زوجػٍب وص أوصدي وص بنػاا وكنػُ  أريػد أف فّبفعه ت .... 
يكواػػػوا معػػػي، فيقػػػوؿ كاػػػرة النػػػيب: اي رب اٝبػػػع شػػػل األهػػػل علػػػى أهل ػػػم، واألكبػػػاب مػػػع 

 بعا م.
 وهذة الشفاعات ما كدودها؟...  وكل ا لنا. .. شفاعات كرّبة لرسوؿ ت

                         ((٘٘)الاحى)ما تريدة كله إىل أف تر ى الاحى!!! 
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ويرجع سيدان رسوؿ ت ويقوؿ: اي رب هػؤصء القػـو الػذين فلي  ٥با كدٌّ أو مقدار ... 
أعػػػِط لكػػػل واكػػػد مػػػن م  أخل ػػػوا   اعمتاهػػػدات والطاعػػػات واشػػػر ديػػػن ت والعمػػػل بسػػػنٍب

، ... فالعػامل يشػفع   سػبعْب رجػالً عاء من أمػة خػّب الُرسػل واألابيػاء ... شفاعة، فيشفع الشف
، وقارئ القػرآف يشػفع   ... ، ورجل ٗبعِب رجل أو امرأة.... والش يد يشفع   سبعْب رجالً 

 ، وكارة النيب ماذا قاؿ   هؤصء؟ قاؿ في م:... عشرة
ٗڇٝسٴ  }} ٗڇٝسٴايؿٻ ٔٵ  غٳبٵعٹنيٳغٳبٵعٹنيٳ  ؾٹٞؾٹٞ  ؿٵؿځعٴؿٵؿځعٴٜٳٜٳ  ايؿٻ ٔٵَٹ ٌڇ  َٹ ٖٵ ٌڇأځ ٖٵ ٘ٹ   أځ ٝٵتٹ ٘ٹ بٳ ٝٵتٹ   ٚقاٍ:ٚقاٍ:، ، 1313{{بٳ

ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٕٳ،  قځطٳأځقځطٳأځ  َٳ ٕٳ،ايڃكڂطٵآ ٘ٴ  ايڃكڂطٵآ ٘ٴٚٳسٳؿٹظځ ٘ٴ  ٚٳسٳؿٹظځ ًځ ٘ٴأځزٵخٳ ًځ ٘ٴ  أځزٵخٳ ٘ٴايًډ ًډ ٓٻ١ځ،  اي ٓٻ١ځ،ايڃذٳ ٘ٴ  ايڃذٳ ٘ٴٚٳؾٳؿډعٳ ٔٵ  عٳؿٳطٳ٠ٺعٳؿٳطٳ٠ٺ  ؾٹٞؾٹٞ  ٚٳؾٳؿډعٳ ٔٵَٹ ٌڇ  َٹ ٖٵ ٌڇأځ ٖٵ ٘ٹ  أځ ٝٵتٹ ٘ٹبٳ ٝٵتٹ ِٵ  بٳ ٗٴ ًڊ ِٵنڂ ٗٴ ًڊ   قځسٹقځسٹ  نڂ

ٛٵدٳبٴٛا ٛٵدٳبٴٛااغٵتٳ ٓٻاضٳ   اغٵتٳ ٓٻاضٳ اي   1414{{اي

ب النػار، وكيػف ابل ػا٢بْب؟  لكػن يشػفع ٤بػن اسػتوج فمن دخل ا١بنة ص ٰبتاج الشفاعة
كػػل واكػػد علػػى كسػػب مكااتػػه ومنزلتػػه عنػػد سػػيد األولػػْب واآلخػػرين، كػػاف هنػػاؾ رجػػالً مل يػػر 

 فأراد سيدان رسوؿ ت أف يُعرؼ أصحابه به، فقاؿ فيه:وا٠به ُأويٌ  الُقرٍل،  النيب 
ٔٻ  }} ٝٳؿٵؿځعٳ ٔٻيځ ٝٳؿٵؿځعٳ ٌٷ  يځ ٌٷضٳدٴ ٔٵ  ضٳدٴ ٔٵَٹ َٻتٹٞ  َٹ َٻتٹٞأڂ ٔٵ  ٭ځنځجٵطڇ٭ځنځجٵطڇ  أڂ ٔٵَٹ ٓٹٞ  َٹ ٓٹٞبٳ ِڈ،  بٳ ُٹٝ ِڈ،تٳ ُٹٝ َٹ  تٳ َٹٚٳ ٘ٴ  َٴهٳطٳ،َٴهٳطٳ،  ٔٵٔٵٚٳ ْٻ ٘ٴٚٳإڇ ْٻ ٜٵؼٷ  ٚٳإڇ ٚٳ ٜٵؼٷأڂ ٚٳ ٞټ   أڂ ْٹ ٞټ ايڃكځطٳ ْٹ   1515{{ايڃكځطٳ

فالعػدد علػى كسػب ا٤بػدد الػذي كا مػن ..  وٮبا من أكرب العائالت   ا١بزيرة العربيػة
 .٥بذا الويل التقي النقي، وكل هذا إكراماً ألُمة ا٢ببيب  كارة النيب 

  أطؽاب اٌناسأطؽاب اٌناس
               : : ،وسػػػػػػػػػػيع يعػػػػػػػػػػِب يسػػػػػػػػػػوقوهنم كا٤بسػػػػػػػػػػاجْب

فيسػػحبوهنم ليُػػػدخلوهم ج ػػػنلم، ألهنػػػم ص يريػػػدوف دخو٥بػػا، وزُمػػػراً يعػػػِب ٝباعػػػات، وكػػػل ٝباعػػػة 
ج ػػػنلم ُمغلقػػػة ص تُفػػػتل إص إذا جػػػاءوا :              خلػػػف اأُلخػػػرى:

   ػا ابب لرولعػ  أهػل ا٤بوقػف: ألف ج نلم لو فُػتل من إلي ا، ٤باذا؟                        
 عوا، ف و يُروِّع هؤصء الكافرين .. عندما يروا هذا الشرر يُرو  ا٤برسالت(ا٤برسالت(ٕٖٕٖ))

فعنػػدما يقفػػوا   هػػذا ا٤بوقػػف العظػػيم يُ ػػب  علػػي م بعػػض الػػدخاف مػػن ج ػػنلم فتعمػػى  
                                                           

 نن أ  داود وابن كباف عن أ  الدرداء س ٖٔ
 سنن ابن ماجة وأٞبد عن علي بنأ  طالب  ٗٔ
 كرامات أولياء ت عز وجل لنلكاٍل عن أ  هريرة  ٘ٔ
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ف بعيػػدوف عػػن و عنػػدهم زكػػاـ شػػديد، لكػػن ا٤بؤمنػػأب ػػارهم وتػػزك م أاػػوف م، فػػال يػػروف ويكػػوف 
 ذلك، كفظ م ت، ووقاهم ت تبارؾ وتعاىل.

فتظػػػلل ج ػػػنلم كالسػػػجن ص يفػػػتل إص إذا دخػػػل أكػػػٌد أو خػػػرج، وهػػػؤصء يػػػدخلوف ولػػػن 
ف مػن و ٱبرجوا أبداً، ص ٱبرج من ا إص مػن ٱُبرجػه سػيدان رسػوؿ ت، وأصػحابه الكػراـ، والشػافع

، مػػع أهنػػم !! ف علػػى ج ػػنلمو وا٤بالئكػػة الواقفػػ...  صػػلوات ر  وتسػػليماته عليػػه أُمتػػه قذف منػػه
، إص أف عنػػػدهم شػػػيء مػػػن ... وػػػالٌظ شػػػداد ص يع ػػػوف ت مػػػا أمػػػرهم ويفعلػػػوف مػػػا يُػػػؤمروف

 الشفقة والرٞبة، فيكلموهنم ويوٖبوهنم ويقولوف ٥بم:
                            

       :فكػػل اػػيب بُعػػ     ف مػػن أقػػوامكم؟!و أمل كتكػػم أابيػػاء؟! وجػػاءكم مرسػػل
ػػػػػػروكم، فِلػػػػػػَم مل  قومػػػػػػه، إص ختػػػػػػاـ األابيػػػػػػاء فقػػػػػػد بُعػػػػػػ  للنػػػػػػاس كافلػػػػػػة، وجػػػػػػاءكم علمػػػػػػاء وذكل

 :كياانً كنتم تسخروف من متستجيبوا؟!.بل إاكم أ
                   : 

 ٫بن استحع ذلك، ويعَبفوا أهنم يستحقوف هذا العقاب.
          : 

٥  بػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػم ابب؟                                          ((ٗٗٗٗ)ا٢بجػػػػػػػػػػػػػػر)ا٢بجػػػػػػػػػػػػػػر .. 
وكػػل ابب فيػػه سػػجوف، وكػػل سػػجن لػػه أاػػواع مػػن العػػذاب وػػّب السػػجن اآلخػػر، ف نػػاؾ سػػجن 
ا٠به سقر، وهناؾ سػجٌن ا٠بػه لظػى، وهنػاؾ سػجن ا٠بػه ا٢بُطمػة، وهنػاؾ سػجن ا٠بػه القارعػة، 

 وهذة األ٠باء موجودة كل ا   كتاب ت.
ويدخلػه اػوٌع ٨ب ػوٌص مػن البشػر : وص مػن العػذابوكل سجن من هؤصء له لوٌف ٨ب 

ف علػػػى سػػػجن سػػػقر، يػػػروف األفػػػواج القادمػػػة، و ا٤بالئكػػػة الواقفػػػ آلاثـ معينػػػة ارتكبوهػػػا، مػػػراًل:
   فيسألوهنم:                  ((ٕٕٗٗ)ا٤بدثر)ا٤بدثر.. 

 ما الذي جاء بكم إىل هنا؟
  ومػػػػػػػػا الػػػػػػػػذاوب الػػػػػػػػٍب تُػػػػػػػػدخل سػػػػػػػػقر؟                        ((ٖٖٗٗ)ا٤بػػػػػػػػدثر)ا٤بػػػػػػػػدثر  
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ولكػػن  ركػػْب لل ػػالة،  !مسػػلمْب كنػػا  ركػػْب لل ػػالة، ف ػػل كػػااوا مسػػلمْب أو وػػّب مسػػلمْب؟
    ...: ويسػػػػػت زئوا مػػػػػن ا٤ب ػػػػػلْب، ويسػػػػػخروف اب٤ب ػػػػػلْب ا٤بسػػػػػتدٲبْب، وأياػػػػػاً             

         ((ٗٗٗٗ)ا٤بػػػػػػدثر)عػػػػػػه فلػػػػػػن ُٰباسػػػػػػب، ألف الػػػػػػذي لػػػػػػي  م،..  مػػػػػػع أهنػػػػػػم كػػػػػػاف مع ػػػػػػم ا٤بػػػػػػدثر 
ولكنه الذي ٰباسب من معه ما يُطعم، فأا  معك وجارؾ فقّب، وعندة منروؼ كرجػة فكيػف 

 :تَبكه؟ أمل تسمع قوؿ النيب 
ٝٵؼٳ  }} ٝٵؼٳيځ ٔڇ  يځ َٹ ُٴ٪ٵ ٔڇبٹايڃ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ  ٜٳبٹٝتٴٜٳبٹٝتٴ  ايډصٹٟايډصٹٟ  بٹايڃ ٕٳؾٳبٵعٳا ٙٴ  ؾٳبٵعٳا ٙٴٚٳدٳاضٴ ٘ٹ   إڇيځ٢إڇيځ٢  دٳا٥ٹعٷدٳا٥ٹعٷ  ٚٳدٳاضٴ ٓٵبٹ ٘ٹ دٳ ٓٵبٹ   1616{{دٳ

ر سخيػػػك وتقػػػف ٔبػػػوارة   إٲبااػػػه يكػػػوف فيػػػه َدَخػػػل، وفيػػػه اقػػػا، ألاػػػه ص بػػػد أف تشػػػع
 ا٤ب مات وا٤بلمات، فلماذا ٫بن إخوة؟ لنكوف مع بعانا   مرل هذة األمور.

 وا٤ب يبة الُكربى الٍب تُعم الغالبية من ا٤بسلمْب   هذا الزماف:
                        ((ٗ٘ٗ٘)ا٤بدثر)اتكلم، واللساف فتحنا له البػاب فيخػوض  ا٤بدثر

يتكلم   كع هذا، و  كع هػذا، ويشػتم هػذا، وُيسػي  ٠بعػة هػذا، والػنف  ص   األعراض، و 
ٙباسب، والقلب ص يعاتب، وينسى أاه سُيحاسب على ذلك كله كساابً عسػّباً يػـو يلقػى ت 

  ...                         ((ٗٙٗٙا٤بدثرا٤بدثر))  :مل ُي ػدؽ أف هنػاؾ كسػاب وهنػاؾ مػوت  
                 ((ٗٚٗٚ)ا٤بدثر)أف ٲبوت، ومل يسػتعد ومل يتج لػز  الدايا أ٥بت م وشغلت م إىل....  ا٤بدثر
 ..                :ألهنػم لػن !! ... ف هم الكفػارو هؤصء ا٣بالد

ليػه يػـو مػن األايـ وٱبػرج ٱبرجوا من ا، لكننا كٌب من يدخل منا فسيكوف مؤقتاً، ألاه سػيأا ع
بشفاعة النيب، كٌب الذي قاؿ: )ص إله إص ت ٧بمٌد رسوؿ ت( ولو مرة، كاػرة النػيب يػذهب 

 إىل العرش ويسجد أماـ ت ويناجي ت، فيقوؿ له ت:
ُٻسٴ  ٜٳاٜٳا  }} ُٻسٴَٴشٳ ٌٵ  ضٳأڃغٳوځ،ضٳأڃغٳوځ،  اضٵؾځعٵاضٵؾځعٵ  َٴشٳ ٌٵٚٳقڂ ُٳعٵ،  ٚٳقڂ ُٳعٵ،ٜٴػٵ ٌٵ  ٜٴػٵ ٌٵٚٳغٳ ٘ٵ،  ٚٳغٳ ٘ٵ،تٴعٵڀځ ٍٴؾځؾځ  تٴؿٳؿډعٵ،تٴؿٳؿډعٵ،  ٚٳاؾٵؿځعٵٚٳاؾٵؿځعٵ  تٴعٵڀځ ٍٴأځقڂٛ   ضٳبٿ،ضٳبٿ،  ٜٳاٜٳا: : أځقڂٛ

ٕٵ ٕٵا٥ٵصٳ ٔٵ  يٹٞيٹٞ  ا٥ٵصٳ ُٳ ٔٵؾٹٝ ُٳ ٍٳ  ؾٹٝ ٍٳقځا ٘ٳ  ٫٫: : قځا ٘ٳإڇيځ ٘ٴ،  إڇ٫إڇ٫  إڇيځ ٘ٴ،ايًډ ٍٴ  ايًډ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٜٳا٥ٹٞ  يٹٞيٹٞٚٳدٳ٬ٚٳدٳ٬  ٚٳعٹعٻتٹٞٚٳعٹعٻتٹٞ: : ؾځ ٜٳا٥ٹٞٚٳنٹبٵطڇ ُٳتٹٞ،  ٚٳنٹبٵطڇ ُٳتٹٞ،ٚٳعٳظځ   ٚٳعٳظځ

