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، وفاتح كنوز اٛنود لكل مؤمن على العهد مدًن، لفضل العظيماٜنمد هلل واىب ا
 والصالة والسالـ على سيدان دمحم القائل :

{{ ِِ ٕٖ ٔيشبٝه ِِ إ٢ ٕٖ ٔيشبٝه ُ٘   إ٢ ـَٔٝب ِٕ ُت ِِ ٜأ ٌٖ ٜأَحَذٝن َٗا ، ٜيَع َْٜؿَخإت ، ٜؾَتَعٖشُكٛا ٜي  ِِ ِٖش٢ٝن ٢ّ َد ٜٖا ُ٘ ٔؾٞ ٜأ ـَٔٝب ِٕ ُت ِِ ٜأ ٌٖ ٜأَحَذٝن َٗا ، ٜيَع َْٜؿَخإت ، ٜؾَتَعٖشُكٛا ٜي  ِِ ِٖش٢ٝن ٢ّ َد ٜٖا ٔؾٞ ٜأ

َٖا ٜأَبّذا َِٜؼٜك٢ َبِعَذ َْٞؿَخ٠١ ال  َٗا  ِٓ َٖا ٜأَبّذأَ َِٜؼٜك٢ َبِعَذ َْٞؿَخ٠١ ال  َٗا  ِٓ َٔ}}
ٔ

  

  : يف قوؿ هللا تعاىل  اإلٟنيةتنفيذا للوصااي  د،وبع                  ((٘٘)ابراىيم)ابراىيم  
وتعرضػػا للعءػػااات القدسػػية والنفوػػات اٛنودنػػة الر٘نا يػػة ٪نػػرص كػػل مسػػلم علػػى 
احيػػاا مواسػػم اٝنػػًنات ويايـ وليػػاا اٛنػػود والفضػػل والحيكػػات، ومػػن   ٪ن ػػاج  ىل ال ػػذكًن 

 لماا األجالا واألولياا واٜنكماا.هبذه األايـ من الع
وٞنػػػا كػػػاف ريػػػًن تػػػذكًن نػػػذكر بػػػو يإ عػػػا  ىػػػو مػػػا اسػػػ ند  ىل ك ػػػاب هللا تعػػػاىل و ايتػػػو 
البينػػات فقػػد حاولنػػا يف ىػػذا الك ػػاب ٗنػػن ا ايت القر  يػػة الػػب ت وػػدث عػػن اٞنناسػػبات 

دث ف اٟنجػرة الدننية الب ٕنر على اٞنسلم ريالؿ العاـ فبديان آبايت سورة ال وبة الػب ت وػ
النبونة و ايت اٜنشػر الػب ت وػدث عػن اٞنهػاجرنن واأل صػار  ع بػار يف اٟنجػرة ىػ  فآنػة 

وٞنػا كػاف اٜنػدث اٛنلػل ، ى ىدنػو وتوقي ػو تشػرنعنا اإلسػالم العاـ اٟنجرإ الذإ ٬نش  علػ
قر  يػة الػػب بعػد اٟنجػرة ىػو ذكػرال مػيالد النػر ي يف ربيػن ا ريػر وكنػا تعرضػنا لػ ايت ال

ت وػػدث عػػن األدب الواجػػب مػػن اٞنسػػلمٌن ٥نػػو  بػػيهم وذلػػب يف ك ابنػػا )األداب القر  يػػة 
من ريًن الحينة( فقد اك فينا بو و    عرض ٟنذه اٞنناسػبة يف ىػذا السػفر ورياصػة ي نػا ي ػبعنا 
 جوا ب الكماالت واٛنماالت احملمدنة يف ك بنا الكثر الب ريصصناىا للوقيقة احملمدنة.

رضػػنا بعػػد ذلػػب ليفسػػراا يف  ايت اإلسػػراا وللمعػػراج يف  نػػة الػػنجم، ويوضػػونا وتع
ٓنونػػػل القبلػػػة يف  ايت ٓنونػػػل القبلػػػة يف سػػػورة البقػػػرة،   فصػػػلنا مناسػػػبات  ػػػهر رمضػػػاف 
فشرحنا  ايت الصياـ، و ايت غزوة بدر، و ايت ف ح مكػة، وسػورة القػدر، وري منػا بػذكر 

                                                           
 .رّاٍ الطجزاًٖ فٖ األّطؾ عي دمحم ثي هظلوخ  ٔ
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األضػػػوية يف يايـ اٜنػػػم األعظػػػم، و    عػػػرض  مواقػػػي سػػػيدان ابػػػراىيم واٚناعيػػػل ويحكػػػاـ
 ايت يحكػػاـ اٜنػػم أل نػػا  ػػرحنا يحكػػاـ اٜنػػم  ػػرحا عصػػراي ووافيػػا يف ك ابنػػا )زاد اٜنػػاج 

 واٞنع مر(.
فجػػػاا ىػػػذا الك ػػػاب اٛندنػػػد يف  بػػػو السػػػلو يف يسػػػلوبو  ػػػافيا ووافيػػػا للمناسػػػبات 

ىػذه اٞنناسػبات كلهػا قبػل ذلػب الدننية من ريالؿ ا ايت القر  ية علماً أب نػا قػد اسػ وفينا 
 يف ٠نلد كبًن على ىيئة ريءب منحينة يف ك ابنا اٝنءب اإلٟنامية )اٞنناسبات الدننية(.

وهللا تعػػاىل يسػػنؿ يف ٩نعلػػو عمػػال ريالصػػا لوجهػػو الكػػرًن ويف نقيمنػػا يبػػداً يف ريدمػػة 
 دننو القوًن ونعيننا بعو و و٬ندان ّندده وندفن عنا ما ال طاقة لنا بو.

                                                                           

                                                                                   

                                ((682682)البكزة)البكزة  

 وصلى هللا على سيدان دمحم و لو وصوبو يٗنعٌن
 ٕٛٔٓمن مانو  ٛٔاليـو اٛنمعة 

 ىػٜٖٗٔمن رمضاف  ٕاٞنوافق 
 
 
 

 الحيند : اٛنميزة ػ ١نافظة الغربية ،ٗنهورنة مصر العربية
 ٕٓٓٓ-ٓٗ-ٜٖٔ٘ٓٗٗتليفوف : 

 WWW.Fawzyabuzeid.com :موقن اإل رت ت
 fawzy@Fawzyabuzeid.com :اإلليكرتوىنالحيند 

fawzyabuzeid@hotmail.com, 

fwzyabuzeid48@gmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.com
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  اهلجرةاهلجرة  ::الفصل األولالفصل األول

  نصر اهلل لرسولى يف اهلجرةنصر اهلل لرسولى يف اهلجرة

  الصادقون واملفلخونالصادقون واملفلخون

  أسرار التقويم اهلجريأسرار التقويم اهلجري
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  نصر اهلل لرسولى يف اهلجرةنصر اهلل لرسولى يف اهلجرة..11
  تسبز الكزآٌتسبز الكزآٌ

  ىصزة اهلل ليبيُىصزة اهلل ليبيُ

  ميثام اليبينيميثام اليبيني

  إمياٌ ُتبَّع وُىصزتُ للييبإمياٌ ُتبَّع وُىصزتُ للييب

  شزف الصسيلشزف الصسيل

  حضً ختطيط الييب يف ٍحزتُحضً ختطيط الييب يف ٍحزتُ

  اإلمسازات اإلهلية للييباإلمسازات اإلهلية للييب
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  ٔنصر اهلل لرسولى يف اهلجرةنصر اهلل لرسولى يف اهلجرة..11
ك ابػو وجعػل دننػو   ويعلػى  ػن و ورفػناٜنمد هلل الذإ  صر حبيبو ومصػءفاه، ويعػز ه 

دنػػن اٝن ػػاـ، وجعلػػو يف الػػد يا للنبيػػٌن واٞنرسػػلٌن وسػػائر اٝنلػػق  مػػاـ، وجعلػػو يف ا ريػػرة ىػػو 
الشػػفين األعظػػم ٛنميػػن األانـ نػػـو الزحػػاـ، اللهػػم صػػلِّ وسػػلِّم و رؾ علػػى سػػيدان دمحم  ػػور 

ى  لػػػو النبيػػػٌن، ورسػػػوؿ اٞنرسػػػلٌن، وقائػػػد الغُػػػر احملجلػػػٌن نػػػـو الػػػدنن، صػػػلى هللا عليػػػو وعلػػػ
الءيبػػٌن وصػػواب و اٞنبػػاركٌن وكػػل مػػن اى ػػدال هبدنػػو  ىل نػػـو الػػدنن، وعلينػػا معهػػم يٗنعػػٌن 

 ّنن ب وجودؾ وكرمب اي يرحم الرا٘نٌن.

  تسبز الكزآٌتسبز الكزآٌ

٪ن اج  ىل ٕنعُّن و ىل تدبُّر، ال  ىل ٕنعٍن  لفكر فإف الفكر عاجٌز  كالـ هللا 
 لقلوب اليت صفت ووفت وصدقت بنفسو عن فهم ىذا الكالـ، لكن ٪ن اج  ىل تدبر 

من عنده علمًا في اضًا نكشي عن  يف اإل٬ناف ٜنضرة عالـ الغيوب، فُيلهمها هللا 
ٗناؿ ك ابو اٞنكنوف وسره اٞنصوف وغيبو اٞنضنوف الذإ يريفاه يف ىذا الك اب لكل 

  لنبيو لُيبلغنا:  اٞنؤمنٌن من بدا الد يا  ىل نـو الدنن، ولذلب قاؿ هللا           
                           ((ٕٜٕٜ)ص)ليست ال الوة ولكن ال دبر. ص 

ُيانسًا من اٞنسلمٌن مشغولٌن  ل الوة، ونُعدُّوا على هللا، من  وعندما ريال اٜنق 
ـ  ال نُعد علينا  عماً، نقوؿ: يان يري م القر ف كل مدة معينة، ونرند يف نقد يف هللا 

 كشي اٜنساب لينريذ األجر والثواب من الكرًن الوىاب، وىذا يمٌر مفروٌغ منو.
ولكن ليست ىذه الغانة الُعظمى من ك اب هللا، فلما ريال رب العّزِة قومًا ُ غلوا 
، قاؿ رب العزة   ل الوة، و  نن بهوا  ىل ما يف القر ف من ٗنيل اٞنعاين ومن كرًن العلـو

  ٟنم معاتباً:                     ((ٕٕٗٗ)دمحم)ٞناذا ال ن دبروا ىذا الكالـ؟!. دمحم 
                                                           

 مٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ُٙٔـ 7ٖٗٔهي هؾزم  ٖالفشي  -ثٌٖ طْٗف  ٔ
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نس ر هللا ىذا الكالـ ٛنمين األانـ، حب ي و من فضل هللا وٗنيل عءائو يف يإ 
مسلم ولو كاف يُميًا عندما نس من  ىل من ن لو ك اب هللا البد يف تكوف لو درجة من 

 الفهم ٬ننوها لو هللا جل يف عاله.
 بد ويف نفهم  يئًا من ك اب هللا، صويح ي و ت فاوت األفهاـ، لكن الكل لو ال

 صيٌب من الفهم من كالـ هللا جل يف عاله، ألف هللا نس ره لألانـ، وعندما نسره ذكر 
  السبب يف ذلب فقاؿ عز  ن و:                                       ((ٔٚٔٚ)القمر)القمر 

  نقل لل الوة ولكن للذكر، و  نقل: فهل من اتؿ، ف الوة القر ف اليت تُرض  حضرة 
 الر٘نن واليت وصفها يف القر ف ى  ال الوة من الفهم وال دبر.

فيها  وره اٞنوىوب  وال دبر نكوف  لقلوب  ذا ريلت من العيوب، وي زؿ هللا 
 يف ك ابو اٞنكنوف. ها فيكشي ٟنا عن  طن اٞنعاين وعن غيب العلـو اليت جعل

  ىصزة اهلل ليبيُىصزة اهلل ليبيُ

قومًا جفوا  بيهم ؤنلوا  فعندما  نظر يف ا نة اليت بٌن يندننا اليـو نُعاتب هللا 
عن  صرتو، ورفضوا كل الرفض يف نعينوه على  شر دعوتو، يو حب نؤمنوا بو وبرسال و، 

ف ٜنبيبو ومصءفاه، يو ليعلمنا يٗنعٌن يف النصر من عند هللا؛  ف كا وقاؿ ٟنم هللا 
لعباد هللا، وي بياا هللا ورسل هللا، يو للمؤمنٌن  هلل يف كل زماف ومكاف كما  ص  على 

 .            ، فقاؿ ٟنم رب العّزِة معاتباً: ذلب ك اب هللا 
ض  ألف هللا   نقل رب العزة  ال تنصروه فقد ننصره هللا، ولكن جاا  لفعل اٞنا

عندما جااتو النبوة ظهر يف ك فو األنسر يف ظهره   صره من قبل القبل، حب ي و 
)تٛجَّ٘ حٝح شئَت فإْو مقابل قلبو ريامت النبوة، وكاف من َ عٍر وكاف مك وً  فيو: 

 .َٓصٛز(
أتنيدًا و صرًة ومؤازرًة ٟنذا النر  وىذا ريامت اٜنق الذإ ري م بو ك ي رسوؿ هللا 

 الويفِّ صلوات ريب وتسليماتو عليو. الصف ِّ 
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  ميثام اليبينيميثام اليبيني

يف القر ف، و٥نن أنريذ   وكيي  صره ربنا قبل ريلق األكواف؟ وض ح ذلب هللا 
كل ما  رند يف   ود ث فيو من بياف القر ف، أل و تنزنٌل من حكيم ٘نيد وقولو فصٌل 

 وليو  ٟنزؿ.
 ورا ية قبل ريلق األجساـ، واأل باح ي و عندما ريلق األ بياا يرواحًا  بٌن  هللا 

و زوٟنا  ىل دار الد يا الد ية، ريلق يرواح النبيٌن ٗنلًة واحدة، و٥نن كذلب، ولذلب نقوؿ 
  لنا هللا:               :ال نوجد  س ثناا ريلقكم كلكم              يعءى

  لكل روٍح صورهتا، وبعد اٝنلق وال صونر:                              ((ٔٔٔٔ)األعراؼ)األعراؼ 
قبل ريلق جسم  دـ، وىذا  فنون كلنا رُيلقت يرواحنا وُوضعت صوران من اٞنصور 

 بنص كالـ هللا يف سورة األعراؼ.
ريلق هللا يرواح النبيٌن   ٗنعهم يف غيبو العل ِّ حيث ال زماف وال مكاف وال يفالؾ 

ليهم العهد بنر اٝن اـ والشفين األعظم نـو الزحاـ سيدان رسوؿ هللا وال يكواف، ويريذ ع
 :                           و  نقل اٞنرسلٌن، أل و مب ُنصبح رسواًل؟  ذا  زؿ

:  ىل الد يا وُكلِّي إببالغ رسالة، لكن ىم كا وا يرواحًا يف عا  اٞنليب الكرًن الف اح 
                                                               

                                                               ((ٛٔٛٔ)ؿ عمراف )ؿ عمراف  
الد يا ونـو الدنن على األولٌن وا ريرنن، أل و صاحب ىذا موقي عظيم   يو بو فخراً يف 

 يكـر مقاـ بٌن ٗنين الرسل واأل بياا عليو وعليهم يفضل الصالة ويمت السالـ.
يريذ عليهم العهد يف نؤمنوا بو وننصروه، وىذا قبل ريلق األفالؾ واألكواف 

يٗنعٌن، لنعرؼ  واألرض، و زوؿ  دـ  ىل الد يا الد ية ل خرج منو الذرنة اليت ٥نن منها
صدؽ القر ف يف النصر قبل القبل، فقد  صره هللا من وقت يف يريذ العهد على األ بياا 

 واٞنرسلٌن يف ننصروه ونؤمنوا بو.



 فوزي مذمد أبوزيد الصيخ                 فسير آيات المهاسبات                           ت

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 
 : هصر اللي لرسولي في الىحرة1             =ٕٔ+                     الفصل األول: الىحرة

وكوهنم يف نؤمنوا بو فمعناه ي و رسوؿ اٞنرسلٌن و ر النبيٌن، وليو يف ذلب  ب، 
يف ٩نددوا اإل٬ناف بعد بعث و  ألهنم ٗنيعًا ال بد ويف نؤمنوا بو، ولذلب ٞنا سنلوا هللا 

وتكليفو برسال و يحيا هللا يرواحهم وٗنعهم يف بيت اٞنقدس حب ٩نددوا البيعة للوبيب، 
 ونصلُّوا ورااه ليكو وا من يم و.

موسى وعيسى كاان ن منياف يف نكوان من يم و صلوات ريب وتسليماتو عليو، وكاف 
اٚنو ي٘ند يٕنىن يف ي٘نل حذااه، ٞناذا؟ الواحد فيهم نقوؿ: النر الذإ أييت من بعدإ 

 لكرام و على هللا، وعلُّو درج و عند مواله جل يف عاله:
ا ّراذا ئنا اًففففذ ا هففففبم لِففففن ا ّراذا ئنا اًففففذ ا هففففبم لِففففنُطفففففْو   ُطفففففْو

  

  قففففي ثففففبٗصْا علففففٔ طففففي  الوزبثصففففخقففففي ثففففبٗصْا علففففٔ طففففي  الوزبثصففففخ

  طففففففففففل٘ذ هزْعِففففففففففب    هصزظففففففففففوب  طففففففففففل٘ذ هزْعِففففففففففب    هصزظففففففففففوب    

  

  ثففففففب  ؽزففففففٔ ثففففففيا ًففففففْر الوفبػففففففلخثففففففب  ؽزففففففٔ ثففففففيا ًففففففْر الوفبػففففففلخ

  اثفففففُُْن اًفففففذ ٗفففففب طفففففز الْعفففففْ  ّااثفففففُُْن اًفففففذ ٗفففففب طفففففز الْعفففففْ  ّا  

  

  صبُففففففففيحصبُففففففففيحفخففففففففز ّطففففففففزُُن قجفففففففف  الوفخففففففففز ّطففففففففزُُن قجفففففففف  الو

فنريذ عليهم العهد يهنم ال بد يف نؤمنوا بو وننصروه، فكيي ننصروه وىم     
نلوقوا زما و و  نُبعثوا يف عصره ويوا و؟ أبف نكشفوا عن يوصافو أل٣نهم، ويف نُبينوا 
صفاتو الكر٬نة ألتباعهم، وأيمروىم يهنم  ذا حضروا زما و ن خلوا عن مع قداهتم ونؤمنوا 

 .لوا يف دننو بو ون بعوه وندري
ج ولذلب كاف كل واحد منهم نوص  يتباعو ويحبابو  إل٬ناف هبذا النر الذإ ٫نر 

حب يف ىذه األسرار  اعت عند الناس، فاليهود يف  رير الزماف و صرتو ومؤازرتو، 
عرفوا ّنا ذكره ٟنم  ر هللا موسى عن يوصاؼ النر والزمن الذإ نظهر فيو النر والبلد 

فو ها النر، واألصواب الذنن نكو وف حوؿ النر، كل ىذا سيدان موسى عر  اليت نظهر في
  ٟنم، وي ظر ماذا قاؿ عنهم هللا:                             ((ٕٕٓٓ)األ عاـ)األ عاـ. 

ىل نوجد من ال نعرؼ يوالده؟ سيدان موسى ظل معهم حب عرف هم معرفًة كمن 
 .يعوا منو، ولذلب كا وا نعرفوف كل   ا عن رسوؿ هللا نعرِّؼ يوالده حب ال نض

ٞنا قُرب ظهور حضرتو يف األكواف وعرفوا ينن نظهر، تركوا بالد الشاـ وكا ت 
٣نلواة  لبساتٌن واٝنًنات واٞنحيات، وذىبوا للصوراا طامعٌن يف نكوف ىذا النر  ر 
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يل عليهم وعلى  بينا يفضل ف ي و من ولد  ٚناعدو اٝن اـ منهم، من يهنم نعرفوف وم نك
 :الصالة ويمت السالـ، أل و كاف دعوة يبيو  براىيم، ولذلب قاؿ 

َْا  }} َْاٜأ ٠َٝٛ  ٜأ ٠ََٝٛدِع َِ،  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  َدِع ٖٝٔ َِ،إ٢ِبَشا ٖٝٔ ٘ٔ  ٔعَٝظ٢ٔعَٝظ٢  َُٚبِؼَش٣َُٚبِؼَش٣  إ٢ِبَشا ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ُّ  َع ُّايٖظال   ٕ{{  ايٖظال

                                                                            
 !من الذإ دعا هبذه الدعوة؟ سيدان  براىيم البقرة(البقرة(ٜٕٜٕٔٔ))

 .لرسوؿ هللا .... وٞنن كا ت؟ 
ومنهم من سكن على جبل ... فمنهم من سكن يف مكة، .... فذىبوا  ىل ىناؾ، 

لوقت )نثرب( ، وكاف اٚنها يف ىذا ا..... ، ومنهم من سكن يف اٞندننة... عرفات
 ونعرفوف يهنا مكاف ىجرتو.

عندما ُولد وبعد الوالدة بقليل ُيصيب  ولذلب تروإ ك ب السًنة يف النر 
برمٍد يف عينيو، فوزف عليو جده عبد اٞنءلب فقالوا لو: ىنا راىب نهودإ على عرفات 

ذ قاؿ:  ف ىذا دواؤه معو ري نعاًف ىذه األمراض، فعندما ريال الراىب حضرة النر 
 من رنقو وضن يف عينيو ُنشفى إبذف هللا، فكا وا نعرفو و وال ن وىوف عنو يبدًا.

وٞنا  زلت اٞنالئكة وىو عند السيدة حليمة اهنع هللا يضر ويريذوه ويضجعوه و قُّوا صدره 
، وري موه ِنامت النبو ة، وريافت عليو السيدة حليمة  ويريرجوا قلبو وغسلوه ّناا زمـز

يهود، فعندما ر ه قاؿ: اي معشر نهود اق لوين واق لوا ىذا الغالـ وذىبت ألحد ىؤالا ال
 ، فإ و  ر ىذه األمة، فءاٞنا ي ب تعرؼ ي و  ر ىذه األمة، فنر ىذه األمة معصـو

  فكيي نُق ل؟!!                    ((ٙٚٙٚ)اٞنائدة)اٞنائدة. 
ت  ىل كل البقاع فكا وا نعرفو و ٕناـ ال ماـ، حب يف األريبار كا ت قد وصل

واألمصار يف النر اٞنخ ار  ر  رير الزماف  ف  واف بعث و، وسُيبعث يف مكة ونهاجر  ىل 
 ، و ور  رعو وك ابو  ىل كل بقاع األرض.اٞندننة ونن شر منها  ور هللا 

                                                           
 . عبهع الج٘بى عي رأّٗ  إٓ القزآى ٕ
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  إمياٌ ُتبَّع وُىصزتُ للييبإمياٌ ُتبَّع وُىصزتُ للييب

نب، ومن ضمن العجائب يف  صرة هللا لنبيو يف حادثة اٟنجرة   ا عجيب وغر 
فنىل اليمن كاف ملكهم تُػب ن، وكاف اٚنو يسعد اٜنَْمًَنإ، من قبيلة ِ٘نًن واليت كا ت 
ن اٞنملكة  ٓنكم اليمن، يعءاه هللا مااًل وصنن سالحًا وكو ف جنودًا وقاؿ: يرند يف ُيوسِّ

 بثالث مائة سنة. ويملب كل األرض، وىذا كاف قبل بعثة النر 
وكاف اٚنها نثرب واليهود كا وا ىناؾ ومن ظرنن،  ظل ٬نش  حب وصل  ىل اٞندننة

حب يايـ ىجرة النر كا وا كل نـو ٫نرجوف يف الصباح نقفوف على الءرؽ لينظروه، 
وبعضهم كاف نصعد النخل حب نروه من بعيد فيعرفوف اٞنيعاد وحد ده سيدان موسى ٟنم  

 كما يمره مواله.
يحبار اليهود وقالوا لو: لن ت مكن  فلما يراد يف نُغًن ونهجم على البلد ريرج لو

من دريوؿ ىذه البلدة، فقاؿ ٟنم: ٞناذا؟ قالوا:  ف ىذه البلدة ى  ُمهاجر  ر  رير 
 الزماف، وهللا جه زىا ٟنجرتو.

وكاف رجاًل حكيماً، فكاف دائمًا معو ٠نموعة من العلماا نس شًنىم يف األمور 
ولكن من اٛنيش ٠نموعة من العلماا يف  اٟنامة وكاف عددىم حواا يربعمائة، معو اٛنيش 

كل ال خصصات ليس شًنىم يف األمور اٞنهمة، فاس شارىم، فقالوا لو:  ف ىذا الكالـ 
حٌق، وجاا يف الك ب السماونة السابقة يف ال وراة واإل٤نيل على لساف موسى وعيسى 

 عليهما السالـ.
واحٍد منكم بي اً، ماذا نفعل الرجل؟ قاؿ للعلماا الذنن معو: يان سنبين لكل 

وُيزوِّجكم، ويترؾ لكم  فقاتكم وٕنكثوا يف ىذه البلد حب  ذا جاا ىذا النر تعاو وه 
وتؤازروه وتنصروه، وكبًن العلماا بين لو بي ًا من دورنن، وبقية العلماا كل واحد بي ًا من 

اف  ذا دور واحد، وترؾ من كبًن العلماا رسالة وقاؿ لو: ىذه الرسالة لنر  رير الزم
يردك و، و ذا   تُدركو تعءيها ألوالدؾ نسلموىا ٞنن بعدىم حب تصل ٞنن نُدرؾ ىذا 
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 النر فُيسلِّم ىذه الرسالة ٟنذا النر.
، وكا وا واقفٌن على يبواب اٞندننة وكلهم ٠نهزنن ٓنية على ىاجر رسوؿ هللا 

لبنًا، ومن جه ز ٕنرًا ومن  قدر اس ءاع هم ٝنًن الحينة، نرندوف يف ٪نيُّوه، فمنهم من جه ز
 جه ز حلوال.

ومن ٪ناوؿ يف ٬نسب بناق و، فيقوؿ ٟنم: دعوىا فإهنا منمورة، والناقة ٕنر ببيت 
ـ ٓني و، وٕنر مسرعًة  ذا مر ت  اٞنسلم الذإ  ءق  لشهادتٌن وتقي وحدىا حب نقدِّ

 رير مسلمًا؟! ببيت اليهودإ، فمن الذإ عرف ها أب و نهودإ؟! ومن الذإ عرفها أبف ا
 .عنانة هللا، كاف معها ريط سًن من ملب اٞنلوؾ 

تركوىا فظلت ٕنش  حب وصلت عند مكاف واسن وبركت فيو، ينن بركت؟ عند 
البيت ذو الدورنن، ومن كاف معو ىذا البيت؟ كاف من سيدان يبو ينوب األ صارإ وكاف 

 من ذرنة كبًن ىؤالا العلماا.
لرسوؿ فقاؿ ٟنم: ا ظروا  ىل يقرب  ب لنا فكل واحد نرند يف أيريذ رحل ا

 و دريلو، قالوا: يقرب  ب ىو  ب يبو ينوب، فدريل على  ب ييب ينوب.
وبعد يف دريل واس قر قاؿ لو: ينن رسالة تُػب ن اي ي  ينوب؟ فكاف تُػب ن بين ىذا 

 البيت لكبًن العلماا، وقاؿ لو: ىذا نكوف للنر عندما نهاجر  ىل ىذا اٞنكاف.
ين م كيي كاف  صر هللا لو؟ منذ ثالٖنائة سنة، حب  ذا ىاجر ال نسكن عند ير 

والرسالة ك بها تُػب ن ، يحد، ولكن نسكن يف بي و ىو، والذإ جهز ه لو اٞنوىل العل  
 نقوؿ فيها:و ببعض اٜنكم النظمية 

  شفففففففففففِيد علفففففففففففٔ اؽوفففففففففففي اًفففففففففففَشفففففففففففِيد علفففففففففففٔ اؽوفففففففففففي اًفففففففففففَ

  

  رطفففففففففْار هفففففففففي   ثفففففففففبرٕ الٌظفففففففففنرطفففففففففْار هفففففففففي   ثفففففففففبرٕ الٌظفففففففففن

  فلففففففففْ ُهففففففففي  عوففففففففزٕ ئلففففففففٔ عوففففففففزٍفلففففففففْ ُهففففففففي  عوففففففففزٕ ئلففففففففٔ عوففففففففزٍ  

  

  ّسٗفففففففزا  لفففففففَ ّاثفففففففي عفففففففنّسٗفففففففزا  لفففففففَ ّاثفففففففي عفففففففن  لكٌفففففففذلكٌفففففففذ

  ّعبُففففففففففففيُد ثبلظفففففففففففف٘ف اعففففففففففففياذٍّعبُففففففففففففيُد ثبلظفففففففففففف٘ف اعففففففففففففياذٍ  

  

  ّفزعففففففذ عففففففي طففففففيرٍ  فففففف  ُففففففنّفزعففففففذ عففففففي طففففففيرٍ  فففففف  ُففففففن

 :وقد قاؿ   
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ُ٘  ُتٖبّعا،ُتٖبّعا،  َتُظٗبٛاَتُظٗبٛا  الال  }} ْٖ ُٜ٘ؾإ٢ ْٖ َٕ  ٜؾإ٢ َٕٜنا َِ  ٜقِذٜقِذ  ٜنا َِٜأِطًٜ {{  ٜأِطًٜ
ٖ

  

سيدان يبو بكر وكاف ىذا يف عصر حضرة  فنون  قوؿ: يف يوؿ من  من بو 
 لٌن تُػب ن ملب اليمن.النر، لكن يوؿ من  من يف عا  اٜنقيقة بعد النبيٌن واٞنرس

وىؤالا الذنن سكنوا اٞندننة ىم األ صار، والذنن  صروا النر و ووه و صروه 
  ىل كل ا فاؽ: ويعا وه حب نُبل غ رسالة هللا 

                    . 

  شزف الصسيلشزف الصسيل

                              ::  

ىذه ا نة تبٌن  رؼ الصدنق رضواف هللا تبارؾ وتعاىل عليو، يدريلو هللا من حضرة 
)ال ٓنزف(  -)  ذ نقوؿ لصاحبو(  – ذ ٨نا يف الغار( ) –النر ٙنو مرات، )اثين  ثنٌن( 

يدان يبو بكر يف معية حضرة النر يف ىذه ا نة الواحدة ٙنو ) ف هللا معنا( دريل س –
 :مرات، حب  عرؼ فضلو ولذلب قاؿ 

{{  ِٛ ِٜٛي ُٕ  ُٚٔكَعُٚٔكَع  ٜي ُٕإ٢مَيا ٢ٕ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َبٞهش٣َبٞهش٣  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  إ٢مَيا ٢ٕإ٢مَيا ٙٔ  إ٢مَيا َٖٙٔٔز ١َٖٔ  َٖٔز ١َٖٔاأٝل َٗا  ٜيَشَدَحٜيَشَدَح  اأٝل َٗأب {{  ٔب
ٗ

  

َْا  َحٕذَحٕذألأٜٜل  ََاََا  }}  ::ٚقاٍ ٚقاٍ  َِٓذ َْأع َِٓذ ُٙ  َٜٚقِذَٜٚقِذ  إ٢الإ٢ال  َْٜذَْٜذ  ٔع َٓا ِٝ ُٜٙناٜؾ َٓا ِٝ ٕٖ  ٞهش٣،ٞهش٣،بََب  ٜأَباٜأَبا  َخالَخال  ََاََا  ،،ٜناٜؾ ٕٖٜؾإ٢ ُ٘  ٜؾإ٢ ُٜ٘ي َْا  ٜي َِٓذ َْأع َِٓذ   ٔع

٘ٔ  َّٜذاَّٜذا ُٜٜ٘ٔهأؾٝ ُ٘  ُٜٜهأؾٝ ٤ً ُ٘اي ٤ً َٗا  اي َٗأب ١ََٔ  ٔب َٝا ِّٛ اٞئك َٜ١ََٔ َٝا ِّٛ اٞئك َٜ  }}
٘

  

لة اٞنباركة من ويان يقوؿ ىذا الكالـ لن وس ب عندما  سمن يو  ذكر ىذه الثُ 
 يصواب رسوؿ هللا ......

 ر على يإ   ساف يف ٫نوض يو نسمح ألحٍد جالٌو معو يف ٫نوض:٪نظُ 

                                                           
 هظٌي اؽوي ّالطجزاًٖ عي طِ  ثي طصي رػٖ   عٌَ ٖ
 شزػ اطْا اعزقب  اُ  الظٌخ ّالغوبعخ لأللكبًٖ عي اثي عوز رػٖ   عٌِوب ٗ
 هع الززهذٕ عي اثٖ ُزٗزح رػٖ   عٌَعب ٘
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َِٔظٝهٛا  َخأبَٞخأبٜٞأِؿٜأِؿ  ُرٔنَشُرٔنَش  إ٢َراإ٢َرا  }} َِٔظٝهٛاٜؾٜأ {{  ٜؾٜأ
ٙ

  

 :  كل   ساف ٬نسب لسا و، ألف ىؤالا الذنن قاؿ فيهم هللا            
             ((ٔٛٔٛ)الف ح)ح لنا يف   كلم فيهم؟!  الف ح وبعد كالـ هللا عنهم ىذا، ىل نصِّ
  رض  عنهم وا  هى األمر، وهللا نقوؿ للنر:  هللا                        

  ونقوؿ للصدنق:  الضوى(الضوى(٘٘))             ((ٕٕٔٔ)الليل)ايت بينات تدؿ على قدر ىؤالا  الليل 
 .األقواـ عند اٞنلب العالـ 

  حضً ختطيط الييب يف ٍحزتُحضً ختطيط الييب يف ٍحزتُ

                          ::  

من يف هللا سخ ر لو كل األ ياا  ال ي و  ثر يف أيريذ بءرنق   سيدان رسوؿ هللا
األسباب، ٞناذا؟ أل و قدوة، فقبل ىذه الرحلة ذىب  ىل بيت اٞنقدس وصل ى  أل بياا 

بعد  وذىب  ىل النار، ورجن  ،واٞنرسلٌن،   صعد  ىل السماوات السبن وذىب  ىل اٛننة
 و   نحيُد بعد.كل ىذه اٞنسافات وفرا و الذإ نناـ علي

فكاف نس ءين ِنءوة واحدة يف نصل  ىل اٞندننة، وما الذإ ٩نعلو ٫نرج ريائفًا، 
بد يف تكوف كذلب، أل و لو   نفعل ىذا  و٫ن بئ يف الغار، وأييت بدليل؟ ألف القدوة ال

و  خذىا  ،لقلنا: ال  س ءين فعل ىذا أل نا لسنا مثل حضرة النر فقد يريذىا يف رُيءوة
 كن يراد هللا يف تكوف لو اٜنُجة البالغة.ُحجة، ول

منا  من يف يف  مكا و يف ٫نرؽ األسباب،  ال ي و يص ر يف أيريذ  ألسباب، وعل  
 .كيي  رتِّب األمور كلها كما ننبغ  من ُحسن ال وكل على مسبب األسباب 

فال وما ضي ن ىذه األمة  السالمية يف زمننا  ال اٟنمجية اليت ا  شرت بٌن الناس، 
نرند يحٌد يف نُرتب  يئًا ونقوؿ: ريليها  لحيكة، والحيكة يف الرتتيب، ونقوؿ لب: تظل 

 .؟!ىو ال وكل فمن ن وك ل على هللا كوبيب هللا ومصءفاه ، وىا!!م وكاًل على هللا
                                                           

 هصغن الطجزاًٖ ّالجِ٘قٖ عي عجي   ثي هظصْ  رػٖ   عٌَ ٙ
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 فرت ب األمور كما ننبغ  ٕنامًا:
 مب ٫نرج من البيت؟ -
 ومن نناـ مكا و لًنُد  ودائن الناس؟  -
 .ه كشفاً أبصواب الودائن حب نقولوف عنو: ال نزاؿ يميناً كما عهدانهويعءا  -
 !وندريل الغار من طرنق غًن مءروؽ  -
 طرنق اٞندننة ودار من جهة اليمن حب ال نعرؼ يحٌد عنو  يئًا وال وغًن    -

 .. لذلب يحد نن بو
 ! و٬نكث ثالثة يايـ  -
 لدروب ونعرؼ الصوارإ!والدليل م فقوف معو ونعرؼ ا  -
 !فاف ٠نهز معو اٛنمالو   -
 .والبنت أتيت  لءعاـ  -
 .والولد نسمن األريبار  -
ترتيب حسن منا ، لكن ليعلِّ وأييت هبا، من ي و نعلم األريبار من هللا   -

 األمور.
وكاف راكبًا انقة، فنزؿ من  جاا رجل  ىل ٠نلو رسوؿ هللا ولذلب عندما 

 :، وقاؿعليها
ٍَ  َٜاَٜا  }} ٍََسُطٛ ٘ٔ،  َسُطٛ ٘ٔ،اي٤ً ٌُ  اي٤ً ٌُٝأِسٔط ٌُ؟،  ٔتٞٔتَْٞاٜقَْاٜق  ٝأِسٔط َٛن٤ ٌُ؟،َٜٚأَت َٛن٤ ٍَ  َٜٚأَت ٍَٜؾٜكا َٗا  ::ٜؾٜكا ًٞ َٗااِعٔك ًٞ ٌِ  اِعٔك َٛن٤ ٌََِٚت َٛن٤ {{  ََٚت

ٚ
  

  توك ل، فال وكل ٪ن اج من اإل ساف يف نع مد على يإ اربءها، عقلها يواًل انعين 
 هللا وأيريذ  ألسباب اليت يوجدىا هللا جل يف عاله.

                                                           
 الجِ٘قٖ ّالؾب ن عي عوزّ ثي اه٘خ رػٖ   عٌَ 7
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 !! دريال الغار
 ... اؼ على رسوؿ هللا٫نوسيدان يبو بكر   ٫ني على  فسو، ولكن 

 ( و  نقل لو ال ٔني، ألف اٜنزفال ٓنزف) على لساف اٜنبيب:لو  هللا ولذلب قاؿ
   على الغًن، ولذلب عندما ن كلم هللا على األولياا قاؿ:                  

                        ((ٕٕٙٙ)نو و)ىذا؟ ما نو و 
ن ال زموا اٞننهم السوإ على قدـ حضرة الذن.... يف يصواهبم ويتباعهم ويحباهبم 

 .النر الصف  
  ::             فقاؿ لو:

ر٘نة هللا عليو  قاًل عن  ة٪نك  صاحب السًنة اٜنلبيوسيدان يبو بكر كاف ريائفًا، 
اي  يف سيدان يبو بكر  دند اٝنوؼ فقاؿ لو:رسوؿ هللا عندما وجد )) الرواايت اٞنع مدة:

والبوارة  ،وسفينة ٠نهزة ،فنظر وجد يف  رير الغار ُنرًا م الطم األمواجبكر ا ظر، ي  
 جااوا من ىاىنا، ريرجنا من ىاىنا((.على ُيىبة اإلس عداد للسفر، فقاؿ: اي ي  بكر  ف 

  اإلمسازات اإلهلية للييباإلمسازات اإلهلية للييب

يعظمها يوٟنا و لوة ال تُعد وال ُٓند، هبا حضرة النر؟ يسهللا ما األسلوة اليت يمد  
 يف  بوث عنها يٗنعٌن: ننبغ واليت 

          ::  

 ف:و٥نن معو يٗنعو ينة والءمن ينة، وىل ىو وحده؟ ال، ي زؿ عليو السك
                                    وماذا تفعل السكينة؟ 

                          ((ٗٗ)الف ح)مًا اٞنؤمن نءلب من هللا السكينةودائ الف ح 
   ونءلب الءمن ينة بذكر هللا:                         ((ٕٕٛٛ)الرعد)ش اال الرعد 

 القلب  هلل ذكر هللا جل يف عاله.الوحيد الذإ نُءمئن 
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          : 
ٗنيعًا ٥نفظ ي و ين ده  لعنكبوت و ٜنمام ٌن، لكن ىذه ي ياا رينناىا، وهللا  ٥نن

 نعين جنود   تروىا، وما ىذه اٛننود؟   تروىانقوؿ: 
 :يوؿ ىذه اٛننود قوؿ اٜنبيب 

ـِٔشُت  }} ـِٔشُتُْ ِٗش٣   ََٔظرَي٠ََٜٔظرَي٠ٜ  ٔبايٗشِعٔبٔبايٗشِعٔب  ُْ ِٗش٣ َػ {{َػ
ٛ

  

سفر مسًنة  هر،  الدولة اليت تسمن يف رسوؿ هللا ذاىٌب ْناىها وبينو وبينهم
٪ندث ٟنم ىلن وجزع وريوؼ ونُعلنوا ال سليم، وىذا الكالـ حدث، ملب الرـو جه ز 

وا على ىذا الرجل و ن ه  من يمره، ٙنسٌن يلي جندإ وقاؿ ٟنم: تذىبوا للمدننة وْنهز 
، فخرج خرجوا لبالد الشاـ، وحضرة النر بلغ و ىذه األريبار من اٝنبًن األعلى ف

 ،اف الزمن زمن صيي وكاف  دند اٜنرارة، وكاف احملصوؿ الرئيس  النخلوك وجنده ٟنم،
وكاف نءيب يف ىذه الفرتة، فكيي نسافروف يف ىذا الوقت يف  دة اٜنرارة ونرتكوف 

 كاف اري باراً للمؤمنٌن.النخل؟ ف
     قالوا:فالذنن ريافوا                 ((ٛٔٛٔ)ال وبة)ٟنم: وقاؿ لكن هللا فضوهم ال وبة 

                                      ((ٛٔٛٔ)ال وبة)ولذلب سورة ال وبة ُتسم ى  ال وبة
 فاضوة ألهنا فضوت اٞننافقٌن كلهم.ال

لكن اٞنؤمنٌن ال نع ذروف يبداً، بل الواحد منهم كاف فكاف اٞننافقوف نع ذروف، 
يلة دريلة يحدىم وىو سيدان حنظلة كا ت ل،  ا نسمن دعوة رسوؿ هللا نلر فوراً عندم

ؿ هللا للجهاد، ىب ل لبية النداا، فقالت لو ٚنن  داا رسو جرد يف ّنعلى زوج و، و 
فخرج و  لو ا  ظرت ل نريرُت عن رسوؿ هللا،   ظر حب تغ سل، فقاؿ ٟنا: زوج و: ا

 :قاؿو  عن يمره، ؿ النر نغ سل وذىب للمعركة واس شهد، وبعد اٞنعركة سن
ُِٜت  ٜيٜكِذٜيٜكِذ  }} ُِٜتَسٜأ َُال  َسٜأ َُالاٞي ُ٘  ٥ٜٔه٥ٔ١ٜٜه١ٜاٞي ُُ٘تَػٚظًٝ {{  ُتَػٚظًٝ

ٜ
  

                                                           
 الجخبرٕ ّهظلن عي عبثز رػٖ   عٌَ 8
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عندما نسمن النداا فورًا نذىب  ىل رسوؿ هللا، من يف الشهيد ال نُغس ل، لكن 
 وكاف ىذا حاؿ اٞنسلمٌن يٗنعٌن.

ومعو جيشو ومش  ٙنسة عشر نومًا وُنثوا ىناؾ عن اٛنيش  ريرج رسوؿ هللا 
ُنوا وعادوا وجبػُ  ٫نافوفالرعب جعلهم فلم ٩ندوا، وال  اثر لو على األرض، ٞناذا؟ سالج 

  مرًة اث ية:                      ((ٕٕٙٙ)األحزاب)األحزاب. 
   سالح ال وفيق:وىناؾ سالح  رير، وىو                    ((ٛٛٛٛ)ىود)السيدة  ىود

 عائشة تقوؿ لرسوؿ هللا:
َٛاٜى  ٔؾٞٔؾٞ  َُٜظاس٢ُعَُٜظاس٢ُع  الالإ٢إ٢  َسٖبٜوَسٖبٜو  ٝأَس٣ٝأَس٣  ََاََا  }} َٛاٜىَٖ َٖ  }}

ٔٓ
  

 ن مناه ٪ندث فوراً، ٞناذا؟ ما معىن ذلب؟ يف يال كل   او 
حالفو ب وفيقو، والزمو ب وفيقو، فكاف موفقًا يف كل حركاتو وسكناتو  ألف هللا  

 رضاا هللا ووجو هللا جل يف عاله:  أل و ال نرند  يئاً من الد يا  ال
                          

              . 
يف ٩نعل يف ىذا الزماف دنن اإلسالـ ىو األعلى على كل األدايف،   سنؿ هللا 

ويف ٬نوو الكفر والكافرنن، واليهود ومن عاوهنم يٗنعٌن، ويف نءهر منهم بيت اٞنقدس 
، ويف ٩نعل اٞنسلمٌن يريوًة م آلفٌن م كاتفٌن م وابٌن، ويف نُءفئ انر ويرض فلسءٌن

اٜنروب اٞنش علة يف البالد اإلسالمية، ويف نوحد صفوفهم و٩نمن مشلهم، و٩نعلهم 
يٗنعٌن عاملٌن بك اب هللا،  ريذنن بسنة رسوؿ هللا حب نك ب لنا النصر كما ك بو ٜنبيبو 

 ومصءفاه.
وعلى  لو وصوبو وسل موصلى هللا على سيدان دمحم 

                                                                                                                                                    
 ط٘ز الظلف الظبلؾ٘ي لألطجِبًٖ عي اثي عجبص رػٖ   عٌِوب 9
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  الصادقون واملفلخونالصادقون واملفلخون..22
  صبب ىشول اآلياتصبب ىشول اآليات

  الػيائه والفيءالػيائه والفيء

  إيثار األىصارإيثار األىصار

  أوصاف الصازقنيأوصاف الصازقني

  الفطل والزضواٌالفطل والزضواٌ

  صبب ىشول آية اإليثارصبب ىشول آية اإليثار

  التابعوٌالتابعوٌ
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  ٔالصادقون واملفلخونالصادقون واملفلخون
يف ٩نعلنا يٗنعٌن هنجر فيها   سنؿ هللا  يف مناسبة ىجرة النر اٞنخ ار 

 وهناجر  ىل الءاعات والقر ت. ،رماتاٞنعاص  واحمل
 وتعاىل العل ُّ، أل و: ريًن من ن ود ث عن النر ويصواب النر ك اب هللا تبارؾ 

                                                           ((ٕٕٗٗ)فصلت)فصلت. 
، ويصواب  ة اٜنشر ت ودث عن ىجرة النرمن سور  وا ايت اليت معنا اليـو

 ن بعدىم  ىل نـو الدنن.ويوصاؼ يصوابو يف زما و وعصره ومَ  النر،
: الذنن ىاجروا، الناس ثالثة يصناؼ جعل هللا ولذلب قاؿ بعض الصاٜنٌن: 

ن ىذه الثالث، فإايؾ يف ُٔنءئ واحدة ماف، والذنن اتبعوىم إبحسوالذنن  ووا و صروا، 
   والثا ية فعليب  لثالثة: ق  ألوىل ف   تلو                     ((ٔٓٓٔٓٓ)ال وبة)ال وبة. 

  صبب ىشول اآلياتصبب ىشول اآليات

نا بعد ىجرتو علم   وىذه ا ايت الكر٬نة ٟنا مناسبٌة عظيمة  زلت فيها، فالنر 
نوف فعندما ىاجر من مكة  ىل اٞندننة وكاف اليهود نسكُحسن اٞنعا رة حب من يعدائو، 

وقد ريرجوا يصاًل طلبًا أبف نكوف  ر  رير الزماف الذإ ٩ندوف وصفو و ع و  ،يف اٞندننة
صلوات منهم، وٞنا جاا النر عريب وليو منهم هب وه وقب ووا  ن و ويعلنوا اٜنرب عليو 

 .ريب وتسليماتو عليو
   نقوؿ هللا يف  نهنم:                                    ((ٜٜٛٛ)البقرة)البقرة 
لنر الذإ اللهم ُنق اكا وا نقولوف: ف  ذا تقاتلوا من يعدائهم،نس ف ووف  لنصر  لنر 
 يك افهم،   نقوؿ هللا:من  صران عليهم، فيمكنهم هللا س بعثو يف  رير الزماف ا

                                                           
 مٕٙٔٓ/ٓٔ/ُٙـ 8ٖٗٔهي هؾزم  ٘الوصب ٕ  ٔ
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                                ((ٜٜٛٛ)البقرة)و:ىم نعرفو  البقرة  ..... 
                        ((ٜٜٛٛ)البقرة)البقرة. 

   ومن دقة ىذه اٞنعرفة نقوؿ رب العزة:                            
فهم نعرفوف النر بدقة  لغة كما نعرؼ  ؟! ال،ىل ىناؾ رجٌل ن وه عن يوالده البقرة(البقرة(ٙٗٔٙٗٔ))

 ا من ُصلبو.الرجل يوالده الذنن ريرجو 
لكن حسدىم وبغيهم و فكهم ىو الذإ منعهم من اإل٬ناف بو، ومن ذلب ومن 

هنم نُعلمنا اٛنار ولو جار، فأل ىذه اٝنصاؿ الذميمة واألوصاؼ القبيوة  ال يف النر 
وكاف ك اً  نُنص على بنود ن عانشوف هبا فيما بينهم، ذىب  ليهم وك ب  نة جًنا و يف اٞندن

بنود ي و  ذا وقن ق يٌل من يحد الءرفٌن يإ من اٞنسلمٌن يو من اليهود من ٗنلة ىذه ال
 . رتكوا يف دفن دن وا

من يىلهم على يريذ ءلووا ف أبندإ اٞنسلمٌن واتفقوا واص يالوتصادؼ يف قُ ل ق
وكا وا  بين النضًن يف مكاهنم،نهود ومعو يبو بكر وعمر  ىل  نر ذىب الالدنة، ف
 ،، فذىب ٟنم بنفسو ليعرض عليهم األمرواا  ثنٌن كيلو مرتريارج اٞندننة ُن نسكنوف
لكنهم عندما ، تواضعًا منو  م، نعين   ندريل بي ايف ظلِّ حائٍط لرجٍل منه وجلو 

لن ْندوا فرصًة يف ىذا الرجل كهذه، ىل منكم فيما بينهم، وقالوا  ريوا النر هتامسوا
ألف  نُلقيها عليو فنسرتنح منو؟كبًنة و   نصعد  ىل سءح اٞننزؿ و٪نمل صخرة رجلٌ 

 طبيع هم الغدر.
ىؤالا القـو مر أب و  نن هوا من رُيء هم  ال و زؿ األمٌن جحينل نُنبئ الرسوؿ 

حب  ، وتبعو يبو بكر وعمر و  ٪ندثهم بش االغادرنن، فا  فض النر وقاـ و  ن كلم
، فنعلن  قضوا العهد معو ين النضًن بعد يفاصر بيف ٪ن هللا ،   يمره وصل  ىل اٞندننة

 حصار بين النضًن. النر 
وحاصروىم عدة وعشرنن نوماً، وٞنا طاؿ اٜنصار ووجدوا يف ال مفر يريذوا 

على  ،، ويريًنًا اتفقوا معو على يف ٫نرجوا من اٞندننةن ساوموف يف الُصلح من النر 
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 لوف سالحاً وال مااًل.يف ٫نرج كل ثالثة من الرجاؿ معهم ٗنٌل واحٌد ّنا ٪نملو، وال ٪نم
فلما وجدوا ذلب عز  عليهم يف نرتكوا ىذه اٞنباين وىذه الدور  ىل اٞنسلمٌن 

:   فهدموىا، ولذلب قاؿ هللا                                          
               ((ٕٕ)اٜنشر)اٜنشر. 

بعد واقعة بدر ُنواا س ة ي هر، وواقعة بدر ٓندثنا عنها عند وكا ت ىذه الواقعة 
يف اٞنسلمٌن منهم من كاف ٪نارب العدو يف دنث عن سورة األ فاؿ، وقلنا فيها اٜن

اٞنيداف، ومنهم من تبن احملاربٌن الذنن فروا من اٞنيداف، ومنهم من كاف ٪نرس م اع 
 لفوا وتنازعوا يف تقسيم الغنائم.ركة اري اٞنؤمنٌن ورييامهم ريلي اٞنيداف، وبعد ا  هاا اٞنع

  الػيائه والفيءالػيائه والفيء

ى    من األعداا بعد حرب من األعداا، والفيئى  اٝنًنات اليت أتيت والغنائم
  أتيت بدوف حرب   يجة الصلح يو االس سالـ يو   ا من ىذا القبيل.الغنائم اليت

  تو القر  ية:األمر منهم وقاؿ يف  اي فلما اري لفوا يف غزوة بدر  زع هللا 
                                                                   

                    ((ٗٔٗٔ)األ فاؿ)صلوات ريب وتسليماتو عليووجعل الرسوؿ  األ فاؿ 
الؼ يصنافهم ري ، على الباق  للمواربٌنوا ،نوزعها، وكاف ال وزنن سهٌم للرسوؿ

 ؤنصصاهتم ويعماٟنم.
لكن يف بين النضًن   تكن ىناؾ حرٌب، بل ىناؾ ُصلٌح واس سالـ، وغنم 

وما تركوه من سالح، وما تركوه  ،وما تركوه من دور ،اٞنؤمنوف منهم ما تركوه من يمواؿ
ـٍ   رجاؿ.أل و ال ُنسمح ٟنم  ال َنمٍل واحٍد لكل ثالثة  ،من ي عا

نعين تُقس م على  -: ف ال وزنن كما مت  يف غزوة بدرويراد اٞنسلموف يف نكو 
 ألهنا جاات بدوف ،عنهم وجعلها ٜنبيبو ومصءفاه فنزعها هللا  -احملاِصرنن 

 حرٍب وال ق اؿ.
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                يفاا نعين جاا بال حرٍب وال ق اؿ وال رفن
 يو معاىدة يو ما ابو ذلب. ٍؼ بُرمٍح، و ٧نا جاا   يجة ُصلح يو اس سالـسيي وال قذ

نعين ما                   والفيئ: كما قاؿ هللا:
 رُمح وال سهم وال يإ   ا من ىذا.ركائب، وال قاتل م بسالح وال حرك م رييل وال 

                   ًفالنصر جاا بسبب الرعب الذإ   ذا
ٝنوؼ الذإ ي زلو هللا يف قلوهبم، ، واقذفو هللا يف قلوب ىؤالا، فهذا تسليط هللا 

 :وىذه ريصوصية لأل بياا واٞنرسلٌن ويوٟنا الذإ قاؿ فيها 
ِٗش٣   }} ََٔظرَي٠ٜ َػ ـِٔشُت ٔبايٗشِعٔب  ِٗش٣ ُْ ََٔظرَي٠ٜ َػ ـِٔشُت ٔبايٗشِعٔب  ُْ}}

ٕ
  

كاف وبينو وبينهم مسًنة  هر،   ،عندما كاف نسمن األعداا ي و م وجٌو  ليهمنعين 
 قبل يف ن ورؾ  ليهم بشهر كامل. أيريذىم اٟنلن والفزع واٛنزع فيس سلموف

والرعب الذإ قذفو هللا يف قلوب واٛنزع فالنصر ىنا جاا بسبب الفزع واٟنلن 
   ىؤالا:                     ((ٕٕٙٙاا)ألحزاب)ألحزاب. 
                 وىذا يمٌر كلنا م فقوف عليو ألف هللا  ال

   و ٧نا يمره بٌن الكاؼ والنوف: نُعجزه   ا،                                  
 .نو(نو(ٕٕٛٛ))

يمة اليت جاات يف توضيح ىذه اٝنصوصية وكيفية توزنن ىذه الغن هللا  دريل  
يإ يف ما جاا بو هللا للرسوؿ                     بدوف ق اؿ:

أييت بعد ذلب من الُقرال اليهودنة  سواٌا من بين النضًن، يو ما -ز القر ف وىذا  عجا -
وغًنىا فُ وت بغًن ق اؿ، َنوار رييحي، ألف رييحي فُ وت  لق اؿ، لكن َنوارىا فدٌؾ اليت 

 فكا ت ىذه   ارة  ىل ىذه القرال واٞندف.
ب نُقاؿ ٞنكة لبل الُقرال تشمل اٞندف الكبًنة، ولذ ،والُقرال تشمل القرال واٞندف
                                                           

 الجخبرٕ ّهظلن عي عبثز رػٖ   عٌَ ٕ
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 يـ الُقرال، وى  القرنة الكبًنة.
، مو؟ الرسوؿ ومن الذإ نقـو ب قسي       ىذا النصيب ٞنن؟ 

نعين ٫نصُّ بو                ؟ والرسوؿ نُعءيو ٞنن
 الفقراا دوف األغنياا.

  إيثار األىصارإيثار األىصار

يموِّ وىذا من  عجاز الرتبية النبونة اليت ٥نن يف  -ولذا ٞن ا  زلت ىذه ا نة 
ىم بٌن األ صار  لنر ٗنن ا -اٜناجة  ليها للقضاا على كل مشاكلنا العصرنة  وريًن 

، يو يف نرتكوه للمهاجرنن ونرتكوف ٟنم ما بين النضًن مشاركة  ريواهنم اٞنهاجرنن يفا
ؿ زعماا م، فقاؿ سعد بن معاذ وقاؿ سعد بن الربين وقايريذوه من دايرىم ويمواٟن

ها على اٞنهاجرنن ونبقوف معنا على ما ىم  األ صار:  اعليو، وال  رجن يف   بل قسمِّ
 .!!ريرجنا بو هلل 

٥ن اج  ىل ىذه الروح يف زما نا، فنكبة اٞنسلمٌن سببها ال كالب  !!الروح؟ما ىذه 
 على الد يا، وي ار  ليها النر حيث قاؿ:

ُِ  ُٜٛٔػٝوُٜٛٔػٝو  }} ََ ُِاأٝل ََ ِٕ  اأٝل ِٕٜأ ِِ،  َتَتَذاَع٢َتَتَذاَع٢  ٜأ ِٝٝه ًٜ ِِ،َع ِٝٝه ًٜ َُا  َع َُاٜن ـَِع١ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َتَتَذاَع٢َتَتَذاَع٢  ٜن ـَِع١ٔاٞيٜك َٗا،  اٞيٜك ًُٜت َٗا،ٜأٜن ًُٜت ٌَ  ٜأٜن ٌَٔقٝ َٚ: : ٔقٝ َٜٚأ ِٔ  ٜأ َِٔٔ َٔ  

١ٕ٤ً ١ٕ٤ًٔق ََُْْٔ  ٔق ُِٔخ ٦ََٕٔز؟  ِخ ِٛ ٦ََٕٔز؟َٜ ِٛ َٜ  ٍَ ٍَٜقا ٌِ  ال،ال،  ::ٜقا ٌَِب ِِ  َب ُِْت ِِٜأ ُِْت ِِ  ٜأٞنَجُش،ٜأٞنَجُش،  ٜأ ٖٓٝه َِِٜٚئه ٖٓٝه ٢ٌ،  ٜنُػَجا٤ٜٔنُػَجا٤ٔ  ٝغَجا٤ْٝغَجا٤ْ  َٜٚئه ِٝ ٢ٌ،ايٖظ ِٝ ٖٔ  ايٖظ َِٓضَع َٝ َٖٜٔٚي َِٓضَع َٝ   َٜٚي

ُ٘ ٤ً ُ٘اي ٤ً َٗاَب١ٜ  اي َُ َٗاَب١ٜاٞي َُ ِِ،  اٞي ِٓٝه َٔ،ِِ ِٓٝه َٔ  ٖٔ َٝٞكٔزٜؾ َٖٜٔٚي َٝٞكٔزٜؾ ُِ  ٔؾٞٔؾٞ  َٜٚي ًٝٛٔبٝه ُِٝق ًٝٛٔبٝه َٔ  ٝق ِٖ َٛ َٔاٞي ِٖ َٛ ٍَ  َٜاَٜا، قٌٝ: ، قٌٝ: اٞي ٍََسُطٛ ٘ٔ،  َسُطٛ ٘ٔ،اي٤ً ََا  اي٤ً ََاَٚ ُٔ؟  َٚ ِٖ َٛ ُٔ؟اٞي ِٖ َٛ   اٞي

ٍَ ٍَٜقا َٝا  ُحٗبُحٗب  ::ٜقا ِْ َٝاايٗذ ِْ ١ََٜٝٝٚنَٜٚن  ايٗذ ٖٔ ١ََٝٝشا ٖٔ {{  اآلٔخَش٠ٔاآلٔخَش٠ٔ  َشا
ٖ

  

ىذا ىو اٞنرض الذإ يصاب اٞنؤمنٌن  ُٛننب والُبخل والفزع واٛنزع واٟنلن والُبغض 
 ...  واٜنقد واٜنسد ولكل الشرور وا اثـ

 اٜنبيب عليو يفضل الصالة ويمت السالـ: نقوؿ فيو

                                                           
 هصغن الطجزاًٖ ّاثٖ  اّ  عي صْثبى رػٖ   عٌَ ٖ
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َٝا  ُحٗبُحٗب  }} ِْ َٝاايٗذ ِْ ٌٚ  َسٞأُغَسٞأُغ  ايٗذ ٌٚٝن ١ٕ٦َٝٔٛ   ٝن ١ٕ٦َٝٔٛ َخ {{َخ
ٗ

  

نقوؿ ٟنم: ُيوزِّع عليكم ىذه الغنيمة ي  م وىم، وىم    ظر ٟنؤالا األقواـ،ولكن ا
سم كا وا قد اق سموا معهم الدور واق سموا معهم األمواؿ، حب يف بعضهم كاف نق 

زوجايت فمن تُعجبب يطلقها لب، فإذا  ظر  ىل معهم النساا، فكاف نقوؿ ألرييو: ا
 ا قضت عدهتا ت زوجها.
 :وقاؿولذلب حضرة النر فرح  ،لنعرؼ من ىم األ صارفما ىذا اإلنثار؟! 

{{  ِٖ ُٗ ٤ً ِٖاي ُٗ ٤ً ـَاس٢،ٔيأٜلٔيأٜل  اٞغٔؿِشاٞغٔؿِش  اي ـَاس٢،ِْ َٓا٤َٔٚأٜلَٚأٜل  ِْ َٓا٤ِٔب ـَاس٢،اأٜلاأٜل  ِب ـَاس٢،ِْ َٓا٤ٔ  ِْ َٓا٤َٜٔٚأِب َٓا٤ٔ  َٜٚأِب َٓا٤ٜٔأِب ـَاس٢ اأٜلاأٜل  ٜأِب ـَاس٢ ِْ ِْ}}
٘

  

تصفوا بو   يجة بشا ة اإل٬ناف يف حو هبم ٟنذا اٝنُلق العظيم الذإ الفر  دعا ٟنم
 قلوهبم رضواف هللا تبارؾ وتعاىل عليهم يٗنعٌن.

ن قالوا: وهللا اي رسوؿ هللا ما ريننا قومًا كهؤالا نق سموف معنا يمواٟنم اٞنهاجرنو 
 ودورىم و سااىم لعلنا لن  لوق هبم، أل نا لن  س ءين يف  فعل كفعلهم، فقاؿ 

  كم معهم ما  معلمًا ٟنم ولكل من ُوىب ٗنياًل يف نفعل من من يسدال  ليو اٛنميل:
 .دم م تدعوف ٟنم

 :ولكن  لدعاا كما قاؿ صدِّ واٟنجر وال قبيح، ميل  لفال يقابل اٛن
{{  ِٔ ََِٔ ََٓع  ََ ََٓعَؿ ِِ  َؿ ِٝٝه ِِإ٢ٜي ِٝٝه ُٙ،  ََِعُشٟٚؾاََِعُشٟٚؾا  إ٢ٜي ُٙ،ٜؾٜهأؾ٦ُٛ ِٕ  ٜؾٜهأؾ٦ُٛ ِٕٜؾإ٢ ِِ  ٜؾإ٢ ِِٜي ُ٘  ََاََا  َتٔذُذٚاَتٔذُذٚا  ٜي ُُ٘تٜهأؾ٦َُْٛ ُ٘  ٜؾاِدُعٛاٜؾاِدُعٛا  ُتٜهأؾ٦َُْٛ ُٜ٘ي {{  ٜي

ٙ
  

قد فُ وت عليو ًة ُيريرال بعد بُرىٍة من الزمن و مر  هللا وعاد سيدان رسوؿ 
ٞٗ  ؾٜأَساَدؾٜأَساَد  }}: البورنن ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ِٕ    اي ِٕٜأ َٛٔع  ٜأ َٛٔعُٜٞك َٔ  ُٜٞك ََٔٔ َٔ  ،٢ٔ ِٜ ٢ٔ،اٞيَبِخَش ِٜ ـَاُساأٜلاأٜل  ٜؾٜكاٜيِتٜؾٜكاٜيِت  اٞيَبِخَش ـَاُسِْ َٛٔع  َحٖت٢َحٖت٢: : ِْ َٛٔعُتٞك   ُتٞك

َٓاإل٢إل٢ ْٔ َٛا َٓاِخ ْٔ َٛا َٔ  ِخ ََٔٔ َٔ  َٔ َٗأدش٢ٜ ُُ َٔاٞي َٗأدش٢ٜ ُُ ٌَ  اٞي ٌََِٔج ُٛٔع  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  َِٔج ُٛٔعُتٞك َٓا  ُتٞك َٓاٜي {{  ٜي
ٚ. 

٥نن يف يموِّ اٜناجة  ىل ىذه الروح اإل٬نا ية ا ف؟   هلل عليكم يصدقوين، يلسنا
                                                           

 الشُي اثي اثٖ اليً٘ب ٗ
 الجخبرٕ ّهظلن عي سٗي ثي ارقن رػٖ   عٌَ ٘
 طٌي اثٖ  اّ  ّالٌظبئٖ عي اثي عوز رػٖ   عٌِوبٙ
 اًض رػٖ   عٌَطؾ٘ؼ الجخبرٕ عي  7
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 ى  ىذه.  !اإل٬نا ية؟ وىل ٪ُنلُّ كل مشاكلنا  ال ىذه البشا ة
ٞنهاجرنن و  نُعء  لأل صار  ال لثالثة غنيمة بين النضًن على ا فوز ع النر 

صءفى منها جزاًا لنفسو أل و تفر غ لدعوة هللا ليكفيو ىو منهم كا وا من الفقراا، وا
 وزوجاتو فال ٪ن اجوف ألحٍد  ال ٜنضرة هللا جل يف ُعاله.

نرتؾ لكل زوجة من زوجاتو ل مر من النخيل ان ذا جاات الغنائم م  وكاف 
ىذا الفيئ الذإ رُيص  بو سيدان رسوؿ وزِّع الباق  على فقراا اٞنسلمٌن، و قوت سنة،   ن

 .صلوات ريب وتسليماتو عليوهللا 
ما سيودث يف كل الغزوات واٞنعارؾ بعد ذلب فنٜنقو  بعد ذلب ذكر هللا 

  ر أل و   يجة اٜنرب:بغزوة بدر، فجعلو كما كاف يف غزوة بد
                            

                    ::  

و٩نعلوهنم عالًة و٩نعلوهنم ٨َنَاًل و٩نعلوهنم موضعًا إلظهار  حب ال ن داوٟنم األغنياا
 ايئهم يو ثرائهم يو ما ابو ذلب.مكنوف ُعجبهم يو كحي 
ٌن من عصر النر  ىل نـو الدنن يمراً األمر اٛنامن ٛنمين اٞنؤمن   وضن هللا 

 قاطعاً يف كل  نٍف من  ئوف الد يا يو الدنن:
                  ::  

يو من  ،يو من يمور الد يا، يو من يمور األسرة ،وىذا يف كل يمر من يمور الدنن
عليو يف نل ـز ّنا يتى بو رسوؿ هللا، ونب عد عما  ،يإ يمٍر ن علق  إل ساف ظاىرًا يو  طناً 

 و ال فليوذر عقاب اهللا: ،هنى عنو رسوؿ هللا
                   : 

 ٞنن ترؾ ىذا اإلل زاـ، وقد قاؿ فيو يف  نة ُيريرال:
                                                              ((ٖٖٙٙ)النور)النور. 
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  أوصاف الصازقنيأوصاف الصازقني

يف  وصي هللا ف يصناؼ اٞنؤمنٌن الصادقٌن ويوٟنم اٞنهاجرنن،    وض ح هللا
 القر ف اٞنهاجرنن أبوصاٍؼ عظيمة يف كلماٍت ١ندودة ومعدودة: 

     ىذه واحدة !   ....     وىذه الثا ية ! 
             لثالثة وىذه ا! 
            وىذه الرابعة!  ...!!     وىذه اٝنامسة! 
          وىذه السادسة! 
         : وا ظر  ىل عجيب قوؿ هللا، :قاؿ عن ىؤالا: 
         ! 
ىؤالا ىم  !! اٜنشر(اٜنشر(ٜٜ))          قاؿ عن األ صار: و 

اٞنفلووف، نعين  ايؾ يف ترتؾ منزلًة من ىاتٌن اٞننزل ٌن،  ما يف الصادقوف، وىؤالا ىم 
 .تكوف من الصادقٌن و ما يف تكوف من اٞنفلوٌن، ألف ىذا وصي يكـر األكرمٌن 

    ::  

جو كلها ئال  ىل اٝنلق، فوقيقة الفقر يف اإل ساف نرفن حوا فهم فقراا  ىل هللا 
 جل صغًنًا يو كبًنًا  ال من حضرة هللا  ىل هللا، وال ٬ند نده  ال  ىل مواله، وال نءلب  يئاً 

علم اليقٌن يف السبب ال نفعل  يئاً بنفسو  ال و ذا طلب من السبب نعلم يف ُعاله .... 
بد من األسباب وعندما يفعل السبب يع قد ي و ال نس ءين  فال...  و ربو  ذا يذف ل

   فعل  يئاً بنفسو  ال  ذا  اا هللا:                          ((ٖٖٓٓ)اإل ساف)اإل ساف. 
 :الفقر اٞنادإ ألهنم كا وا يغنيااالفقر ىنا ليو   ذاً 
مكة، ولكن يف سبيل هللا ضوُّوا بكل كلهم كا وا ْناراً، وكا وا يغىن األغنياا يف ف

 .طلباً ٞنرضاة هللا ما ٬نلكوف 
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بكٍر كاف من يغىن يغنياا مكة من ال جار، وٞنا ىاجر من  وي  م تعلموف يف ي 
٘نل معو مالو كلو، و  نرتؾ ألىلو  يئًا، ولكن ا ظروا  ىل الرتبية اٜنصيفة، حضرة النر 

وكاف اٞناؿ عبارة عن  ،ٞنكاف الذإ نضن فيو مالوفجاا  ىل اوكاف يبوه قد ُكي  بصره، 
فجاات السيدة يٚناا بنت ييب بكر أبحجار ووضع ها يف موضن اٞناؿ  قءٍن من الذىب،

ووضعت عليها قما ًا وجاات َندىا عندما قاؿ ٟنا: يظنو فجعكم ّنالو و  نرتؾ لكم 
نا ريًنًا كثًناً، ىاِت ندؾ  يئًا و  نك ف  أبف نفجعكم بنفسو، قالت: ال اي يب اه بل ترؾ ل

ويريذت بيده ووضع ها على األحجار فظنها ذىبًا، فقاؿ:  ف كاف قد ترؾ لكم ىذا فقد 
   الكل ترَّب  على قوؿ هللا:، ترؾ لكم ريًنًا كثًناً                        

                ((ٔٔٔٔٔٔ)ال وبة)حٌد يف بيعو، و٥نن  د ع  ي نا  بين ن يكلهم  عوا و  نرج  ال وبة
وكلما جااه مشرتإ نقوؿ  رند البين ونعرض البضاعةكالذإ ن  ،ولكننا مرتددنن يف البين

 .: لن يبين ا ف، لكنهم  عوا وا  هى األمرلو
ف قارًا  ىل هللا وتصدنقًا رًا حسيًا ولكنو كما قلت ووضوُت ار ىنا ليو فقفالفق
   لقوؿ هللا:             ((ٔ٘ٔ٘)فاطر)يف  ظر هللا:وكلمة الناس ىنا نعين من ىم الناس  فاطر  

                                            ((ٔ٘ٔ٘)فاطر)نعين من نف قر  ىل هللا فهو  فاطر
 الغين، نغنيو هللا عن ٗنين من سواه سبوا و وتعاىل.