ٔٻ ٔٻ٭ڂخٵطڇدٳ ٗٳا  ٭ڂخٵطڇدٳ ٓٵ ٗٳاَٹ ٓٵ ٔٵ  َٹ ٔٵَٳ ٍٳ  َٳ ٍٳقځا ٘ٳ  ٫٫: : قځا ٘ٳإڇيځ ٘ٴ   إڇ٫إڇ٫  إڇيځ ٘ٴ ايًډ ًډ   1717{{اي

  مػػرة: اي ليتنػا قلناهػػا ولػػو   فالػذين   النػػار عنػػدما يػروهنم ٱبرجػػوف، يقولػػوف:         
                                                           

 ا٢باكم   ا٤بستدرؾ والبي قي عن عائشة اهنع هللا يضر ٙٔ
 البخاري ومسلم عن أا   ٚٔ
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                         ((ٕٕ)ا٢بجر)كٌب ص !!  ليتنا لنا هذة الكلمة ولو مرة واكدة!  ا٢بجر
 :، وقاؿ اكوف خالدين في ا و٬برج من النار بشفاعة النيب ا٤بختار 

ٌٴ  }} ٌٴٜٳسٵخٴ ٌٴ  ٜٳسٵخٴ ٖٵ ٌٴأځ ٖٵ ٓٻ١ٹ  أځ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٓٻ١ځ،  ايڃذٳ ٓٻ١ځ،ايڃذٳ ٌٴ  ايڃذٳ ٖٵ ٌٴٚٳأځ ٖٵ ٓٻاضڇ  ٚٳأځ ٓٻاضڇاي ٓٻاضٳ  اي ٓٻاضٳاي ِٻ  ،،اي ِٻثٴ ٍٴ  ثٴ ٍٴٜٳكڂٛ ٘ٴ  ٜٳكڂٛ ًډ ٘ٴاي ًډ ٔٵ  أځخٵطڇدٴٛاأځخٵطڇدٴٛا: : تٳعٳايځ٢تٳعٳايځ٢  اي ٔٵَٳ ٕٳ  َٳ ٕٳنځا   نځا

٘ٹ  ؾٹٞؾٹٞ ًڃبٹ ٘ٹقځ ًڃبٹ ٍٴ  قځ ٍٴَٹجٵكځا ٔٵ  سٳبٻ١ٺسٳبٻ١ٺ  َٹجٵكځا ٔٵَٹ ٍڈ  َٹ ٍڈخٳطٵزٳ ٔٵ  خٳطٵزٳ ٔٵَٹ ٕڈ   َٹ ٕڈ إڇميٳا   1818{{إڇميٳا

 ..  مػػػن كػػػاف   قلبػػػه مرقػػػاؿ كبػػػة مػػػن خػػػردؿ مػػػن اإلٲبػػػاف يعػػػِب فيػػػه قليػػػل مػػػن اإلٲبػػػاف 
ٌب ص يسػػتو  ا٤بػػدة ، ولكػػن الشػػفاعة كػػ... ومل يفعػػل شػػيااً هنائيػػاً، وهػػذا سػػيكوف   السػػجن

 ولتخفيف األككاـ.
                       : 

 .ومروى يعِب مقر ا٤بتكربين، الذين تكربوا عن ا٣باوع واإلٲباف بدين ت 

  ٔؼيُ اجلنحٔؼيُ اجلنح
معػاٍل ص طاقػة ألكػد مػن البشػر ٗبعرفت ػا إص  ا٢برؼ   كتاب ت يُعطي... سبحاف ت 

 فقاؿ ت   أهل ج نم:...  إذا عرلفه موصة
                            : 

 وقاؿ   أهل ا١بنة:
                             

الق ػػور مزينػػة، وا٢بػػور ... فا١بنػػة ٦ب ػػزة ٥بػػؤصء:   َحػػْ  َأبْػَوابُػَ ػػاَوفُػتِّ  وهنػػاؾ قػػراءة أخػػرى: 
وأاػوار مزينة   شرفات الق ور، واألبواب ذف ف و٥با موسيقى لي  ٥با مريػل   عػامل الػدايا، 

 كل هذا تركيب للداخلْب في ا...  ا١بنة تزولل عيوف الرأس وعيوف الفؤاد
وهذة اآلية ص تتكلم عن الكبار، لكن ا تتكلم عن العواـ من ا٤بؤمنْب الذين سػيدخلوف 

 ا١بنة، ألهنم سيساقوف إىل ا١بنة.
  ػػااعػم، هنػػاؾ أانس لػن تنتظػر ا١بنػة كػٌب يػذهبوا هػم إلي وهػل هنػاؾ أفاػل مػن هػؤصء؟

                                                           
 صحيل البخاري وابن كباف عن أ  سعيد ا٣بدري  ٛٔ
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 ولكن ا هي الٍب تذهب إلي م   ا٤بوقف العظيم وتتقرب من م: ...
                                ((ٖٖٔٔ)ؽ)فػتخطف م مػن .. وأزلف  يعػِب تقربػ   ؽ ،
 ، وااظروا ٤بعُب الكالـ:، يقوؿ   بعا م سيدان رسوؿ ت !! ا٤بوقف

ٓٻ١ڂ  اؾٵتٳاقځتٹاؾٵتٳاقځتٹ  }} ٓٻ١ڂايڃذٳ ُٻاضڈ،  عٳًٹٍّٞ،عٳًٹٍّٞ،: : ثٳ٬ثٳ١ٺثٳ٬ثٳ١ٺ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ايڃذٳ ُٻاضڈ،ٚٳعٳ ٕٳ   ٚٳعٳ ُٳا ًڃ ٕٳ ٚٳغٳ ُٳا ًڃ   1919{{ٚٳغٳ

فلػو !!  والنػار كػذلك!!  فا١بنة تشتاؽ، وتف م كالمنا، وتعػرؼ ا٣بػواطر الػٍب   افوسػنا
فػػإذا !!! ص،  اشػػت ي  شػػيااً   ا١بنػػة ف ػػل تنتظػػر ا١بنػػة أو خػػدـ ا١بنػػة كػػٌب تػػتكلم ابللسػػاف؟

 فرع ػا   كجػرؾ لتأخػذ مػا تريػدة، اشت ي  فاك ة فإف شجرة ا١بنة ٛبشي كػٌب أتتيػك ويتػدىل
  مػػع أاػػك مل تطلػػب، ولكػػن كمػػا قػػاؿ ت:                               ((ٖٖ٘٘)ؽ)هػػؤصء  ؽ

 .٥بم وّب ا١بنة مزيد عند ت 
وال نف الذي   اآلايت الٍب معنػا عنػدما يػذهبوف : ...... فأهل ا١بنة أاواع وأصناؼ

أبوافػا مفتوكػة، وا١بنػة ٥بػا ٜباايػة أبػواب، كػل واكػد منػا يػدخل ا١بنػة مػن ابب إىل ا١بنة ٯبػدوف 
ف نػاؾ مػن فاز به وجاز ليػدخل مػن هػذا البػاب ...  العمل الذي ولب عليه   الدايا، والذي
وهنػاؾ مػن يػدخل مػن ابب الاػحى، ووػّب ذلػك، ...  يدخل من ابب الػرايف وهػم ال ػائموف
 بواب فقاؿ:سيدان رسوؿ ت كاف ي ف هذة األ

ٔٵ  }} ٔٵَٳ ْٵؿځلٳ  َٳ ْٵؿځلٳأځ ٔڇ  أځ ٝٵ ٚٵدٳ ٔڇظٳ ٝٵ ٚٵدٳ ٔٵ  ظٳ ٔٵَٹ ٞٵ٤ٺ  َٹ ٞٵ٤ٺؾٳ ٔٳ  ؾٳ ٔٳَٹ ٝٳا٤ٹا٭ځا٭ځ  َٹ ٝٳا٤ٹؾٵ ٌڇ  ؾٹٞؾٹٞ  ؾٵ ٌڇغٳبٹٝ ٘ٹ  غٳبٹٝ ًډ ٘ٹاي ًډ ٞٳ  اي ٞٳزٴعٹ ٔٵ  زٴعٹ ٔٵَٹ ٛٳابٹ   َٹ ٛٳابٹ أځبٵو ٞ   أځبٵو ٓٹو ٞ ٜٳعٵ ٓٹو   ٜٳعٵ

ٓٻ١ځ ٓٻ١ځايڃذٳ ٘ٹ  عٳبٵسٳعٳبٵسٳ  ٜٳاٜٳا  ايڃذٳ ًډ ٘ٹاي ًډ ٝٵطٷ،  ٖٳصٳاٖٳصٳا  اي ٝٵطٷ،خٳ ٔٵ  خٳ ُٳ ٔٵؾځ ُٳ ٕٳ  ؾځ ٕٳنځا ٔٵ  نځا ٔٵَٹ ٌڇ  َٹ ٖٵ ٌڇأځ ٖٵ ٞٳ  ٠ٹ٠ٹايكٻ٬ايكٻ٬  أځ ٞٳزٴعٹ ٔٵ   زٴعٹ ٔٵ َٹو ٔٵ   ٠ٹ،٠ٹ،ايكٻو٬ ايكٻو٬   بٳوابٹ بٳوابٹ   َٹو َٳو ٔٵ ٚٳ َٳو   ٚٳ

ٕٳ ٕٳنځا ٔٵ  نځا ٔٵَٹ ٌڇ  َٹ ٖٵ ٌڇأځ ٖٵ ٞٳ  ٗٳازٹٗٳازٹايڃذٹايڃذٹ  أځ ٞٳزٴعٹ ٔٵ  زٴعٹ ٔٵَٹ ٗٳازٹ،  بٳابٹبٳابٹ  َٹ ٗٳازٹ،ايڃذٹ ٔٵ  ايڃذٹ َٳ ٔٵٚٳ َٳ ٕٳ  ٚٳ ٕٳنځا ٔٵ  نځا ٔٵَٹ ٌڇ  َٹ ٖٵ ٌڇأځ ٖٵ ٞٳ  ايكٻسٳقځ١ٹايكٻسٳقځ١ٹ  أځ ٞٳزٴعٹ ٔٵ  زٴعٹ ٔٵَٹ   بٳابٹبٳابٹ  َٹ

ٔٵ  ايكٻسٳقځ١ٹ،ايكٻسٳقځ١ٹ، َٳ ٔٵٚٳ َٳ ٕٳ  ٚٳ ٕٳنځا ٔٵ  نځا ٔٵَٹ ٌڇ  َٹ ٖٵ ٌڇأځ ٖٵ ّڇ   أځ ٝٳا ّڇ ايكٿو ٝٳا ٞٳ   ايكٿو ٞٳ زٴعٹو ٔٵ   زٴعٹو ٔٵ َٹو ّڇ   بٳوابٹ بٳوابٹ   َٹو ٝٳا ّڇ ايكٿو ٝٳا ٕڇ،   ٚٳبٳوابٹ ٚٳبٳوابٹ   ايكٿو ٜٻوا ٕڇ، ايطٻ ٜٻوا ٍٳ   ايطٻ ٍٳ ؾځكځوا ٛ   ؾځكځوا ٛ أځبٴو   أځبٴو

ًځ٢  َٳاَٳا: : بٳهڃطڈبٳهڃطڈ ٔٵ  ٜٴسٵعٳ٢ٜٴسٵعٳ٢  ايډصٹٟايډصٹٟ  ٖٳصٳاٖٳصٳا  عٳًځ٢عٳ ٔٵَٹ ًڃوځ  َٹ ًڃوځتٹ ٛٳابٹ  تٹ ٛٳابٹايڃأځبٵ ٔٵ  ايڃأځبٵ ٔٵَٹ ٍٳ   نٳطٴٚضٳ٠ٺ،نٳطٴٚضٳ٠ٺ،  َٹ ٍٳ ٚٳقځوا ٌٵ : : ٚٳقځوا ٌٵ ٖٳو ٗٳوا   ٜٴوسٵعٳ٢ ٜٴوسٵعٳ٢   ٖٳو ٓٵ ٗٳوا َٹ ٓٵ   َٹ

ٗٳا ٗٳانڂِّ ٍٳ  ٜٳاٜٳا  أځسٳسٷأځسٳسٷ  نڂِّ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ًډ ٘ٹ،اي ًډ ٍٳ  اي ٍٳقځا ِٵ: : قځا ِٵْٳعٳ ٕٵ  ٚٳأځضٵدٴٛٚٳأځضٵدٴٛ  ْٳعٳ ٕٵأځ ٕٳ  أځ ٕٳتٳهڂٛ ِٵ  تٳهڂٛ ٗٴ ٓٵ ِٵَٹ ٗٴ ٓٵ   2020{{  بٳهڃطڈبٳهڃطڈ  أځبٳاأځبٳا  ٜٳاٜٳا  َٹ

وااظػر إىل رأفػة ا٢ببيػػب ورٞبتػه بنػا، فقػد أعطػاان عمػل يسػػّب : ... ٫بػن اريػد هػذة ا٤بنزلػة
                                                           

 ا٢باكم   ا٤بستدرؾ والَبمذي عن أا  بن مالك هنع هللا يضر ٜٔ
 البخاري ومسلم عن أ  هريرة  ٕٓ
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 دخل من أي أبواب ا١بنة شاء، ما هذا العمل؟ قاؿ:وس ل من عمله ي
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ٛٳنٻأځ  َٳ ٛٳنٻأځتٳ ٔٳ  تٳ ٔٳؾځأځسٵػٳ ٛٴنٴ٤ٛٳ،  ؾځأځسٵػٳ ٛٴنٴ٤ٛٳ،ايڃ ِٻ  ايڃ ِٻثٴ ٍٳ  ثٴ ٍٳقځا ٗٳسٴ: : قځا ٗٳسٴأځؾٵ ٕٵ  أځؾٵ ٕٵأځ ٘ٳ  ٫٫  أځ ٘ٳإڇيځ ٘ٴ  إڇ٫إڇ٫  إڇيځ ٘ٴايًډ ًډ ٙٴ  اي ٙٴٚٳسٵسٳ ٘ٴ  ؾٳطڇٜوځؾٳطڇٜوځ  ٫٫  ٚٳسٵسٳ ٘ٴيځ   يځ

ٗٳسٴ ٗٳسٴٚٳأځؾٵ ٕٻ  ٚٳأځؾٵ ٕٻأځ ُٻسٶا  أځ ُٻسٶاَٴشٳ ٙٴ  َٴشٳ ٙٴعٳبٵسٴ ٘ٴ،  عٳبٵسٴ ٘ٴ،ٚٳضٳغٴٛيڂ ِٻ  ٚٳضٳغٴٛيڂ ٗٴ ًډ ِٻاي ٗٴ ًډ ٓٹٞ  اي ًڃ ٓٹٞادٵعٳ ًڃ ٔٳ  ادٵعٳ ٔٳَٹ ٛٻابٹنيٳ  َٹ ٛٻابٹنيٳايتٻ ٓٹٞٚٳاٚٳا  ايتٻ ًڃ ٓٹٞدٵعٳ ًڃ ٔٳ  دٵعٳ ٔٳَٹ   َٹ

ٔٳ، ٗٿطڇٜ ُٴتٳڀځ ٔٳ،ايڃ ٗٿطڇٜ ُٴتٳڀځ ٘ٴ  ؾڂتٹشٳتٵؾڂتٹشٳتٵ  ايڃ ٘ٴيځ ٝٳ١ڂ  يځ ْٹ ُٳا ٝٳ١ڂثٳ ْٹ ُٳا ٛٳابٹ  ثٳ ٛٳابٹأځبٵ ٓٻ١ٹ  أځبٵ ٓٻ١ٹايڃذٳ ٌٴ  ايڃذٳ ٌٴٜٳسٵخٴ ٔٵ  ٜٳسٵخٴ ٔٵَٹ ٗٳا  َٹ ٜٿ ٗٳاأځ ٜٿ   2121{{ؾٳا٤ٳ ؾٳا٤ٳ   أځ

 ... هل هذا ٜبن واٍؿ؟!! هل هذا العمل فيه مشقة؟!! ص
٫بػػن كلنػػا اتو ػػأ لكػػن الػػبعض كػػٌب أثنػػاء الو ػػوء ص يريػػد تػػرؾ الكػػالـ مػػع اآلخػػرين!!، 

عنػدما تتو ػأ      شا تهًِ ضؾعوت شا تهًِ ضؾعوت ‘‘إٕ املتٛن٤ٞ عًٝ٘ خ١ُٝ َٔ ْٛض إإٕ املتٛن٤ٞ عًٝ٘ خ١ُٝ َٔ ْٛض إ  ))صثػر: ٤باذا؟!! ورد   ا
تكلمػ  مػع جػارؾ ااقطعػ  يكػوف عليػك خيمػة مػن النػور ٩بتػدة منػك إىل عنػاف السػماء فػإذا 

فالػػذي يريػػد الكػػالـ بعػػد أف ينت ػػي مػػن الو ػػوء، لكػػن اثنػػاء الو ػػوء أاشػػغل هػػذة ا٣بيمػػة ... 
 و وء أاطع ابلش ادتْب، لكن ا٤ب م:، وبعد أف أات ي من الابلدعاء ع 

ٍڇ  أځسٳبټأځسٳبټ  }} ُٳا ٍڇا٭ځعٵ ُٳا ٘ٹ  إڇيځ٢إڇيځ٢  ا٭ځعٵ ٘ٹايًډ ًډ ٗٳا  تٳعٳايځ٢تٳعٳايځ٢  اي َٴ ٚٳ ٗٳاأځزٵ َٴ ٚٳ ٕٵ  أځزٵ ٕٵٚٳإڇ ٌٻ  ٚٳإڇ ٌٻقځ   2222{{  قځ

أعػػود افسػػي علػػى ا٤بداومػػة علػػى ذلػػك، وا١بػػزاء علػػى ذلػػك الػػدخوؿ مػػن أبػػواب ا١بنػػة 
  الرمااية أي م شا ، ألاػك افػذت قػوؿ الػذي:                                     

      )النجم()النجم(. 
ف ػو مبلػغ بػك، فعنػدما تػذهب ...  ولكن أا  ا٤بفتػاح: ... وابب ا١بنة لي  له مفتاح

إليه يفتل، فقبل أف ت ل إليه فإف اور إٲبااك عندما يسطع علػى ابب ا١بنػة فإاػه يفػتل، وأوؿ 
 :، يقوؿ من يفتل ا١بنة سيدان رسوؿ ت 

ّٳ  ٓٻ١ٹٓٻ١ٹايڃذٳايڃذٳ  بٳابٳبٳابٳ  آتٹٞآتٹٞ  }} ٛٵ ّٳٜٳ ٛٵ َٳ١ٹ،  ٜٳ ٝٳا َٳ١ٹ،ايڃكٹ ٝٳا ٍٴ  ؾځأځغٵتٳؿڃتٹ ٴ،ؾځأځغٵتٳؿڃتٹ ٴ،  ايڃكٹ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ ٕٴ  ؾځ ٕٴايڃدٳاظڇ ٔٵ: : ايڃدٳاظڇ ٔٵَٳ ْٵتٳ؟  َٳ ْٵتٳ؟أځ ٍٴ  أځ ٍٴؾځأځقڂٛ ُٻسٷ،: : ؾځأځقڂٛ ُٻسٷ،َٴشٳ   َٴشٳ

ٍٴ ٝٳكڂٛ ٍٴؾځ ٝٳكڂٛ َٹطٵتٴ،  بٹوځبٹوځ: : ؾځ َٹطٵتٴ،أڂ   2323{{قځبٵًځوځ قځبٵًځوځ   سٳسٺسٳسٺ٭ځ٭ځ  أځؾڃتٳ ٴأځؾڃتٳ ٴ  ٫٫  أڂ

 .مل يقل )لك(، ولكن قاؿ )بك( يعِب مفتاح ا١بنة هو سيدان رسوؿ ت 

                                                           
 جامع الَبمذي والنسائي عن عمر بن ا٣بطاب  ٕٔ
 صحيل مسلم والَبمذي عن عائشة اهنع هللا يضر ٕٕ
 صحيل مسلم ومسند أٞبد عن أا   ٖٕ
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  : علػػى ابب ا١بنػػة يوجػػد عينػػاف ااػػاختاف                  ((ٙٙٙٙ)الػػرٞبن)ُٚبػػرج  الػػرٞبن
العػْب األوىل شػربة عنػدما يشػػرفا اإلاسػاف فػإف كػػل التعػب وا٥بػم والغػػم وا٤بػرض وا٢بػزف ٱبػػرج، 

  فيقػػػوؿ:                                ((ٖٖٗٗ)فػػػاطر)ذهػػػب كػػػل ا٥بػػػم والغػػػم وا٢بػػػزف، مث : فػػػاطر
اايػػة فتظ ػػر عليػػه ااػػرة النعػػيم، فيأخػػذ ا٢بيػػاة األبديػػة، لػػي  مائػػة سػػنة أو يشػػرب مػػن العػػْب الر

هػػػذة ا٢بيػػػاة الػػػٍب سيعيشػػػ ا   ا١بنػػػة سػػػيكوف في ػػػا   سػػػن ن كيػػػاة أبديػػػة ... ألػػػف سػػػنة ولكػػػ
 :الشباب، ولن يبلغ أكد في ا سن العجز، كما قاؿ 

ِٵ   ٜٳبٵًځ٢ٜٳبٵًځ٢  ٫٫  }} ٗٴ ِٵ ؾٳبٳابٴ ٗٴ   ٚقاٍ أٜهاڄ:ٚقاٍ أٜهاڄ:، ، 2424{{ؾٳبٳابٴ

ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٌٳ  إڇ ٖٵ ٌٳأځ ٖٵ ٓٻ  أځ ٓٻايڃذٳ ٕٳ  ١ٹ١ٹايڃذٳ ٕٳٜٳأڃنڂًڂٛ ٗٳا  ٜٳأڃنڂًڂٛ ٗٳاؾٹٝ ٕٳ،  ؾٹٝ ٜٳؿٵطٳبٴٛ ٕٳ،ٚٳ ٜٳؿٵطٳبٴٛ ٕٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٚٳ ٕٳ،ٜٳتٵؿڂًڂٛ ٕٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٜٳتٵؿڂًڂٛ ٕٳ،ٜٳبٴٛيڂٛ ٕٳ،  ٚٳ٫ٚٳ٫  ٜٳبٴٛيڂٛ ٛٻطڂٛ ٕٳ،ٜٳتٳػٳ ٛٻطڂٛ   ٜٳتٳػٳ

ٕٳ  ٚٳ٫ٚٳ٫ ُٵتٳدٹڀڂٛ ٕٳٜٳ ُٵتٳدٹڀڂٛ ُٳا: : قځايڂٛاقځايڂٛا  ٜٳ ُٳاؾځ ٍٴ  ؾځ ٍٴبٳا ّڇ؟،  بٳا ّڇ؟،ايڀډعٳا ٍٳ  ايڀډعٳا ٍٳقځا ُٹػٵوٹ   نځطٳؾٵ ڇنځطٳؾٵ ڇ  ٚٳضٳؾٵ ٷٚٳضٳؾٵ ٷ  دٴؿٳا٤ٷدٴؿٳا٤ٷ: : قځا ُٹػٵوٹ ايڃ   2525{{ايڃ

  ا١بنػػة،  وص يوجػػد هنػػاؾ أمػػراض، فكػػل األمػػراض الػػٍب تشػػتكي من ػػا   الػػدايا تنت ػػي
وخزاػة ا١بنػة يسػارعوف   ، وتظ ر عليه اارة النعيم، وي بل مػن أهػل ا٣بلػود   جنػة ت 

طبػػػػتم مػػػػن الػػػػذاوب والعيػػػػوب                اسػػػػتقباؿ هػػػػؤصء: 
..          وأصػػػػبحتم ٦بملػػػػْب ابلعمػػػػل ال ػػػػاحل الػػػػذي ٰببػػػػه عػػػػالـ الغيػػػػوب:

  واألعلػػػى مػػػن هػػػؤصء:                                       ((ٕٕٗٗ)الرعػػػد)واألعلػػػى مػػػن  الرعػػػد
  هؤصء وهم:                           ((ٕٕٙٙ) يوا) ما الزايدة اي رسوؿ ت؟ قاؿ: يوا 

ٜٳازٳ٠ڂ  }} ٜٳازٳ٠ڂايعٿ ٓٻظځطٴ  ايعٿ ٓٻظځطٴاي ٘ٹ  ٢٢إڇيځإڇيځ  اي ٘ٹٚٳدٵ ٘ٹ  ٚٳدٵ ًډ ٘ٹاي ًډ   2626{{  اي

  ويبعػػ  ملػػك ا٤بلػػوؾ ا٤بالئكػػة اػػواب عػػن كاػػرته يقولػػوف ٥بػػم:! ف ػػذة فػػوؽ اعػػيم ا١بنػػة
                        ((٘ٛ٘ٛ) يػػػ) يبلغػػػوهنم السػػػالـ مػػػن ت  يػػػ ،إىل أف يػػػدخلوا ا١بنػػػة ،

يكفػي م الرفقػة و ،  من ا٢بناف ا٤بناف وبعد ذلك يكوف السالـ والتحية واإلكراـ على الدواـ
 وال ا٢بْب على الدواـ. الطيبة ٔبوار ا٢ببيب ا٤ب طفى والنبيْب وال ديقْب والش داء

  ِرياز اخلٌٍدِرياز اخلٌٍد
                                                           

 مسند أٞبد والطرباٍل عن أ  هريرة  ٕٗ
 ومسند أٞبد والطرباٍل عن جابر  صحيل مسلم ٕ٘
 كلية األولياء ألي اعيم عن كعب بن عجرة  ٕٙ
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 مث يقوؿ هؤصء الذين معنا   هذة اآلايت:
                                              أرض ا١بنة ... 

مّباثنػػػا في ػػػػا، فػػػالكرّب يتعػػػب افسػػػػه   الػػػدايا، ويػػػػدخل    وهػػػذة الػػػذي ابحػػػػ  عػػػن
خالفػػات ومشػػاكل، ويػػورث العػػداوة ألوصدة علػػى أخيػػه مػػن أجػػل قػػّباط أرض أو سػػ مْب   

 بي ، ولن كخذ أكد األرض معه، ولن يامن أكد البي  معه!!.
؟!! مراًل: ا٤بكاف الػذي ٪بلػ  فيػه اآلف، مػن الػذي ورث هػذا ا٤بكػاف منػذ آدـ إىل اآلف

ص استطيع ك رهم   السجالت، وأي شػرب   األرض لػو ٕبرنػا مػن الػذي ورثػه منػذ آدـ إىل 
 يومنا هذا فلن استطيع!! 

٫بن كمن يعمل   قطػاع ككػومي وسػلموا لػه بيػ  وأرض، واشػَبطوا عليػه عنػدما يبلػغ 
 عػػدي، فالشػػركة هػػي ا٤بسػػاولةسػػن ا٤بعػػاش يسػػلم البيػػ  واألرض، وص شػػأف يل ٗبػػن سػػيأخذها ب

فالػػػذي تاػػػحك عليػػػه الػػػدايا أو افسػػػه أو زوجتػػػه أو أوصدة ويتػػػدخل   هػػػذا عػػػن ذلػػػك .... 
 :األمر فيكتب ٥بذا شيااً، ويَبؾ هذا، فقد اسي قوؿ النيب 

ٔٵ  }} ٔٵَٳ ّٳ  َٳ ّٳسٳطٻ ٘ٴ  ٚٳاضڇثٶاٚٳاضڇثٶا  سٳطٻ ٘ٴإڇضٵثٳ ٘ٴ  إڇضٵثٳ َٳ ٘ٴسٳطٻ َٳ ٘ٴ  سٳطٻ ٘ٴايًډ ًډ ٓٻ١ځ   اي ٓٻ١ځ ايڃذٳ   2727{{ايڃذٳ

ي سػػبب كرػػّب وألف هػػذة القاػػية هػػ!!  ص شػأف لػػك بػػذلك، ف ػػو مػػن شػػأف ملػك ا٤بلػػوؾ
 ػػػا شػػػيء مػػػن ا٣بالفػػػات ص ٪بػػػد أي انكيػػػة مػػػن اواكي ػػػا إص وكتػػػاب ت اسػػػتوفاها، ومل يػػػَبؾ في

أمػػػا : لكػػػن ٯبػػػب أف ٫بػػػرص علػػػى األرض الػػػٍب سػػػتدـولالجت ػػػاد كػػػٌب اكػػػوف كري ػػػْب .... 
والػػٍب تػػدـو جنػػة النعػػيم، !!  األرض الػػٍب ٫بػػن علي ػػا فلػػن تػػدـو ألكػػد، فكلنػػا سػػنَبك ا واسػػافر

 الٍب تدـو هي رفقة الرءوؼ الركيم، ورفقة ال ا٢بْب واحملبْب، ف ي رفقة دائمة.والرفقة 
                 : اتبوأ يعِب انػزؿ أي مكػاف اريػدة
الػذي وكما قلنا فإف كػل مػا   ا١بنػة يف ػم، فوسػائل ا٤بواصػالت   ا١بنػة السػرير ...    ا١بنة

٘بلػػ  عليػػه وتنػػاـ عليػػه، فلػػو أردت زايرة أخيػػك   ت، فبػػدوف أف تػػتكلم يطللػػع علػػى مػػا   
وكػل مػا   ا١بنػة علػى هػذة الشػاكلة وعلػى تحرؾ ويذهب بك لفػالف!، ألاػه عاقػل، افسك في

                                                           
 سنن ابن ماجة عن أا   ٕٚ
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 هذا ا٢باؿ، هم أصحاب ب ّبة، ويروف الب ّبة ا٤بنّبة سمٍر ٩بن يقوؿ للشيء كن فيكوف.
         : الػػػذين يعملػػػوف عنػػػد رب العػػػا٤بْب، وص يبغػػػوف مػػػن العمػػػل إص

اػػػة ت وتوفيػػػع ت ر ػػػا ت، وجػػػوار كبيبػػػه وم ػػػطفاة، وص يػػػروف أهنػػػم يػػػؤدوف العمػػػل إص ٗبعو 
فقد يكوف اإلاساف دوماً   العبادات، ويقـو دائماً الليل، وطواؿ العاـ صائماً، ورعاية ت .. 