     : 
تركوا دورىم وْناراهتم ويمواٟنم ىرً  و٤ناًة للواؽ بنبيهم، يو للفرار بدننهم،  ألهنم

 هم  ىل ذلب غًن رضا هللا عو  ندف ،ومرة نهاجروا  ىل اٞندننة ،مرة نهاجروا  ىل اٜنبشة
  :ن طيبات الد يا ولذلب قاؿ فيهم هللاوكاف عندىم كل ما ٪نلم بو اإل ساف م

            : 
نعين كاف لكن الذنن يريرجوا رغمًا عنهم من دايرىم، و  نقل: الذنن ريرجوا، 

كنهم ُيريرجوا من عند هللا، ول اعندىم دايراً وكاف عندىم يموااًل، ولكنهم تركوىا رغبًة فيم
 دايرىم ويمواٟنم.
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  الفطل والزضواٌالفطل والزضواٌ

      طلب هم؟  وما ي هم؟  ما      وفضل هللا  ،نرندوف فضل هللا
   نعين العءاا الذإ ن فضل بو هللا من عنده على من نشاا من عباده:           

                                    ((ٕٕٔٔ)اٜندند)اٜندند. 
فيعءيهم      : ونءلبوف من فضل هللا مقاـ الرضواف األعظم يف جنة هللا

ونعءيهم مقاـ الرضواف، ونحيىنوف على صدقهم يف طلبهم فجعلوا حياهتم  ،الفضل
 س مرار           ويمواٟنم وكلهم وقفًا على  صرة هللا ورسولو:

  شر ما بُػلِّغ و ٞنعاو ة معو يف ،و ٛنهاد يف سبيلو ،ننصروف هللا ورسولو  ل مسب بشرعو
 .على ىذا اٞننهاج سائرننبو من ربو، 

  ومن ٬نش  على ىذا اٞننهاج من األولٌن يو ا ريرنن ندريل يف قوؿ هللا:
        ::  

   :هللا نقوؿ فيهم والصادقوف                            ((ٕٖٕٖ)األحزاب)األحزاب 
 اىدوا هللا عليو وصدقوا معو فنصبووا من الصادقٌن.وفُّوا ّنا ع

ونلوقهم اٞنهاجرنن ا ريرنن:  ،ىذه ى  الفئة األوىل الذنن ىم اٞنهاجرنن األولٌن
              ::  

دننة الدار ى  اٞنف وا ظر  ىل دقيق يلفاظ ك اب هللا، تبواوا نعين لزموا الدار،
صلوات ريب كل ىذه يٚناا عظيمة ٚن اىا ساكن اٞندننة فاٞننورة، يو طيبة يو طا  

،   نُقل هللا الذنن لزموا الدار فقط، ولكن الدار ومعها اإل٬ناف، وىذا  وتسليماتو عليو
 .كالـٌ بدنٌن ووصٌي عظيٌم من حضرة الر٘نن 

 ،دار وى  اٞندننة اٞننورةكما يهنم سكنوا ىذه الفكنف اإل٬ناف سكن يف قلوهبم،  
 فنصبح اإل٬ناف سكٌن ٟنم كما يف الدار سكٌن ٟنم:
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               : 
 ٪نبوف رسوؿ هللا  و٪نبوف من ىاجر  ليهم، ،ولزموا اإل٬ناف ،فهم لزموا اٞندننة

ا و ومن كل مكاٍف من اٛنزنرة العربية ومن ىاجر معو من اٞنؤمنٌن الصادقٌن يف عصره ويو 
يو غًنىا، ويظن كلنا ٚنعنا عن فضلهم يف ىذا األمر والذإ نعجز اإل ساف عن يف نبينو  
 كل البياف، أل و حاٌؿ ال نفعلو  ال من اس قر  اإل٬ناف يف قرارة قلبو فضاًل من

 .حضرة الر٘نن  
           نسن  -كما قلنا   -احد منهم عل الو اٜنب الذإ ج

نشاركو يف مالو  ،يف النسب وال يف ال جارة وال يف مصلوةلو  غًنه وىو غًن  رنب
 ونشاركو يف مسكنو ونشاركو يف ْناراتو ونشاركو يف مصلو و وزراع و.

على   ىل اٞندننة ونعرضو النر  عندما أييت مهاجر -كما قيل  - وابل كا 
، كا وا نس بقوف  ليو حب قيل: كاف الرجل ن نافو عليو ٙنسوف ىؤالا القـو الكراـ

نعين ٩ُنرإ ُقرعة  نس هم بينهم، وكل رجٍل منهم نرند يف نظفر بو، فكاف النر  ،رجالً 
من الذإ سيفوز منهم هبذا الرجل!! ما ىذه البشا ة اليت ريالءت ىذه  بينهم لًنال
 القلوب؟!.
 :ومن ىذا الفضل ،من ىذا العءااو 
                   ُره وال وحاجة نعين ال حسد وال ك

 تعرتإ البشر يف مثل ىذه األحواؿ.من األحواؿ اليت  منٌّ وال معانرٌة وال   ا
نرند يف  -ريب   ال من عصم -ساٌف  رير ّنالو يو يف بي و فاإل ساف  ذا وسن   

د يف نسمن كلمة  كر منو، يو نرند يف نسمن من ا ريرنن مدٌح نسمن ثنااًا منو، يو نرن
 فيو، لكن ىؤالا ليو عندىم مثل ىذا الكالـ:

                   ليو يف صدورىم  ال الصفاا
 ف ومكاف.والنقاا واحملبة واٞنودة والشفقة والعءي واٜنناف إلريواهنم اٞنؤمنٌن يف يإ زما
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  صبب ىشول آية اإليثارصبب ىشول آية اإليثار

                 : 
 وسبب  زوؿ ىذه ا نة لو رواايٌت عدة:

زوج السيدة يـ سليم اهنع هللا يضر وكا ت من الصاٜنات  يف سيدان يبو طلوة  األوىل:
يف الصيي نقيل عندىا، وى  يـ سيدان ي و  القا  ات، لذلب كاف النر ٪ُنبها وكاف دائماً 

بن مالب والدليل على صدقها يف زوجها يبو طلوة كاف من يكابر يغنياا اٞندننة 
و جعاهنا، طلبها للزواج قبل  سالمو، فماذا كاف ردُّىا؟ قالت: اي ي  طلوة مثُلب ال نُردُّ 

واحدًا يف تنءق ولكن ي ت على دنٍن غًن دنين، وال يطلب منب مهرًا  ال يمرًا 
 لشهادتٌن، فإذا  ءقت هبما فهذا مهرإ، فقاؿ ٟنا: سنُراود  فس ، فذىب وراود  فسو 
ورجن فقاؿ ٟنا: وافقُت، فنريذتو  ىل حضرة النر و ءق  لشهادتٌن وعقد عقد٨نا على 

 سنة هللا ورسولو.
و ف غء و، وهتينت لو ويطعم وى  يـ الغالـ الذإ مات وتزننت أليب طلوة بعد ي

عة   طلبها، فماذا ي ت   قالت: اي ي  طلوة لو يف يحدًا اس ودعب ودن ،حب انـ معها
فغضب الرجل وا  د بو الغضب، فإف هللا يريذ ودنع و، ؿ: يرد ىا  ليو، قالت: فاعل؟ قا
ترك يين حب فعلُت كذا وكذا   ٔنحينين، وذىب  ىل النر    تقوا ا من قبل؟! وقاؿ:  َِ 
 لو، فقاؿ  نشكوىا: 

ُ٘  َباَسٜىَباَسٜى  }} ٤ً ُ٘اي ٤ً َُا  اي َُاٜيٝه َُا   ٔؾٞٔؾٞ  ٜيٝه ًٜٔتٝه ِٝ َُا ٜي ًٜٔتٝه ِٝ {{ٜي
ٛ

  

 ىل زوجاتو فكلهن   ، ألف النر يرسل ىل النرضيفًا ىذا الرجل يريذ رجاًل جاا 
 :فقاؿ . قلن ليو عندان  ال اٞناا
ٌْ  ٜأالٜأال  }} ٌَْسُد ُ٘  َسُد ٝٚٝؿ َُُٜ٘ل ٝٚٝؿ ٙٔ  َُٜل َٖٙٔٔز ١ًٜٜ  َٖٔز ِٝ ٤ً ١ًٜٜاي ِٝ ٤ً ُ٘  اي ُُ َُِٜ٘شَح ُُ ُ٘   َِٜشَح ٤ً ُ٘ اي ٤ً {{اي

ٜ
  

                                                           
 هظٌي اؽوي عي اًض رػٖ   عٌَ 8
 الجخبرٕ ّهظلن عي اثٖ ُزٗزح رػٖ   عٌَ 9
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؟ قالت: ليو لنا  ال طعاـ سليم، قاؿ: ىل عندؾ   ا فذىب بو  ىل امريتو يـ
نكف  الصبية، فإذا يكلو الضيي   أيكلو الصبية وانموا جياعاً، قاؿ: فعلليهم حب 

ويطفئيو، و٤نلو يان وي يت من  أب ك  تعاٛن  اٞنصباح   ئيت  لءعاـ وتظاىرإ  ،نناموا
 الضيي   ظاىر أب نا أنكل معو، حب أيكل الضيي ونشبن.

ىذا الكالـ فيو يموٌر كثًنة، لك   عرؼ كالـ اٞن شددنن، من اليت يتت  لءعاـ و 
وجلست من الضيي أتكل معو الءعاـ؟ ى  يـ سليم، وىذا من ُنسر اإلسالـ الذإ تركو 

 لنا السلي الصاٌف رضواف هللا تبارؾ وتعاىل عليهم يٗنعٌن.
وزوجها جلست ى  تعاًف اٞنصباح ويطفنتو و  فجاات  لءعاـ وتظاىرت أبهنا

ف، وىم ال أيكالف حب سمعو و صوت يسناهنما على يهنما أيكال٬نضغاف أبسناهنما ونُ 
 :لو فَػَقاؿَ   الن ِرِّ  َعَلى َغَدا َيْصَبحَ  فَػَلم ا ،يكل الضيي
ُ٘  َعٔذَبَعٔذَب  ٜقِذٜقِذ  }} ُ٘اي٤ً ٤ً ِٔ  اي َِٔٔ َُا  َٔ ٓٔٝٔعٝه َُاَؿ ٓٔٝٔعٝه َُا  َؿ ِٝٔؿٝه َُأبَل ِٝٔؿٝه ١ًٜٜ  ٔبَل ِٝ ٤ً ١ًٜٜاي ِٝ ٤ً {{  اي

  ويف روانة يريرال:، ٓٔ

ُ٘  بََبَعٔذَعٔذ  ٜيٜكِذٜيٜكِذ  }} ُ٘اي٤ً ٤ً ِٚ    اي ِٜٚأ ِٔ  َكٔخٜوَكٔخٜو  ٜأ َِٔٔ ٍَ  ١َْٜ،١َْٜ،َٚٝؾالَٚٝؾال  ٣ٕ٣ٕٝؾالٝؾال  َٔ َِْض ٍَٜؾٜأ َِْض ُ٘  ٜؾٜأ ٤ً ُ٘اي ٤ً َٕ  ""  ::  اي ُِٜؤٔثُشٚ ََٕٚ ُِٜؤٔثُشٚ   َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٚ

ِِ ٢ٗ ِْٝؿٔظ ِِٜأ ٢ٗ ِْٝؿٔظ ِٛ  ٜأ َِٜٛٚي َٕ  َٜٚي َٕٜنا ِِ  ٜنا ٢ٗ ِِٔب ٢ٗ ـَاَؿ٠١  ٔب ـَاَؿ٠١َخ {{  ""  َخ
ٔٔ

  

 ف تظنوا يف ُيمة اإلسالـ ريلت من ىذا الصني من الرجاؿ، فال ٫نلوا ايكم يو 
زىم حي ، وال تُ تذكرىم الُصوي لكن ال مكاف من رجاٍؿ على ىذه الشاكلة، زماف يو

 .وسائل اإلعالـ ألهنم ال نرندوف اإلكراـ  ال من صاحب اٛنود واإلكراـ 
ـٌ  ،يف ٗناعة من اجملاىدنن كا وا يف  حدإ اٞنعارؾ :ُروإو  - ويصبح معهم طعا

 ،قليل ال نكف   ال البعض، وكاف النر قد علمهم  ذا حدثت قلة يف الءعاـ يف ٩ن معوا
 ب:وقاؿ يف ذل

ُُٔعٛا  }} ُُٔعٛااِدَت ِِ،  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اِدَت َٔٝه ِِ،ٜطَعا َٔٝه َِ  َٚاِرٝنُشٚاَٚاِرٝنُشٚا  ٜطَعا َِاِط ٘ٔ  اِط ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٘ٔ،  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي ِٝ ًٜ ٘ٔ،َع ِٝ ًٜ ِِ  َُٜباَسٞىَُٜباَسٞى  َع ِِٜيٝه ٘ٔ   ٜيٝه ٘ٔ ٔؾٝ {{ٔؾٝ
ٕٔ

  

                                                           
 الجخبرٕ ّهظلن عي اثٖ ُزٗزح رػٖ   عٌَ ٓٔ
 الجخبرٕ عي اثٖ ُزٗزح رػٖ   عٌَ ٔٔ
 طٌي اثٖ  اّ  ّهظٌي اؽويعي ّؽشٖ ثي ؽزة رػٖ   عٌَ ٕٔ
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ولذلب  نصح األحباب أبف تكوف ٟنم ولو على األقل وجبة ...  ف كوف فيو بركة
ف الناس حاليًا أيكلو ألف ، .. و ل كوف فيها بركةيىل بي ـ يو نـو بعد نـو من يف كل نو 

والزوج  ،أتكل وحدىاوأيكل ريارج البيت، والزوجة ُفرادال، فاإلبن أييت من الدرس 
 !!وحده، فمن ينن أتيت الحيكة؟
 ،وكاف قد قُرب غروب الشمو ،اٗنعوا ما معكم من الءعاـ فقاؿ ٟنم قائدىم:

و صل  اٞنغرب   أنكل، ويوصى بعدـ  ضااة اٞنصابيح وجلسوا أيكلوف، وبعد يف ا  هوا 
فوجدوا الءعاـ كلو و  أيكل منو يحٌد والكل  ثر  ،يمر إبنقاد اٞنصابيح ،ءعاـمن ال
 ، وى  موجودة وال زالت،   نرضوىذه ى  الف وة اإلسالميةو على  فسو ....  ريوا 

 وكل واحد ترؾ الءعاـ ألرييو، ٞناذا؟ ،يحٌد يف أيكل
                . 

يف ىذه ا نة  زلت يف قوـٍ من األ صار ينضاً ُيىدإ  ىل يحدىم ريس كبٍش  :وُروإ
ج هبا منو، فجاا  ليو ويعءاىا لو، وريال الثاين يف مشونة، فريال يف يرياه يف اإلسالـ يحو 

قيل مر ت الريس على  يف اإلسالـ يحوج هبا منو، فذىب  ىل الثالث ويعءاىا لو، يريًا لو
  رجعت  ىل األوؿ مرة ُيريرال، ولذلب  زؿ  روانة على تسعة بيوت،ويف  سبعة بيوت،

  ..                 قولو:

ويف ، ويف واقعة الًنموؾ َنوار دمشق :واألعجب من ذلب يف ساحات الق اؿ
ب ريال ابن عمو جر٪ناً، فذى اٞنعركة كاف رجٌل من األ صار ُنسم ى ُحذنفة العدوإ 

اٞناا، فن ار  ليو يف اذىب  ليو، فريال نءلب رجاًل  رير  يف أيتو ّناا، فريال فن ار ، ليو
الثاين رجاًل اثلثًا نءلب اٞناا فن ار  ليو، فذىب  ىل الثالث فوجده قد مات، فعاد  ىل 

 ،  نشربوامات الثالثة و  ، فعاد  ىل ابن عمو فوجده قد مات!الثاين فوجده قد مات
 .     م فازوا بوساـولكنه

نق وم ىذه  والفوز العظيم نـو الدنن؟ ،من اٞنفلوٌن من الذإ نرند يف نكوف
  ::                 العقبة:
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نوجد مؤمٍن  الأل و  .. ٪ناوؿ يف ٫ُنرج  فسو ونعاًف  فسو من مرض الُشحُّ والبخل
 :ِنيل، قاؿ 

ُُٔع  الال  }} ُُٔعَِٜذَت ُٕ  ايٗؼٗح،ايٗؼٗح،  َِٜذَت َُٕٚاإل٢مَيا ًٞٔب  ٔؾٞٔؾٞ  َٚاإل٢مَيا ًٞٔبٜق ٣ٔ  ٜق َٔ ٣َُِٔؤ َٔ {{  ٜأَبّذاٜأَبّذا  َُِؤ
ٖٔ

  

ال نكوف عنده ثقًة يف هللا الشويح ...  أل و كيي نكوف مؤمنًا ونكوف  ويوًا؟!
 تعاىل ألف هللا قاؿ:

َٔ  َٜاَٜا  }} َٔاِب َّ  اِب َّآَد ِْٔؿِل  آَد ِْٔؿِلٜأ ِْٔؿِل  ٜأ ِْٔؿِلٝأ ِٜٝو  ٝأ ًٜ ِٜٝوَع ًٜ {{  َع
ٔٗ

  

 :٩نب يف ن ول ى ِنُلق اٛنود واإلكراـ واإل فاؽ: فلوٌن ن اٞنلك  نكوف اٞنؤمن مف
وعلى كل  ، وعلى الي امى ، وعلى اٞنساكٌن ،وعلى اٞنس ضعفٌن، على فقراا اٞنسلمٌن

حب ٩ن از عقبة الُشحِّ ونكوف من ...  من نس وق اإل فاؽ من بٌن اٞنسلمٌن يٗنعٌن
 الصادقٌن.

  التابعوٌالتابعوٌ

 سنؿ هللا يف  كوف منهم  ندىم  ىل نـو الدنن، والذنوالذنن من بع الِصني الثالث
 :           ....  يٗنعٌن:

 كل يىل اإلسالـ السابقٌن من عصره  ىل نـو القيامة. من ىم؟
م وكا وا ما األدب الواجب عليهم ٥نو  ريواهنم الذنن سبقوىم  إل٬ناف يو عاصروى

 نا هللا  لواجب ٥نو ذلب فقاؿ:يدب ؟على طاعة الر٘نن 
           : وىذا يوال ...  :  
            ::   فإذا ذُكر يمامو رجٌل من السابقٌن  ف

 كاف من الصوابة األولٌن، نقوؿ كما قاؿ عنهم رب العاٞنٌن:
                                                           

 ُزٗزح رػٖ   عٌَهصغن الطجزاًٖ ّهظٌي اؽوي عي اثٖ  ٖٔ
 الجخبرٕ ّهظلن عي اثٖ ُزٗزح رػٖ   عٌَ ٗٔ
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                                              ((ٔٛٔٛ)الف ح)الف ح ، ،

 و ف كاف سابقًا لعصرهيف ك ابو الكرًن،  ، ومن الذإ يثبت ذلب؟ هللا مهنع هللا يضرفيقوؿ: 
 ف مؤدبٌن، نقوؿو ف والءالب اٞنهذبو ولذلب كاف العلماا السابق!، نقوؿ: غفر هللا لو

زاا غفر هللا لو، يو قاؿ الشيخ بن تيمية ر٘نة هللا عليو، يو قاؿ : قاؿ الشيخ الغمثالً 
 دعو  بد يف أييت بعد الكالـ عنو بدعوة لو، ألف هللا يمران يف الشيخ فالف ياثبو هللا، فال

يو  ،يو  دعو لو  لر٘نة ، ٞنغفرةلو طاٞنا سبقنا  إل٬ناف، فنون مءالبوف  لدعاا لو  ما 
 :، كما قاؿ  ذكر  ال ١ناسنو، فندعو لو دعوًة طيبة وال  دعو أبف نثيبو هللا 

َٔ  اِرٝنُشٚااِرٝنُشٚا  }} ََََٔخأط ِِ   َََخأط َِٛتاٝن ََ ِِ َِٛتاٝن ََ}}
ٔ٘

  

وسُيسائلو  هللا   ىل لقد يفضى !وما  ن نا بذلب؟نقولوف: عمل كذا وكذا!! 
ىو  وهللا  ؟!!عن ذلب، وما  نين بذلب ويان   يطلن على  ي و، وال يعرؼ سرنرتو

   الذإ سيواسبو أل و:                                 ((ٜٜٔٔ)غافر)غافر. 
 جرة   والغلُّ   ::            واألدب الواجب ٥نو اٞنعاصرنن لنا: 

ن  عيش معهم يف لذنوال حقد وال حسد وال بُغض ل رهوال كُ  نكوف ىناؾ غلال كبًنة، ف
ومن ذوؽ القر ف العاا ي و قبل يف نقدـ ىذه   ::..           زما نا:

ا داب طلب من اٞنؤمن يف نءلب من هللا يواًل يف نغفر لو، أل و ال نس ءين يف نقـو 
ر لو يف القياـ ُنقوؽ السابقٌن، يو فيءلب من هللا يف نغف ... نبغ نهبذه اٜنقوؽ كما 
وقصوران وجهلنا  غفر لنا تقصًنانونقوؿ: ربنا ا عاصرنن، فيبدي يوالً القياـ ُنقوؽ اٞن
                       وغفل نا وبعدىا:

                    ... ... سنؿ هللا  اده يف ٩نعلنا من عب
السابقٌن، ويف ننظمنا يف ركب عباده اٞنفلوٌن، ويف نعلمنا األدب الراق  من  ريوا نا 
السابقٌن واٞنعاصرنن من اٞنؤمنٌن يٗنعٌن، ويف ال ٩نعل يف قلوبنا غاًل للذنن  منوا، ويف 

ل عباده اٞن قربٌن  ىل ٬نأل قلوبنا ّنوب و، و١نبة حبيبو ومصءفاه، و١نبة ك اب هللا، و١نبة ك
 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى  لو وصوبو وسل م..  رة هللاحض

                                                           
 عبهع الززهذٕ ّاثٖ  اّ  عي اثي عوز رػٖ   عٌِوب ٘ٔ
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                            ((6363التوبةالتوبة))
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  ييأسرار التقويم اهلجرأسرار التقويم اهلجر..33
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  ٔييأسرار التقويم اهلجرأسرار التقويم اهلجر
يو  إ، ألف العاـ اٟنجر إح فاا أبوؿ العاـ اٟنجر  اال٥نن  دعوا كل اٞنسلمٌن  ىل

كل    رعو يف اري اره رب العاٞنٌن وربط بو إىو العاـ الذ -ينهما  ئت  - إالعاـ القمر 
                            وقت وحٌن: 

            ((ٖٖٙٙال وبةال وبة)) فكل إالعاـ اٟنجر  ىذا الكالـ يف ،
الصياـ مرتبط بشهر من فعاـ، تشرنعاتب مرتبءة هبذا ال توقي اتب وكل حسا تب يف

 وىو  هر رمضاف: إي هر ال قوًن اٟنجر 
َُٛا  }} َُٛاُؿٛ ٘ٔ  ُؿٛ َٜٔت ٘ٔٔيُشِؤ َٜٔت ُٛٔشٚا  ٔيُشِؤ ُٛٔشٚاَٜٚأٞؾ َٜٔت٘   َٜٚأٞؾ َٜٔت٘ ٔيُشِؤ {{ٔيُشِؤ

ٕ
  

ْنب  والزكاة  ذا كا ت زكاة األمواؿ يو زكاة الذىب يو زكاة عروض ال جارة اليت
ها على ، ألىن لو حسب إ، فيجب حساهبا عليو ال على العاـ اٞنيالدإمرة كل عاـ ىجر 

ثالٖنائة وٙنسة  إوُيصبح مدنوانً، ألف العاـ اٟنجر  سن كسر عند هللا  إالعاـ اٞنيالد
 ثالٖنائة وٙنسة وس وف نومًا وربن، فإذا حسبت زكايت إوالعاـ اٞنيالد ،وٙنسوف نوماً 

 .كل عدة سنٌن سينكسر على  زكاة سنة هلل   يؤدىاإف  ف إعلى العاـ اٞنيالد
يىل الكهي كا وا من يتباع سيدان عيسى  إ يفلعاـ اٟنجر ومن حرص هللا على ا

  ماذا قاؿ؟ فلما َٓنَد ث هللا عنهم  - إال قوًن اٞنيالد إي -                   
           ،إ  ذكر اٟنجر وىذا  ل قوًن اٞنيالدإ :                ((ٕٕ٘٘الكهيالكهي)) 

بد من اإلثنٌن معاً،  اللكن فقط!!  إ ذكر اٞنيالد أل نا، إنا اٟنجر حب  ع ز ب قو٬ن
ثالٖنائة وتسعة ىجرنة، وىذا  عجاز   و ٜنسا ت الدقيقة فإف ثالٖنائة سنة مشسية ى

 .ا ايت القر  يةيف  لرب الحينة
ثالث وس وف سنة ىجرنة يال حواىل س وف سنة ميالدنة، فكل  عاش رسوؿ هللا 

                                                           
 مٕٓٔٓ/ٕٔ/ُٕـ ٖٔٗٔهي نٓ الؾغخ ٕٙالخو٘ض  –الوصب ٓ  ٔ
 الجخبرٕ ّهظلن عي اثٖ ُزٗزح رػٖ   عٌَ ٕ
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ارتبءت بو كل الكائنات،   الذإ أل و ال قوًن اإلٟناٟنجرإ  نا  ل قوًن رعيف  اٜنسا ت
  فالكائنات غًن مرتبءة  لشمو بل  لقمر، واٜنم:                   ((ٜٜٔٚٔٚالبقرةالبقرة)) 

وىى  واؿ وذو القعدة وذو اٜنجة، ونـو عرفة نـو ال اسن من ذال اٜنجة وال ٩نوز يف 
 .هللا  ن غًن، ألف ىذا تقوًن
حب ٬نر علينا رمضاف كل ثالث  إكل ىذه ال وقي ات  ٟنجر   جعل هللا 

 ،كل األزماف يف  اٜنر والحيد واٝنرني، واٜنم أييتيف  كل األزماف،يف   وثالثوف سنة
زماف ومكاف  إألف اإلسالـ دنن صاٌف لكل زماف ومكاف، فيكوف اٛنو اٞنناسب ألىل ي

 اً األايـ اٞنيالدنة فإ و سيكوف ميعاديف  لكن لو كاف نذىبوف فيو ٜنم بيت هللا اٜنراـ،
 .... على  ريرنن ياً سيكوف رحيماً بقـو وقاسو ، اً جامد اً اثب 

 لكن  رع هللا ر٘نة اتمة للخلق يٗنعٌن.
من   ، فدورة النساا ٕنشإحب تشرنعات النساا  ل قوًن اٟنجر  جعل هللا 

يو ثالثوف، وال تزند على ذلب،  ،وعشروفيو تسن  ،وعشروف نوماً   ما ٖناين ،دورة القمر
 ذكرىا ٞنن نرندوف اإل٤ناب يو أترير عنهم اإل٤ناب، اليت  ولذلب من ضمن األسرار

  احسب حب ليلة يربن عشرة  فيو الدورة للسيدة يئفنقوؿ ٟنم: احسب يوؿ نـو ْن
ح، القمر، وتكوف جاىزة لل لقييكمل حاالهتا ويمت ىال ها كيف  حيث تكوف البونضة

عشر والثالث عشر والرابن عشر حيث تكوف  الثاين ح ياط ن م اٜنساب ليااولال
ىذه األايـ، حب من نرند يال نس خدـ وسائل ٞننن للومل يف  البونضة جاىزة لل خصيب

 ال شرنعات اإلٟنية ..يف  ... يسرار ر  ية ٖ قوؿ لو ْننب ىذه األايـ فال ٪ندث ٘نل
، و٘نل النساا، ووالدة النساا كلو على ال قوًن بعد ذلب عدة النساا   أييت

  : إاٟنجر                           ((ٔ٘ٔ٘ؼؼاألحقااألحقا))  :اٜنمل تسعة ي هر ىجرنة 
                                     ((ٕٖٖٕٖٖالبقرةالبقرة))  وعدة النساا إ ل قوًن اٟنجر ،

  عدة طالؽ:  ذا كا ت                                      ((ٕٕٕٕٛٛالبقرةالبقرة))  قروا
                                                           

زض ألى عفب اد الٌظفبذ رخزلفف ّرزجفبٗي زغت ثبرجبع رلك الْط٘لخ هزاعصخ الطج٘ت الوخهي رعلٔ  ٖ
 ّاثي للوزاح هي اى رظزج٘ي ؽزٗقخ الؾظبة ثبألعيا  الزٔ رزٌبطت هصِب علٔ الزؾيٗي.
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وليست ي هر، بعض األئمة يريذوىا على يهنا ثالث حيضات، وبعض األئمة يريذوىا 
  على يهنا ثالثة طُهر، اٞنهم يف أتتيها الدورة ثالث مرات، و ذا كا ت عدة وفاة:       

                                                        ((ٕٖٕٖٗٗالبقرةالبقرة))  إ ٟنجر 
حسا ت قمرنة ألف فيو يسرار  ٟنية ال نس ءين  ، فكل حسا ت هللا إوليو  ٞنيالد

 ٟنم بشنهنا. البشر اك شافها  ال ما ي ح اٞنوىل 
ي ح لنا هبا اٞنوىل: ما سر اح فاظ البوار ّنياىها ال أتسن اليت  سرارمن ضمن األ

وال ت عفن وال ت غًن؟ اٞنوج، وما سبب اٞنوج؟ اٞند واٛنزر للقمر، فالقمر نصنن اٞند 
وضعها فيها الواحد اليت  ٔنلط مياه البوار من األمالحاليت  واٛنزر في م عمل األمواج

ما  اا هللا ال ت عءن وال أتسن وال ت عفن رغم ما نُلقى  القهار، فُ وفظ ىذه اٞنياه  ىل
ل ه اٜنِ ؤ فيها ٣نا ال حصر لو من األ ياا القابلة للعفو ة وغًن ذلب، لكن ىو الءهور ما

 اؿ فيو صلوات رَّب وتسليماتو عليو:مي  و كما ق
{{  َٛ َُٖٛ ُُٗٛس  ُٖ ٤ٛ ُُٗٛساي ٤ٛ ُٙ  اي ََُٙاُؤ ٌٗ  ََاُؤ ٌٗاٞئخ ُ٘   اٞئخ َِٝتُت ََ ُ٘ َِٝتُت ََ}}

ٗ
  

ىذا األمر، لكن يف  وا ٩نروف بعض ال جاربرّنا بعض علماا النبات ما زال
القمرنة،  اللياايف  الفالحٌن اك شفوىا  لسليقة والفءرة، اك شفوا يف الثمار تنمو وتزند

ال نعرفو  ال  اٞنظلمة، ما عالقة القمر إبطالة ىذا الثمر؟!! سرٌّ  اللياايف  وْنمد وتثبت
قالوا يف ما نفعلو القمر من مد ، حب يف بعض علماا الءب حاليًا من اصءفاه هللا 

ضغط اإل ساف، فالضغط فيو مد وجزر بسبب الدورة الدمونة، يف  البوار نعملويف  وجزر
 ٪نركها؟ القمر.الذإ  من

بد يف  بينها و كشفها للمسلمٌن، الذنن  فالسنٌن اٟنجرنة فيها يسرار ر  ية ال
رنة عليها مدار األ هر اٟنجن كل األ هر اٞنيالدنة!!يف  وركزوايدارو ظهرىم ٟنذه األ هر 

 حياتنا ال شرنعية ...
 وال  لشهور وال  لسنٌن: العمر ليف ساف ال ٪نسبو الر٘نن  ألايـ وال  للياا

                                                           
 طٌي اثٖ  اّ  ّالززهذٕ عي اثٖ ُزٗزح رػٖ   عٌَ ٗ
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                                                            ((اٞنؤمنوفاٞنؤمنوف))  ألف
ـ هلل غًن يايمنا، فنايمنا حسب  روؽ الشمو، من السبت  ىل اٛنمعة، لكن ىناؾ ياي
  يايـ هللا:                                         ٗٚٗٚاٜنماٜنم  ونـو اٛنمعة

ِنمسٌن يلي سنة، ونـو اٛنمعة ىو نـو القيامة أل و س قـو فيو القيامة كما يريحي النىب 
 :                                  ((ٗٗاٞنعارجاٞنعارج)) كما ٓنسبوف   إومقداره ي

ال ٪نسب يايمنا  ، فاهلل ي  م، يما حسب و الصادقة اٜنقيقية ال نعلمها  ال هللا 
داريل اإل ساف،  َفو داريل و َفو يف  ترتدداليت  ويعماران بذلب و ٧نا ٪نسبها  أل فاس

 و األريًن من اٛنائز يف ندريل وال ٫نرج يو ٫نرج وال نرجن.ريارج، والنفَ 
 كم عدد ي فاس اإل ساف؟
اليـو والليلة يربعة وعشروف يلي يف  ف اإل ساف ن نفوييىل علـو اٞنكا فة قالوا 

وحروؼ )دمحم  ،ي و جعل حروؼ )ال  لو  ال هللا( اثىن عشر  َفو، ومن حكمة هللا 
لو ذ وب  ال  لو  ال هللا دمحم رسوؿ هللا( غفر هللا رسوؿ هللا( اثىن عشر، فمن قاؿ )

 .... األربن والعشرنن ساعة
 :ولذلب قاؿ فيها 

ٍَ  ََاََا  }} ٍَٜقا َ٘  الال: : َعِبْذَعِبْذ  ٜقا َ٘إ٢ٜي ُ٘  إ٢الإ٢ال  إ٢ٜي ٤ً ُ٘اي ٤ً ِٔ  َطاَع١َٕطاَع١ٕ  ٔؾٞٔؾٞ  اي َِٔٔ َٔ  ٣ٌ ِٝ ٣ٌٜي ِٝ ِٚ  ٜي ِٜٚأ َٗاس٣  ٜأ َٗاس٣َْ َُٔظِت  إ٢الإ٢ال  َْ َُٔظِتٝط ٘ٔ  ٔؾٞٔؾٞ  ََاََا  ٝط َ٘ٔؿٔخٜٝؿٔت   َؿٔخٜٝؿٔت

َٔ ََٔٔ ٦َٚٝأت  َٔ ٦َٚٝأتايٖظ َٔ  َحٖت٢َحٖت٢  ايٖظ ََِٜٔظٝه ًٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َِٜظٝه ًَِٔٔج َٔ  َٗاَٗأَِج ََٔٔ َٓأت  َٔ َٓأتاٞيَخَظ {{  اٞيَخَظ
٘
  

ذىبت  ىل صويف و فموت كل سيئة تقابلها حب  (ال  لو  ال هللا) ذا قاؿ العبد 
 .ْند حسنة تقي َنوارىا

نبدي من اليقظة  ياً نوم ومن ذلب فإف اإل ساف اٞنسلم نعلم علم اليقٌن يف لو سجالً 
بد  ، فالإالعاـ اٟنجر نعلم علم اليقٌن ي و نبدي من بدانة  إ ىل اٞنناـ، ولو سجل سنو 

رياليًا من اٟنفوات  حب نُعرج  ىل هللا   للمؤمن من وقفة من السجل اٞناض
 .... والذ وب  واٞنخالفات والزالت واٞنعاص

                                                           
 هظٌي اثٖ ٗصلٖ الوْطلٖ ّارؾبف الخ٘ز الوِزح للجْط٘زٕ عي اًض رػٖ   عٌَ ٘
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ال وبة واالس غفار والندـ يف  ولذلب كاف سلفنا الصاٌف ٩نعلوف  رير يايـ العاـ
علوف بدانة العاـ اس ف اح ، و٩نتس وجب مغفرة الغفار اليت  وفعل األعماؿ الصاٜنة

السجل اٛندند ٞنا ُنس قبل من األايـ، فيف  وو و  إلكثار من البسملة، ونف  وو و 
  :، رياصة يف اٜنبيب دعا  ىل ذلب فقاؿ اً  لصياـ ليكوف يوؿ يايـ العاـ صيام

{{  ٌُ ٌُٜأٞؾَل ٢ّ  ٜأٞؾَل َٝا ـٚ ٢ّاي َٝا ـٚ َٕ  َبِعَذَبِعَذ  اي َََلا ََٕس َََلا ُِٗش  َس ُِٗشَػ ٘ٔ  َػ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ُّ  اي َُُخٖش ُّاٞي َُُخٖش {{  اٞي
ٙ

  

 الوة ريًن الكالـ، فيقريوف ما تيسر من ك اب هللا، حب تكوف بدانة ونبديو و ب
الصويفة طيبة، ولو كا ت البدانة طيبة واٝنإنة طيبة فإف هللا ن غاضى عما بينهما، قاؿ 

 حدنثو القدسى:يف  هللا تعاىل
{{  َٔ َٔاِب َّ،  اِب َّ،آَد ْٔٞ  آَد ـِش٢  ََٚبِعَذََٚبِعَذ  اٞيٜؿِذش٢اٞيٜؿِذش٢  َبِعَذَبِعَذ  اِرٝنِشْٔٞاِرٝنِش ـِش٢اٞيَع َُا  ََاََا  ٜأٞنٔؿٜوٜأٞنٔؿٜو  َطاَع٠١َطاَع٠١  اٞيَع ُٗ َٓ ِٝ َُاَب ُٗ َٓ ِٝ {{  َب

ٚ
  

 :٩نب علينا يال ٬نر بدانة العاـ كما ٕنر بقية األايـ اً  ذ
 !! وىيئة كما  رال علوف لباطلهم  كالً من يف يىل الكفر اللئاـ ٩ن

 اح فاالهتم!!!يف  وكثًن من اٞنسلمٌن نشاركوهنم
ىذه الذكرال، واي بشراان  ذا فعلنا ذلب أل نا   ٩نب علينا يٗنعٌن يف ٥نُ  اً  ذ
 :قوؿ اٜنبيب يف  سندريل

{{  ِٔ ََِٔ َُٖظٜو  ََ َُٖظٜوَت ٖٓٔتٞ  َت ٖٓٔتٞٔبُظ َِٓذ  ٔبُظ َِٓذٔع َٖٔتٞ  ٜؾَظأدٜؾَظأد  ٔع َٖٔتٞٝأ ُ٘  ٝأ ًٜ ُٜ٘ؾ ًٜ ٢ٕٗٝذ  َٔا١ٔ٥ََٔا١ٔ٥َ  ٜأِدُشٜأِدُش  ٜؾ ٢ٕٗٝذَػ {{  َػ
ٛ

  

اٞنسجد بفضل العاـ يف  فيجب يف  ُػَعرِّؼ يىلنا وجًنا نا ومن نصلوف معنا
 يف تكوف منا ٥نو ي فسنا  ننبغاليت  ،  ُعرفهم أبف لو  ن و، ولو قيم و، ولو اٞنواالةإاٟنجر 

 عاله.يف  و٥نو حضرة هللا جل
 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى  لو وصوبو وسلم

                                                           
 عي اثٖ ُزٗزح رػٖ   عٌَطؾ٘ؼ هظلن ّالززهذٕ  ٙ
 الشُي اثي ؽٌج  ّؽل٘خ األّل٘بذ ألثٖ ًص٘ن عي اثٖ ُزٗزح رػٖ   عٌَ 7
 الشُي الكج٘ز للجِ٘قٖ عي اثي عجبص رػٖ   عٌِوب 8
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  اإلسراء واملعراجاإلسراء واملعراج: : الفصل الثانيالفصل الثاني

  آية اإلسراءآية اإلسراء

  آيات املعراجآيات املعراج
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                             )اإلسراا()اإلسراا(
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  آية اإلسراءآية اإلسراء..44
  خرب اإلصزاء يف نتاب اهللخرب اإلصزاء يف نتاب اهلل

  تيشيُ اهلل تيشيُ اهلل 

  اإلصزاء بالزوح وادتضهاإلصزاء بالزوح وادتضه

  بني املضحس اذتزاو واملضحس األقصىبني املضحس اذتزاو واملضحس األقصى

  ةةمشاٍس الزحلمشاٍس الزحل

  أصزار اإلصزاء واملعزاجأصزار اإلصزاء واملعزاج
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  ٔآية اإلسراءآية اإلسراء..44
اٜنمد هلل الذإ من  علينا بفضلو وعءاايه، ويكرمنا يواًل  –بسمميحرلا نمحرلا هللا  

ِنًن دنن ي زلو على ريًن ريلق هللا، وزاد يف  كرامنا فجعلنا من يمة حبيبو ومصءفاه، ومن  
الوارث احملمدإ لسيدان رسوؿ هللا، علينا يف ىذا الزمن الكرًن فدل نا بفضلو ومنِّو على 

اللهم صلِّ وسلم و رؾ على سر كل عنانة، ومصدر كل والنة، وكنز كل رعانة، يلي 
ٛنمين يىل العنانة؛ سيدان دمحم و لو وصوبو ويتباعو  البدانة وايا النهانة، وسر اإللو 

 ٌن ايرب العاٞنٌن.واٞنَُسلِّمٌن ٟندنو، واٞنس ضيئٌن بنوره، واجعلنا منهم يٗنعٌن ...  م

  يف نتاب اهلليف نتاب اهلل  خرب اإلصزاءخرب اإلصزاء

عندما نقري اإل ساف ريحي اإلسراا يف ك اب هللا أيريذه العجب واال دىاش لدقة  
ساؽ كل يريبار ىذه الرحلة النبونة  فإف هللا ....  كالـ من نقوؿ للش ا كن فيكوف

لل  بدليل ليو يف كل مراحلها األرضية واٞنلكوتية والقدسية، ورد  على اٞنعرتضٌن، ود
عدودات ... يف كلمات م بعده ظن وال وىم وال  بهة على سيد األولٌن وا ريرنن 

عن ا الراف   ذا يصغينا  ليها آبذاف القلوب كشي هللا   نة واحدة من ك اب ربنا 
 .ة يقاـ هبا اٜنبيب احملبوب وي هدان ما فيها من سواطن الغيوب ومن مقامات عليِّ 

  تيشيُ اهلل تيشيُ اهلل 

يف  عليهم ردًا  دنًد ليو بعده نقٌن وال برىاف آبنة كالـ هللا  رد  هللا 
عن  عن قيود الزماف، و ّزِه هللا  القر ف، بدي ا ايت بكلمة )سبواف( نعين  ّزِه هللا 

ال ٪نيزىا زماف وال ٪نيط هبا مكاف، فما داـ الذإ  حيءة اٞنكاف، واعلم يف قدرة هللا 
 رج على فضل هللا جل يف عاله.يسرال ىو هللا فال ح

                                                           
 مٕ٘ٔٓ/٘/ُٖٔـ ٖٙٗٔهي رعت  ٕٗهظغي ا هبم اثْ الصشائن  ٔ
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القـو عن ي و عندما حد ث  ولذا وردت الرواايت الصويوة عن رسوؿ هللا 
 :  ىذه اٜنادثة وكاف كما قاؿ فيو ربو                                 

      )ر، يو يف بيت ابنة عمو اٜنراـ، يو يف اٜنج وكاف يف ىذه الليلة يف بيت هللا )النجم()النجم
يـ ىاينا على اري الؼ الرواايت، اٞنهم ي و كاف يف حيءة بيت هللا اٜنراـ، ويف الصباح 

 وجااه يبو جهل وقاؿ:  ،َنوار الكعبةجلو 
{{  ٌِ ٌَِٖ َٖ  َٕ َٕٜنا ِٔ  ٜنا َِٔٔ ٤ِٕٞ؟  َٔ ٤ِٕٞ؟َػ ٍَ  َػ ٍَٜؾٜكا ٍُ  ٜؾٜكا ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ِِ،: :   اي ِِ،ََْع ٍَ  ََْع ٍَٜقا َٛ؟  ََاََا: : ٜقا َٛ؟ُٖ ُٖ  :ٍَ ٍَ:ٜقا ُ٘  ٜقا ْٖ ُ٘إ٢ ْٖ َٟ  إ٢ َٟٝأِطش٢   ٔبٞٔبٞ  ٝأِطش٢

ًٜ ِٝ ٤ً ًٜاي ِٝ ٤ً ٍَ  ١ٜ،١ٜ،اي ٍَٜقا َٔ؟،  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢: : ٜقا ِٜ َٔ؟،ٜأ ِٜ ٍَ  ٜأ ٍَٜقا ِٝٔت  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢: : ٜقا ِٝٔتَب َُٞكٔذغ٢،  َب َُٞكٔذغ٢،اٞي ٍَ  اٞي ٍَٜقا ِٖ: : ٜقا ُِٖث َٔ  ٜأِؿَبِخَتٜأِؿَبِخَت  ُث ِٝ ََٔب ِٝ   َب

َٓا؟ ِٝ َْ َِٗشا َٓا؟ٜظ ِٝ َْ َِٗشا ٍَ  ،،!!ٜظ ٍَٜقا ِِ: : ٜقا ََِِْع {{  ََْع
ٕ

  

وا ظر  ىل دقة اللفظ النبوإ   نقل )يسرنت( ولكن قاؿ: )ُيسرإ يب(  سب 
توىل اٞنعراج ىو  ، وما داـ الذإ توىل اإلسراا ىو هللا، والذإاإلسراا  ىل ذات هللا 

 ألف يمره بٌن الكاؼ والنوف. هللا فال حرج على فضل هللا 

  اإلصزاء بالزوح وادتضهاإلصزاء بالزوح وادتضه

توىم البعض يف اإلسراا كاف رحلة منامية، ولو كاف رحلة منامية ىل كاف سيعرتض 
عليو الكافرنن؟! ما اٞنا ن ألإ   ساف ياًي كاف يف نبيت يف فرا و وتذىب روحو  ىل يإ 

ألرض، يو  ىل يإ موضن يف اٞنأل األعلى، وجسده كما ىو يف مكا و   ن ورؾ، بقعة يف ا
 وىذا   ا ليو بعجيب.

َنسده وروحو، ونذىب  ىل بيت هللا  ولكن العجب العجاب يف نذىب النر 
 عندما قاؿ: اٞنقدس، و٩نمن هللا النبيٌن واٞنرسلٌن، وكا وا كما ُروإ عن ييب ذر 

{{  ٢ِ ٢ِٜن َٕ؟  ٜن ٛٗٝ ٖٓٔب َٕ؟اي ٛٗٝ ٖٓٔب ٍَقٜٜق  اي ٍَا ـٔ  َٔا١ٝ٥ََٔا١ٝ٥َ: : ا ـٜٔأٞي َٕ  َٜٚأِسَبَع٠١َٜٚأِسَبَع٠١  َْبٍَّْٞٔبٍّٞٔ  ٜأٞي ََٕٚٔعِؼُشٚ ـَ  َٚٔعِؼُشٚ ـَٜأٞي ًُٞت  َْٔبٍّٞ،َْٔبٍّٞ،  ٜأٞي ًُٞتٝق ٢ِ: : ٝق ٢ِٜن   ٜن

َٕ ُُِشَطًٝٛ َٕاٞي ُُِشَطًٝٛ ِِ؟  اٞي ُٗ ِٓ ِِ؟َٔ ُٗ ِٓ َٔ  ٍَ ٍَٜقا {{  َعَؼَشَعَؼَش  ََٚثالَث١ََٜٚثالَث١ٜ  َٔا١ٕ٥َ،َٔا١ٕ٥َ،  َثالُخَثالُخ: : ٜقا
ٖ

  

                                                           
 هظٌي اؽوي عي اثي عجبص  ٕ
 راطٌي الجِ٘قٖ ّالؾب ن فٖ الوظزي ٖ
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  لو يف  نهنم:  ُٗنعوا لو، وصافووه، وحادثوه، وقاؿ هللا                
                   ((ٗ٘ٗ٘)الزريرؼ)فسنٟنم عن رساالت هللا اليت كلفهم هبا، وعن  جا ت  الزريرؼ

قومهم،   تقدـ األمٌن جحينل ويمسب بيده وقاؿ: اي رسوؿ هللا تقدـ فصلِّ هبم فن ت 
 اإلماـ ٟنم:

ا ّراذا ئن اًفففففذ ا هفففففبم لِفففففن ا ّراذا ئن اًفففففذ ا هفففففبم لِفففففنُطففففففْو   ُطففففففْو

  

  قففففي ثففففبٗصْا علففففٔ طففففي  الوزبثصففففخقففففي ثففففبٗصْا علففففٔ طففففي  الوزبثصففففخ

ُُُن اًفففففذ ٗفففففب طفففففز  الْعفففففْ  ّا   ُُُن اًفففففذ ٗفففففب طفففففز  الْعفففففْ  ّااثفففففْ   اثفففففْ

  

ُن قجفففففففف  الوصبٌٗففففففففخفخففففففففز فخففففففففز  ُن قجفففففففف  الوصبٌٗففففففففخّطففففففففِزّ   ّطففففففففِزّ

بٌن السماا واألرض    صعد  ىل السماوات يف رحلة اٞنعراج، وكما يريحي   
مسًنة ٙنسمائة عاـ، وبٌن كل ٚناا وٚناا مسًنة ٙنسمائة عاـ، وعرض كل ٚناا مسًنة 
ٙنسمائة عاـ، سافر كل ذلب،    ىل سدرة اٞنن هى،    ىل اٛننة وما فيها،    ىل العرش، 

العوا  القدسية،   رجن وفرا و الذإ كاف انئمًا عليو   نحيد بعد؛ ما زاؿ ساريناً     ىل
 عندما كاف انئماً صلوات ريب وتسليماتو عليو.

ذلب كلو يف ىذه ا ايت الكر٬نة اليت اف  ح  ىذا ىو موضن العجب، يزاؿ هللا 
      قاؿ:  هبا سورة اإلسراا، فبٌن  يف اإلسراا يواًل  لروح واٛنسد، أل و

      واإلماـ يبو العزائم :نقوؿ يف ذلب 
  لفففففف  عجفففففي ٗقزؼفففففٖ الغظفففففن الفففففذٕلفففففف  عجفففففي ٗقزؼفففففٖ الغظفففففن الفففففذٕ

  

  ف٘فففففففَ رّػ ثففففففف  ّعقففففففف  ّالخ٘فففففففباف٘فففففففَ رّػ ثففففففف  ّعقففففففف  ّالخ٘فففففففبا

 ذا كاف اإل ساف روح فقط فنقوؿ )روح فالف( و ذا كاف جسدًا بال روح فنقوؿ   
روح حل ت فيو من ريالقو )جثة فالف( ولكن ال  ءلق كلمة عبد  ال على جسم ح  ب

بروحو وَنسمو، وىذا ىو اإلعجاز  فكلمة عبد تق ض  ي و كاف ...  و رنو 
ريًن الحينة سيدان دمحم  الر ين، ولذلب فإف اإلسراا معجزة ر  ية ريالدة ريص  هبا هللا 

. 
ىا فيها بداايت رحلة اإلسراا وهناايهتا وكل اٞنرائ  اليت ر  ىذه ا نة بٌن  هللا 

 فيها، فاإلسراا الذإ ت ودث عنو ا نة حددتو من اٞنسجد اٜنراـ اٜنبيب 
  ىل اٞنسجد األقصى. 
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  بني املضحس اذتزاو واملضحس األقصىبني املضحس اذتزاو واملضحس األقصى

          واح فظ هللا  للمسجد اٜنراـ بقدره، ألف اٞنسجد
بركة معنونة ألف حولو مقامات األقصى  رؾ هللا حولو بركة حسية يف الزرع الذإ حولو، و 

اال بياا واٞنرسلٌن السابقٌن، موضن والدهتم، وموضن وفاهتم، وموضن وضن يجسامهم، 
حوؿ اٞنسجد  وموضن تنزؿ الوح  اإلٟن  عليهم ... ىذه بركات معنونة جعلها هللا 

 اٞنقدس. األقصى يو بيت هللا 
  لكن اٞنسجد اٜنراـ قاؿ هللا تعاىل فيو:                              

        ((ٜٜٙٙ)ؿ عمراف )ىو  فسو مبارؾ، فليست الحيكة حولو بل الحيكة فيو أل و بيت هللا   ؿ عمراف
  األعظم الذإ جعلو هللا  قبلة ألمة اٜنبيب اٞنصءفى. 

  مشاٍس الزحلةمشاٍس الزحلة

 نقل هللا )لًنال من  ايتنا ( و ٧نا           ٞناذا كا ت ىذه الرحلة؟ 
 سب اإلرااة  ىل هللا حب ال نعرتض معرتض، َمن الذإ كشي لو اٜنجاب ويراه؟ هللا جل 

 ىو الذإ يراه فال حرج على فضل هللا. يف عاله، وما داـ هللا 
      ،ايت يف اٞنلب، و ايت يف اٞنلكوت، و ايت يف اٛننة 

 يخنا الشيخ دمحم على سالمة ىذه ا ايت فقاؿ:  و ايت يف القدس األعلى، وقد فص ل
ويف  ،ا ايت الكو ية وا ايت اٞنلكوتية وا ايت القدسية يف ُنْشِهَد هللا رسولو 

نكا فو هبذه ا ايت يف مواقعها وعلى طبيع ها، حب نعاننها بكل ما فيها وما ٪نيط هبا 
 .بمن معاف ويسرار وغيو 

ولكن يراد هللا يف  ،وكاف من اٞنمكن يف نرال رسوؿ هللا كل   ا وىو يف مكا و
ما  نشرؼ بو عوا  اٞنلب واٞنلكوت وحضرات القدس األعلى، وينضا ليسرإ عنو 

 .بو من يحزاف و الـ بسبب تكذنب قومو وجوودىم لو قد ي   
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وىذه ا ايت  ،لكحيالواٜنكمة األعلى من كل ذلب ى  يف نرنو هللا  ايتو الذاتية ا
ى  رؤنة حضرة الذات األحدنة منزىة عن الكم والكيي واٜنيثية و القدسية الكحيال 

َنمين ٗناالهتا وجالالهتا وكماالهتا ويٚنائها وصفاهتا وغيوهبا وي وارىا وهبائها وْنلياهتا، 
   وىذا سر قولو تعاىل:                                        )وسر  )النجم()النجم

  قولو تعاىل:                                                      )النجم()النجم( 
وقحي  ،ويرض مدنن ،ه ى  دار ىجرتوايف  سرا وا ايت الكو ية اليت ر ىا 

 ،واٞنسجد األقصى ،ح عليو السالـموسى عليو السالـ، وبيت ٜنم مكاف مولد اٞنسي
 ،والرسل واأل بياا ،وعا  السموات ،والصخرة، وا ايت اٞنلكوتية مثل اٛننة والنار

 ،واٜندنث  ليهم ،وكذلب رؤن و للمالئكة وعمار السموات ،ويحواؿ اٞنكذبٌن والكافرنن
ذه الرحلة، من غيوب ى وكل ما يريحيان بو رسوؿ هللا  ،والبيت اٞنعمور ،وسدرة اٞنن هى

       وهللا سبوا و ىو الذإ يراه ىذه ا ايت بقدرتو وُنكم و كما قاؿ تعاىل:
            . 

أل و        ويٗنلها يف قولو:   ايت العد ٟنا وال حد ٟنا ذكرىا هللا 
 ر٬ن ٌن من يوصاؼ هللا: ٗن لو مواله بصف ٌن ك            فإذا كاف
يف اٜندنث القدس  الذإ نرونو   ذا يكـر عبداً لصالحو وتقواه نهبو كما قاؿ  هللا 

 عن حضرة هللا:
ٖٞ  َتٜكٖشَبَتٜكٖشَب  ََاََا  }} ٖٞإ٢ٜي ٤ِٕٞ  َعِبٔذَٟعِبٔذٟ  إ٢ٜي ٤ِٕٞٔبَؼ ٖٞ  ٜأَحٖبٜأَحٖب  ٔبَؼ ٖٞإ٢ٜي ُٖا  إ٢ٜي ُٖأَ َٔ  ُ٘ ُ٘اٞؾَتَشِكُت ٘ٔ،  اٞؾَتَشِكُت ِٝ ًٜ ٘ٔ،َع ِٝ ًٜ ََ  َع َََٚ ٍُ  ااَٚ ٍََُٜضا   َعِبٔذَٟعِبٔذٟ  ََٜضا

ٖٞ  ََٜتٜكٖشُبََٜتٜكٖشُب ٖٞإ٢ٜي ٢ٌ  إ٢ٜي َٛأؾ ٖٓ ٢ٌٔباي َٛأؾ ٖٓ ُ٘،  َحٖت٢َحٖت٢  ٔباي ُ٘،ٝأٔحٖب ُ٘  ٜؾإ٢َراٜؾإ٢َرا  ٝأٔحٖب ُٜ٘أِحَبِبُت ُِٓت  ٜأِحَبِبُت ُِٓتٝن ُ٘  ٝن َُٔع َُ٘ط َُٔع َُُع  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  َط َُُعَِٜظ ٘ٔ،  َِٜظ ٘ٔ،ٔب ُٙ  ٔب ـََش ََُٙٚب ـََش   ََٚب

ـُٔش  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ ـُٔشُِٜب ٘ٔ  ُِٜب ٘ٔٔب ُٙ  ٔب ََٜذ َُٚٙ ََٜذ ُٛٔؽ  اي٤ٔتٞاي٤ٔتٞ  َٚ ُٛٔؽَِٜب َٗا،  َِٜب َٗا،ٔب ُ٘  ٔب ًٜ َُ٘ٚس٢ِد ًٜ ُِٔؼٞ  اي٤ٔتٞاي٤ٔتٞ  َٚس٢ِد ُِٔؼَٜٞ َٗا،  َٜ ِٝ ًٜ َٗا،َع ِٝ ًٜ ِٔ  َع َِٜٔٚي٦ٔ ٓٔٞ  َٜٚي٦ٔ َٓٔٞطٜأٜي   َطٜأٜي

ُ٘ألأٝٝل  ِبٔذِٟبٔذٟعََع ٖٓ َٝ ٔٛ ُِ٘ع ٖٓ َٝ ٔٛ ٢ٔ  ِع ٢َٜٔٚي٦ٔ ْٔٞ  َٜٚي٦ٔ ُ٘ ألأٝٝل  اِطَتَعاَرْٔٞاِطَتَعاَر ْٖ ُ٘ ٔعَٝز ْٖ {{ٔعَٝز
ٗ

  

بسمعو فيسمن  هلل ونُبصر  هلل،   ذا كاف العبد اٞنؤمن  ذا اتقى هللا ٗن لو هللا 
؟!! فيَن عن  فسو، وفيَن عن حسو، وفيَن عن كو و، فما  لكم ُنبيب هللا ومصءفاه 

                                                           
 طؾ٘ؼ الجخبرٕ ّاثي ؽجبى عي اثٖ ُزٗزح  ٗ
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كلما كا فو َنماؿ  ز ه   يلة، حب يف هللا وفيَن عن كل   ا ُعرض عليو يف ىذه الل
ذاتو الشرنفة عن النظر  ىل ىذا اٛنماؿ، أل و ال نرند  ال النظر  ىل اٛنماؿ الكل  اإلٟن ، 

 :  ولذا قاؿ فيو ربو                       ((ٔٚٔٚ)النجم)النجم. 
 من عوا  الر٘نن،   نل فت  ىل عا  اٞنلكوت، و ىل عا  اٛنناف، وال  ىل يإ عا 

و ٧نا كاف  غلو كلو ّنواله؛ ال نرند  ال يف ن م ن و٪نظى ّنواله جل يف عاله، فجعلو هللا 
 :٠نماًل أبوصافو اإلٟنية فقاؿ يف  ن و           ألف هللا ْنلى عليو أبوصافو 
       فو هللا السمين بسمن هللا، والبصًن ببصر هللا ٞنا كا    بو من

 كحيايا هللا وٗناؿ هللا وجالؿ هللا وكماؿ هللا جل يف عاله.
كاف فوؽ السماوات   ىذه الرحلة اٞنباركة اإلٟنية ن سائل البعض: وىل هللا 

، بٌن  ىذه اٜنكمة  مامنا يبو حب نذىب  ليو اٜنبيب اٞنصءفى ونراه؟ حا ا هلل 
 فقاؿ: العزائم 

  غبصففففففخغبصففففففخّؽكوففففففخ ئطففففففزاذ الؾج٘ففففففت ئّؽكوففففففخ ئطففففففزاذ الؾج٘ففففففت ئ

  

  لصبلوفففففففَ األعلفففففففٔ ّرؽوفففففففخ ؽٌفففففففبىلصبلوفففففففَ األعلفففففففٔ ّرؽوفففففففخ ؽٌفففففففبى

  ّلففففن ٗففففك رة الصففففزع فففففْ  طففففوبذٍّلففففن ٗففففك رة الصففففزع فففففْ  طففففوبذٍ  

  

  رٌففففففشٍ عففففففي  ٘ففففففف  ّعففففففي ثزُففففففبىرٌففففففشٍ عففففففي  ٘ففففففف  ّعففففففي ثزُففففففبى

  ّلكفففففففي  جِفففففففبر الغوفففففففبا ألُلففففففففَّلكفففففففي  جِفففففففبر الغوفففففففبا ألُلففففففففَ  

  

  هففففففي الصففففففبلن األعلففففففٔ ًّ٘فففففف  اهففففففبىهففففففي الصففففففبلن األعلففففففٔ ًّ٘فففففف  اهففففففبى

  
  أصزار اإلصزاء واملعزاجأصزار اإلصزاء واملعزاج

  ذاً ِ َ كاف اإلسراا واٞنعراج؟
 :كاف قربو من ربو  والرسوؿ 

، فكما ي و فوؽ العرش !!!فوؽ العرشوىو  وىو على الفرش كقربو من ذاتو 
طرفة    نغب عن ربو طرفة عٌن وال يقل، فهو على الثرال دومًا   نغب عن مواله 

عٌن وال يقل، بل كاف دائمًا ويبدًا ال ت م ن عيو و  ال َنماؿ هللا، حب ي و عندما يحب 
قلبو موضن   يئًا من الد يا كشي لنا يف الذإ حببو يف ذلب ىو مواله، أل و ليو يف

 :للوب غًن هللا جل يف عاله، فقاؿ 



 فوزي مذمد أبوزيد الصيخ                 تفسير آيات المهاسبات                           

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 
 : آية اإلسراء4                                  =7٘+ الفصل الثاهى: اإلسراء والمعراد        

َُا  }} ْٖ َُاإ٢ ْٖ ٖٞ  ُحٚبَبُحٚبَب  إ٢ ٖٞإ٢ٔي ِٔ  إ٢ٔي َِٔٔ َٔ   ُِ َٝاٝن ِْ ُِ ُد َٝاٝن ِْ {{ُد
٘

  

ال د يا وال    نقل يحببت ولكن قاؿ )ُحبِّب  ىل ( وقاؿ: )من د ياكم( أل و 
  ريرة ْنعلو نغيب عن هللا، و ٧نا  غلو يف كل ي فاسو ُنضرة هللا، ولذا قاؿ لو مواله: 

                 ((ٗٛٗٛ)الءور)فكاف أبعٌن هللا على الدواـ أل و كاف قلبو ليو فيو موضن  الءور
 .ُسمُّ اٝنياط لغًن الواحد األحد الفرد الصمد 

فكا ت حكمة اإلسراا يواًل: ليجدد لأل بياا واٞنرسلٌن العهد الذإ يريذه عليهم 
واٞنرسلٌن وىم يرواح  ورا ية؛  عندما يريذ العهد على األ بياا يف يزلو القدًن، فإف هللا 

،   ريلق من روحو يرواح النبيٌن واٞنرسلٌن، يواًل روح اٜنبيب اٞنصءفى  ريلق هللا 
ويريذ لو البيعة عليهم، وىم ي بياا قبل تكليفهم برساالت السماا، وقاؿ هللا تعاىل يف 

  ذلب:                         ((ٛٔٛٔ)ؿ عمراف )نقل )اٞنرسلٌن( ألهنم   نكو وا قد     ؿ عمراف
 :يرسلوا  ىل قومهم بعد، و ٧نا كا وا يف عا  النبوة، وعا  النبوة قبل اٝنلق نقوؿ فيو 

ُِٓت  }} ُِٓتٝن ٍَ  ٝن ٖٚ ٍَٜأ ٖٚ ٝٚنَي  ٜأ ٖٓٔب ٝٚنَياي ٖٓٔب ًٞل٢  ٔؾٞٔؾٞ  اي ًٞل٢اٞيَد ِِ  اٞيَد ُٖ َِِٚآٔخَش ُٖ {{  اٞيَبِعٔحاٞيَبِعٔح  ٔؾٞٔؾٞ  َٚآٔخَش
ٙ

  

 :ونقوؿ 
َِٓذ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  }} َِٓذٔع ٘ٔ  ٔع ٤ً ٘ٔاي ٤ً ُِ  اي ُِٜيَداَت ٝٚنَي،  ٜيَداَت ٖٓٔب ٝٚنَي،اي ٖٓٔب ٕٖ  اي َٕٖٚإ٢ َّ  َٚإ٢ َّآَد ٍْ  آَد َِٓذٔذ ُُ ٍْٜي َِٓذٔذ ُُ ٘ٔ   ٔؾٞٔؾٞ  ٜي َٓٔت ٘ٔ ٔطٝ َٓٔت {{ٔطٝ

ٚ
  

البيعة على  يإ   ٫ُنلق جسده بعد، ولكن كاف  بيًا وكا وا ي بياا، فنريذ هللا 
  النبيٌن يٗنعٌن وىم يرواح ٠نردة قبل مالمسة اٟنياكل اإل سا ية واألجساد الءينية     

                                                          
برسالة  ىل يقواـ نبلغوهنم  والرسوؿ ال نكوف رسواًل  ال بعد تكليفو من هللا   ؿ عمراف( ؿ عمراف(ٔٛٔٛ))

  رساالت هللا:                       ((ٖٜٖٜ)األحزاب)نبلغوهنا ألقواـ أبمر من هللا  األحزاب
  م: جل يف عاله، فقاؿ هللا ٟن               ((ٛٔٛٔ)ؿ عمراف )ؿ عمراف . 

                                                           
 طٌي الجِ٘قٖ عي اًض  ٘
 هظٌي الشبه٘٘ي للطجزٕ ّ ائ  الٌجْح ألثٖ ًص٘ن عي اثٖ ُزٗزح  ٙ
 هظٌي الجشار ّالؾب ن فٖ الوظزيرا عي الصزثبع ثي طبرٗخ  7
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  فنريذ عليهم ىذه البيعة:                                             
                                                          ((ٛٔٛٔ)ؿ عمراف )ؿ عمراف . 

ليك مل اٞنشهد،  يف ٩ندد ٟنم ىذه البيعة بعد بعثة رسوؿ هللا  يراد هللا 
كلهم يف اٞنسجد األقصى، منهم من قص  هللا يريبارىم يف القر ف ومنهم   فجمعهم هللا 

  من   نقصصهم:                                            ((ٚٛٚٛ)غافر)غافر 
كما قالت بعض   -ٗنن هللا اٞنائة يلي ويربعة وعشروف يلي  ر ورسوؿ، وُصف وا 

 ثالثة صفوؼ للمرسلٌن، ويربعة صفوؼ للنبيٌن، وصل ى هبم رسوؿ هللا –الرواايت 
ل ثبت  مام و ٟنم يف الد يا؛ أل و  مامهم يف الد يا وا ريرة، ولنعلم ٗنيعًا علم اليقٌن يف 

  حد: الدنن عند هللا دنن وا                      ((ٜٜٔٔ)ؿ عمراف )ويف النبيٌن   ؿ عمراف
  واٞنرسلٌن السابقٌن يرسلوا بدنن اإلسالـ:                                  

                                          ((ٖٖٕٕٔٔ)البقرة)البقرة. 
يما اٞنصءلوات اليت اطلقت فهم الذنن يطلقوىا على ي فسهم، وليست من 

   رنعة هللا وال من دنن هللا:                 ((ٔ٘ٙٔ٘ٙ)األعراؼ)األعراؼ                       
  ((ٔٗٔٗ)اٞنائدة)ىم الذنن قالوا، لكن الدنن عند هللا واحد وىو اإلسالـ. اٞنائدة 

يف تبليغ اإلسالـ أل٣نهم  ف  واً  عن حضرة اٞنصءفى و سل السابقوكاف الر 
على حسب ما ت وملو قلوهبم وعقوٟنم، فلم ا اك ملت القلوب، وتثقفت العقوؿ؛ اك مل 

  الدنن، و زؿ اٜنبيب اٞنصءفى معلنًا كالـ رب العاٞنٌن:                      
                                        ((ٖٖ)اٞنائدة)ولذلب نقوؿ اإلماـ يبو  اٞنائدة
 :العزائم 

  الزطفففففففف  هففففففففي قجفففففففف  الؾج٘ففففففففت دمحمالزطفففففففف  هففففففففي قجفففففففف  الؾج٘ففففففففت دمحم

  

  ًْاثففففففففَ ُّففففففففْ الؾج٘ففففففففت الِففففففففب ًْٕاثففففففففَ ُّففففففففْ الؾج٘ففففففففت الِففففففففب ٕ

  هْطففففٔ ّع٘ظففففٔ ّالخل٘فففف  ّغ٘ففففزُنهْطففففٔ ّع٘ظففففٔ ّالخل٘فففف  ّغ٘ففففزُن  

  

  ٗزعفففففففففْى هٌفففففففففَ ً فففففففففزح ثفففففففففْ ا ٗزعفففففففففْى هٌفففففففففَ ً فففففففففزح ثفففففففففْ ا 

  رغجففففففففْا ٗكًْففففففففْا اهففففففففخ لوؾوففففففففيرغجففففففففْا ٗكًْففففففففْا اهففففففففخ لوؾوففففففففي  

  

  ّثؾجففففففففففَ فففففففففففبسّا ثكفففففففففف  هففففففففففزا ّثؾجففففففففففَ فففففففففففبسّا ثكفففففففففف  هففففففففففزا 

  ُفففففففيُن لفففففففَُفففففففيُن لفففففففَّثوؾكفففففففن القفففففففزآى عبّثوؾكفففففففن القفففففففزآى عب  

  

  اى ٗإهٌفففففففففففْا ثظفففففففففففزاعَ الْقفففففففففففب اى ٗإهٌفففففففففففْا ثظفففففففففففزاعَ الْقفففففففففففب 
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بعد تكليفو  فكاف اإلسراا ل جدند العهد للنبيٌن واٞنرسلٌن ليبانعوا رسوؿ هللا 
  يمرىم يف نكو وا بو مؤمنٌن ولو م بعٌن   لرسالة، ألف هللا                       

يوصاؼ دننو، ويوصاؼ يصوابو و صرىم ٜنضرتو يف بي نوا يوصافو، و   ؿ عمراف( ؿ عمراف(ٔٛٔٛ))
ألقوامهم، وطلبوا منهم  ذا حضروا زما و يف نؤمنوا بو، ويف نعاو وه ونساعدوه على 

  بالغ رساالت هللا صلوات ريب وتسليماتو عليهم.
كافة للناس   يرسل النر  األمر الثاين يف ىذه الرحلة العظيمة اٞنباركة يف هللا 

مسب اٝن اـ ىو الذإ ُيرسل  سل لقومو يو ألم و، والنر بشًناً و ذنراً، كاف كل  ر نُر 
، فكلهم ليف و وللجن وللمالئكة وللمقربٌن وٜنملة العرش ولكل ما سوال هللا 

 ، وأيريذ  صيبو من ر٘ن و.مءالب أبف ُنصدِّؽ يف النبوة رسوؿ هللا 
، ويف فكاف اٞنأل األعلى يف  وؽ لل صدنق برسوؿ هللا، و ىل ْندند البيعة ٜنضرتو

، فجااه األمٌن جحينل وقاؿ: اي دمحم  رِّؼ ن م عوا  لنظر  ليو، ويف ٪نظو ُنضرتو 
كاف ىو و لو  رفًا ألىل األرض،   بقدميب السماا كما  ر فت هبا األرض، فالرسوؿ 

 :ولذلب نقوؿ  مامنا يبو العزائم 
  ّٕ عغ٘ففففففت طففففففبرد األرع طففففففوبّٕ عغ٘ففففففت طففففففبرد األرع طففففففوب

  

زد ثففففففففبلوٌشا زد ثففففففففبلوٌشاّالظففففففففوب قففففففففي ُطففففففففّخِ   ّالظففففففففوب قففففففففي ُطففففففففّخِ

  ثِوففففففي ًلففففففذ الصلففففففٔ ثِوففففففي ًلففففففذ الصلففففففٔ   اِٗففففففب األرعاِٗففففففب األرع  

  

  ثبلؾج٘ففففففففففت دمحم ّث لففففففففففَ ثبألهضفففففففففف ثبلؾج٘ففففففففففت دمحم ّث لففففففففففَ ثبألهضفففففففففف 

 لذإ نشن يف عا  األرض:فنىل السماا نف خروف  لنظر  ىل النور ا  
  ويقوال ىذا النور كاف الذإ وصفو هللا وقاؿ يف  ن و:              ((ٗٙٗٙ)األحزاب)األحزاب  

 :وىذا السراج اٞننًن جعل هللا  وره 
 ... يف قلوب اٞن قٌن -
وب  ؿ البيت الءاىرنن، ننظروا  ىل اٞنأل األعلى فيه دوا بو يف كل ويف قل  -

وقت وحٌن، فهم النجـو ألىل السماا كما يف النجـو ى  اليت تض ا لنا 
 ىل األرض.ألعا  األرض 
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برسوؿ هللا صلوات ريب وتسليماتو عليو فكا ت ىذه  افنراد يىل السماا يف ٪نظو 
 !!! وا  العلونةالبعثة النورا ية، لي م ن بو كل الع

 يف  حدال   راقاتو يف الرسوؿ  ولذلب ٪نك  سيدإ ١ن  الدنن بن العريب 
 ٞنا وصل  ىل العرش ٕنسب العرش أبذايلو وانداه بلساف حالو وقاؿ:

اي دمحم ي ت اٞنرسل ر٘نة للعاٞنٌن، وال بد ا من  صيب من ىذه الر٘نة،  -
، و سبو يىل و صير اي حبير يف تشهد ا  لحيااة ٣نا تقو   لو يىل الزور على 

 مثيل لو، ويحيط ّنن ال كيفية لو ...  الغرور  ىل ، زعموا يين يسن من ال
اي دمحم  ذا كاف الر٘نن اٚنو واالس واا صف و، وعزتو وجاللو لست  لقرنب   -

منو وصاًل، وال  لبعيد عنو فصاًل، ريلقين فجعلين يعظم ٢نلوقاتو، فكنت 
ب على قائميت )ال  لو  ال هللا( فزدت ٟنيبة اٚنو ارتعاداً ي دىم لو ىيبة، فك 

وارتعا اً، فك ب )دمحم رسوؿ هللا( فسكن لذلب قلق  وىدي لذلب روع ، 
 فإذا كا ت ىذه بركة اٚنب على ، فكيي  ذا وقن ٗنيل  ظرؾ  ىل ؟!

ى  صفويت، وال تشوش : ينها العرش  ين مشغوؿ عنب ال ُتكدر علفقاؿ لو 
 كما قاؿ  مامنا:  فكاف لويت ..... على  ري

  ّؽكوففففففخ ئطففففففزاذ الؾج٘ففففففت ئغبصففففففخّؽكوففففففخ ئطففففففزاذ الؾج٘ففففففت ئغبصففففففخ

  

  لصبلوفففففففَ األعلفففففففٔ ّرؽوفففففففخ ؽٌفففففففبىلصبلوفففففففَ األعلفففففففٔ ّرؽوفففففففخ ؽٌفففففففبى

 نُعء  لكل حقيقة حقها من ر٘نة هللا اليت يعءاىا لو هللا، واليت نقوؿ فيها:  
{{  ُ٘ ٤ً َُ٘ٚاي ٤ً ٛٔٞ  َٚاي ُُِع ٛٔٞاٞي ُُِع َْا  اٞي َْاَٜٚأ ُِ   َٜٚأ ُِ اٞيٜكأط {{اٞيٜكأط

ٛ
  

ألرييار يف  نة اإلسراا يف  بو ل واإلسراا واٞنعراج فيو من األسرار ما ي ار هللا 
فإف األلي ى  يلي البدانة، والياا ى  ايا النهانة، وما بينهما )سر( ال       كلمة 

 نعلمو  ال يىل العنانة.
وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى  لو وصوبو وسلم

                                                           
 الجخبرٕ ّهظلن عي هصبّٗخ  8
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  )النجم()النجم(                                                  
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  آيات املعراجآيات املعراج..55
  الَكَضه باليحهالَكَضه باليحه

  زفاع اهلل عً ىبيُزفاع اهلل عً ىبيُ

  شسيس الُكوىشسيس الُكوى

  األفل األعلىاألفل األعلى
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  ٔآيات املعراجآيات املعراج..55
اٜنمد هلل الذإ تعاىل يف  وره وٗنالو وقدره وهباه، فال  –بسمميحرلا نمحرلا هللا  

لو يعءاه، وال ننكشي لقلب حجاب  ال  ذا مواله  نصل  ليو واصل  ال بنور منو 
  رق اه وحباه ويدانه، سبوا و سبوا و واحد يف يحدن و، يحد يف  زاى و، تعاىل يف علو
  و، ليو لو كيا وال مثيل وال  ظًن وال مشًن: قدرت                     

             ((ٔٔٔٔ)الشورال)والسيد السند ، الشورال ، والصالة والسالـ على اٜنبيب األكـر
األعظم، الذإ يعلى قدره مواله، وتواله يف كل يحوالو يف الد يا وا ريرة ويف مشاىد 

٤نم اٟندانة الر  ية، وَعَلم ال نزالت القدسية، وسر كل الوح  ..سيدان دمحم ..  قربو وعاله
 ىل عا  البشرنة، صلى هللا عليو وعلى  لو يىل اٝنصوصية، ويصوابو  اإلٟن  من هللا 

يىل مقامات اللد ية، ويتباعو الذنن فازوا بو  لعندنة، وكل من اتبعهم على ىذه األحواؿ 
 نا معهم ومنهم يٗنعٌن ...  مٌن  مٌن ايرب العاٞنٌن.ال قية النقية، واجعل

 عنده، ٞن ا علم  يف قر  و، وبٌن  يف تبيا و  نف اٜنبيب األعظم  يريحي هللا 
بذاتو ذلب يف قر  و،  بو؛ بٌن  هللا  جهل اٝنلق بقدره، وعدـ  دراكهم ٞنا ريص و هللا 

كماؿ اليقٌن يف ال صدنق بكالـ رب ال ٪ن اج منا ٗناعة اٞنؤمنٌن  ال   وبياف هللا 
العاٞنٌن، وال سليم ال اـ يف كل ما ٫ناطب بو اٞنؤمنٌن، ومن ذلب نُقسم رب العزة ونقوؿ: 

                  ((ٔٔ)النجم)النجم. 

  َضه باليحهَضه باليحهالَكالَك

 - يف ىذه ا نة؟ وقد٬نًا قاؿ األئمة: يف هللا  ما النجم الذإ نُقِسم بو هللا 
ومرة لو يف نُقسم أبإ   ا، ونعظم يإ كائن، فمرة نُقسم  لضوى،  - درتومن طالقة ق

  نُقسم  لليل:                  ((ٔٔ)الليل)ومرة نُقسم  لسماا واألرض:  الليل             

                                                           
 مٕ٘ٔٓ/٘/ُٗٔـ ٖٙٗٔهي رعت  ٕ٘ا طوبع٘ل٘خ  ٔ
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                        )فلو  )الشمو()الشمو لءالقة قدرتو يف نُقسم ّنا  اا من 
 برن و؛  ف كاف من العوا  العلونة، يو العوا  السفلية.

 لو غانة نبينها ألىل العنانة يف يإ َقَسم نبدي بو يإ  نة، فكلمة  لكن هللا 
      اح ار األقدموف يف تفسًنىا، فقاؿ بعضهم:  ف هللا نقوؿ )ورب النجم  ذا

  و نقصد  لنجم الثُراي، وكا ت ىوال( وفيها ضمًن مضمر وىذا اٝنءاب، وقاؿ بعضهم 
 العرب تعظمو لشدة ضيااه واى دائهم يف الليل البهيم بو، وقاؿ بعضهم: نقصد هللا 

 لنجم الشواظ من النار الذإ كاف نُلوق  لشياطٌن عندما ن سلقوف  ىل الفضاا 
  لل صنت على األسرار:                                        ((ٖٖ٘٘)الر٘نن)الر٘نن 
جعل  ، ألف هللا  لنجم يإ ٤نم ندور يف فلب الوجود وقاؿ بعضهم: يراد هللا 

 النجـو كلها مصدر األ عة يف الكوف عاليو ودا يو.
 :  والنجـو كلها تدور يف فلب جعلو ٟنا هللا                    

مساره واري لط بنجم، يو اصءدـ بكوكب، ينن اٞنرور  ومن ذلب    ر ٤نمًا غًن   نو(نو(ٓٗٓٗ))
السماونة، وىذه اٞنسًنات الفلكية يف دقة وا ضباط ليو  اإلٟن  الذإ نُنظم ىذه الءرؽ

اإل ساف تنظيم اٞنرور  لكمبيوتر  لو مثيل يف عا  األكواف؟ رّنا يحدث ما وصل  ليو
ن يريءاا ولو قليلة، لكن قدرة هللا والوسائل ال كنولوجية اٜندنثة، وى  ينضًا ال بد ٟنا م

اليت تنظم ىذه األفالؾ، وتن ظم ىذا الدوراف، لو يريءنت قدر ي٧نلة ٟنلب الكوف عاليو 
    ودا ية، س  غًن كل اٞنسارات، وس ودث القيامة الكحيال، لكن:                

                                                    ((ٗٓٗٓ)نو)نو. 
 :  َمن الذإ ٬ُنسب؟ ىو هللا                                 

 ي و قاؿ: ولذلب ُروإ عن النر  فاطر(فاطر(ٔٗٔٗ))
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ٓٔٞ  إ٢ َٓٔٞب ٌَ  َب ٌَإ٢ِطَشا٥ٔٝ ٘ٔ  ََُٛط٢ََُٛط٢  َطٜأٝيٛاَطٜأٝيٛا  إ٢ِطَشا٥ٔٝ ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ َّ،  َع َّ،ايٖظال ٌِ  ايٖظال ٌَِٖ َٖ  ُّ َٓا َُّٜ َٓا ٍَقٜٜق  َسٗبٜو؟َسٗبٜو؟  َٜ ٍَا َ٘  اٖتٝكٛااٖتٝكٛا: : ا ٤ً َ٘اي ٤ً   اي

ُٙ َٓاَدا ُٜٙؾ َٓاَدا ُ٘،  ٜؾ ُ٘،َسٗب ٌِ  َطٜأٝيٜٛىَطٜأٝيٜٛى  ََُٛط٢،ََُٛط٢،  َٜاَٜا: :   َسٗب ٌَِٖ َٖ  ُّ َٓا َُّٜ َٓا ٢ٔ  ٜؾُدِزٜؾُدِز  َسٗبٜو،َسٗبٜو،  َٜ ِٝ ٢ُٔصَداَدَت ِٝ َٝٔذٜى،  ُصَداَدَت َٝٔذٜى،ٔب ٢ِ  ٔب ٢ِٜؾٝك   ٜؾٝك

ٌَ ٌَ، ٜؾٜؿَع ِٝ ٤ً ٌَاي ٌَ، ٜؾٜؿَع ِٝ ٤ً ُٖا  ََُٛط٢،ََُٛط٢،  اي ًٜ ُٖاٜؾ ًٜ ََٖب  ٜؾ ََٖبَر َٔ  َر ََٔٔ َٔ  ٢ٌ ِٝ ٤ً ٢ٌاي ِٝ ٤ً ُٙ  اي ًَٝجا ُُٙث ًَٝجا َٜٛقَع  ََْعَع،ََْعَع،  ُث َٜٛقَعٜؾ ٘ٔ،  ٜؾ ِٝ ٘ٔ،ٔيُشٞنَبَت ِٝ   ٔيُشٞنَبَت
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ِٖ ُِٖث َِْتَعَؽ  ُث َِْتَعَؽا َٗ  ا ٜٛ َٜٗؾَلَب ٜٛ ٢ٌ  آٔخُشآٔخُش  َدا٤ََدا٤َ  إ٢َراإ٢َرا  َحٖت٢َحٖت٢  ا،ا،ٜؾَلَب ِٝ ٤ً ٢ٌاي ِٝ ٤ً ٜٛٔت  ََْعَعََْعَع  اي ٜٛٔتٜؾَظٜك ٢ٕ  ٜؾَظٜك ٢ٕايٗضَداَدَتا   ايٗضَداَدَتا

ِْٜهَظَشَتا، ِْٜهَظَشَتا،ٜؾا ٍَ  ٜؾا ٍَٜؾٜكا ِٛ  ََُٛط٢،ََُٛط٢،  َٜاَٜا: : ٜؾٜكا ِٜٛي ُِٓت  ٜي ُِٓتٝن ُّ  ٝن َْا ُّٜأ َْا ٜٛٔت  ٜأ ٜٛٔتٜيَظٜك َٛاُت  ٜيَظٜك َُ َٛاُتايٖظ َُ   اأٜلِسض٢،اأٜلِسض٢،  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ايٖظ

ًٜٝهٛا َٖ ًٜٝهٛاَٚ َٖ َُا  َٚ َُاٜن ًٜٜهٔت  ٜن ًٜٜهٔتَٖ َٖ  ٢ٕ ٢ٕايٗضَداَدَتا َٝٔذٜى   ايٗضَداَدَتا َٝٔذٜى ٔب {{ٔب
ٕ

  

                                                          
                ((ٗٔٗٔ)فاطر)لئن زال ا ال نس ءين يحد يف ٬نسكهما  ال رب الوجود  فاطر. 

ومن العلماا من رجن للمعىن اللغوإ لكلمة النجم، فالنجم لغواًي ىو النبات 
كالنبااتت العشبية البسيءة، ولذلب نقوؿ هللا فيو:   الذإ ٫نرج من األرض وليو لو ساؽ

                      ((ٙٙ)الر٘نن)واس شهدوا هبذه ا نة، فالنجم ىو النبات الذإ  الر٘نن
 .ليو لو ساؽ، والشجر لو سيقاف، فاالثنٌن نسجداف هلل 

عض السادة ، وقاؿ بكل ىذه معاين ٓن ملها ا نة، و٪ن ملها َقَسم رب العزة 
العارفٌن يف مضموف ىذه ا نة، وىذا كالـ نوضوو العلم اٜندنث، فإف العلم اٜندنث 
نُثبت  ىل ا ف ي و   نُك شي سرعة يكحي من سرعة الضوا، ويإ   ا فيو  ور فيو ضوا 

  يلي ميل يف الثا ية، وقالوا: قاؿ هللا لنا:  ٛٙٔوفيو طاقة ولو سرعة اثب ة    
                           ((ٔ٘ٔ٘)اٞنائدة)نٓت )وقد ورد يف بعض األثر:  اٞنائدة

 .خًل ايطُاٚات ٚاألزض بأيفٞ عاّ( ْٛزًا بني ٜدٟ زبٞ قبٌ
 : جابة ٛنابر عندما سنلو: ما يوؿ ما ريلق هللا اي رسوؿ هللا؟ فقاؿ  وقاؿ 

َٜا َدأبش   }} ٜٝٚو  َْٔب ُُْٛس  ََا َخًَٜل اهلل   ٍٖٚ َٜا َدأبش ٜأ ٜٝٚو  َْٔب ُُْٛس  ََا َخًَٜل اهلل   ٍٖٚ {{ٜأ
ٖ

  

 ور، فإ و نسًن بسرعة الءاقة النورا ية، ال يقوؿ بسرعة  ا كاف رسوؿ هللا فإذ
الضوا أل نا    عرؼ  ىل ا ف  ال سرعة الضوا، لكنو نسًن بسرعة ال نعلمها  ال هللا؛ ال 

، وال ال طالقة لقدرهتا فإ و ال زمن عنده  سرعة فوقها، و ذا كا ت ذات هللا 
 .زىا زماف وال ٪نيءها مكاف، فالنجم  ذاً ىو رسوؿ هللا ، فقدرتو ال ٪نيمكاف ٪نيزه 

                                                           
 األؽب ٗش الوخزبرح عي اثي عجبص رػٖ   عٌِوب ٕ
 هظٌي عجي الزسا  عي عبثز ثي عجي   رػٖ   عٌَ ٖ
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      ::  

، وليو لو ىوال يف غًن ذات قاؿ بعض الصاٜنٌن: )ىوال( يإ ىواه حملبوبو 
عرض عليو يف ىذه الرحلة اٞنيمو ة كل مباىم السماا، وكل مسرات  هللا، فإف هللا 

   نل فت  ىل   ا من ذلب:اٛننة، وكل ٓني عوا  الُقُدس األعلى، لكنو 
              ((ٔٚٔٚ)النجم)نل فت  ىل ىذا وال  ىل ذاؾ، و ٧نا كاف ٨نو كلو يف  النجم  

ذات مواله، ويف قربو ورضاه، ويف الوصوؿ  ىل ما نليوو لو هللا من  وره جل يف عاله؛ 
 ي وار ذات هللا جل يف عاله. على قدر ما يى لو لو حضرة هللا، وعلى قدر ما ن وملو من

وبعضهم قاؿ:   و كاف يف ىذه اٜنيءات العلية، ويف ميادنن األزؿ القدسية، 
مب هجًا ومنشرحًا ّنا نلوح لعٌن فؤاده من ال جليات اإلٟنية واٞنشاىد القدسية اليت نقوؿ 

 ىل ريلقو لينريذ  فنىوال بو هللا  النجم(النجم(ٔٔٔٔ))   :            فيها هللا 
لهم بفضلو وجوده  ويف ىذه ا نة معاين    ليو، أبندنهم  ليو، وندٟنم بو عليو، ونَوصِّ

 كثًنة ال  س ءين الكالـ فيها ا ف حب ال نس غرقنا الوقت.

  زفاع اهلل عً ىبيُزفاع اهلل عً ىبيُ

              ، يعِظم بنر ندافن عنو وندفن عنو هللا العِل
سالـ هللا ور٘ن و عليهم وعلى  -دما ت دبر يف  ايت ك اب هللا ْند األ بياا السابقٌن عن

  ندافعوف عن ي فسهم، منهم من نقوؿ:  - بينا يٗنعٌن                    
ومنهم من ندفن عن  فسو السفو، ومنهم من ندفن عن  فسو اٛنهل، لكن  االعراؼ(االعراؼ(ٔٙٔٙ))

أبدبو العاا يال ننءق لسا و مدافعًا عن  فسو، والذإ  د بو هللا حبيب هللا ومصءفاه ي
 :ندافن عنو ىو هللا 

  نقولوف  اعر، فيقوؿ هللا تعاىل:   --                  ((ٗٔٗٔ)اٜناقة)اٜناقة!!  

  نقولوف ٠ننوف، فيقوؿ هللا تعاىل:   -                  ((ٕٕٕٕ)ال كونر)ال كونر  !! 
 .نو؟ هللا من الذإ ندافن ع  -
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، يف  من   ندافن عن  فسو وترؾ ىذا درس عمل  ألم ة النر ويتباع النر 
 :  ، ولذلب قاؿ ندافن عنو بذاتو األمر لربو فإف هللا                     

        ((ٖٖٛٛ)اٜنم)ندافن عنهم ضد من نرند يف نشينهم يو نهينهم يو نس ا  ليهم، يو  اٜنم
ندفن عنهم   َعِن ال ِذنَن  َمُنوا نُ فَ دْ ِ ف  اَّلل َ نَ  نِصمهم ّنا ليو فيهم، ويف قرااة قر  ية: 

ما ال ِقبل ٟنم بو، من  وائب الدىر ومصائبو، ومن كوارث األايـ، ومن األحداث 
كذلب ندفن عنهم   اٛنساـ، و٣نا ٪ناوؿ يف نعرضهم لو يىل الشر واللئاـ؛ فإف هللا 

 ندفن عن اٞنؤمنٌن. ألف هللا
 عن النر ما  سبو يىل الزور والغ  والضالؿ  ىل حضرة النر: دفن هللا 

            ::  

، وجعلو  ماماً ما ضل عن اٞننهاج اٞنس قيم، وال الءرنق القوًن الذإ رٚنو هللا 
و زعيمهم، ويمره هللا يف نقوؿ فيو لكل األ بياا واٞنرسلٌن، فهو  مامهم، وىو قدوهتم، وى

  لنا وٞنن قبلنا وٞنن بعدان:                                      ((ٛٔٛٔ)الزريرؼ)الزريرؼ. 
ْناوز اٞنالئكة اٞنقربٌن، و٘نلة العرش، والكروبيٌن، َمن يوؿ العابدنن؟ ىو رسوؿ 

من اٞنرسلٌن يو من يإ عا  من عوا  رب ، سواا من اٞنالئكة يو من النبيٌن يو هللا 
ما ضل وما زؿ وما غفل عن هللا طرفة ...  العاٞنٌن؛ يوؿ العابدنن هلل ىو رسوؿ هللا 

 عٌن وال يقل، وال ال فت  ىل الد يا وطيباهتا وزريرفها وزنن ها وزىرهتا حملة وال يقل.
      ::  

وال مءارفها وال مباىجها ال و نرند ما عند   نغوه   ا يف الد يا،   تغوه مناصبها 
 هللا جل يف عاله.

                        : 
)وما ننءق  ٟنوال( ا ظر  ىل دقة األلفاظ القر  ية، ليو يف  طنو    نقل هللا 

ؿ، فإذا كاف  لباؿ ىوال كاف  ال اٜنق، النءق نكوف عن   ا ٩نوؿ  ٝناطر يو  لبا
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النءق معحيًا عن ىذا اٟنوال، و ذا كاف  لباؿ مشاغل كاف النءق معحيًا عن ىذه اٞنشاغل، 
و ذا كاف الباؿ مشغواًل بءلبات ويماين كاف النءق معحيًا عن ىذه الءلبات وعن ىذه 

        األماين، لكن ىذا الرجل  هد لو مواله ي و ليو يف قلبو  ال مواله: 
    ٧نا ننءق عن اٞنوىل، فهو الذإ نُلهمو، وىو الذإ نوح   ليو، وىو الذإ 

 نسدده، وىو الذإ نُلق  يف روعو كل َكِلم ننءق بو لسا و صلوات ريب وتسليماتو عليو.
          : 

و نشكب يو نعرتض يف لكل من ال نرضى ي ٓنذنر  دند ووعيد يكيد من هللا 
 .ُسن ة ويقواؿ ىذا النر الر يد 

وىذا يفضل رد على الءائفة اليت ظهرت يف ىذا الزماف ومن قبلو؛ ونقولوف: ال 
 عرتؼ  ال بك اب هللا، وال  نف لنا  لُسن ة!!، الُسن ة كك اب هللا؛ كلها من عند هللا، ىذا 

ىذا وح   زؿ عن طرنق ملب اإلٟناـ، او وح   زؿ من عند هللا على ند األمٌن جحينل، و 
 يف  نهنا: بو، وي واع الوح  قاؿ هللا  يلقاه هللا يف روعو، يو يمده هللا 

             ... : ... :   كل كالـ حضرة النر  ، ولذلب كاف وح
اه  فر ، فنهنك ب عن رسوؿ هللا سيدان عبد هللا بن عمرو بن العاص رض  هللا عنهما 

 : فَػَقاُلوامن قرنش 
ْٖٜو  }} ْٖٜوإ٢ ٌٖ  َتٞهُتُبَتٞهُتُب  إ٢ ٌٖٝن ٤ِٕٞ  ٝن ٤َِٕٞػ ُ٘  َػ َُُع َُ٘تِظ َُُع ِٔ  َتِظ َِٔٔ َٔ  ٢ٍ ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٍُ  ،،  اي ٍََُٚسُطٛ ٘ٔ  ََٚسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ُِ  َبَؼْش،َبَؼْش،    اي ََُِٜتٜه٤ً   ََٜتٜه٤ً

  ::ٚحه٢ ي٘ َا داس، ؾكاٍ ٚحه٢ ي٘ َا داس، ؾكاٍ   َٚايٚشَكا، ؾزٖب إىل حلش٠ ايٓيب َٚايٚشَكا، ؾزٖب إىل حلش٠ ايٓيب   اٞيَػَلٔباٞيَػَلٔب  ٔؾٞٔؾٞ

َٛاي٤ٔزٟ  اٞنُتِباٞنُتِب َٛاي٤ٔزٟٜؾ ٙٔ  َْٞؿٔظَْٞٞؿٔظٞ  ٜؾ َٝٔذ ٙٔٔب َٝٔذ {{  َحٙلَحٙل  إ٢الإ٢ال  ََٓٚٞٓٚٞٔٔ  َخَشَجَخَشَج  ََاََا  ٔب
ٗ

  

، فالقر ف الكرًن وح  من هللا على ند ال ٫نرج منو  ال اٜنق أل و وح  من هللا 
يمٌن الوح  جحينل، والُسن ة النبونة بءرؽ الوح  اٞن عددة اليت ي ران  ىل بعضها، وبٌن  

 .قبساً منها لنعلم يف الكل من هللا  اٜنبيب 

                                                           
 هظٌي اؽوي ّالٌظبئٖ ّعي عجي   ثي عوزّ رػٖ   عٌِوب ٗ
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  شسيس الُكوىشسيس الُكوى

              َمن الذإ عل مو؟              
            ،بعض علماا ال فسًن وقفوا بعقوٟنم عند ا نة

العنانة، فقالوا: ) دند القوال( ىو جحينل، يإ عل مو جحينل،  واس كثروا على اٜنبيب 
لو ك اب عظيم اٚنو )لءائي ال فسًن( ذكر فيو بعض  ماـ القشًنإ من يف اإل

اللءائي اٞنوجودة يف  ايت ال فسًن عن الصاٜنٌن والعارفٌن، ومن ٗنلة ىذه اللءائي 
أبوؿ  عندما  زؿ على رسوؿ هللا  جحينل يف نقوؿ راواًي عن بعض الصاٜنٌن: 

 : علمت، فقاؿ جحينل:ؿ فقا ؾ  سورة مرًن قاؿ: بسمميحرلا نمحرلا هللا  
  ىيػ  :قاؿ: علمت، قاؿ  عػ  :قاؿ: علمت، قاؿص   قاؿ: اي دمحم علمت و

  يعلم ويان الذإ  زلت بو؟! فقاؿ: اي يري  اي جحينل يما تقري قوؿ هللا تعاىل:         
                                    ((ٔٔٗٔٔٗ)طو)تس عجل قبل يف ننزؿ الوح .ال  طو 

 لكن َمن الذإ عل مو؟
  هللا، ألف هللا ذكر ذلب يف ك اب هللا:                            

                   ((ٖٖٔٔٔٔ)النساا)َمن الذإ عل مو ما   نكن نعلم؟ هللا. النساا 
   : وىناؾ  نة يريرال من ك اب هللا تبٌن حقيقة الوح                     

              ((ٙٙ)النمل)جحينل من يجل اٜنكم ال شرنع ،  ىل من لدف جحينل؟ ال، النمل
لكن الذإ عل مو  دند القوال وىو هللا، و ال  هلل عليكم كيي نُعلِّمو جحينل وىو  دند 

مقام ، ي ت لو تقدمت  القوال   نقي عند سدرة اٞنن هى ونقوؿ: ىاىنا ا  هى
 .الريرتقت، ويان لو تقدمت طرفة ي٧نلة الحرتقت؟!  ذاً الذإ عل مو ىو العليم 

                  ،ذو قدرة، وذو كحيايا، وذو كماؿ
قبساً  وذو جالؿ، فاس وال بذلب على كل ٢نلوقاتو ومكوانتو الدا ية والعالية، وكشي

 .ب عليمو ما ننبغ  لو يف ن علمو ليبلغ رسالة هللا  منها ٜنبيبو ومصءفاه، فعل مو هللا 
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  األفل األعلىاألفل األعلى

        : 
واألفق األعلى يريذه الناس على ي و منزلة يو مكا ة كو ية يو علونة ١نددة، لكن 

يد يف عا  البقاا لسيد الرسل واأل بياا بٌن األفق األعلى كاف كماؿ الفناا من كماؿ ال وح
 ندإ من نقوؿ للش ا )كن فيكوف(.

ال نُعلِّم عبده  ال  ذا ْنم ل َنماؿ العبودنة ٜنضرتو، وفىن عن كل  فإف هللا 
  الشواغل الكو ية  غاًل بذاتو العلية وهبااه وٚناه، ولذلب قاؿ يف االسراا:      

                   ((ٔٔ)االسراا)ٗن لو َنماؿ العبودنة ليفيض عليو ىذه اٜنقائق اإلٟنية  االسراا
 مبا رة ٜنضرة النر صلوات ريب وتسليماتو عليو. تعليماً من هللا 

الكالـ يف ىذه ا ايت ذات اٞنقاـ العاا؛ اٝنالؼ يف وجهات النظر فيو نرجن  ىل 
لزماف واٞنكاف، والكالـ كلو فوؽ اٜنيز يف بعض اٞن ودثٌن فيو ٛنن  ىل ال جسيم واٜنيز وا

 والزماف واٞنكاف.
 :الزماف واٞنكاف يف عا  األرض الرتباطهما  لشمو والنجـو والليل والنهار

 :يما عا  اٞنلكوت األعلى
ال زماف فيو، وال ليل فيو، وال هنار فيو، وعا  األفالؾ السرعة فيو سرعة الضوا، 

اف وال سرعات وال حركات وال سكنات، و ٧نا عناايت ال زماف وال مك لكن عند هللا 
 وْنليات وفيوضات ويسرار وي وار ومكا فات. من هللا 

 لى  لقرب من هللا:وىو يف األفق األع
ليو قرً  حسيًا فإف هللا تعاىل ال تلوقو العبارات، يو تشًن  ليو اإل ارات، يو 

فكاف  ألفق األعلى يف يعلى مقاـ . تعاىل عن ذلب كلو .. ٪ُنَو  حملداثت، فإف هللا 
 .فيو عبد يف حضرتو، ويف قربو، ويف عُلوه وكحياياه  نرفن هللا 
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  زىا فتسىلزىا فتسىل

        ::  

اري لي العلماا كثًنًا يف ىذه ا نة كذلب لل جسيم واحملسوسات، منهم من نقوؿ: 
و على ىيئ و  ال مرتٌن!! وىذا  دان من جحينل ور ه على حقيق و أل و   نره على حقيق 

كالـ عجيب،  ذًا كيي كاف ننزؿ عليو  لوح  يف كل مرة؟! ىل كاف ننزؿ بدوف يف 
نراه؟! يو ىل القر ف  زؿ مرتٌن فقط؟! ال، لكن من يجل حفظ القر ف وصدؽ اٜنناف 

 اٞنناف ال بد يف ننزؿ على صورتو يف كل مرة عند  زوؿ القر ف.
 قاؿ لنا يٗنعٌن:   نر ربو، من يف اٜنبيب   ومنهم من نقوؿ يف النر

{{  ٌِ ٌَِٖ َٖ  َٕ َُٕتَلاٗسٚ ١َٜٔ  ٔؾٞٔؾٞ  ُتَلاٗسٚ ١َُٜٔسِؤ ُِع٢  ُسِؤ ُِع٢ايٖؼ ٢ٗرَي٠ٔ،  ايٖؼ ٢ٗرَي٠ٔ،ٔبايع٤ ٤ِْٛ  ٔبايع٤ ٤َِْٛك َِٝع  َك َِٝعٜي َٗا  ٜي َٗأؾٝ   ،،الال: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َطَخاْب؟َطَخاْب؟  ٔؾٝ

ٍَ ٍَٜقا ٌِ: : ٜقا َٖ ٌَِٚ َٖ َٚ  َٕ َُٕتَلاٗسٚ ١َٜٔ  ٔؾٞٔؾٞ  ُتَلاٗسٚ ١َُٜٔسِؤ َُش٢  ُسِؤ َُش٢اٞيٜك ١ًٜٜ  اٞيٜك ِٝ ١ًٜٜٜي ِٝ ٤ِْٛ  اٞيَبِذس٢،اٞيَبِذس٢،  ٜي ٤َِْٛك َِٝع  َك َِٝعٜي َٗا  ٜي َٗأؾٝ   ،،الال: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َطَخاْب؟َطَخاْب؟  ٔؾٝ

ٍَ ٍَٜقا ٞٗ  ٜقا ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب َٕ  ََاََا:  :    اي َُٕتَلاُسٚ ١َٜٔ  ٔؾٞٔؾٞ  ُتَلاُسٚ ١َُٜٔسِؤ ٘ٔ  ُسِؤ ٤ً ٘ٔاي ٤ً َّ    اي ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ،١ََٔ َٝا ١ََٔ،اٞئك َٝا َُا  إ٢الإ٢ال  اٞئك َُاٜن َٕ  ٜن َُٕتَلاُسٚ   ٔؾٞٔؾٞ  ُتَلاُسٚ

١َٜٔ ١َُٜٔسِؤ َُا   ُسِؤ ٖٔ َُا ٜأَحٔذ ٖٔ {{ٜأَحٔذ
٘

  

 والقر ف الكرًن نقوؿ ذلب:
                                    )ال  س ءين يف  رال هللا  )القيامة()القيامة 

ألجساد الفا ية، وعيوف الريس اليت يف ىذه األجساد، لكن  راه  ذا َجه زان بنور منو،  
 فنرال ّنا َجه زان هللا من  ور هللا ما  س ءين يف   وملو من ٗناؿ هللا جل يف عاله.
وىو  والذإ ٪ندث لنا نـو القيامة ىل ىناؾ حرج يف ٪ندث مثلو لرسوؿ هللا 

ى فضل هللا، لكين ُيقَػرِّب ىذه اٜنقيقة ويقوؿ: يما ٚنع م يف ىذه األكواف؟ ال حرج عل
 اٜندنث القدس  الذإ نرونو حضرة النر عن هللا، ونقوؿ فيو هللا جل يف عاله:

َْا  }} َْاٜأ َِٓذ  ٜأ َِٓذٔع ٔٚ  ٔع ٜٔٚظ َْا  ٔبٞ،ٔبٞ،  َعِبٔذَٟعِبٔذٟ  ٜظ َْاَٜٚأ ُ٘  َٜٚأ َََُ٘ع ِٕ  َرٜنَشْٔٞ،َرٜنَشْٔٞ،  إ٢َراإ٢َرا  َََع ِٕٜؾإ٢ ْٔٞ  ٜؾإ٢ َْٔٞرٜنَش ٘ٔ  ٔؾٞٔؾٞ  َرٜنَش َْ٘ٔٞؿٔظ ُ٘  َْٞؿٔظ َُ٘رٜنِشُت   ٔؾٞٔؾٞ  َرٜنِشُت

                                                           
 الجخبرٕ ّهظلن عي اثٖ طص٘ي الخيرٕ رػٖ   عٌَ ٘
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ِٕ  َْٞؿٔظٞ،َْٞؿٔظٞ، َِٕٚإ٢ ُ٘  ََإل٣ََإل٣  ٔؾٞٔؾٞ  ٜنَشْٜٔٞنَشْٔٞرََر  َٚإ٢ َُ٘رٜنِشُت ًٜإ٣  ٔؾٞٔؾٞ  َرٜنِشُت ًٜإ٣ََ ِٝش٣  ََ ِٝش٣َخ ِِ،  َخ ُٗ ِٓ َٔ،ِِ ُٗ ِٓ َٔ  ِٕ َِٕٚإ٢ ٖٞ  َتٜكٖشَبَتٜكٖشَب  َٚإ٢ ٖٞإ٢ٜي   ٔبٔؼِبش٣ٔبٔؼِبش٣  إ٢ٜي

٘ٔ  َتٜكٖشِبُتَتٜكٖشِبُت ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ ِٕ  ٔرَساّعا،ٔرَساّعا،  إ٢ٜي َِٕٚإ٢ ٖٞ  َتٜكٖشَبَتٜكٖشَب  َٚإ٢ ٖٞإ٢ٜي ٘ٔ  َتٜكٖشِبُتَتٜكٖشِبُت  ٔرَساّعأرَساّعا  إ٢ٜي ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ ِٕ  َباّعا،َباّعا،  إ٢ٜي َِٕٚإ٢ ُِٔؼٞ  ٜأَتأْٜٞأَتأْٞ  َٚإ٢ ُِٔؼَٜٞ َٜ  

ُ٘ ُِٝت ُٜ٘أَت ُِٝت َٜٚي١ٟ  ٜأَت َٜٚي١َِٟٖش {{  َِٖش
ٙ
  

          الُد ُو ىنا ليو د وًا حسياً، و ٧نا د وًا معنوايً، دان بروحو وبقلبو
وُنقائقو العالية من ٗناؿ ربو القدس  الذإ ريب نه لو وٞنن صار على منوالو بعد يف ريال 

يف عا  األكواف، وٗناؿ األ بياا واٞنرسلٌن يف بيت اٞنقدس،  ّنا ٗن لو هللا ٗناالت هللا 
و بو مواله ٗناالت هللا يف ملكوت هللا، وٗناالت اٞنالئكة الذنن ريلقهم هللا   ريال ّنا ٗن ل

أبصنافهم وي واعهم، وٗناالت اٛنناف اليت يوجدىا عليها هللا، وٗناالت العرش، وٗناالت 
الكرس ، وٗناالت عوا  هللا األزلية األبدنة، كا فو هللا بعد يف ىينه بذاتو لًنال ما 

 .حضرة ذاتو نس ءين ٓنملو من ي وار 
          تدىل لو هللا أب واره، وتدىل هللا لو أبسراره، وتدىل هللا لو

 بكشوفاتو، وتدىل هللا لو بغيوب ذاتو.
                    ::  

و١نٌو لكل رنن، فكن٧نا وقعت فكاف يف القرب نكاد نكوف ١نٌو للَبٌْن، و١نٌو للَغٌن، 
 ... العٌن على العٌن

            : 
ي حها لو، يو   نكشي لنا يف ا ايت األسرار اليت  والدليل على ذلب يف هللا 
فقلت الصلوات  ىذه القصة العظيمة: ورد ببعض األثر العلـو اليت ي حها ٜنضرتو، وقد

 بعد يف  زؿ على لساين قءرة يحلى من العسل ويلٌن من الزبد ويبرد من الءيبات هلل
وال تظن يهنا ند كَيِدان،  ّزِه هللا عن اٜنواس، ال  -الثلم، فوضن اٛنبار نده على ظهرإ 

 :  نُقاس  ٜنواس، وال ندركو الناس، و ٧نا ىو                           
        ((ٔٔٔٔ)الشورال)قاؿ: الشورال 

                                                           
 الجخبرٕ ّهظلن عي اثٖ ُزٗزح  ٙ
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؛ علم يمرين ب عليمو، وعلم ين فيو، وعلم يمرين بك مو.   عل مين ثالثة علـو  ريًن 
قاؿ السادة العارفوف يف ذلب: يف العلم الذإ يُمر بو ىو علم الشرنعة، أل و يُمر 

  ب بليغو لكل األانـ، ويما العلم الذإ رُيًنِّ فيو فهو علم اٜنكمة:                
                                                                   

 :ولذا قاؿ  البقرة(البقرة(ٜٕٜٕٙٙ))
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َٔ  ٔعَٝظ٢ٔعَٝظ٢  إ٢ َٔاِب َِ  اِب َٜ َََِِش َٜ ٘ٔ  ََِش ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ َّ  ُُّّايٖظالايٖظال  َع َّٜقا ٘ٔ،  ٔؾٞٔؾٞ  ٜقا َٔ ِٛ ٘ٔ،ٜق َٔ ِٛ ٍَ  ٜق ٍَٜؾٜكا ٓٔٞ  َٜاَٜا: : ٜؾٜكا َٓٔٞب ٌَ،  َب ٌَ،إ٢ِطَشا٥ٔٝ   الال  إ٢ِطَشا٥ٔٝ

١َُٔ  ُُٛاُُٛاَتٜه٤ًَتٜه٤ً ١َُٔٔباٞئخٞه َِٓذ  ٔباٞئخٞه َِٓذٔع ٢ٌ  ٔع ٖٔ ٢ٌاٞيَذا ٖٔ َٖا،  اٞيَذا ُُٛ َٖا،ٜؾَتٞعًٔ ُُٛ َٖا  َٚالَٚال  ٜؾَتٞعًٔ َُٓعٛ ُِ َٖاَت َُٓعٛ ُِ َٗا  َت ًٜ ِٖ َٗاٜأ ًٜ ِٖ ِِ   ٜأ ُٖ ُُٛ ًٔ ِِ ٜؾَتٞع ُٖ ُُٛ ًٔ {{ٜؾَتٞع
ٚ

  

ويما العلم الذإ يمره هللا بك مو فه  العلـو اٝناصة ٜنضرتو، واليت ال ننبغ  يف 
ل ُنصّرِح بش ا منها وىو يف طور بشرن و، و ٧نا ُنصرح هبا يف يطوار يريرال، ومنو على سبي

 اٞنثاؿ عندما نسجد ٓنت العرش نـو القيامة ليشفن فيقوؿ:
ُِٜت  ٜؾإ٢َراٜؾإ٢َرا  }} ُِٜتَسٜأ َٞ  َسٜأ ََٞسٚب ُ٘  َٜٚقَعُتَٜٚقَعُت  َسٚب ُٜ٘ي ٓٔٞ  َطأدّذا،َطأدّذا،  ٜي ََٝذُع ٜٓٔٞؾ ََٝذُع ُ٘  َػا٤ََػا٤َ  ََاََا  ٜؾ ُ٘اي٤ً ٤ً ِٕ  اي ِٕٜأ ٓٔٞ،  ٜأ ٓٔٞ،ََٜذَع ٍُ  ََٜذَع ُٜٝكا ٍُٜؾ ُٜٝكا   اِسٜؾِعاِسٜؾِع: : ٜؾ

ُُٖذ، ُُٖذ،ََُخ ٌِ  ََُخ ٌَِٚٝق َُِع،  َٚٝق َُِع،ُتِظ ٌِ  ُتِظ ٌََِٚط ِ٘،  ََٚط ٜٛ ِ٘،ُتِع ٜٛ َُُذ  ُتَؼؿ٤ِع،ُتَؼؿ٤ِع،  َٚاِػٜؿِعَٚاِػٜؿِع  ُتِع َُُذٜؾٜأِح ََٔذبٔٔب  َسٚبَٞسٚبٞ  ٜؾٜأِح ََٔذََُخا َٗا،  ََُخا ٝٔٓ ُُ ِّ َٗا،َُٜع ٝٔٓ ُُ ِّ   َُٜع

ِٖ ُِٖث {{ٜأِػٜؿُع ٜأِػٜؿُع   ُث
ٛ

  

 و  ذا ذكرىا فإف العقوؿ ال ت ومل ذكرىا.  نذكر ىذه احملامد أل 

  حكيكة الزؤيةحكيكة الزؤية

             قوؿ هللا تعاىل: والدليل على الرؤنة 
              ت  لفؤاد، وليست  لعٌن اجملردة، كا   يف الرؤنةيإ

و ف كاف ىذا ليو مس بعدًا على حضرة هللا، وال على  ر هللا  ذا يواله هللا عءاايه، لكن 
 كا ت بعٌن البصًنة، وبعٌن السرنرة:  يثبت يف الرؤنة هللا 

                                                           
 غز عي اثي عجبص رػٖ   عٌَالوطبلت الصبل٘خ اثي ؽ 7
 طٌي الٌظبئٖ ّهظٌي اثٖ  اّ  الط٘بلظٖ عي اًض رػٖ   عٌَ 8
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                          ((ٜٜٛٛ)الشعراا)الشعراا. 
ر العسقالين ر٘نة هللا عليو اري الؼ العلماا يف ولذلب عندما ريال الشيخ ابن حج

ربو  ٧نا  ىذه القضية، وبعضهم ننسب  ىل السيدة عائشة يهنا قالت:   نر رسوؿ هللا 
، فقاؿ ر٘نة هللا قاؿ:   و ريال ربو ريال جحينل، وبعضهم كسيدان عبد هللا بن عباس 

 يس، لكن هللا قاؿ يف ا نة:بعٌن الر  ألهنم حددوا الرؤنةعليو: يان يرال يف اٝنالؼ وقن 
             ف قد ريلصنا من ىذا بعٌن القلب  كو  فإذا قلنا يف الرؤنة

خالؼ، أل و ال ما ن يف نرال بقلبو الغيب العل  الذإ نُليوو ١نل للال اٝنالؼ ويصبح 
 .لو ربو 

يإ             فقاؿ:  الرؤنةَمن نُكذِّب  ولذا عاتب هللا 
، ألف ٛنداؿ يف ىذه القضية؛ قضية الرؤنةيف جادلو و يف ىذا؟! وكنف هللا ننهى عن ا

 الذإ نف ح السجاؿ واٛنداؿ يف ىذه القضية كن و نعرتض على قدرة الذات اإلٟنية.
رج ىو الذإ توىل  يمر حبيبو ومصءفاه من بداه  ىل من هاه فال ح ما داـ هللا 

 على فضل هللا، ىل ىناؾ حرج على فضل هللا؟ يبداً، ويف قرااة يريرال ل نة: 
  َُعَلى َما نَػَرال َيفَػُ مُرو َو . 

                    ،ر ه مرة يريرال يف ْنلِّ   رير
، يف  ور يفخم عن  د سدرة اٞنن هى.يف ْنلِّ  يعظم، يف ْنلِّ  يكـر

وسدرة اٞنن هى ى  اليت نن ه   ليها ما ٓن ها، ونن ه   ليها  زوؿ ما فوقها، قيل: 
يهنا  جرة تنزؿ عليها العلـو اإلٟنية، واألسرار الر  ية من عا  الغيب واٟنُونة ل  لقاىا 

ٓنت  اٞنالئكة اٞنكلفٌن، و ليها نن ه  يعماؿ العباد، ولذا ذُكر يف لكل رجل منا دنواف
ىذه السدرة ُنَسج ل فيو ملي عملو، و ليها نن ه  علـو كل من ٓن ها، فال نس ءيعوف يف 

 نصعدوا فوقها وال يف نعرفوا ما بعدىا.
و ذا عرفنا يف جحينل وىو يعلى اٞنالئكة وقي عند سدرة اٞنن هى وقاؿ:  ىل ىاىنا 

يقة ى  حقيقة سيدان ا  هى مقام ، فقد قاؿ بعض العارفٌن: يف سدرة اٞنن هى يف اٜنق
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الباطنية، فإليها تن ه  كل العلـو اٞنُلكية واٞنلكوتية، وت نزؿ عليها كل  رسوؿ هللا 
 العءااات اإلٟنية، ومنها تُفاض على كل العوا  العلونة والسفلية، قاؿ هللا تعاىل لو: 

                                      ((ٖٜٖٜ)ص)قاؿ و  ص :ُمعحياً عن ىذه اٜنقيقة 
{{  ُ٘ ٤ً َُ٘ٚاي ٤ً ٛٔٞ  َٚاي ُُِع ٛٔٞاٞي ُُِع َْا  اٞي َْاَٜٚأ ُِ   َٜٚأ ُِ اٞيٜكأط {{اٞيٜكأط

ٜ
  

فكل عءااات هللا ت نزؿ على حبيب هللا ومصءفاه ومنو  ىل ٗنين عوا  هللا، وكل 
ما ٪ندث يف األكواف نرتفن  ىل رسوؿ هللا أل و ىو الذإ سيشهد للخلق يو عليهم ٗنيعاً 

  نـو لقاا هللا:                                                         
أل و نكوف يف ىذا وىل الشهيد نشهد على   ا   نره؟! يو   نعلمو؟! حا ا  النساا(النساا(ٔٗٔٗ))

 : نقوؿفهو  اىد على كل ما حدث لألولٌن ول ريرنن، الوقت  اىد زور، 
ٞٗ  َٜٔذ٤َُٜٞٔذ٤ُٞ  }} ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب َّ  اي ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ُ٘  اٞئك َََع َُٚ٘ َََع ٞٗ  َٜٔذ٤َُٜٞٔذ٤ُٞ  ايشدٌ،ايشدٌ،  َٚ ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ُ٘  اي َََع َُٚ٘ َََع َٜٔذ٤ُٞ  ٢ٕ،٢ٕ،ايٖشُدالايٖشُدال  َٚ َٜٔذ٤َُٞٚ َٚ  

ٗٞ ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ُ٘  اي َََع َُٚ٘ َََع ِٔ  َٜٚأٞنَجُشَٜٚأٞنَجُش  َث١ٝ،َث١ٝ،ايٖجالايٖجال  َٚ َِٔٔ ٌٗ،  َرٔيٜوَرٔيٜو  َٔ ٌٗ،َٜٚأٜق ٍُ  َٜٚأٜق ُٜٝكا ٍُٜؾ ُٜٝكا ُ٘  ٜؾ ُٜ٘ي ٌِ: : ٜي ٌَِٖ ٤ًِػَت  َٖ ٤ًِػَتَب ََٜو؟  َب ِٛ ََٜو؟ٜق ِٛ ٍُ  ٜق َٝٝكٛ ٍُٜؾ َٝٝكٛ ِِ: : ٜؾ ََِِْع   ََْع

ُِٝذَع٢ ُِٝذَع٢ٜؾ ُ٘،  ٜؾ َُ ِٛ ُ٘،ٜق َُ ِٛ ٍُ  ٜق ُٜٝكا ٍُٜؾ ُٜٝكا ٌِ: : ٜؾ ٌَِٖ ِِ؟  َٖ ٤ًَػٝه ِِ؟َب ٤ًَػٝه َٕ  َب َٝٝكٛٝيٛ َٕٜؾ َٝٝكٛٝيٛ ٍُ  ،،الال: : ٜؾ ُٜٝكا ٍُٜؾ ُٜٝكا ِٔ: : ٜؾ ََِٔ َُٗذ  ََ َُٗذَِٜؼ ٍُ  ٜيٜو؟ٜيٜو؟  َِٜؼ َٝٝكٛ ٍُٜؾ َٝٝكٛ : : ٜؾ

ُْٖذ ُْٖذََُخ ُ٘   ََُخ َُٖت ُ٘ َٚٝأ َُٖت {{َٚٝأ
ٔٓ

  

فهو الذإ نشهد لكل األ بياا السابقٌن، حب قاؿ هللا لو عندما ال قى هبم يف بيت 
  اٞنقدس:                                   ((ٗ٘ٗ٘)الزريرؼ)نهم  سنٟنم كلهم، وعرؼ ع الزريرؼ
 كل   ا.

، و ايؾ يف تقوؿ كما فعل مو هللا علم ما كاف، وعلم ما ىو كائن، وعلم ما سيكوف
نقوؿ يىل البعد: كيي نعلم ذلب؟! الذإ عل مو هللا، ما دمت يقوؿ لب يف الذإ عل مو 

  هللا فهل يف ذلب   ا؟! ىو عبد، لكن هللا نقوؿ يف ك اب هللا:              
              ((ٜٜ٘٘)الزريرؼ)الزريرؼ. 

  كل ما ن مناه حب قاؿ لو:   عبد وي عم عليو مواله، فنعءاه هللا       
                                                           

 الجخبرٕ ّهظلن عي هصبّٗخ  9
 طٌي اثي هبعخ ّهظٌي اؽوي عي اثٖ طص٘ي الخيرٕ  ٓٔ
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                 ((٘٘)الضوى)الضوى. 
                    وسدرة من هى العارفٌن

د األولٌن وا ريرنن، ففيها كل علـو اٜنقائق، وكل األسرار واحملققٌن ى  حقيقة سي
والدقائق، وكل اٞنواجهات واٞنكافوات واٞنكا فات، وي  م تعلموف جيدًا يف كليم هللا 
وىو يعلى منصب بعد رسوؿ هللا يريذ نردده على مواله، ليو   فاقًا على األُمة فقط 

في م ن بذلب، فنراد يف نزند من ال م ن ولكن أل و كلما نراه نرال ما فيو من ٗناؿ مواله، 
 َنماؿ مواله فنريذ نردده  ىل حضرة هللا عندما فرض عليو الصالة، ولذلب قيل:

  ّئًوفففففب الظفففففز ففففففٖ هْطفففففٔ ٗفففففز  ٍّئًوفففففب الظفففففز ففففففٖ هْطفففففٔ ٗفففففز  ٍ

  

  ل٘غزلفففٖ ُؽظفففي هفففْاٍ ؽففف٘ي ٗشفففِيٍل٘غزلفففٖ ُؽظفففي هفففْاٍ ؽففف٘ي ٗشفففِيٍ

لًنال ما ٗن لو بو هللا، يو لًنال اٛنماؿ اإلٟن  الظاىر يف رسوؿ هللا، فكاف يف كل   
 رير من ٗناالت هللا ظاىراً يف حبيب هللا ومصءفاه، وىو نرند يف نس زند  مرة نرال ٗناالً 

من ىذا اٛنماؿ، ويف تشبن روحو من ىذا الكماؿ، فنريذ نردده أل و سدرة اٞنعاين 
اإلٟنية، ومصدر كل األ وار الظاىرة والباطنة،  ف كاف للمالئكة اٞنقربٌن، يو لأل بياا 

 ة الروحا ية والسفلية يٗنعٌن.واٞنرسلٌن، يو لكل الكائنات العلون
يف هللا عندما يمر اٞنالئكة يف نسجدوا  دـ؛  ٧نا  –ينضًا  -وي  م تعلموف 

سجدوا لنور حبيب هللا ومصءفاه الذإ ظهر فيو، فالذإ  ظر  ىل  دـ و  نر ىذا النور 
ام نن عن السجود، والذإ ريال النور سجد فورًا ٜنضرة اٞنعبود، ونقوؿ يف ذلب سيدإ 

 ويرضاه:   وفا عل
  لفففففْ اثظفففففز الشففففف٘طبى ؽلصفففففخ ًفففففْرٍلفففففْ اثظفففففز الشففففف٘طبى ؽلصفففففخ ًفففففْرٍ

  

  فففففٖ ّعففففَ آ م  ففففبى اّا هففففي طففففغيفففففٖ ّعففففَ آ م  ففففبى اّا هففففي طففففغي

  اّ رآ الٌوففففففففزّن ثصففففففففغ عوبلففففففففَاّ رآ الٌوففففففففزّن ثصففففففففغ عوبلففففففففَ  

  

  عجَفففَي الغل٘ففف  هفففع الخل٘ففف  ّهفففب عؾفففيعجَفففَي الغل٘ففف  هفففع الخل٘ففف  ّهفففب عؾفففي

  لكفففففففي ًفففففففْر   عففففففف  فففففففف  ُٗفففففففزٓلكفففففففي ًفففففففْر   عففففففف  فففففففف  ُٗفففففففزٓ  

  

  ئا ثزخظففففففففف٘ض هفففففففففي   الظفففففففففويئا ثزخظففففففففف٘ض هفففففففففي   الظفففففففففوي

ىو الذإ نُعرض فيو ألرواح  فكاف  وره ىو الذإ ْنلى يف ىيكل  دـ، و وره   
ربٌن وٜنضرات الصاٜنٌن اٛنماالت اإلٟنية والكماالت العلية ليوظو هبذه اٞنزنة، فهو اٞنق
 .سدرة من هى اٜنقائق 
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ليو معىن ذلب ي نا  نكر األحادنث اٞنرونة يف السدرة الظاىرنة، ولكن ىذه 
ريصوصية ألىل اٝنصوصية ال ِغىن عنها وال ٕننن ما قيل يف السدرة الظاىرنة يف حدنث 

 .ة ريًن الحين
          ((ٔ٘ٔ٘)النجم)اليت أتوإ  ليها يرواح الشهداا، ويرواح  النجم

 :، قاؿ الصاٜنٌن، ويرواح اٞن قٌن لي م عوا ّنا نُكا فوا بو من ٗناؿ رب العاٞنٌن 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َٚاَح  إ٢ َٚاَحٜأِس ََٗذا٤ٔ  ٜأِس ََٗذا٤ٔايٗؼ ِٝش٣  ٔؾٞٔؾٞ  ايٗؼ ِٝش٣ٜط ًُٝل  ُخِلش٣ُخِلش٣  ٜط ًُٝلَتِع ِٔ  َتِع َِٔٔ َُش٢  َٔ َُش٢َث ١ٖٔٓ  َث ١ٖٔٓاٞيَذ     اٞيَذ

ِٚ ِٜٚأ ١ٖٔٓ  ش٢ش٢َػَذَػَذ  ٜأ ١ٖٔٓاٞيَذ {{  اٞيَذ
ٔٔ

  

 :اٚنها جنة اٞننوال
أل و أيوإ  ليها األرواح عند اٞنناـ، وعند اٟنياـ، وعند الغراـ، وعند اٛنمن على 

 ... إبذف من اٜنبيب اٞنصءفى اٞنلب العالـ، وعند السياحة يف ملكوت هللا 
 عليو يفضل الصالة ويمت السالـ.

                   ،من ي وار هللا، ويسرار هللا
 .)النجم()النجم(          وْنليات هللا، وكماالت هللا، وهباا هللا، وضياا هللا

                               )وكل   )النجم()النجم
ال نساوإ قءرة يف ُنر من ٗناالت وكماالت حضرة  ىده ر ه، وكل الذإ  ا الذإ

 هللا، ألف هللا جل يف عاله نُرال بال كٍم وال كيٍي، ولكن أب وار تعالت معنونة.
لنا هبذه اٞنشاىد، و   سنؿ هللا  ف ٩نعلنا من الذنن نس معوف القوؿ ييف ٩نمِّ

ث النر العظيم، ويف في بعوف يحسنو، ويف نرزقنا ال سليم لك اب هللا الكرًن وألحادن
 نهب لنا اٜنكمة العالية، واألسرار الراقية، واأل وار الباقية.

وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى  لو وصوبو وسلم

                                                           
 عبهع الززهذٕ ّهظٌي اؽوي عي  صت ثي هبلك  ٔٔ
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يات حتويل يات حتويل اإلشارات اإلهلية يف آاإلشارات اإلهلية يف آ..66
  ٔالقبلةالقبلة

و رند يف أنريذ بعض عن ٓنونل القبلة،  ىذه ا ايت اليت ن كلم فيها هللا 
واإلْناه  اإل ارات اإلٟنية يف ىذه ا ايت القر  ية وى  اليت تعءينا مؤ رًا بقيمة القبلة

وىرإ ويساس  يف الداي ة اإلسالمية، أل و ال ٩نب يف ن هاوف فيو للقبلة، ألف ىذا يمٌر ج
د، ألف ىناؾ كثًٌن من الناس نكوف يف مكاٍف ما وال ندرإ اْناه القبلة، فيد ع  ي و يح

  ٪ُنسن الظن  هلل ونردد ا نة:                          ((ٔٔ٘ٔٔ٘)البقرة)وُنصل  وا  هى  البقرة
اه  ىل األمر، لكن ال بد من األريذ  ألسباب الشرعية اليت وضع ها الشرنعة احملمدنة ليفْن

 القبلة  لوسيلة اٞنرضية ألف ىذا   ا جوىرإ يف ىذا الدنن.

  الضفَاء وحتويل الكبلةالضفَاء وحتويل الكبلة

ٌة يف الذىن  والسفهاا ىم الذنن عندىم طيٌش يف العقل، وريفة يف الفكر، وحد 
 مثل اليهود والكفار وما  اهبهم.

ِ َ ترؾ  يف ن جو  ىل قبلة يبيو  براىيم؛ رياض اليهود وقالوا: عندما يُمر النر 
قبل نا؟ لو كاف نعلم يهنا ليست على اٜنق فِلَم اتبعها من قبل؟ وبديوا نشكِّكوا، وضعاؼ 
اإل٬ناف واٞنشركوف قالوا: ِ َ رجن  ىل قبل نا؟ أل و نعلم يف دنننا ىو اٜنق، من يف دننهم ىو 

 عبادة األصناـ، وال بد ي و سيرتؾ ما ىو فيو ونرجن  لينا.
ريلٌل بٌن ضعاؼ النفوس الذنن ن نثروف  ألقواؿ، حب وككل حادٍث جلل حدث 

 ُروإ يف ىناؾ بعض من ارتد  عن اإل٬ناف بسبب ذلب، كل ىؤالا قاؿ فيهم هللا:
                                                           

 مٕ٘ٔٓ/٘/9ٕ ُـٖٙٗٔهي شصجبى  ٔٔالشقبسٗق ـ هظغي اليعْح ئلٔ    ٔ
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       .فهؤالا ٗنيعهم سفهاا نعين عقوٟنم غًن انضجة وغًن مك ملة 
                 :ويجاب هللا إبجابة  افية       

      وِ َ ذكر هللا اٞنشرؽ واٞنغرب؟ ألف اليهود كا وا ن جهوف  ىل اٞنغرب
َعِل ٌّ عن ذلب، فنون  ذا توجهنا  لقالب  والنصارال كا وا ن جهوف  ىل اٞنشرؽ، وهللا 

            ال هلل، فاٞنهم ىو القلب:  ىل القبلة  ال يف القلب ال ن وجو  
    ىو الذإ بيده اٟندانة، ولذلب قاؿ لنا  يف ذلب يف اٜندنث الذإ ترونو

 السيدة عائشة اهنع هللا يضر:
َُا  }} َٓ ِٝ َُاَب َٓ ِٝ َْا  َب َْاٜأ َِٓذ  ٜقأعَذ٠٠ٜقأعَذ٠٠  ٜأ َِٓذٔع ٢ٍ  ٔع ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً َٔ  َْٜؿش٣َْٜؿش٣  َثالَث١َٝثالَث١ٝ  َدا٤ََدا٤َ    اي ََٔٔ َٔ  َٝ َٝاٞي َٕ  ُٗٛٔد،ُٗٛٔد،اٞي َٕٜؾاِطَتٞأَر   ٜؾاِطَتٞأَر

،ِِ ُٖ ِِ،ٜأَحُذ ُٖ ٘ٔ  اٞيَخٔذَٜح،اٞيَخٔذَٜح،  ََٚرٜنَشََٚرٜنَش  ٜأَحُذ َ٘ٔٚٔؾٝ ٢ٔ  َٚٔؾٝ ٢َٔع ٞٚ  َع ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب ٍَ    اي ٍَٜقا َٔ: : ٜقا ََٔتِذس٢ٜ     َحَظُذَْٚا؟َحَظُذَْٚا؟  ََاََا  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َتِذس٢ٜ

ًُٞت ًُٞتٝق ُ٘: : ٝق ُ٘اي٤ً ٤ً ُ٘  اي ََُ٘ٚسُطٛٝي ُِ،  ََٚسُطٛٝي ًٜ ُِ،ٜأِع ًٜ ٍَ  ٜأِع ٍَٜقا ِِ: : ٜقا ُٗ ْٖ ِِٜؾإ٢ ُٗ ْٖ ١ًٜٔ،  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َحَظُذَْٚاَحَظُذَْٚا  ٜؾإ٢ ١ًٜٔ،اٞئكِب َٓا  اي٤ٔتٞاي٤ٔتٞ  اٞئكِب َٓأُٖذٜ َٗا،  ُٖٔذٜ َٗا،ٜي   ٜي

َٗا،  ََٚك٥ًٛاََٚك٥ًٛا ِٓ َٗا،َع ِٓ ًٜ  َع ًََٜٚع َُُع١ٔ،  ٢٢ََٚع َُُع١ٔ،اٞيُذ َٓا  اي٤ٔتٞاي٤ٔتٞ  اٞيُذ َٓأُٖذٜ َٗا،  ُٖٔذٜ َٗا،ٜي َٗا،  ََٚك٥ًٛاََٚك٥ًٛا  ٜي ِٓ َٗا،َع ِٓ َٓا  ََٚع٢ًََٜٚع٢ًٜ  َع ِٛٔي َٓاٜق ِٛٔي ـَ  ٜق ًٞ ـََخ ًٞ   َخ

٢ّ ََا ٢ّاإل٢ ََا َٔنَي  اإل٢ َٔنَيآ {{  آ
ٕ

  

و  ليو  ىذه األ ياا اليت ٪نسدان عليها اليهود، وىم نعلموف علم اليقٌن يف ما ُوجِّ
 .سيد األولٌن وا ريرنن ىو اٜنق، وعندىم يف ك بهم ىذه األ باا واضوة ال لبو فيها

  أمة الوصطيةأمة الوصطية

          : 
 ي  م األمة صاحبة منزلة الوسءية، ال  رقية وال غربية و ٧نا  سالمية قر  ية دمحمنة:

                   : 
حب ي و جعلنا يعلى من مراتب النبيٌن واٞنرسلٌن  ن نا يف ىذه ا نة  رفن هللا 

 يف حدنثو الصويح: السابقٌن، فقد قاؿ 
                                                           

 الظٌي الكجزٓ للجِ٘قٖ ٕ
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ٞٗ  َٜٔذ٤َُٜٞٔذ٤ُٞ  }} ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب َّ  اي ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ُ٘  اٞئك َََع َُٚ٘ َََع ٞٗ  َٜٔذ٤َُٜٞٔذ٤ُٞ  ايشدٌ،ايشدٌ،  َٚ ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ُ٘  اي َََع َُٚ٘ َََع َٜٔذ٤ُٞ  ٢ٕ،٢ٕ،ايٖشُدالايٖشُدال  َٚ َٜٔذ٤َُٞٚ َٚ  

ٗٞ ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ُ٘  اي َََع َُٚ٘ َََع ِٔ  َٜٚأٞنَجُشَٜٚأٞنَجُش  َث١ٝ،َث١ٝ،ايٖجالايٖجال  َٚ َِٔٔ ٌٗ  َرٔيٜوَرٔيٜو  َٔ ٌَٜٗٚأٜق ٍُ  ،،َٜٚأٜق ُٜٝكا ٍُٜؾ ُٜٝكا ُ٘  ٜؾ ُٜ٘ي ٌِ: : ٜي ٌَِٖ ٤ًِػَت  َٖ ٤ًِػَتَب ََٜو؟  َب ِٛ ََٜو؟ٜق ِٛ ٍُ  ٜق َٝٝكٛ ٍُٜؾ َٝٝكٛ ِِ: : ٜؾ ََِِْع   ََْع

ُِٝذَع٢ ُِٝذَع٢ٜؾ ُ٘،  ٜؾ َُ ِٛ ُ٘،ٜق َُ ِٛ ٍُ  ٜق ُٜٝكا ٍُٜؾ ُٜٝكا ٌِ: : ٜؾ ٌَِٖ ِِ؟  َٖ ٤ًَػٝه ِِ؟َب ٤ًَػٝه َٕ  َب َٝٝكٛٝيٛ َٕٜؾ َٝٝكٛٝيٛ ٍُ  ال،ال،: : ٜؾ ُٜٝكا ٍُٜؾ ُٜٝكا ِٔ: : ٜؾ ََِٔ َُٗذ  ََ َُٗذَِٜؼ ٍُ  ٜيٜو؟ٜيٜو؟  َِٜؼ َٝٝكٛ ٍُٜؾ َٝٝكٛ : : ٜؾ

ُْٖذ ُْٖذََُخ ُ٘،  ََُخ َُٖت ُ٘،َٚٝأ َُٖت ١َٖٝ  ٜؾُتِذَع٢ٜؾُتِذَع٢  َٚٝأ ١َٖٝٝأ ُٖٕذ،  ٝأ ُٖٕذ،ََُخ ٍُ  ََُخ ُٜٝكا ٍُٜؾ ُٜٝكا ٌِ: : ٜؾ ٌَِٖ ٤ًَؼ  َٖ ٤ًَؼَب َٝ  ََٖزا؟ََٖزا؟  َب َٜٝؾ َٕٜؾ َٕٝكٛٝيٛ ِِ،: : ٝكٛٝيٛ ِِ،ََْع ٍُ  ََْع َٝٝكٛ ٍُٜؾ َٝٝكٛ ََا: : ٜؾ ََاَٚ َٚ  

ِِ ُُٝه ًٞ ِِٔع ُُٝه ًٞ َٕ  ٔبَزٔيٜو؟ٔبَزٔيٜو؟  ٔع َٝٝكٛٝيٛ َٕٜؾ َٝٝكٛٝيٛ َْا: : ٜؾ َْاٜأِخَبَش َٓا  ٜأِخَبَش ٗٝ َٓأَْب ٗٝ ٕٖ  ٔبَزٔيٜو،ٔبَزٔيٜو،  َْٔب ٕٖٜأ ٌَ  ٜأ ٌَايٗشُط ٤ًُػٛا  ٜقِذٜقِذ  ايٗشُط ٤ًُػٛاَب ُٙ،  َب َٓا ـَٖذٞق ُٙ،ٜؾ َٓا ـَٖذٞق ٍَ  ٜؾ ٍَٜقا : : ٜقا

ِِ ِِٜؾَزٔيٝه ُ٘  ٜؾَزٔيٝه ِٛٝي ُٜ٘ق ِٛٝي ِِ  َٜٚنَزٔيٜوَٜٚنَزٔيٜو  ""  ::َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  ٜق َٓاٝن ًٞ َِِدَع َٓاٝن ًٞ ١َٟٖ  َدَع ١َٟٖٝأ ٟٛا  ٝأ ٟٛاََٚط ََٗذا٤َ  ٔيَتٝهُْٛٛأيَتٝهُْٛٛا  ََٚط ََٗذا٤َُػ ًٜ  ُػ ًَٜع ٖٓاغ٢  ٢٢َع ٖٓاغ٢اي   اي

َٕ َٜٝهٛ ََٕٚ َٜٝهٛ َٚ  ٍُ ٍُايٖشُطٛ ِِ  ايٖشُطٛ ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ٢ّٗٝذا   َع ٢ّٗٝذا َػ {{  ""َػ
ٖ

  

 ذاً فنون  هوٌد على األمم، والنر  هيٌد علينا وعلى األمم، فنعلى هللا مقاـ ىذه 
 يف  نهنم: األمة وجعلهم يف مقاـ الشهداا  ذاكا وا كمن قاؿ النر 

َُا٤ُ  ٝأَدَبا٤ُٝأَدَبا٤ُ  }} ًٜ َُا٤ُُح ًٜ َٗا٤ُ  ُعٜكال٤ُُعٜكال٤ُ  ُح َٗا٤ُٝؾٜك ِٔ  ٜناُدٚاٜناُدٚا  ٝؾٜك َِٔٔ ِِؾٔٔؾ  َٔ ٢ٗ ٢ٗ ِِٞك ٢ٗ ٢ٗ ِٕ  ٞك ِٕٜأ َٝا٤َ   َٜٝهُْٛٛاَٜٝهُْٛٛا  ٜأ ِْٔب َٝا٤َ ٜأ ِْٔب {{ٜأ
ٗ

  

 ويف روانة يريرال:
َُا٤ُ  }} ًٜ َُا٤ُُع ًٜ َُا٤ُ،  ُع َُا٤ُ،ُحٜه ِٔ  ٜناُدٚاٜناُدٚا  ُحٜه َِٔٔ َٔ  ِِ ٢ٗ ِِٔؿِذٔق ٢ٗ ِٕ  ٔؿِذٔق ِٕٜأ َٝا٤َ  َٜٝهُْٛٛاَٜٝهُْٛٛا  ٜأ ِْٔب َٝا٤َٜأ ِْٔب {{  ٜأ

٘
  

  حهنة حتويل الكبلةحهنة حتويل الكبلة

  بٌن  هللا تبارؾ وتعاىل حكمة من حكم ٓنونل القبلة، وِ َ جعل القبلة يواًل  ىل 
                          بيت اٞنقدس: 

        ،!! وحياة األ بياا ويتباعهم كلها اري باٌر اري بارًا واب الاًا وام وااًن
 واب الٌا وام واٌف.