كنػػػه يػػػرى افسػػػه أاػػػه أفاػػػل مػػػن هػػػذا وهػػػذا، لكػػػن هػػػل اظػػػرت إىل القبػػػوؿ؟! هػػػل  ػػػمن  ول
 وما شرط القبوؿ؟ ولي  العمل ...  القبوؿ؟! ألف ا٤ب م القبوؿ

                                          :وشػػػػػرطه                  
             ((ٔٔٓٔٔٓ)الك ف)هذا يعمل ع فما الشرؾ هنا؟! قاؿ  الك ف: 
ٕٻ  }} ٕٻإڇ ٛٳفٳ  إڇ ٛٳفٳأځخٵ ِٴ  أځخٳافٴأځخٳافٴ  َٳاَٳا  أځخٵ ٝٵهڂ ًځ ِٴعٳ ٝٵهڂ ًځ ٍٳ  ٜٳاٜٳا: : قځايڂٛاقځايڂٛا  ا٭ځقٵػٳطٴ،ا٭ځقٵػٳطٴ،  ايؿٿطٵىڂايؿٿطٵىڂ  عٳ ٍٳضٳغٴٛ ٘ٹ،  ضٳغٴٛ ٘ٹ،ايًډ َٳا  ايًډ َٳاٚٳ   ايؿٿطٵىڂايؿٿطٵىڂ  ٚٳ

ٍٳ  ا٭ځقٵػٳطٴ؟ا٭ځقٵػٳطٴ؟ ٍٳقځا ٜٳا٤ٴ : : قځا ٜٳا٤ٴ ايطٿ   2828{{ايطٿ

ل فيعمػػل العمػػػل مػػن أجػػل أف يشػػػكرة النػػاس، أو يعمػػػ!! ... الػػرايء هػػو الشػػػرؾ ا٣بفػػي
العمػػل مػػن اجػػل أف ترػػع فيػػه النػػاس ويقولػػوف هػػذا الرجػػل كػػذا وكػػذا ويطمانػػوف إليػػه، أو يعمػػل 
العمل ويتباهى به، لكن ا٤بؤمن يعمل العمل ويرى معواة ت فيػه، فيشػكر ت أاػه وفلقػه وأعااػه 

 على هذا العمل ليستزيد من توفيع ت ومن مدد ت تبارؾ وتعاىل.

  اٌؼشػ ًادلالئىحاٌؼشػ ًادلالئىح
       ا ا٤بوقػف العظػيم   اآلخػرة أيػن تكػوف ا٤بالئكػة:  هػذ   

       :هػػذا ويػػب ص يعلمػػه إص مػػن خلقػػه ..  مػػا شػػكل هػػذا العػػرش؟ ومػػا خػػربة؟
وإذا كاف هناؾ بعػض الػرواايت   الكتػب الػٍب تػروي األكاديػ  ا٤بو ػوعة فػال .... وأبدعه، 
 ا فا، فال يوجد كدي  صحيل ٢بارة النيب   هذا األمر.شأف لن

قػاؿ ت  كاا  لػه هيبػة   ٦بلسػه ٗبسػجد كاػرة النػيب، فسػأله رجػل:  اإلماـ مالك 
  تعاىل:                         ((٘٘)طه)فما معُب استوى؟ طه 

اء، فينظػر بعػْب الػرأس اإلماـ مالك ومرلػه أصػحاب ا٤بػذاهب الكبػار كػااوا علمػاء وأوليػ
                                                           

 معجم الطرباٍل عن رافع بن خديج األا اري  ٕٛ
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وبعْب القلػب، فنظػر إىل هػذا الرجػل وقػاؿ لػه: اإلسػتواء معلػـو والكيػف ٦ب ػوؿ والبحػ  عنػه 
 بدعة والسؤاؿ عنه  اللة وقم من هذا اعمتل  فإاك مبتدع!!.

ألاػػػه يريػػػد أف ي ػػػنع فتنػػػة بػػػْب ا٤بسػػػلمْب، فيشػػػغل م سمػػػر ص طاقػػػة ألكػػػد مػػػن ا٣بلػػػع 
ه، فلػػم يػػرة أكػػد، ومل يطلػػع عليػػه أكػػد، والػػذين أكػػرم م ت اب٢بػػدي  فيػػه، فمػػاذا يقولػػوف فيػػ

 ورأوة قبل أف يروة أخذ ت علي م الع د أف ص يبيحوا فذا السر، ف ي أسرار علية إ٥بية.
ا٢باػرة اإل٥بيػة لنرجػػاء  فػالعرش اآلف مو ػع التجليػات اإل٥بيػػة الرٞباايػة الػٍب تنػزؿ مػػن

 اجلػػػ  علػػػى العػػػرش كػػػٌب يعلػػػم أهػػػل ا١بمػػػع أٍل أان ورد أف ت سػػػيقوؿ: اي دمحمالكوايػػػة .... 
فالػػذي سػػيجل  علػػى العػػرش هػػو العػػرش ولػػي  العػػرش هػػو الػػذي ٰبملػػِب .... الػػذي اٞبػػل 

 ، وهذا ما قاؿ فيه أمّب الشعراء أٞبد شوقي رٞبه ت:سيدان رسوؿ ت 
ييوىُييييييييني ييييييييني نييييييييٍي قيييييييي ين نتيييييييي وىُييييييييني ييييييييني نييييييييٍي قيييييييي ين نتيييييييي 

يي

ييوَييييييييي يريهيييييييييو ي ل يييييييييلطيف صيييييييييت  وَييييييييي يريهيييييييييو ي ل يييييييييلطيف صيييييييييت  

يي  ؟ ا٤بالئكة:من الذي ٰبيط ابلعرش
                ماذا يفعلوف؟ 
            :ينزهػػػػػػػػػوف ت عػػػػػػػػػن ا٤بريػػػػػػػػػل والنظػػػػػػػػػّب والػػػػػػػػػوزير وا٤بشػػػػػػػػػػّب 

                                    ((ٔٔٔٔ)الشورى)الشورى. 
درجات ل ا٢بمػػد الػػذي أكػػـر ت بػػه ا٤بػػؤمنْب، وأكػػـر األابيػػاء وا٤برسػػلْب ابلػػومػػع التسػػبي

هل التسبيل والتحميد مكلفْب به؟ ص، ولكن تلذذاً وتفك ػا بػذكر العالية، وا٤بنازؿ الراقية ... 
 ا٢بارة اإل٥بية، ولكن لي  تكليف لو تركه سيحاسب.

ة أو صػػياـ أو شػػيء مػػن وكػػذلك ٫بػػن عنػػدما اػػدخل ا١بنػػة ص يوجػػد في ػػا تكليػػف ب ػػال
  العبػػػػادات، لكػػػػن أهػػػػل ا١بنػػػػة كمػػػػا قػػػػاؿ ت:                                   

!!  تفك ػاً وتلػذذاً بػذكر اسػم ت تبػارؾ وتعػاؿ..  شغل م بذكر ت، وشػكر ت، ٤بػاذا؟ ي (ي (٘٘٘٘))
أف أكرب لذة ٰب ػل علي ػا ا٤بػؤمن   ولكن لي  تكليف ألاه ص يوجد كساب، ولكن م يروف 

جنة النعيم ترداد لف  ا١باللة، وٞبد ت على اعماة، وشكر ت على عطااية، وكل هػذا تلػذذاً 
 وتفك اً.
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  ؼمٌق اٌؼثادؼمٌق اٌؼثاد
            ::ًبْب ا٣بلع ٝبيعا 
                        ((ٗٗٗٗ)الك ػػػف)مػػػن قبػػػل فالػػػذي ٱبػػػرج مػػػن الػػػدايا كمػػػا ذكػػػران  الك ػػػف 

 ولي  عليه مطالبْب   هذا اليـو فيا هناة.
ألف ا٤ب ػػػيبة الكػػػربى أف ينت ػػػي اإلاسػػػاف مػػػن ا٢بسػػػاب وٲبػػػر علػػػى ال ػػػراط، وأتخػػػذة 
ا٤بالئكػػػة لتزفػػػه إىل ا١بنػػػة، وقبػػػل ابب ا١بنػػػة ينػػػاد منػػػاد ت: مػػػن كػػػاف لػػػه مظلمػػػة عنػػػد فػػػالف 

ن م مػػن يقػػوؿ: منلمػػِب، ومػػن م مػػن يقػػوؿ: سػػرقِب، فليخػػرج؟ فيخػػرج لػػه افػػر مػػن ا٤بوقػػف، مػػ
ومن م من يقوؿ: وشِب، ومن م من يقوؿ: كذب عليل، ومن م من يقوؿ: خػدعِب، ومػن م مػن 
يقػوؿ: خػػااِب، ومػن م مػػن يقػػوؿ: قتلػِب، وكػػل واكػد يػػذكر مظلمتػػه، فينػاد منػػاد ت: ص تػػدخل 

يتنػازؿ عن ػا لنػا، فيقػوؿ لنػا   ا١بنة كٌب تر ي خ ماءؾ، ألف هػذا كػع العبػاد، كقػوؽ ت قػد
)أَا َا نإ بٝو ٚبٝٓهِ ؾكوس غؿطتو٘ يهوِ، ٚأَوا َوا نوإ بٝوٓهِ ٚبوني         )أَا َا نإ بٝو ٚبٝٓهِ ؾكوس غؿطتو٘ يهوِ، ٚأَوا َوا نوإ بٝوٓهِ ٚبوني         كما ورد   األثر: 

 .بعههِ ؾتٛاٖبٛٙ ؾُٝا بٝٓهِ ثِ ازخًٛا ادت١ٓ بط يت  بعههِ ؾتٛاٖبٛٙ ؾُٝا بٝٓهِ ثِ ازخًٛا ادت١ٓ بط يت  
لذلك ا٤بؤمن العاقل الكي  الفطن   هذة األايـ من ٱبرج من الدايا ومعه خلػو طػرؼ 

مل يسيء إىل أكد، ومل يغتب أكػد، ومل يكػذب علػى أكػد، ومل ٱبػدع أكػد، أاه : من ٝبيع األانـ
ومل يرتكب مع ػية أو فاكشػة   كػع أكػد ... وهػذا لػي  عليػه كسػاب، فيخػرج مػن القبػور 
 إىل الق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور، ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٲبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ٗبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاف وص صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراط وص وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبة، وإ٭بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا:

                                     ((ٔٓٔٓ)الزمر)الزمر. 
ا٢بكػػػيم فينػػػا الػػػذي يعمػػػل ليكػػػوف مػػػن أهػػػل هػػػذة الدرجػػػة، فػػػإايؾ أف تاػػػحك عليػػػك 
افسك وتطمع أف تدخل   ا٢بساب اليسّب، ألاه رٗبا يكوف عنػدؾ جػرائم مػن الػٍب ذكرانهػا، 

 فيما ترويه السيدة عائشة اهنع هللا يضر: ولذلك قاؿ 
ٔٵ  }} ٔٵَٳ ـٳ  َٳ ـٳْٴٛقٹ   2929{{عٴصٿبٳ عٴصٿبٳ   ايڃشٹػٳابٳايڃشٹػٳابٳ  ْٴٛقٹ

و خػػزي، ألاػػه رٗبػػا يكػػوف   أعمالػػه فاػػيحة، أو كػػذا وكػػذا، أو في ػػا كواػػه سػػيناقش ف ػػ
شػػيء للخلػػػع ولػػن يتنػػػازؿ أكػػد عػػػن كقػػػه، ألف الكػػل هنػػػاؾ يبحػػ  عػػػن ا٢بسػػنة التائ ػػػة لػػػه، 

                                                           
 البخاري ومسلم عن عائشة اهنع هللا يضر ٜٕ
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واقعة تشػيب ٥بػا الولػداف، أـ ٙبتػاج إىل كسػنة  -كما ورد ببعض األثر   -وكارة النيب ٰبكي 
ة ت ورٞبتػػه سمرهػػا أف تبحػػ  عػػن مػػن يعطي ػػا واكػػدة ليرقػػل ميزاهنػػا وتػػدخل ا١بنػػة، فمػػن رأفػػ

كسػػنة، فتػػذهب إلبن ػػا تسػػتعطفه وتقػػوؿ لػػه: اي بػػِب لقػػد كػػاف بطػػِب لػػك وعػػاء، وصػػدري لػػك 
سقاء، وكجري لك وطاء ف ل أجد عندؾ كسنة أثقل فا ميزاٍل؟ فيقوؿ ٥با: هي ػات هي ػات 

 اي أماة، إٍل أعاٍل ٩با منه تعاٍل!!.
كػػد، فالعاقػل الػذي ٱبػرج مػػن الػدايا ولػي  عليػه شػػيء مػن الػذي سػيعطيك هنػاؾ؟ ص أ

 ٣بلع ت، فا٤بوىل كرَل ورءوؼ وركيم، لكننا ٫بن السياْب مع بعانا.
 كػػػػاف مػػػػن العػػػػارفْب ا٤بتفرسػػػػْب ٠بػػػػع القػػػػاريء يقػػػػرأ:  سػػػػيدي أبػػػػو يزيػػػػد البسػػػػطامي 

                     ((ٕٕٔٔ)الػػػػربوج)قػػػػالوا لػػػػه:  فقػػػػاؿ: إف بطشػػػػي أشػػػػد مػػػػن بطػػػػش ر ! ف الػػػػربوج
كيف؟! قاؿ: إف بطػش ت ٩بػزوج ابلرٞبػة، أمػا عنػدما يػبطش اإلاسػاف آبخػر فػال يكػوف عنػدة 

 رٞبة! وهذا ما اراة اآلف، فما الذي ٯبعلك تاع افسك   هذا ا٤بوقف؟!!.
ِ حمع١ْٚ، ٚأيػٓتِٗ   ال ا٢بْب:  اإلاساف العاقل كما يقوؿ اإلماـ علي  ِ حمع١ْٚ، ٚأيػٓتِٗ )قًٛبٗ )قًٛبٗ

اخزف لسااك  ايٓاؽ َِٓٗ   ضاس١، ٚأْؿػِٗ َِٓٗ   عٓا٤ ايٓاؽ َِٓٗ   ضاس١، ٚأْؿػِٗ َِٓٗ   عٓا٤ خمع١ْٚ، ٚأغطاضِٖ َك١ْٛ، خمع١ْٚ، ٚأغطاضِٖ َك١ْٛ، 
وا بط فراملػه، واجعػل خالفاتػك ومشػاكلك مػع افسػك، ُلم ػا وعاتب ػا وعنِّف ػا كػٌب تػذهب 