كر ذلب وارتد ، ومنهم من زاد فمن األتباع من ي فاإلسراا واٞنعراج كاف ام واانً، 
  ٬نا و وصدؽ حب لُقِّب  لصدنق، وكذلب يف ىذا اٜنادث اٛنلل:

                                                           
 طٌي اثي هبعخ ّهظٌي اؽوي عي اثٖ طص٘ي الخيرٕ رػٖ   عٌَ ٖ
 اؽب ٗش هٌزقبٍ هي هش٘خخ اثٖ ثكز األًظبرٕ عي طْٗي ثي الؾبرس  ٗ
 األرثص٘ي ألثٖ طصي الٌ٘ظبثْرٕ عي طْٗي ثي الؾبرس  ٘
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                  ::  

نس معوف بقلوهبم، وألهنم صدقوا بقلوهبم لرهبم ولنبيهم  الذنن ىداىم هللا 
ٝنالؼ واإلري الؼ الذنن نرندوف يف ٪ُنكِّموا فيقولوف: ٚنعنا ويطعنا، يما يصواب ا

 عقوٟنم على الغيب اٞنصوف فيُنكروف.
 وكيي للغيب يف ُنشرؽ عليو العقل؟!

  ذا كاف اإل ساف ال ندرإ  يئًا عن عقلو، فكيي ٪نكم بعقلو على غيب ربو 
 الذإ ريلق عقلو؟!.

  حفظ اإلمياٌحفظ اإلمياٌ

الذنن ماتوا وكا وا : ما حاؿ صالة  ريوا نا دار حدنٌث بٌن يصواب النر 
ن جهوف  ىل بيت اٞنقدس؟ وما حاؿ صالتنا اليت اْنهنا فيها  ىل بيت اٞنقدس قبل يف 

   وجو  ىل الكعبة اٞنباركة، فقاؿ هللا  جابة على ىذا السؤاؿ:
              اطمئنوا واعلموا علم اليقٌن يف الذإ يمر يف

النهانة ىو هللا، وما داـ هللا ىو الذإ يمر فالعمل مقبوٌؿ  ف  اا هللا؛ ما  يف البدانة ويمر
 .داـ العبد نؤدنو إبريالص قصٍد لوجو هللا 

  الزأفة والزمحة اإلهليةالزأفة والزمحة اإلهلية

              لنعلم و ءمئن ي و رياطبنا أبٚناا الريفة
 نذكر ون ذكر ربو ن ذكر يوصاؼ الر٘نة اإلٟنية.والر٘نة اإلٟنية، ودائماً اٞنؤمن عندما 

يوصاؼ العقاب ويوصاؼ اٛنالؿ للكافرنن واٛناحدنن واٞنشركٌن، لكن ليست 
  قاؿ: ىذه األوصاؼ، فعن عمر بن اٝنءاب  لنا، وبٌن  النر 
{{  َّ َّٜقٔذ ٢ٍ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜقٔذ ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٣ٞ،    اي ٣ٞ،ٔبَظِب ََِشٜأ٠٠  ٜؾإ٢َراٜؾإ٢َرا  ٔبَظِب ََِشٜأ٠٠ا َٔ  ا ََٔٔ َٔ  ٢ٞ ٢ٞايٖظِب   ََٚدَذِتََٚدَذِت  َراَراإ٢إ٢  َتِبَتٔػَٞتِبَتٔػٞ  ايٖظِب
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ٝ٘ا ٝ٘اَؿٔب ٢ٞ  ٔؾٞٔؾٞ  َؿٔب ٢ٞايٖظِب ُ٘،  ايٖظِب ُ٘،ٜأَخَزِت ُ٘  ٜأَخَزِت ـَٜكِت ُٜ٘ؾٜأٞي ـَٜكِت َٗا  ٜؾٜأٞي ٔٓ ٞٛ َٗأبَب ٔٓ ٞٛ ُ٘،  ٔبَب ُ٘،َٜٚأِسَكَعِت ٍَ  َٜٚأِسَكَعِت ٍَٜؾٜكا َٓا  ٜؾٜكا َٓاٜي ٍُ  ٜي ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً   ::  اي

َٕ ِٚ َٕٜأَتَش ِٚ ٙٔ  ٜأَتَش َٖٙٔٔز َُِشٜأ٠ٜ  َٖٔز َُِشٜأ٠ٜاٞي َٖا  ٜطاس٢َح١ٟٜطاس٢َح١ٟ  اٞي َٖاَٜٚيَذ ٖٓاس٢؟  ٔؾٞٔؾٞ  َٜٚيَذ ٖٓاس٢؟اي َٓا  اي ًٞ َٓاٝق ًٞ ٘ٔ،  الال: : ٝق ٘ٔ،َٚاي٤ً   َٚاي٤ً

َٞ ٖٔ ََٚٞ ٖٔ ِٕ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َتٞكٔذُسَتٞكٔذُس  َٚ ِٕٜأ ُ٘،  الال  ٜأ َٛٞشَح ُ٘،َت َٛٞشَح ٍَؾٜٜؾ  َت ٍَٜكا ٍُ  ٜكا ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ُ٘: :   اي ُ٘اي٤ً ٤ً ُِ  اي ُِٜأِسَح ٙٔ  ٜأِسَح ٙٔٔبٔعَبأد   ٔبٔعَبأد

ِٔ َِٔٔ َٔ  ٔٙ َٖٙٔٔز َُِشٜأ٠ٔ  َٖٔز َُِشٜأ٠ٔاٞي َٖا  اٞي َٜٛئذ َٖأب َٜٛئذ {{  ٔب
ٙ

  

دائمًا اٞنؤمن ن ذكر ر٘نة هللا وفضل هللا و كراـ هللا وعفو هللا ألف ىذا ىو األْلَيق 
 بعباده اٞنؤمنٌن. يف معاملة هللا 

  حتويل الكبلةحتويل الكبلة

سبوا و ريال ما ندور يف قلبو من رغب و يف  ٪نب حبيبو ومصءفاه فإ و وألف هللا 
  ىل ذلب بغًن طلب، حيث كاف  اس قباؿ الكعبة البيت اٜنراـ يف صالتو، فنجابو 

ُنصل  الظهر يو العصر يف بين سلمة، وبعد يف ا  هى من صالة الركعة األوىل والثا ية 
      تعاىل: ْناه بيت اٞنقدس  زؿ عليو الوح  اإلٟن  وىو يف الصالة بقوؿ هللا 

                                
              فاس جاب ٟنا  فورًا واْنو يف الركعة الثالثة

اٜنراـ، وٓنوؿ عن االْناه  ىل بيت اٞنقدس، واتبعو اٞنصلوف ريلفو يف ذلب،   ىل البيت
وحب نُثبِّت هللا النر ويتباعو يف ىذا يريحيه يف توجهو  ىل الكعبة يف الصالة ىو اٜنق 

 الثابت عند هللا.
وقد ذكر ذلب يف الك ب السماونة السابقة، وعلى يلسنة الرسل، فقاؿ تعاىل يف 

                  ذلب:      وحب ال ننشغل
 أبقواٟنم الباطلة وليِّهم للوقائق من معرف هم للوق قاؿ تعاىل: الرسوؿ 
              فهو  نراىم ونراقبهم ونءلن على يعماٟنم

 م الباطنة.الظاىرة، و وايى
                                                           

 الجخبرٕ ّهظلن عي عوز ثي الخطبة رػٖ   عٌَ ٙ
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يف ٩نلِّ  ٜنبيبو حقيقًة األمر حب ال نشغل  فسو  ال ّنا نفيد،    يراد هللا 
            فنريحيه ريحيًا يكيداً:              يإ

ن بعوا قبل ب، ٞناذا؟ ألهنم بكل معجزة وبكل دليل وبكل برىاف فلن نسًنوا ريلفب وال 
نعرفوف ي و اٜنق، وما الذإ ٬ننعهم؟ اٜنسد الذإ عندىم، وما داـ الداا ىو اٜنسد فال 

 ننفن من اٜنسد برىاٌف وال دليٌل وال  نٌة.
            أل ب تعرؼ ي و اٜنق اليقٌن، اٜنق الذإ حدده لب
فلن               كذلب من بعضهم:ٌن من قبل، وىم  رب العاٞن

 ٬نش  يحدىم اتبعاً ل رير.

  توجيُ لألمة اإلصالميةتوجيُ لألمة اإلصالمية

 :األمة يف  خص النر    رياطب هللا 
عندما نكوف ىناؾ رئيٌو عمل وىناؾ توجيو ألحٍد ٓنت رائس و فاٝنءاب نوج و 

 يو ومن اٞنخاطب فيو؟ٞنن؟ لرئيو العمل ولكن من ىو اٞنسئوؿ ف
اٜندنث للوبيب أل و يمًن ىذه األمة و بيها  اٞنُوج و  ليو اٝنءاب، فوج و هللا 

 :وقائدىا يف الد يا وزعيمها يف ا ريرة، ونقصد  ٜندنث يمة النر 
        ::  

يف رضاه، لكن الذنن ليو لو ىواًل  ال يف مواله، وليو لو ىواًل  ال  ألف النر 
ت العب هبم األىواا يدعياا اإلسالـ الذنن نظهروف يف كل عصر ن مسووف  إلسالـ، 
وىم نرندوف يف  فوسهم غرضًا ريبيثًا يو غرضًا د يواًي ٓنت ُمسم ى اإلسالـ، وىذا 
معصوـٌ منو النر عليو يفضل الصالة ويمت السالـ، وي  م تعلموف يف يىل مكة عرضوا 

لوا: اي دمحم  ف كنت ترند ُملكًا ملكناؾ علينا، و ف كنت ترند مااًل ٗنعنا لب عليو فقا
حب تكوف يغناان، و ف كاف ما عندؾ   ا من السور جلبنا لب اٜنكماا حب نءببوؾ، 

 قاؿ لعمو: ولكنو 
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ِٛ  عُاٙ،عُاٙ،  ٜاٜا  }} ِٜٛي َُِع  ََٚكُعٛاََٚكُعٛا  ٜي َُِعايٖؼ ٓٔٞ،  ٔؾٞٔؾٞ  ايٖؼ ُٝٔ َٜ،ٞٔٓ ُٝٔ ََُش  َٜ ََُشَٚاٞيٜك ِٕ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََٜظاس٢ٟ،ََٜظاس٢ٟ،  ٔؾٞٔؾٞ  َٚاٞيٜك ِٕٜأ   ََٖزاََٖزا  ُشٜىُشٜىٜأِتٜأِت  ٜأ

ََِش، ََِش،اأٜل ُٙ  َحٖت٢َحٖت٢  اأٜل ٢َٗش ُُٜٙٞع ٢َٗش ُ٘  ُٜٞع ٤ً ُ٘اي ٤ً ِٚ  اي ِٜٚأ ًٜٔو  ٜأ ِٖ ًٜٔوٜأ ِٖ ٘ٔ  ٜأ ٘ٔٔؾٝ ُ٘   ََاََا  ٔؾٝ ُ٘ َتَشٞنُت {{َتَشٞنُت
ٚ

  

  ليو عنده ىوال وقد قاؿ هللا فيو:   ذًا النر                       
                )اتو قولو وحٌ ، وعملو وحٌ ، وتشرنعاتو كلها وحٌ ، وتوجيه )النجم()النجم

         ذًا اٝنءاب يف ىذه ا نة لألمة:  ووصاايه كلها وحٌ ،     
                    يإ كل رجٍل يف األمة ٬نيل هبواه

 .الظاٞنٌن كما  ص  هللا لقصٍد غًن ما نرنده مواله يو حبيب هللا ومصءفاه نكوف من 

  معزفة أٍل الهتاب بالييبمعزفة أٍل الهتاب بالييب

 حقيقة يىل الك اب وقاؿ فيهم: وبٌن  هللا 
                ::  

 ىل نوجد يحٌد ال نعرؼ  بنو؟! ىم كذلب، دقة الوصي الذإ ُوصي بو النر 
اف موسى وعيسى وذُكر يف ال وراة واإل٤نيل الصويح ٩نعلهم نعرفوف النر يكثر على لس

سنؿ عبد هللا بن سالـ  من معرف هم ألبنائهم، ولذا نروال يف سيدان عمر بن اٝنءاب 
بعد ما يسلم فقاؿ لو: ىل كنت تعرؼ النر كمعرف ب إببنب؟ قاؿ: كنت يعرؼ النر 

اؿ:  زؿ يمٌن السماا على يمٌن األرض بصفات يكثر من معرفيت إلبين، قاؿ: كيي؟ ق
ىذا النر فصدقناه وعرفناه، لكن  بين ال يعرؼ حقيق و عند يمو، فهذا معىن ا نة اليت 

 :ذكرىا ىذا اٜنحي من يحبار اليهود
                 : 

 هللا بن سالـ فقاؿ:وىذا حدث ٞنا يسلم سيدان عبد 
ٍَ  َٜاَٜا  }} ٍََسُطٛ ٘ٔ،  َسُطٛ ٘ٔ،اي٤ً ٕٖ  اي٤ً ٕٖإ٢ َُٗٛد  إ٢ َٝ َُٗٛداٞي َٝ ّْ  اٞي ِٛ ّْٜق ِٛ ِْٗت،  ٜق ِْٗت،ُب ِِ  ُب ُٗ ْٖ َِِٚإ٢ ُٗ ْٖ ِٕ  َٚإ٢ ِٕإ٢ ُُٛا  إ٢ ًٜ ُُٛاَِٜع ًٜ َٔٞ  َِٜع َٔٞٔبإ٢ِطال َُٗتْٛٔٞ  ٔبإ٢ِطال َُٗتَِْٜٛٔٞب   َِٜب

                                                           
 رٗخ الطجزٕ عي اثي عجبص رب 7
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َِٓذٜى، َِٓذٜى،ٔع ٌِ  ٔع ٌِٜؾٜأِسٔط ِِ،  ٜؾٜأِسٔط ٢ٗ ِٝ ِِ،إ٢ٜي ٢ٗ ِٝ ِِ  إ٢ٜي ُٗ ِِٜؾاِطٜأٞي ُٗ ٓٚٞ  ٜؾاِطٜأٞي َٓٚٞع ٟٗ  َع ٟٜٗأ ٣ٌ  ٜأ ٣ٌَسُد ُٔ  َسُد ُٔاِب ٣ّ  اِب ٣َّطال ِِ؟،  َطال ِِ؟،ٔؾٝٝه ٍَ  ٔؾٝٝه ٍَٜقا ٌَ: : ٜقا ٌَٜؾٜأِسَط   ٜؾٜأِسَط

،ِِ ٢ٗ ِٝ ِِ،إ٢ٜي ٢ٗ ِٝ ٍَ  إ٢ٜي ٍَٜؾٜكا ٟٗ: : ٜؾٜكا ٟٜٗأ ٣ٌ  ٜأ ٣ٌَسُد ٘ٔ  َعِبُذَعِبُذ  َسُد ٤ً ٘ٔاي ٤ً ُٔ  اي ُِٔب ٣ّ  ِب ٣َّطال ِِ؟،  َطال ِِ؟،ٔؾٝٝه َْا،: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  ٔؾٝٝه ُِٝش َْا،َخ ُِٝش ُٔ  َخ َُٔٚاِب َْا،  َٚاِب ِٝش٢ َْا،َخ ِٝش٢   َخ

َٓا، ُُ َٓا،ََٚعأي ُُ ُٔ  ََٚعأي َُٔٚاِب َٓا،  َٚاِب ُٔ َٓا،َعأي ُٔ َٓا،  َعأي ُٗ َٓا،َٜٚأٞؾٜك ُٗ ُٔ  َٜٚأٞؾٜك َُٔٚاِب َٓا،  َٚاِب ٢ٗ َٓا،ٜأٞؾٜك ٢ٗ ٍَ  ٜأٞؾٜك ٍَٜقا ِِ: : ٜقا ُِٜت ِِٜأَسٜأ ُِٜت ِٕ  ٜأَسٜأ ِٕإ٢ َِ  إ٢ َِٜأِطًٜ َٕ؟،  ٜأِطًٜ ُُٛ َٕ؟،ُتِظًٔ ُُٛ   ُتِظًٔ

ُٙ: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا ُٜٙأَعاَر ُ٘  ٜأَعاَر ٤ً ُ٘اي ٤ً ِٔ  اي َِٔٔ ٍَ  َرٔيٜو،َرٔيٜو،  َٔ ٍَٜقا ُٔ  َدَشَجَدَشَجؾٜٜؾ: : ٜقا ُٔاِب ٣ّ،  اِب ٣ّ،َطال ٍَ  َطال ٍَٜؾٜكا َُٗذ: : ٜؾٜكا َُٗذٜأِػ ِٕ  ٜأِػ ِٕٜأ َ٘  الال  ٜأ َ٘إ٢ٜي ُ٘،  إ٢الإ٢ال  إ٢ٜي ُ٘،اي٤ً   اي٤ً

ٖٕ َٕٖٜٚأ ُّٖذا  َٜٚأ ُّٖذاََُخ ٍُ  ََُخ ٍَُسُطٛ ٘ٔ،  َسُطٛ ٘ٔ،اي٤ً َْا،: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  اي٤ً َْا،َػٗش ُٔ  َػٗش َُٔٚاِب َْا،  َٚاِب َْا،َػٚش َٓا،  َػٚش ًٝ ٖٔ َٓا،ََٚدا ًٝ ٖٔ ُٔ  ََٚدا َُٔٚاِب َٓا،  َٚاِب ًٔ ٖٔ َٓا،َدا ًٔ ٖٔ ٍَ  َدا ٍَٜؾٜكا   ٜؾٜكا

ُٔ ُٔاِب ٣ّ  اِب ٣َّطال ُِٓت  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  ََٖزاََٖزا: : َطال ُِٓتٝن ُٖٛف  ٝن ُٖٛفٜأَتَد ُِ  ٜأَتَد ِٗٓ َُِٔ ِٗٓ َٔ  }}
ٛ

  

                   ::  

 ايؾ يف تشب ٜنظة يف كالـ هللا، وينضًا وىذا اٝنءاب ألمة النر:  ايكم يف 
تشكوا يف يال  رٍع يو يال يمٍر يو يال وصية جاا هبا  رع هللا، يو جاا هبا  ر هللا، وىذا 

اٜند من ُيانٍس جهالا ُيعءوا الكالـ حدث يف ىذه األايـ اليت ٥نن فيها ا ف، وزاد عن 
منص اٍت يف الفضائيات ونرندوف يف نفسروا كالـ هللا أبىوائهم، ويف نُف وا يف دنن هللا 
بضالٟنم؛ ألهنم حادوا عن اٜنق وبعدوا عن الصواب، لكن اٞنؤمنٌن   منوا بكل ما جاا 

   بو النر:                           ((ٚٚ)ؿ عمراف )ما فهمنا مقاصده فنومد هلل، وما     ؿ عمراف
 فهم مقاصده عملنا بو وتركنا يمره هلل، ألف العقل الذإ ريلقو لنا هللا ليو لو اإلحاطة 

 . ل شرنن الذإ جاا بو رسوؿ هللا  ال بقدر ما نعلمو هللا 
                  ::  

 بيو من جهة ىؤالا، فعرؼ يهنا  رادة هللا، فهو الذإ نواِّ ىذا  يراح هللا 
على يف وجهنا  للمشرؽ وىذا للمغرب وىذا لليهودنة وىذا للنصرا ية، و٥نمد هللا 

  للداي ة اإلسالمية اٜننيفية فضاًل من هللا و عمة:                                
                                                        ((ٔٚٔٚ)اٜنجرات)اٜنجرات    
                                                                 

        ((ٕٕ٘٘)الشورال)الشورال. 
                                                           

 هظٌي اؽوي ّاثي ؽجبى عي اًض  8
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 فضل بو علينا هللا فضل من هللا و كراـ من هللا، فنمران هللا الذإ ن فنور هللا 
  يف  س بق فعل اٝنًنات، و عمل على زايدة النوافل والقر ت، و س زند من

 الصاٜنات؛ أل نا  علم علم اليقٌن ي نا يف اٝن اـ سُنجمن عند هللا:
                : 

الفناا وبعد اٞنوت سيجمن هللا الكل يف نـو معلـو يف موقي ١ن ـو ال كلنا بعد 
 نس ءين يحٌد يف ٩نادؿ عن  فسو، وال نس ءين يف نكذب ألف:

                        ((ٗٗٗٗ)الكهي)الكهي  ....  

 وس ظهر اٜنقائق كما ى : 
                                                                    ((ٕٕٛٔٛٔ)البقرة)البقرة. 

  حهنة تهزار األمز بالتوجُ إىل البيتحهنة تهزار األمز بالتوجُ إىل البيت

ٞنن نشاا من عباده، حب ال  األمر للنر ٜنكٍم عل مها هللا    كرر هللا 
  شب وال  راتب يواًل، فقاؿ لو:

          ::  

 إ مكاف:نعين حب لو سافرت أل
                        : 

 أتكيداً على يف ىذا ىو اٜنق حب ال  شب ٜنظة يف يمر هللا جل يف عاله:
            : 

و٪ناوؿ قدر اس ءاع و يف  ولذلب  ذا سافر اإل ساف ن ور ال يف ن جو  ىل القبلة،
ن جو  ىل القبلة، ليو لو عذٌر يف ذلب  ال  ذا   نس ءن تبٌن األمر بيااًن  افيًا، فف  ىذا 

 .. الوقت نكوف عذره:
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              ((ٔٔ٘ٔٔ٘)البقرة)البقرة::  

القبلة  ذا كاف اإل ساف يف سفٍر ونصل  على يال حالة فعليو يف نواِّ وجهو جهة 
ا ريال كم) اٞنركبة يو الركب السائر(  ولو ٜنظة  ية اإلحراـ،   بعد ذلب ن جو كما نشاا 

 بعض يصواب اٞنذاىب الفقهية.
يما اٞنذىب اٞنع مد فف  الفرنضة ال بد من اإلْناه  ىل القبلة، ويف النوافل ٩نوز يف 

إ ىو فيو، يو يف اٞنكاف ن جو اإل ساف من  ية اإلحراـ  ىل القبلة   ٩نلو يف الكرس  الذ
الذإ ىو فيو يف يال اْناه، أل و قد نكوف قلبو من هللا وقالبو اْنو يف البدانة  ىل القبلة  

 .كما  رع هللا ٜنبيبو ومصءفاه 
 وحب ال تظن األمة يف ىذا األمر للنر كرر هللا األمر وقاؿ:

             ::  

 :نعين اصرؼ وجهب
         : 

 نعين ْناه اٞنسجد اٜنراـ، وقاؿ لنا:
              ::  

 !! صرفوا وجوىكم ْناه اٞنسجد اٜنراـ ...نعين ا
  ىذا األمر ثالث مرات، ٞناذا؟كرر هللا

 :السادة األجالا قالوا: قاؿ  أتكيداً ٟنذا األمر وي و من عند هللا، وبعض
ُِٝت  }} ُِٝتاٞيَب ٠١ًٜ  اٞيَب ٠١ًٜٔقِب ٢ٌ  ٔقِب ِٖ ٢ٌأٜل ِٖ َُِظٔذٔذ،  أٜل َُِظٔذٔذ،اٞي َُِظٔذُذ  اٞي َُِظٔذُذَٚاٞي ٠١ًٜ  َٚاٞي ٠١ًٜٔقِب ٢ٌ  ٔقِب ِٖ ٢ٌأٜل ِٖ ٢ّ،  أٜل ٢ّ،اٞيَخَش ُّ  اٞيَخَش َُّٚاٞيَخَش ٠١ًٜ  َٚاٞيَخَش ٠١ًٜٔقِب ٢ٌ  ٔقِب ِٖ ٢ٌأٜل ِٖ   أٜل

َٗا  ٔؾٞٔؾٞ  اأٜلِسض٢اأٜلِسض٢ َٗاَََؼاس٢ٔق َٗا  َََؼاس٢ٔق َََػاس٢ٔب َٗاَٚ َََػاس٢ٔب َٚ  ِٔ َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ {{  ٝأ
ٜ

  

 .افإذا كنت يف اٞنسجد اٜنراـ فيكوف اإلْناه  ىل الكعبة  فسه -
                                                           

 طٌي الجِ٘قٖ عي اثي عجبص رػٖ   عٌِوب 9
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 : اإلصارات اإللىية في اآليات6        =9ٗ+        الفصل الثالج: تذويل الكبلة       

 .و ذا كنت يف مكة نكوف اإلْناه للمسجد وليو للكعبة  -

و ذا كنت يف يال موضن يف األرض نكوف اإلْناه  ىل مكة حب نذكر اٜناالت   -
 اليت نكوف فيها الناس ليفْناه  ىل الصالة يف كل ي٥ناا الد يا.

 ٞناذا  رف نا اي رب هبذا األمر، ويمرتنا بو؟
  نة القر  ية:لعدة حكم  ٟنية ذكرهتا ري اـ ىذه ا

 يواًل:
            : 

حب ال نكوف ألحٍد ُحجة ونقوؿ يف ذلب من عند النر، يو يف ذلب رغبة منكم 
 يف الرجوع  ىل قبلة  براىيم، و ٧نا يك د هللا ىذا األمر ثالث مرات.

           : 
ٌف  لظاٞنٌن ألهنم نقولوف ونهزيوف ّنا نرندوف بو ٓنونل اٜنق  طاًل وليو لنا  ن

 والباطل حقاً.
 اث ياً: 

        : 
حب تصلوا  ىل مقاـ اٝنشية، فنساس العالقة بٌن اٞنؤمن وربو ى  ريشية هللا، ومن 

 :وصل  ىل مقاـ ريشية هللا فذلب الذإ يف اٞنقاـ األعظم عند هللا
                                  ((ٕٕٛٛ)فاطر)فاطر  

 ... واٝنشية ى  حقيقة اٝنوؼ يف القلب، ويف  طن القلب من هللا
 :  فهذا العا   هلل                          ((ٗٙٗٙ)الر٘نن)الر٘نن : 

 !علىالذإ ٫نشى هللا وال ٫نشى اٝنلق فهذا اٞنقاـ األ
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 !!فقد ٫نشى اإل ساف هللا، لكنو نراقب اٝنلق و٫ناؼ من مالماهتم وىذا مقاـ
 لكن اٞنقاـ األعلى يف ٫نشى هللا وال ٫نشى يحداً  ال هللا:

                                                     ((ٖٜٖٜ)األحزاب)األحزاب 
 اثلثاً: ٕناـ النعمة:

        : 
يف  فإف هللا يمت على اٞنؤمنٌن النعمة أبف يمت  عليهم الدنن، واك ملت  رائن هللا 

كل ما نرنده من ريلقو من األولٌن وا ريرنن   دنن سيد األولٌن وا ريرنن، وجعل هللا 
 :٠نمالً ومفصاًل فيما يتى بو سيد األولٌن وا ريرنن 

                                                               ((ٖٖ)اٞنائدة)اٞنائدة. 
 :لكماؿفدنن اإلسالـ ىو دنن ا

للعقوؿ واك ماؿ لألجساـ واك ماؿ للقلوب  ألف األرض حدث فيها اك ماؿ
من البشرنة على ند ريًن الحينة الكماالت اإلٟنية اليت نرجوىا  وللنفوس فن زؿ هللا 

  ...:وىدال هللا ىذه األمة وىو مسب اٝن اـ 
      ::  

 ولعلكم هت دوف  ىل ما  نه دإ  ليو غًنكم من األمم!!
لدىائهم ومكرىم وحيلهم صرفهم  فقد يرادوا يف نه دوا  ىل اٜنق ولكن هللا 

 . ىل اٜنق اٞنبٌن عنو وىدال ىذه األمة
ذنن ويف ٩نعلنا من ال ،ويف ن نزؿ علينا بسكين و ،يف نُ م علينا  عم و  سنؿ هللا 

 نس معوف القوؿ في بعوف يحسنو
 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى  لو وصوبو وسل م
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  شور رمضانشور رمضان: : الفصل الرابعالفصل الرابع

  آيات أحكام الصيامآيات أحكام الصيام

  دروس من غزوتي بدر وأحددروس من غزوتي بدر وأحد

  إشارات يف آيات غزوتي بدر وأحدإشارات يف آيات غزوتي بدر وأحد

  بدربدر  غزوةغزوة

  فتح مكةفتح مكة

  ليلة القدرليلة القدر
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  ٔآيات أحكام الصيامآيات أحكام الصيام..77
اٜنمد هلل الذإ يى ل قلوبنا لسماع القر ف، وجعلنا يىاًل  -بسمميحرلا نمحرلا هللا  

 :للعمل  لقر ف، فدريلنا ٗنيعاً يف قوؿ النر العدانف 
ََُع  ََاََا  }} ََُعاِدَت ّْ  اِدَت ِٛ ّْٜق ِٛ ِٕٝت  ٔؾٞٔؾٞ  ٜق ِٕٝتَب ِٔ  َب َِٔٔ ُٝٛٔت  َٔ ُٝٛٔتُب ٘ٔ  ُب ٤ً ٘ٔاي ٤ً َََٕٜٜ  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي ًٛٝ َِٕت ًٛٝ ٘ٔ  ٔنَتاَبٔنَتاَب  ِت ٤ً ٘ٔاي ٤ً ُ٘  اي ََٜتَذاَسُطَْٛ َُٚ٘ ََٜتَذاَسُطَْٛ َٚ  

ِِ ُٗ َٓ ِٝ َِِب ُٗ َٓ ِٝ ُِ  ََْضٜيِتََْضٜيِت  إ٢ي٤اإ٢ي٤ا  َب ٢ٗ ِٝ ًٜ َُِع ٢ٗ ِٝ ًٜ ١َٝٓ،  َع ١َٝٓ،ايٖظٔهٝ ُِ  ايٖظٔهٝ ُٗ َِٝت َُِٜٚغٔؼ ُٗ َِٝت ١َُٝ،  َٜٚغٔؼ ١َُٝ،ايٖشِح ُِ  ايٖشِح ُٗ ََُِٚحؿ٤ِت ُٗ ًٜا٥ٜٔه١ٝ،  ََٚحؿ٤ِت َُ ًٜا٥ٜٔه١ٝ،اٞي َُ ُِ  اٞي ُٖ ََُِٚرٜنَش ُٖ   ََٚرٜنَش

ُ٘ ٤ً ُ٘اي ٤ً ِٔ  اي َُ ِٔٔؾٝ َُ ُٙ  ٔؾٝ َِٓذ ُٙٔع َِٓذ {{  ٔع
ٕ
  

يعًا ىذا اٞنقاـ، وىذا سر بدان نا الدروس  ل الوة ل نفيذ اٜندنث، فهنيئًا لكم ٗن
اللهم صلِّ وسلم و رؾ على من اج باه مواله وطه ر قلبو لنزوؿ القر ف، ويىل  ظاىره 

صورة القر ف اٜنية بٌن اٞنؤمنٌن؛  للعمل  لقر ف، وي ءق لسا و ُنقائق القر ف، وجعلو 
 سيدان دمحم و لو وصوبو يٗنعٌن.

يها، ومهما تكلم اٞن كلموف ال من هى لسعة معا  اٜنقيقة يف  ايت ك اب هللا 
اٞنكنوف علم مضنوف، وسر مصوف، و ور مكنوف؛  وفسر اٞنفسروف نبق يف كالـ هللا 

 األرض ومن عليها. على مدال الزماف  ىل يف نرث هللا  نكشفو هللا 
و٥نن ال  س ءين يف ىذه العجالة السرنعة يف ٥نيط ببعض معاين ىذه ا ايت 

عندىا وقفة لنجد يف فيها كل ما ٥ن اجو يف الصياـ ويف  الكر٬نة، لكن حسبنا يف  قي
 . هر الصياـ من الذإ طلبو من ا اٞنلب العالـ 

يواًل نكفينا  رفًا وفخرًا وتَيهًا يف الذإ ننادإ علينا ىو هللا، ألف هللا ال ننادإ  ال 
اٞنساكٌن(، : )اي ينها على يحبابو،   نكن ننادإ على اليهود يف ال وراه  ال بقولو ٟنم 

تشرني كرًن من رب كرًن جعلنا يىاًل ٟنذا اٞنقاـ          لكنو نقوؿ لنا: 
لنا  إل٬ناف فهذا  ، وعندما نشهد هللا الكرًن بحيكة الراوؼ الرحيم سيدان دمحم 

                                                           
 مٕ٘ٔٓ/7/ُٕـ ٖٙٗٔهي رهؼبى  ُ٘ٔذا اليرص  بى ثبلوصب ٕ  ٔ
 طٌي اثٖ  اّ  عي اثٖ ُزٗزح  ٕ
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رة الر٘نن، ٩نلب الءمن ينة والسكينة لكل ريائي حًناف من اٝنإنة اليت ٪نذران منها حض
 ثب ت وا  هت.         ال ٬نكر بءالب  ألف هللا 
         ::  

 :والغانة والسر               يإ فرض 
      ::  

فرض على  من فرض الصياـ؛ يف هللا  بٌن  هللا يف ىذه ا نة اٜنكمة العالية 
اٞنؤمنٌن الصياـ لًنتقوا  ىل مقاـ األتقياا األ قياا، وكلمة )لعل ( يف القر ف ّنعىن الالـ 
)ُك ب عليكم الصياـ كما ُك ب على الذنن من قبلكم ل  قوف( ليست ّنعىن الرتج  كما 

درجات األتقياا، ألف  ىو يف اللغة، لكن أتكيد يهنم  ذا صاموا كما ننبغ  وصلوا  ىل
الصياـ سر بٌن العبد وربو، ال نءلن على الصائم  ال هللا، وال نراقب يف صومو  ف يراد يف 

  يف السر والعلن .... نُفءر  ال مواله، وىذه يكحي درجات ال قوال وى  مراقبة هللا 

      : 
بٌن  ي و ّنعو ة وتوفيق هللا  -كما وض ح هللا بعد ذلب   -والصياـ من ي و  هر 

ورعانة هللا لنا ٬نر كن و يايمًا معدودات وىذه حكمة ْندىا على الدواـ، ال تشعر الناس 
أبايـ رمضاف ألف هللا نغمر قلوب الصائمٌن بنفوات  حسا و، وبرحيق  نقا و فيمر عليهم 

ِسَنة، وِسَنة الشهر كن و يايـ معدودات، ويف ذلب نقوؿ بعض الصاٜنٌن: )َسَنة الوصل 
البعد َسَنة( َسنة يف الوصل من هللا ٕنر كنهنا طرفة عٌن، و ذا كاف اإل ساف يف البعد 

 فاللوظة ٕنر عليو كنهنا َسنة، فألهنم يف مواصالت من هللا ٕنر ىذه األايـ كنهنا ٜنظات.
                : 

 يحكاـ الصياـ كلها: ىذه
كل عصر، يو   واٞنرنض ُنسب يمراض العصر وما نس جد يف ويح نصـوالص

 ألف السفر دائماً فيو مشقة حب ولو كاف  لءائرة. السفر يايً كاف  وعو
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           ::  

نس ر ٟنم األمر وطلب منهم يف  ال نينسوا وال نقنءوا من ر٘نة هللا، فإف هللا 
 يايـ يريرال، بعد  هر رمضاف  ف  اا هللا.نقضوا ىذه األايـ يف 

        ::  

 ، الذنن نصومو و من اٞنشقة البالغة، فإف كا ت اٞنشقة ن وقن منها الضرر نصـو
فإذا جاا الضرر وجب عليو الفءر واإلعادة، و ذا كا ت اٞنشقة ١نققة الضرر ٪نـر عليو 

  الصياـ لقوؿ هللا تعاىل:                             ((ٜٜٔ٘ٔ٘)البقرة)و ٧نا عليو يف نُفءر،  البقرة
فإف اس ءاع يف نصـو بعد ذلب فلو ذلب، و ف   نس ءن  ظرًا لظروؼ كحي سنو يو 

وطعاـ اٞنسكٌن نكوف سووراً          مرضو اٞنيئوس من عالجو فعليو: 
ونس ءين يف ٫ُنرج القيمة كما يفب يايـ فءره يف  هر رمضاف،  ل نـو منوفءور عن ك

، بذلب ساداتنا األحناؼ، وٟنم يف ذلب ٢نرج لءيي يريذوه من ُسنة النر الشرني 
فإف اٞن عن ٌن واٞن شددنن لسوا فهمهم لكالـ هللا، وجهلهم ُنقيقة فووال ريءاب رسوؿ 

زكاة الفءر ال بد يف تكوف من  هللا نشددوف على اٝنلق وأيمروف يف تكوف الفدنة يو
عندما  يريذ ف واه من قوؿ سيدان معاذ بن جبل  اٜنبوب، لكن اإلماـ يبو حنيفة 

يف نذىب  ىل اليمن و٩نمن الزكاة، وكاف يىل اليمن يف ذلب الوقت  يمره النر 
يغلب زراعاهتم العنب، ونصنعوف منو الزبيب، وكاف يكلهم الزبيب وْناراهتم يف الزبيب، 

 فجااوا بزكاهتم زبيب، ومعاذ ىو الذإ قاؿ لو حضرة النر عندما يرسلو:
ـَ  }} ِٝ ـَٜن ِٝ ٍَ  ٜقَلا٤ْ؟،ٜقَلا٤ْ؟،  ٜيٜوٜيٜو  َعَشَضَعَشَض  إ٢َراإ٢َرا  َتٞكٔلَٞتٞكٔلٞ  ٜن ٍَٜقا ٘ٔ،  ٔبٔهَتأبٔبٔهَتأب  ٜأٞقٔلٜٞأٞقٔلٞ: : ٜقا ٘ٔ،اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا ِٕ: : ٜقا ِٕٜؾإ٢ ِِ  ٜؾإ٢ ِِٜي   َتٔذِذَتٔذِذ  ٜي

٘ٔ؟،  ٔنَتأبٔنَتأب  ٔؾٞٔؾٞ ٘ٔ؟،اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا ١ٖٜٔٓؾٔبُظ١ٖٔٓ: : ٜقا ٢ٍ  ٜؾٔبُظ ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٍَ    اي ٍَٜقا ِٕ: : ٜقا ِٕٜؾإ٢ ِِ  ٜؾإ٢ ِِٜي ١ٖٔٓ  ٔؾٞٔؾٞ  َتٔذِذَتٔذِذ  ٜي ١ُٖٔٓط ٢ٍ  ُط ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً   اي

  ٘ٔ؟،  ٔنَتأبٔنَتأب  ٔؾٞٔؾٞ  َٚالَٚال ٘ٔ؟،اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا ٢ُٗذ: : ٜقا ٢ُٗذٜأِدَت ٜٔٞ  ٜأِدَت َٜٔٞسٞأ ٍُ  ٜؾَلَشَبٜؾَلَشَب  آٝيٛ،آٝيٛ،  َٚالَٚال  َسٞأ ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ُٙ،    اي ُٙ،َؿِذَس   َؿِذَس

ٍَ ٍََٜٚقا ُُِذ: : َٜٚقا ُُِذاٞيَخ ٘ٔ  اٞيَخ ٤ً ٘ٔٔي ٤ً ٍَ  َٚؾ٤َلَٚؾ٤َل  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  ٔي ٍََسُطٛ ٢ٍ  َسُطٛ ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً َُا  اي َُأي ٍَ  ُِٜشٔكُِٜٞشٔكٞ  ٔي ٍََسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً {{  اي
ٖ

  

أب و بلغ درجة  الذإ عليو معاذ، و هد لو النر ُيعجب هبذا اٞننهم العظيم 
                                                           

 طٌي اثٖ  اّ  ٖ
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االج هاد، فلما جااوا  لزبيب قاؿ: اي يىل اليمن ائ وين بثياب، ي  م يف حاجة  ىل 
يف حاجة  ىل الثياب،  الزبيب وال تس ءيعوف االس غناا عنو ويصواب رسوؿ هللا 

 اف األمر على ذلب ...فصنعوا ذلب، وك
ىذا الريإ العظيم وىو القيمة، ويبو حنيفة  و حنيفة ومن ىنا اس نبط اإلماـ يب

: )لو يراد يبو حنيفة يف نُثبت لقـو يف ىذا ىو الذإ نقوؿ فيو اإلماـ مالب 
 .ذىباً ألثبت ذلب( لقوة حج و وٕنكنو يف دنن هللا  –العامود  –األسءواف 
               د وال ٓند، يإ من تءو ع وفيها معاين ال تع

وصاـ يايـ النوافل والقر ت بعد رمضاف فهو ريًن لو، ومن تءوع فزاد على  طعاـ 
مسكٌن فنطعم يكثر من مسكٌن فهو ريًن لو، ومن تءوع فصاـ بعد ذلب ويطعم 

 .مسكيناً فهو ريًن لو، فال ءوع ىو الزايدة يف عمل الحي واٝنًن  ىل هللا 
لي شبثوا بروح العز٬نة واليقٌن، وال نلجنوا  ىل ال ساىل  اٞنؤمنٌن   رياطب هللا 

حب ال نلجن  ىل ىذه الُررَيص  ال                    فقاؿ: 
من كاف فعاًل نس وقها ومن يىلها، ولذلب  قوؿ لألحباب الذنن نرندوف يف نفءروا: ال 

 ايؾ يف تفءر من  فسب  ال يف حالة واحدة؛  ذا ي رفت بد لب من يمر من الءبيب، 
نومًا على اٟنالؾ، وٓنققت ي ب ىالب ال ١نالة فهنا ننبغ  عليب الفءر، وتعيد ىذا 
، لكن ال تُفيت  فسب يف مرض، يان مرنض بكذا فيجب يف يفءر، وال تقيو على  اليـو

يب الفءر، لكن ال بد يف األ باه واألمثاؿ، فالف كاف مرنض هبذا اٞنرض وي ح لو الءب
حذ ر من  أتريذ ف واؾ من طبيب مسلم يمٌن حب تدريل يف ىذا النءاؽ، ألف هللا 

 .          ذلب يف قولو: 
على السؤالٌن يف ٗنلة  ىذه األايـ اليت  صومها مب اي رب؟ وِ َ؟ يجاب هللا 

 ذًا ٪نـر الصياـ الفرنضة  ذا حولناه  ىل غًن        واحدة، ىذه األايـ قاؿ: 
َمن قبلنا،  - حا ا هلل  –رمضاف،  و  ذا اج هدان كما ٩ن هد البعض و٪ناوؿ يف نقلد 

عامة، قد نكو وا  اركوان يف فرنضة الصياـ لكن يايمهم  فإف َمن قبلنا تركها هللا 
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مهم ليست كنحواؿ صيامنا، فليو ليست كنايمنا، ويوقاهتم ليست كنوقاتنا، ويحواؿ صيا
؟ قاؿ لنا  نف  ال ّنا  زؿ على  بينا   :،  ذاً الصياـ  هر رمضاف، والشهر كم نـو

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َِٗش  إ٢ َِٗشايٖؼ ُٕ  ايٖؼ َُٕٜٝهٛ َٔ  ٔتِظَع١ٟٔتِظَع١ٟ  َٜٝهٛ ََٔٚٔعِؼش٢ٜ َّا  َٚٔعِؼش٢ٜ ِٛ َّاَٜ ِٛ َٜ  }}
ٗ

  

ال ننقص عن ذلب، ولذلب حدث يف صامت بعض الدوؿ ٖناين وعشرنن نومًا   
، ال و ال ننبغ  لشهر قمرإ يف نكوف طلبوا من يىل البلد بعد ال عيد يف نعيدوا ىذا اليـو

 ٖنا ية وعشرنن.
وقد فوجئنا منذ يايـ أبمر عجيب وغرنب، واألعجب ي و من وزنر األوقاؼ يف 
دولة اٛنزائر الشقيقة، صويح ي و ليو عا  دنن، لكن منصبو وزنر يوقاؼ، َحَسب 

اعة، واليـو يف الش اا نكوف حواا حسبة حسابية وقاؿ: اليـو ا ف صياـ س ة عشر س
، وقاؿ:  ذًا ا ف  صـو ثالثة  ٖناين ساعات، فإذا صمنا ٖناين ساعات ا ف فُ وسب نـو
عشر نـو فقط!! كنف اليـو بيومٌن!!، ىاج عليو علماا اٛنزائر وماجوا عليو ألف ىذا 

 اج هاد يف غًن ١نلو، وياثر بلبلة.
 الصياـ  هر، مب  صـو ومب  فءر؟ قاؿ ف       قاؿ:  هللا 

 وىو اٞنُبٌن للقر ف:
َُٛا  }} َُٛاُؿٛ ٘ٔ  ُؿٛ َٜٔت ٘ٔٔيُشِؤ َٜٔت ُٛٔشٚا  ٔيُشِؤ ُٛٔشٚاَٜٚأٞؾ ٘ٔ،  َٜٚأٞؾ َٜٔت ٘ٔ،ٔيُشِؤ َٜٔت ِٕ  ٔيُشِؤ ِٕٜؾإ٢ َٞ  ٜؾإ٢ َٞٝغٚب ِِ  ٝغٚب ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ًٝٛا  َع ُٔ ًٝٛاٜؾٜأٞن ُٔ     ٜؾٜأٞن

َٕ  ٔعٖذ٠ٜٔعٖذ٠ٜ ََٕػِعَبا {{  ٔثنَئثنَيَثالَثال  َػِعَبا
٘
  

 : ذاً الصياـ من بدانة الشهر  ىل هنان و، و٥نن  صـو  هر رمضاف أل و
            وكنف هللا  نقوؿ لنا بلساف اإل ارة:  ف القر ف

 زؿ بو الروح األمٌن على قلبب ل كوف من اٞننذرنن بعد صفاا القلب وطهارتو، فينبغ  
عليكم يف تعيشوا  هرًا يف العاـ ُتء هروا فيو القلوب، وت وفظوا فيو على بداوات 

كالـ القدوس ل عيشوا معا يو،   ٕنشوا بقية العاـ تنفذوا وىفوات النفوس، وتعيشوا من  
                                                           

 الجخبرٕ ّهظلن عي ام طلوخ رػٖ   عٌِب ٗ
 اثٖ ُزٗزح الجخبرٕ ّهظلن عي  ٘



 فوزي مذمد أبوزيد الصيخ                                          تفسير آيات المهاسبات  

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 
 : آيات أذكان الصيان7                    =ٙٓٔ+          الفصل الرابع: صىر رمضان    

 و كرامو على الدواـ. ما فيو، ٓنظوا بفضل هللا 
وىذه دعوة مبا رة لألمة ليف شغاؿ يف ىذا الشهر لكرًن ب الوة القر ف، أل و  هر 

كاف نقري القر ف يف  هر رمضاف يف كل   القر ف، ورياصة يف الذإ يُ زؿ عليو القر ف 
مرة، ويف العاـ الذإ ا  قل فيو  ىل جوار هللا قريه مرتٌن، وىذا ينضًا ندلنا على ي و  عاـ

  ليو الشنف  نف العدد، ولكن ال دبر وال معن يف ك اب هللا:                   
                    ((ٔٚٔٚ)القمر)القمر. 

ٙنو يو ست مرات، لكن مرة   لو كاف الشنف  نف  نف العدد ٝنَ مو الرسوؿ
 .واحدة، ٞناذا؟ ن دبر ون معن يف كالـ هللا 

         ووج هنا هللا  يف   لم و يف القر ف و٥نن   لو؛ اٟندانة اليت
فيو للناس، كيفية ىدانة الناس  ىل رب الناس، وىذه ا ايت اليت  زلت يف  بثها هللا 

ريالئق هللا، وعن  بداع صنن هللا، وعن  ايت هللا يف  مكة، واليت ت ودث عن عجائب
 .ا فاؽ ويف األ فو، وىذه الءرنقة الر يدة السدندة ٟندانة اٝنلق  ىل دنن هللا 

              ويف   دبر ينضاً ما فيو من البينات، نعين األمور
منات، واليت فيها اٟندانة  ىل الءرنق اٞنوصل  ىل واٞنسائل الواضوات للمؤمنٌن واٞنؤ 

رضواف هللا و ىل جنة هللا و ىل  كراـ هللا، واليت فيها اٞنفارقة واٞنباننة بٌن اٜنق والباطل، 
لنا  ىل هللا من   واٜنالؿ واٜنراـ، والءيب واٝنبيث، فن علم ٥نن ٗناعة اٞنؤمنٌن ما نُوصِّ

، ويحكاـ اٜنالؿ واٜنراـ حب ال  قن فيما حر مو ك اب هللا، و ىل رضواف هللا و كراـ هللا
 .هللا، بل ٧نش  دوماً على اٜنالؿ الذإ يحل و لنا هللا 

ىذه مواضن ذكرىا هللا، ويمران يف   دبر فيها و ضعها  صب يعيننا و٥نن   لوا  
 ك اب هللا يف  هر القر ف  ف  اا هللا.

وىذه ٟنا معاين م عددة،                قاؿ هللا تعاىل: 
فَشِهد نعين حضر، يما من توفاه هللا فليو عليو صياـ، وليو عليو  كماؿ، وال على 

 يىلو  كماؿ الصياـ ٞنن مات يف رمضاف، وىذا معىن.
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                        :نده مرض الذإ كاف ع
ما ن من الصياـ، يو مسافر سفر  رع ، وذكر هللا السفر لنعلم يف السفر الذإ 
نس وجب الفءر لو  روط ومواصفات؛ يف نكوف السفر يواًل يف حالؿ، ويف نكوف 

وذكره األئمة الكراـ، وىو حواا  السفر نبلغ النصاب الشرع  الذإ ورد عن النر 
ىذا السفر نصوبو مشقة وتعب وعناا، فَمن نسافر ثالثة وٖنا ٌن كيلومرت، ويف نكوف 

للصائم فيو  للهو يو لعب ال ننبغ  لو الفءر أل و ال نسافر سفرًا  رعيًا ي ح هللا 
 .وا ايت ليست تكرار، و ٧نا زايدة بياف لكالـ العزنز الغفار  الفءر،
                     وىذا اٜنكم العاـ الذإ ننبغ

يف نزف بو اٞنؤمن كل يحكاـ الشرنعة اٞنءهرة، ومن ٗنل ها يحكاـ الصياـ، دائمًا تراع  
 معاذ بن جبل وييب موسى  ىل اليمن وقاؿ ٟنما: اليسر، يرسل النر 

َٓؿَِّشا،  َٚالَٚال  ََٚبٚؼَشاََٚبٚؼَشا  ُتَعٚظَشا،ُتَعٚظَشا،  َٚالَٚال  َٜٚظَشاَٜٚظَشا  }} َٓؿَِّشا،ُت ََٚعا  ُت ٜٛا ََٚعاََٚت ٜٛا ًٜٔؿ  َٚالَٚال  ََٚت ًٜٔؿَتِدَت {{  ااَتِدَت
ٙ
  

 :كل يمور اإلسالـ مبنية على اليسر، وقالت السيدة عائشة اهنع هللا يضر يف رسوؿ هللا 
َٝٚش  ََاََا  }} َٝٚشُخ ٍُ  ُخ ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً َٔ    اي ِٝ ََٔب ِٝ ٢ٔ،  َب ِٜ ََِش ٢ٔ،ٜأ ِٜ ََِش َُا،  ٜأَخَزٜأَخَز  إ٢الإ٢ال  ٜأ ُٖ َِٜظَش َُا،ٜأ ُٖ َِٜظَش ِِ  ََاََا  ٜأ ِِٜي ِٔ  ٜي َِٜٔٝه ُّا  َٜٝه ُّاإ٢ِث {{  إ٢ِث

ٚ
  

         للمسلم يف نفرح وبعد  كماؿ العدة تفرحوا، فينبغ
      ب وفيق هللا، فُيكحي هللا وُنصل  صالة العيد على ما وف قو لو مواله 

                 والشكر على  عمة الصياـ
 و لنا يف  عمة الصياـ.على توفيق نكوف إبريراج زكاة الفءر للمساكٌن  كراً هلل 

 -اٞنؤمنٌن ٗنيعًا يف رمضاف ّنا ال نُعد وال ٪ُند، وال نس ءين يحد  يكـر هللا 
يف نبٌن بعض عءااات هللا للمؤمنٌن يف  هر رمضاف، ويعظم  -ولو مكث  ىل يبد األبد 

ة كلم   :        ىذه العءااات ويكـر ىذه اٞننن ما قاؿ فيو هللا 
)عبادإ( تُدوِّب قلوب العارفٌن، عباده يىل ريصوصي و، يىل القرب من حضرتو، ويىل 
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عنان و ورعان و على الدواـ،   نقل )و ذا سنلب الناس( لكن ) ذا سنلب عبادإ( 
  اٞنءلوبٌن واٞنُخلصٌن واٞنُغرمٌن       عن ٗناا وعن كماا وعن جالا وعن كحيايئ

        قرب  ليهم من ي فسهم، ليو بينب وبٌن موالؾ  ال ي ت )فارفن يان ْند ي
ظاىراً  اٞنسرة واٟننا( ي ت اٜنجاب، و ذا زاؿ صرت من األحباب ورينت وجو اٜنق 

 بال س ارة وال  قاب.
فالعبارة يراحت قلوب الظائمٌن  ىل ٗناؿ هللا، واٞن عءشٌن  ىل  ظرٍة من وجو هللا، 

        ورعان و ٟنم على الدواـ  بقربو طمنهنم هللا            .. ..

ف عن يإ   ا نسنلوف؟ الذإ نسنؿ عن األحكاـ الشرعية، والذإ نسنؿ و لكن الباق
عن الد يا الد ية، واألتقى قليالً نسنؿ عن ا ريرة يو عن النار، يو عن اٛننة، لكن الذنن 

 ........      ليلة قليلة، لذلب قاؿ هللا: نسنلوف عن هللا فهم ق
              ًنعين ال نؤرير ٞنءلوب طلب،  ذا دعا هللا فورا

نس جيب لو مواله جل يف عاله، ولكن بشرط يف نكوف ىذا الداع  اس جاب هلل يوالً: 
        ايا هللا وجالؿ هللا وكماؿ هللا جل يف عاله: و من وصد ؽ ٕنامًا بكحي
        :ولذلب قاؿ هللا لنا ليقرب لنا ىذا األمر        

                                    ((ٕٕٗٗ)األ فاؿ)األ فاؿ. 
  ذاً من الذإ ٩نيبو هللا؟

 على الدواـ  جاب ويانب، ويصبح يف معية اٜنبيب اٞنصءفى الذإ اس 
                وقلنا يف كلمة )لعل( يف القر ف

 ّنعىن الالـ، ف كوف )لًن دوف(.
        بعض يىل اإل ارة قاؿ يف ىذه ا نة:      ج و اٝنءاب و

لرسوؿ هللا،   نقل )و ذا سنؿ عبادإ عين( فوب نسنلوا ال بد يف نذىبوا يواًل لرسوؿ 
  ، يو من ننوب عن حضرتو، هللا                والداع الذإ

 جيب لو  ذا دعاف لكم يف يإ يمر من األمور نس       يرسلو هللا داع واحد، 
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 هللا فوراً، بال تردد وال ٕنهل وال  بءاا، و ٧نا فوراً نس جيب لو مواله جل يف عاله.
، فقد كا وا كاف الصياـ يف بدانة فرضي و  اقًا على يصواب حضرة النر 

نفءروف من غروب الشمو، ومدة اإلفءار  ىل يف نناـ يحدىم، فإذا انـ اب دي الصياـ، 
 :وليو من طلوع الفجر

ا يحدىم بعد يف كاف نعمل طواؿ النهار ودريل على زوج و بعد يف صل ى فجا
اٞنغرب فقاؿ: ىل عندكم طعاـ يُفءر عليو؟ قالت: يُنث لب، فخرجت تبوث لو عن 
طعاـ، وعندما رجعت وجدتو قد انـ من ال عب، فواصل صياـ اليـو ال اا، فر ه النر 

 فوكى لو ما جرال، فعن الحياا بن  يف اليـو ال اا وىو نكاد نهلب فقاؿ: ما بب؟
 قاؿ: عازب 
{{  َٕ َٕٜنا ٞٚ  ٜأِؿَخاُبٜأِؿَخاُب  ٜنا ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب َٕ  إ٢َراإ٢َرا    اي َٕٜنا ٌُ  ٜنا ٌُايٖشُد ُّا  ايٖشُد ُّاَؿا٥ٔ ٜٛاُساإل٢اإل٢  ٜؾَخَلَشٜؾَخَلَش  َؿا٥ٔ ٜٛاُسٞؾ َّ  ٞؾ َٓا َّٜؾ َٓا ٌَ  ٜؾ ٌَٜقِب ِٕ  ٜقِب ِٕٜأ   ٜأ

َٛٔش َٛٔشُٜٞؿ ِِ  ُٜٞؿ ِِٜي ٌِ  ٜي ٌَِٜٞأٝن ُ٘  َٜٞأٝن ًَٜت ِٝ ُٜ٘ي ًَٜت ِٝ ُ٘  َٚالَٚال  ٜي ََ ِٛ َُٜ٘ ََ ِٛ َٞ،  َحٖت٢َحٖت٢  َٜ ُِٔظ ُٜ،َٞ ُِٔظ ُٜ  ٖٕ َٕٖٚإ٢ َِٝع  َٚإ٢ َِٝعٜق َٔ  ٜق َِٔب ١ََٜ  ِب ١ََٜٔؿِش ٟٖاأٜلاأٜل  ٔؿِش ـَاس٢ ِْٖٟ ـَاس٢ َٕنٜٜن  ِْ َٕا   ا

ُّا، ُّا،َؿا٥ٔ ُٖا  َؿا٥ٔ ًٜ ُٖاٜؾ ًٜ ٜٛاُساإل٢اإل٢  َحَلَشَحَلَش  ٜؾ ٜٛاُسٞؾ ُ٘،  ٜأَت٢ٜأَت٢  ٞؾ ََِشٜأَت ُ٘،ا ََِشٜأَت ٍَ  ا ٍَٜؾٜكا ٌِ: : ٜؾٜكا ٌَِٖ َِٓذٔى  َٖ َِٓذٔىٔع ّْ؟  ٔع ّْ؟ٜطَعا ِٔ  ،،الال: : ٜقاٜيِتٜقاٜيِت  ٜطَعا َِٜٔٚئه   َٜٚئه

ًُٔل ٜٛ ِْ ًُٔلٜأ ٜٛ ِْ َٕ  ٜيٜو،ٜيٜو،  ٜؾٜأٞطًُٝبٜؾٜأٞطًُٝب  ٜأ ََٕٜٚنا ُ٘  َٜٚنا ََ ِٛ َُٜ٘ ََ ِٛ َٜ  ٌُ َُ ٌَُِٜع َُ ُ٘  َِٜع ًَٜبِت ُٜ٘ؾَػ ًَٜبِت ُ٘،  ٜؾَػ ُٓ ِٝ ُ٘،َع ُٓ ِٝ ُ٘  َع ََُ٘ٚدا٤َِت ُ٘  ََٚدا٤َِت ََِشٜأُت ُ٘ا ََِشٜأُت ُٖا  ا ًٜ ُٖاٜؾ ًٜ ُ٘  ٜؾ َُ٘سٜأِت   ٜقاٜيِتٜقاٜيِت  َسٜأِت

َِٝب١ٟ َِٝب١َٟخ ُٖا  ،،ٜيٜوٜيٜو  َخ ًٜ ُٖاٜؾ ًٜ ـَ  ٜؾ ـَ َِْت ـَا ـَ َِْت َٗاُس  ا ٖٓ َٗاُساي ٖٓ َٞ  اي َٞٝغٔؼ ٘ٔ،  ٝغٔؼ ِٝ ًٜ ٘ٔ،َع ِٝ ًٜ ٞٚ  َرٔيٜوَرٔيٜو  ٜؾَزٜنَشٜؾَزٜنَش  َع ٖٓٔب ٞٚٔيً ٖٓٔب ََٓضٜيِت    ٔيً ََٓضٜيِتٜؾ ٙٔ  ٜؾ َٖٙٔٔز ١َٜٜ ١َٜٜ اآلاآل  َٖٔز

  ٌٖ ٌٖٝأٔح ِِ  ٝأٔح ِِٜيٝه ١ًٜٜ  ٜيٝه ِٝ ١ًٜٜٜي ِٝ ٢ّ  ٜي َٝا ـٚ ٢ّاي َٝا ـٚ ِِ   إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ايٖشٜؾُحايٖشٜؾُح  اي ِِ َْٔظا٥ٔٝه َٗا  ٜؾٜؿش٢ُحٛاٜؾٜؿش٢ُحٛا  َْٔظا٥ٔٝه َٗأب {{  َػٔذّٜذاَػٔذّٜذا  ٜؾَشّحاٜؾَشّحا  ٔب
ٛ

ويف ، ، 
َٕ  }}  بن مالب قاؿ:عن عبد هللا بن كعب مسند اإلماـ ي٘ند روانة  َٕٜنا ٖٓاُغ  ٜنا ٖٓاُغاي َٕ  ٔؾٞٔؾٞ  اي َََلا ََٕس َََلا   َس

َّ  إ٢َراإ٢َرا ََّؿا ٌُ  َؿا ٌُايٖشُد ََِظ٢،  ايٖشُد ََِظ٢،ٜؾٜأ َّ،  ٜؾٜأ َٓا َّ،ٜؾ َٓا َّ  ٜؾ ََّحُش ٘ٔ  َحُش ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ُّ  َع ٤َٛعا ُّاي ٤َٛعا َٓٚظا٤ُ  َٚايٖؼَشاُبَٚايٖؼَشاُب  اي َٓٚظا٤َُٚاي َٛٔش  َحٖت٢َحٖت٢  َٚاي َٛٔشُٜٞؿ   ُٜٞؿ

َٔ ََٔٔ َُُش  ٜؾَشَدَعٜؾَشَدَع  اٞيَػٔذ،اٞيَػٔذ،  َٔ َُُشُع ُٔ  ُع ُِٔب ٤ٛأب  ِب ٤ٛأباٞيَد ِٔ  اٞيَد َِٔٔ ِٓٔذ  َٔ ِٓٔذٔع ٞٚ  ٔع ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب ١ًٕٜ  َراَتَراَت    اي ِٝ ١ًٕٜٜي ِٝ ٢َٗش  َٜٚقِذَٜٚقِذ  ٜي ٢َٗشَط ُٙ،  َط َِٓذ ُٙ،ٔع َِٓذ   ٔع

ََٛدَذ ََٛدَذٜؾ ُ٘  ٜؾ ََِشٜأَت ُ٘ا ََِشٜأَت ََِت،  ٜقِذٜقِذ  ا ََِت،َْا َٖا،  َْا َٖا،ٜؾٜأَساَد ُُِت،  ٜقِذٜقِذ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ: : ٜؾٜكاٜيِتٜؾٜكاٜيِت  ٜؾٜأَساَد ُُِت،ْٔ ْٔ  ٍَ ٍَٜقا ُِٔت،  ََاََا: : ٜقا ُِٔت،ْٔ ْٔ  ِٖ ُِٖث   َٜٚقَعَٜٚقَع  ُث

َٗا، َٗا،ٔب ََٓع  ٔب ََٓعََٚؿ ُٔ  ٜنِعُبٜنِعُب  ََٚؿ ُِٔب ٌَ  ََأيٕوََأيٕو  ِب ٌََِٔج َُُش  ٜؾَػَذاٜؾَػَذا  َرٔيٜو،َرٔيٜو،  َِٔج َُُشُع ٞٚ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ُع ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب ُٙ،    اي ُٙ،ٜؾٜأِخَبَش ٍَ  ٜؾٜأِخَبَش َِْض ٍَٜؾٜأ َِْض ُ٘  ٜؾٜأ ُ٘اي٤ً   اي٤ً

ِِ  ٌٌٖٖٝأٔحٝأٔح    ::َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢ ِِٜيٝه ١ًٜٜ  ٜيٝه ِٝ ١ًٜٜٜي ِٝ ٢ّ  ٜي َٝا ـٚ ٢ّاي َٝا ـٚ ِِ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ايٖشٜؾُحايٖشٜؾُح  اي َِِْٔظا٥ٔٝه   ..{{َْٔظا٥ٔٝه

                                                           
 طؾ٘ؼ الجخبرٕ ّعبهع الززهذٕ 8



 فوزي مذمد أبوزيد الصيخ                                          تفسير آيات المهاسبات  

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 
 : آيات أذكان الصيان7                    =ٓٔٔ+          الفصل الرابع: صىر رمضان    

   ذكر هللا يمرًا غرنبًا وعجيبًا ننبغ  يف نكوف عليو كل مؤمن ومؤمنة زوجٌن: 
              ::  

ى  تسرتؾ وي ت تسرتىا، ى  تعينب وي ت تعينها على يمور الد يا وعلى طاعة 
الرجل من زوج و كنهنما   ا  واحد، لذا ننبغ  يف نكوف ، فكنف اإلثنٌن  خصٌ هللا 

 ذًا ما سبب الفصاـ الذإ حدث يف ٠ن معنا يف ىذا العصر، وكل زوجٌن واحد ... 
 بينهما مشاكل وريالفات؟!

 ، ..كل ىذا  ما   يجة اٛنهل بدنن هللا  -
لنا فيها األرزاؽ  هللا و ما ليف شغاؿ الزائد عن اٜند  لد يا اليت ضمن  -

 اٜنالؿ.
              ::  

من يهنا ريروج  ا ظر  ىل دقة اللفظ القر ين،   نقل )ٔنو وف( ألهنا ليست رييا ة،
معناىا ي كم تلعبوف بنفوسكم بعيدًا عن  ::      عن األمر، لكن 

 اتب وعفا، وىذا من فضل هللا، ::  ...           رع هللا 
 اتب وعفا عما مضى.

        افعلوا ما ترندوف، لكن            :: 
لى اٟنَدإ ع طالبكم هبا هللا، وٓناولوا يف تسًنوايىم   ا يف تبوثوا عن األوامر اليت 

 .الذإ بي نو لكم رسوؿ هللا 
       ... : ... : تصرنح  ...                