 :إىل هناؾ ولي  لك كساب وّب ذلك، قاؿ 
ِٵ  سٳاغٹبٴٛاسٳاغٹبٴٛا  }} ْٵؿڂػٳهڂ ِٵأځ ْٵؿڂػٳهڂ ٌٳ  أځ ٌٳقځبٵ ٕٵ  قځبٵ ٕٵأځ   3030{{تٴشٳاغٳبٴٛا تٴشٳاغٳبٴٛا   أځ

أْؿػوووهِ قبوووٌ إٔ حتاغوووبٛا، ٚظْوووٛا أْؿػوووهِ قبوووٌ إٔ حتاغوووبٛا، ٚظْوووٛا )ساغوووبٛا )ساغوووبٛا : وقػػاؿ سػػػيدان عمػػر بػػػن ا٣بطػػاب 

 أعُايهِ قبٌ إٔ تٛظٕ عًٝهِ أعُايهِ قبٌ إٔ تٛظٕ عًٝهِ 
أف ي ػػػػلل أكوالنػػػػا، وأف يبلغنػػػػا فيمػػػػا ير ػػػػيه أمالنػػػػا، وأف ٯبعػػػػل وج ػػػػه  اسػػػػأؿ ت 

العظػػيم مق ػػدان، وجػػوار ا٢ببيػػب   ا١بنػػة مطلبنػػا، وأف ٯبعلنػػا مػػن الػػذين يػػدخلوف ا١بنػػة بغػػّب 
وف مػػن القبػػور إىل الق ػػور، وٯبعلنػػا مػػن سػػابقة سػػؤاؿ وص كسػػاب، وأف ٯبعلنػػا مػػن الػػذي يطػػّب 

الذين ٯبلسوف يـو الدين   ا١بنة على األرائك ينظروف تعرؼ   وجػوه م ااػرة النعػيم، وأف 
وصػػػلى ت علػػػى سػػػيدان دمحم وعلػػػى آلػػػه  اكػػػوف مػػػن ا٤بتلػػػذذين بػػػذكر ت   الػػػدايا ويػػػـو لقيػػػاة

 اات ى ا١بزء الرال  ٕبمد ت. ..        ...وصحبه وسلم
                                                           

 جامع الَبمذي ٖٓ
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  ادلشاظغادلشاظغ  

 .ٔ:ٚ : ج:السيد دمحم ما ى أبوالعزائم، دار الكتاب ال و  –أسرار القرآف  .ٔ
الفواتل اإل٥بية وا٤بفاتل الغيبية ا٤بو ػحة للكلػم القرآايػة وا٢بكػم الفرقاايػة، الشػيخ اعمػة ت بػن  .ٕ

 ٧بمود النخجواٍل، دار ركا  للنشر الغورية القاهرة.
القرآف اعمتيد، ابن عجيبة ، ٙبقيع أٞبد عبدت القرشي، طبع علػى افقػة  البحر ا٤بديد   تفسّب .ٖ

 د.كسن عباس زكى.
 التفسّب الوسيط للقرآف الكرَل ، د.دمحم سيد طنطاوى، دار ا٤بعارؼ. .ٗ
 تفسّب روح البياف، ا٠باعيل كقى الربوسوى، دار الفكر. .٘
ٙ. .  تفسّب الشعرواى، أخبار اليـو
 النسفى، ا٥بياة العامة لق ور الرقافة. مدارؾ التنزيل وكقائع التأويل، .ٚ
 التفسّب ال و  للقرآف، ٧بى الدين الطعمى، دار الرو ة. .ٛ
 عرائ  البياف   كقائع القرآف، روزفاف البقلى، دار الكتب العلمية ، بّبوت. .ٜ

   ركاب التفسّب، عبدا٢بميد كشك، ا٤بكتب ا٤ب ري ا٢بدي . .ٓٔ
 ، دار القلم.٨بت ر تفسّب ابن كرّب، دمحم على ال ابوٌل .ٔٔ
 كاشية ال اوى على تفسّب ا١باللْب، ٙبقيع عبدت ا٤بنشاوى، دار ا٢بدي ، القاهرة. .ٕٔ
 تفسّب ا١باللْب احمللى والسيوطي، دار الَباث العر . .ٖٔ
 تفسّب ا١بيالٍل، الشيخ عبدالقادر ا١بيالٍل، مركز ا١بيالٍل للبحوث العلمية ، اسطنبوؿ. .ٗٔ
 شحاته، دار وريب القاهرة. تفسّب القرآف الكرَل ، د.عبدت .٘ٔ
 ا٤بكتبة اإلسالمية ابلقاهرة.تيسّب الكرَل ا٢بناف   تفسّب كالـ ا٤بناف، عبدالرٞبن بن انصر السعدى،  .ٙٔ
 ورائب القرآف وروائب الفرقاف، النيسابورى، دار ال فوة. .ٚٔ
 ورائب القرآف وروائب الفرقاف، ٙبقيع ومراجعة إبراهيم عطوة عوض، ا٢بلىب، القاهرة. .ٛٔ
  ر تفسّب الشعراوى، مُب ا٥باشى، دار ا٤بعارؼ.٨بت .ٜٔ
 تنوير األذهاف من تفسّب روح البياف، ا٠باعيل كقى، اخت ار دمحم على ال ابوٌل، دار القلم. .ٕٓ
 صفوة التفاسّب، دمحم على ال ابوٌل، دار القرآف الكرَل، بّبوت. .ٕٔ
  رية العامة للكتاب.لطائف اإلشارات، اإلماـ القشّبي، ٙبقيع د.إبراهيم بسيوٍل، ا٥بياة ا٤ب .ٕٕ
 اعمتل  األعلى للشاوف اإلسالمى. ب ائر ذوى التمييز   لطائف الكتاب العزيز، الفّبوزابدى، .ٖٕ
 معجم ألفاظ القرآف الكرَل ، ٦بمع اللغة العربية. .ٕٗ
 ا٤بفردات   وريب القرآف، الراوب األصف اٍل، كتاب ا١بم ورية. .ٕ٘
 نيل، القاهرة.أسباب النزوؿ، الواكدى النيسابورى، دار هنر ال .ٕٙ
 كلمات القرآف تفسّب وبياف، كسنْب دمحم ٨بلوؼ، دار ا٤بعارؼ. .ٕٚ
 جامع البياف   متشابه القرآف، د.أبوسريع دمحم أبوسريع، دار الطباعة احملمدية. .ٕٛ
 موسوعة ا٢بدي  الشريف اإللكَبواية. .ٜٕ
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 فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد: املؤلف

    ـٜٛٗٔأكتوبر ٛٔابذة: ولد فايلته ،
هػ اب١بميزة، مركز ٖٚٙٔمن ذى ا٢بجة  ٘ٔا٤بوافع 

السنطة، وربية، ج ـ ع، وك ل على ليساا  كلية دار 
ـ، مث عمل ابلَببية ٜٓٚٔالعلـو من جامعة القاهرة 

والتعليم كٌب وصل إىل من ب مدير عاـ ٗبديرية طنطا 
 ـ.ٜٕٓٓالتعليمية، وتقاعد سنة 

دعوة إىل النشاط: يعمل رئيسا للجمعية العامة لل
 ٗٔٔومقرها الرئيسى  ٕٕٗت ٗب ر، وا٤بش رة برقم 

ٝبيع أ٫باء ا١بم ورية.، كما يتجوؿ ٗب ر  ا٤بعادى ابلقاهرة، و٥با فروع   ٘ٓٔشارع 
والدوؿ العربية واإلسالمية لنشر الدعوة اإلسالمية، وإكياء ا٤بُرل واألخالؽ اإلٲبااية  

إىل الكتاابت ا٥بادفة إلعادة ٦بد اإلسالـ، من اب٢بكمة وا٤بوعظة ا٢بسنة. هذا ابإل افة 
التسجيالت ال وتية الكرّبة والوسائط ا٤بتعددة للمحا رات والدروس واللقاءات على 
الشرائط واألقراص ا٤بد٦بة، وأياا من خالؿ موقعه على شبكة اإلاَبا  

وهو أكد أكرب ا٤بواقع اإلسالمية ىف اببه وجارى إ افة  
تراث الشيخ العلمى الكامل على مدى ٟبسة وثالثْب عاـ ما ، وقد ط إفتتاح واج ة 

 .للموقع ابللغة اإل٪بليزية
 :يدعو إىل ابذ التع ب وا٣بالفات، والعمل على ٝبع ال ف  -ٔدعػوته

اإلسالمى، وإكياء روح اإلخوة اإلسالمية، والتخلا من األكقاد واألكساد واألثرة 
ٰبرص على تربية أكبابه ابلَببية الروكية ال افية  -ٕمن أمراض النف ، واألاناية ووّبها 

يعمل على تنقية الت وؼ ٩با شابه من مظاهر  -ٖبعد ذذيب افوس م وت فية قلوفم.، 
بعيدة عن روح الدين، وإكياء الت وؼ السلوكى ا٤ببُب على القرآف والسنة وعمل 

 ال حابة الكراـ.
 مى ببع  الروح اإلٲبااية، واشر األخالؽ هدفه : إعادة اعمتد اإلسال

 اإلسالمية، وبَبسيخ ا٤ببادئ القرآاية.
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 1037دؼسؿرب 13اظشقخ ادلطؾوسة حؿى تارخيه  ضائؿة عؤظػات : 

 طؿاب 301ؿوى سؾى سدد مخس سشرة دؾسؾسة حت

تر ط اظؽؿاب م تر ط اظؽؿاب م

ج

 م

 
 9د سد        صى تػسري اظؼرآن اظؽرؼمدي : اظسؾسة األو

 طؿب
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  3 1تػسري آؼات ادلؼربني : ج  3  301اآلداب اظؼرآغقة عع خري اظربؼة  93
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 م
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أبو اظعزائم اجملدد اإلعام  3 طؿب 9سدد         عن أسالم اظصوصقةة : رابعاظسؾسؾة اظ

 اظصوصى

1  

اظشقخ حمؿد سؾى دالعه درية  1

 ودرؼرة

ادلربى اظرباغى اظسقد أمحد  43  3

 اظؾدوى

3  

  3 اظشاذدياظشقخ اظؽاعل  أبو احلسن  19  1 اظددوضىإبراػقم  ذقخ اإلدالم 41

   3 اإلعام أبو اظعزائم، درية حقاة 97

 
إصالح األصراد واجملؿؿعات صى  19 طؿب 7سدد             اظدؼن واحلقاةة : اعساظسؾسؾة اخل

 اإلدالم

1  

غـ 1 طقف حيؾُّك اهلل 14

 سم

غع 1 طوغوا ضرآغا ميشى بني اظـاس 19

 م
  3 بـو إدرائقل ووسد اآلخرة 97  3 ضضاؼا اظشؾاب ادلعاصر 10

أعراض األعة وبصرية  71

 عن ادلوضع تـزؼل40000اظـؾوة

  3 وضعصؼه اجلواب أدؽؾة ادل 91  3

 
  3 خطب ادلوظد اظـؾوى 39 7سدد  اخلطب اإلهلاعقة ظؾؿـادؾاتة: سادداظسؾسؾة اظ

خطب ذفر رجب واإلدراء  37

 وادلعراج

  3 خطب ذفر ذعؾان و ظقؾة اظغػران 34  3

  3 احلج و سقد األضقى 10  3 خطب ذفر رعضان و سقد اظػطر 39

 1 عـادؾات  هلاعقة جمؾداخلطب اإل 11  3 خطب اهلفرة وؼوم ساذوراء 13

ر

ب

سا

 ت

 

 
  3 األذػقة اظـؾوؼة ظؾعصر 74 طؿاب 3   اخلطب اإلهلاعقة اظعصرؼةة : سابعاظسؾسؾة اظ

 
غع 3 تربقة اظؼرآن جلقل اإلميان 9 طؿاب 4سدد   ادلرأة ادلسؾؿةاظسؾسؾة اظـاعـة : 

 م
غع 1 صؿاوى جاععة ظؾـساء 44  1 ادلؤعـات اظؼاغؿات 41

 م



     
 

 

 لائّح ِؤٌفاخ اٌشيخ ادلطثٌػح                                             ( 489 ) اخلامتح                                                                      

غع 3 واجلـس صى اإلدالم.احلب  74

 م

 

 
ررؼق اظصدؼؼني إدي رضوان رب  9 طؿاب 31سدد  اظطرؼق إدي اهللاظسؾسؾة اظؿادعة :    

 اظعادلني

غع 1

 م
  1 اجملاػدة ظؾصػاء و ادلشاػدة 14  3 ررؼق احملؾوبني وأذواضفم 11

  3 رداظة اظصاحلني 13  3 سالعات اظؿوصقق ألػل اظؿقؼقق 10

حتػة احملؾني وعـقة  17  3 حلنيعراضى اظصا 11

ادلسرتذدؼن صقؿا ؼطؾب صى ؼوم 

 ساذوراء ظؾؼاوضفى حتؼقق

3  

  3 أحسن اظؼول 94  3 غواصل ادلؼربني 90

  3 3جماظس تزطقة اظـػوس ج 44  3 دسوة اظشؾاب اظعصرؼة ظإلدالم 79

   3 1جماظس تزطقة اظـػوس ج 49

 
غع 9 عػاتح اظػرج 4 7اظؽؿب:  سدد  األذطار واألورادة: عاذراظسؾسة اظ

 م
  1 خمؿصر عػاتح اظػرج 17  3 أذطار األبرار 31

  1 أوراد األخقار خترؼج وذرح 40  1 أذطار األبرار صغري 14

  1 جاعع األذطار واألوراد 71  3 غقل اظؿفاغى باظورد اظؼرآغى 19

 
غع 3 حلقاة ادلعاصرةاظصوصقة و ا 30 39 درادات صوصقة ععاصرة:  سشر اظسؾسؾة احلادؼة

 م

  3 أبواب اظؼرب وعـازل اظؿؼرؼب 31  3 اظصػاء واألصػقاء 33

غع 1 اظصوصقة صى اظؼرآن واظسـة 19

 م

  3 ادلـفج اظصوصى واحلقاة اظعصرؼة 19

  3 عوازؼن اظصادضني 49  3 اظوالؼة واألوظقاء 41

  3 اظـػس وصػفا وتزطقؿفا 11  3 اظػؿح اظعرصاغى 13

  3 عـفاج اظواصؾني 91  3 ظعارصنيدقاحة ا 14

  3 اظعطاؼا اظصؿداغقة ظألصػقاء 94  3 غسؿات اظؼرب 91

  3 عؼاعات ادلؼربني 41  3 ذراب أػل اظوصل  77

   3 آداب احملؾني هلل 94

 
  3 صؿاوى جاععة ظؾشؾاب 14 9سدد اظؽؿب:   اظػؿاوى:  سشرقة غاـاظسؾسة اظ

  3 1صورؼة جصؿاوى  40  3 3صؿاوى صورؼة ج 79

  3 4صؿاوى صورؼة ج 49  3 1صؿاوى صورؼة ج 44

   3 ؼسأظوغك 303

 
غع 1 غور اجلواب سؾى أدؽؾة اظشؾاب  17 1سدد اظؽؿب:   أدؽؾة صوصقة:  سشر: ةظــااظسؾسة اظ