                   ::  

صياـ، منذ ظهور ي وار الصباح وبدانة وضن عالمات لبدانة الصياـ وهنانة ال
كا وا على   ا قشاع الليل  ىل غروب الشمو، بعض يصواب حضرة النر 

 :قَاؿَ  ، َحامتٍِ  ْبنِ  َعِدإِّ سذاج هم، حب يف يحدىم كاف َملكاً وىو 
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ُٖا  }} ُٖاٜي َٔ  َحٖت٢َحٖت٢    ::ََْضٜيِتََْضٜيِت  ٜي ٖٝ َََٜٔتَب ٖٝ ُِ  ََٜتَب ُِٜيٝه ِٝٝط  ٜيٝه ِٝٝطاٞيَد َُٝض  اٞيَد َُٝضاأٜلِب َٔ  اأٜلِب ََٔٔ ِٝٔط  َٔ ِٝٔطاٞيَد َٛ  اٞيَد َٛاأٜلِط   ،،  دٔٔداأٜلِط

َُِذُت َُِذُتَع ٣ٍ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َع ٣ٍٔعٜكا ََٛد  ٔعٜكا ََٛدٜأِط ٣ٍ  َٚإ٢ٜي٢َٚإ٢ٜي٢  ٜأِط ٣ٍٔعٜكا ََٝض،  ٔعٜكا ََٝض،ٜأِب َُا  ٜأِب ُٗ ًُٞت َُاٜؾَذَع ُٗ ًُٞت ًُٞت  ٢َٚطاَدٔتٞ،٢َٚطاَدٔتٞ،  َتِخَتَتِخَت  ٜؾَذَع ًُٞتٜؾَذَع   ٜؾَذَع

ِْٝعُش ِْٝعُشٜأ ٢ٌ  ٔؾٞٔؾٞ  ٜأ ِٝ ٤ً ٢ٌاي ِٝ ٤ً ًٜا  اي ًٜاٜؾ ُِٚت  ٔيٞ،ٔيٞ،  َِٜظَتٔبنُيَِٜظَتٔبنُي  ٜؾ ُِٚتٜؾَػَذ ٢ٍ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜؾَػَذ ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ُ٘  ٜؾَزٜنِشُتٜؾَزٜنِشُت    اي ُٜ٘ي ٍَ  َرٔيٜو،َرٔيٜو،  ٜي ٍَٜؾٜكا : : ٜؾٜكا

َُا ْٖ َُاإ٢ ْٖ َٛاُد  َرٔيٜوَرٔيٜو  إ٢ َٛاُدَط ٢ٌ  َط ِٝ ٤ً ٢ٌاي ِٝ ٤ً َٝاُض  اي َٝاُضََٚب َٗاس٢  ََٚب ٖٓ َٗاس٢اي ٖٓ {{  اي
ٜ

  

ٍَ  َٜاَٜا  }} ويف روانة يريرال قاؿ: ٍََسُطٛ ٘ٔ،   َسُطٛ ٘ٔ، اي٤ً ِٝٝط  اي٤ً ِٝٝطاٞيَد َُٝض  اٞيَد َُٝضاأٜلِب َٔ  اأٜلِب ََٔٔ ِٝٔط  َٔ ِٝٔطاٞيَد َٛٔد   اٞيَد َٛٔد اأٜلِط اأٜلِط

،،  ُِا ُٖ ُِاٜأ ُٖ ٢ٕ؟  ٜأ ٜٛا ِٝ ٢ٕ؟اٞيَد ٜٛا ِٝ ٍُ  ٜؾَلٔخٜوٜؾَلٔخٜو  اٞيَد ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ِٖ    اي ُِٖث ٍَ  ُث ٍَٜقا ُ٘  اٞيٜكٜؿا،اٞيٜكٜؿا،  َعش٢َٜضَعش٢َٜض  َٜاَٜا  الال: : ٜقا ٖٓ َُٜ٘ٚئه ٖٓ   َٜٚئه

َٛاُد َٛاُدَط ٢ٌ،  َط ِٝ ٤ً ٢ٌ،اي ِٝ ٤ً َٝاُض  اي َٝاُضََٚب َٗ  ََٚب ٖٓ َٗاي ٖٓ {{  اس٢اس٢اي
ٔٓٔٓ 

، ورسوؿ هللا   نقلها لو مبا رة بل ء ا الفهموعرنض القفا كنانة على ي و ب
اس خدـ لغة الكنانة، وىذا األدب النبوإ الذإ نُعلِّمو لنا سيدان رسوؿ هللا، ف س ءين 

 يف تعحي ألإ   ساف ّنا ترند ولكن بلغة الكنانة.
 رمضاف ُسن ة االع كاؼ حب ال نفوتو يف كلماتو   ا ٣نا ٪ندث يف وبٌن  هللا 

 :              فقاؿ: 
، و رطو يف نكوف اٞنع كي الذإ ننوإ يف ٬نكث يف اٞنسجد وق ًا لءاعة هللا 

على وضوا، ويف نكوف يف مسجد، ويال ن ودث من من حولو  ال لضرورة كسؤاؿ 
رج من اٞنسجد  ال لضرورة، كنف ٫نرج للءعاـ، يو لقضاا  رع  يو يمر ضرورإ، وال ٫ن

 اٜناجة، يو للوضوا، لكن ال ٫نرج لعيادة مرنض، وال ٫نرج ل شيين جنازة، وغًن ذلب.
ورضواف هللا تبارؾ وتعاا عليهم ٫نرجوف لقضاا  فكاف يصواب حضرة النر 

عن ذلب  هللا حاجاهتم من زوجاهتم ونرجعوف ونع حيوف يف ىذا األمر حاجة، فنهى 
ما            واٞنبا رة نعين اٛنماع         فقاؿ: 

 داـ  وال االع كاؼ فيجب يف نن ه  عن ىذا األمر.
 قاؿ: لنا، فاإلماـ الشافع   واالع كاؼ نس ره هللا 

                                                           
 طؾ٘ؼ الجخبرٕ ّالززهذٕ 9
 هظزخزط اثٖ عْاًخ ٓٔ
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 .االع كاؼ ٩نوز يف يإ وقت من العاـ، ويقلو ٜنظة
عىن:  ذا دريلت اٞنسجد يف يإ وقت قبل يإ صالة وّنجرد يف تدريل وُتصل  ّن

ركعب السنة يو ٓنية اٞنسجد تنوإ االع كاؼ ف قوؿ بقلبب:  ونت االع كاؼ هلل تعاىل، 
وي ت على وضوا، كل ما عليب يف تشغل  فسب بعد ىذه النية بءاعة هللا،  ما ذكر، يو 

و تالوة قر ف، يو مءالعة درس دنين انفن، ولو اس غفار، يو صالة على حضرة النر، ي
وعليب يف تنوإ االع كاؼ من جدند ...  تكلمت من من حولب فقد فسد االع كاؼ،

 :ما يدريل اٞنسجد يع كي، وثوابو نقوؿ فيو  ذاً كل
{{  ٌَ ٌََٔ اعتهـ ٝؾٛاَم ْاق١ٕ ؾهأمنا أعتَل ْظ١ُٟ َٔ ٚئذ إمساعٝ {{  َٔ اعتهـ ٝؾٛاَم ْاق١ٕ ؾهأمنا أعتَل ْظ١ُٟ َٔ ٚئذ إمساعٝ

ٔٔ
  

ُنتب ي٘ أجس  -حًب ايٓاق١  -م ْاق١ َٔ اعتهف قدز فٛا)ويف بعض االثر: 

 .(حجتني ٚعُستني تاَتني َكبٛيتني
كم  ا ظر  ىل فضل هللا علينا، وا ظر  ىل الناس كيي ُتضين ىذا الفضل؟!!

نس غرؽ حلب الناقة؟ عشر دقائق مثاًل، ٞناذا ال يدريل قبل الصالة بعشر دقائق و ريذ 
 الناس وغًن مل ف ة  ليو.ىذا الثواب، ويف كل نـو طواؿ العاـ! ثواب تضيعو 

              اٜندود الشرعية، وى  ال شرنعات اإلٟنية اليت
 :ي زٟنا هللا لنا، قاؿ 

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً َٖا  ٜؾالٜؾال  ُحُذّٚدا،ُحُذّٚدا،  َحٖذَحٖذ  اي َٖاَتِعَتُذٚ {{  َتِعَتُذٚ
ٕٔ

  

                  .لنصل  ىل ال قوال 
يف  كوف من األتقياا األ قياا، ونوفقنا ٞنا ٪نبو ونرضاه، وحسن  سنؿ هللا 

 اٞن ابعة لسيد الرسل واأل بياا
 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى  لو وصوبو وسلم

                                                           
 ًقلَ الشْ بًٖ فٖ الظ٘  الغزار، ّاّر ٍ الصق٘لٖ ٔٔ
 الؾب ن فٖ الوظزيرا ّطٌي اليارقطٌٖ عي اثٖ صصلجخ الخشٌٖ  ٕٔ
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                       )آل عمران()آل عمران(  
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  دروس من غزوتي بدر وأحددروس من غزوتي بدر وأحد..88

  ملدص األحساثملدص األحساث

  غشوة أحسغشوة أحس

  ابتالء اهلل للنحاٍسيًابتالء اهلل للنحاٍسيً

  التذنري بػشوة بسرالتذنري بػشوة بسر

  مسز اهللمسز اهلل

  ىشول املالئهةىشول املالئهة

  ىصز اهللىصز اهلل

  ما حسث يف غشوة أحسما حسث يف غشوة أحس
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  ٔدروس من غزوتي بدر وأحددروس من غزوتي بدر وأحد..88
فيها  اٜنمد هلل الذإ يكرمنا أبايـ مباركة، ولياؿ فاضلة ن جلى، بسمميحرلا نمحرلا هللا 

على قلوبنا حضرة هللا ّنا نثلم الصدور ونشف  القلوب و٪نقق اٞنءلوب لكل عبد مراد 
ٜنضرة عالـ الغيوب، والصالة والسالـ على ريًن األانـ  ماـ الد يا والشفين األعظم 
ٛنمين اٝنالئق نـو الزحاـ، سيدان دمحم اٞنظلل  لغماـ، والذإ جعلو ربو مصباحًا للظالـ، 

لقلوب اٝنواص والعواـ، صلى هللا عليو وعلى  لو الكراـ وصواب و اٞنباركٌن  اً اتم اً و ور 
 . مٌن ايرب العاٞنٌن، العظاـ وكل من اى دال هبدنو  ىل نـو الدنن، وعلينا معهم يٗنعٌن

ىذه ا ايت من يعجب ا ايت يف ذكر غزوات حضرة النر ي، ألهنا ٗنعت بٌن 
وكنهنما   ا واحد، وبر رت ووض وت كل ما توقي عنو  غزوة يحد وغزوة بدر،

 اٞنؤرريوف واٞنفسروف يف غزوة يحد، وما مت فيها ٜنضرة النر ي واٞنسلمٌن معو.

  ملدص األحساثملدص األحساث

وملخص ىذه األحداث معًا على يصح األقواؿ اليت يند ان فيها الواحد اٞن عاؿ يف 
ر ي يف قرنشاً راجعة من ْنارة من بالد الشاـ، نقودىا يبو الصوابة اٞنباركٌن يعلموا الن

ججوف  لسالح، سفياف بن حرب، وفيها عمرو بن العاص، وفيها ثالثوف فارسًا مد
اإلٟنية ام وااًن قوايً لقلوب اٞنؤمنٌن، فنعلم النر  ةوكا ت ىذه اإل٬ناا، ومعهم يمواؿ كثًنة

ليعوض يصوابو بعض ما اس لبو  -اإلبل  –اً ي و ريارج ومن معو لي عرض للعًن ي ظاىر 
 منهم الكافروف من يمواؿ ودور وْنارات يف مكة.

،  مف لهي الذنن نرندوف اٜنياة الد يا ٟنذا األمر، وهللا تبارؾ وتعاىل نرند الغن  لغـر
، وهللا تبارؾ وتعاىل نرند النفًن و  موىم نرندوف الغن ىم ٪نبوف العًن، وىنا تبٌن بغًن غـر

 صدؽ  ٬ناهنم عند رهبم تبارؾ وتعاىل.
                                                           

 م8ٕٔٓ/٘/ُٖٔـ  9ٖٗٔهي رهؼبى  ٘ٔ -بلوصب ٕ ُذا اليرص ث ٔ
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األمر يريذ طرنقًا  رير غًن الذإ سلكوه ووصل  ىل  وكنفلما علم يبو سفياف واس 
مكة، وكاف قد يرسل  ذنراً  ىل يىل مكة نعلمهم يف عًنىم تعرض ٟنا رسوؿ هللا صلى هللا 

 عليو وسلم ومن معو فُهبُّوا إل قاذ ْنارتكم.
الذنن ريرجوا اب غاا جين األمواؿ رجعوا عندما علموا يف ال جارة سلمت، و  نبق 

مى عند رب العاٞنٌن تبارؾ حوؿ حضرة النر  ال األفذاذ البدرنٌن الذنن ٟنم مكا ة عظ
ويىل مكة ريرجوا، وألف هللا نرند يمرًا فغر ىم كبًنىم الذإ ريرج هبم وىو يبو  ... وتعاىل

 رجن ما دامت قد ٤نت ال جارة اليت ريرجنا من يجلها، قاؿ: ال، جهل، قاؿ عقالؤىم: 
حب  رد ماا بدر، و قيم فيها ثالاًث، و شرب اٝنمر، وتُغين القينات، ونسمن العرب 

وىذا غرور يبو جهل، و رادة هللا لك  ننفذ  ...  ِنروجنا فال نزالوف نهابو نا يبد الدىر!!
دث ما   نكن يف اٜنسباف تصدنقًا لقوؿ فخرجوا وح قضاا هللا سبوا و وتعاىل!!.

  الر٘نن:                                         ((ٕٜٕٜٗٗ)البقرة)ومات يبوجهل،  البقرة
نن مثلهم، وكا ت الءامة الكحيال اليت حل ت هبم و ف من كبار عظمائهم، وُيسر سبعو وسبع

 اٛنزنرة العربية كلها. ٗنيعاً يف

  أحسأحسغشوة غشوة 

ويبو سفياف كاف قد ٤نا  ل جارة فلم نكن لو  نف  ٞنعركة و  ٪نضرىا، فلم ا رجن 
وحدث ما قد حدث يريذهتم العزة  إل  فقالوا ويرغموا يصواب ال جارة يف ال ايريذ 
يحد من مالو  يئاً، واف ٩ُنهزوا هبذه ال جارة وما فيها من يمواؿ جيشًا نثنر لق الىم يف 

وجهزوا اٛنيش واس نجروا مقاتلٌن ل عضيد ....  ي ومن معو سوؿغزوة بدر من الر 
ىم ومعهم فرؽ الفنوف الشعبية ل عضدّ اٛنيش، وجهزوا ثالثة  الؼ مقاتل، وريرجوا 

ومعها ا الت اٞنوسيقية ون زعمها النساا، حب تغين وتنشد وتثًن ٘ناس هم، وٕنش  يف 
 شجاعة عندىم يكثر ويكثر في م اٞنراد.وسءهم يف ميداف الق اؿ ف كوف ال

وصلوا اٞندننة عند جبل ُيحد يف نـو األربعاا، و  نسمن هبم اٞنسلموف  ال عند 
وصوٟنم جبل ُيحد، وُيحد على يبواب اٞندننة، فسمن الرسوؿ ي ويمضى نـو اٝنميو 

، وكما عل مو ربو، وكما ٪ناوؿ يف ٫ن حي قوة يصوابو، ومدال جاىزن هم للقاا ىؤالا الق ـو
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وج هو هللا قعد نـو اٛنمعة يف صبيو ها من صوبو يٗنعٌن نس شًنىم يف ىذا األمر، 
 ويحضر ٗنين اٞنسلمٌن حب كبًن اٞننافقٌن عبد هللا بن ُييب أل و كاف معو ك يبة كبًنة.

الشباب الذنن   ٪نضروا غزوة بدر كا وا م نٞنٌن من ىذا اٞنوقي فنرادوا يف 
عوضوا ما فاهتم، فنصروا على اٝنروج للق اؿ، والرسوؿ ي كاف لو ريإ ندعمو ما يراه ن

وا عليو داريل اٞندننة ربو، يف نبقى يف اٞندننة حب ندريلوا عليو، ولن نس ءيعوا يف ن غلب
نسموهنا  ريال رؤنة يف سيفو ي حدث فيو كسر ريفيي يف جزا منو،...  ىو ومن معو

، فنو لو رجل نق ل من يىل بي و، وقد كاف، وريال بقرًي تُذبح، فنو ٟنا ثلمةيف اللغة العربية 
ق لى من يصوابو، وريال ي و نلبو درعًا حصينة فنو ٟنا اٞندننة، ولذلب كاف نرند يف نبقى 

 يف الدرع اٜنصينة.
وا  ٝنروج، الشباب كا وا الكثرة الكاسرة وىم العامود الفقرإ للجيش ٕنسك

واس شار النر من  ب اجملاملة عبد هللا بن ُييب فقاؿ:يان يرال يف ال ٦نرج من اٞندننة، فما 
 غزاان يحد فيها  ال وىزمناه، وما غزاان يحد وريرجنا منها  ال وُىزمنا.

فلما ريال النر ي الكثرة الكاسرة تصر على اٝنروج صل ى هبم اٛنمعة، وبعد 
ة اٛنمعة دريل  ىل منزؿ السيدة عائشة ولبو مالبو اٜنرب وجهز دروعو، وىم يف صال

ىذه األثناا راودوا ي فسهم فقالوا: لقد يرغمنا رسوؿ هللا ي على ريإ و   ءعو، وكاف 
األوىل بنا يف  ءيعو وال  س مسب بريننا، فقالوا: اي رسوؿ هللا  ان ريننا ي نا يرغمناؾ على 

 يإ   ترده فإف  ئت بقينا يف اٞندننة، قاؿ:ر 
ََٜلَع   }}  ِٕ َِٓبٔػٞ ٔيَٓٔبٍّٞ ٜأ َٜ ََٜلَع ََا   ِٕ َِٓبٔػٞ ٔيَٓٔبٍّٞ ٜأ َٜ َٔ   ألَت٘ )دسٚع٘(ألَت٘ )دسٚع٘(ََا  ِٝ ََٚب  ُ٘ َٓ ِٝ ُ٘ َب ٤ً َِ اي َِٜخٝه َٗا َحٖت٢  ِٕ ٜئبَظ َٔ َبِعَذ ٜأ ِٝ ََٚب  ُ٘ َٓ ِٝ ُ٘ َب ٤ً َِ اي َِٜخٝه َٗا َحٖت٢  ِٕ ٜئبَظ َبِعَذ ٜأ

 ٔٙ ٚٚ ٙٔ َعُذ ٚٚ {{َعُذ
ٕ

  

، وكاف عددىم تسعمائة وٙنسوف رجاًل،  قض  األمر، وريرج هبم ي للقاا القـو
والكفار كاف عددىم ثالثة  الؼ، وبعد يف ساروا قاؿ عبد هللا بن ُييب: كيي تسمن لريال 

و وكاف عددىم ثالٖنائة، يب الشباب الصغار وال تسمن لرين ؟!! ورجن  ىل اٞندننة ومعو ك 
فنصبح العدد س مائة وٙنسوف، ويوعز  ىل بعض تالميذه النجباا يف نثبءوا ٨نم قبيل ٌن 

                                                           
 الؾب ن فٖ الوظزيرا ّالجِ٘قٖ عي اثي عجبص رػٖ   عٌِوب ٕ
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بية من األ صار، حب نرجعوا معهم، لوال يف هللا تدارؾ ىؤالا القـو من القبائل العر 
 ويدركهم وثب  هم فلم نرجعوا.

          وىذا الذإ نقوؿ فيو هللا:        
   ائشة، غدوت نعين يصبوت نـو السبت، ومن يىلب نعين من بيت السيدة ع

         وتبوئ اٞنؤمنٌن نعين تُنزؿ اٞنؤمنٌن منازؿ الق اؿ، ىذا ىنا وىذا ىنا 
 ٚنين بكل ما دار، عليم بكل ما حدث بينب وبينهم.

          ف من األ صار اف وفرعاعائل      ::  

)منكم( ألف ىؤالا مضموف يهنم من النر والذنن وألف هللا ٪نب ىؤالا القـو قاؿ 
معو، لكنهم ٨نُّوا، واٟنّم  ذا اإل ساف فكر يف   ا و  نرتٗنو  ىل فعل، فهو  عث 

 داريل  ولكن نؤنده ال نفيذ  ٛنوارح واألعضاا، ولذلب قاؿ ي:
{{  ُ٘ ٤ً َٗا اي َٗا، ٜنَتَب ًٞ َُ َِٜع  ِِ ًٜ ١َٕٓ ٜؾ ِٖ ٔبَخَظ َٖ  ِٔ ََُ٘ ٤ً َٗا اي َٗا، ٜنَتَب ًٞ َُ َِٜع  ِِ ًٜ ١َٕٓ ٜؾ ِٖ ٔبَخَظ َٖ  ِٔ َٗا   ََ ِٖ ٔب َٖ  َٛ ُٖ  ِٕ ١ًٟٜ، ٜؾإ٢ َٔ ١َٟٓ ٜنا ُٙ َحَظ َِٓذ ُ٘ ٔع َٗا ٜي ِٖ ٔب َٖ  َٛ ُٖ  ِٕ ١ًٟٜ، ٜؾإ٢ َٔ ١َٟٓ ٜنا ُٙ َحَظ َِٓذ ُ٘ ٔع ٜي

ـٕ إ٢ٜي٢ ٜأِكَعإف  َٔا١ٔ٥َ ٔكِع َٓإت إ٢ٜي٢ َطِبع٢  ُٙ َعِؼَش َحَظ َِٓذ ُ٘ ٔع ُ٘ ٜي ٤ً َٗا اي َٗا ٜنَتَب ًٜ ُٔ ـٕ إ٢ٜي٢ ٜأِكَعإف ٜؾَع َٔا١ٔ٥َ ٔكِع َٓإت إ٢ٜي٢ َطِبع٢  ُٙ َعِؼَش َحَظ َِٓذ ُ٘ ٔع ُ٘ ٜي ٤ً َٗا اي َٗا ٜنَتَب ًٜ ُٔ ٜؾَع

ُٙ َحَظ َِٓذ ُ٘ ٔع ُ٘ ٜي ٤ً َٗا اي َٗا، ٜنَتَب ًٞ َُ َِٜع  ِِ ًٜ ١ٕ٦َٚٝ ٜؾ ِٖ ٔبَظ َٖ  ِٔ ََ َٚ ُٙ َحَظٜنٔجرَي٠ٕ،  َِٓذ ُ٘ ٔع ُ٘ ٜي ٤ً َٗا اي َٗا، ٜنَتَب ًٞ َُ َِٜع  ِِ ًٜ ١ٕ٦َٚٝ ٜؾ ِٖ ٔبَظ َٖ  ِٔ ََ َٚ ِٖ ٜنٔجرَي٠ٕ،  َٖ  َٛ ُٖ  ِٕ ١ًٟٜ ٜؾإ٢ َٔ ِٖ ١َٟٓ ٜنا َٖ  َٛ ُٖ  ِٕ ١ًٟٜ ٜؾإ٢ َٔ ١َٟٓ ٜنا

َٚأحَذ٠ٟ   ١ٟ٦َٚٝ ُ٘ َط ُ٘ ٜي ٤ً َٗا اي َٗا ٜنَتَب ًٜ ُٔ َٗا ٜؾَع َٚأحَذ٠ٟ ٔب  ١ٟ٦َٚٝ ُ٘ َط ُ٘ ٜي ٤ً َٗا اي َٗا ٜنَتَب ًٜ ُٔ َٗا ٜؾَع {{ٔب
ٖ

  

              ::  

كاف من ىاتٌن العائل ٌن بنو         ٨نُّوا يف نفشلوا ونُفشلوا اٞنؤمنٌن:
د هللا هنع هللا يضر فقاؿ: ىذه ا نة  زلت فينا ووهللا لقد فرحنا بنزوٟنا سلمة ومنهم جابر بن عب
ذلب فهذا يغلى من يإ وساـ، ويرفن من   ولوفق       ألف هللا قاؿ لنا فيها: 

 .          كل  كراـ: 
حد، وجبل ُيحد كاف فيو جزا مف وح سيدان رسوؿ هللا يوقي اٛنيش وظهره ٛنبل يُ 

نس ءين العدو يف ندور وأييت منو ونهجم على مؤريرة اٛنيش، فنوقي عليو النر ٙنسٌن 
 رجالً ٩نيدوف الرم ، ويمرىم يف ال نرتكوا يماكنهم مهما حدث حب قاؿ ٟنم ي:

                                                           
 الجخبرٕ ّهظلن عي اثي عجبص رػٖ   عٌِوب ٖ



 فوزي مذمد أبوزيد الصيخ                 ر آيات المهاسبات                           تفسي

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 
 : دروش من غزوتى بدر وأذد8              =ٕٓٔ+     الفصل الرابع: صىر رمضان       

{{  ُُ ُِٜت ِٕ َسٜأ ُُإ٢ ُِٜت ِٕ َسٜأ ُِٝش ٜؾالإ٢ ٤ٛ َٓا اي ٜٛٝؿ ُِٝش ٜؾالَْٛا َتِد ٤ٛ َٓا اي ٜٛٝؿ ِٕ  َتِبَشُح َتِبَشُحَْٛا َتِد َٚإ٢  ،ِِ ِٝٝه ٌَ إ٢ٜي ََٖزا َحٖت٢ ٝأِسٔط  ِِ َْٝه ََٜها ِٕ ٛا  َٚإ٢  ،ِِ ِٝٝه ٌَ إ٢ٜي ََٖزا َحٖت٢ ٝأِسٔط  ِِ َْٝه ََٜها ٛا 

َٓا  َِ ََٖض َُُْٛا  ُِٜت َٓا َسٜأ َِ ََٖض َُُْٛا  ُِٜت ِِ ٜؾالَسٜأ ُٖ َْا ِٜٚطٞأ َٜٚأ  َّ ِٛ ِِ ٜؾالاٞيٜك ُٖ َْا ِٜٚطٞأ َٜٚأ  َّ ِٛ ِِ اٞيٜك ِٝٝه ٌَ إ٢ٜي ِِ  َتِبَشُحٛا َحٖت٢ ٝأِسٔط ِٝٝه ٌَ إ٢ٜي {{ َتِبَشُحٛا َحٖت٢ ٝأِسٔط
ٗ

  

وبديت اٞنعركة وعدد اٞنسلمٌن س مائة فقط، ألف ىناؾ ٙنسٌن رجاًل على اٛنبل، 
مت عاصفة  ٟنية ياثرت الرماؿ والرتاب، فلم نر الناس والكفار عددىم ثالثة  الؼ، وقا

بعضهم، فنريذ الكافروف نضربوف يف بعضهم، ويند  هللا اٞنؤمنٌن وىجم اٞنؤمنوف عليهم 
 فبديوا نفروف ون جهوا  ىل مكة، و ل اا بدي اٞنؤمنوف ٩نمعوف الغنائم.

  ابتالء اهلل للنحاٍسيًابتالء اهلل للنحاٍسيً

رادوا يف ننزلوا لينريذوا الغنائم ريوفًا يف وىنا االب الا!! فالواقفوف على اٛنبل ي
تفوهتم، فقاؿ ٟنم قائدىم: يمران رسوؿ هللا يف ال  حيح ىذا اٞنكاف، ولكنهم   نسمعوا لو، 

 فنزؿ منهم يربعٌن رجاًل، و  نبق معو  ال عشرة.
 -وكاف ما زاؿ على دنن قومو  -ريالد بن الوليد كاف قائد ك يبة الفرساف للكفار 

ثغرة، فنريذ الفرساف الذنن معو وىجم عليهم فق لهم، ودريل على جيش ريال ىذه ال
اٞنسلمٌن من اٝنلي، وىم مشغولوف َنمن الغنائم وغًن من بهٌن، فكا ت الن يجة يهنم 

  فرُّوا ما عدا النر ي وطائفة قليلة من الصادقٌن الذنن قاؿ فيهم رب العاٞنٌن:     
                                   ((ٕٖٕٖ)األحزاب)ىؤالا الذنن وقفوا حوؿ  األحزاب

 حضرة النر ي يف ىذا اٞنوقي العصيب.

  التذنري بػشوة بسرالتذنري بػشوة بسر

                  ا:فذ كرىم هللا وىكذا ربط الغزوتٌن ببعض

ذلة( نعين قلة، وليو من الذؿ، نعين كاف عددىم قليل، فقد ورد يهنم كا وا وكلمة )ي
ثالٖنائة وثالثة عشر رجاًل، ويف بعض الرواايت ثالٖنائة و حدال عشر، ويف بعض 

                                                           
 طؾ٘ؼ الجخبرٕ ّطٌي اثٖ  اّ  عي الجزاذ ثي عبسة رػٖ   عٌَ ٗ
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 الرواايت ثالٖنائة وسبعًا.
                ::  

خلصوف لرب الحينة، فالذإ نرند يف نن صر يف وىنا منءقة سلوكية نقي عليها اٞن
يإ قضية، والذإ نرند يف تُقضى لو األمور يف يإ   ا نشغل  لو عليو يف ن جمل 
َنماؿ العبودنة بٌن ندإ رب الحينة، وىذه مالبو اٜنسىن اليت نُلبسها هللا للصاٜنٌن يف  

 اً يماـ العليم، ضعيف هوالً يماـ العزنز، ج يماـ الغين، ذليالً  اً كل وقت وحٌن، فيكوف فقًن 
 عور داريل  و حساس روح  نشعر بو يف داريلو و ف   نُفصح عنو حالو : يماـ القوإ

اًل َنماؿ العبودنة هلل، ل بو هلل، فإذا  ظر  ليو مواله وجده ٠نم  وال قالو، و ٧نا ن جم  
  فنعءاه كل ما ن مناه، وتواله                   ((ٜٜٔٙٔٙاألاأل)عراؼ)ويف  فو ، .... عراؼ

فقالوا: لن هنـز اليـو  القضية ذىب لغزوة حنٌن وكاف عددىم كبًن حواا اثنا عشر يلفاً 
، ويثناا مرورىم بٌن جبلٌن وكاف األعداا ٢ن بئٌن وراا٨نا من قلة ! نس ويل يف هنـز اليـو

  فهجموا عليهم  لنباؿ ففروا:                                       
                                                   ((ٕٕ٘٘  )ال وبة)ال وبة 

للخالق تبارؾ  بلليو للخلق  –فالشنف ليو  لكثرة يو القلة و ٧نا الشنف  نف الذلة 
جهاد العارفٌن الذإ  ااىل، وىذاس العبودنة بٌن ندإ رب الحينة سبوا و وتعبوتعاىل، ول

نرندوف مقاـ اليقٌن عند رب العاٞنٌن، ليو يف الصالة والزكاة والعبادات، ألف ىذه 
العبادات قد تغر ف ضر، وقد نرال  فسو، وقد نُعجب بنفسو، لكننا ٥ن اج  ىل العبادة 

 اليت تقي  إل ساف عند حدود عبودن و ٜنضرة الر٘نن سبوا و وتعاىل.
          ::  

وىذا سر غرنب وعجيب؛ يف هللا جعل تقوال هللا تس وجب العءاا الذإ 
و  كر هللا، فكنف ال قوال ى   ب األبواب الذإ نف وو هللا ٛنمين ينس وجب عل

لب  اكرنن على ما يفاا عليهم رب ذاألحباب ليقض  ٟنم كل حاجة،   نقوموف بعد 
 وتعاىل.العاٞنٌن سبوا و 
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  مسز اهللمسز اهلل

                           
    ،نُنزٟنم لكم رياصة رب العاٞنٌن سبوا و وتعاىل، وىذا كاف يف غزوة بدر

عندما جاات غزوة بدر قالوا: ليو معنا فا ايت ٗنعت بٌن غزويت بدر ويحد كما قلنا، ف
سالح وال رييل وال غًن ذلب، فنريحيىم ي و نكفيهم يف هللا سيمدىم، مرة ٫نحيىم ي و 

 ...  سيمدىم أبلي، ومرة بثالثة  الؼ، ومرة ِنمسة  الؼ
               وىذا  رط اٞندد اإلٟن          

                                                          نعين ٟنم
 عالمات ظاىرة تعرفوف منها يهنم مدد من عند رب العاٞنٌن سبوا و وتعاىل.

لمة ٩ندوا ا ما ٪ندث لألتقياا األ قياا، فف  يإ  دة، ويف يإ أبس، ويف يإ مذى
مددًا من السماا ننزؿ عليهم أبمر من نقوؿ للش ا كن فيكوف،  ما يف نؤنده هللا ّندد 

اـ، يو نؤنده هللا ببشرال نراىا يف اٞنناـ، يو نؤنده هللا ببشرال أتتيو على ند اٜنبيب ٟناإل
 اٞنصءفى عليو يفضل الصالة ويمت السالـ، يو نؤنده هللا  ٞنالئكة الكراـ، يو نؤنده هللا
 لصادقٌن من األانـ ... اٞنهم يف هللا نؤنده ما داـ صحي على يمر هللا، وحافظ على 

 تقوال هللا وريشية هللا واٝنوؼ من هللا جل يف عاله.

  ىشول املالئهةىشول املالئهة

  زوؿ اٞنالئكة يف كل اٞنواقن كما قاؿ هللا:
                    ::  

بعض السادة العلماا ذكروا يف اٞنالئكة يف غزوة بدر كا ت تقاتل، وذكروا  
قصصًا ورواايت يف ذلب، مثاًل: بعضهم يراد يف نق ل يحد الكفار فوجد رقب و مقءوعة، 

 يو ريال يحدىم نرفن عليو السيي ولكنو قُ ل!!.
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ائهم، ومعروؼ من ولكن العقالا من ك  اب ال ارنخ قالوا: ق لى بدر معروفوف أبٚن
ا قءعت رؤوسهم و  نكن ٟنم قاتل  نالذإ ق ل كل واحد منهم من اٞنسلمٌن، فننن الذن

من رجاؿ اٞنؤمنٌن؟!! ولو كاف الق ل على ندإ اٞنالئكة ل واكل اٞنؤمنوف على ذلب وما 
 جاىدوا بعدىا يبداً، ألف اٞنالئكة س وارب.

ونة، وبث روح الءمن ينية يف  فوس نيد ورفن الروح اٞنعننل للكن اٞنالئكة  زلت 
اٞنؤمنٌن ليعلموا يهنم مؤندنن من هللا، ويف معهم رعانة هللا وعنانة هللا، لكن كما قاؿ هللا: 

                            ((ٔٗٔٗ)ال وبة)ال بد أبندنكم ي  م، حب تؤجروا وتثابوا،  ال وبة
 مت عليو األمر. ذإوىذا ىو األساس ال

  ىصز اهللىصز اهلل

                  ::  

حب  عرؼ اف النصر يف يإ معركة،  ف كاف من النفو يو كاف من الغًن، يو كاف 
من الكافرنن، يو كاف يف يإ يمر من يمور الد يا، فإف النصر نكوف ب وفيق هللا ورعانة هللا 

  ::          ولو عز وجل: ومعو ة هللا، وىذا معىن ق

 ..نعين برعانة هللا وتوفيق هللا وعنانة هللا عز وجل 
     الذإ ال نغلبو يحد ... 
     .الذإ تصرفاتو كلها عن حكمة وسداد وتوفيق 
                      : 

ال بد يف نكوف على يندنكم حب نشعروا  ٝنشية منكم، ونشعروا  لرىبة من 
جا بكم، لكن لو كاف الق ل مت على يندإ اٞنالئكة فهل كا وا سيخشوا البشر؟! لكن 
ىذا مت على ند اٞنسلمٌن حب تكوف اٟنيبة يف صفوؼ الكافرنن من رجاؿ هللا اٞنسلمٌن 

 رسوؿ هللا ي.اٞنصاحبٌن ل
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  ما حسث يف غشوة أحسما حسث يف غشوة أحس

سيدان رسوؿ هللا ي ٞنا ريال ما حدث يف غزوة يحد ىم  يف ندعوا على الكافرنن 
الذنن كا وا سببًا يف ما حدث للمسلمٌن، وما حدث للمسلمٌن ليو هبز٬نة، ألف اٟنز٬نة 

ٌن، يو نس ولوا على البلد القادمٌن  ليها، معناىا يف الكافرنن نقضوا على جيش اٞنسلم
يو أيريذوا كل ما معهم، لكن   ٪ندث واحدة من ىذه الثالث، فلم نقضوا على اٛنيش، 

 ولكنهم فرحوا أبهنم غلبوا يف فرتة من اٞنعركة وعادوا بعدىا، فلما رجعوا ٗنن النر 
 مكة، فننن اٟنز٬نة ىنا؟!!. يصوابو وتبعهم، فلما علموا يف النر ن بعهم يسرعوا فارنن  ىل

ما الذإ يريذوه من ٣ن لكات اٞنسلمٌن من األرض؟ ال   ا، ما الذإ يريذوه ٣نا 
من اٞنسلمٌن؟ ال   ا، فلم أيريذوا ٣ن لكات وال غنائم، و  نقدروا على اٞنسلمٌن، فننن 

الفالح، لكن األمر كاف تنبيو للمسلمٌن يف طاعة النر فيها النجاة، وفيها  اٟنز٬نة ىنا؟!!.
وفيها الفوز، وما حدث ٟنم كل ذلب  ال لعدـ طاع هم لرسوؿ هللا ي، ألهنم لو يطاعوه 
ٞنا حدث ما حدث، فكاف ىذا تنبيو من هللا عز وجل، تنبيو لءيي يف ال نرتكوا طاعة 

 ن هللا ورسولو.النر يف يإ يمر صغًن يو كبًن، أل و ي عبد هللا ورسولو ومؤند م
          فقاؿ هللا سبوا و وتعاىل ٞنا ىم  النر يف ندعو عليهم: 

    اترؾ ىذا األمر ا ف، ألف هللا نعلم يف منهم من سيسلم وسيكوف ذا بالا حسن
يف اإلسالـ بعد ذلب، فلو دعا عليهم فسيورمهم من ىذا األمر، وىو الراوؼ الرحيم 

 مائة معركة لق يٗنعٌن، ألف ريالد بن الوليد بعد ذلب حارب يف صفوؼ اٞنسلمٌن ٝن
حب يف يبو سفياف بن حرب بعدما كحي سنو وىـر يصر على يف وا  صر فيها ٗنيعاً، 

نذىب  ىل بالد الشاـ و٪نارب حب نُؤَذال يف سبيل هللا، و  نرجن  ال بعد يف فقد عيناً 
 ! نرند يف ُنَكفِّر عما فعلو.هللا هللا كما حاربت رسوؿوقاؿ: اٜنمد هلل يين ُيصبت يف 

      ٞناذا؟                لذلب قاؿ هللا لرسوؿ هللا: 
    قد ن وب عليهم             ُفاترؾ األمر هلل، وال تدع 

وصلى ، سمين اٞنءين ٞنواله تبارؾ وتعاىلاألمر هلل، فكاف ي  عم العليهم، و ٧نا سلِّم 
 هللا على سيدان دمحم وعلى  لو وصوبو وسلم
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  إشارات الشيورإشارات الشيور
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  ٔوأحدوأحد  بدربدر  إشارات يف آيات غزوتيإشارات يف آيات غزوتي..99
  عله اإلشاراتعله اإلشارات

 ...  رحنا ىذه ا ايت من قبل
ألىل السلوؾ القوًن على منهم !!!!  ق ءي بعض   اراهتا ولكن  رند يف 

 لراوؼ الرحيم ي:ا
ويف اٜنقيقة علم اإل ارات أييت منح من هللا  ذا صدؽ اإل ساف يف اتباع النر 
العدانف ي، فلو صدؽ اإل ساف يف اتباع سيدان رسوؿ هللا وبَػىَن يمره على اإلريالص 

دؽ، نقري القر ف فيجد ُنارا من اٞنعاين ت فجر يف  فسو،   نقريىا يف ك اب و  والص
نسمعها من عاِ ، وىذا الذإ جربناه يف بدانة سًنان بفضل هللا، وبحيكة مشا٫ننا رض  هللا 

 عنهم ويرضاىم.
 !!! ولكن ىذه العلـو ٤نعلها أل فسنا، فإذا تعجلت ويفصوت حرمت

لكن عندما تُؤَذف يف   ٩نب يف ُتءلن عليها ا ريرننألف ىذه رسالة رياصة لب فال
 الكالـ فإ و أيتيب يثناا الكالـ ما نناسب األقواـ اٛنالسٌن يف حضرتب يف ىذا اٞنقاـ.

فالعلـو اٝناصة اليت أتيت ليف ساف يثناا تالوتو القر ف من الر٘نن نعمل هبا يف 
 ية ..ة  ٟنية يف تذوؽ ا ايت القر   فسو، وىذه علـو عرفا ي

 ... وسننريذ   ارة على قدران يف ىذه ا ايت تليق  لسالكٌن اٜناضرنن
يسنؿ هللا يف نف ح عليكم يٗنعٌن بف وح العارفٌن، واإل ارات من ا ايت ومن 

 الغزوتٌن الل ٌن ذكرهتما ا ايت.
                                                           

 م8ٕٔٓ/ٙ/ُٔـ  9ٖٗٔهي رهؼبى  ٙٔ -الوصب ٕ  ٔ
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  جَاز اليفطجَاز اليفط

ئ ٟنم اكنهم وىيَ َمن الذإ قَػع د يصواب حضرة النر يف الغزوة األوىل والثا ية يم
 وظائفهم ووصاىم؟

 .... سيدان رسوؿ هللا 
 فكذلب ٥نن كلنا يف جهاد، لكن من النفو: 
                         ((ٚٛٚٛ)اٜنم)اٜنم  ... 

 : ال  ذا ال نس ءين رجل منا يف ٩ناىد  فسو في غلب عليها ونناؿ فالحو و٤ناحو ّ 
 !كاف الذإ قَػع د لو قواعد جهاد النفو -
 !  لو مداريل النفو ومظاهنا ومساوئها وعيوهباوبٌن    -

ويوقفو على اٛنهاد الذإ نس ءين يف ن غلب بو عليها ونناؿ الفوز   -
 : ال  يخ:   ............ والنجاح
 .هتذبت  فسو -
 .وترَّب على ند العارفٌن السابقٌن  -

 .وُمنح الوالنة العظمى  -

 .رنن ، ويريذ اإلذف الصرنح اٞنبا ر من سيد األولٌن وا ري -
الذإ ُنَسلِّم للمر د الفرد فيما ندلو  َمن الذإ نس ءين يف ن غلب على النفو؟

 ( ...للمر د الفرد  !! ) َسلِّمن عليو من جهاد النفو
وَمن ُحـر ال سليم رُد   ىل اسءبل  ..!!!   وَمن ُرزؽ ال سليم فاز بكماؿ النعيم

 وال عليم. وقيل لو ارجن فإ ب يف حاجة  ىل ال هذنب!!!  الدواب
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  إشارات الشيورإشارات الشيور

وكالـ الشيوخ   ارات، فإذا طالب ب  فسب بعبارات فلن تس ءين يف تسًن من 
 ىؤالا األقواـ:

  خففذ هففب طفففب لففك هففي ئشففبرح عففبرفخففذ هففب طفففب لففك هففي ئشففبرح عففبرف

  

  فبلصفففففبرفْى   هِفففففن ٗشففففففٖ الظفففففقبمفبلصفففففبرفْى   هِفففففن ٗشففففففٖ الظفففففقبم

 ريذ ما صفا لب من   ارة عارؼ وليو من عبارة عارؼ!!.  
اد اٞنر د قبل كالمو، فال ٪ن اج  ىل عبارة ِمن ا وىم السابقوف السابقوف َمن نفقو مر 

يو   ارة، ولكن ّنجرد يف ننظر  ليو نعرؼ ماذا نرند منو!!، علـو واصلة، وبفضل هللا 
)املسٜد ايصادم ٜفِٗ إشاز٠ : م واصلة، وىذا نقوؿ فيو اإلماـ يبو العزائم  وحبيبو 

 .املسشد قبٌ نالَ٘(
ه، فإ و نسمن كالـ العارؼ يف زما و كلو على وِمن ا َمن نفقو اإل ارة ولو كا ت لغًن 

يف اٞنُخاطب بو ىو ال غًنه، ولكن ٤ند الكثًن عندما نسمن كالـ العارفٌن نقوؿ ىذا 
الكالـ ليو ا ولكنو ل ريرنن!! لكننا ال  عرؼ ىذه الكالـ، فنان كنت يحضر من 

ضيي  يخ  ونكوف معو ضيي يجنر ن كلم معو، ويس نبط من ىذا الكالـ من ال
   ارات موجهة ا، و ايؾ يعين واٚنع  اي جارة!!.

اٜنرنص على اٛنهاد، وعلى يف ٫نرج من سجن الُبعاد ن لهي على   ارات 
اٞنر دنن يف كل واد واند، لكن الذإ ضوكت عليو  فسو فإ و حب لو ٚنن صرنح 

من ىذا  العبارات واإل ارات فإ و نؤوٟنا، فيقوؿ الشيخ نقصد كذا، واٞنعىن الذإ نقصده
الكالـ كذا، وندريل يف الفلسفة النفسية اليت ٓنرمو من العءااات اإلٟنية، و٥نن ال  عرؼ 

  ىذا الءرنق، لكن طرنقنا:                                           
                                                  ((ٙ٘ٙ٘)النساا)النساا. 

و لنسبة ٞنصاحبة العارؼ فنقوؿ كما قاؿ السابقوف: العقل اجعلو وراا ظهرؾ، 
فالعقل للد يا ويحواٟنا، والقلب ىو الذإ ن لقى يحواؿ العارفٌن، وىو الذإ ن ذوؽ 
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 معاين كالـ الصاٜنٌن، وىذا ما ُنسمى الذوؽ، والذوؽ فوؽ العبارة.
من كالـ العارفٌن بعقلو، فإف  فسو قد تضوب عليو فيقوؿ ىو ولذلب الذإ نس

قاؿ كذا وكاف ٩نب يف نقوؿ كذا!! وكاف األصح يف نقوؿ كذا!! ومثل ىذا دريل يف 
دوامة  فسية وليو لو عالج يف اٞنصوة النبونة القر  ية قبل يف نعاًف ىذه اٜنالة 

 النفسية.
 َمن يان حب يصوح كالـ العارفٌن؟!!

مة البعاد أل و ٪ُنكِّم عقلو، لكننا ٤نعل العقل وراا ظهران  ال يف حالة دريل يف دوا
واحدة؛  ذا كاف من اتبعناه ريرج عن  رع هللا طرفة عٌن يو يقل، فهذا  قوؿ لو: ال، 

 فالشرنعة حاكمة، وىذا   ا ال  سمح بو يبداً.
فمهما ريننا على  خص من يلواف الكرامات ومن الفيوضات اٞنقدسة 

ات، وريرج عن  رع هللا طرفة عٌن فال  سلم لو مءلقاً، وىذا ىو اٞنبدي الذإ واإل عام
 عل مو لنا الكراـ رضواف هللا تبارؾ وتعاىل عليهم يٗنعٌن.

  مَنة شيذ اإلرشازمَنة شيذ اإلرشاز

          ::  

يف  وفيب القلب والسر واٝنفا واألريفى والروح، فهؤالا من رسوؿ هللا  ويىلو 
ورد يف االثر عن حضرتو د ، فق : إٕ يف ايكًب يغٝب، ٚإٕ يف ايغٝب يطس، ٚإٕ يف(

 ىؤالا من رسوؿ هللا، فهم يىلو الذنن معب. ايطس ألْا(
                   : 

لعقبات الكئود اليت لق اؿ النفو، ف وضح ٟنم اٛنهاد، وكيفي و، وي واعو، وا
تقابلب وكيي ْن ازىا؟ وكيي تظفر ببغي ب؟ وىذه على الشيخ، وبعد ذلب الذإ عليب 

 الصدؽ يف االتباع، واإلريالص يف اٞن ابعة.
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  الصسم واإلخالصالصسم واإلخالص

 !!! صدقب و ريالصب ىو الذإ سيوصلب للمراد ما الذإ سيوصلب؟
العقبات، وكل  لكنب يريذت كل اٝنءب، وٚنعت كل ال وجيهات، وبُػٌنِّ لب كل

ىذا ٪ندث من معظم اٜناضرنن يف زما نا، فيسمن من ىنا وننسى من ىنا، ونرم  ذلب 
 وراا ظهره و٬نش  على ىواه، فهل ن وقق ٟنذا مناه؟!!.

وىذه اٞنصيبة العظمى، لكن دائمًا اسنؿ  فسب، فإذا وجدت  فسب ١نرومًا من 
، ١نرومًا من  راهبم، ١نرومًا من اٛنلوس  على بساط ودىم النوراين واٞنعنوإ ٖنار القـو

فهذا لقصورؾ وتقصًنؾ، لكن بعض اٞنرندنن نسارع فيقوؿ يف الشيخ ال ٪نبين، وليو 
 راضياً عين، وال نرند يف نف ح ا الباب!!.

والذإ نبلغب بعد !!!  لكن الشيخ نوجهب وال نس ءين يف نفعل لب   ا  رير
  :عند هللاذلب حب نكوف لب األجر الوايف والقدر الكايف 

 دورؾ ي ت وىو اإلريالص والصدؽ!
واإلريالص يف تب غ  بكل حركاتب وسكناتب ويقوالب ويفعالب وجو هللا، ال  -

 تب غ  بذلب  يئاً سواه.
 .والصدؽ ىو حسن اٞن ابعة يف يداا يإ عمل يو قوؿ لسيدان رسوؿ هللا  -

 ****  ذا صووت وجه ب  لت بغي ب*** 
 !!! ف فال  نف لنا بذلبو ولب مرند اً فإذا كا ت بغي ب يف تكوف  يخ -
و ذا كا ت بغي ب يف نظهر على ندنب كرامات وتُثين الناس عليب وتناؿ  -

 !!!  الشهرة، فال  نف لنا بذلب

و ذا كا ت بغي ب يف الناس نعظمو ب ونكرمو ب ونرفعوف قدرؾ بينهم على  -
 ي ب رجل من العظماا يف الدنن، فال  نف لنا بذلب.
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  جَاز املزيسيًجَاز املزيسيً

ن الذإ ٩ناىد يف ىذه اجملاىدات؟ ىل ي ت يـ  يخب؟! ي ت، ألف الشيخ مَ 
وج هب وبٌن  لب كل البياف، لكن النفو يم ارة  لسوا، و٨نها كلو  بعادؾ عن ىذه 

 اٞنقامات العالية واٜنقائق الراقية، والعءااي اإلٟنية الدا ية.
ا وغمومها ووحلها نرند يف نبعدؾ عن ىذه األ ياا، وتركيزؾ يف الد يا و٨نومه

  وزنن ها وزريرفها، وي ت لب ىذا الدور حب تكوف:                         
 فهذا دور الشيخ يف طرنق هللا. اٞنلب(اٞنلب(ٕٕ))

          ال بد للمؤمن يف نكوف مراقبًا دائمًا ٞنواله، نعلم يف كل قوؿ
قلبو وجنا و نسمعو ونءلن عليو مواله، وعليم ّنا ندور يف  ظاىر على لسا و، يو  طن يف

 الصدور، وما ٔنفيو ي ت بٌن السءور، وما هت ز بو بب األرجاا، أل و سبوا و وتعاىل: 
                                   ((ٜٜٔٔ)غافر)غافر. 

  عكبات الضالهنيعكبات الضالهني

 ما الذإ نثبط اإل ساف؟
                    ف؟ اٟنوال اما ىاتٌن الءائف

واٜنظ، فهما اللذاف ٫نذال ب يف اٞنعارؾ من النفو وردىا، ولذلب قاؿ حضرة النر يف 
 اٜندنث، وا ظروا للمنءوؽ:

ُٔ  الال  }} َٔ ُُِٜٔؤ َٔ ِِ  ُِٜؤ ِِٜأَحُذٝن َٕ  َحٖت٢َحٖت٢  ٜأَحُذٝن ََٕٜٝهٛ ُٙ  َٜٝهٛ َٛا َُٖٙ َٛا َُا  َتَبّعاَتَبّعا  َٖ َُأي ٘ٔ  ٔد٦ُِتٔد٦ُِت  ٔي ٘ٔٔب {{  ٔب
ٕ

  

 ينن اٞنرند يف ىذا العصر الذإ سل م ىواه ٟنوال مر ده وىوال رسوؿ هللا؟!! 
 ىذه عملو ي در من النادر، نقوؿ فيها اإلماـ يبو العزائم هنع هللا يضر:

                                                           
 ّشزػ الظٌخ عي عجي   ثي عوزّ رػٖ   عٌِوبهصغن الظقز  ٕ
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ٔ  ن فففففز ا لفففففَ هظفففففيقب   ٔ  ن فففففز ا لفففففَ هظفففففيقب  ارًّفففففٖ فزففففف   ارًّفففففٖ فزففففف

  

  ّلففففن ٗففففز ًففففْر   فففففٖ  فففف  ّعِففففخّلففففن ٗففففز ًففففْر   فففففٖ  فففف  ّعِففففخ

فات، وىذه و  ن م ن هبذه اٞنشاىدات، وىذه اٞنكا  اً صادق يروين رجالً   
 العءااات اإلٟنية!! 

 فمن ينن يتى اٜنرماف؟
 من اٜنظ واٟنوال:

 النفو ترند حظها، وحظ النفو ملذات و هوات اٜنياة الد يا:
  لغوفففففففبا الصلفففففففٖلغوفففففففبا الصلفففففففٖثبثبثِغفففففففخ الفففففففزّػ ثِغفففففففخ الفففففففزّػ 

  

  ا ثولفففففففففك ٗفٌففففففففففٔ ّؽففففففففف   ًففففففففففٖا ثولفففففففففك ٗفٌففففففففففٔ ّؽففففففففف   ًففففففففففٖ

  ّاثزِففففففبط الشفففففف٘طبى ؽظففففففي ّ جففففففزّاثزِففففففبط الشفففففف٘طبى ؽظففففففي ّ جففففففز  

  

  ثفظففففففففففففففففب  ّفزقففففففففففففففففخ ّث ففففففففففففففففٖثفظففففففففففففففففب  ّفزقففففففففففففففففخ ّث ففففففففففففففففٖ

  ّاثزِفففففففبط الٌففففففففْص ثصفففففففي طففففففففبُبّاثزِفففففففبط الٌففففففففْص ثصفففففففي طففففففففبُب  

  

  وقففففففففبم الٌِففففففففٖوقففففففففبم الٌِففففففففٖرغجففففففففخ الفففففففففْس ثبلرغجففففففففخ الفففففففففْس ثبل

  ُفففففففٖ ًففففففففض ئى ؽِفففففففزد ّرش فففففففذُفففففففٖ ًففففففففض ئى ؽِفففففففزد ّرش فففففففذ  

  

  رزٌِفففففففففٔ ففففففففففٖ ؽ فففففففففْح ثفففففففففبلْلٖرزٌِفففففففففٔ ففففففففففٖ ؽ فففففففففْح ثفففففففففبلْلٖ

  ُّففففففٖ ئثلفففففف٘ض ثفففففف  اػفففففف  طففففففج٘ ُّففففففٖ ئثلفففففف٘ض ثفففففف  اػفففففف  طففففففج٘   

  

  ئى رصبهففففففذ عففففففي ؽظففففففٌِب ثبلففففففيًٖئى رصبهففففففذ عففففففي ؽظففففففٌِب ثبلففففففيًٖ

 :النفو فيها كل ما ٪ن اج  ليو اإل ساف من اٜنظوظ واألىواا الد يونة  
 ! الرغبة يف اٞنءعم -
 ! والرغبة يف اٞنشرب  -

 ! والرغبة يف اٞنلبو  -

 ! والرغبة يف اٞننكح  -

 !والرغبة يف العلو يف األرض والظهور   -

 كل ىذه رغبات  فسية ٓنجب اإل ساف عن الرغبات اليت نرغبها يىل اٝنصوصية.
 فال بد ليف ساف يف ٫نرج من دائرة اٜنظ واٟنوال، ألف هللا قاؿ يف ك ابو:

                          ىذا الشرط األوؿ .. ىذا الشرط األوؿ ..!!  
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  الشرط الثاين و                                            )النازعات()النازعات(  

 :واٛننة ىنا 
وجنة األ و  ب وجنة اٞنودةوجنة القر  وجنة الشهود وجنة الرضا ةى  جنة الرؤن

 نقوؿ عن  فسو: ، واإلماـ يبو العزائم  هلل سبوا و وتعاىل، وُنبيبو ومصءفاه 
  ؾففففز ًففففْر هطلففففقؾففففز ًففففْر هطلففففقاًففففب غففففبر  فففففٖ ثاًففففب غففففبر  فففففٖ ث

  

  ا ثفففففففففففز ٗؾظففففففففففففزًٖ ّا هفففففففففففف ػا ثفففففففففففز ٗؾظففففففففففففزًٖ ّا هفففففففففففف ػ

  رغفففز  عفففي طفففْٓرغفففز  عفففي طفففْٓ  ٗصزفٌفففٖٗصزفٌفففٖهفففي رام هفففي رام   

  

  ًففففففففض الشففففففففزٗصخ ئى ارا  طفففففففف ػًففففففففض الشففففففففزٗصخ ئى ارا  طفففففففف ػ

  الٌففففْر هؾ ففففْر علففففٔ اُفففف  الِففففْٓالٌففففْر هؾ ففففْر علففففٔ اُفففف  الِففففْٓ  

  

  ّالؾفففففففف ، ثففففففففب ر ًصطففففففففك األقففففففففياػّالؾفففففففف ، ثففففففففب ر ًصطففففففففك األقففففففففياػ

 : ف كنت ترند يف تصل ٟنذا الكماؿ، وت م ن هبذا اٛنماؿ  
 ....  در ؤنل ص من حظب

 .... ؤنل ص من ىواؾ
 فمن يعءى الكل يريذ الكل. والؾ .....وسلِّم كلب ٞن 

ل اإل ساف من الوصوؿ  ىل مقامات اٛنماؿ والكماؿ  : ذاً الذإ نُفشِّ
 !واٟنوال... اٜنظ 

 ؟؟ ألف ىذا ٩نعلو نفشل يف جهاد النفو، وال نس ءين يف نناؿ األُ و
 أل و قيل:

 ... ْند يُ سب.... ْناوز  فسب 
 لص من اٜنظ واٟنوال:فال بد من جهاد النفو، ويوؿ مراحلو ال خ

  فزخلظففففففففٖ هففففففففي ؽ ففففففففك ُّففففففففْاافزخلظففففففففٖ هففففففففي ؽ ففففففففك ُّففففففففْاا

  

  فصظففففففبا رؾ ففففففٖ ثبلزػففففففب فصظففففففبافصظففففففبا رؾ ففففففٖ ثبلزػففففففب فصظففففففبا

الرضا، ومعنا اٜنظ، ومعنا اٟنوال، ومعنا الشهوات الد ية،  ذلكننا  رند يف أنري  
 ومعنا الرغبات الد يونة الد يئة السفلية!!
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 ال ٩نوز ذلب يبداً !!!
وال على وال نس ءين يحد يف نضوب على هللا، وال على حضرة النر،  

 :الصاٜنٌن، ألهنم ليو عندىم ٠نامالت، حب لو ابنو من صلبو ليو عنده ٠ناملة لو
فالرجل الصاٌف الذإ يدريل ابنو اٝنلوة ويعءاه األوراد حب نف ح هللا عليو، ولكنو 
ريرج وليو عنده   ا، فنعءاه يوراد يريرال، فلم ٪ندث لو ف ح، فنعءاه يوراد اريرال، 

لنهانة قاؿ لو: اي بين لو كاف األمر بيدإ لكنت ي ت يوؿ مرند فلم ٪ندث لو ف ح، ويف ا
 عندإ يف الءرنق، لكن الف ح بيد هللا نعءيو من نشاا.

 :ال نوجد ٠ناملة يف طرنق هللا
٫نيل لو يف الوصوؿ  ىل  -كما ٪ندث يف الساحات   -ألف بعض اٛناىلٌن 

يجره على هللا، لكن ىذا الصاٜنٌن أبف أييت أبمواؿ وطعاـ و راب ٟنذه الساحات، وىذا 
ال  نف لو  لعءااات، فالعءااات  رطها اجملاىدات، جاىد تشاىد، لكن تشاىد بغًن 

 يف ْناىد فهذا ظلم، وىذا ال ٩نوز، وال نصح يف طرنق هللا سبوا و وتعاىل.
الذإ يريذ  ألسباب، وسل م للشيخ، ويريذ منو الكيفية اليت هبا ٩ناىد  فسو، 

 مور يف  فسو فال بد بعد ذلب يف ن وكل على هللا:وجعل لو مقاليد األ
           : 

لكن يىل الفضوؿ ٪نسن ال وكل بعد ذلب .... ىؤالا ىم يىل الوصوؿ! ... 
الذنن نذىبوف للساحات يف يوقات م قار ت يو م باعدات وندفن مااًل و٪ُنضر طعاماً 

 لكن ىذا ال  نف لو بءرنق الوصوؿ.!  يجر عند هللا وغًنه، فهذا لب فيو
لو جلو رجل من يحد الصاٜنٌن ورافقو ليل هنار مدة طونلة، وىو طوع يمره، 
ولكنو   ٩ناىد  فسو، فهذا  سميو ريادـ، واٝنادـ لو يجره، ولكن ىل سيوظى هبذه 

 اٞنقامات؟ ٪نظى هبا  ذا جاىد  فسو، ألف الشرط ىنا اٛنهاد:
                                  ((ٜٜٙٙ)العنكبوت)العنكبوت. 
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  عالمة صخة ادتَازعالمة صخة ادتَاز

ما عالمة صوة اٛنهاد؟ يف نرال اإل ساف  فسو مقصراً، مب نكوف العبد ١نسنًا؟ 
 قيل:  ذا ريال  فسو مسيئاً، ومب نكوف العبد مسيئًا؟ قيل:  ذا ريال  فسو ١نسناً.

األعظم، ألف كثًن من األحباب نرال بداريل  فسو ي و  وىذه اليت ٓن اج  ىل اٛنهاد
 يئًا كبًناً، وقد  زند لو ىذا األمر يف بعض األحياف أل و ال نرند يف ٫نرج منو، فنكحيه 
و عظمو و كرمو، فيزند، أل و نرال دائمًا يف  رااه سدندة وصويوة، لذلب أنريذ رينو 

 حب ٪نو ونرتؾ رينو، وُنسل م ألصواب هللا.
نزند يف ىذا األمر ونرال  فسو ي و   ا، فهو ليو معو   ا، لكن الذإ فالذإ 

 .معو   ا ىو الذإ   ٩نعل لنفسو   ا، فُيغءيو هللا 
الداريل على حضرة هللا، ونرند يف ٪نصل على ما ن مناه فعليو أبضداد الصفات 

ند مين يف حب نناؿ مناه، فاهلل عزنز ونرند مين يف يكوف ذا بٌن ندنو، وهللا عليم ونر 
يكوف جهوؿ، وهللا غين ونرند مين يف يكوف فقًن، فندريل على هللا أبضداد الصفات، 

 والذإ ٗنعها الذؿ:
              ::  

 ذا الح يف قلوبكم بدر ال ماـ بعد يف ٓنقق م أبوصاؼ العبودنة  ننصركم هللا 
عاىل، ولذلب نقوؿ يحدىم يرند يف يرال رسوؿ هللا، لكن ي ت للملب العالـ سبوا و وت

ترال  فسب، فكيي ترال رسوؿ هللا؟!! ي ت ترال  فسب ولب كياف، ولب ىيئة، ولب 
ىو ن عءي على الفقراا واٞنساكٌن  مقاـ، ولب قدر، ولب جاه، فكيي تراه؟!!.
 :واحملرومٌن يمثاا، نقوؿ فيهم اإلماـ يبو العزائم 

  اُففففف  الصغفففففش عل وِفففففناُففففف  الصغفففففش عل وِفففففنقفففففي ا فففففزم   قفففففي ا فففففزم   

  

  اطففففففزار رْؽ٘ففففففيٍ ثبلؾففففففبا ّالقففففففبااطففففففزار رْؽ٘ففففففيٍ ثبلؾففففففبا ّالقففففففبا

  خففففففففّ ِ الو هففففففففخ فففففففففاى   هقزففففففففيرخففففففففّ ِ الو هففففففففخ فففففففففاى   هقزففففففففير  

  

  ٗصطففففففٖ الْاٗففففففخ للظففففففبرٕ ّللقففففففباٗصطففففففٖ الْاٗففففففخ للظففففففبرٕ ّللقففففففبا
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الذنن ن ولوا  لعجز فإف رسوؿ هللا ٩نحي رياطرىم، فيكشي ٟنم عن ذاتو 
  النورا ية، ونواليهم بعءاااتو اإلٟنية، ألهنم فقراا:                                   

        ((ٔ٘ٔ٘)فاطر)فاطر. 
لكن الذإ نرال  فسو   ا فماذا ٪ن اج؟! ي ت ترال  فسب وترند من الناس يف 
ن بعوؾ، ونل فوا حولب، ونعظموؾ، ونكرموؾ، فماذا ٓن اج؟!!، لكن الذإ نرند 

 العءااات عليو يف ن جمل ّنالبو العبودنة.
            ،بدر ال جليات، وبدر اإل راقات، هبذا البدر ،

 ٠نملٌن َنماؿ العبودنة.        ولكن الشرط 
 ولذلب اإلماـ يبو العزائم عندما عر ؼ  فسو قاؿ:

)حمُد َاضٞ اخلٛف قٛاَ٘، ٚايرٍ حًٝت٘، ٚايسٖب١ باطٓ٘، ٚايسغب١ ظاٖسٙ، ٚاحلري٠ 

 ايسضا زفٝك٘، ٚايتك٣ٛ شادٙ،زداؤٙ، ٚايصرب أْٝط٘، ٚ

 ٚايجك١ نٓصٙ، ٚايفهس طسٜك٘، ٚايتطًِٝ َرٖب٘، ٚايتٛاضع زفعت٘،

ٚايفك٘ َٓٗج٘، ٚايصدم ضايت٘، ٚاإلخالص َسادٙ، ٚايطٝد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

 َكصٛدٙ، ٚاهلل ضبحاْ٘ َعبٛدٙ، ٚايشهس ذنسٙ، ٚايدعا٤ عًُ٘،

أيٝف٘، ٚبس ايٛايدٜٔ ضسٚزٙ، ٚص١ً َٚا ٜكسب إىل ايٓاز عدٚٙ، َٚا ٜكسب إىل اجل١ٓ 

ايسحِ حبٛزٙ، ٚإدخاٍ ايطسٚز ع٢ً عباد اهلل ٚصٛي٘، ٚايسمح١ خبًل اهلل حظٛت٘، 

ٚايكسإٓ ايهسِٜ خًٛت٘، ٚاحلطٛز بكًب٘ َع احلل جًٛت٘، ٜا َكًب ايكًٛب ٚاألبصاز 

 ثبت قًب٘ ٚبًغ٘ َسادٙ،

 فًٝهٔ نٌ َاض أٚ َٔ حيب َاضًٝا( ٖٚهرا
ند يف ُتكـر إبكرامات ىذا الرجل وورث و فجمِّل  فسب ىذه صورتب، ي ت تر 

يف ك ابو  هبذه الصورة الباطنية، وقد  رح ىذه اٜنكمة العالية الشيخ دمحم على سالمة 
 )اإلماـ يبو العزائم كما قد ـ  فسو للمسلمٌن(.

)ٖٚهرا فًٝهٔ نٌ َاض أٚ َٔ حيب والذإ اس وقفين عندما قريت ىذه اٜنكمة: 
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ترند يف نكوف لب مًناث من ىذا الرجل فال بد يف تكوف فيب ىذه  ي ت َاضًٝا(
                وىذه ى  اٛنزئية العمليو وى  .....  األوصاؼ

  .... ذا ٓنقق  لذلة يو أبصاؼ العبودنة والح لو بدر ال جليات، توالت عليو من هللا 
 شرايت واإل راقات.عز وجل الب
                           

    ٬ندكم  طنًا  لعلـو اإلٟنية واألسرار القدسية واأل وار الر  ية، وظاىرًا  ٞنالئكة
  رو كم: نؤندو كم، ونسددو كم، وننص                                      

                              ((ٖٖٓٓ)فصلت)فصلت. 
                             

           كلما تزند يف الصحي يف طرنق هللا، وال قوال ٜنضرة هللا تزند لب
ٞناذا؟ كلما تزند يف الصحي              ُنار اإلمدادات اإلٟنية: 

  وال قوال:                                         ((ٕٕٗٗ)السجدة)نف ح هللا لب  السجدة
 يبوا ً ال تعد وال ٓند من العءااات اإلٟنية كما نقوؿ اإلماـ يبو العزائم يف  حداىا:

  فوبئففففخ هففففي اٙاف عشففففزّى ثصففففيُبفوبئففففخ هففففي اٙاف عشففففزّى ثصففففيُب

  

  هشففففففففففبرة رطفففففففففف    ثب عوففففففففففباهشففففففففففبرة رطفففففففففف    ثب عوففففففففففبا

ٖ  قفففي اًغلفففذ  قفففيقفففي  فلفففٖفلفففٖ   ٖ  قفففي اًغلفففذرغلفففذ ثففف  ّفففف   رغلفففذ ثففف  ّفففف

  

  فظفففففلِّن لٌفففففب رؾ ففففففٔ ثخ٘فففففز ّطففففففبافظفففففلِّن لٌفففففب رؾ ففففففٔ ثخ٘فففففز ّطففففففبا

كاف نشرب من مائة ويربعة وعشروف يلي ُنر!!، ولذلب عندما جااه ىذا الرجل    
 رسوؿ هللا نناولو من نده قاؿ لو:

  ٗففففففففففففب هففففففففففففيٗز الففففففففففففزاػ ًففففففففففففبّاٗففففففففففففب هففففففففففففيٗز الففففففففففففزاػ ًففففففففففففبّا

  

  ثبلجؾففففففففففففففبر عظففففففففففففففبٓ اطفففففففففففففففكزثبلجؾففففففففففففففبر عظففففففففففففففبٓ اطفففففففففففففففكز

  الزِفففففففففففففففبهٖالزِفففففففففففففففبهٖففففففففففففففففٖ ففففففففففففففففٖ ف زاهفففففففففففففففٖ ف زاهفففففففففففففففٖ   

  

  قففففففففففي ع ًففففففففففٖ ُّففففففففففْ هؼففففففففففوزقففففففففففي ع ًففففففففففٖ ُّففففففففففْ هؼففففففففففوز

ف زند ُنار العءااات اإلٟنامية كلما نزند الصحي والعءاا، و ك ف  هبذا القبو   
 اإل ارات من ىذه ا ايت. الصغًن يف ىذه

 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى  لو وصوبو وسلم
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  غزوة بدرغزوة بدر..1111
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  ٔغزوة بدرغزوة بدر..1111
ين د حبيبو ومصءفاه ّنا ي زلو عليو من ذإ ال اٜنمد هلل - بسمميحرلا نمحرلا هللا 

السكينة والءمن ينة والثبات؛ فضاًل عن تلقيو لك اب هللا جل يف عاله، والصالة 
ُجنده عوا  عالٌن والكروبيٌن ويصناؼ  والسالـ على اٜنبيب األعظم الذإ جعل هللا 

ى األرض وما يف اٞنالئكة يٗنعٌن، وكل عوا  الروحا يٌن وصاٌف اٞنؤمنٌن، وكل ما عل
السماوات من كائنات ُتسبح لرب العاٞنٌن؛ سيدان دمحم  ماـ الذاكرنن، وسيد الشاكرنن، 
ورافن لواا اٜنضرة اإلٟنية يف الد يا، وحامل لواا الشفاعة الُعظمى نـو الدنن، صل ى هللا 

وكل من سار  عليو وعلى  لو الُغرُّ اٞنيامٌن، وصواب و األ قياا األبرايا األطهار اٞنقربٌن،
 على هنجو  ىل نـو الدنن وعلينا معهم يٗنعٌن،  مٌن  مٌن اي رب العاٞنٌن.