 م
األجوبة اظرباغقة يف األدؽؾة  99

 اظصوصقة

  3 إذارات اظعارصني 99  3

 
غع 3 دؤاالت شري ادلسؾؿني 43 1سدد طؿب:   ت عع اآلخرحوارا:  سشر ةرابعاظسؾسؾة اظ

 ن

  3 أدؽؾة حرة سن اإلدالم وادلسؾؿني 94  3 حوارات اإلغسان ادلعاصر 41

 

  1 سالج اظرزاق ظعؾل األرزاق 49 4:  ذػاء اظصدور : سدد اظؽؿب: سشر ةاعساظسؾسؾة اخل

  3 رةبشرؼات ادلؤعن يف اآلخ 91  1 بشائر ادلؤعن سـد ادلوت 47

   3 بشائر اظػضل اإلهلي 99
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 ا٤بساٮبات الدعوية للشيخ ابإلذاعة والتليفزيوف : 
كاف لفايلته مساٮبات أكرر من أف ٙب ى ابإلذاعات كل ا وبقنوات التلفزيوف كاف لفايلته مساٮبات أكرر من أف ٙب ى ابإلذاعات كل ا وبقنوات التلفزيوف 
ا٤ب رى ا٤بتعددة مع العلم سف الشيخ يرفض الربامج ا٣باصة وبرامج التوؾ شو الٌب ذدؼ ا٤ب رى ا٤بتعددة مع العلم سف الشيخ يرفض الربامج ا٣باصة وبرامج التوؾ شو الٌب ذدؼ 

ب الرأى واستغالؿ ا٢بوادث، وهو يركب بقوة بقنوات التليفزيوف ب الرأى واستغالؿ ا٢بوادث، وهو يركب بقوة بقنوات التليفزيوف للبلبلة واإلاثرة وأتليللبلبلة واإلاثرة وأتلي
ا٤ب رى والٌب هى تعمل جادة على اشر الدعوة الوسطية والع رية وذدؼ إىل رأب ال دع ا٤ب رى والٌب هى تعمل جادة على اشر الدعوة الوسطية والع رية وذدؼ إىل رأب ال دع 

  وٝبع الشمل وتوصيل الدعوة ا٥بادفة ابألسلوب ا١بذاب والراقى.وٝبع الشمل وتوصيل الدعوة ا٥بادفة ابألسلوب ا١بذاب والراقى.
  و اذكر من تلك القنوات على سبيل ا٤براؿ ص ا٢ب ر :و اذكر من تلك القنوات على سبيل ا٤براؿ ص ا٢ب ر :

  صالة ا١بمعة ب  مباشر : بعض ا٣بطب على ا٥بواء مباشرة من ا :صالة ا١بمعة ب  مباشر : بعض ا٣بطب على ا٥بواء مباشرة من ا :أوص : خطبة و أوص : خطبة و 
*ٝبع من مسجد النور ٕبدائع ا٤بعادى ابلقاهرة. الشيخ ٱبطب ا١بمعة األوىل من كل ش ر *ٝبع من مسجد النور ٕبدائع ا٤بعادى ابلقاهرة. الشيخ ٱبطب ا١بمعة األوىل من كل ش ر 
ٗبسجد النور منذ أكرر من عشرين عامَا. * ٝبعة من مسجد الزاوية ا٢بمراء ابلقاهرة. * ٝبعة ٗبسجد النور منذ أكرر من عشرين عامَا. * ٝبعة من مسجد الزاوية ا٢بمراء ابلقاهرة. * ٝبعة 

حافظة بورسعيد.حافظة بورسعيد.من ا٤بسجد الكبّب ٗبدينة بورفؤاد ٗبمن ا٤بسجد الكبّب ٗبدينة بورفؤاد ٗب

*دعاء ال باح. * اعمتلة الدينية.*دعاء ال باح. * اعمتلة الدينية.    اثايا : الربانمج العاـ : اثايا : الربانمج العاـ : 

. * خطبة وصالة ا١بمعة على . * خطبة وصالة ا١بمعة على متعددةمتعددةأمسيات دينية كررة أمسيات دينية كررة : * : * اثلرا : إذاعة القرآف الكرَلاثلرا : إذاعة القرآف الكرَل
ا٥بواء.من مساجد متعددة. * خطبة وصالة ا١بمعة ٗبسجد التليفزيوف ا٤ب رى عدة مرات.ا٥بواء.من مساجد متعددة. * خطبة وصالة ا١بمعة ٗبسجد التليفزيوف ا٤ب رى عدة مرات.

كدي  ال باح.  * األمسية الدينية.كدي  ال باح.  * األمسية الدينية.ا :   * ا :   * رابعا : إذاعة وسط الدلترابعا : إذاعة وسط الدلت

  * برانمج : ع افّب ا١بنة.* برانمج : ع افّب ا١بنة.  ::: إذاعة الشباب و الراي ة: إذاعة الشباب و الراي ةخامسا خامسا 
  ..برانمج ىف زمرة النىب برانمج ىف زمرة النىب   **  برانمج من بيوت ت.برانمج من بيوت ت.: * : * دسا : القناة األوىل ابلتليفزيوفدسا : القناة األوىل ابلتليفزيوفساسا

..كماتكماتآايت ٧بآايت ٧ببرانمج السّبة العطرة.* و برانمج برانمج السّبة العطرة.* و برانمج من من كلقات كلقات * *   ::سابعا : القناة السادسةسابعا : القناة السادسة
كلقات من برانمج : لقاءات إٲبااية .كلقات من برانمج : لقاءات إٲبااية .  **  اثمنا : القناة الرامنة:اثمنا : القناة الرامنة:

  برانمج فتاوى على ا٥بواء.برانمج فتاوى على ا٥بواء.  ** سعا : القناة الرقافية: سعا : القناة الرقافية:
  أمسيات دينية متعددة.أمسيات دينية متعددة.* *   عاشراً : إذاعة القاهرة الكربى:عاشراً : إذاعة القاهرة الكربى:
  كلقات برانمج أولياء ت ال ا٢بوف .كلقات برانمج أولياء ت ال ا٢بوف .* *   كادى عشر: القناة التعليمية :كادى عشر: القناة التعليمية :

وص وص برانمج فقه ا٤برأة وبرانمج جدد كياتك برانمج فقه ا٤برأة وبرانمج جدد كياتك كلقات من كلقات من قاهرة ابلتليفزيوف: قاهرة ابلتليفزيوف: اثٌل عشر: قناة الاثٌل عشر: قناة ال
  ف إىل  رٱبه.ف إىل  رٱبه.مستمراً مستمراً يزاص يزاص 

  ا٤بساٮبات اإلعالمية والدعوية بكليات ومعاهد ا١بامعات و مراكز الشػباب و
 األادية الرقافية وا١بمعيات الدينية و الرقافية و العلمية :

ابلوجه ابلوجه الدينية واإلكتفاصت ابلكرّب من ا١بامعات الدينية واإلكتفاصت ابلكرّب من ا١بامعات العديد من ا٤بناسبات العديد من ا٤بناسبات   الشيخالشيخ  أكٓبأكٓب
، وا٤براكز الرقافية ، وا٤براكز الرقافية ا٤بستشفياتا٤بستشفياتابلنوادى الراي ية وا١بمعيات و ابلنوادى الراي ية وا١بمعيات و البحرى وال عيد، وكذا البحرى وال عيد، وكذا 

عوات من عوات من والراي ية ابلوج ْب البحرى والقبلى، كما شارؾ وأكٓب العديد من ا٤بناسبات بدوالراي ية ابلوج ْب البحرى والقبلى، كما شارؾ وأكٓب العديد من ا٤بناسبات بد
  ..فظاتفظاتاإلجتماعية ابلقاهرة و٨بتلف احملااإلجتماعية ابلقاهرة و٨بتلف احملاعديد من ا٤بؤسسات عديد من ا٤بؤسسات 

وصلى وصلى   كما دعى إىل عدد من إكتفاصت ال لل ابل عيد على مدار سنوات كرّبة..كما دعى إىل عدد من إكتفاصت ال لل ابل عيد على مدار سنوات كرّبة..
  . . ت على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلمت على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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 أين جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حممد أبوزيد

 القاهػػػػػرة ا٥باتف رقم ا٤بكتبة إسم

 األزهر القائد جوهر شارع ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ العر  اعمتلد مكتبة

 ا٢بسْب ميداف الغالـ أـ سوؽ ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ ا١بندي مكتبة

 رٰباف،عابدين الشيخ شارع ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ ا٤بقطم دار

 الدراسة ا١بعفرى صاحل الشيخ ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ الكلم جوامع مكتبة

 اب٢بسْب األوقاؼ عمارة ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ التوفيقية مكتبة

 ا٢بسْب مسجد فخل السويلم زقاؽ ٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ ا٢بسْب أاوار ابزار

 اب٢بسْب العدوى كسن ميداف ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ العزيزية مكتبة
 ابلدراسة القائد جوهر شارع ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ ا١بميلة الفنوف

 اب٢بسْب ا٢بسيُب ا٤بش د شارع ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ ا٢بسينية مكتبة

 األزهر خلف عبه دمحم شارع ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ القلعة مكتبة

 . افيسة السيدة ميداف ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ العلم افيسة مكتبة

 شريف شارع ٕ اللواء عمارة ٕٖٜٖٕٚٔٗ ا٢بدي  ا٤ب ري ا٤بكتب

 اللوؽ بباب البستاف شارع ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ كيالٌل كامل األديب

 الدقي ميداف التحرير، شارع ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ اإلاساف دار مكتبة

 كرب طلع  ميداف ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ مدبوىل مكتبة

 ا ر مدينة الن ر شارع ،ٕٓٓٓ طيبة ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ ا ر مدينة مدبوىل

 السنَباؿ جوار عدىل شارع ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ ا٤ب رية الن اة

 الَبسااة اندي خلف كجازي،. د ش ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ والتوزيع للنشر هال

 األزهر ا١بامع خلف األتراؾ، درب ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ للَباث األزهرية ا٤بكتبة

 األزهر لقائدا جوهر شارع ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ القرى أـ مكتبة

 ابألزهر ال نادقية شارع ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ ا٢بديرة األدبية ا٤بكتبة

 ا١بديدة م ر أمْب، أٞبد.د شارعٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ الشريفة الرو ة مكتبة
 اإلسػػػػكندرية  

 جاد مطعم أماـ الرمل، ٧بطة ٕٜٕٕٛٓٓٙٗٔٓ سوان كشك
 ولوؿز  صفية الرمل، ٧بطة ٜٕٖٕٛٙٔٓٓٔٓ الرقاىف اإلسالمى الكتاب

 م ر ٧بطػة دااياؿ، النىب شارع ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٔٓ موسى سعيد دمحم كشك
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 م ر ٧بطة دااياؿ، النىب ش ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ ال ياد مكتبة

 جابر سيدى إ٠باعيل، ا٤بشّبأٞبد ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘ سيبويه مكتبة

 األبيض أٞبد/ أ -الرمل ٧بطة ٖٖٕ٘٘٘ٗٛٛٔٓ األبيض الكشك
 األقػػػػػػػاليم  

 على العزيز عبد مدرسة ٔبوار -الزقازيع ------- دمحم ا٢باف  عبد كشك

 الدين اور شارع – الزقازيع ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ عبادة مكتبة

 البدوى السيد مسجد أماـ -طنطا ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ  ج مكتبة

 التجارة كلية أماـ وا٤بعت م سعيد شٜ -طنطا ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ قربة مكتبة

 السالـ عبد أٞبد سامى/أ السنَباؿ، أماـ السوداف شارع - الشيخ ركف ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓ التحرير كشك

 الطوارىء مستشفى ٔبوار جي اف شارع - ا٤بن ورة ٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓ ا١بامعة صحافة مكتبة
 سليماف عماد/أ

 وفدى عاطف/أ ا٥بادى، ش عقل، عزبة ا٤بن ورة، ٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓ ا٤ب داة الرٞبة مكتبة

 ح لقماف، ابن مدرسة ٔبوار الرااوية ش -ا٤بن ورة ٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓ الرااوية صحافة مكتبة
 أٞبد الدين كماؿ

 ح اليـو أخبار صحافة
 التجارية، سامل صالح مدرسة ٔبوار -ا٤بن ورة – طلخا ٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓ األتر  دمحم

 طلخا كوبرى أماـ
 بربرى وزاىل ٞبادة أ -فايد ٜٕٕٓٓٛٙٗٙٔٓ اإلٲباف مكتبة

 خّبى دمحم كسن ح الش داء، السوي ،ش ٜٜٕٕٓٗٓٙٚٔٓ ال حافة كشك

 ا٤ب ُب التكوين أماـ عرا  اٞبد شارع -سوهاج ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ السماف عبدالفتاح أوصد

 القناوى الركيم عبد سيدي مسجد أماـ -قنا ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٓٔٓ ا٢بسن أبو كشك

 ي الر  دمحم ا٢باج -زينب السيدة ش - إسنا -القرااي ٜٗٙٙٛٙٛٓٓٔٓ إسنا -القرااي كشك
 النو  دمحم رمااف دمحم واألستاذ

 ا٤بنسى العاطى عبد دمحم كسُب كشك ٖٕٜٛٔٗٔٔٔٔٓ قسنا كسُب كشك
.يوَ  ياي  وي  ي ل  هىنَي  َا  ي  وني ْهل  يو ل  هىنَ يو ْخن نيو ل  تن مي ل نيليي  األق ر - قسنا الرمد مستشفى أماـ

يمىىييييييعي لشييييييُخم   يييييي يميييييياي ضييييييخ ي ل ن  يييييي يي ل تيييييي يو قزَيييييينىييييييل  لي َايييييي  ي

www.fawzyabuzeid.comو  يييييًيمىىيييييعييwww.askzad.comل تييييي  يمىىيييييعي ي

 ييي  ا ي ل  ييي وٌيئُِطيِِٓو ني لَ ييي  يو لوُييي ل،يي نهييي يمييياي لق  يييل: وي ل ل يييًي،

يُّ-1ِِّّٕٕٔم:يي،ُّ-ُِّّّٓٔٔم:يي  ل  هلل،

http://www.askzad.com/


     
 

 

 ( ِٓ عٌسج األؼضاب35ذفغري اآليح )                (         493 )ِشاذة ًِماِاخ ادلغٍّني ًادلغٍّاخ            : 19

  33  املقدمةاملقدمة
  ( مع  وعو ا الرعو    ( مع  وعو ا الرعو    1161211612تفسع  اياع )    تفسع  اياع )                                                    . أولو الفضل والسعةة6     . أولو الفضل والسعةة6     11

  
55  

  ٔٔٔٔ  أدب ا٤بؤمن عند ٠باع الشائعاتأدب ا٤بؤمن عند ٠باع الشائعات  ٛٛ  وزوة بِب ا٤ب طلعوزوة بِب ا٤ب طلع
  ٖٖٔٔ  رأفة ت ورٞبته اب٤بؤمنْبرأفة ت ورٞبته اب٤بؤمنْب  ٕٕٔٔ  عقوبة إشاعة الفاكشةعقوبة إشاعة الفاكشة