ىذه اٜنادثة اٛنلل غزوة بدر يف ثنااي سورة األ فاؿ من بدئها  ىل  ذكر هللا 
ري امها، وُٚنيت السورة  أل فاؿ، واأل فاؿ نعين الغنائم اليت نق سمها احملاربوف وقد 

يف ىذه السورة اٞنباركة قواعد النصر اإلٟن  ألإ  ن هللا غنموىا يف حروهبم، فوض
جندإ  سالم ، وكيفية اق ساـ الغنائم واألعماؿ اليت نس وجب هبا الُعم اؿ  صر هللا، 
وال ننيدات اإلٟنية واألسلوة الر  ية اليت ٓنقق النصر ال  ب يف يال معركة ٫نوضها جند 

 اإلسالـ.
 السًنة اٞنءهرة عن ىذه اٜنادثة اٞنكرمة، فن  م والبد من مزج ال فسًن ّنا ورد يف

ريرج من مكة  ىل اٞندننة مهاجرًا وريل ي ورااه كل ما كاف ٬ن لكو،  تعلموف يف النر 
 حب ي و عند الف ح عند دريوؿ مكة قالوا لو: اي رسوؿ هللا ينن تنزؿ غدًا؟ قاؿ:

{{  ٌِ َٖ ٌَِٚ َٖ َٓا  َتَشٜىَتَشٜى  َٚ َٓاٜي ٌْ  ٜي ٌَْعٔكٝ ِٓض٢ال  َعٔكٝ ِٓض٢الََ ََ  }}
ٕ

  

وىكذا كاف حاؿ البيت واس وىل عليو،  يريذييب طالب، فقد عمو  ىذا ابنعقيل و 
                                                           

 مٕ٘ٔٓ/7/ُٖـ  ٖٙٗٔهي رهؼبى  ٙٔ -الوصب ٕ  ٔ
 الجخبرٕ ّهظلن عي اطبهخ ثي سٗي  ٕ
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يم ع هم وعلى ياثثهم وعلى   يوهتم وعلى يمواٟنم وعلى، اس وىل الكافروف على باٞنسلمٌن
ن ليخرج بنفسو ونرتؾ ىو ٟنم، بل كاف منهم من كاف نف دإ  فسو من الكافرن كل   ا

وفيو  رايا الوجهاا كُصهيب الروم  ٬ن لكو، من ي و كاف من ال جار األثٟنم كل   ا 
   نقوؿ هللا جل يف عاله:                                          

             ((ٕٕٓٚٓٚ)البقرة)البقرة. 
 َعنْ  فَػنَػَزؿَ  ،قُػَرْنشٍ  ِمنْ   َػَفرٌ  فَنَتْػبَػَعوُ   الن ِرِّ  ِ ىَل  ُمَهاِجًرا ، ُصَهْيبٌ  فقد َيقْػَبلَ 

 :قَاؿَ   ُ   ِكَنا َِ ِو، يف  َما َوا ْػ َػَثلَ  رَاِحَلِ ِو،
ِٜؽ٣،  ََِعَؼَشََِعَؼَش  َٜاَٜا  }} ِٜؽ٣،ٝقَش ِِ  ٜيٜكِذٜيٜكِذ  ٝقَش ُُِت ًٔ َِِع ُُِت ًٔ ْٚٞ  َع ْٜٚٞأ ِٔ  ٜأ َِٔٔ َٔ  ِِ ََاٝن ِِٜأِس ََاٝن ُِ  ،،َسُدالَسُدال  ٜأِس ِٜ َُِٚأ ِٜ ٘ٔ  َٚأ ٤ً ٘ٔاي ٤ً َٕ  الال  اي ًٛٔ ـَ ََٕت ًٛٔ ـَ ٖٞ  َت ٖٞإ٢ٜي   إ٢ٜي

َٞ  َحٖت٢َحٖت٢ َٔ َٜٞأِس َٔ ٌٖ  ٜأِس ٌٖٝن ٣ِ  ٝن ِٗ ٣َِط ِٗ َٓأَْتٞ،  ٔؾٞٔؾٞ  ََٔعََٞٔعٞ  َط َٓأَْتٞ،ٔن ِٖ  ٔن ُِٖث ِٝٔؿٞبٔٔب  ٜأِكش٢َبٜأِكش٢َب  ُث ِٝٔؿَٞظ َٞ  ََاََا  َظ ََٞبٔك ُ٘  َٜٔذَٟٜٔذٟ  ٔؾٞٔؾٞ  َبٔك ِٓ َُٔ٘ ِٓ َٔ  

،٤ِْٞ ٤ِْٞ،َػ ِٖ  َػ ُِٖث ًٝٛا  ُث ًٝٛااٞؾَع ِِ،  َاَا  اٞؾَع ِِ،َػ٦ُِت ِٕ  َػ٦ُِت َِٕٚإ٢ ِِ  َٚإ٢ ِِٔػ٦ُِت ِِ  ٔػ٦ُِت ًُٞتٝه َِِدٜي ًُٞتٝه َُه١ٜ٤،  دؾٝٓيتدؾٝٓيت  ََأيََٞأيٞ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َدٜي َُه١ٜ٤،ٔب ِِ  ٔب ُِٝت ٤ً ََِِٚخ ُِٝت ٤ً   ََٚخ

ِِ،: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َطٔبًٝٔٞ؟َطٔبًٝٔٞ؟ ِِ،ََْع ٌُ،  ََْع ٌُ،َْٞكَب ُٖا  َْٞكَب ًٜ ُٖاٜؾ ًٜ َّ  ٜؾ َّٜقٔذ ٞٚ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜقٔذ ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب ١َٜٓ،    اي َُٔذٜ ١َٜٓ،اٞي َُٔذٜ ٍَ   اٞي ٍَ ٜقا   ُِٝعُِٝعاٞيَباٞيَب  َسٔبَحَسٔبَح" "   ::ٜقا

٢َٝ،  ٜأَباٜأَبا ٢َٝ،َِٜخ ُِٝع  َسٔبَحَسٔبَح  َِٜخ ُِٝعاٞيَب ٢َٝ  ٜأَباٜأَبا  اٞيَب ٢ََِٜٝخ {{""  َِٜخ
ٖ

  

 .بنفسو وبدننو ٜنبيب هللا ومصءفاه  اكل مالو يف سبيل يف ننجو أل و  ع  
وي  م تعلموف يف األ صار وسعوىم بوسعة الصدور وبعمق اإل٬ناف وىو الذإ نسن 

هم بعضًا ٣نا فقدوه كاف نرند يف نعوِّض  ولكن النر كرموىم و ووىم، بين اإل ساف، وي
 -زعيم قرنٍش يف ذاؾ الوقت  -من يمواٟنم، ووصل و األريبار يف ي  سفياف بن حرب 

ريرج ومعو قافلة ْنارنة كبًنة، و٪نرس القافلة يربعوف رجاًل، والقافلة عادت من بالد 
ىاب فلم نس ءيعوا فرتقبوا رجوعها، يرادوا يف ن عرضوا ٟنا يف الذو  ،الشاـ أبمواٍؿ وفًنة

 من  فٍر من صوبو ال نزندوف عن ثالث مائة رجٍل وثالث عشرة وقاؿ ٟنم: وريرج 
ٕٖ  َٜٚأِبٔؼُشٚا،َٜٚأِبٔؼُشٚا،  ٔطرُيٚأطرُيٚا  }} ٕٖٜؾإ٢ َ٘  ٜؾإ٢ َ٘اي٤ً ٢ٔ  إ٢ِحَذ٣إ٢ِحَذ٣  ََٚعَذََْٔٞٚعَذْٔٞ  ٜقِذٜقِذ    اي٤ً ِٝ ٤ٛا٥ٜٔؿَت ٢ٔاي ِٝ ٤ٛا٥ٜٔؿَت {{  اي

ٗ
  

 .على يندإ ُجنده و ما  صر ٩نرنو هللا  ، ما اٜنصوؿ على اٞناؿ من القافلة
                                                           

 الوطبلت الصبل٘خ اثي ؽغز ّالطجقبد الكجزٓ اثي طصي ٖ
  ائ  الٌجْح للجِ٘قٖ ٗ
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            : 
  نكن  بدي هللا اٜندنث بدانة ر  ية ليعلمنا يف ىذا السيد السند العظيم 

ويذكِّركم ّنبدي ننبين عليو ، ل  فسو و ٧نا حركاتو وسكناتو كلها أبمر ربو بَ ن ور ؾ من قِ 
 كن للعارؼ كما )نٔ ي٘ نُا ٜسٜد ال نُا تسٜد( فالح اٞنرندنن من العارفٌن، نقولوف فيو:

ب ت وكم ئنرند منب وليو كما ترند ي ت، أل ب ترند  فسب وى  ت وكم فيب، ويىوا
ند منب  فعًا وال ٫نشى منب ضر ًا و ٧نا ر فيب، لكن ىو ننءقو هللا  ٜنق والصدؽ، وال ن

 ت يف الد يا وا ريرة، وحرنٌص عليب.نرند  فعب ي 
 ،وظهرت ي واره ،ارهو  ت ٖن ، ذا وضن اٞنرند ىذه العقيدة يف فؤاده صح    اجو

وسيخيب  ، ذا مشى ويصر  على حظو وىواه فلن نناؿ مناهبٌن الناس، لكن وَعال  ن و 
هذه ى  ولذلب ف، ولن نصل ٞنا نرند عند هللا وعند حبيب هللا ومصءفاه ،سعيو يف د ياه
 ورضواف هللا ب  ناىا يف القلوب يف تعاملنا من يحباب اٜنبيب احملبوب العقيدة اليت ث

 تبارؾ وتعاىل عليهم يٗنعٌن.
             بل  فسو، من الذإ يريرجو؟   ٫نرج من قِ  اً  ذ

  ربو ػ ّناذا؟     و ٧نا  ،يف طبعو  فسو وال ميٍل يف حظو، وال لش ا   ٫نرج ٟنواًل يف
كما قاؿ سيدإ عبد الكرًن   ،ندكما نر   الذإ يريرجو ىو مواله، وىو عبٌد ٪ُنركو هللا 

 م وداثً عن يىل ىذا اٞنقاـ: اٛنيل  
  اًففففففففففب آلففففففففففخر ّ  عفففففففففف   الفبعفففففففففف اًففففففففففب آلففففففففففخر ّ  عفففففففففف   الفبعفففففففففف 

  

  اًففففففففففب قلففففففففففنر ّااقزففففففففففيار اطففففففففففبثعاًففففففففففب قلففففففففففنر ّااقزففففففففففيار اطففففففففففبثع

  
             هللا يثبت  ٟنم اإل٬ناف حب ال نسمح ألحٍد من

م، يو ٪ناوؿ يف نسيئ  ليهم اٞنؤمنٌن يف ٫نوض بنفسو يف  نهنم، يو نس نزؿ من قدرى
 ألهنم من اٞنؤمنٌن.

       عندما علموا يف القافلة قد فاتت ويف األمر  ،ٟنذا اٝنروجكارىوف
فسلب طرنقاً غًن طرنق بدر وىو طرنق  ٚنن يبو سفياف ِنروج النر ، فقد يمر اٜنرب

و جره  ،ضمضم الغفارإو واٚنوجاا برجٍل من قبيلة ُغف ار  (سيي البور)البور واٚنو 
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 يعءاه يجرة على يف نذىب  ىل مكة مسرعاً و٫نحي يىلها لينقذوا القافلة. إي
      عندما علم بعٌض ٣نن حوؿ النر  فالت ال جارة كرىوا  

و  ٦نرج للق اؿ، اي رسوؿ هللا لقد ريرجنا للسيءرة واٟنيمنة على ال جارة،  البقاا، وقالوا:
نسوقوف اٜنجم، وىذا يمر يريذوا و دننة، مت ال جارة قد ذىبت فلنرجن  ىل اٞنوما دا

ُطالب زىرة اٜنياة الد يا يف كل زماف ومكاف، نسوقوف اٜنجم ونقدموف الحياىٌن 
وصويح يهنم  -و٪ناولوف يف نُثب وا يهنم على الصواب ألف ىدفهم الذإ يف قلوهبم 

جرىم يو ونزعموف يف ىذا ال نن قص من ي ،لكنهم نرندوف زىرة اٜنياة الد يا -مؤمنوف 
 :عند هللا يف ا ريرةم مقامه

                 ألف هللا وعده  حدال الءائف ٌن، والءائفة
قد مشت وبقيت اٜنرب، وىل ىناؾ جداٌؿ بعد ذلب، فاٛنداؿ ىنا  لنفو واٟنوال 

 .والباطل
                  اؿ:فق  هللا  وقد وصفهم

 للمجازر وما  ابو ذلب. ن ب ْنرُّىم كما ٩نرُّوف الذ ئحك
         ىو الذإ نرد عن حبيبو ومصءفاه نقوؿ ٟنم: هللا  وألف

         و ٧نا وعدكم إبحدال الءائف ٌن ليخ حيكم    نعدكم  لقافلة
و٬ن ونكم، ترجوف ما عند هللا يو ترجوف ما عند ىؤالا من م اٍع داين وفاين، وىذا ىو 

 اإلري بار.
                  والشوكة نعين اليت فيها
 تنالوا اٞناؿ والع اد بغًن جهاد. ترندوف يف، يإ تعبًن عن اٛنهاد واٜنربى  جهاد و 
                      هللا يراد  ىذا
ألف ىؤالا قوـٌ ريرجوا ليو  ،ظهر اٜنق، ونُظهر اٜنق إبعجاٍز ن عج ب منو اٝنلقاٝنروج ليُ 
عليهم،  وف  ال فرسٌن، وسبعٌن ٗناًل ن عاقب همو  نكن مع ،وكاف عددىم قليل ،للق اؿ

رجلٌن  وكاف من النر يحدىم نركب والباق  مشاة،  ،ٗنلكل ثالثة ن عاقبوف ركوب 



 فوزي مذمد أبوزيد الصيخ                 تفسير آيات المهاسبات                           

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 
 وة بدر: غز11                                  =7ٗٔ+      الفصل الرابع: صىر رمضان        

 :فقالوا: اي رسوؿ هللا  ان  كفيب فاركب و٧نش ، فقاؿ 
َُا  ََاََا  }} ُِْت َُاٜأ ُِْت ٣َٛ  ٜأ ٣َٛٔبٜأٞق ٓٚٞ،  ٔبٜأٞق َٔ،ٞٚٓ َْا  َٚالَٚال  َٔ َْاٜأ ٢َٓ  ٜأ ٢َٓٔبٜأٞغ ٢ٔ  ٔبٜأٞغ ٢َٔع َُا  ِدش٢ِدش٢اأٜلاأٜل  َع ِٓٝه َُأَ ِٓٝه َٔ  }}

٘
  

وات ريب وتسليماتو عليو، وكاف نع قب معهما ينضًا صل ىل ىدنو العظيم  ا ظر
 ىذه اٛنماؿ.

قالوا: اي رسوؿ هللا  ف  ٞندننة قوـٌ لو علموا ي نا ريارجٌن للق اؿ ٝنرجوا معنا، 
لكن هللا نرند يمرًا وىم نرندوف يمراً، نرند يف نبٌن للخلق يٗنعٌن ما قالو يف ىذه ا ايت 

  بعد حٌن:                                        ((ٔٓٔٓ)األ فاؿ)ال  لكثرة  األ فاؿ
ألف من يٚنائو النصًن، والنصًن ىو الذإ ال تغلبو  وال  لعدد وال  لُعدة و ٧نا من هللا 

 ُعد ة.
                  واجملرموف ىنا   ارة  ىل

 الل ِءيَمةَ  قُػَرْنٍش، َمْعَشرَ  ايَ عندما وصلهم ضمضم الغفارإ وقاؿ:  الكافرنن، ألف الكافرنن
 َيفْ  َيُظنُّ  َوَما اْلَغْوَث، اْلَغْوثَ  ال َِّجارَُة، ِى َ  َوالَل ِءيَمةُ  َيْصَوابِِو، يف  ١ُنَم دٌ  َٟنَا َعَرضَ  َقدْ 

مكة ويريذهتم عّزِة اٛناىلية، ريرجوا ِنيلهم ورجاٟنم ويسلو هم  ، فخرج يىلتُْدرُِكوَىا
هم على ذلب، وريرجوا ّنا نزند عن يلي  و ساٌا مغنياٌت معهن الدفوؼ تنشد ٟنم وٓنمسِّ

  ذا يراد  يئاً نقوؿ لو كن فيكوف. رجل فرساٌف مدججٌن  لسالح، ولكن هللا 
ٍل كاف ُنسم ى بدر، ووصل  ىل ماا بدر، وبدر موضن بئر ماٍا لرج وصل النر 

الكافروف قبلهم فاري اروا مكااًن صلبًا نقفوف عليو، وتركوا اٞنكاف الرريو الرمل ٛنيش 
، من الُعدة ومن ويصوابو و  نرتكوا مااًا للنر  ،النر، وجعلوا اٞناا ٓنت سيءرهتم

دعاا، فقد ، ويوٟنا  جابة الالع اد ومن الكثرة، وىنا حصلت ا ايت البينات من هللا 
 ورياطب ربو وقاؿ: وقي النر 
{{  ِٖ ُٗ ٤ً ِٖاي ُٗ ٤ً ِْٔذِض  اي ِْٔذِضٜأ ٓٔٞ،  ََاََا  ٔيٞٔيٞ  ٜأ ٓٔٞ،ََٚعِذَت ِٖ  ََٚعِذَت ُٗ ٤ً ِٖاي ُٗ ٤ً ٓٔٞ،  ََاََا  ينينآٔتآٔت  اي ٓٔٞ،ََٚعِذَت ِٖ  ََٚعِذَت ُٗ ٤ً ِٖاي ُٗ ٤ً ِٕ  اي ِٕإ٢ ًٔٞو  إ٢ ِٗ ًٔٞوُت ِٗ ٙٔ  ُت َٖٙٔٔز   َٖٔز

                                                           
 هظٌي اؽوي ّاثي ؽجبى عي عجي   ثي هظصْ   ٘
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ـَاَب١ٜ ـَاَب١ٜاٞئع ِٔ  اٞئع َِٔٔ َٔ  ٢ٌ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ٢ّاإل٢اإل٢  ٜأ ٢ِّطًٜا {{  ِسض٢ِسض٢اأٜلاأٜل  ٔؾٞٔؾٞ  ُتِعَبِذُتِعَبِذ  الال  ِطًٜا
ٙ

  

 فاس غاث  هلل فاس جاب لو مواله:
                        

   ويف  ايت يريرال بثالثة  الؼ، ويف  ايت يريرال ِنمسة  ،نعين م  ابعٌن
مددًا ٛنند  ، الؼ، نعين بدي أبلي   بثالثة  الؼ   ِنمسة  الؼ من اٞنالئكة الكراـ

 مت السالـ.يالنر عليو يفضل الصالة و حوؿ  هللا 
، فنلقى  كا وا من طوؿ سفرىم عندما  ظروا  ىل األعداا وريوا كثرهتم فام نن النـو

، حب قاؿ اإلماـ علىٌّ  هللا   وكر ـ هللا وجهو: عليهم النـو
نقي ونصل  وندعو هللا،   ظرت  ىل القـو فوجدهتم كلهم  يامًا  ال النر 

يف اٞنشركٌن   نل ف وا و  نن بهوا  ىل ذلب، و ال قضوا عليهم وىم  ياـ، واٞنهم  ،وبالؿ
 .لكنهم كا وا يف حفظ اٜنفيظ 

     عدُّوا ا ايت:      وىو والنعاس ىنا نعين النـو اٝنفيي ،
اٚنو  وليو  لنـو العميق، ألف النـو العميق ،نس يقظ فوراً الذإ  ذا اقرتب يحٌد منو 

:  عساف، لكن لو الثُبات، والنـو اٝنفيي  ٚنو الُنعاس، ألف من نناـ وىو جالو نقاؿ
 : انـ يف ثُباٍت عميق.عنو نناـ ونسرتنح  قوؿالذإ 
                ليجددوا النشاط ونصبووا يف الصباح على

 .يف نقاتل يف الصباحنس ءين  الٕناـ األىبة، فالذإ ال نناـ 
الصوراا، واإل ساف  إقد ُيجهدوا من السًن يف البيداا ي كاف الذنن من النر 

، واس يقا ذا تعب بد و تعبًا  دندًا وانـ، غالبًا ما ُنصيبو  معظمهم  ظح الـٌ يف ىذا النـو
يف و كيي تقولوف ي كم على اٜنق  اٞنرجفوف بينهم: د يصاب هم جنابة اإلح الـ، ف غامزوق

ومن بوف ٠ننبٌن، وف ٠ننبٌن وس وار صلُّ وتُ  !تغ سلوف بو؟ النر على اٜنق وال ْندوف ماااً 

                                                           
 لززهذٕ عي عوز ثي الخطبة طؾ٘ؼ هظلن ّا ٙ
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 !وكيي ٓناربوف يف ىذه األرض اليت تغرز فيها اإلقداـ؟ ؟!ينن تشربوف
   من اٞناا:فجاا مدد السماا              عليكم ي  م فقط، 

الكافرنن يف اٛنهة األريرال  قءة ماٍا واحدة  ال قليٌل من اٞناا ليجعل و  ننزؿ على 
 كلما مشوا عليها تنزلق عليها يقدامهم.ف، ةاألرض عندىم زلق

 الذإ  زؿ؟ هبذا اٞناا ماذا نصنن هللا 
                  :وى  وسوسة الشيءاف، فقالوا
  كوف من عباد الر٘نن و صل  ٠ننبٌن؟ وكيي ٥نارب؟ فذىبت ىذه الوسوسة.كيي 
                ويف  ؿ،يف مدد هللا موصو  إي

 وا فيو دائمة ال رنب فيها، وىذا اٞناا من غزارتو يف اٞنوضن الذإ كا معو ة هللا 
ٞناا، وٕناسكت ذرات الرماؿ فنصبح السًن عليها سهاًل، بينما وىا  صنعوا حياضًا ملئ

يو  ،األرض اليت عليها الكافروف يصبوت زلقة كلما مش  عليها يحدىم زلقت قدمو
 فكا ت ىذه يوؿ ا ايت البينات.ت يقداـ فرسو فال نس ءين السًن، زلق

دد الكافرنن وكما قلنا يف ك يبة اٞنسلمٌن كا ت حواا ثالث مائة وثالثة عشر، وع
            وين د هللا اٞنؤمنٌن  ٞنالئكة، نزند عن األلي،       

م كا وا ٬نسكوف  لسيوؼ و٪ناربوف، هناؾ من قاؿ: يهنقيل يف ىذا ال ننيد يقواٌؿ كثًنة، فو 
على الق اؿ، وىذا ما يثب و هللا وىناؾ من قاؿ: يهنم كا وا نؤندوف اٞنؤمنٌن و٪نرضوهنم 

: 
            ف الكافرنن قد قُ ل منهم ( ألفقاتلوا)و  نقل هللا

ينن الذإ ق ل و  اً سبعٌن رجاًل، وكل رجٍل معروٌؼ من الذإ ق لو من اٞنسلمٌن،  ذ
 اٞنالئكة؟ ال يحد.

 وىذا ىو السالح اٞنعنوإ ٛنيش النرفاٞنالئكة كا ت مددًا لرفن الروح اٞنعنونة، 
 تثبيت اٞنؤمنٌن  ما عن طرنق القلوب فيلهموف القلوب  لثبات والسكينة ؛

نؤندىم و٬ندىم  والءمن ينة، و ما نظهروف لبعضهم فًنوهنم عيااًن بيااًن فيعرفوف يف هللا 
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 ّندده، ىذا وارد وىذا وارد.
 اٞنؤمنٌن ٜنضرة النر  ىل نـو الدنن: يوؿ سالٍح  ٟنٍ  فع اؿ من  هللا   بٌن  

                  ىذا السالح ال ٫نرج  ال من اٜنضرة
ىو الرعب، و  ،اإلٟنية، وليو يف اإلمكا يات البشرنة ال كنولوجية ُصنن ىذا السالح

 :والرعب نصل  ىل ما قاؿ فيو حضرة النر 
ـِٔشُت  }} ـِٔشُتُْ ِٗش٣   ََٔظرَي٠ََٜٔظرَي٠ٜ  ايٗشِعٔبايٗشِعٔببٔٔب  ُْ ِٗش٣ َػ {{َػ

ٚ
  

من نسمن يف النر ذاىٌب ٟنم وبينو وبينهم سفر  هر ٪ندث ٟنم رُعٌب وريوٌؼ من 
وال يف  ،لقاا النر، والرعب واٝنوؼ ٩نعل اإل ساف ال نس ءين يف نسيءر على فكره

 ٫ُنءط وال يف نُدبِّر وال يف نقدِّر، فيكوف فرنسة سهلة ٞنن نقاتلو.
وىو العليم اٜنكيم للمؤمنٌن الكيفية السدندة للق اؿ، تدرنٌب من   هللا   بٌن  
 هللا ٛنيش هللا:

                ::  

مهم سالح علِّ م جنده الكيفية السدندة للق اؿ، نُ نُعلِّ  وصل األمر  ىل يف هللا 
الضرب اٞنؤثر،  ما فوؽ الُعنق ليقءن الرقبة، و ما يف  القنص يف ىذا الزمن، فيضربوف

 اليد اليت ٕنسب  لسيي فيسقط منها السيي ونس ءين ق لو بعد ذلب.
ورغم ذلب كلو ال  نسى يف ىذه الواقعة والغزوة تبٌن العبقرنة النبونة يف القيادة 

زماٍف  على يعلى ما وصلت  ليو فنوف القيادة للق اؿ يف كل اٜنربية، فقد كاف 
عندما ىم   ٞنسًن يرسل يواًل سالح اإلس ءالع ليس ءلن يواًل جيش  ومكاف، أل و 

العدو، ونس ءلن قافلة ييب سفياف، وعندما وصل و ي باا أبف العدو يف موضن كذا يمرىم 
 :ماٜنضرة النر، فقاؿ ٟن ماوجااوا هب ٌنيف ٪ُنضروا بعض غلماهنم فنمسكوا بغالم

{{  ٢ِ ٢ِٜن ُّ؟  ٜن ِٛ ُّ؟اٞيٜك ِٛ ٍَ. . ٜنٔجرْيٜنٔجرْي: : ٜقاالٜقاال  اٞيٜك ٍَٜقا ِِ؟  ََاََا: : ٜقا ُٗ ِِ؟ٔعٖذُت ُٗ ٍَ. . َِْذس٢َِْٟذس٢ٟ  الال: : ٜقاالٜقاال  ٔعٖذُت ٍَٜقا ِِ: : ٜقا ِِٜن َٕ  ٜن َِٓخُشٚ ََٜٕ َِٓخُشٚ َٜ  ٌٖ ٌٖٝن   ٝن

                                                           
 الجخبرٕ ّهظلن عي عبثز  7
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٣ّ؟ ِٛ ٣ّ؟َٜ ِٛ َّا: : ٜقاالٜقاال  َٜ ِٛ َّاَٜ ِٛ َّا  ٔتِظّعأتِظّعا  َٜ ِٛ َٜ َّاَٚ ِٛ َٜ ٍَ  ،،َعِؼّشاَعِؼّشا  َٚ ٍَٜقا ٍُ  ٜقا ٍَُسُطٛ ٘ٔ،  َسُطٛ ٘ٔ،اي٤ً ُّ: :   اي٤ً ِٛ ُّاٞيٜك ِٛ َٔ  ََاََا  اٞيٜك ِٝ ََٔب ِٝ   ايٚتِظع٢ايٚتِظع٢  َب

ـٔ  َٔا١ٕ٥ََٔا١ٕ٥َ ـَٔٚاأٜلٞي {{  َٚاأٜلٞي
ٛ

  

 عرؼ عددىم.، ف بونة، نعرؼ يف اٛنمل أيكلو مائةعبقرنة 
 :  قاؿ ٟنما النر 

{{  ِٔ َُ ِٜٔؾ َُ ِِ  ٜؾ ٢ٗ ِِٔؾٝ ٢ٗ ِٔ  ٔؾٝ َِٔٔ ِٜؽ٣؟  ٜأِػَشأفٜأِػَشأف  َٔ ِٜؽ٣؟ٝقَش ُٔ  ُعِتَب١ُٝعِتَب١ٝ: : ٜقاالٜقاال  ٝقَش ُِٔب َِٝب١ٝ  َسٔبَٝع١َٜسٔبَٝع١ٜ  ِب َِٝب١ََٝٚػ ُٔ  ََٚػ ُِٔب   َٜٚأُبَٜٛٚأُبٛ  َسٔبَٝع١َٜسٔبَٝع١ٜ  ِب

ٟٚ ٟٚاٞيَبِدَتش٢ ُٔ  اٞيَبِدَتش٢ ُِٔب ٣ّ  ِب ٣َّٖٔؼا ُِ  َٖٔؼا ََُِٚحٔهٝ ُٔ  ََٚحٔهٝ ُِٔب ٣ّ  ِب ٣ّٔحَضا ٌُ  ٔحَضا ِٜٛؾ َْ ٌَُٚ ِٜٛؾ َْ َٚ  ُٔ ُِٔب ًٕٔذ،  ِب ِٜ َٛ ًٕٔذ،ُخ ِٜ َٛ ُٔ  َٚاٞيَخاس٢ُخَٚاٞيَخاس٢ُخ  ُخ ُِٔب َٔش٢  ِب َٔش٢َعا ٢ٔ  َعا ٢ِٔب   ِب

ِٛ َِْٛ َْ٣ٌ ٣ٌٜؾ ١َُٝ  ٜؾ ِٝ ١ََُٝٚٝطَع ِٝ ُٔ  َٚٝطَع ُِٔب ٟٚ  ِب َٟٚعٔذ ٢ٔ  َعٔذ ٢ِٔب ٣ٌ  ِب ِٜٛؾ َْ٣ٌ ِٜٛؾ ِٖٓلُش  َْ ِٖٓلُشَٚاي ُٔ  َٚاي ُِٔب ٢ٔ  اٞيَخاس٢ٔخاٞيَخاس٢ٔخ  ِب ٢ِٔب ًَٞذ٠ٜ،  ِب ًَٞذ٠ٜ،ٔن ََِع١ٝ  ٔن ََِع١ََٝٚص ُٔ  ََٚص ُِٔب َٛٔد  ِب َٛٔداأٜلِط   اأٜلِط

٢ٌ  َٜٚأُبَٜٛٚأُبٛ ِٗ ٢ٌَد ِٗ ُٔ  َد ُِٔب ٣ّ  ِب ٣َّٖٔؼا ١ٖٝٝ  َٖٔؼا ََ ١َٖٝٝٚٝأ ََ ُٔ  َٚٝأ ُِٔب ـٕ  ِب ًٜ ـَٕخ ًٜ ْ٘  َخ َْْ٘ٚبٝ ْ٘  َْٚبٝ َٓٚب َُ َْٚ٘ َٓٚب َُ َٓا  َٚ َٓااِب ٌُ  اٞيَخٖذاج٢اٞيَخٖذاج٢  اِب ِٝ َٗ ٌَُُٚط ِٝ َٗ ُٔ  َُٚط ُِٔب ُِش٣ٚ  ِب ُِش٣َٚع   َع

ُُِشٚ ُُِشََٚٚع ُٔ  ََٚع ُِٔب ٌَ، ، ....  ُعِبُذٚدُعِبُذٚد  ِب ٌَٜؾٜأٞقَب ٍُ  ٜؾٜأٞقَب ٍَُسُطٛ ٘ٔ،  َسُطٛ ٘ٔ،اي٤ً ٖٓاغ٢،  َع٢ًَٜع٢ًٜ    اي٤ً ٖٓاغ٢،اي ٍَ  اي ٍَٜؾٜكا ٙٔ: : ٜؾٜكا َٖٙٔٔز   ٜقِذٜقِذ  ََه١ٝ٤ََه١ٝ٤  َٖٔز

ِِ  ٜأٞيٜكِتٜأٞيٜكِت ِٝٝه ِِإ٢ٜي ِٝٝه َٖا  رََرٜأٞؾالٜأٞؾال  إ٢ٜي َٖاٜنٔبٔذ {{  ٜنٔبٔذ
ٜ

  

بعد ذلب يف رُيءة  النر   رعنعين يعزِّ الناس والوجهاا واألعياف عندىا، و 
ليءلن على اٞنكاف كلو، الق اؿ، فاري اروا مكااًن عاليًا ويمرىم يف ننصبوا عليو قُبة القيادة 

بسبب ريفض ة ألف ق ل القائد قد نؤدِّإ  ىل اٟنز٬نة داا عند ىذه القبويوقي ُحراس ًا ي 
 نقوؿ:ويريذ  ىل يرض اٞنعركة  و زؿ الروح اٞنعنونة للُجند، 

ـَِشُع  ََٖزاََٖزا  }} ـَِشُعََ ََٚكَع  ٜغّذاٜغّذا  ٣ٕ٣ٕٝؾالٝؾال  ََ ََٚكَعَٚ َٚ  ُٙ ََُٜٙذ ََٖزا  ِسض٢،ِسض٢،اأٜلاأٜل  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََٜذ ََٖزاَٚ ـَِشُع  َٚ ـَِشُعََ   ٜغّذاٜغّذا  ٣ٕ٣ٕٝؾالٝؾال  ََ

َٚ ََٚٚ ُٙ  َكَعَكَعَٚ ََُٜٙذ ََٖزا  ِسض٢،ِسض٢،اأٜلاأٜل  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََٜذ ََٖزاَٚ ـَِشُع  َٚ ـَِشُعََ ََٚكَع  ٜغّذاٜغّذا  ٣ٕ٣ٕٝؾالٝؾال  ََ ََٚكَعَٚ َٚ  ُٙ ََُٜٙذ ٜكٍٛ ٜكٍٛ   ِسض٢،ِسض٢،اأٜلاأٜل  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََٜذ

ٙٔ  َْٞؿٔظَْٞٞؿٔظٞ  َٚاي٤ٔزَٟٚاي٤ٔزٟ: : أْعأْع َٝٔذ ٙٔٔب َٝٔذ ََٚص  ََاََا  ٔب ََٚصَدا ِِ  ٜأَحْذٜأَحْذ  َدا ُٗ ِٓ َِِٔ ُٗ ِٓ َٔ  ِٔ َِٔع ِٛٔكع٢  َع ِٛٔكع٢ََ ٢ٍ  َٜٔذَٜٔذ  ََ ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً {{    اي
ٔٓ

  

رة العربية، يف اٛنزن ، ولذلب كاف يوؿ جيٍش منظماٛنيش صفوفًا و ظ مو وصي  
، لكن ىذا جيش منظٌم، فيو نع مدوف على الكثرة فقطوقرنشًا كا ت تع اد اٟنمجية، 

وصن اع نصنعوف الءعاـ، وقوـٌ  ،وساقة ،ومؤريرة ،مقدمةو  ،وقلب ،وميسرة ،ميمنة
                                                           

 ربرٗخ الطجزٕ ّ ائ  الٌجْح للجِ٘قٖ 8
 ربرٗخ الطجزٕ ّ ائ  الٌجْح للجِ٘قٖ 9
 طٌي اثٖ  اّ  عي اًض  ٓٔ
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 نقدموف اٞناا، وقوـٌ  صبوا رييمة لعالج اٛنرحى ويعدُّوا اٞنواد اليت نعاٛنوف هبا اٛنروح.
هللا   تعرفو جزنرة العرب من قبل، حب ال  ظن يف النصر من عند  تنظيٌم  ٟن 

 .كاف ىناؾ الدور العبقرإ ٜنضرة النر فقط وليو لنا دور فيو، بل  
وبعد يف اك ملت الصفوؼ ووقي األعداا يمسب النر ُنفنة من اٜنصى ويلقاىا 

 :نقوؿ يحدىم وىو حكيم بن حزاـ وكاف وق ها يف صفوؼ الكافرنن ،عليهم
ُٖا  }} ُٖاٜي َٕ  ٜي َٕٜنا ُّ  ٜنا ِٛ َُّٜ ِٛ َََش  َبِذس٣َبِذس٣  َٜ َََشٜأ ٍُ  ٜأ ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً َٔ  ٜنؿ٦اٜنؿ٦ا  ٜؾٜأَخَزٜؾٜأَخَز    اي ََٔٔ ـَِبا٤ٔ  َٔ ـَِبا٤ٔاٞيَخ َٓا  اٞيَخ ًٜ َٓاٜؾاِطَتٞكَب ًٜ ٘ٔ،  ٜؾاِطَتٞكَب ٘ٔ،ٔب   ٔب

َْا ََا َْاٜؾَش ََا َٗا،  ٜؾَش َٗا،ٔب ٍَ  ٔب ٍََٜٚقا َٖٔت  ::َٜٚقا َٖٔتَػا ُٙ،  َػا ُُٛدٛ ُٙ،اٞي ُُٛدٛ َٓا،  اٞي َِ ََٗض ِْ َٓا،ٜؾا َِ ََٗض ِْ ٍَ  ٜؾا َِْض ٍَٜؾٜأ َِْض ُ٘  ٜؾٜأ ٤ً ُ٘اي ٤ً ََا  ::    اي ََاَٚ َِٝت  َٚ ََ َِٝتَس ََ   إ٢ِرإ٢ِر  َس

َِٝت ََ َِٝتَس ََ ٖٔ  َس َٖٜٔٚئه َ٘  َٜٚئه ٤ً َ٘اي ٤ً ٢ََ   اي ٢ََ َس {{  َس
ٔٔ
  

اٞنقاتلوف ري لي اعندما ا  هت ىذه اٞنعركة بق ل سبعٌن من الكافرنن ويسر سبعٌن 
والقاعدوف  نا،يف الغنائم، احملاربوف قالوا: الغنائم لنا أل نا ٥نن الذنن حارب من اٞنسلمٌن

  :األ فاؿ سورةم وي زؿ فيها ُحكم هللا يف يوؿ قالوا: كنا ٥نميكم، فرفعها هللا عنه
                                                                

                                 
    بٌن ىيئ ها:                                                   

                                                               
                                    ((ٗٔٗٔ)األ فاؿ)بد يف  لنعلم علم اليقٌن ي نا ال األ فاؿ

نة حبيب هللا و ىل سُ  ،و ىل ك اب هللا ، ىل  رع هللا ال ٪ندث ريالؼحب  رجن يف كل يمٍر 
 .ومصءفاه 

  ا ظر  ىل األدب الر ين ألصواب النر عندما ا  هت اٞنعركة ورجعوا كاف كل 
رجٍل ن ودث ّنا فعل فيقوؿ: يان اليـو فعلت كذا وكذا، ويان ق لت فالاًن وفعلت كذا 

 :األان ية وىو الشعور  لذاتية منهم منهم  زعة وكذا، فنزع هللا 

                                                           
 الوصغن الكج٘ز للطجزاًٖ ٔٔ
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 ، فقاؿ هللا ٟنم:ألف اٞنؤمن ال نرال لنفسو فعالً ولكن نرال توفيق هللا 
            ::  

و ٧نا ننسب الفضل  ،وننسب الفضل لنفسو ،ال ننبغ  للمؤمن يف نقي عند  فسو
 .والقوة والفضل وىو هللا  للموفق اٞنعٌن صاحب اٜنوؿ والءوؿ

 ولذلب مب نكوف الرجل صوفيًا؟ 
 !! ف نقولوف:  ذا ترؾ ايا النسبو الصاٜن

 ،ماذا نقوؿ؟ نقوؿ: من هللا، لكن ين يو ا يو عل   مِ نعين ال تسمن يف كالمو 
وننسى األان ية  ،وّنعو ة هللا، فينسب الفضل كلو ٞنواله ،وُنوؿ هللا ،وب وفيق هللا ،و هلل

لصاٜنٌن واٞنقربٌن يف ىذه ليت ى  سبب كل اٞنشاكل، وسبب كل ال نرير عن مقامات اا
اٝنالفات الشخصية، وى  سبب  ى  سببوى  سبب اٜنمية اٛناىلية، و اٜنياة ... 

نرند يف ر، كل ىذا سببو النفو اٞنوجودة، عداوات النفوس، وى  سبب يحقاد الصدو 
:   ل هللا وإبكراـ هللا وبعءاا هللا نشعر بنفسو، لكن اٞنؤمن نرند يف نشعر بفض    

                       ((ٖٖ٘٘)النول)كل  عمة ظاىرة يو  طنة للمرا من هللا   النول. 
ر الذإ حدث يف ىذه الواقعة ٟنؤالا الكافرنن واٛناحدنن،    عل ل هللا  السِّ

 :نعين حاربوا هللا ورسولو              فقاؿ تعاىل:
                   ساف ن جري ٜنرب هللا يو  إي  

 دند العقاب، وكذا من ن جري على  ٜنرب رسوؿ هللا يو ٜنرب دنن هللا، فإف هللا 
 الصاٜنٌن الصادقٌن وقد قاؿ تعاىل:

{{  ِٔ ََِٔ ٝ٘ا ٞ ٞئئ  َعاَد٣َعاَد٣  ََ ٝ٘اَٚٔي ُ٘  ٜؾٜكِذٜؾٜكِذ  َٚٔي ُِْت ُ٘آَر ُِْت {{  ٔباٞيَخِشٔبٔباٞيَخِشٔب  آَر
ٕٔ

  

 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى  لو وصوبو وسل م

                                                           
 طؾ٘ؼ الجخبرٕ ّهظٌي اؽوي عي اثٖ ُزٗزح  ٕٔ
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  فتح مكةفتح مكة..1111
  الفتح املبنيالفتح املبني

  اإلشارات اليوراىية يف فتح مهةاإلشارات اليوراىية يف فتح مهة

  طزيل الفتح اإلهليطزيل الفتح اإلهلي
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  ٔفتح مكةفتح مكة..1111
رنبًا، ف ح لنا بفضلو وكرمو وجوده ف وًا قالذإ  اٜنمد هلل - بسمميحرلا نمحرلا هللا 
والصالة على مصدر كل و صران على ي فسنا  صرًا عزنزاً،  ،وسلب بنا طرنقًا مس قيماً 

وسرُّ كل ريًٍن وبٍر، وسبب كل معروٍؼ وصلة من هللا ٝنلق هللا، سيدان دمحم و لو  ،ف ح
 وصوبو ومن وااله.

كاف   من ىجرة حضرة النر  منويف العاـ الثا ،يف مثل ىذا اليـو األغر اٞنيموف
فْ ُح مكة، وفْ ُح مكة كاف نس وق يف نُءلق عليو ف ح الف وح، ألف بعده فُ وت 

 يفواجا. دريوؿ يف دنن هللا لوفُ وت البالد يف كل يرجاا اٛنزنرة العربية ل ،القلوب
و ٧نا  زلت يف العاـ السادس  ،ومن العجب يف سورة الف ح   تنزؿ يف ىذا الوقت

عو صوبو الكراـ يف ٫نرجوا ألداا مناسب العمرة، وم من اٟنجرة، عندما عـز النر 
 وكاف معو حواا يلٍي ويربعمائة من الصوابة الكراـ.

وذىبوا ١نرمٌن انونن العمرة وليو معهم من األسلوة اٜنربية  ال السيوؼ يف 
نراىم نعلم يهنم النرندوف  والسيوؼ يف يغمادىا معناىا يف من ،يغمادىا، نعين يف جراهبا

ومعو ىؤالا الصوابة  نعلنوف حرً  وليسوا جاىزنن ٜنرٍب، وريرج النر  والحر ً، 
 اٜنراـ.  وقهم  لءواؼ ببيت هللا  نلبوااألماجد نرندوف يف 

 وكاف يىل مكة قد عرفوا بقدومهم، فاج معوا وقرروا يف ال ندريل الرسوؿ 
 فاوضهم، وبعد  وتدريل العقالا منهم وقالوا: -نعين رغمًا عنهم  -ومن معو مكة ُعنوة 

على يف الرسوؿ صبية اٛناىلية والعنجهية القر ية لعبسبب امفاوضات مضنية يصرُّوا 
  ،ونرجن يف العاـ ال اا ونرتكوف لو مكة ثالثة يايـ ومن معو ال ندريلوف ىذا العاـ

 ون م عوف  لءواؼ  لبيت اٜنراـ. ،نؤدِّإ فيها ىو ومن معو مناسب الُعمرة

                                                           
 مٕ٘ٔٓ/7/7ُـ  ٖٙٗٔهي رهؼبى  ٕٓ -الوٌ٘ب  –هظغي اثْ الصشائن ثو بغخ  ٔ
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عقد ُصلح اٜندنبية، وكاف ىذا الُصلح بو  روٌط مت ٞنضنية وبعد اٞنفاوضات ا
٠نوفة، والذإ يجرال اٞنفاوضات يف البدانة ُعروة بن مسعود الثقف ، ونعءينا حملة عن 

النر وصوبو حب يصواب النر ٜنضرة النر، عندما رجن  ىل يىل مكة بعد يف ريال 
 الكراـ قاؿ:
{{  ٔ٘ ٤ً َ٘ٔٚاي ٤ً ُُ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٜٚؾِذُتَٜٚؾِذُت  ٜيٜكِذٜيٜكِذ  َٚاي ُُاٞي َٜٚؾِذُت  ،،ًٝٛٔىًٝٛٔىاٞي َٜٚؾِذُتَٚ ـََش،  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٚ ِٝ ـََش،ٜق ِٝ ٞٚ،  َٚٔنِظَش٣،َٚٔنِظَش٣،  ٜق َٖٓذأػ ٞٚ،َٚاي َٖٓذأػ   َٚاي

ٔ٘ ٤ً َ٘ٔٚاي ٤ً ُِٜت  َاَا  َٚاي ُِٜتَسٜأ ًٟٔها  َسٜأ ًٟٔهاََ ُ٘  ٜقط٥ٜقط٥  ََ ُُ َُُٜ٘ععِّ ُُ ُ٘  َُٜععِّ ُٜ٘أِؿَخاُب ُِ  ََاََا  ٜأِؿَخاُب َُُِٜععِّ ُٖٕذ  ٜأِؿَخاُبٜأِؿَخاُب  َُٜععِّ ُٖٕذََُخ ُّٖذا،  ََُخ ُّٖذا،ََُخ ٘ٔ  ََُخ ٤ً َ٘ٔٚاي ٤ً   َٚاي

ِٕ ِٕإ٢ َِ  إ٢ َٖٓد ََِت َٖٓد ١ََٟ  َت ١َََُْٟدا ـٚ  ٔؾٞٔؾٞ  َٜٚقَعِتَٜٚقَعِت  إ٢ي٤اإ٢ي٤ا  َُْدا ـٜٚن ٣ٌ  ٜن ٣ٌَسُد ِِ  َسُد ُٗ ِٓ َِِٔ ُٗ ِٓ ُ٘  َٗاَٗابٔٔب  ٜؾَذٜيٜوٜؾَذٜيٜو  َٔ َٗ َُِ٘ٚد َٗ ُٙ،  َِٚد ًَٞذ ُٙ،َٚٔد ًَٞذ   َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  َٚٔد

ُِ ُٖ َََش ُِٜأ ُٖ َََش ُٙ،  اِبَتَذُسٚااِبَتَذُسٚا  ٜأ ََِش ُٙ،ٜأ ََِش َٖٛكٜأ  َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  ٜأ َٖٛكٜأَت َٕ  ٜناُدٚاٜناُدٚا  َت ًٛٝ ََٕٜٞكَتٔت ًٛٝ ٘ٔ،  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٜٞكَتٔت ٘ٔ،َُٚك٥ٔٛ َِ  َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  َُٚك٥ٔٛ ََِتٜه٤ً   َخٜؿُلٛاَخٜؿُلٛا  َتٜه٤ً

ِِ ُٗ َٛاَت ِِٜأِؿ ُٗ َٛاَت ُٙ،  ٜأِؿ َِٓذ ُٙ،ٔع َِٓذ ََا  ٔع ََاَٚ َٚ  َٕ َُٕٜٔخٗذٚ ٘ٔ  ُٜٔخٗذٚ ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ ٖٜٓعَش  إ٢ٜي ٖٜٓعَشاي ُّا  اي ُّاَتِعٔعٝ ُ٘  َتِعٔعٝ ُٜ٘ي {{ٜي
ٕ

..  

وض للنهانة ونك ب عقد الُصلح من حضرة النر، فنرسلوا ُسهيل بن عمرو لي فا
ىذا العاـ ومن معو، وأييت  نرجن يف النر ٪نفظ ىذا الُصلح وىو ويظن يف يغلبكم 

ويف ت م ُىد ة بٌن قرنٍش مكة ٞندة ثالثة يايـ، يف العاـ القادـ وندريل مكة و٫ُنل  لو يىل 
النر فلو ذلب، ويف من  ويف من يراد يف ندريل يف حليالنر ٞندة عشر سنٌن،  وبٌن

 يراد يف ندريل يف حلي قرنش من القبائل فلو ذلب.
من ترؾ اإلسالـ وذىب  ىل  وأييت البند الشدند على يصواب حضرة النر وىو:

قرنش ال نردُّو و  ىل حضرة النر، ومن يسلم من قرنش وذىب  ىل حضرة النر نردُّه  ىل 
، وفيو الُغنب والذإ من يجلو ٕنلمل  مضيفيو الريال البعض قرنش، وىذا الشرط الذإ 

حب سيدان عمر، لكنهم كا وا على الرتبية النبونة  ،كثًٌن من يصواب رسوؿ هللا 
ال نكب و وال ن ودث يف اٝنفاا، ولكن نذىب  ،  ذا ُوجد يف صدر يحدىم   االكر٬نة

وال من وال ن كلم من ىذا الفور ونواجهو برينو لُيشف  صدره،  ىل حضرة النر على 
 وقاؿ:،  ىل سيدان رسوؿ هللا  فذىب عمر ، ذاؾ

ٖٞ  ٜأٜيِظَتٜأٜيِظَت  }} َْٖٞٔب ٘ٔ  َْٔب ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٍَ  َحك٦ا؟َحك٦ا؟  اي ٍَٜقا ٢ًٜ،: : ٜقا ٢ًٜ،َب ًُٞت  َب ًُٞتٝق َٓا: : ٝق َٓاٜأٜيِظ َْا  اٞيَخٚلاٞيَخٚل  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأٜيِظ ٗٚ َْاََٚعُذ ٗٚ   َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََٚعُذ

                                                           
 الجخبرٕ ّهظٌي اؽوي ٕ
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٢ٌ؟ ٢ٌ؟اٞيَبأط ٍَ  اٞيَبأط ٍَٜقا ٢ًٜ،: : ٜقا ٢ًٜ،َب ًُٞت  َب ًُٞتٝق َِ: : ٝق ًٔ َِٜؾ ًٔ ٛٔٞ  ٜؾ ُِْٛٔٞع ١ٜٖٝ  ُِْع ْٔ ١ٜٖٝايٖذ ْٔ َٓا  ٔؾٞٔؾٞ  ايٖذ ٔٓ َٓأدٜ ٔٓ ٍَ  ،،إ٢ّراإ٢ّرا  ٔدٜ ٍَٜقا ْٚٞإ٢ْٚٞ: : ٜقا ٍُ  إ٢ ٍَُسُطٛ ٘ٔ،  َسُطٛ ٘ٔ،اي٤ً   اي٤ً

٘ٔ  َٜٚيِظُتَٜٚيِظُت ـٔٝ ٜ٘ٔأِع ـٔٝ َٛ  ٜأِع ُٖ ََٚٛ ُٖ ًُٞت  َْأؿش٢ٟ،َْأؿش٢ٟ،  َٚ ًُٞتٝق َِٝع: : ٝق َٜٚي َِٝعٜأ َٜٚي َِٓت  ٜأ َِٓتٝن َٓا  ٝن َٓاُتَخٚذُث ْٖا  ُتَخٚذُث ْٖاٜأ َٓٞأٔتٞ  ٜأ َٓٞأٔتَٞط َِٝت  َط َِٝتاٞيَب ُٛٝٛف  اٞيَب َٓ ُٛٝٛفٜؾ َٓ   ٜؾ

٘ٔ؟ ٘ٔ؟ٔب ٍَ  ٔب ٍَٜقا ٢ًٜ،: : ٜقا ٢ًٜ،َب ْٖا  ٜؾٜأِخَبِشُتٜوٜؾٜأِخَبِشُتٜو  َب ْٖاٜأ ٘ٔ  ٜأ َْ٘ٔٞأٔتٝ َّ؟  َْٞأٔتٝ َّ؟اٞيَعا ٍَ  اٞيَعا ٍَٜقا ًُٞت: : ٜقا ًُٞتٝق ٍَ  ،،الال  ٝق ٍَٜقا ْٖٜو: : ٜقا ْٖٜوٜؾإ٢ ٘ٔ  ٜؾإ٢ ٘ٔآٔتٝ ْٛٚف  آٔتٝ ٤ٛ َُ ْٛٚفَٚ ٤ٛ َُ َٚ  ٔ٘ ٘ٔٔب   ٔب

}}
ٖ

  

َٓا  }}  أخش٣ قاٍ عُش:أخش٣ قاٍ عُش:  ٚيف سٚا١ٜٚيف سٚا١ٜ َٓاٜأٜيِظ ِِ  اٞيَخٚلاٞيَخٚل  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأٜيِظ ُٖ َِِٚ ُٖ ٢ٌ؟  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٚ ٢ٌ؟اٞيَبأط ٍَ  اٞيَبأط ٍَٜؾٜكا ٢ًٜ،  ::ٜؾٜكا ٢ًٜ،َب   َب

ٍَ ٍَٜؾٜكا َِٝع: : ٜؾٜكا َِٝعٜأٜي َْا  ٜأٜي ًٜا َْاٜقِت ًٜا ١ٖٔٓ  ٔؾٞٔؾٞ  ٜقِت ١ٖٔٓاٞيَذ ِِ  اٞيَذ ُٖ ًٜا َِِٜٚقِت ُٖ ًٜا ٖٓاس٢،  ٔؾٞٔؾٞ  َٜٚقِت ٖٓاس٢،اي ٍَ  اي ٍَٜقا ٢ًٜ،: : ٜقا ٢ًٜ،َب ٍَ  َب ٍَٜقا ًٜٜٞؾَعًٜٞ: : ٜقا ٛٔٞ  ََاََا  ٜؾَع ُِْٛٔٞع   ُِْع

١ٜٖٝ ْٔ ١ٜٖٝايٖذ ْٔ َٓا  ٔؾٞٔؾٞ  ايٖذ ٔٓ َٓأدٜ ٔٓ َِْشٔدُع  ،،ٔدٜ َِْشٔدُعٜأ ُٖا  ٜأ ُٖاَٜٚي ٢ِ  َٜٚي ٢َِِٜخٝه َٓا  ُُ٘٘اي٤ًاي٤ً  َِٜخٝه َٓ ِٝ َٓاَب َٓ ِٝ ِِ،  َب ُٗ َٓ ِٝ ِِ،ََٚب ُٗ َٓ ِٝ ٍَ  ََٚب ٍَٜؾٜكا َٔ  َٜاَٜا: : ٜؾٜكا َٔاِب ٤ٛأب  اِب ٤ٛأباٞيَد   إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  اٞيَد

ٍُ ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ِٔ  اي َِٜٔٚي ٓٔٞ  َٜٚي َٝٚع َُٜٓٔٞل َٝٚع ُ٘  َُٜل ُ٘اي٤ً {{  ٜأَبّذاٜأَبّذا  اي٤ً
ٗ

  

 سيدان رسوؿ هللا كاف حكيمًا، ألف من ندريل يف الكفر بعد اإلسالـ فهل ٥ن اجو؟
 !!! ال، فليذىب للجويم

 .. جعل هللا لو فرجاً قرنباً نر سيومن دريل يف اإلسالـ ونردُّه حضرة ال
 .وقد حدث ذلب

ًَٜل ٜٛ ِْ ًَٜلٜؾا ٜٛ ِْ َُُش  ٜؾا َُُشُع ٍَ  َبٞهش٣،َبٞهش٣،  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ُع ٍَٜؾٜكا ُ٘  ٜؾٜكا ُٜ٘ي ٌَ  ٜي ٌََِٔج ٍَ  ََاََا  َِٔج ٍَٜقا ٞٚ  ٜقا ٖٓٔب ٞٚٔيً ٖٓٔب ٍَ    ٔيً ٍَٜؾٜكا ُ٘  }}: : ٜؾٜكا ْٖ ُ٘إ٢ ْٖ ٍُ  إ٢ ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً   اي

ِٔ َِٜٔٚي ُ٘  َٜٚي َٝٚع َُُٜ٘ل َٝٚع ُ٘  َُٜل ٤ً ُ٘اي ٤ً {{  ٜأَبّذاٜأَبّذا  اي
٘

  

قالو حضرة النر فما ، كاان  بٌن واحٌد، نق من حضرة النر دِّ لك  تعرفوا الصِ 
ُ٘  َؿٖبَؿٖب  ََاََا  }} :ولذلب قاؿ ، ىو الذإ قالو يبو بكر ُ٘اي٤ً ٤ً ُ٘  إ٢الإ٢الَػ٤ٞ َػ٤ٞ   َؿِذس٢َٟؿِذس٢ٟ  ٔؾٞٔؾٞ  اي ََُ٘ٚؿَبِبُت   ََٚؿَبِبُت

{{َبٞهش٣ َبٞهش٣   ٜأٔبٜٞأٔبٞ  َؿِذس٢َؿِذس٢  ٔؾٞٔؾٞ
َٜا) )  ويف روانة يريرال:ويف روانة يريرال:،  ٙٙ َٜاقاٍ عُش:  َِٝع  َبٞهش٣،َبٞهش٣،  ٜأَباٜأَبا  قاٍ عُش:  َٜٚي َِٝعٜأ َٜٚي ٢ٍ  ٜأ ٢ٍٔبَشُطٛ   ٔبَشُطٛ

ٔ٘ ٤ً ٘ٔاي ٤ً َٓا  اي َٜٚيِظ َٓا؟ ٜأ َٜٚيِظ ُٔنَي؟  ؟ ٜأ ُُِظًٔ ُٔنَي؟ٔباٞي ُُِظًٔ ُِٝظٛا  ٔباٞي َٜٚي ُِٝظٛاٜأ َٜٚي ُُِؼش٢ٔننَي؟بٔٔب  ٜأ ُُِؼش٢ٔننَي؟اٞي ٍَ  اٞي ٍَٜقا ٢ًٜ،: : ٜقا ٢ًٜ،َب ٍَ  َب ٍَٜقا َّ: : ٜقا َّٜؾَعاٜل ٛٔٞ  ٜؾَعاٜل ُِْٛٔٞع   ُِْع

َٓا،  ٔؾٞٔؾٞ  ايٚزي١ٜ٤ايٚزي١ٜ٤ ٔٓ َٓا،ٔدٜ ٔٓ ٍَ  ٔدٜ ٍَٜؾٜكا َُُش،  َٜاَٜا: : َبٞهش٣َبٞهش٣  ٜأُبٜٛأُبٛ  ٜؾٜكا َُُش،ُع ِّ  ُع ِّاٞيَض ُٙ  اٞيَض ُٜٙغِشَص ُِٝح  ٜغِشَص ُِٝحَح َٕ،  َح َٕ،ٜنا َُٗذ  ٜؾإ٢ْٜٚٞؾإ٢ْٚٞ  ٜنا َُٗذٜأِػ ُ٘  ٜأِػ ْٖ ُٜ٘أ ْٖ   ٜأ

                                                           
 طؾ٘ؼ الجخبرٕ عي هظْر ثي هخزهخ  ٖ
 الجخبرٕ ّهظلن عي طِ  ثي ؽٌ٘ف  ٗ
 الجخبرٕ ّهظلن عي طِ  ثي ؽٌ٘ف  ٘
 الفْائي الوغوْعخ للشْ بًٖ ٙ
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ٍُ ٍَُسُطٛ ٘ٔ،  َسُطٛ ٘ٔ،اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا َُُش  ٜقا َُُشُع َْا: : ُع َْاَٜٚأ َُٗذ  َٜٚأ َُٗذٜأِػ ((  ٜأِػ
ٚٚ. 

بينما ىم نك بوف ىذا الُصلح ، و ىذا األمر  ايؾ يف ُتشكِّب يف يإ ؾالـز غرز و 
 فقاؿ:بن ييب طالب   فسيدان رسوؿ هللا بدي ٬ُنل ، وكاف الكاتب سيدان عل

٢ِٝأنتب ٝأنتب   }} ٢ِٔبِظ ٘ٔ  ٔبِظ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٢ٔ  اي َُ ٢ٔايٖشِح َُ ٢ِ،  ايٖشِح ٢ِ،ايٖشٔحٝ ٍَ  ايٖشٔحٝ ٍَٜقا ٌْ  ٜقا ِٝ َٗ ٌُْط ِٝ َٗ َٖا: : ُط َٖاٜأ ُٔ،  ٜأ َُ ُٔ،ايٖشِح َُ ٘ٔ  ايٖشِح ٤ً َٛاي ٜ٘ٔؾ ٤ً َٛاي   ََاََا  ٜؾ

َٛ،  ََاََا  ٜأِدس٢ٟٜأِدس٢ٟ ُٖ،َٛ ُٖ  ِٔ َِٜٔٚئه ُٜٔو  اٞنُتِباٞنُتِب  َٜٚئه ُٜٔؤباِط ِٖاي٤ًاي٤ً  ٔباِط ُِٖٗ َُا  ُٗ َُاٜن َِٓت  ٜن َِٓتٝن ٍَ  َتٞهُتُب،َتٞهُتُب،  ٝن ٍَٜؾٜكا َٕ  ٜؾٜكا ُُٛ ُُِظًٔ َٕاٞي ُُٛ ُُِظًٔ : : اٞي

ٔ٘ َ٘ٔٚاي٤ً ٤ً َٗا  الال  َٚاي َٗاَْٞهُتُب ٢ِ  إ٢الإ٢ال  َْٞهُتُب ٢ِٔبِظ ٘ٔ  ٔبِظ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٢ٔ  اي َُ ٢ٔايٖشِح َُ ٢ِ،  ايٖشِح ٢ِ،ايٖشٔحٝ ٍَ  ايٖشٔحٝ ٍَٜؾٜكا ٞٗ  ٜؾٜكا ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ُٜٔو  اٞنُتِباٞنُتِب: :   اي ُٜٔؤباِط   ٔباِط

،ِٖ ُٗ ِٖ،اي٤ً ُٗ ِٖ  اي٤ً ُِٖث ٍَ  ُث ٍَٜقا ٘ٔ  ٜقاَك٢ٜقاَك٢  ََاََا  ََٖزاََٖزا: : ٜقا ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ُْٖذ  َع ُْٖذََُخ ٍُ  ََُخ ٍَُسُطٛ ٘ٔ،  َسُطٛ ٘ٔ،اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜؾٜكا ٌْ  ٜؾٜكا ِٝ َٗ ٌُْط ِٝ َٗ ٘ٔ: : ُط َ٘ٔٚاي٤ً ٤ً ِٛ  َٚاي ِٜٛي ٖٓا  ٜي ٖٓاٝن   ٝن

ُِ ًٜ َُِِْع ًٜ ْٖٜو  َِْع ْٖٜوٜأ ٍُ  ٜأ ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً َْاٜى  ََاََا  اي َْاٜىَؿَذِد ٢ٔ  َؿَذِد ٢َٔع ِٝٔت  َع ِٝٔتاٞيَب َٓاٜى،  َٚالَٚال  اٞيَب ًٞ َٓاٜى،ٜقاَت ًٞ ِٔ  ٜقاَت َِٜٔٚئه ُُٖذ  اٞنُتِباٞنُتِب  َٜٚئه ُُٖذََُخ ُٔ  ََُخ ُِٔب   ِب

٘ٔ،  َعِبٔذَعِبٔذ ٘ٔ،اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜؾٜكا ٞٗ  ٜؾٜكا ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ٘ٔ: :   اي َ٘ٔٚاي٤ً ٤ً ٍُ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َٚاي ٍُٜيَشُطٛ ٘ٔ،  ٜيَشُطٛ ٘ٔ،اي٤ً ِٕ  اي٤ً َِٕٚإ٢ ُُْٛٔٞ،  َٚإ٢ ُُْٛٔٞ،ٜنٖزِبُت ُُٖذ  اٞنُتِباٞنُتِب  ٜنٖزِبُت ُُٖذََُخ   ََُخ

ُٔ ُِٔب ٘ٔ  َعِبٔذَعِبٔذ  ِب ٤ً ٘ٔاي ٤ً {{  اي
ٛ

َُِح  }}  :ل ّ عَ لِ  ويف روانة يريرال قاؿ النر    َُِحا ٍَ  ا ٍََسُطٛ ٘ٔ،  َسُطٛ ٘ٔ،اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا   الال: : ٜقا

،ٔ٘ ٘ٔ،َٚاي٤ً ََِخاٜى  الال  َٚاي٤ً ََِخاٜىٜأ ُٙ  ٜأَبّذا،ٜأَبّذا،  ٜأ ُٜٙؾٜأَخَز ٍُ  ٜؾٜأَخَز ٍَُسُطٛ ٘ٔ،  َسُطٛ ٘ٔ،اي٤ً َِٝع    اي٤ً َِٝعَٜٚي ُٔ  َٜٚي ُُِٜٔخٔظ   ٜؾٜهَتَبٜؾٜهَتَب  َٜٞهُتُب،َٜٞهُتُب،  ُِٜخٔظ

َٕ َََٕٜها ٍُ)): : ََٜها ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ُْٖذ))  ((اي ُْٖذََُخ {{  ((ََُخ
ٜ

  

من  ، وىذا يبييب طالب ي و سُيدعى  ىل مثل ىذا و٩ن عل  بن ويريحي النر 
 بينو وبٌن معاونة.يف موقعة ال وكيم ىذا حدث ، وقد كشي الغيوب لو 

}}  ٍَ ٍَثِ ٜقا ٞٗ  ثِ ٜقا ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ِٕ  َع٢ًَٜع٢ًٜ: : يظٌٗٝيظٌٗٝ    اي ِٕٜأ َٓا  ُتَد٥ًٛاُتَد٥ًٛا  ٜأ َٓ ِٝ َٓاَب َٓ ِٝ َٔ  َب ِٝ َََٔٚب ِٝ ِٝٔت  ََٚب ِٝٔتاٞيَب َٛٝٛف  اٞيَب َٓ َٛٝٛفٜؾ َٓ ٘ٔ،  ٜؾ ٘ٔ،ٔب   ٔب

ٍَ ٍَٜؾٜكا ٌْ  ٜؾٜكا ِٝ َٗ ٌُْط ِٝ َٗ ٘ٔ: : ُط َ٘ٔٚاي٤ً ٤ً ْٖا  َشُب،َشُب،اٞيَعاٞيَع  َتَتَخٖذُخَتَتَخٖذُخ  الال  َٚاي ْٖاٜأ َْا  ٜأ َْاٝأٔخِز ١ٟٜٛ،  ٝأٔخِز ١ٟٜٛ،ُكِػ ِٔ  ُكِػ َِٜٔٚئه َٔ  َرٔيٜوَرٔيٜو  َٜٚئه ََٔٔ َٔ  ٢ّ ٢ّاٞيَعا   اٞيَعا

،٢ٌ ُُٞكٔب ٢ٌ،اٞي ُُٞكٔب ٍَ  ٜؾٜهَتَب،ٜؾٜهَتَب،  اٞي ٍَٜؾٜكا ٌْ،  ٜؾٜكا ِٝ َٗ ٌْ،ُط ِٝ َٗ ُ٘: : ََٚع٢ًََٜٚع٢ًٜ  ُط ْٖ ُٜ٘أ ْٖ ٖٓا  َٜٞأٔتٜٝوَٜٞأٔتٜٝو  الال  ٜأ ٖٓأَ َٔ  ،ٌْ ٌْ،َسُد ِٕ  َسُد َِٕٚإ٢ َٕ  َٚإ٢ َٕٜنا ٜٓٔو  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜنا ٜٓٔؤدٜ   ٔدٜ

ُ٘  إ٢الإ٢ال َُ٘سَدِدَت َٓا،  َسَدِدَت ِٝ َٓا،إ٢ٜي ِٝ ٍَ  إ٢ٜي ٍَٜقا َٕ  ٜقا ُُٛ ُُِظًٔ َٕاٞي ُُٛ ُُِظًٔ َٕ: : اٞي َُٕطِبَخا ٘ٔ،  ُطِبَخا ٘ٔ،اي٤ً ـَ  اي٤ً ِٝ ـَٜن ِٝ ُُِؼش٢ٔننَي  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  دٗٗدَُٜشَُٜش  ٜن ُُِؼش٢ٔننَياٞي   َٜٚقِذَٜٚقِذ  اٞي

ُّا؟  َدا٤ََدا٤َ ُّا؟َُِظًٔ َُا  َُِظًٔ َٓ ِٝ َُاٜؾَب َٓ ِٝ ِِ  ٜؾَب ُِِٖ ٌَ  إ٢ِرإ٢ِر  ٜنَزٔيٜوٜنَزٔيٜو  ُٖ ٌََدَخ ٢ٍ  ٜأُبٜٛأُبٛ  َدَخ َِٓذ ٢ٍَد َِٓذ ُٔ  َد ُِٔب ٢ٌ  ِب ِٝ َٗ ٢ٌُط ِٝ َٗ ٢ٔ  ُط ٢ِٔب ُِش٣ٚ  ِب ُِش٣َٚع ـُ  َع ـَُِٜشُط   ٔؾٞٔؾٞ  َِٜشُط

،ٔٙ ُٝٛٔد ٙٔ،ٝق ُٝٛٔد ِٔ  َخَشَجَخَشَج  َٜٚقِذَٜٚقِذ  ٝق َِٔٔ َٔ  ٢ٌ ٢ٌٜأِطٜؿ ٢ََ  َحٖت٢َحٖت٢  ََه١ٜ٤ََه١ٜ٤  ٜأِطٜؿ ٢َََس ٘ٔ  َس َٓٞؿٔظ ٘ٔٔب َٓٞؿٔظ َٔ  ٔب ِٝ ََٔب ِٝ ُٗش٢  َب ُٗش٢ٜأٞظ ُٔنَي،  ٜأٞظ ُُِظًٔ ُٔنَي،اٞي ُُِظًٔ ٍَ  اٞي ٍَٜؾٜكا   ٜؾٜكا
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َٗ َُٗط ٌُْط ٌِْٝ ُُٖذ،  َٜاَٜا  ََٖزاََٖزا: : ِٝ ُُٖذ،ََُخ ٍُ  ََُخ ٖٚ ٍُٜأ ٖٚ ٘ٔ  ٝأٜقأكٜٝوٝأٜقأكٜٝو  ََاََا  ٜأ ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ِٕ  َع ِٕٜأ ُٙ  ٜأ َُٙتُشٖد ٖٞ،  َتُشٖد ٖٞ،إ٢ٜي ٍَ  إ٢ٜي ٍَٜؾٜكا ٞٗ  ٜؾٜكا ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ْٖا: :   اي ْٖاإ٢ ِِ  إ٢ ِِٜي   ٜي

ٍَ  َبِعُذ،َبِعُذ،  اٞئهَتاَباٞئهَتاَب  َْٞكض٢َْٞكض٢ ٍَٜقا ٘ٔ: : ٜقا َٛاي٤ً ٜ٘ٔؾ ٤ً َٛاي ِِ  إ٢ّراإ٢ّرا  ٜؾ ِِٜي ٤ِٕٞ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٝأَؿأيِخٜوٝأَؿأيِخٜو  ٜي ٤َِٕٞػ ٍَ  ٜأَبّذا،ٜأَبّذا،  َػ ٍَٜقا ٞٗ  ٜقا ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب : :   اي

ُٙ ُٜٙؾٜأٔدِض ٍَ  ٔيٞ،ٔيٞ،  ٜؾٜأٔدِض ٍَٜقا ٙٔ  َْاَْاأٜٜأ  ََاََا: : ٜقا ُُٔذٝض٢ ٙٔٔب ُُٔذٝض٢ ٍَ  ٜيٜو،ٜيٜو،  ٔب ٍَٜقا ٢ًٜ،: : ٜقا ٢ًٜ،َب ٌِ،  َب ٌِ،ٜؾاٞؾَع ٍَ  ٜؾاٞؾَع ٍَٜقا َْا  ََاََا: : ٜقا َْاٜأ ٣ٌ،  ٜأ ٣ٌ،ٔبٜؿأع ٍَ  ٔبٜؿأع ٍَٜقا   ٜأُبٜٛأُبٛ  ٜقا

٣ٍ َِٓذ ٣ٍَد َِٓذ ِٟ: : َد ِٟٜأ ُٔنَي  ََِعَؼَشََِعَؼَش  ٜأ ُُِظًٔ ُٔنَياٞي ُُِظًٔ ُُِؼش٢ٔننَي،  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٝأَسٗدٝأَسٗد  اٞي ُُِؼش٢ٔننَي،اٞي ُّا،  ٔد٦ُِتٔد٦ُِت  َٜٚقِذَٜٚقِذ  اٞي ُّا،َُِظًٔ َٕ  ٜأالٜأال  َُِظًٔ ِٚ ََٕتَش ِٚ   ََاََا  َتَش

َٕ  ٜئكُٝتٜئكُٝت  ٜقِذٜقِذ ََٕٜٚنا }}  ٔٔ  اي٤ً٘اي٤ً٘  ٔؾٞٔؾٞ  َػٔذّٜذاَػٔذّٜذا  َعَزاّباَعَزاّبا  ُعٚزَبُعٚزَب  ٜقِذٜقِذ  َٜٚنا
ٔٓ

 ، ،ٍَ ٍَٜؾٜكا ٍُ  ٜؾٜكا ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً   ٜأَباٜأَبا  َٜاَٜا:  :    اي

،٣ٍ َِٓذ ٣ٍ،َد َِٓذ ٕٖ  َٚاِحَتٔظِب،َٚاِحَتٔظِب،  اِؿٔبِشاِؿٔبِش  َد ٕٖٜؾإ٢ َ٘  ٜؾإ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ٌْ    اي ٌَْدأع ِٔ  ٜيٜوٜيٜو  َدأع َُ َِٔٚٔي َُ َٔ  َََعٜوَََعٜو  َٚٔي ََٔٔ ُُِظَتِلَعٔؿنَي  َٔ ُُِظَتِلَعٔؿنَياٞي   اٞي

ََِدَشّدا  ٜؾَشّداٜؾَشّدا ََِدَشّداَٚ َٚ
ٔٔ

..  