  ٘ٔ٘ٔ  تزكية ت للمؤمنْبتزكية ت للمؤمنْب  ٗٔٗٔ  الن ي عن طريع الشيطافالن ي عن طريع الشيطاف
    ٛٔٛٔ  عناية ت ابل ديقْبعناية ت ابل ديقْب

  ( مع  وعو ا الرعو    ( مع  وعو ا الرعو    3563335633لسعووا) وار :6                   تفسع  اياع )     لسعووا) وار :6                   تفسع  اياع )     .اهلل نو  ا.اهلل نو  ا11
  

1515  
  ٖٖٓٓ  ت اور السموات واألرضت اور السموات واألرض  ٕٕٚٚ  من خ ائا القرآفمن خ ائا القرآف

    ٖٖٗٗ  أثر اور اإلٲبافأثر اور اإلٲباف
  ( معع  وععو ا الرععو ( معع  وععو ا الرععو 5365153651.صععف ) الفعع : ا 6                                  تفسعع  اياعع )   .صععف ) الفعع : ا 6                                  تفسعع  اياعع )   33

  
3434  

  ٕٕٗٗ  ا٤بؤمنْبا٤بؤمنْبأوصاؼ أوصاؼ   ٔٗٔٗ  أوصاؼ ا٤بنافقْبأوصاؼ ا٤بنافقْب
  ٚٗٚٗ  طاعة ت وطاعة الرسوؿطاعة ت وطاعة الرسوؿ  ٘ٗ٘ٗ  اآلية ا١بامعةاآلية ا١بامعة

  (  وو ا الرو (  وو ا الرو 5265552655تفس  ايا )  تفس  ايا )        اإلوتخالف يف ار :6اإلوتخالف يف ار :6أهل أهل 6 أهل التوكني و6 أهل التوكني و33
  

3434  

  ٔ٘ٔ٘  وعد توعد ت  ٜٜٗٗ  سبب ازوؿ اآليةسبب ازوؿ اآلية
  ٘٘٘٘  ا ر ت للمؤمنْبا ر ت للمؤمنْب  ٖٖ٘٘  التحذير من ترويع ا٤بسلمْبالتحذير من ترويع ا٤بسلمْب
  ٚ٘ٚ٘  ة ا٣بال ة عة ا٣بال ة عالعبادالعباد  ٙ٘ٙ٘  شروط الوفاء ابلوعود اإل٥بيةشروط الوفاء ابلوعود اإل٥بية

  ( وعععو ا الرعععو ( وعععو ا الرعععو 62362123621              تفسععع  اياععع )  6              تفسععع  اياععع )  6 أهعععل ارمع معععو ال وعععو   6 أهعععل ارمع معععو ال وعععو   55
  

5454  

  ٓٙٓٙ  أدب ا٢باور مع الرسوؿأدب ا٢باور مع الرسوؿ  ٜٜ٘٘  ابب األدبابب األدب
  ٛٙٛٙ  التحذير من ٨بالفة الرسوؿ التحذير من ٨بالفة الرسوؿ   ٖٖٙٙ  أدب مناداة الرسوؿأدب مناداة الرسوؿ

  ٜٜٙٙ  ٧باسبة العبد لنفسه٧باسبة العبد لنفسه  ٜٜٙٙ  مراقبة تمراقبة ت
  ( مع  وعو ا الف نع     ( مع  وعو ا الف نع     3662336623تفسع  اياع )    تفسع  اياع )                            6 عب م ال مح 6                   6 عب م ال مح 6                   22
  

  

3131  

  ٗٚٗٚ  ا١ب اد   مكاـر اصخالؽا١ب اد   مكاـر اصخالؽ  ٕٕٚٚ  أهل القربأهل القرب
  ٓٛٓٛ  ا٣بائفوف من جالؿ تا٣بائفوف من جالؿ ت  ٛٚٛٚ  أهل طاعة ت وعبادتهأهل طاعة ت وعبادته

  ٗٛٗٛ  التوبة الن وحالتوبة الن وح  ٕٕٛٛ  اصافاؽ وا٤بنفقوفاصافاؽ وا٤بنفقوف
    ( م  وو ا الف ن ( م  وو ا الف ن 63362333623  أنواع عب م ال مح  وصف تهم6     تفس  ايا )  6  أنواع عب م ال مح  وصف تهم6     تفس  ايا )  33
  

  

4242  

  ٜٜٓٓ  قيمة األافاسقيمة األافاس  ٛٛٛٛ  إشارات رٞباايةإشارات رٞبااية
  ( م  وعو ا الةركبعو)  ( م  وعو ا الةركبعو)  6561561                    تفس  ايا )  6                    تفس  ايا )  ((11  6  ابتالء اهلل للوؤمرني6  ابتالء اهلل للوؤمرني44
  

  

166166  
  ٘ٓٔ٘ٓٔ  أسرار اصبتالءأسرار اصبتالء  ٖٖٓٔٓٔ  ا٤بؤمن وٙبمل البالءا٤بؤمن وٙبمل البالء

  ٕٕٔٔٔٔ  طالب تطالب ت  ٚٓٔٚٓٔ  عزة ا٤بؤمنعزة ا٤بؤمن
  ( م  وعو ا الةركبعو)  ( م  وعو ا الةركبعو)  362362تفس  ايا )  تفس  ايا )  (                    (                    611  ابتالء اهلل للوؤمرني  6  ابتالء اهلل للوؤمرني  55
    

113113  
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  ٚٔٔٚٔٔ  جزاء العمل ال احلجزاء العمل ال احل  ٘ٔٔ٘ٔٔ  الشرؾ ا٣بفيالشرؾ ا٣بفي
  ( معع  وععو ا الةركبععو)   ( معع  وععو ا الةركبععو)   65265552655  أهععل الفعع ف                            تفسعع  اياعع )     6  أهععل الفعع ف                            تفسعع  اياعع )     1616

  
  

116116  

  ٖٕٖٕٔٔ  األرزاؽ والتقوىاألرزاؽ والتقوى  ٖٕٖٕٔٔ  أهل مقاـ العبودية عأهل مقاـ العبودية ع
  ٕٕٚٔٚٔ  أهل الغرؼأهل الغرؼ  ٕٕ٘ٔ٘ٔ  الرجوع إىل تالرجوع إىل ت

  ٖٖٓٔٓٔ  مقاـ ال ربمقاـ ال رب  ٜٕٜٕٔٔ  ٣باٛبة٣باٛبةكسن اكسن ا
    ٕٖٕٖٔٔ  كسن التوكل على تكسن التوكل على ت

  ( معععع  وععععو ا الةركبععععو) ( معععع  وععععو ا الةركبععععو) 62525  مةيععععة اهلل للو سععععرني              تفسعععع  اياععععة   6  مةيععععة اهلل للو سععععرني              تفسعععع  اياععععة   1111
  

  

133133  

  ٖٖٗٔٗٔ  رتبة ا٤بُخَل ْبرتبة ا٤بُخَل ْب  ٖٖٗٔٗٔ  منزلة الُعبلادمنزلة الُعبلاد
  ٖٖٚٔٚٔ  قواطع السالكْبقواطع السالكْب  ٖٖٙٔٙٔ  ج اد ا٤بُخَل ْبج اد ا٤بُخَل ْب
  ٓٗٔٓٗٔ  معية ت للمحسنْبمعية ت للمحسنْب  ٜٖٜٖٔٔ  ال دؽ   النيةال دؽ   النية

  ( معععع  وععععو ا لقوعععع   ( معععع  وععععو ا لقوعععع   655 6 611  أهععععل هدااععععة اهلل                       تفسعععع  اياعععع )   6  أهععععل هدااععععة اهلل                       تفسعععع  اياعععع )   1111
  
  

131131  

  ٚٗٔٚٗٔ  ا٢بياة الطيبةا٢بياة الطيبة  ٚٗٔٚٗٔ  ا٥بدى والرٞبةا٥بدى والرٞبة
  ٓ٘ٔٓ٘ٔ  اصستخارةاصستخارة  ٜٜٗٔٗٔ  إقامة ال الةإقامة ال الة
  ٗ٘ٔٗ٘ٔ  اليقْب   اآلخرةاليقْب   اآلخرة  ٕٕ٘ٔ٘ٔ  إيتاء الزكاةإيتاء الزكاة

  ( معععع  وععععو ا لقوعععع    ( معععع  وععععو ا لقوعععع    1561115611تفسعععع  اياعععع )   تفسعععع  اياعععع )                         .شععععب ع أهععععل ا رععععة  .شععععب ع أهععععل ا رععععة  1313
  

  
  

155155  

  ٜٜ٘ٔ٘ٔ  لقماف ا٢بكيملقماف ا٢بكيم  ٚ٘ٔٚ٘ٔ  برانمج الَببية اإل٥بيةبرانمج الَببية اإل٥بية
  ٗٙٔٗٙٔ  العقيدة ال حيحةالعقيدة ال حيحة  ٔٙٔٔٙٔ  الشكر ابب ا٤بزيدالشكر ابب ا٤بزيد

  ٚٙٔٚٙٔ  الشرؾ الظاهر وا٣بفيالشرؾ الظاهر وا٣بفي  ٗٙٔٗٙٔ  مراقبة تمراقبة ت
  ٛٙٔٛٙٔ  الوفاء لنـالوفاء لنـ  ٛٙٔٛٙٔ  الوصية ابلوالدينالوصية ابلوالدين
  ٔٚٔٔٚٔ  ككمة ال الةككمة ال الة  ٓٚٔٓٚٔ  الرفقة ال ا٢بةالرفقة ال ا٢بة

  ٗٚٗٚٔٔ  كقيقة ال ربكقيقة ال رب  ٕٕٚٔٚٔ  األمر اب٤بعروؼ والن ي عن ا٤بنكراألمر اب٤بعروؼ والن ي عن ا٤بنكر
  ٚٚٔٚٚٔ  خطورة الزلهوخطورة الزلهو  ٘ٚٔ٘ٚٔ  الن ي عن الِكرْب الن ي عن الِكرْب 

  ٛٚٔٛٚٔ  هدوء صوت ا٤بؤمنهدوء صوت ا٤بؤمن  ٚٚٔٚٚٔ  الق د   كل األكواؿالق د   كل األكواؿ
  مععععع  وعععععو ا السععععع دامععععع  وعععععو ا السععععع دا  ((1561515615  تفسععععع  اياععععع ) تفسععععع  اياععععع )                     .أهعععععل ناععععع  ا الةعععععني  .أهعععععل ناععععع  ا الةعععععني  1313

  
  

  

141141  

  ٜٜٓٔٓٔ  وق  الَسَحروق  الَسَحر  ٖٖٛٔٛٔ  كوؿ سجود التالوةكوؿ سجود التالوة
  ٜٜٗٔٗٔ  عبادة الدعاءعبادة الدعاء  ٜٜٔٔٔٔ  قياـ الليلقياـ الليل

  ٜٜٙٔٙٔ  ت عن ا٤بؤمنْبت عن ا٤بؤمنْبدفاع دفاع   ٜٜ٘ٔ٘ٔ  ابب اصافاؽابب اصافاؽ
    ٜٜٛٔٛٔ  ثواب ا٤بؤمنْب ال ا٢بْبثواب ا٤بؤمنْب ال ا٢بْب

  ( مععععع  وعععععو ا ار ععععع اع  ( مععععع  وعععععو ا ار ععععع اع  1133661111تفسععععع  اياععععع )   تفسععععع  اياععععع )                             .أهعععععل ال عععععد   .أهعععععل ال عععععد   1515
  
  

166166  
  ٕٕٗٓٗٓ  األكزاب   ع راناألكزاب   ع ران  ٕٕٕٕٓٓ  فًب آخر الزماففًب آخر الزماف
  ٕٕٔٔٔٔ  هناية الي ودهناية الي ود  ٕٕٛٓٛٓ  ا ر ت ألوليائها ر ت ألوليائه
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  ( وو ا ار  اع( وو ا ار  اع1136113611تفس  ايا )  تفس  ايا )        .إش  ا) الة  فني يف آا ) أهل ال د .إش  ا) الة  فني يف آا ) أهل ال د 1212
  

  

114114  

  ٕٕٕٕٔٔ  ا٤بعُب العاـ وا٤بعُب ا٣باصا٤بعُب العاـ وا٤بعُب ا٣باص  ٜٕٜٕٔٔ  ٘بدد معاٍل القرآف٘بدد معاٍل القرآف
  ٖٕٕٖٕٕ  الذكر الكرّبالذكر الكرّب  ٕٕٕٕٕٕ  كسن التأسي برسوؿ تكسن التأسي برسوؿ ت

  ٕٕٕٕ٘٘  مقاـ الرجاؿمقاـ الرجاؿ  ٖٕٕٖٕٕ  أعداء ا٤بؤمنأعداء ا٤بؤمن
  (  وو ا ار  اع(  وو ا ار  اع3363133631تفس  ايا )  تفس  ايا )                .صف ) الرس ء املطه ا) يف الق آ  .صف ) الرس ء املطه ا) يف الق آ  1313
  

  

114114  

  ٖٖٕٖٖٕ  دب ا٢بدي  مع الرجاؿدب ا٢بدي  مع الرجاؿأأ  ٕٖٕٕٖٕ  تقوى تتقوى ت
  ٖٕٖٕ٘٘  أدب ا٣بروج من ا٤بنزؿأدب ا٣بروج من ا٤بنزؿ  ٖٕٖٕٗٗ  التعامل مع مواقع التواصل اصجتماعيالتعامل مع مواقع التواصل اصجتماعي

    ٖٕٖٕٚٚ  إقامة ال الةإقامة ال الة
  وععو ا ار عع اع وععو ا ار عع اع معع  معع    ((3363133631تفسعع  اياعع )   تفسعع  اياعع )                         .آماع املؤمرعع ) الق نتعع ).آماع املؤمرعع ) الق نتعع )1414
  

  

135135  

  ٕٕٕٕٗٗ  أدب الكالـ مع ا١بن  اآلخرأدب الكالـ مع ا١بن  اآلخر  ٕٕٓٗٓٗ  مراقبة تمراقبة ت
  ٕٕٗٗٗٗ  روج من ا٤بنزؿروج من ا٤بنزؿأدب ا٣بأدب ا٣ب  ٖٕٖٕٗٗ  اصاَبا اصاَبا 

  ٕٕٚٗٚٗ  إخراج الزكاةإخراج الزكاة  ٕٕ٘ٗ٘ٗ  إقامة ال الةإقامة ال الة
  ٖٕٖٕ٘٘  روبة ت   تط ّبانروبة ت   تط ّبان  ٕٕٛٗٛٗ  طاعة ت ورسولهطاعة ت ورسوله
    ٖٕٖٕ٘٘  كدي  التذكرةكدي  التذكرة

  ( م  وعو ا ار ع اع  ( م  وعو ا ار ع اع  3535.م اتب ومق م ) املسلوني واملسلو )        تفس  اياة  .م اتب ومق م ) املسلوني واملسلو )        تفس  اياة  1515
  

  

153153  

  ٕٕٙ٘ٙ٘  ععأهل ص كوؿ وص قوة إص ابأهل ص كوؿ وص قوة إص اب  ٕٕ٘٘٘٘  كقوؽ النساء   دين تكقوؽ النساء   دين ت
  ٕٕٓٙٓٙ  القااتوفالقااتوف  ٕٕٛ٘ٛ٘  اإلسالـ واإلٲبافاإلسالـ واإلٲباف

  ٕٕٕٕٙٙ  ال رب ا١بميلال رب ا١بميل  ٕٕٕٕٙٙ  ال ادقوفال ادقوف
  ٖٕٖٕٙٙ  ا٤بنفقوفا٤بنفقوف  ٖٕٖٕٙٙ  ا٣باشعوفا٣باشعوف
  ٕٕٚٙٚٙ  دائرة ا٢بف  اإل٥بيدائرة ا٢بف  اإل٥بي  ٕٕٚٙٚٙ  ال ائموفال ائموف

    ٕٕٚٙٚٙ  الذكر األكربالذكر األكرب
معععع  وععععو ا ار عععع اع معععع  وععععو ا ار عععع اع   ((3363133631  تفسعععع  اياعععع )  تفسعععع  اياعععع )                                              .ذكعععع  القلععععب     .ذكعععع  القلععععب     1616   

  
  

125125  

  ٕٕٕٕٚٚ  جالء القلبجالء القلب  ٕٕٓٚٓٚ  فاائل ذكر تفاائل ذكر ت
  ٕٕٚٚٚٚ  بداية ا٤بنل اإل٥بيةبداية ا٤بنل اإل٥بية  ٕٕٗٚٗٚ  الوصية عناية ورعايةالوصية عناية ورعاية

  ٕٕٓٛٓٛ  كقيقة التسبيلكقيقة التسبيل  ٕٕٛٚٛٚ  الذكر الكرّبالذكر الكرّب
  ٕٕ٘ٛ٘ٛ  رٞبة ت اب٤بؤمنْبرٞبة ت اب٤بؤمنْب  ٖٕٖٕٛٛ  كنوز فال تكنوز فال ت
    ٕٕٛٛٛٛ  التحية ابلسالـالتحية ابلسالـ

  ( مععع  وعععو ا ار ععع اع( مععع  وعععو ا ار ععع اع3362533625تفسععع  اياععع )  تفسععع  اياععع )                                                  .صعععالأل ارعوععع  .صعععالأل ارعوععع  1111
  

  

145145  
  ٜٕٜٕ٘٘  أسباب ازوؿ اآلايتأسباب ازوؿ اآلايت  ٜٕٜٕٓٓ  موسى من قومهموسى من قومهأذى أذى 

  ٜٕٜٕٙٙ  القوؿ السديدالقوؿ السديد  ٜٕٜٕٙٙ  الوجاهة عند تالوجاهة عند ت
  ٖٖٓٓٓٓ  ِمَنل القوؿ السديدِمَنل القوؿ السديد  ٜٜٕٜٜٕ  قيمة ال م قيمة ال م 

    ٖٖٔٓٔٓ  األمااة الٍب ٞبل ا اإلاسافاألمااة الٍب ٞبل ا اإلاساف



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج األؼضاب35ذفغري اآليح )                (         496 )ِشاذة ًِماِاخ ادلغٍّني ًادلغٍّاخ            : 19

  ( معععع  وععععو ا فعععع    ( معععع  وععععو ا فعععع    3561535615تفسعععع  اياعععع )   تفسعععع  اياعععع )                                   .و اثععععة الكتعععع ع      .و اثععععة الكتعععع ع      1111
  

363363  

  ٖٖٚٓٚٓ  ب تب تتالوة كتاتالوة كتا  ٖٖٙٓٙٓ  التجارة الرإبةالتجارة الرإبة
  ٖٖٓٔٓٔ  اإلافاؽ سراً وعالايةاإلافاؽ سراً وعالاية  ٜٖٜٖٓٓ  إقامة ال الةإقامة ال الة

  ٕٖٕٖٔٔ  فال ال دقةفال ال دقة  ٖٖٔٔٔٔ  األرابح ا٤بااعفةاألرابح ا٤بااعفة
  ٖٖٗٔٗٔ  فال تفال ت  ٖٖٖٖٔٔ  توفية األجورتوفية األجور
  ٖٖٚٔٚٔ  جزاء ورثة الكتابجزاء ورثة الكتاب  ٖٖ٘ٔ٘ٔ  وراثة الكتابوراثة الكتاب
  ٜٖٜٖٔٔ  رٞبة الركيمرٞبة الركيم  ٖٖٛٔٛٔ  إذهاب ا٢بََزفإذهاب ا٢بََزف

    ٕٖٕٖٓٓ  إكراـ ت للمؤمنْب   ا١بنةإكراـ ت للمؤمنْب   ا١بنة
  ( معع  وععو ا فعع   ( معع  وععو ا فعع   3131اثععة الكتعع ع      تفسعع  اياععة   اثععة الكتعع ع      تفسعع  اياععة   .إشعع  ا) الةعع  فني يف و .إشعع  ا) الةعع  فني يف و 1313

  
311311  

  ٕٖٕٖ٘٘  ا٤بقت د والسابع اب٣بّباتا٤بقت د والسابع اب٣بّبات  ٕٕٖٕٕٖ  الظامل لنفسهالظامل لنفسه
  ( معععععع  وععععععو ا اعععععع ( معععععع  وععععععو ا اعععععع 5363453634تفسعععععع  اياعععععع )  تفسعععععع  اياعععععع )                                        .الرشععععععىلا ارو   .الرشععععععىلا ارو   1313

  
312312  

  ٜٕٖٜٕٖ  النفخ   ال ورالنفخ   ال ور  ٕٖٕٖٚٚ  مٌب الساعة؟مٌب الساعة؟
  ٖٖٖٖٖٖ  إعادة ا٣بلعإعادة ا٣بلع  ٕٖٖٕٖٖ  النشأة األخرىالنشأة األخرى
  ٖٖٖٖ٘٘  افخة القياـافخة القياـ  ٖٖٖٖٗٗ  اآلخرةاآلخرةاألجساـ   األجساـ   

  ٖٖٖٖٛٛ  مظامل العبادمظامل العباد  ٖٖٖٖٙٙ  العرض وا٢بسابالعرض وا٢بساب
    ٖٖٓٗٓٗ  أثر العمل ال احلأثر العمل ال احل

  ( مععععع  وعععععو ا اععععع ( مععععع  وعععععو ا اععععع 5454665555تفسععععع  اياععععع )  تفسععععع  اياععععع )                .شعععععفل أصععععع  ع ا رعععععة  .شعععععفل أصععععع  ع ا رعععععة  1515
  

331331  

  ٖٖٗٗٗٗ  ألواف اعيم ا١بنةألواف اعيم ا١بنة  ٖٖٖٖٗٗ  شغل أصحاب ا١بنةشغل أصحاب ا١بنة
  ٖٖٚٗٚٗ  ا٤بقربوفا٤بقربوف  ٖٖ٘ٗ٘ٗ  اعيم أهل العيافاعيم أهل العياف

  ٖٖٓ٘ٓ٘  نةنةٙبية أهل ا١بٙبية أهل ا١ب  ٜٖٜٖٗٗ  فاك ة ا١بنةفاك ة ا١بنة
  ( معععع  وععععو ا ال عععع ف ) ( معععع  وععععو ا ال عععع ف ) 2163621636تفسعععع  اياعععع )   تفسعععع  اياعععع )                                                   .املخل ععععو    .املخل ععععو    1212
  

351351  

  ٖٖ٘٘٘٘  التبشّب للمؤمنْبالتبشّب للمؤمنْب  ٖٖٖٖ٘٘  األدب   ا٢بدي  عن الغيوباألدب   ا٢بدي  عن الغيوب
  ٖٖٓٙٓٙ  أرزاؽ ا٤بخل ْبأرزاؽ ا٤بخل ْب  ٖٖٙ٘ٙ٘  اإلخالصاإلخالص

  ٖٖ٘ٙ٘ٙ  أكادي  أهل ا١بنةأكادي  أهل ا١بنة  ٖٖٖٖٙٙ  تكرَل أهل ا١بنةتكرَل أهل ا١بنة
  ٖٖٛٙٛٙ  رفيع ال احلرفيع ال احلتعقيب: التعقيب: ال  ٖٖٙٙٙٙ  اصطالع على أكواؿ أهل الناراصطالع على أكواؿ أهل النار

  ( معععععععع  وععععععععو ا  ( معععععععع  وععععععععو ا  5363153631تفسعععععععع  اياعععععععع )  تفسعععععععع  اياعععععععع )                                  .نةععععععععيم املععععععععتقني.نةععععععععيم املععععععععتقني1313
  

  

331331  
  ٖٖ٘ٚ٘ٚ  ابتالء ت لنبيه أيوبابتالء ت لنبيه أيوب  ٖٖٗٚٗٚ  العربة   ق ا األابياءالعربة   ق ا األابياء

  ٜٖٜٖٚٚ  األابياء كجج ت على خلقهاألابياء كجج ت على خلقه  ٖٖٙٚٙٚ  ف اكة موسىف اكة موسى
  ٕٖٕٖٛٛ  اصطفاء األخياراصطفاء األخيار  ٖٖٓٛٓٛ  تذك ر اآلخرةتذك ر اآلخرة
  ٖٖٖٖٛٛ  ةةمنازؿ أهل ا١بنمنازؿ أهل ا١بن  ٖٖٖٖٛٛ  كسن ا٣باٛبةكسن ا٣باٛبة

    ٖٖٚٛٚٛ  من ألواف النعيممن ألواف النعيم



     
 

 

 ( ِٓ عٌسج األؼضاب35ذفغري اآليح )                (         497 )ِشاذة ًِماِاخ ادلغٍّني ًادلغٍّاخ            : 19

  ( معععععع  وععععععو ا ال معععععع   ( معععععع  وععععععو ا ال معععععع   1661616616  تفسعععععع  اياعععععع )  تفسعععععع  اياعععععع )                              .فبشعععععع  عبعععععع م .فبشعععععع  عبعععععع م 1414
  
  

351351  

  ٜٖٜٖ٘٘  ال رب وفالهال رب وفاله  ٜٖٜٖٗٗ  أثر التقوىأثر التقوى
  ٜٖٜٖٛٛ  اإلخالصاإلخالص  ٜٖٜٖٚٚ  إدراؾ معية النيبإدراؾ معية النيب

  ٕٕٓٗٓٗ  ا٣بوؼ من تا٣بوؼ من ت  ٓٓٗٓٓٗ  ا٢برص على العمل بشرع تا٢برص على العمل بشرع ت
  ٗٓٗٗٓٗ  الباقيات ال ا٢باتالباقيات ال ا٢بات  ٖٖٓٗٓٗ  ا٣بالص ابإلخالصا٣بالص ابإلخالص

  ٛٓٗٛٓٗ  اتباع األكسناتباع األكسن  ٚٓٗٚٓٗ  ٤ببشروف من ا٤بقربْب٤ببشروف من ا٤بقربْباا
    ٔٔٗٔٔٗ  أهل الغرؼأهل الغرؼ

  ( مععععععع  وعععععععو ا ال مععععععع ( مععععععع  وعععععععو ا ال مععععععع 1261612616تفسععععععع  اياععععععع )  تفسععععععع  اياععععععع )                                    .ال ععععععع منو .ال ععععععع منو 1515
  

  

315315  

  ٚٔٗٚٔٗ  القرآف عبادة األصفياءالقرآف عبادة األصفياء  ٙٔٗٙٔٗ  القرآف وكل مشاكل ا٤بسلمْبالقرآف وكل مشاكل ا٤بسلمْب
  ٕٕٕٕٗٗ  كقوؽ العبادكقوؽ العباد  ٕٕٔٗٔٗ  ا٤بوت وا٢بياةا٤بوت وا٢بياة
  ٕٕٚٗٚٗ  ال دؽ وال ادقوفال دؽ وال ادقوف  ٕٕٗٗٗٗ  آفة الكالـآفة الكالـ

  ٖٖٓٗٓٗ  فطنة ال حابةفطنة ال حابة  ٕٕٛٗٛٗ  مطالب األتقياءمطالب األتقياء
  ( معععععع  وععععععو ا ال معععععع  ( معععععع  وععععععو ا ال معععععع  2165321653تفسعععععع  اياعععععع )  تفسعععععع  اياعععععع )                              .أهععععععل اإلن بععععععة.أهععععععل اإلن بععععععة3636
  

  

333333  

  ٜٖٜٖٗٗ  ال ا٢بوف والقرآفال ا٢بوف والقرآف  ٖٖٙٗٙٗ  العلم اإل٥باميالعلم اإل٥بامي
  ٗٗٗٗٗٗ  اإلانبة إىل تاإلانبة إىل ت  ٓٗٗٓٗٗ  رٞبة ترٞبة ت
  ٔ٘ٗٔ٘ٗ  احملاسبةاحملاسبة  ٛٗٗٛٗٗ  معرفة تمعرفة ت

  ٘٘ٗ٘٘ٗ  مرض الِكرب وآاثرةمرض الِكرب وآاثرة  ٕٕ٘ٗ٘ٗ  كسرة ا٤بق رينكسرة ا٤بق رين
  ( معععع  وععععو ا ال معععع   ( معععع  وععععو ا ال معععع   3562435624.أ ععععدام اععععوة القي مععععة     تفسعععع  اياعععع )      .أ ععععدام اععععوة القي مععععة     تفسعععع  اياعععع )      3131

  
326326  

  ٖٖٙٗٙٗ  التج ز لسفر اآلخرةالتج ز لسفر اآلخرة  ٕٕٙٗٙٗ  علـو تزكية النفوسعلـو تزكية النفوس
  ٚٙٗٚٙٗ  أاوار القيامةأاوار القيامة  ٗٙٗٗٙٗ  النفخ   ال ورالنفخ   ال ور
  ٔٚٗٔٚٗ  الفال والعدؿالفال والعدؿ  ٛٙٗٛٙٗ  كتاب األعماؿكتاب األعماؿ

  ٖٖٚٗٚٗ  أصحاب النارأصحاب النار  ٕٕٚٗٚٗ  الشفاعةالشفاعة
  ٓٛٗٓٛٗ  مّباث ا٣بلودمّباث ا٣بلود  ٙٚٗٙٚٗ  اعيم ا١بنةاعيم ا١بنة

  ٖٖٛٗٛٗ  كقوؽ العبادكقوؽ العباد  ٔٛٗٔٛٗ  ئكةئكةالعرش وا٤بالالعرش وا٤بال
  اخل متععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة اخل متععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

  
  

  342342  مؤلف تهمؤلف تهف ومس هو ته وف ومس هو ته وللو ا املؤو ا املؤ  345345  امل اجوامل اجو

  351351  الفه وتالفه وت  356356  أا  جتد مؤلف ) الشيخأا  جتد مؤلف ) الشيخ
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