الف ح ىنا نُقصد بو ُصلح  .... و  ىل اٞندننة  زلت سورة الف ح،وعند رجوع
 الوا:اٜندنبية، فق
َٜٚا سطٍٛ اهلل ٜا سطٍٛ اهلل   }} َٜٚأ َٛ؟  ٜؾِتْحٜؾِتْح  ٜأ َٛ؟ُٖ ُٖ  ٍَ ٍَٜقا ٙٔ  َْٞؿٔظَْٞٞؿٔظٞ  َٚاي٤ٔزَٟٚاي٤ٔزٟ: : ٜقا َٝٔذ ٙٔٔب َٝٔذ ُ٘  ٔب ْٖ ُ٘إ٢ ْٖ {{  ٜيٜؿِتْحٜيٜؿِتْح  إ٢

ٕٔ
  

ألف معظم العرب كاف ن نرير عن الدريوؿ يف الدنن حب نروا ...  ؟ٞناذا الف ح
 ن ظر حب  رال عائل و ويىل بلدتو ماذا نفعلوف معو؟ ، يىل النر ألهنم ي دُّ يعداا النر

، وقبل ىذا الُصلح يفواجاً  ىذا الُصلح بدي العرب ندريلوف يف دنن هللا فلما حصل 
ينضًا كا ت اٜنرب قائمة بٌن النر ويىل مكة، فلم نكو وا ن زاوروف وال ن جالسوف وال 
ن وادثوف ألف ىناؾ حرب، بعد الُصلح بدي األقارب ن زاوروف ون وادثوف ون كلموف عن 

وي  م تعلموف يف ريالد بن الوليد ...   لنرالنر فدريل معظم يىل مكة يف دنن ا
 .وعمرو بن العاص كا وا من كبار القـو الذنن يسلموا بعد ُصلح اٜندنبية

 ال القليل الذنن ظلوا على   ، و  نبقفمك ن ىذا الصلح من  سالـ يىل مكة
ىذا الصلح ف ح  اً  ذ، وليو لعدـ اق ناعهم بدنن هللا  ،يف  فوسهم  اكفرىم لش

، وف ح الءرنق ألىل مكة للدريوؿ يف  ق للعرب يٗنعٌن للدريوؿ يف دنن هللاالءرن
فرص و ليقض  على اليهود الذنن كا وا ي د  يعدائو يف  ، ويعءى النر دنن هللا 
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 ،ولذلب رجن من مكة على رييحي مبا رةً روبو من قرنش فيما مضى من الزماف ... ح
ابور اٝنامو الذإ ٪ناوؿ دائمًا ويبدًا يف نكيد ألف اليهود كا وا ي د يعدائو، وكا وا الء

 للمسلمٌن من وراا ظهورىم.
وكاف معو يمثالو من الشباب اٞنسلمٌن  ،يبو ُجندؿ رجن  ىل مكة ولكنو   نسكت

 مسلمًا:ىاجر  ىل اٞندننة  ،ٚنو يبو بصًن ويحدىم كاف  ،الذنن نُعذبوف
٘ٔ  ٔؾٞٔؾٞ  ٜؾٜأِسَطًٝٛاٜؾٜأِسَطًٝٛا } ًٜٔب ٜ٘ٔط ًٜٔب ٢ٔ،  ٜط ِٝ ًٜ ٢ٔ،َسُد ِٝ ًٜ َِٗذ: : ااٜؾٜكاٝيٜٛؾٜكاٝيٛ  َسُد َِٗذاٞيَع ًَٞت  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  اٞيَع ًَٞتَدَع َٓا  َدَع َٓاٜي ُ٘  ٜي ُٜ٘ؾَذٜؾَع   إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢    ٜؾَذٜؾَع

،٢ٔ ِٝ ًٜ ٢ٔ،ايٖشُد ِٝ ًٜ ٘ٔ  ٜؾَدَشَداٜؾَدَشَدا  ايٖشُد ٘ٔٔب ًَٜػا  َحٖت٢َحٖت٢  ٔب ًَٜػاَب ِٜٝؿ١ٔ،  َراَرا  َب ًٜ ِٜٝؿ١ٔ،اٞيُخ ًٜ ََٓضٝيٛا  اٞيُخ ََٓضٝيٛاٜؾ َٕ  ٜؾ ََٕٜٞأٝنًٝٛ ِٔ  َٜٞأٝنًٝٛ َِٔٔ ُِش٣  َٔ ُِش٣َت ِِ،  َت ُٗ ِِ،ٜي ُٗ ٍَ  ٜي ٍَٜؾٜكا   ٜأُبٜٛأُبٛ  ٜؾٜكا

ـٔري٣ ـٔري٣َب ٢ٔ  ٔيٜأَحٔذٔيٜأَحٔذ  َب ِٝ ًٜ ٢ٔايٖشُد ِٝ ًٜ ٘ٔ: : ايٖشُد َ٘ٔٚاي٤ً ِٜٝؿٜو  ٜيٜأَس٣ٜيٜأَس٣  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َٚاي٤ً ِٜٝؿٜوَط ًٜ  َٜاَٜا  ََٖزاََٖزا  َط ًٜٝؾ ُٕٝؾ ُٕا ّٝٚذا  ا ّٝٚذاَد ُ٘  َد ٤ً ُٜ٘ؾاِطَت ٤ً   اٞيآَخُش،اٞيآَخُش،  ٜؾاِطَت

ٍَ ٍَٜؾٜكا ٌِ: : ٜؾٜكا ٌِٜأَد ٘ٔ  ٜأَد ٤ً َ٘ٔٚاي ٤ً ُ٘  َٚاي ْٖ ُ٘إ٢ ْٖ ْٝٚذ،  إ٢ ْٝٚذ،ٜيَذ ٘ٔ  َدٖشِبُتَدٖشِبُت  ٜيٜكِذٜيٜكِذ  ٜيَذ ٘ٔٔب ِٖ  ٔب ُِٖث ٍَ  َدٖشِبُت،َدٖشِبُت،  ُث ٍَٜؾٜكا ـٔري٣  ٜأُبٜٛأُبٛ  ٜؾٜكا ـٔري٣َب ْٔٞ: : َب ْٜٔٞأس٢ ِْٝعِش  ٜأس٢ ِْٝعِشٜأ   ٜأ

ٔ٘ ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ ُ٘  إ٢ٜي َٓ َِٜه ُٜ٘ؾٜأ َٓ َِٜه ُ٘،  ٜؾٜأ ِٓ َٔ،ُ٘ ِٓ َٔ  ُ٘ ُٜ٘ؾَلَشَب َٜٚؾٖش  َحٖت٢َحٖت٢  ٜؾَلَشَب َٜٚؾٖشَبَشَد،  َٓ  ٜأَت٢ٜأَت٢  َحٖت٢َحٖت٢  اٞيآَخُشاٞيآَخُش  َبَشَد،  َُٔذٜ َٓاٞي َُٔذٜ ٌَ  ١ٜٜ١اٞي ٌَٜؾَذَخ َُِظٔذَذ  ٜؾَذَخ َُِظٔذَذاٞي   اٞي

ٍَ  َِٜعُذٚ،َِٜعُذٚ، ٍَٜؾٜكا ٍُ  ٜؾٜكا ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ُٙ  ٔحنَئحنَي    اي َُٙسآ ُٖا  ُرِعّشا،ُرِعّشا،  ََٖزاََٖزا  َسٜأ٣َسٜأ٣  ٜيٜكِذٜيٜكِذ: : َسآ ًٜ ُٖاٜؾ ًٜ ٢َٗ  ٜؾ َِْت ٢َٗا َِْت ٞٚ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ا ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب     اي

ٍَ ٍَٜقا ٌَ: : ٜقا ٌَٝقٔت ٘ٔ  ٝقٔت ٤ً َ٘ٔٚاي ٤ً ٍْ،  َٚإ٢َْٚٞٚإ٢ْٚٞ  َؿأحٔبَٞؿأحٔبٞ  َٚاي َُٞكُتٛ ٍْ،ٜي َُٞكُتٛ ـٔري٣،  ٜأُبٜٛأُبٛ  ٜؾَذا٤َٜؾَذا٤َ  ٜي ـٔري٣،َب ٍَ  َب ٍَٜؾٜكا ٖٞ  َٜاَٜا: : ٜؾٜكا َْٖٞٔب ٘ٔ،  َْٔب ٘ٔ،اي٤ً   ٜقِذٜقِذ  اي٤ً

٤ًَٚاي٤ً ِٜٚؾ٢  َ٘ٔ٘ٔٚاي ِٜٚؾ٢ٜأ ُ٘  ٜأ ٤ً ُ٘اي ٤ً ََٖتٜو،  اي ََٖتٜو،ٔر ٓٔٞ  ٜقِذٜقِذ  ٔر َٓٔٞسَدِدَت ِِ،  َسَدِدَت ٢ٗ ِٝ ِِ،إ٢ٜي ٢ٗ ِٝ ِٖ  إ٢ٜي ُِٖث َِْذأْٞ  ُث َِْذأْٜٞأ ُ٘  ٜأ ٤ً ُ٘اي ٤ً ِِ،  اي ُٗ ِٓ َٔ،ِِ ُٗ ِٓ َٔ  ٍَ ٍَٜقا ٞٗ  ٜقا ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب : :   اي

ٌُ ِٜ ٌَُٚ ِٜ َٚ  ٔ٘ َٚ ٘ٔٝأ َٚ ِٛ  َحِشٕبَحِشٕب  َِٔظَعَشَِٔظَعَش  ٝأ ِٜٛي َٕ  ٜي َٕٜنا ُ٘  ٜنا ُٜ٘ي ُٖا  ٜأَحْذ،ٜأَحْذ،  ٜي ًٜ ُٖاٜؾ ًٜ َُٔع  ٜؾ َُٔعَط ُ٘  َعَشَفَعَشَف  َرٔيٜوَرٔيٜو  َط ْٖ ُٜ٘أ ْٖ ُٙ  ٜأ َُٝشٗد َُٙط َُٝشٗد ِِ،  َط ٢ٗ ِٝ ِِ،إ٢ٜي ٢ٗ ِٝ   إ٢ٜي

ـَطٔٔط  ٜأَت٢ٜأَت٢  َحٖت٢َحٖت٢  ٜؾَدَشَجٜؾَدَشَج ـَٝ ًُٔت، ، اٞيَبِخش٢اٞيَبِخش٢  ٝ ِٜٓؿ َٜ ًُٔتَٚ ِٜٓؿ َٜ ٢ٍ  ٜأُبٜٛأُبٛ  َٚ َِٓذ ٢ٍَد َِٓذ ُٔ  َد ُِٔب ٣ٌ  ِب ِٝ َٗ ٣ٌُط ِٝ َٗ ًٜٔخَل  ُط ًٜٔخَلَٔ قشٜؽ ٜؾ   ٔبٜأٔبٞٔبٜأٔبٞ  َٔ قشٜؽ ٜؾ

ـٔري٣، ـٔري٣،َب ٌَ  َب ٌَٜؾَذَع ِٔ  َِٜدُشُجَِٜدُشُج  ٜياٜيا  ٜؾَذَع َِٔٔ ِٜؽ٣  َٔ ِٜؽ٣ٝقَش ٌْ  ٝقَش ٌَْسُد َِ  ٜقِذٜقِذ  َسُد َِٜأِطًٜ ـٔري٣  ٔبٜأٔبٞٔبٜأٔبٞ  ٜئخَلٜئخَل  إ٢ي٤اإ٢ي٤ا  ٜأِطًٜ ـٔري٣َب   َحٖت٢َحٖت٢  َب

ََُعِت ََُعِتاِدَت ِِ  اِدَت ُٗ ِٓ َِِٔ ُٗ ِٓ ـَاَب٠١،  َٔ ـَاَب٠١،ٔع ٘ٔ  ٔع ٤ً َٛاي ٜ٘ٔؾ ٤ً َٛاي َٕ  ََاََا  ٜؾ َُُعٛ ََِٕٜظ َُُعٛ ِٜؽ٣  َدِتَدِتَخَشَخَش  ٔبٔعري٣ٔبٔعري٣  َِٜظ ِٜؽ٣ٔيٝكَش ٢ّ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٔيٝكَش ٢ّايٖؼا   إ٢ي٤اإ٢ي٤ا  ايٖؼا

َٗا،  اِعَتَشُكٛااِعَتَشُكٛا َٗا،ٜي ِِ  ٜي ُٖ ًٛٝ ِِٜؾٜكَت ُٖ ًٛٝ ِِ،  َٜٚأَخُزٚاَٜٚأَخُزٚا  ٜؾٜكَت ُٗ َٛاٜي َِ ِِ،ٜأ ُٗ َٛاٜي َِ ِْٜؽ  ٜؾٜأِسَطًِٜتٜؾٜأِسَطًِٜت  ٜأ ِْٜؽٝقَش ٞٚ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٝقَش ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب ُٙ    اي َٓأػُذ ُُٙت َٓأػُذ   ُت

ٔ٘ ٤ً ٘ٔٔباي ٤ً ٢ِ  ٔباي ٢َِٚايٖشٔح ُٖا  َٚايٖشٔح ُٖاٜي ٌَ،  ٜي ٌَ،ٜأِسَط ِٔ  ٜأِسَط َُ ِٜٔؾ َُ ُٙ  ٜؾ ُٜٙأَتا َٛ  ٜأَتا ُٗ َٜٛؾ ُٗ ْٔ  ٜؾ َٔ ْٔآ َٔ ٌَ  آ ٌَٜؾٜأِسَط ٞٗ  ٜؾٜأِسَط ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ِِ،    اي ٢ٗ ِٝ ِِ،إ٢ٜي ٢ٗ ِٝ ٍَؾٜٜؾ  إ٢ٜي َِْض ٍَٜأ َِْض ُ٘  ٜأ ُ٘اي٤ً   اي٤ً

َٛ  َتَعاٜي٢: َتَعاٜي٢:  ُٖ ََٚٛ ُٖ ـٖ  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  َٚ ـٖٜن ِِ  ٜن ُٗ َٜ ِٜٔذ ِِٜأ ُٗ َٜ ِٜٔذ ِِ  ٜأ ِٓٝه َِِع ِٓٝه ِِ  َع َٜٝه ِٜٔذ َِِٜٚأ َٜٝه ِٜٔذ ِِ  َٜٚأ ُٗ ِٓ َِِع ُٗ ِٓ ٢ٔ  َع ٞٛ ٢ٔٔبَب ٞٛ ِٔ  ََه١ٜ٤ََه١ٜ٤  ٔبَب َِٔٔ ِٕ  َبِعٔذَبِعٔذ  َٔ ِٕٜأ   ٜأ

ِِ ِِٜأٞظٜؿَشٝن ِِ  ٜأٞظٜؿَشٝن ٢ٗ ِٝ ًٜ َِِع ٢ٗ ِٝ ًٜ ًَٜؼ  َحٖت٢َحٖت٢  َع ًَٜؼَب ١ٜٖٝ  َب ُٔ ١ٜٖٝاٞيَخ ُٔ ١ٜٖٝ  اٞيَخ ُٔ ١َٜٖٝح ُٔ ١ٖٔٝ   َح ًٔ ٖٔ ١ٖٔٝ اٞيَذا ًٔ ٖٔ ٖٔ{  اٞيَذا
  

أب فسهم، وقد ورد ىذا الشرط تنازلوا عن  الذننحب  عرؼ بصًنة النبوة، فهم 
                                                           

اثفي ُشفبم، ، طفؾ٘ؼ الجخفبرٕ، طفؾ٘ؼ هظفلن ،اً ز لزفظ٘  ُذٍ ال شّح ّالِيًفخ، ففزؼ الجفبرٕ ٖٔ
 سا  الوصب ، هخزظز ط٘زح الزطْا للش٘خ عجي   الٌغيٕ، ربرٗخ عوز ثي الخطبة اثي الغْسٕ
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 : فتر مكة11                                 =ٕٙٔ+      الفصل الرابع: صىر رمضان        

 قاؿ: عن ي و بن مالب 
ُٖا  }} ُٖاٜي ـََشَف  ٜي ِْ ـََشَفا ِْ ٍُ  ا ٍَُسُطٛ ٘ٔ   َسُطٛ ٤ً ٘ٔ اي ٤ً ِٔ  اي َِٔٔ َٔ  ١َٔٝ ِٜٔب ١َٔٝاٞيُخَذ ِٜٔب ٙٔ  ََْضٜيِتََْضٜيِت  اٞيُخَذ َٖٙٔٔز ْٖا  : : ١َٜٝ١َٜٝاآلاآل  َٖٔز ْٖاإ٢ َٓا  إ٢ َٓاٜؾَتِخ   ٜؾَتِخ

ّٓا  ٜؾِتّخاٜؾِتّخا  ٜيٜوٜيٜو ّٓأَُبٝ َِٝػٔؿَش  َُٔبٝ َِٝػٔؿَشٔي ُ٘  ٜيٜوٜيٜو  ٔي ٤ً ُ٘اي ٤ً َّ  ََاََا  اي ََّتٜكٖذ ِٔ  َتٜكٖذ َِٔٔ ِْٔبٜو  َٔ ِْٔبٜوَر ََا  َر ََاَٚ ِٖ  َتٜأٖخَشَتٜأٖخَش  َٚ ُٜٔت َِٖٚ ُٜٔت َٚ  َُ َُِْٔع ُِْ٘ٔع َُ٘ت ِٜٝو  َت ًٜ ِٜٝوَع ًٜ   َع

َٜٜو ِٗٔذ َٜ َٜٜوَٚ ِٗٔذ َٜ ُّا  ٔؿَشاٟطأؿَشاٟطا  َٚ ُّاَُِظَتٔكٝ ـَُشٜى اهلٝل  َُِظَتٔكٝ ِٓ َٜ ـَُشٜى اهلٝلَٚ ِٓ َٜ ـِّشا َعض٢ّٜضا  َٚ ـِّشا َعض٢ّٜضاَْ َْ    ٍَ ٍَٜقا َٕ  ٜقا ُُٛ ُُِظًٔ َٕاٞي ُُٛ ُُِظًٔ ٍَ  َٜاَٜا: : اٞي ٍََسُطٛ   َسُطٛ

،ٔ٘ ٘ٔ،اي٤ً ٦ّٝٔٓا  اي٤ً ٦ّٝٔٓاَٖ ٜٛاٜى  ََاََا  ٜيٜوٜيٜو  َٖ ٜٛاٜىٜأِع ُ٘،  ٜأِع ُ٘،اي٤ً َُا  اي٤ً َُاٜؾ َٓا؟  ٜؾ َٓا؟ٜي ََٓضٜيِت  ٜي ََٓضٜيِتٜؾ   ::ٜؾ

  ٌَ ُِٝذٔخ ٌَٔي ُِٝذٔخ ٓٔنَي  ٔي َٔ ُُِؤ ٓٔنَياٞي َٔ ُُِؤ َٓأت  اٞي َٔ ُُِؤ َٓأتَٚاٞي َٔ ُُِؤ ٖٓإت  َٚاٞي ٖٓإتَد َٗا  ََِِٔٔٔٔ  َتِذش٢َٟتِذش٢ٟ  َد َٗاَتِخٔت َٗاُس  َتِخٔت ِْ َٗاُساأٜل ِْ َٔ  اأٜل ََٔخأئذٜ َٗا  َخأئذٜ َٗأؾٝ   ٔؾٝ

ُٜٜهؿَِّش ُٜٜهؿَِّشَٚ َٚ  ِِ ُٗ ِٓ َِِع ُٗ ِٓ ِِ  َع ٢ٗ ٦َٚٝأت َِِط ٢ٗ ٦َٚٝأت َٕ  َط ََٕٜٚنا َِٓذ  َرٔيٜوَرٔيٜو  َٜٚنا َِٓذٔع ٘ٔ  ٔع ٤ً ٘ٔاي ٤ً ِّٛصا  اي ِّٛصاٜؾ ُّا   ٜؾ ُّا َعٔعٝ {{  َعٔعٝ
ٔٗ
  

  الفتح املبنيالفتح املبني

 :؛ ف ح مكةىذا الف ح اٞنبٌن
النموذج الفذ  يف الر٘نة من القائد الفاتح الذإ ٕنك ن ٣نن  ذوه  ضرب بو 
عامًا ي د اإلنذاا، و ذوا يصوابو وصادروا يمالكهم ويمواٟنم يف كل  حدال وعشرنن 
 ....  ضروب اإلنذاا

عندما دريل  ىل مكة   نُرد يف ُنسبب ٟنم يذال فنمر اٞنسلمٌن يف  ولكنو  
 نقفوا ريارج مكة، من ي و وىو ريارج من اٞندننة قاؿ:

{{  ِٖ ُٗ ٤ً ِٖاي ُٗ ٤ً َٕ  ُخٔزُخٔز  اي ُٛٝ َٕاٞيُع ُٛٝ ِٔ  َٚاأٜلِخَباَسَٚاأٜلِخَباَس  اٞيُع َِٔع ِٜؽ٣  َع ِٜؽ٣ٝقَش َٗا  َحٖت٢َحٖت٢  ٝقَش َٗاَِْبَػَت َٖا  ٔؾٞٔؾٞ  َِْبَػَت َٖأبالٔد {{  ٔبالٔد
ٔ٘

  

فلم نشعر هبم يىل مكة  ال وىم على يبواب مكة، ولو دريلها فآنًا فمعىن ذلب 
ي و قد يصبح الرجاؿ ُعرضًة للق ل، والنساا ُعرضًة للسر، كل ما فيها يصبح ملكاً 

 ٜنضرتو، لكنو كاف نرند اٞنر٘نة صلوات هللا وتسليماتو عليو.
يف نوقدوا انرًا ضخمة حب نراىا الكفار فيخرجوا ليس فسروا نمر اٛنيش كلو ف

                                                           
 هظٌي اؽوي عي اًض  ٗٔ
 ربرٗخ الطجزٕ عي الوظْر ثي هخزهخ  ٘ٔ
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 .عنها فيعلموف ي و جيش رسوؿ هللا 
 ىذا؟ وفعاًل ريرج يبو سفياف ومعو بضن  فر وسنؿ: ما

بكر   قبيلة مناصرة ٜنضرة النر، وبنو وريزاعة كا ت، : انر رُيزاعةيحدىم قاؿ لو
ويعا  هم قرنش، فاس غاثت رُيزاعة بكر على رُيزاعة  بنو فهجمكا وا مناصرنن لقرنش، 
 .وىذا كاف سبب الف ح،  لنر فنغاثهم رسوؿ هللا 

قل من فقاؿ يبو سفياف:  ف ىذه انٌر ضخمة لقبيلة مثل ريزاعة، وريزاعة يذ ؿ وي
ت عندما  اىد اٛنيش الذإ كاف قوامو عشرة  الؼ ذلب، فعندما ذىب  ىل ىناؾ هبُ 

 ... جندإ مدججٌن بكل ي واع السالح
قابلو العباس عم النر ويريذه  ىل حضرة النر ليءلب األماف لقرنش حب ندريل 

 وال نُنزؿ غضبو وحربو وسخءو على يىلها. ،وال نس ولها مكة ىل  النر 
مر  فرانة،  عبادةيعءى سعد بن قد قس م اٛنيش  ىل عدة ك ائب، و  النر كاف و 

 على ييب سفياف فقاؿ:
َٕ،  ٜأَباٜأَبا  َٜاَٜا  }} َٝا َٕ،ُطٞؿ َٝا َّاا  ُطٞؿ ِٛ َٝ َّٞي ِٛ َٝ ُّ  ٞي ِٛ َُّٜ ِٛ َٜ  ،١َُٔ ًَٞخ َُ ١َُٔ،اٞي ًَٞخ َُ َّ  اٞي ِٛ َٝ َّاٞي ِٛ َٝ ٌٗ  اٞي ٌُٗتِظَتَخ ، ؾًُا َش سطٍٛ اهلل ، ؾًُا َش سطٍٛ اهلل اٞيٜهِعَب١ٝاٞيٜهِعَب١ٝ  ُتِظَتَخ

   ٍبأبٞ طؿٝإ أخربٙ مبا قاي٘ طعذ، ؾكاٍ بأبٞ طؿٝإ أخربٙ مبا قاي٘ طعذ، ؾكا::  َطِعْذ،َطِعْذ،  ٜنَزَبٜنَزَب  ِٔ َِٜٔٚئه ّْ  ََٖزاََٖزا  َٜٚئه ِٛ َّْٜ ِٛ َٜ  ُِ َُُِٜععِّ   َُٜععِّ

ُ٘ ٤ً ُ٘اي ٤ً ٘ٔ  اي ٘ٔٔؾٝ ّْ  اٞيٜهِعَب١ٜ،اٞيٜهِعَب١ٜ،  ٔؾٝ ِٛ َٜ َّْٚ ِٛ َٜ ٘ٔ  ُتٞهَظ٢ُتٞهَظ٢  َٚ ٘ٔٔؾٝ {{  اٞيٜهِعَب١ٝاٞيٜهِعَب١ٝ  ٔؾٝ
ٔٙ

..  

 صرفاتو حب ال ٪ندث ف نة فقاؿ:حكيماً يف ت وكاف 
ريذوا الرانة من سعد ويعءوىا إلبنو قيو بن سعد، فلم ٪ندث مشكلة ألف من 

 .العالية وى  حكمة رسوؿ هللا ابنو،  يريذ الرانة
وكاف حولو ثالث مائة وس ٌن صنماً،  ،مكة وطاؼ  لبيت اٜنراـ ودريل 

ر١نو فُكب  الصنم على وجهو،   فءاؼ راكبًا على انق و وكلما مر بصنٍم ي ار  ليو ب
طلب ف ح البيت اٜنراـ فوجده مليئًا  لصور فنمر ّنوو ىذه الصور من البيت اٜنراـ، 

                                                           
 طؾ٘ؼ الجخبرٕ ٙٔ
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 ويمر بالالً يف نؤذِّف للناس يف ىذا اٞنوضن العظيم.
 :وا ظر  ىل يما ة ىذا النر الصادؽ الوعد األمٌن 

 كا ت قرنش تق سم ريدمة الكعبةؾ
 .ة النر كاف عليهم سقانة اٜنجيمفبنوا ىا م وىم عائل -
 .وسفياف بن حرب وعائل و كاف عليهم لواا اٜنرب  -

وقبيلة يريرال كاف عليهم اٜنجابة نعين معهم مف اح الكعبة، وكاف اٞنوجود يف   -
ىذا الوقت من ىذه القبيلة عثماف بن طلوة، فءلب منو النر مف اح الكعبة 

اي رسوؿ هللا ُضم لنا اٜنجابة   ب الكعبة ودريل، فقاؿ سيدان عل :وف ح بو 
َٔ  }} :والسقانة ويعءين اٞنف اح، فقاؿ  ِٜ َٜٔأ ِٜ ُٕ  ٜأ َُا ُُٕعِج َُا ُٔ  ُعِج ُِٔب ًَٞخ١ٜ؟  ِب ًَٞخ١ٜ؟ٜط َٞ  ٜط َٜٞؾُذٔع ُ٘،  ٜؾُذٔع ُ٘،ٜي   ٜي

ٍَ ٍَٜؾٜكا َٖا" "   ::َٔٞؿَتاُحٜو، ثِ قاٍ َٔٞؿَتاُحٜو، ثِ قاٍ   َٖاٜىَٖاٜى: : ٜؾٜكا َٖاُخُزٚ ٓٔٞ  َٜاَٜا  ُخُزٚ َٓٔٞب ًَٞخ١ٜ  َب ًَٞخ١ٜٜط   َتأيَذ٠ٟ،َتأيَذ٠ٟ،  َخأيَذ٠َٟخأيَذ٠ٟ  ٜط

َٗا  الال ِٓض٢ُع َٗاَٜ ِٓض٢ُع َٜ  ِِ ِٓٝه َِِٔ ِٓٝه ِْ  إ٢الإ٢ال  َٔ ِْٜظأي {{  ""  ٜظأي
ٔٚٔٚ 

عبة  ىل وق نا ىذا من ذرنة عثماف بن طلوة كما يمر النر ولذلب ريدـ الك
 صلوات ريب وتسليماتو عليو.

 .... مكة  دريل النر 
 ومكث فيها ٙنسة عشر نوماً ،،،

وي اع النور يف ربوعها بعد يف عفا وضرب اٞنثل األعظم يف العفو  ،فوط د يمورىا
 عن  سااة يىلها، عندما ٗنعهم وقاؿ: 

َٕ  ََاََا  }} ِٚ ََٕتَش ِٚ ْٚٞ  َتَش ْٜٚٞأ ْْٔع  ٜأ ْْٔعَؿا ِِ؟  َؿا ِِ؟ٔبٝه ِّٝشا،: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  ٔبٝه ِّٝشا،َخ ِْ  ٜأْخٜأْخ  َخ ِْٜنش٢ٜ ُٔ  ٜنش٢ٜ َُٔٚاِب ٣ِ،  ٜأخ٣ٜأخ٣  َٚاِب ٣ِ،ٜنش٢ٜ ٍَ  ٜنش٢ٜ ٍَٜقا َُٖبٛا: : ٜقا َُٖبٛااِر   اِر

ُِ ُِْت ُِٜؾٜأ ُِْت ًٜٜكا٤ُ  ٜؾٜأ ٥ٛ ًٜٜكا٤ُاي ٥ٛ {{  اي
ٔٛ

  

                                                           
 هصغن الطجزاًٖ  7ٔ
 طٌي الجِ٘قٖ عي اثٖ ُزٗزح  8ٔ



 فوزي مذمد أبوزيد الصيخ                 تفسير آيات المهاسبات                           

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 
 : فتر مكة11                                 =٘ٙٔ+      الفصل الرابع: صىر رمضان        

  اإلشارات اليوراىية يف فتح مهةاإلشارات اليوراىية يف فتح مهة

و٬نش  على  ،ىذه الغزوة فيها   ارات  ورا ية، ورموٌز عرفا ية ٩ن نيها السالكوف
 ٌنرب العاٞن ىداىا طالبٌن الف ح من
لو يف كل  نة من ك اب هللا، ويف كل حدنٍث وارٍد عن سيدان   ف طرنق هللا 

 معىن   ارإ نس فيد بو اٞنؤمن السالب يف َسًنه وسلوكو  ىل هللا. رسوؿ هللا 

وىذا اٞنعين اإل ارإ ال ننايف اٞنعىن العاـ، فإذا ٓند ث على منحي يو يف مسجد يو 
لعاـ، لكن حدنث اإل ساف من حقائقو ٞنن يراد يف من عواـ الناس في كلم يف اٞنعىن ا

نرقيها وننميها ونزكيها فيكوف يف رياطرىم، فهذا لو معىن رياص وبو نصًن من يىل 
 اإلري صاص  ف  اا هللا رب العاٞنٌن.

ومن يراد يف نف ح عليو هللا كما ف ح على يصواب حضرة النر والعارفٌن 
وىو يف اٜنقيقة ف ح قلبياً  -ىو ما  رنده  وىذا اٜناؿ - -والصاٜنٌن ويئمة اٞن قٌن 

 وليو ف واً د يوايً.
من وسعة اٞناؿ  ف ف ح هللا على العارفٌن ىو ف ٌح د يوإُ و ايكم يف نع قد يحٌد ي

 ووسعة اٛناه ووسعة األمالؾ الد يونة، ال، ألف كل ىذه ي ياا فا ية، وقد وعدىم هللا 
ىذه ...   فة عٌن وال يقلشغلهم عن هللا طر يف نعءيهم منها ما ال غين ٟنم عنو، وال ن

، لكن الف ح ىو الف ح القلر، والف ح األ ياا  ذا زادت من اإل ساف تشغلو عن هللا 
 على العبد أب وار اإلحساف، فيجعلو يواًل نرال حضرة هللا  القلر ىو يف نف ح هللا 

وال يقل،  ف كاف ما ياً  طرفة عٌنٍ  معا  يف  فاؽ قلبو ال نغيب عن اٜنضور بٌن ندنو 
  يو انئماً يو نعمل يو أيكل يو نشرب:                       ((ٗٗ)اٜندند)اٜندند. 

أل و نوجد ينضًا يف الف ح القلر بعض يدعياا الءرنق، الذنن نو٨نوف الناس يف 
يف جيبب!! الف ح ىو يف هللا نعءيو كرامة نعلم هبا ماذا يف بي ب وما ٔنبئو يف ندؾ وماذا 

وىذا ليو ف واً، ولو كاف ىذا ف ٌح فيكوف ف وًا  يءا ياً، لكن الف ح اإلٟن  الذإ 
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 .نُقرِّب العبد  ىل مواله، و٩نعلو يكثر الناس  بهاً ٜنبيب هللا ومصءفاه 
فنوؿ الف ح ي وار اإلحساف، و ذا يكرمو الكرًن بعد ذلب نكرمو بدرجات اإلنقاف، 

، فال نُشبُّ طرفة عٌٍن وال يقل يف فمهما  زؿ عليو من اٟنمـو ،ومهما تلبد ت لو الغيـو
 كراـ هللا ويف فضل هللا ويف عءي هللا ويف حناف هللا جل يف ُعاله، فال ن شك ب يف مواله 

 طرفة عٌٍن وال يقٍل.
  ل وفيق، وال وفيق مرتبة عالية يف الءرنق:   ذا ثبت على ذلب نكرمو هللا 

                                            ((ٛٛٛٛ)ىود)ىود. 
يما اٞنكا فات واٞنشاىدات واٞنؤا سات واٞنخاطبات ف لُكم األمور ال تشغل  

طرفة عٌٍن وال يقل، بل بعضهم نفِّر منها ألهنا قد  ُكم ل العارفٌن عن اإلقباؿ على هللا 
لقدسية، وكل ما نرندو و ىو القرب من هللا وال ا تشغل اٜنقائق الباطنة عن ي وار هللا 

 نشغلهم  اغٌل عن ىذه اٜنضرة اإلٟنية طرفة عٌٍن وال يقل.

  طزيل الفتح اإلهليطزيل الفتح اإلهلي

 فمن نرند الف ح فعليو يواًل:
هللا يف حبهم ٜنبيب هللا يف تكوف بدان و ى  يف ن شب و أبصواب رسوؿ 

اٟنم و  ئهم ويمهاهتم، واٜنب الذإ اٜنب الذإ جعلهم نُفدُّو و أب فسهم ويمو ومصءفاه، 
حدث والذإ يدىش الكافرنن من يىل مكة عندما يراد النر يف نرسل رجاًل  ىل يىل 
مكة ٣نن معو ليخحيىم ي و جاا قاصدًا يداا العمرة والءواؼ  لبيت وال نرند حر ً، ويراد 

 فقاؿ: يف نرسل عمر بن اٝنءاب 
ْٚٞ ٜأَخ  }} ٘ٔ، إ٢ ٍَ اي٤ً ْٚٞ ٜأَخَٜا َسُطٛ ٘ٔ، إ٢ ٍَ اي٤ً ٓٔٞ َعذٍّٟٔ ٜأَحْذ َٜا َسُطٛ ِٔ َب َٔ َٗا  َِٝع ٔب َٜٚي َْٞؿٔظٞ  ِّٜؼا َع٢ًٜ  ٓٔٞ َعذٍّٟٔ ٜأَحْذ اُف ٝقَش ِٔ َب َٔ َٗا  َِٝع ٔب َٜٚي َْٞؿٔظٞ  ِّٜؼا َع٢ًٜ  اُف ٝقَش

َٚٔتٞ إ٢ ِْٜؽ َعَذا َٜٚقِذ َعَشٜؾِت ٝقَش  ٞٔٓ َُٓع ُِ َٚٔتٞ إ٢َٜ ِْٜؽ َعَذا َٜٚقِذ َعَشٜؾِت ٝقَش  ٞٔٓ َُٓع ُِ َٗا،َٜ ِٝ ًٜ ًٜٞعٔتٞ َع َٚٔغ َٖا،  َٗا،ٜٖا ِٝ ًٜ ًٜٞعٔتٞ َع َٚٔغ َٖا،  ٣ٌ   ٜٖا ِٔ ٜأُدي٥ٜو َع٢ًٜ َسُد ٣ٌ َٜٚئه ِٔ ٜأُدي٥ٜو َع٢ًٜ َسُد َٜٚئه

٤ً ٍُ اي ُٙ َسُطٛ ٍَ: ٜؾَذَعا َٕ، ٜقا ٢ٔ َعؿ٤ا َٕ ِب َُا ٓٚٞ ُعِج َٔ َٛ ٜأَعٗض  ُٖ٤ً ٍُ اي ُٙ َسُطٛ ٍَ: ٜؾَذَعا َٕ، ٜقا ٢ٔ َعؿ٤ا َٕ ِب َُا ٓٚٞ ُعِج َٔ َٛ ٜأَعٗض  ُٖ ٔ٘ ٔ٘   ِٜؽ٣ ُ٘ إ٢ٜي٢ ٝقَش ِٜؽ٣ ٜؾَبَعَج ُ٘ إ٢ٜي٢ ٝقَش ٜؾَبَعَج

٘ٔ، ٜؾَدَشَج  ََٔت ُّا ٔيُخِش ََُععِّ ِٝٔت،  ََٗزا اٞيَب ُ٘ َدا٤َ َصا٥ّٔشا ٔي ْٖ َٜٚأ َٜٞأٔت ٔيَخِشٕب،   ِِ ُ٘ ٜي ْٖ ِِ ٜأ ُٖ ٘ٔ، ٜؾَدَشَج ُِٜدٔبُش ََٔت ُّا ٔيُخِش ََُععِّ ِٝٔت،  ََٗزا اٞيَب ُ٘ َدا٤َ َصا٥ّٔشا ٔي ْٖ َٜٚأ َٜٞأٔت ٔيَخِشٕب،   ِِ ُ٘ ٜي ْٖ ِِ ٜأ ُٖ ُِٜدٔبُش
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ٔ٘ ِٔ َداٖبٔت ٍَ َع ََٓض ٢ٔ اٞيَعاق٢، ٜؾ ُٔ َطٔعٝٔذ ِب ُٕ ِب ُ٘ ٜأَبا َٝ َٜٚئك ََه١ٜ٤،  ُٕ َحٖت٢ ٜأَت٢  َُا ُ٘ٔعِج ِٔ َداٖبٔت ٍَ َع ََٓض ٢ٔ اٞيَعاق٢، ٜؾ ُٔ َطٔعٝٔذ ِب ُٕ ِب ُ٘ ٜأَبا َٝ َٜٚئك ََه١ٜ٤،  ُٕ َحٖت٢ ٜأَت٢  َُا ُ٘   ُعِج ًٜ َُ ُ٘ ََٚح ًٜ َُ ََٚح

 ٔ٘ ٤ً ٢ٍ اي ٤ًَؼ س٢َطاٜي١ٜ َسُطٛ ُٙ َحٖت٢ َب َٜٚأَداَس  ،ُ٘ ًٜٞؿ ََٚسٔدَف َخ  ،ٔ٘ ِٜ ََٜذ  َٔ ِٝ ٘ٔ َب ٤ً ٢ٍ اي ٤ًَؼ س٢َطاٜي١ٜ َسُطٛ ُٙ َحٖت٢ َب َٜٚأَداَس  ،ُ٘ ًٜٞؿ ََٚسٔدَف َخ  ،ٔ٘ ِٜ ََٜذ  َٔ ِٝ ُٕ   َب َُا ًَٜل ُعِج ٜٛ ِْ ُٕ ٜؾا َُا ًَٜل ُعِج ٜٛ ِْ ٜؾا

 ٔ٘ ٤ً ٢ٍ اي ِٔ َسُطٛ ِِ َع ُٗ ٤ًَػ ِٜؽ٣ ٜؾَب َُا٤َ ٝقَش َُٚعٜع  َٕ َٝا ٘ٔ َحٖت٢ ٜأَت٢ ٜأَبا ُطٞؿ ٢ٍ اي٤ً ِٔ َسُطٛ ِِ َع ُٗ ٤ًَػ ِٜؽ٣ ٜؾَب َُا٤َ ٝقَش َُٚعٜع  َٕ َٝا ٘ٔ،   َحٖت٢ ٜأَت٢ ٜأَبا ُطٞؿ ُ٘ ٔب ٘ٔ، ََا ٜأِسَطًٜ ُ٘ ٔب ََا ٜأِسَطًٜ

:َٕ َُا َٕ:ٜؾٜكاٝيٛا ٔيُعِج َُا ٛٝ  ٜؾٜكاٝيٛا ٔيُعِج ِٝٔت ٜؾ َٛٝٛف ٔباٞيَب ِٕ َت ِٕ ٔػ٦َِت ٜأ ٛٝإ٢ ِٝٔت ٜؾ َٛٝٛف ٔباٞيَب ِٕ َت ِٕ ٔػ٦َِت ٜأ ُِٓت أٜلإ٢ ََا ٝن  :ٍَ ٘ٔ، ٜؾٜكا ُِٓت أٜلـِ ٔب ََا ٝن  :ٍَ ٘ٔ، ٜؾٜكا ٌَ َحٖت٢ ـِ ٔب ٌَ َحٖت٢ ٞؾَع ٞؾَع

 ٔ٘ ٤ً ٍُ اي ٘ٔ َسُطٛ َٛٝٛف ٔب َٜ ٔ٘ ٤ً ٍُ اي ٘ٔ َسُطٛ َٛٝٛف ٔب َٜ   ٔ٘ ٤ً ٍَ اي ًَٜؼ َسُطٛ َٖا، ٜؾَب َِٓذ ِْٜؽ ٔع ُ٘ ٝقَش ٍَ: ٜؾاِحَتَبَظِت ٘ٔ ٜقا ٤ً ٍَ اي ًَٜؼ َسُطٛ َٖا، ٜؾَب َِٓذ ِْٜؽ ٔع ُ٘ ٝقَش ٍَ: ٜؾاِحَتَبَظِت   ٜقا

ٌَ َٕ ٜقِذ ٝقٔت َُا ٕٖ ُعِج ُٔنَي ٜأ ُُِظًٔ ٌََٚاٞي َٕ ٜقِذ ٝقٔت َُا ٕٖ ُعِج ُٔنَي ٜأ ُُِظًٔ {{  َٚاٞي
ٜٔ

..  

يواًل، وبعد يف ُي ين أبف عثماف  ب نءوؼ رسوؿ هللا ىو اٜنب، ال نءوؼ ح
 قد قُ ل، قالوا: لن  رجن حب نرجن عثماف يو  دريل مكة لننريذ بثنره،   دعا النر 

بيعة الرضواف ٓنت الشجرة اٞنباركة، ووضن النر نده الُيمىن يف  للبيعة، فبانعوه 
البيعة اليت مدحها هللا ويثىن  يندنهم، ووضن نده الُيسرال وقاؿ: ىذه عن عثماف، وى 

  عليها:                                                      
                                                                      
            )الف ح()الف ح(. 

واٞنغامن الظاىرة كا ت ٝنيحي ووعدىم هبا، واٞنغامن الباطنة كاٞنعارؼ واللءائي 
فال بد للمرند صر ٟنا وى  مس مرة  ىل نـو الدنن .. والعلـو اإلٟنية واأل وار الر  ية ال ح

ذإ يقامو حضرة النر وجعلو ، وحب الصف ِّ اليف نُوطِّن يواًل  فسو على حب النر 
 .عبداً وفياً أيريذ أبندإ  ريوا و اٞنؤمنٌن على هنم سيد األولٌن وا ريرنن 

 اث ياً: جهاد النفو، فإذا وط ن العـز على ذلب اٜنب نبدي فوراً اٛنهاد:
  الؾففففففففت هجففففففففياًب ّالْعففففففففَ قجلزٌففففففففبالؾففففففففت هجففففففففياًب ّالْعففففففففَ قجلزٌففففففففب

  

  ّالوظففففطفٔ قففففيّرٖ فففففبعلن هزاقٌ٘ففففبّالوظففففطفٔ قففففيّرٖ فففففبعلن هزاقٌ٘ففففب

ائق  ٟنية، منها العنادنة، ومنها اإلبليسية، أبف ن عر ؼ على ما يف  فسو من حق  
ومنها اٜنيوا ية، و وازعها وريواطرىا وُ غلها ويىوائها، ونسعى إلٕناـ الُصلح بٌن ىؤالا  

 كُصلح اٜندنبية.
                                                           

 هظٌي اؽوي عي الوظْر ثي هخزهخ  9ٔ
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  اب  ٚنو )١نكمة الُصلح الُكحيال(:واإلماـ يبو العزائم ي ار  ىل ىذا الُصلح يف ك
يف اٛنسم، واٛنسم لن ٬نش  على الءرنق و١نكمة الصلح الكحيال بٌن اٜنقائق اليت 

اٞنس قيم  ىل هللا  ال  ذا اصءلوت اٜنقائق اليت بداريلب، وكلها سل مت للنفو القوًن و 
 اٞنلكوتية، والنفو اٞنلكوتية س جرُّىا  ىل اٜنضرة احملمدنة،    ىل العوا  العلية،

    ىل الذات اإلٟنية.
فما تبنيو النفو اٞنلكوتية يف َسَنة،  لكن طاٞنا النفوس األريرال تعمل هبواىا،

 فالنفو اإلبليسية س ُهدُّه يف ِسَنة، فلوظة غرور هتدـ عمل  هور.
  هوراً طواالً فيغرتُّ هبذه العبادة، فننن تذىب ىذه العبادة؟ نعبد هللا 

س ن ه ، بل س جعلو نهوإ  ىل مكاٍف سويٍق أل و  س  يصلو وفصلو ومقاـ 
 .ف نُقبل بو على هللا العبودنة الذإ ننبغ  ي

 :بعد اٜنب فالبد يوالً 
يف ندريل اإل ساف  ىل ما فيو من عوا  هللا، في عر ؼ عليها، ن عر ؼ على  -

 .العقل وما دوره
والنفوس اليت فيو كالنفو اٛنمادنة، والنفو النباتية، والنفو اٜنيوا ية،   -

ال ىذه العوا   والنفو اإلبليسية، والنفو اٞنلكوتية، والنفو القدسية، فًن 
كلها، وكل عا  من عوا  ىذه النفوس ما دورىا؟ وما  وازعها؟ وكيي ٩نعل 

  سالـ بٌن ىؤالا حب نصل  ىل مقاـ ال سليم:                  
                           الشجار الذإ بداريلب ي ت، وليو ما

  ِنارجب                                                   
 .ال سليم ٜنضرة النر الكرًن  النساا(النساا(٘ٙ٘ٙ))

 .فالبد من ُصلح اٜندنبية، وىو الُصلح بٌن النفوس -

 ذا يمت  ىذا الُصلح، ندريل بعد ذلب  ىل دائرة القلب، ولك  ندريل على  -
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وضع ها النفوس لُ بعد اإل ساف عن طرنق دائرة القلب فيجد حولو يصناـ 
اٞنلب القدوس، فاٟنوال صنم، واٜنظ صنم، والرغبة يف الداين صنم، والءمن 
يف الفاين صنم، واٜنرص على األ ياا الد ية صنم ... يصناـ كثًنة نقوؿ فيها 

 يف قوؿ هللا تعاىل: سيدإ يبو العباس اٞنرس  

                                                               
                  )إمنا ُضُٞ إبساِٖٝ فت٢ ألْ٘ نطَّس األصٓاّ، ٚنريو ال : )األ بياا()األ بياا(

١ اييت ٜصٌ اإلْطإ ايطايو يف طسٜل اهلل إىل َكاّ ايُفت٠ٛ إال إذا نطَّس أصٓاَ٘ املعٜٓٛ

 .بداخً٘(
 فنال   ا ت وجو  ليو ونشغلب عن هللا فهو صنم: -

o                               ((ٕٖٕٖ)اٛناثية)ٟنو اٟنوال، ويصبح ىو  اٛناثية 
اإللو الذإ نعبده، قاؿ بعض السلي: ) ر  لو ُعبد يف األرض 

  اٟنوال(                    ((ٕٖٕٖ)اٛناثية)هللا عن اٜنق على  ويضلو اٛناثية
علٍم، من ي و نعلم يف ىذا حالؿ وىذا حراـ، ولكن  ذا مشى على 

  اٟنوال فُيولل اٜنراـ و٪ُنّرِـ اٜنالؿ                            
                 ((ٕٖٕٖ)اٛناثية)اٛناثية. 

o  :لكن العبد الذإ نرند حقيق نا                            
  ىواه،  يفرينت من أنذ  ٟنو                    ويضلو هللا

  عن الد يا من ما فيها من زريارؼ ومءارؼ           من ي و
  على علٍم هبا،                         فال نسمن  ال منو، وال
   ننظر  ال  ليو،                      جعل على بصره

غشاوة من اٜنظوظ والشهوات الد يونة، فال نل فت  ليها  لكلية 
 ... لشغلو  لذات العلية

 ا ظر ينن ىذا؟!! وينن ذاؾ؟!!
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  شففففففف   اُففففففف  الغففففففففب ثفففففففيً٘ب  ً٘فففففففخشففففففف   اُففففففف  الغففففففففب ثفففففففيً٘ب  ً٘فففففففخ

  

  ُشفففففف   اُفففففف  الظفففففففب ثففففففذاد عل٘ففففففخُشفففففف   اُفففففف  الظفففففففب ثففففففذاد عل٘ففففففخ

  ـ الف وة: فالبد ويف ٪ُنءِّم األصناـ لك  نصل  ىل مقا -                 
                    ((ٖٖٔٔ)الكهي)الكهي. 

فإذا كس ر يصنامو؛ يصناـ حظو وىواه، وا ماؿ الفا ية،وما  اكل ذلب ف ح  -
هللا قفل قلبو، فبدي ٬نوو ما فيو ٣نا نشغلو عن ريالقو و رنو، نقوؿ سيدإ 

 :ي٘ند بن عءاا هللا السكندرإ 

 ٝف ٜسحٌ قًب إىل اهلل ٚصٛز األنٛإ َٓطبع١ٌ يف َسآت٘؟!)ن

ٌٌ بشٗٛات٘؟!(أّ نٝف ٜسح  ٌ إىل اهلل ٖٚٛ َهب

 البد يف ٬نوو السوال. 
 فكل الصور اليت توجد يف القلب:

كالصور الكو ية والصور الد يونة والصور الشهوا ية، حب ولو كا ت صوٌر جنا ية 
 :  وؾ، واٞنلوؾ كما قاؿ هللا ملب اٞنل ال بد ويف ٬نووىا ألف هللا              

                                                        ((ٖٖٗٗ)النمل)النمل. 
 ذا دريل ملب اٞنلوؾ قلبًا ال نسمح  لدريوؿ لش ا سواه،  ف كاف من  -

ىو السلءاف األعظم على  ريرة، ألف هللا حوائم الد يا يو من حوائم ا 
 قلوب الصاٜنٌن والعارفٌن واٞن قٌن.

    بعد ذلب:   -                   ((ٔٛٔٛ)الف ح)يت بعد ذلب الف ح من هللا أي الف ح
على حسب ما للعبد من مدد العءاا من مواله، ومن اٞننح اٞنصءفونة اليت 

 .رسوؿ هللا حددىا من ريزائن اإلصءفاا لو سيدان 
يف نعلمنا علمًا بغًن تعلم، ويف نرزقنا علمًا وىبياً، و ورًا كشفياً،   سنؿ هللا 

 وحاالً  بوايً قدسياً، ويف ٩نعلنا من الذنن نس معوف القوؿ في بعوف يحسنة.
 وصلى على سيدان دمحم وعلى  لو وصوبو وسل م
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          )سورة القدر()سورة القدر(  
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  ليلة القدرليلة القدر..1212
  الليلة اليت فيَا الكسرالليلة اليت فيَا الكسر

  امليح اإلهلية يف ليلة الكسرامليح اإلهلية يف ليلة الكسر
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  ليلة القدرليلة القدر..1212
 ٜنمد هلل والصالة والسالـ على سيدان دمحم وصوبو ومن وااله.ا ،بسمميحرلا نمحرلا هللا 

هللا  و٥نن يف ىذه اللياا الكر٬نة يف العشر األوارير من رمضاف لياا القدر، ريص  
  ليلة القدر أبعظم اٞننح اإلٟنية والعءااات الر  ية، ٞناذا؟ ألهنا الليلة اٞنباركة اليت

فهذه الليلة كلها بركة              فيها القر ف الكرًن:  ي زؿ هللا 
 .وفضل و فوات وعءااات من هللا 
 سباب كثًنة: وٞناذا ُٚنيت بليلة القدر؟ أل

يواًل: ألف فيها قدٌر من األ وار اإلٟنية، والعءااات الر  ية، تنزؿ على اٞنؤمنٌن 
 .ورياص ة يىل اٝنصوصية وال نعلم قدرىا ومقدارىا  ال هللا 

اث ياً: يف هللا ٫ن ار يف ىذه الليلة اٞنالئكة ذوإ القدر واٞنكا ة والوجاىة عند هللا 
ٞنؤمنٌن ذوإ القدر عند هللا يف العبادات والءاعات والعمل يف السماوات لينزلوا على ا

يف كل األوقات، فينزؿ فيها مالئكة ذوإ قدر، على مؤمنٌن ذوإ قدر،  الصاٌف هلل 
 .ليبلغوهنم السالـ من السالـ 

ب يف األرض اثلثاً: قيل يف ىذه الليلة ننزؿ فيها عدٌد ال ٪ُنصى من مالئكة هللا، ح
فكلمة القدر يف اللغة ٟنا معىن  رير غًن اٞننزلة واٞنكا ة، وىو م، تضيق من كثرة  زوٟن

الضيق، ف ضيق األرض من كثرة اٞنالئكة النازلٌن من السماا، نقوؿ فيها سيد الرسل 
 :واأل بياا 
١ًٜٝ  ٜناَِْتٜناَِْت  َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  }} ِٝ ١ًٜٜٝي ِٝ َُُش  اٞيٜكِذس٢اٞيٜكِذس٢  ٜي َُُشَٜٞأ ُ٘  َٜٞأ ٤ً ُ٘اي ٤ً ٌَ    اي ٌَٔدِبش٢ٜ ٘ٔ  ٔدِبش٢ٜ ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ُّ،  َع ُّ،ايٖظال ِٗٔبٝط  ايٖظال َٝ ِٗٔبٝطٜؾ َٝ   ٔؾٞٔؾٞ  ٜؾ

َٔ  ِبٜهَب١ِٕبٜهَب١ٕنٜٜن ََٔٔ َُال٥ٜٔه١ٔ  َٔ َُال٥ٜٔه١ٔاٞي ِِ  اأٜلِسض٢اأٜلِسض٢  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اٞي ُٗ َََع َِِٚ ُٗ َََع َٛا٤ْ  َٚ َٛا٤ْٔي ُِٝشٔنُض  ٜأِخَلُش،ٜأِخَلُش،  ٔي ُِٝشٔنُضٜؾ َٛا٤َ  ٜؾ َٛا٤َايِّ ِٗش٢  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ايِّ ِٗش٢ٜظ   ٜظ

ُ٘  اٞيٜهِعَب١ٔ،اٞيٜهِعَب١ٔ، َُٜ٘ٚي َٓاح٣  َٔا١ٜ٥ََٔا١ٜ٥َ  َٜٚي َٓاح٣َد َٗا  َد ِٓ َٗأَ ِٓ َٔ  ٢ٕ َٓاَحا ٢َٕد َٓاَحا ُُٖا  الال  َد ُِٓؼُش ُُٖاَٜ ُِٓؼُش ًٜٞو  ٔؾٞٔؾٞ  إ٢الإ٢ال  َٜ ًٜٞؤت ١ًٜٔ،  ٔت ِٝ ٤ً ١ًٜٔ،اي ِٝ ٤ً ُُٖا  اي ُِٓؼُش َٝ ُُٖاٜؾ ُِٓؼُش َٝ   ٜؾ

ًٜٞو  ٔؾٞٔؾٞ ًٜٞؤت ١ًٜٔ  ٔت ِٝ ٤ً ١ًٜٔاي ِٝ ٤ً ٢ٚصا  اي َُٝذا ٢ٚصاٜؾ َُٝذا َُِؼش٢َم  ٢ٕ٢ٕٜؾ َُِؼش٢َماٞي َُِػش٢ٔب،  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اٞي َُِػش٢ٔب،اٞي َُٝبٗح  اٞي َُٝبٗحٜؾ ٌُ  ٜؾ ٌُٔدِبش٢ٜ ٘ٔ  ٔدِبش٢ٜ ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ُّ  َع ُّايٖظال   ايٖظال
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َُال٥ٜٔه١ٜ َُال٥ٜٔه١ٜاٞي ٙٔ  ٔؾٞٔؾٞ  اٞي َٖٙٔٔز ١ًٜٔ  َٖٔز ِٝ ٤ً ١ًٜٔاي ِٝ ٤ً َٕ  اي ُُٛ َُٝظِّ َٕٜؾ ُُٛ َُٝظِّ ٌٚ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜؾ ٌٚٝن ٣ِ،  ٝن ٣ِ،ٜقا٥ٔ   ََٚرأنش٣ََٚرأنش٣  ٌٍَـٌٍَََُّٚـََُّٚ  َٜٚقأعٕذ،َٜٚقأعٕذ،  ٜقا٥ٔ

،ِِ ُٗ ـَأؾُخَْٛ ُٜ،ِِ ُٗ ـَأؾُخَْٛ ُٜ  َٕ ُٛٓ َٚ َُٜؤ ََٕٚ ُٛٓ َٚ َُٜؤ ِِ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٚ ٢ٗ ُِِدَعا٥ٔ ٢ٗ ًَٝع  َحٖت٢َحٖت٢  ُدَعا٥ٔ ٞٛ ًَٝعَٜ ٞٛ {{اٞيٜؿِذُش اٞيٜؿِذُش   َٜ
ٔ

  

يٛا٤ ٜٓـب٘ ع٢ً ظٗش ايهعب١، ٚيٛا٤ْ يٛا٤ ٜٓـب٘ ع٢ً ظٗش ايهعب١، ٚيٛا٤ْ َٚع٘ ثالث١ أي١ٜٛ، َٚع٘ ثالث١ أي١ٜٛ،   ))))ويف روانة يريرال: 

 ((.((.  ذغ، ٚيٛا٤ْ ٜٓـب٘ ع٢ً َظذذٟ ٖزاذغ، ٚيٛا٤ْ ٜٓـب٘ ع٢ً َظذذٟ ٖزآٜـب٘ ع٢ً بٝت املكٜٓـب٘ ع٢ً بٝت املك
ضرب لنا اٞنثاؿ يف  فاٞنالئكة من كثرة عددىم تضيق األرض هبم، وحبيبنا 

  زؿ من السماا فقاؿ: ذلب، فسيدان جحينل 
ُُٖذ،  َٜاَٜا  }} ُُٖذ،ََُخ ِٔ  ََُخ ََِٔ ِٔ  اَتاَتََََ  ََ َِٔٔ َٖٔتٜو  َٔ َٖٔتٜوٝأ َّ؟  ٝأ ِٛ َٝ َّ؟اٞي ِٛ َٝ ٘ٔ  اِطَتِبَؼَشاِطَتِبَؼَش  ٜؾٜكٔذٜؾٜكٔذ  اٞي ِٛٔت َُ ٘ٔٔب ِٛٔت َُ ٌُ  ٔب ِٖ ٌُٜأ ِٖ َُا٤ٔ،  ٜأ َُا٤ٔ،ايٖظ   ايٖظ

 ٍَ ٍَ ٜؾٜكا ُ٘  الال: : ٜؾٜكا ُُ ًٜ ُٜ٘أِع ُُ ًٜ َٔ  َطِعَذَطِعَذ  إ٢الإ٢ال  ٜأِع َِٔب ََِظ٢  ٜؾٜكِذٜؾٜكِذ  ََُعإر،ََُعإر،  ِب ََِظ٢ٜأ ْٟٔكا،  ٜأ ْٟٔكا،َد ٌَ  ََاََا  َد ٌَٜؾَع : : ٜؾٜكاٝيٛاٜؾٜكاٝيٛا  َطِعْذ؟َطِعْذ؟  ٜؾَع

ٍَ  َٜاَٜا  ٝقٔبَضٝقٔبَض ٍََسُطٛ   ٕ{{  اي٤ً٘اي٤ً٘  َسُطٛ

 :وكيي عرفت اٞنالئكة ّنوت سعد؟ قاؿ 
َِٖت  }} َِٖتا ٢ٔ  َعِشُؾَعِشُؾ  ضٖٖضا َُ ٢ٔايٖشِح َُ ِٛٔت  ايٖشِح َُ ِٛٔتٔي َُ ٢ٔ  َطِعٔذَطِعٔذ  ٔي ٢ِٔب {{  ََُعإرََُعإر  ِب

ٖ
  

وال نه ز  العرُش  ال ٞنوت عظيٍم عند هللا يف األرض،  عيو ليو  ٞنيكروفوف ولكن 
  ى زاز العرش ل نزؿ مالئكة السماا وٓنضر جنازتو.

                                                           
ٌَبِ ٕ ِعْجِزُٗ   )) ، ّروبم الؾيٗش للفبئيح:شصت ا ٗوبى للجِ٘قٖ عي اثي عجبص  ٔ فَِانَا َؽلََع اْلفَْغُز ُٗ

ِؽ٘ َ َهصَبِشَز اْلوَ  ِؽَ٘  الز  ِخ  ، فََ٘قُْلُْىَ  ئَِكِخ الز  ائِظِ اْلُوْإِهٌَِ٘ي ِهْي اُه  َْ ُ فِٖ َؽ َوب َطٌََع َّللا 
َٗب ِعْجِزُٗ ، فَ

َُذِ   فََ٘قُُْا ِعْجِزٗ ُ اَْؽَوَي  ْن فِٖ  ِِ ْ٘ ُ ئِلَ ُِنْ : ًََ َز َّللا  ٌْ لَِخ فَصََفب َع ْ٘ ْن ئِا اَْرثَصَخ  ، ٍِ الل  ُِ َغفََز لَ ٌَب:َّ  ، فَقُْل
ُُْن  قَ َٗب رَ  ِ َهْي  ٌَب بَا:ُطَْا َّللا  ، قُْل ُهَشبِؽي  َّ  ، قَبِؽُع َرِؽن  َّ  ، َِ ْٗ اِلَي َْ َعب ٌّ ِل َّ  ، َْا : َٗب َرطُ َرُع ر ُهْيِهُي َخْوز 

ِ، َهب اْلُوَشبِؽُي  قَباَ  َْ اْلُوَظبِرمُ : َّللا  َْ٘ذ رِْلَك الُُ ْ٘لَخُ اْلِفْطِز ُطّوِ ْ٘لَخَ اْلَغبِئَشحِ ، فَِانَا َ بًَْذ لَ ْ٘لَخُ لَ ًَْذ ، فَِانَا  َ ل  ب
َ٘قُْ ِجُطَْى ئَِلٔ األَْرِع فَ ِْ ُ اْلَو ئَِكخَ فِٖ ُ ّ ِ ثِ    فََ٘ َككِ َغَياحَ اْلِفْطِز َْٗجصَُش َّللا  ٍِ الّظِ ا َْ ، ُهَْى َعَلٔ اَْف

 ُ د  ُْٗظِوُع َهْي َخلََق َّللا  ْْ ًَْض، فََ٘قُْلُْىَ  فٌََُ٘بُ َّى ثَِظ اِ  َّ ي  : ئِا اْلِغي   خَ ُهَؾو  ّة  اْخُزُعْا ئِلَٔ رَ  ،َٗب اُه 
ًِْت اْلصَ َ ِزٗن  ُْٗصِطٖ اْلَغِشٗ َ  َْٗصفُْ َعِي الذ  َّ ُُنْ ،  ُ ِ ِ٘ن، َفِانَا َثَزُسّا ِلُوَظ  : َهب َعَشاُذ ِلْلَو ئَِكخِ  ، َٗقُُْا َّللا 

َطَِّ٘يًَب َعشَ فَزَقُُْا اْلَو ئَِكخُ : األَِعِ٘ز ئِنَا َعِوَ  َعَولََُ  قَباَ  َّ ٌَب  َِ فََُِّ٘ اَْعَزٍُ، قَباَ : ئِلَ َْ ًِّٖ فََ٘قُْاُ : اُؤٍُ اَْى رُ : فَِا
قِ  َّ َز َرَهَؼبَى  ِْ ْن َش ِِ ْن ِهْي ِطَ٘بِه ُِ اثَ َْ ُيُ ْن َٗب َه ئَِكزِٖ اًَِّٖ قَْي َعصَْلُذ صَ ِِ َهْ ِفَزِرٖ، اُْش َّ َ٘بَهَُ ِرَػبئِٖ 

َٗقُْاُ  َع ِلٖ ا رَظْ َٗب ِعَجبِ ٕ: َّ َّ رِٖ  ِعش  َْ ْ٘ئ ب فِٖ َعْوِصُكْن ِٙخَزرُِكْن ، َطلًُِْٖ فَ َم َش ْْ ْ٘زُُكنْ أَلًُِْٖ اْلَ٘ ، ئِا اَْعَط
َ٘بُ ْن ئِا ًََ ْزُد لَُكنْ  ًْ ا ِلُي ُْ٘كْن عَ  ،َّ رِٖ ألَْطزَُزى  َعلَ ِعش  َْ ا ضََزارُِكْن َهب َراقَْجزُُوًِْٖفَ َّ رِٖ ا اُْخِشُٗكْن  ِعش  َّ  ،

ْٕ اَْطَؾبةِ اَْفَؼُؾُكْن ثَْ٘  ا لَُكْن قَْي اَْرػَ اْلُؾُيّ ِ  َي ََٗي ًَْظِزفُْا َهْ فُْر  ٌُْكنْ ، ا َرِػُ٘ذ َع َّ ، فَزَْفَزُػ ْ٘زُُوًِْٖ 
 ُ َْٗظزَْجِشُزَّى ثَِوب ُْٗصِطٖ َّللا  َّ ِز َرَهَؼبىَ  اْلَو ئَِكخُ  ِْ خَ ئِنَا اَْفَطُزّا ِهْي َش ٍِ األُه   .(( َُِذ

 ٖ   عٌِبهظٌي ئطؾب  ّهظٌف اثي اثٖ ش٘جخ عي عبئشخ رػ ٕ
 الجخبرٕ ّهظلن عي عبثز  ٖ
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ِٔ َِٔٚع َْع٢  َٚع َْع٢ٜأ ٢ٔ  ٜأ ٢ِٔب ٍَ    ََأيٕوََأيٕو  ِب ٍَٜقا ُٖا  }}  ::ٜقا ُٖاٜي ًِٜت  ٜي ُٔ ًِٜتُح ُٔ َٓاَص٠ٝ  ُح َٓاَص٠َٝد ٢ٔ  َطِعٔذَطِعٔذ  َد ٢ِٔب ٍَ  ََُعإرََُعإر  ِب ٍَٜقا   ٜقا

َٕ َٓأؾٝكٛ ُُ َٕاٞي َٓأؾٝكٛ ُُ ـٖ  ََاََا: : اٞي ـٖٜأَخ ُ٘،  ٜأَخ َٓاَصَت ُ٘،َد َٓاَصَت ٘ٔ  ََٚرٔيٜوََٚرٔيٜو  َد ُٔ ٘ٔٔيُخٞه ُٔ ٓٔٞ  ٔؾٞٔؾٞ  ٔيُخٞه َٓٔٞب ِٜٜع١ٜ،  َب ِٜٜع١ٜ،ٝقَش ًَٜؼ  ٝقَش ًَٜؼٜؾَب ٖٞ  َرٔيٜوَرٔيٜو  ٜؾَب ٖٓٔب ٖٞاي ٖٓٔب     اي

ٍَ ٍَٜؾٜكا ٕٖ" "   ::ٜؾٜكا ٕٖإ٢ َُال  إ٢ َُالاٞي ُ٘  ٜناَِْتٜناَِْت  ٥ٜٔه٥ٔ١ٜٜه١ٜاٞي ًٝ ُٔ َُ٘تِخ ًٝ ُٔ {{""  َتِخ
ٗ

  

يصابعو، فُسئل كاف ٬نش  يف جنازة سعد على يطراؼ   وروت السًنة يف النر 
لب، وقالوا: اي رسوؿ هللا رينناؾ تصنن  يئًا ما صنع و من قبل، رينناؾ ٕنش  على بعد ذ

، ة الذنن  زلوا ل شيين جنازة سعدمن  دة زحاـ اٞنالئك :يطراؼ يصابعب، فقاؿ 
 قاؿ:  اَّلل ِ  َرُسوؿَ  يفّ  وقد ورد
ٍَ  ٜيٜكِذٜيٜكِذ  }} ٍَََْض َٕ  ََْض ََٕطِبُعٛ ـَ  َطِبُعٛ ـَٜأٞي ًٜٕو،  ٜأٞي ًٜٕو،ََ ٢ُٗذٚا  ََ ٢ُٗذٚاَػ َٓاَص٠ٜ  َػ َٓاَص٠ٜٔد ٢ٔ  َطِعٔذَطِعٔذ  ٔد ٢ِٔب ٌَ  اأٜلِسَضاأٜلِسَض  َٚٔط٦ُٛاَٚٔط٦ُٛا  ََاََا  ََُعإرََُعإر  ِب ٌَٜقِب   ٜقِب

٦ََٕٔز ِٛ ٦ََٕٔزَٜ ِٛ َٜ  }}
٘
  

 :فُسميت ليلة القدر
 .كما قلت لكثرة  زوؿ اٞنالئكة

واٞنالئكة ننزلوف يف ىذه الليلة للقائمٌن الراكعٌن الساجدنن الذاكرنن  -
  يف ىذه الليلة يٗنعٌن. واٞنس غفرنن واٞنصلٌن على النر األمٌن، الءائعٌن هلل

! ؟ت٩نلو يماـ ال ليفزنوف نشاىد اٞنسلسال  سافتنزؿ إل لكن ىل اٞنالئكة -
عات على النت ونشاىد اٞنمنو  جالو  سافوىل تنزؿ اٞنالئكة إل

 :هللا  هؤالا نقوؿ فيهم! ال، ىؤالا تنزؿ عليهم الشياطٌن، فواحملرمات؟
                                                         ((الشعرااالشعراا))  

يف ىذه الليلة،  فاٞنالئكة تنزؿ على اٞنءيعٌن والعابدنن والذاكرنن هلل  -
 .نبشرو و بفضل هللا وبر٘نة هللا وإبكراـ هللا وأبماف هللا 

نـو اٝنروج من الد يا ، و نعين ي ت قد  لت األمافتعين األماف، فكلمة السالـ 
                                                           

 عبهع الززهذٕ ّالؾب ن فٖ الوظزيرا ٗ
 فؼبئ  الظؾبثخ ألؽوي ثي ؽٌج   ٘
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 ٓنظى بقوؿ الر٘نن:
                                                             ((ٕٕٚٚ)براىيم )براىيم   

 ويف ا ريرة تكوف من الذنن:
                            ((ٕٕٙٙ)نو و)نو و. 

لب ٟنذا واري يار هللا  ،بسبب طاع ب هلل ف كوف قد  لت األماف من هللا 
 العءاا:
                         ((ٗٗ)القدر)القدر::  

 نعين عوا  السماوات: نعين من كل عا  من عوا  األمر، وعوا  األمر
              ((٘٘)القدر)القدر. 

  الليلة اليت فيَا الكسرالليلة اليت فيَا الكسر

كاف كل ليلة بعد صالة الفجر نل فت   سيدان رسوؿ هللا قلنا من قبل يف  كما
لها ٟنم ئ ىل يصوابو فيقوؿ: ينكم الليلة ريال رؤاي؟ فيقصوف لو رؤايىم ون وٟنا ونفصِّ

 صلوات ريب وتسليماتو عليو.
واإل ساف  ذا كاف منشغاًل بءاعة الر٘نن فلوظة اٞنناـ تودِّع الروح اٛنسم وتصعد 

رائب العلم، وّنكا فات اٞنلكوت األعلى، وأتيت من ىناؾ بءرائي اٜنكمة وبغ  ىل عا 
 عن ليلة القدر قاؿ ٟنم: و يصوابوٞنا سنل سيدان رسوؿ هللا ومؤا سات، و 

ِِ  ٜأَس٣ٜأَس٣  }} َٜاٝن ُِِسِؤ َٜاٝن َٛاٜطٜأِت  ٜقِذٜقِذ  ُسِؤ َٛاٜطٜأِتَت ِٔ  َٚأخش٢،َٚأخش٢،اأٜلاأٜل  اٞيَعِؼش٢اٞيَعِؼش٢  ٔؾٞٔؾٞ  َت َُ ِٜٔؾ َُ َٕ  ٜؾ َٕٜنا َٗا  ٜنا َٗاََُتَخٚشٜ َٖا  ََُتَخٚشٜ ََٝتَخٖش ًٞ َٖاٜؾ ََٝتَخٖش ًٞ َٔ  ٜؾ ََٔٔ َٔ  

{{  َٚأخش٢َٚأخش٢اأٜلاأٜل  ِؼش٢ِؼش٢اٞيَعاٞيَع
ٙ
  

قلوهبم وصلت  ىل مقاـ الرضا ا القـو قد وصلوا مقاـ اٞنقربٌن، و  قراٌر أبف ىؤال
                                                           

 الجخبرٕ ّهظلن عي اثي عوز  ٙ
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 .والقرب من حضرتو  عن هللا 
 !!لوف:  رند يف تُعرفنا ليلة القدرذىبوا مرًة اث ية نُػلِّووف عليو ونقو 
 وٞناذا نرندوف معرفة ليلة القدر؟

وتناـ بقية اللياا،  ،تعرفها ل وي  ليلة واحدة ألف طبيعة النفو الكسل، فرتند يف
 ... ال نرند ذلب والنر 

 ..!! يلة واحدةولكن نرندان يف ٤ن هد يف العشر األوارير كلها وليست ل
 معًا جدااًل حادًا قليالً  ْنادؿ اثنافويثناا ذلب  ،فو فخرج عليهم وىم من ظر 

 :، فقاؿ وعلت يصواهتما
ِِِخٔبِخٔبألأٝٝل  َخَشِدُتَخَشِدُت  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  }} َِِشٝن ١ًٜٔ  َشٝن ِٝ ًٜ ١ًٜٔٔب ِٝ ًٜ ُ٘  اٞيٜكِذس٢،اٞيٜكِذس٢،  ٔب ْٖ َُ٘ٚإ٢ ْٖ ِٕ  ََٚعَظ٢ََٚعَظ٢  ٜؾُشٔؾَعِتٜؾُشٔؾَعِت  ْٕ،ْٕ،َٚٝؾالَٚٝؾال  ْْٕٕٝؾالٝؾال  َح٢َح٢َتالَتال  َٚإ٢ ِٕٜأ   ٜأ

َٕ ََٕٜٝهٛ ِّٝشا  َٜٝهٛ ِّٝشاَخ ُِ   َخ ُِ ٜيٝه {{ٜيٝه
ٚ

  

نعين لو ْنادؿ ٗناعة من اٞنسلموف فلن نكشي هللا ٟنما عن يمر ىذه الليلة 
ح ٟنم رسوؿ هللا …  :الكر٬نة، ألهنا ٓن اج  ىل صفاٍا و قاا لك   الليلة و  نوضِّ

 ٟنم: ويف النهانة قاؿ  !األوارير٩ن هدوا يف العشر 
َٖا  }} ُُٔظٛ َٖاٜؾاٞيَت ُُٔظٛ {{َٚأخش٢ َٚأخش٢ اأٜلاأٜل  اٞيَعِؼش٢اٞيَعِؼش٢  ٔؾٞٔؾٞ  ٜؾاٞيَت

ٛ
  

 :وال نزالوف نرندوف معرفة ىذه الليلة  لضبط
ف معو ون ناقشوف يف مثل ىذه و ويرضاه وىم ٠ن مع فف  ريالفة سيدان عمر 
 بة يف  من ٚنن  يئًا عن رسوؿ هللا طلب من الصواو األمور عقد مؤٕنرًا صوفيًا كبًنًا 

 .يف ليلة القدر فليخحي بو
 :فقاؿ يبو سعيد اٝندرإ 

                                                           
 طؾ٘ؼ الجخبرٕ ّطٌي اليارهٖ عي عجب ح ثي الظبهذ  7
 طؾ٘ؼ الجخبرٕ ّطٌي اليارهٖ عي عجب ح ثي الظبهذ  8
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 وكا ت حج و: ى  ليلة واحد وعشرنن،
{{  ٖٕ ٕٖإ ٍَ  إ ٍََسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً َٕ    اي َٕٜنا ـُ  ٜنا ـَُِٜعَتٔه ِٔ  َِٚطٔطَِٚطٔطاأٜلاأٜل  اٞيَعِؼش٢اٞيَعِؼش٢  ٔؾٞٔؾٞ  َِٜعَتٔه َِٔٔ َٔ  ،َٕ َََلا َٕ،َس َََلا ـَ  َس ـَٜؾاِعَتٜه   ٜؾاِعَتٜه

َّا َّاَعا َٕ  إ٢َراإ٢َرا  َحٖت٢َحٖت٢  َعا َٕٜنا ١ًٜٜ  ٜنا ِٝ ١ًٜٜٜي ِٝ َٔ،  إ٢ِحَذ٣إ٢ِحَذ٣  ٜي َٔ،َٚٔعِؼش٢ٜ َٞ  َٚٔعِؼش٢ٜ ٖٔ ََٚٞ ٖٔ َٚ  ١ًٜٝ ِٝ ٤ً ١ًٜٝاي ِٝ ٤ً ِٔ  َِٜدُشُجَِٜدُشُج  اي٤ٔتٞاي٤ٔتٞ  اي َِٔٔ َٗا  َٔ َٗاَؿٔبَٝخٔت   َؿٔبَٝخٔت

َٔ ََٔٔ َٔ  ،ٔ٘ ٘ٔ،اِعٔتٜهأؾ ٍَ  اِعٔتٜهأؾ ٍَٜقا ِٔ: : ٜقا ََِٔ ََ  َٕ َٕٜنا ـَ  ٜنا ـَاِعَتٜه ـِ  ََٔعٞ،ََٔعٞ،  اِعَتٜه َِٝعَتٔه ًٞ ـِٜؾ َِٝعَتٔه ًٞ   ٝأس٢ُٜتٝأس٢ُٜت  َٜٚقِذَٜٚقِذ  َٚأخَش،َٚأخَش،اأٜلاأٜل  اٞيَعِؼَشاٞيَعِؼَش  ٜؾ

ٔٙ َٖٙٔٔز ١ًٜٜ،  َٖٔز ِٝ ٤ً ١ًٜٜ،اي ِٝ ٤ً ِٖ  اي ُِٖث َٗا،  ُث ِْٔظُٝت َٗا،ٝأ ِْٔظُٝت ٓٔٞ  َٜٚقِذَٜٚقِذ  ٝأ ُِٜت َٓٔٞسٜأ ُِٜت ِٔ  ني٣ني٣َٚٔطَٚٔط  ََا٤ََٕا٤ٕ  ٔؾٞٔؾٞ  ٜأِطُذُذٜأِطُذُذ  َسٜأ َِٔٔ َٗا،  َٔ َٗا،َؿٔبَٝخٔت   َؿٔبَٝخٔت

َٖا ُُٔظٛ َٖاٜؾاٞيَت ُُٔظٛ َٖا  َٚأخش٢،َٚأخش٢،اأٜلاأٜل  اٞيَعِؼش٢اٞيَعِؼش٢  ٔؾٞٔؾٞ  ٜؾاٞيَت ُُٔظٛ َٖاَٚاٞيَت ُُٔظٛ ٌٚ  ٔؾٞٔؾٞ  َٚاٞيَت ٌٚٝن َٜٛشٔت  ٢ِٚتش٢ٚ،٣ِتش٣،  ٝن َُ َٜٛشٔتٜؾ َُ َُا٤ُ  ٜؾ َُا٤ُايٖظ ًٜٞو  ايٖظ ًٜٞؤت   ٔت

،١ًٜٜ ِٝ ٤ً ١ًٜٜ،اي ِٝ ٤ً َٕ  اي ََٕٜٚنا َُِظٔذُذ  َٜٚنا َُِظٔذُذاٞي ـَ  َعش٢ٜؽ٣،َعش٢ٜؽ٣،  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اٞي َٜٛن ـَٜؾ َٜٛن َُِظٔذُذ،  ٜؾ َُِظٔذُذ،اٞي ـَُشِت  اٞي ـَُشِتٜؾَب َٟ  ٜؾَب َٓا ِٝ ََٟع َٓا ِٝ ٍَ  َع ٍََسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً   اي

  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٔ٘ َٗٔت َ٘ٔدِب َٗٔت َُا٤ٔ  َثُشَثُشأٜٜأ  َدِب َُا٤ٔاٞي ِّني٢،  اٞي ِّني٢،َٚاي ِٔ  َٚاي َِٔٔ َٔ  إ٢ِحَذ٣إ٢ِحَذ٣  ُؿِبح٢ُؿِبح٢  َٔ ََٔٚٔعِؼش٢ٜ {{  َٚٔعِؼش٢ٜ
ٜ

  

 :كاف نقوؿ  سيدان عبدهللا بن ي يو
 الذإ نقوؿ فيو: ى  ليلة ثالث وعشرنن، وحج و حدنث رسوؿ هللا 

١ًٜٜ  ٝأس٢ُٜتٝأس٢ُٜت  }} ِٝ ١ًٜٜٜي ِٝ ِٖ  اٞيٜكِذس٢،اٞيٜكِذس٢،  ٜي ُِٖث َٗا،  ُث ِْٔظُٝت َٗا،ٝأ ِْٔظُٝت ْٔٞ  ٝأ َْٜٔٞٚأَسا َٗا  َٜٚأَسا َٗاُؿِبَخ ٍَقٜٜق  َٚٔطني٣،َٚٔطني٣،  ََا٤ََٕا٤ٕ  ٔؾٞٔؾٞ  ٜأِطُذُذٜأِطُذُذ  ُؿِبَخ ٍَا : : ا

َْا ِٛٔش ُُ َْاٜؾ ِٛٔش ُُ ١ًٜٜ  ٜؾ ِٝ ١ًٜٜٜي ِٝ َٔ،  خٕٕخَثالَثال  ٜي َٔ،َٚٔعِؼش٢ٜ ٢٤ً  َٚٔعِؼش٢ٜ ـَ ٢٤ًٜؾ ـَ َٓا  ٜؾ َٓأب ٍُ  ٔب ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ـََشَف،    اي ِْ ـََشَف،ٜؾا ِْ ٕٖ  ٜؾا َٕٖٚإ٢ َُا٤ٔ  ٜأَثَشٜأَثَش  َٚإ٢ َُا٤ٔاٞي   اٞي

ِّني٢ ِّني٢َٚاي ٘ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٚاي َٗٔت َ٘ٔدِب َٗٔت ٘ٔ   َدِب ِْٔؿ ٘ٔ َٜٚأ ِْٔؿ {{َٜٚأ
ٔٓ

  

 واس ن م ذلب بقولو: ، سيدان عبد هللا بن عباس قاؿ: ى  ليلة سبن وعشروف
 .ة، وكلمة )ى ( رقمها سبعة وعشروفعدد  ايت سورة القدر ثالثوف كلم -
كذلب كلمة )ليلة القدر( مكو ة من تسن حروؼ، وتكررت يف السورة ثالث    -

 .مرات فيكوف عددىم سبعة وعشروف
 جعلو هللا األساس يف كل العبادات:ويف الرقم سبعة  -

o   فالءواؼ سبعة، والسع  سبعة، والسجود على سبن كما قاؿ: 

                                                           
 ص٘ي الخيرٕ الجخبرٕ ّهظلن عي اثٖ ط 9
 طؾ٘ؼ هظلن عي عجي   ثي اً٘ض  ٓٔ
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َِٔشُت  }} َِٔشُتٝأ ِٕ  ٝأ ِٕٜأ {{  َطِبَع١َٔطِبَع١ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأِطُذَذٜأِطُذَذ  ٜأ
وصفات هللا سبن، واألايـ ، ٔٔٔٔ

 زسبن، واألراضٌن سبع
 فلذلب ى  ليلة سبن وعشروف.  -

  قاٍ:قاٍ:  طٝذْا ٝأبٞ بٔ نعب طٝذْا ٝأبٞ بٔ نعب 

{{  ٔ٘ ٤ً َ٘ٔٚاي ٤ً َٗا،ألأٜٜل  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َٚاي ُُ ًٜ َٗا،ِع ُُ ًٜ ُٔٞ  َٜٚأٞنَجُشَٜٚأٞنَجُش  ِع ًٞ ُٔٞٔع ًٞ َٞ  ٔع َٖٔٞ ٖٔ  ١ًٜٝ ِٝ ٤ً ١ًٜٝاي ِٝ ٤ً َْا  اي٤ٔتٞاي٤ٔتٞ  اي َََش َْاٜأ َََش ٍُ  ٜأ ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً َٗا،    اي َٔ َٝا َٗا،ٔبٔك َٔ َٝا   ٔبٔك

َٞ َٖٔٞ ٖٔ  ١ًٜٝ ِٝ ١ًٜٜٝي ِٝ َََٔٚٚ  َطِبع٣َطِبع٣  ٜي َٔٔعِؼش٢ٜ {{  ٔعِؼش٢ٜ
ٕٔ

  

ىم ٩ن هدوف حب ٪ُنيوا ىذه الليلة ليوظوا ّننح هللا وعءااات هللا للمؤمنٌن، ىذه 
 يف وصفها: الليلة نقوؿ النر 

{{  ١ًٜٝ ِٝ ١ًٜٜٝي ِٝ ًَٞذ٠١،  اٞيٜكِذس٢اٞيٜكِذس٢  ٜي ًَٞذ٠١،َب َٗا،  َطَخاْبَطَخاْب  َٚالَٚال  َباس٢َد٠٠،َباس٢َد٠٠،  َٚالَٚال  َحاٖس٠٠َحاٖس٠٠  الال  َب َٗا،ٔؾٝ ْٜٛش،  َٚالَٚال  ٔؾٝ ْٜٛش،ََ   َٚالَٚال  س٢ْٜح،س٢ْٜح،  َٚالَٚال  ََ

٢ََ ٢ََُِٜش َٗا  ُِٜش َٗأؾٝ ٣ِ،  ٔؾٝ َِٓذ ٣ِ،ٔب َِٓذ ِٔ  ٔب َٔ َِٚٔ َٔ َٚ  ١ََٔ ١َََٔعال َٗا  َعال َٔ ِٛ َٗاَٜ َٔ ِٛ ًُٝع  َٜ ٞٛ ًُٝعَت ٞٛ ُُِع  َت ُُِعايٖؼ َٗا  ُػَعاَعُػَعاَع  الال  ايٖؼ َٗاٜي {{  ٜي
ٖٔ

  

 عن  هر رمضاف:   ٪ندد ىذه الليلة لقولو  ويف النهانة اتفقوا على يف هللا 
{{  ِِ ِِٜأَتاٝن ُٕ  ٜأَتاٝن َََلا َُٕس َََلا ُِٗش  َس ُِٗشَػ ٘ٔ  َبَشٜن١ٕ،َبَشٜن١ٕ،  َػ ٘ٔٔؾٝ ِْٝش  ٔؾٝ ِْٝشَخ ُِ  َخ َُُِٜػٚؼٝٝه ُ٘  َُٜػٚؼٝٝه ُ٘اي٤ً ٘ٔ،  اي٤ً ٘ٔ،ٔؾٝ ٍُ  ٔؾٝ ِٓض٢ ٍُٜؾَت ِٓض٢ ١َُٜ،  ٜؾَت ١َُٜ،ايٖشِح   ايٖشِح

َٜا،اٞياٞي  َُٚتَخط٥َُٚتَخط٥ ٜٛا َٜا،َد ٜٛا ُِٜظَتَذاُب  َد ُِٜظَتَذاُبَٚ َٚ  ٔ٘ ٘ٔٔؾٝ ِٓٝعُش  ايٗذَعا٤ُ،ايٗذَعا٤ُ،  ٔؾٝ َٝ ِٓٝعُشٜؾ َٝ ُ٘  ٜؾ ٤ً ُ٘اي ٤ً ِِ،  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اي َٓاٝؾٔظٝه ِِ،َت َٓاٝؾٔظٝه ٖٔٞ  َت َُٜبا َٖٚٞٔ َُٜبا َٚ  

ِِ ِِٔبٝه ُ٘،  ٔبٝه ُ٘،ََال٥ٜٔهَت َ٘  ٜؾٜأُسٚاٜؾٜأُسٚا  ََال٥ٜٔهَت ٤ً َ٘اي ٤ً ِٔ  اي َِٔٔ َٔ  ِِ ِْٝؿٔظٝه ِِٜأ ِْٝؿٔظٝه ِّٝشا،  ٜأ ِّٝشا،َخ ٕٖ  َخ ٕٖٜؾإ٢ ٖٞ  ٜؾإ٢ ٖٞايٖؼٔك ِٔ  ايٖؼٔك َِٔٔ َٔ  َّ َُّحش٢ ٘ٔ  ُحش٢ ٘ٔٔؾٝ   ٔؾٝ

١َُٜ ١ََُٜسِح ٘ٔ  َسِح ٤ً ٘ٔاي ٤ً {{    اي
ٔٗ

  

ويف ٩نعلنا من يىل اٞننح .... القدر، يف ُنشرؽ علينا أب وار ليلة   سنؿ هللا 
ونرفن  ن نا عنده،  .... ويف نُعل  قدران عنده،.... اإلٟنية اليت تُوز ع يف ليلة القدر، 

 .... و٩نعلنا من اٞنقربٌن لدنو

                                                           
 الجخبرٕ ّهظلن عي اثي عجبص  ٔٔ
 طؾ٘ؼ هظلن ّهظٌي اؽوي ٕٔ
 هصغن الطجزاًٖ عي ّاصلخ ثي األطقع  ٖٔ
 هظٌي الشبه٘٘ي للطجزاًٖ عي عجب ح ثي الظبهذ  ٗٔ
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  امليح اإلهلية يف ليلة الكسرامليح اإلهلية يف ليلة الكسر

 قولو:يف  يما األجر فقد ذكره هللا  ،ليلة القدر ٟنا يجر ومنح من هللا
                 ((ٖٖ)القدر)القدر  

  ..يكثر من يلي  هر :من األجر  نعين من يحيا ليلة القدر كاف لو عند هللا 
وىذا األجر  ... وكلها طاعة مقبولة عند اٞنلب العالـ  .. ليلها قياـ وهنارىا صياـ

 :قاؿ  والليلة تكوف كما..  ن وقق إبحياا الليلة يف طاعة هللا
َٖا  }} ُُٔظٛ َٖااٞيَت ُُٔظٛ ِٔ  َٚأخش٢َٚأخش٢اأٜلاأٜل  اٞيَعِؼش٢اٞيَعِؼش٢  ٔؾٞٔؾٞ  اٞيَت َِٔٔ َٔ   َٕ َََلا َٕ َس َََلا {{َس

ٔ٘
  

ويدين  حياا ٟنذه الليلة ٩نعل  :من رمضاف اللياا الفردنة من العشر األوارير
والصبح يف  ، يف ٪نافظ اٞنرا عل  صالة الفجر يف ٗناعة..  :اإل ساف نصيب ىذا األجر

نكوف قد وبذلب  ..  القدر س كوف ليلة منها ةألف ليل ،يف لياا العشر كلها ..  ٗناعة
 :يف ذلب قاؿ  ، ضمن ىذه الليلة وضمن ىذا األجر من هللا 

{{  ِٔ ََِٔ َُاَع١ٕ  ٔؾٞٔؾٞ  َٚاٞيٜؿِذَشَٚاٞيٜؿِذَش  اٞئعَؼا٤َاٞئعَؼا٤َ  َؿ٢٤ًَؿ٢٤ً  ََ َُاَع١َٕد َٕ  َد َٕٜنا ٢ّ  ٜنا َٝا ٢ّٜنٔك َٝا ١ًٕٜ  ٜنٔك ِٝ ١ًٕٜٜي ِٝ {{    ٜي
ٔٙ

  ويف روانة يريرال:،،

{{  ِٔ ََِٔ َُاَع١ٕ،  ٔؾٞٔؾٞ  اٞئعَؼا٤َاٞئعَؼا٤َ  َؿ٢٤ًَؿ٢٤ً  ََ َُاَع١ٕ،َد َُا  َد ْٖ َُاٜؾٜهٜأ ْٖ َّ  ٜؾٜهٜأ َّٜقا ـِ  ٜقا ـِْٔ ٢ٌ،  ـَـَْٔ ِٝ ٤ً ٢ٌ،اي ِٝ ٤ً ِٔ  اي ََ َِٚٔ ََ ـِٗبَح  َؿ٢٤ًَؿ٢٤ً  َٚ ـِٗبَحاي   ٔؾٞٔؾٞ  اي

َُاَع١ٕ، َُاَع١ٕ،َد َُا  َد ْٖ َُاٜؾٜهٜأ ْٖ ٌَ  َؿ٢٤ًَؿ٢٤ً  ٜؾٜهٜأ ِٝ ٤ً ٌَاي ِٝ ٤ً ُ٘  اي ٤ً ُ٘ٝن ٤ً {{  ٝن
ٔٚ

 : ألصواب األعذار قاؿ ويف روانةى ،،
{{  ِٔ ََِٔ َُاَع١ٕ  ٔؾٞٔؾٞ  اٞئعَؼا٤َاٞئعَؼا٤َ  َؿ٢٤ًَؿ٢٤ً  ََ َُاَع١َٕد ٘ٔ  ٜأَخَزٜأَخَز  ٜؾٜكِذٜؾٜكِذ  َد ٘ٔٔبَخعِّ ِٔ  ٔبَخعِّ َِٔٔ َٔ  ١ًٜٔ ِٝ ١ًٜٜٔي ِٝ {{  اٞيٜكِذس٢اٞيٜكِذس٢  ٜي

ٔٛ
  

 وفنقض نالذن..  اد من يىل اٝنصوصيةألىل اٛند واالج ه..  وىناؾ منح  ٟنية 
بعد يف اج هدوا يف تصفية النفوس  ،ىذه اللياا يف طاعة هللا وعبادة هللا جل يف عاله

من جهة اٝنلق صفو القلوب من ...  :وريلو القلوب من جهة اٝنلق ومن جهة اٜنق
                                                           

 الجخبرٕ ّهظلن عي اثي عجبص  ٘ٔ
 طؾ٘ؼ اثي ؽجبى عي عضوبى ثي عفبى  ٙٔ
 ظلن عي عضوبى ثي عفبى طؾ٘ؼ ه 7ٔ
 هصغن الطجزاًٖ عي اثٖ ئهبهخ  8ٔ
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 ومن جهة هللا  ، الغل والكره والبغض والغش واٜنقد واٜنسد ٛنمين ريلق هللا 
 جو  لعمل هلل نقصد بو  فعاً ، يو الشرؾ معو أبف ن و صفو القلوب من الشب يف الدايف

بد يف نكوف ، لكن ال يو نكوف على غًن نقٌن يف موعود هللا يف القر ف، من بين اإل ساف
 .اإل ساف عنده نقٌن كامل يف حضرة الر٘نن 

 عليو اٞننح من ج هد يف الءاعات والعبادات ت واىلاو ،القلب من ىؤالا  ذا صفا
نس جاب فيها  ؛يهنا ليلة  جابة :ها رسوؿ هللا ىم ىذه اٞننح اليت يريحي عنيو  ،هللا 

 .واس جابة الدعاا ٓن اج لشروط  جابة الدعاا ...  الدعاا
o  ألف هللا نقوؿ ..... ،ويوٟنا يف ن ورال الداع  اٞنءعم اٜنالؿ: 

                            ((ٕٕٚٚ)اٞنائدة)وقاص قاؿييب وسيدان سعد بن  اٞنائدة: 
َ٘  اِدُعاِدُع  ٜا سطٍٛ اهلل ٜا سطٍٛ اهلل   }} ٤ً َ٘اي ٤ً ِٕ  اي ِٕٜأ ٓٔٞ  ٜأ ًٜ َِٜٓٔٞذَع ًٜ ٠َٔٛ،  َُِظَتَذاَبَُِظَتَذاَب  َِٜذَع ٠َٔٛ،ايٖذِع ٍَ  ايٖذِع ٍَٜؾٜكا ُ٘  ٜؾٜكا ُٜ٘ي ٞٗ  ٜي ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب     ::  اي

َُٜو  ٜأٔطِبٜأٔطِب  َطِعُذَطِعُذ  َٜاَٜا َٛٞع َُٜوََ َٛٞع ََ  ِٔ َِٔتٝه ٠َٔٛ   َُِظَتَذاَبَُِظَتَذاَب  َتٝه ٠َٔٛ ايٖذِع {{ايٖذِع
ٜٔ

  

 ف   ؛دعااه مس جاب هللو  ،هلل فهو وا: .. من ىو حرنص على اللقمة اٜنالؿ  ذاً 
ما داـ  ؛يو يف يإ وقت من العاـ ،يويف يإ نـو ،يو يف يإ ليلة ،كاف يف ليلة القدر

وصادؼ  حيااه  ،ال ٪نرص على اٞنءعم اٜنالؿلكن  ذا كاف ،،،  ن ورال اٞنءعم اٜنالؿ
 :فيو قاؿ  هللا، ىذا ندعويريذ و  ،ليلة القدر
{{  ٌَ ٌَايٖشُد ٌُ  ايٖشُد ٝٔٛ ٌُُٜ ٝٔٛ ُُٗذ  ٜأٞغَبَش،ٜأٞغَبَش،  ٜأِػَعَحٜأِػَعَح  ايٖظٜؿَشايٖظٜؿَش  ُٜ ُُٗذَٜ َٜ  ٔ٘ ِٜ ََٜ٘ٔذ ِٜ َُا٤ٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ََٜذ َُا٤ٔايٖظ   َسٚب،َسٚب،  َٜاَٜا  َسٚبَسٚب  َٜاَٜا  ايٖظ

ُ٘ ُُ َٛٞع ََ َُٚ٘ ُُ َٛٞع ََ َٚ  ّْ َّْحَشا ُ٘  َحَشا ََِؼَشُب َُٚ٘ ََِؼَشُب َٚ  ّْ َّْحَشا ُ٘  َحَشا ًَٞبُظ ََ َُٚ٘ ًَٞبُظ ََ َٚ  ّْ َّْحَشا َٟ  َحَشا ََٟٚٝغٔز ٢ّ  َٚٝغٔز ٢ّٔباٞيَخَشا ٢ْٖ  ٔباٞيَخَشا ٢ْٖٜؾٜأ     ٜؾٜأ

{{  ٔيَزٔيٜؤيَزٔيٜو  ُِٜظَتَذاُبُِٜظَتَذاُب
ٕٓ
  

 حب ولو كاف نءوؼ  لبيت اٜنراـ!!  وقت  جابة كافحب ولو  : نس جيب لو  ال
ال ف ،مءعمو حراـألف  !!  حب ولو ٚنووا لو وف ووا لو  ب الكعبة ودريل الكعبة ! !

أل و ريالي يوؿ  ،وال نعءيو هللا مناه ..  وال نسمن هللا  داه !!  نس جيب هللا دعاه

                                                           
 هصغن الطجزاًٖ عي اثي عجبص  9ٔ
 طؾ٘ؼ هظلن ّالززهذٕ عي اثٖ ُزٗزح  ٕٓ
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   :يساس يف دنن هللا وىو اٞنءعم اٜنالؿ                         ((ٕٕٔٚٔٚ)البقرة)البقرة ،
 .وؿ  رط يف  جابة الدعاا وٓنقيق الرجااهذا يف

o يف ال ندعو إب  وال قءيعة رحمالشرط الثاين يف  جابة الدعاا :: 
رير فكل  خص م خاصم من   ،  ٪ندد ىذه الليلة حضرة النر ولذلب فإف 

وىذا  ،السماا ملب يندننا ٥نركها كما  رند وكثًن منا نظن يف ،ندعو عليو يف ىذه الليلة
وىذا الرجل حدث لو  ، خص حدث بينو وبٌن  خص ريالؼ يف اجمل من،إ ٪ندث الذ

ىذا الرجل وا من يولياا هللا وهللا كنف  ؟!!ُنق  منو اييت هللا كيي يرين م   :يمر فيقوؿ
 خص حدث بينو وبٌن  رير ريالؼ فيقوؿ  يمر من شر،وىذا  !!غار عليو وييت لو ُنقو

 ،صرفو كيي نشااندنو نُ الكوف ملب ، كنف لو سرتال ما سيودث لب ونهدده ون وعده
إب  وال بقءيعة رحم حب ٞنن  ، لكن اٞنؤمن ال ندعوأيٕنر أبمره -حا ا هلل  -وكنف اٜنق 

 :قالوا لو، وعندما سيدان رسوؿ هللا يوذإ يحد كما  إما يوذ ، أل وذاهي
ٍَ  َٜاَٜا  }} ٍََسُطٛ ٘ٔ،  َسُطٛ ٘ٔ،اي٤ً ُُِؼش٢ٔننَي،  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اِدُعاِدُع  اي٤ً ُُِؼش٢ٔننَي،اٞي ٍَ  اٞي ٍَٜقا ِِ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  ::ٜقا ِِٜي َُا  ٜيٖعاّْا،ٜيٖعاّْا،  َعِحَعِحٝأِبٝأِب  ٜي ْٖ َُاَٚإ٢ ْٖ   ُبٔعِجُتُبٔعِجُت  َٚإ٢

١َُٟ ١ََُٟسِح {{  َسِح
ٕٔ

ِٖ  }} ، كاف ندعو ونقوؿ:اوعندما كا وا نش دوف يف اإلنذا، ،  ُٗ ٤ً ِٖاي ُٗ ٤ً ِٖٔذ  اي ِٖٔذا َٔٞ  ا ِٛ َٜٔٞق ِٛ   ٜق

ِِ ُٗ ْٖ ِِٜؾإ٢ ُٗ ْٖ َٕ   الال  ٜؾإ٢ ُُٛ ًٜ َٕ َِٜع ُُٛ ًٜ {{َِٜع
ٕٕ

ِٖ  }}ويف روانة:، ،  ُٗ ٤ً ِٖاي ُٗ ٤ً َٔٞ  اٞغٔؿِشاٞغٔؿِش  اي ِٛ َٔٞٔيٜك ِٛ ِِ  ٔيٜك ُٗ ْٖ ِِٜؾإ٢ ُٗ ْٖ َٕ  الال  ٜؾإ٢ ُُٛ ًٜ ََِٕٜع ُُٛ ًٜ {{  َِٜع
ٕٖ

  

لق يمًن اٞنرسلٌن وسيد د من يف نكوف على ريُ بالدعاا ال  لك  نس جيب هللا 
ال نغضب  ال  ذا  ،كاف ال نغضب لنفسو قط سيدان دمحم ف ،األ بياا سيدان دمحم 
على بعضنا  فنقض  ،على ىذا وويدع ،على ىذا ويدع ، لكينا  هكت ١ناـر هللا 
 :قاؿ  ؟!!ىل ٩نوز ذلب !! لدعاا و٥نن مؤمنٌن
ِِ  ُِٜظَتَذاُبُِٜظَتَذاُب  }} ِِأٜلَحٔذٝن ِِ  ََاََا  أٜلَحٔذٝن ِِٜي ٣ِ  َِٜذُعَِٜذُع  ٜي ٣ِٔبإ٢ِث ِٚ  ٔبإ٢ِث ِٜٚأ َٛٔٝع١ٔ  ٜأ َٛٔٝع١ٜٔق ٣ِ   ٜق ٣ِ َسٔح {{َسٔح

ٕٗ
  

 اً على ولد يف نكوف عاق ، يو يف ندعونقن يف اٞنعاص  ندعو على  خص يف
                                                           

 طؾ٘ؼ هظلن عي اثٖ ُزٗزح  ٕٔ
 األؽب ٗش الوخزبرح عي اثي عجبص  ٕٕ
 هصغن الطجزاًٖ عي طِ  ثي طصي  ٖٕ
 هظٌي الشبه٘٘ي للطجزاًٖ عي اثٖ ُزٗزح  ٕٗ
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 : ... على يـ يف نكوف يوالدىا غًن برره هبا يو ندعوألمو، 
وال ٩نوز ٞنن أتدب أبدب القر ف  ،عية ال ْنوز يف الشرنعة احملمدنةكل ىذه األد

 ،قوا برسولومنوا  هلل وصد   ىذا السالح إلرىاب عباد الر٘نن الذنن يف نس خدـ 
  ذًا اٞنسلم ال ندعو، وسيقفوف نـو القيامة بٌن ندإ هللا ٪ناسب كل  فو على ما جنت

نوجد يانس أل و  ،بد يف نكوف انصح يمٌن لنفسو فال ا ذا دعو ..  إب  وال قءيعة رحم
 :نعلمنا الدعاا ونقوؿ هللا لكن  ، ريرةنءلبوف الد يا وننسوف ا عندما ندعوف 

                                                        ((ٕٕٓٔٓٔ)البقرة)كما ي ب ف البقرة
  :لب السيدة عائشة تقوؿيف تدعو بش ا لنفسب يف ا ريرة ولذ للد يا فال تنسى وتدع
َِٜتٜا سطٍٛ اهلل ٜا سطٍٛ اهلل }} َِٜتٜأَسٜأ ِٕ  ٜأَسٜأ ِٕإ٢ ١ًٜٜ  َٚاٜؾٞكُتَٚاٜؾٞكُت  إ٢ ِٝ ١ًٜٜٜي ِٝ ٍَ  ٜأِدُعٛ،ٜأِدُعٛ،  ََاََا  اٞيٜكِذس٢اٞيٜكِذس٢  ٜي ٍَٜقا ِٖ: : َتٝكٛٔينَيَتٝكٛٔينَي  ::ٜقا ُٗ ِٖاي٤ً ُٗ ٤ً ْٖٜو  اي ْٖٜوإ٢ ٛٙ  إ٢ َٛٙعٝؿ   َعٝؿ

َٛ  ُتٔخٗبُتٔخٗب َٛاٞيَعٞؿ ـُ  اٞيَعٞؿ ـُٜؾاِع ٓٚٞ  ٜؾاِع َٓٚٞع {{  َع
ٕ٘
  

 اإل ساف ٫نلص الدعاا لنفسو افإذا دع ،نـو القيامةنكوف والعفو  ،دعاا  لعفو
 :قاؿ ، ان اإلريالص عند الدعامبد  الو ، ، وال ننسى ا ريرةألوالده وبناتو يف الد ياو 

ُُٛا  }} ًٜ ُُٛااِع ًٜ ٕٖ  اِع ٕٖٜأ َ٘  ٜأ ٤ً َ٘اي ٤ً ِٔ  ُدَعا٤ُّدَعا٤ّ  َِٜظَتٔذُٝبَِٜظَتٔذُٝب  الال  اي َِٔٔ ًٕٞب  َٔ ًٕٞبٜق ٣ٌ  ٜق ٣ٌٜغأؾ {{  ٕٕٙٙالال  ٜغأؾ
ٕٙ

  

 اً بد يف نكوف قلب الأبمر رير، لكن  للساف والقلب مشغوؿ  ال ٩نوز يف ندعو
 .لدعاه هللا  بلك  نس جي ،منفعل ّنا ن وجو بو  ا مواله وقالباً 

واٞننح اإلٟنية  ،نس جيب لو دعاه ف هللا إف اروط الدعاا ودع ذا ٓنقق اٞنرا بش
 ... يف ىذه الليلة ال تعد وال ٓند  ك ف  منها هبذا القدر

يف نس جيب لنا دعائنا، ويف نف ح لنا يبواب السماا لقبوؿ دعائنا،   سنؿ هللا 
 .ويف ٩نعلنا من الذنن نس معوف القوؿ في بعوف يحسنو

 دمحم وعل   لو وصوبو وسلموصلى هللا على سيدان 

                                                           
 ٌي اثي هبعخ ّالززهذٕط ٕ٘
 عبهع الززهذٕ ّالؾب ن عي اثٖ ُزٗزح  ٕٙ
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  احلجاحلج: : الفصل اخلامسالفصل اخلامس

  إمامة سيدنا إبراهيمإمامة سيدنا إبراهيم

  قصة الفداءقصة الفداء

  األضخيةاألضخية
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  (()البقرة)البقرة                                                                                
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  سيدنا إبراهيمسيدنا إبراهيمإمامة إمامة ..1313
  صز اختيار اهلل لألئنةصز اختيار اهلل لألئنة

  حهنة االبتالء لألىبياءحهنة االبتالء لألىبياء

  ابتالء ىبى اهلل إبزاٍيهابتالء ىبى اهلل إبزاٍيه

  اإلمامة واالقتساءاإلمامة واالقتساء

  نفاية اهلل لألتكياءنفاية اهلل لألتكياء
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  ممسيدنا إبراهيسيدنا إبراهيإمامة إمامة ..1313
  ختيار اهلل لألئنةختيار اهلل لألئنةااصز صز 

١نكم ال نزنل؛ يف  ىدال اٝنليل ... ذكره لنا الرب العظيم يف  الدرس اٛنليل
يف ننشر دعوة هللا ٝنلق هللا، ويال رجل ٩ن بيو هللا ونصءفيو  يف يال  ماـ نرنده هللا 

 طوارو٪نبوه و٬ننوو ونعءيو، وأيمره ب بليغ دعوتو  ىل ريلق هللا حولو البد يف ٬نر هبذه األ
  ن و:يف  ، حب ٩نعلو هللا  مامًا، قاؿذكرىا لنا العزنز الغفار اليت 

                 :بعد يف اب اله هللا  لكلمات ويٕنهن 
              عد االري بار فاالج باا واالصءفاا ال نكوف  ال ب

 :ب الا، قاؿ واال
{{  ُٙ ٜٜٛؿا َٞ اِؿ ِٕ َسٔك َٚإ  ،ُٙ ِٕ َؿَبَش اِدَتَبا ُٙ ، ٜؾإ ُٙإَرا ٜأَحبَٓ اهلل َعِبذا اِبَتاٜل ٜٜٛؿا َٞ اِؿ ِٕ َسٔك َٚإ  ،ُٙ ِٕ َؿَبَش اِدَتَبا ُٙ ، ٜؾإ {{  إَرا ٜأَحبَٓ اهلل َعِبذا اِبَتاٜل

ٔ
  

القرب من حضرة هللا، فإذا يف  قبولو إلب الا هللا نكوف مقامويف  على قدر مقامو
   ٓنلى ُنلل الصابرنن فلو اإلج باا:           ٓنلى ُنلل الرضا، والرضا يعلى  و ذا

قلبو ال مضٌض وال يف  من الصحي! ألف الصابر قد نصحي على مضض لكن الراضى ليو
كل يحوالو ...، فهذا لو يف   كل يفعالو ... ونرضى عن هللايف   مرض !!.. فًنضى عن هللا

  : اإلصءفاامقاـ                                    ((ٚ٘ٚ٘  )اٜنم)اٜنم. 
ىذه السنة اإلٟنية جعلها هللا من اٞنرسلٌن والنبيٌن وجعلها ينضًا من الصاٜنٌن  ىل 

    نهنم:يف  نـو الدنن فقاؿ                                             
              ((ٕٕٗٗ)السجدة)السجدة 

                                                           
فٖ األصز الوزفْع فٔ) هٌبسا الظبلك٘ي ث٘ي ئٗبا ًصجي ّئٗفبا ًظفزص٘ي(، ّففٔ لجفبة الؾفيٗش ثشٗفب ح  ٔ

اَذ لََُ(، ّفٔ رفظ٘ز ؽقٔ ّرفظ٘ز رٌْٗز األنُبى  طوبع٘  الجزّطْٓ. َّ  )ثِجَ َذ  اَ َ 
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 صحيوا على ماذا؟
 بو القلوب. نءهر هللا الذإ  صحيوا على البالا

يذىا نا اٞنفهـو العاـ عنها يال اإلم واف يف  وكلمة البالا يوؿ ما  سمعها أيتى لنا
 يو اإلري بار وىذا بيننا معشر البشر !!

لكننا ال ٩نب يف  قيو كالـ هللا على كالـ البشر،  ذ يف كالـ هللا لو فوواه 
 .عقلو وال نعلمو  ال من عل مو هللاال نالذإ  ومغزاه ومعناه

   فإذا ٚنعت قوؿ هللا مثاًل:        ،! فهذا مكر البشر              ..
فاسد ال ننبغى من   ايؾ يف ْنعل مكر هللا كمكر البشر، قياس الغائب  لشاىد قياس
ى، لكنو أل و ٫ناطب حضرة الربوبية، لكن مكر هللا ىنا يال تدبًن هللا يال ال دبًن اإلٟن

لو مكر كمكر البشر،  البشر! فخاطبهم على  اكل هم، لكن ليو معىن ذلب يف هللا 
 دىاا وحيل وكيد فهذا ال نليق ُنضرة الربوبية. 

  ::             فإذا ٚنعت:

ال !!  ار يو اإلم واف !!يوؿ ما ننصرؼ الذىن يف البالا ىو اإل  قاـ يو اإلري ب
..فالبالا  لنسبة لأل بياا تءهًن القلب وصفاا السر والسرنرة ٞنن بيده مقاليد السموات 

 واالرض، قاؿ داوود عليو السالـ:
{{  هلٞ أَشتين إٔ أطٗش قًيب ؾبُارا أطٗش؟ قاٍ: ٜاداٚد باهلُّٛ ٚايػُّٛهلٞ أَشتين إٔ أطٗش قًيب ؾبُارا أطٗش؟ قاٍ: ٜاداٚد باهلُّٛ ٚايػُّٛإإ  }}

ٕ
  

!، ألف اإل ساف على هللا ىو اٟنمُّ،  ٩نمن حقائقالذإ  فال نءهر القلب  ال اٟنمـو
فعندما نن اب اإل ساف ىٌم يو غٌم .. ن وجو  لكلية  ىل اٜنضرة اإلٟنية !!، فإذا توجو 
 لكلية  ىل اٜنضرة اإلٟنية !! فإف ذلب ٩نمن ْناوني القلب! ونءهره من اٞنشاغل 

هللا ،  والشواغل.. ونءهره ٣نا  قوؿ فيو معشر الصاٜنٌن من األغيار وىى يال   ا غًن
قلب العبد ال نرضاه هللا! ألف هللا نرند القلوب ريالصة ٜنضرتو..، يف  فنال   ا غًن هللا

 .يما الباطن فال نكوف  ال هلل  واٝنلق ٟنم األجساد .. وٟنم النفوس .. وٟنم الظاىر!!
                                                           

 ٔ، ّرٌْٗز األنُبى  طوبع٘  الجزّطْٓ.رّػ الج٘بى، ّرفظ٘ز ؽق ٕ
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  بتالء لألىبياءبتالء لألىبياءحهنة االحهنة اال

، وحب نصًن اإلب الا ل ءهًن القلوب، وصفاا السرائر حب تس نًن البصائر ذًا 
 العبد وىو  ىل ربو سائر .. نكوف فيو قوؿ مواله:

                                                     
  ..األنعام(األنعام(5757))

يال يف ىذه ىى تربية هللا لكل اٞنوقنٌن، فاٞنوقنوف كثًنوف ومن ٗنل هم يبوان 
 األثر:يف  ولذلب ورد،  براىيم 
ٚقٌٝ أسبعٕٛ ع٢ً قذّ ارتًٌٝ إبشاِٖٝ ٚقٌٝ أسبعٕٛ ع٢ً قذّ ارتًٌٝ إبشاِٖٝ   --ال ختًٛ األسض إالٜٓ ٚؾٝٗا أسبع١ عؼش ال ختًٛ األسض إالٜٓ ٚؾٝٗا أسبع١ عؼش   }}

ٜذؾع اهلل بِٗ عٔ أٌٖ األسض ٚخيشج بشنتٗا إالٜٓ صَإ إبشاِٖٝ عًٝ٘ ايـال٠ ٜذؾع اهلل بِٗ عٔ أٌٖ األسض ٚخيشج بشنتٗا إالٜٓ صَإ إبشاِٖٝ عًٝ٘ ايـال٠   --

{{  ٚايظالّ، ؾإْ٘ نإ ٚحذٙٚايظالّ، ؾإْ٘ نإ ٚحذٙ
ٖ

 

براىيم يف ال ٫نلو زماف من يربعٌن رجاًل يو يربعة عشرة على األقل على قدـ  
 عاله...يف  ريل و هلل جل

   ٫نلق بكلمة: والكلمات قد تكوف كلمات َقَدرِنة فإف هللا                
                              ((ٕٕٛٛ)نو)حرفٌن فما بٌن الكاؼ  وكن فيكوف ليو نو

 والنوف نقضى هللا  ئوف و٫نفى  ئوف:
  ض شفففففففففئْىض شفففففففففئْىثففففففففف٘ي ًَفَفففففففففض ًَّفَفففففففففثففففففففف٘ي ًَفَفففففففففض ًَّفَففففففففف

  

  رزغلففففففففٔ ؽزففففففففٔ رزاُففففففففب الص٘ففففففففْىرزغلففففففففٔ ؽزففففففففٔ رزاُففففففففب الص٘ففففففففْى

 ال ن كلم بلساف و ف ٌن، و ٧نا اٜنق  فهذا ينضًا تقرنب لألذىاف ألف هللا   
 لو مقاليد السموات واألرض.

على األ بياا  وقد تكوف الكلمات يوامر و واىى وتشرنعات  رعها هللا 
 .د رب العاٞنٌن واٞنرسلٌن !! ويمرىم  لقياـ هبا لي وقق ٟنم ٕناـ اإلصءفاا عن

                                                           
 عي شِز ثي ؽْشت، عويح القبرٕ ٖ
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  بتالء ىبى اهلل إبزاٍيهبتالء ىبى اهلل إبزاٍيهاا

بو  ىب هللا  براىيم رياض فيو اٞنفسروف واٞنؤولوف على قدرىم،  ما ريص  هللا 
يقاونلهم  ىل ما ورد  ليهم من يصواب يف  وعلى قدر ما وصل  ليو علمهم، واس ندوا

:   أتونل كالـ رب العاٞنٌن يف  النىب األمٌن                                  
        ((ٚٚ)ؿ عمراف )ؿ عمراف  

عاله، فاس ند جّل اٞنفسرنن  ىل ما يف  نُعلِّمهم هللا فيقولوف عن أتونل من هللا جل
هبا  براىيم ىى  اب لى هللا اليت  يف الكلمات هللا بن عباس  ورد عن سيدان عبد

 :، فقاؿاتو وكا ت فرنضة عليو وسنة عندانيمره هللا هبا ليءهر ذاليت  ريصاؿ الفءرة
{{  ُٙ ُٙاِبَتال ُ٘  اِبَتال ٤ً ُ٘اي ٤ً َٗاَس٠ٔ    اي ٤ٛ َٗاَس٠ٔٔباي ٤ٛ ُِْع  ٔباي ُِْعَخ ُِْع  ايٖشٞأغ٢،ايٖشٞأغ٢،  ٔؾٞٔؾٞ  َخ ُِْعََٚخ   ٔؾٞٔؾٞ  اٞيَذَظٔذ،اٞيَذَظٔذ،  ٔؾٞٔؾٞ  ََٚخ

ََُل١ٝ،  ايٖؼاس٢ٔب،ايٖؼاس٢ٔب،  ٜقٗفٜقٗف: : ايٖشٞأغ٢ايٖشٞأغ٢ َُِل ََُل١ٝ،َٚاٞي َُِل َِٓؼاُم،  َٚاٞي َِٓؼاُم،َٚاالِطٔت َٛاٝى،  َٚاالِطٔت َٛاٝى،َٚايٚظ   َٚٔؾَٞٚٔؾٞ  ايٖشٞأغ٢،ايٖشٞأغ٢،  َٜٚؾِشُمَٜٚؾِشُم  َٚايٚظ

ُِ: : اٞيَذَظٔذاٞيَذَظٔذ ًٝٔ َُِتٞك ًٝٔ ًُٞل  ٜؿاس٢،ٜؿاس٢،اأٜلٞظاأٜلٞظ  َتٞك ًُٞلََٚح ١َْٔ،  ََٚح ١َْٔ،اٞيَعا ُٕ،  اٞيَعا ُٕ،َٚاٞئدَتا ـُ  َٚاٞئدَتا َِْت ـَُٚ َِْت ٌُ  اإل٢ِبٔط،اإل٢ِبٔط،  َٚ ٌَُٜٚغِظ ٢ٕ  َٜٚغِظ ٢ََٕٜها   ََٜها

٢ٍ  اٞيَػا٥ٔٔطاٞيَػا٥ٔٔط ِٛ ٢ٍَٚاٞيَب ِٛ َُا٤ٔ   َٚاٞيَب َُا٤ٔ ٔباٞي {{ٔباٞي
ٗ

  

ىذا قوؿ عن سيدان عبدهللا بن عباس وال أبس بو، وىذه سنن سنها لنا رسوؿ هللا 
 واألمر فيها عاـ ٛنمين األانـ. ،ويمران هبا 

الذوؽ يف  الفهم ويرقىيف   فسو جلو من قـو يعلى هللا بن عباس وسيدان عبد
 ىذه الكلمات وقاؿ ٟنم:يف  فذكر ٟنم حقيقة يريرال

اإلطالّ ثالثٕٛ طُٟٗا َٚا ابتًٞ بٗزا ايذٜٔ أحذ ؾأقاَ٘ إال إبشاِٖٝ عًٝ٘ اإلطالّ ثالثٕٛ طُٟٗا َٚا ابتًٞ بٗزا ايذٜٔ أحذ ؾأقاَ٘ إال إبشاِٖٝ عًٝ٘   }}

َٚؾ٢١ايـال٠ ٚايظالّ، قاٍ اهلل تعاىل: ايـال٠ ٚايظالّ، قاٍ اهلل تعاىل:  َِ اي١ٔزٟ  َٚؾ٢١َٚإ٢ِبشاٖٝ َِ اي١ٔزٟ    ، ؾهتب ايٌ، ؾهتب ايٌَٚإ٢ِبشاٖٝ

  {{  ي٘ بشا٠٤ َٔ ايٓاسي٘ بشا٠٤ َٔ ايٓاس
٘

  

                                                           
 طٌي الجِ٘قٖ ّالطجزاًٖ عي اثي عجبص رػٖ   عٌِوب ٗ
 عي عكزهخ ، عي اثي عجبص رػٖ   عٌِوب فٖ الوظزيرا علٔ الظؾ٘ؾ٘ي ٘



 فوزي مذمد أبوزيد الصيخ                 تفسير آيات المهاسبات                           

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 
 : إمامة سيدها إبراوين13               =9ٔٔ+      الفصل الرابع: صىر رمضان          

 :تفصيلهاو 
 :قولو تعاىليف  سورة ال وبةيف  عشرٌ  -ٔ

                                          
                                                     

          ((ٕٕٔٔٔٔ)ال وبة)ال وبة. 
 يوؿ سورة اٞنؤمنوف:يف  وعشر -ٕ

                                                             
                                                        

                                                                 
                                                             

                                                            
         )اٞنؤمنوف()اٞنؤمنوف(. 

 :سورة األحزابيف  وعشر -ٖ
                                                        

                                                       
                                                 

                                                      ((ٖٖ٘٘)األحزاب)األحزاب 

 :ىؤالا الثالثوف
 !ىم يسهم اإلسالـ و رائن اإلسالـ

 :بد ليف ساف ليكوف  ماماً عند هللا يف ن وقق هبؤالا الثالثٌن وال 
 !!! يال نقـو  لعمل هبن كما ننبغى 
 !.من نس ءين ذلب؟ 
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 :هللا إلبراىيم فيها لمات يوحىقاؿ بعض الصاٜنٌن  ف ىذه الكو 
ٚقًبو يًسمحٔ ، ْٚفطو يًٓريإ ،ٚٚيدى يًكسبإ ،أْو ملا ضًُت َايو يًطٝفإ)

( اخترْاى خًٝال

ٙ 
 : يال يف هللا اب اله

 !!أبف يلقى يف انر عظيمة جسده  لناريف  -
 !! بعجل حنيذمالو  لضيفاف فكاف كلما أيتيو ضيي أيتى يف  ، واب اله -
   :.. أبف يمره بذُنوولده يف  واب اله  -                                  

          ((ٕٕٔٓٔٓ  )الصافات)الصافات  .... 
 . قلبو يال نكوف فيو موضن لغًنه يف  واب اله  -

  ففاز  ٞنقاـ حب قاؿ فيو هللا مهننه هبذا اٞنقاـ:
                    ((ٕٕٚٚ)النجم)وىّف بذلب. إي النجم 

  قتساءقتساءواالواالاإلمامة اإلمامة 

 ويان يميل  ىل ذلب: ،وقاؿ البعض
                         : 

 ب الا!!اإلمامة  فسها ىى اال
  مامة اٝنلق؟! ب الا يو بالا يكثر مناىل ىناؾ 

  ّا ٗصفففففزف الشفففففْ  ئا هفففففي ٗكبثفففففيٍّا ٗصفففففزف الشفففففْ  ئا هفففففي ٗكبثفففففيٍ

  

  ّا الظففففففجبثخ ئا هففففففي عففففففزٓ فِ٘ففففففبّا الظففففففجبثخ ئا هففففففي عففففففزٓ فِ٘ففففففب

 ... فاإلمامة ىى البالا األعظم  
                                                           

الصظفز ففٖ  رّاٍ اثْ الؾظي الوظفصْ ٕ ففٖ  زفبة اخجفبر الشهفبى، ّقفي ًقلٌفبٍ هفي  زفبة  طف فخ ٙ
 هؾبطي الشصزاذ ثك  هظز ، ّ اٗؼب  فٖ  خ طخ األصز فٖ اع٘بى القزى الؾب ٓ عشز .
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يف  ألف من يقامو هللا ىذا اٞنقاـ ال نس ءين يف ن ورؾ حركة كبًنة يو صغًنة -
ا كن  يال   ا لو يو حولو  ال إبذف ٣نن نقوؿ للشيف  مالو يويف   فسو يو
 .فيكوف

:    ءين يف نع ذر عن يمر كلفو بو هللا ال نس  -                      
  .اٞنرسالت(اٞنرسالت(  ٖٖٙٙ))
 .وال نس ءين يف ن كاسل يو ن باطئ يو ن واىن أل و قدوة واٝنلق نق دوف بو -
 القياـ أبمر هللا جل وعال.يف  فالبد يف نكوف يكملهم ويعظمهم ويقومهم  -

   ألئمة وقد غفر هللا وقاؿ لو:وىو  ماـ ا كاف رسوؿ هللا                 
                        ((ٕٕ  )الف ح)الف ح  .. 

o صياـ الوصاؿ ومن ذلب كاف نصـو !!! 
o وكاف نقـو الليل كلو على قدـ واحدة ن ذلل ون ضرع ٜنضرة هللا ... 

 ي  نغفر وتقوؿ لو زوج و الءاىرة الوفية السيدة عائشة: اي رسوؿ هللا
 :لب هللا ما تقدـ من ذ بب وما أترير؟ فيقوؿ 

ُٕ َعِبذٟا َػٝهٛسٟا   }} ُٕ َعِبذٟا َػٝهٛسٟا ٜا عا٥َٔؼ١ٝ ٜأؾال ٜأٝنٛ {{ٜا عا٥َٔؼ١ٝ ٜأؾال ٜأٝنٛ
ٚ

  

o وال ٩نلو  ال  ،وال ندريل  ال على ذكر ،وكاف ال نقـو  ال على ذكر
 .و ذا انـ تناـ عيناه وقلبو ال نناـ ،على ذكر

o  م ببناا اٞنسجد يال عمل، فإذا يمرىيف  وأيَّب  ال يف نشارؾ  ريوا و
اي رسوؿ هللا  ان  عهم، فيقولوف:كاف نقـو بنفسو ُنمل الءوب م

  كفيب ىذا العمل، فًنفض، فيقولوف:
  صوفففففففففف صوفففففففففف لففففففففففئي قصففففففففففيًب ّالٌجففففففففففٔ ٗلففففففففففئي قصففففففففففيًب ّالٌجففففففففففٔ ٗ

  

  لففففففففففذاا هٌففففففففففب الصوفففففففففف  الوؼففففففففففل لففففففففففذاا هٌففففففففففب الصوفففففففففف  الوؼففففففففففل 

  

                                                           
 طؾ٘ؼ هظلن ّهظٌي ا هبم اؽوي 7
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 كيي ن قاعدوف ون كاسلوف والرسوؿ يمامهم نعمل؟!
 ي و: ًنىف األثر الشه سافر نوزعوف العمل فيخ ار األ ق، فقد ورد و ذا -
َٞٓ   ،،ؾـٞ طؿش ؾأَش بإؿالح ػا٠ٕؾـٞ طؿش ؾأَش بإؿالح ػا٠ٕ  نإ نإ   )) َٞٓ ؾكاٍ سدٌ ٜا سطٍٛ اهلل عًـ ؾكاٍ سدٌ ٜا سطٍٛ اهلل عًـ

َٞٓ طًـدٗا  ،،رعٗارعٗا َٞٓ طًـدٗاٚقاٍ آخش عًـ َٞٓ طبدٗا ؾكاٍ سطٍٛ اهلل   ،،ٚقاٍ آخش عًـ َٞٓ طبدٗا ؾكاٍ سطٍٛ اهلل ٚقاٍ آخش عًـ ٞٓ : : ٚقاٍ آخش عًـ ٞٓ ٚعًـ ٚعًـ

قذ عًـُُت أْهِ قذ عًـُُت أْهِ : : ؾكاٍؾكاٍ  ،،ؾكايٛا ٜا سطٍٛ اهلل ْـخٔ ْهؿـٝوؾكايٛا ٜا سطٍٛ اهلل ْـخٔ ْهؿـٝو  ،،مجع ايـخٛبمجع ايـخٛب

ذٙ إٔ ٜشاٙ َتُٝٓضٟا ذٙ إٔ ٜشاٙ َتُٝٓضٟا ٕ ايًـ٘ ٜهشٙ َٔ عبٕ ايًـ٘ ٜهشٙ َٔ عبؾإؾإ، ، تهؿْٛٓـٞ ٚيهٓـٞ أنشٙ إٔ أمتٝٓض عًـٝهِتهؿْٛٓـٞ ٚيهٓـٞ أنشٙ إٔ أمتٝٓض عًـٝهِ

.(.(ٚقاّ ؾذُع ايـخٛبٚقاّ ؾذُع ايـخٛب  ،،بـني أؿخاببـني أؿخاب
ٛ 

ِٓ نٓش سادعٟا ؾك) )   - ِٓ نٓش سادعٟا ؾكٚنإ ؾـٞ طؿش ؾٓضٍ إيـ٢ ايـال٠ ث ـٌٝ ٜا سطٍٛ ايًـ٘ ـٌٝ ٜا سطٍٛ ايًـ٘ ٚنإ ؾـٞ طؿش ؾٓضٍ إيـ٢ ايـال٠ ث

ِٔ ::كاٍكاٍؾؾ  ،،ؾكايٛا ْـخٔ ْعكًـٗاؾكايٛا ْـخٔ ْعكًـٗا  ،،أعكٌ ْاقتـٞأعكٌ ْاقتـٞ: : أٜٔ تشٜذ ؾكاٍأٜٔ تشٜذ ؾكاٍ ِٔ ال ٜظتٔع ال ٜظتٔع

 ٜ ((أحذنِ بايٓاغ ٚيٛ ؾـٞ ٝقِل١ُ َٔ طٛإىأحذنِ بايٓاغ ٚيٛ ؾـٞ ٝقِل١ُ َٔ طٛإى
 :اإلمامةيرين م ٞنشقة 

ي ق اللوظات عندما كاف نعاىن من سكرات اٞنوت ربط ريسو بعصابة يف  حب –
 مهم ي و:، ٞناذا ؟ أل و عل  يذاف الصالةوقاـ مس نداً على العباس وعلّى عندما ٚنن 

{{  ٔ٘ ٣ٔ اٜل ُسٝنَٛع ٔؾٝ َِٝش ٔؾٞ ٔدٜ ٘ٔاٜل َخ ٣ٔ اٜل ُسٝنَٛع ٔؾٝ َِٝش ٔؾٞ ٔدٜ {{  اٜل َخ
  .. صالة إي -ٓٔ

                                                           
ئى   : ) لغفي الؾض٘فش ففٖ ث٘فبى هفب لف٘ض ثؾفيٗشُذا األصز علٔ شِزرَ اٗصزف لَ ئطٌب  قبا فٖ ا 8

را  اى ٗوفزِي ًفظفَ ففٖ شفٖذ قفبلْا ًؾفي لكفي رّٕ اًفَ ا ،ا ٗصفزف(: ٗكزٍ الصجي الوزو٘ش عي اخَ٘
قبا قي علوذ اًكن ركفًْٖ ّلكي ا زٍ اى ارو٘ش عل٘كن فاى   ٗكفزٍ هفي عجفيٍ اى  ًكف٘ك ٗب رطْا  

) ئى   ٗكزٍ الصجي الوزو٘ش علٔ  :ؽيٗش: ّفٖ الوقبطي الؾظٌخ للظخبّٕ. ٗزاٍ هزو٘شا عي اطؾبثَ
ٗفذ ففٖ ار ،نا ٗزٓ لك هي الْ  هض  هفب رفزٓ لِفجخ هي ا اعزفَ ّط٘أرٖ فٖ ا خ٘ز فٖ طؾ(: اخَ٘

الشزٗف ألثٖ ال٘وي ثي عظب ز فٖ الك م علٔ األصزح هب ًظَ ّٗإٗيٍ هب رّٕ اًفَ  ذعشذ روضبا الٌص
قفي علوفذ اًكفن ركففًْٖ ّلكفي : قبلْا ًؾي ًكف٘ك ٗفب رطفْا   قفبا) ارا  اى ٗوزِي ًفظَ فٖ شٖذ 
ّقفي ن فزٍ .ٍ هي عجيٍ اى ٗزاٍ هزو٘شا علٔ اطؾبثَ ( ّشزف ّ فزما زٍ اى ارو٘ش عل٘كن فاى   ٗكز

ز، ّاهفز اطفؾبثَ ّهي رْاػصَ عل٘فَ الظف ح ّالظف م اًفَ  فبى ففٖ طفف: فقبا (الشرقبًٖ فٖ شزؽَ
: فقفبا  ،علفٔ ؽجخِفب: علفٖ طفلخِب، ّقفبا صبلفش: علٖ نثؾِب، ّقبا آخز: ثطِْ شبح، فقبا اؽيُن
علوفذ اًكفن ركففًٌْٖ، ّلكفي : )) طفْا  ، ًكف٘فك الصوف ، فقفبافقبلْا ٗب ر)) ّعلٖ عوع الؾطت (( 

 ((.، ّئى   طجؾبًَ ّرصبلٔ ٗكزٍ هي عجيٍ اى ٗزاٍ هزو٘شا  ث٘ي اطؾبثَا زٍ اى ارو٘ش عل٘كن
، ّفٔ ط٘زح ال٘صوزٓ ّفٔ ربرٗخ الخوف٘ض ألؽفْاا اًففض اليٗي الظفيٓالْافٖ ثبلْف٘بد، لظ ػ  9

 هـ. 633المكى المتوفى سنة الحسن الديار بكري حسين بن دمحم بن لإلمام ًف٘ض 
 عي عضوبى ثي اثٔ الصبص، الوظٌي الغبهع  ٓٔ
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 ىذه ىى اإلمامة، ما معىن اإلمامة؟
يوؿ الناس قيامًا أبمر هللا ليكوف قدوة ٞنن ريلفو نق دوف بفعالو قبل يف نكوف ىو 
فكاف يصوابو  أيمر  ليسر و ألريي ّ!! وأيريذ  فسو  أل د !! يقوالو، ولذلب كاف 

اٜنكماا الفقهاا العلماا الذنن كادوا من فقههم يف نكو وا ي بياا نق دوف هبدنو قبل يف 
 :نعملوف بقولو

  دوف بفعالو، تلكم ىى اٞنسئولية:أيريذ  فسو  أل د فكا وا نقأل و أيمر  ليسر و
{{  ِِ ِِٝن٥ًٝه ِِ  َساع٣َساع٣  ٝن٥ًٝه َِِٚٝن٥ًٝه ٍْ  َٚٝن٥ًٝه ٍََِْظ٦ُٛ ِٔ  ََِظ٦ُٛ َِٔع ٘ٔ   َع ٖٝٔت ٘ٔ َسٔع ٖٝٔت {{َسٔع

ٔٔ
  

           : 
نـؤ اٞنصلٌن الذإ  اإلمامة  ذا كا ت  مامة الصالة ٓن اج  ىل يف نكوف اٞنرا -

 ! لك اب هللا ويرعاىم ٜندود هللادنن هللا ويقرؤىم يف  يفقههم
 .الدعوة  ىل هللا؟يف  فما  لكم إبمامة اٝنلق  -
 :فهذه ٓن اج  ىل يف نكوف اٞنرا -

o  دند اٜنذر،  دند الورع،  دند األريذ بدنن هللا . 
o  كل ي فاسويف    دند ال مسب ُنبيب هللا ومصءفاه: 

  !وال نسكن سكنة !  فال ن ورؾ حركة 
  عن حبيب هللا ومصءفاه  ال  ذا قاسها ّنا ورد. 
   وال ننءق بكلمة  ال  ذا وزهنا! أل و نؤريذ منو

 لكلمة، كلم و ميزاف !!نزف هبا الناس يحواٟنم 
 ويعماٟنم ويفعاٟنم:

                                ((ٖٖٔ٘ٔ٘  )األ عاـ)األ عاـ  

                                                           
 الجخبرٕ ّهظلن عي اثي عوز رػٖ   عٌِوب ٔٔ
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))فامشوا عليو! ولكن  فا ظر   نقل هللا      )) ..! 
 .ا نة رسوؿ هللا يف   ذاً الصراط اٞنس قيم

 العمل أبوامر هللا  ىل ي و صار  يف  دق ويف  فقد وصل
يف  كالصراط اٞنس قيم والذال ذكر ذلب ىو مواله جل

مراعاة حدود هللا وتءبيق يوامر هللا يف  دق ويف  عاله، وصل
  ىل يف قاؿ لنا فيو هللا:

                                          ((ٚٚ  )اٜنشر)اٜنشر    
                                        ((ٖٖ--ٗٗ  )النجم)النجم 

  نفاية اهلل لألتكياءنفاية اهلل لألتكياء

 :لو كاف االب الا سخءاً وغضباً من هللا كما تصور بعض اٞنسلمٌن
 !! رسلو وي بيائو يٗنعٌن ٞنا اب لى هللا 

 ُسئل النر ي:كما لكن  
{{  ٟٗ ٟٜٗأ ٖٓاغ٢  ٜأ ٖٓاغ٢اي ٍَؾؾ  ٤ّ؟٤ّ؟َبالَبال  ٜأَػٗذٜأَػٗذ  اي ٍَٜكا َٝا٤ُ،اأٜلاأٜل  ::ٜكا َٝا٤ُ،ِْٔب ِٖ  ِْٔب ُِٖث َٕ،  ُث ـٖأيُخٛ َٕ،اي ـٖأيُخٛ ِٖ  اي ُِٖث ٌُاأٜلاأٜل  ُث ٌََُِج ٌُ ٜؾاأٜلٜؾاأٜل  ََِج ٌُ ََِج {{ََِج

ٕٔ
  

 : ومن ىنا كا ت قصة االب الا إلبراىيم 
ل لك وىذا يوؿ دليل جعلو هللا ، لزايدة اإل٬ناف وقوة اإلسالـ لعباد الر٘نن 

 .مؤمن وثق يف هللا وتوكل على مواله و  نفوض يمره  ال  ىل هللا 
يرسلو  ،ىو سيدان يبو  درنو اٝنوالين فهذا رجل من يصواب رسوؿ هللا 

قر ف يف زمن عى النبوة وزعم ي و ننزؿ عليو د  ا ىل األسود العنس  رجل  رسوؿ هللا 
 :فذىب  ليو، رسوؿ هللا 

                                                           
 هظٌي اؽوي عي طصي ثي اثٖ ّقبص رػٖ   عٌَ ٕٔ
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قاٍ: أتؤَٔ قاٍ: أتؤَٔ   تؤَٔ أْٞ ْيب اهلل؟ قاٍ: ال أمسع،تؤَٔ أْٞ ْيب اهلل؟ قاٍ: ال أمسع،أأ  ،،ؾكاٍ ي٘ بعذ إٔ مسع٘ؾكاٍ ي٘ بعذ إٔ مسع٘  ))

  ..٘ إال اهلل ٚإٔ حمُذٟا سطٍٛ اهلل٘ إال اهلل ٚإٔ حمُذٟا سطٍٛ اهللإٔ حمُذٟا سطٍٛ اهلل؟ قاٍ: أػٗذ إٔ ال إيإٔ حمُذٟا سطٍٛ اهلل؟ قاٍ: أػٗذ إٔ ال إي

ؾإرا قاٍ ؾإرا قاٍ   ا قاٍ ي٘ أتؤَٔ بٞ؟ قاٍ: ال أمسع،ا قاٍ ي٘ أتؤَٔ بٞ؟ قاٍ: ال أمسع،ٚنًُٚنًُ  ،،ؾهشسٖا عًٝ٘ عذ٠ َشاتؾهشسٖا عًٝ٘ عذ٠ َشات

  ي٘ أتؤَٔ مبخُذ سطٍٛ اهلل نشس ايؼٗادتني.ي٘ أتؤَٔ مبخُذ سطٍٛ اهلل نشس ايؼٗادتني.

ٚيهٓ٘ بؿلٌ اهلل حذخ ي٘ َا حذخ َع ٚيهٓ٘ بؿلٌ اهلل حذخ ي٘ َا حذخ َع   ،،ؾذُع ي٘ اذتٛب ٚأيكٛٙ يف ايٓاسؾذُع ي٘ اذتٛب ٚأيكٛٙ يف ايٓاس

حت٢ حت٢   ،،ٚمل حتشم إال حباي٘ٚمل حتشم إال حباي٘  ٤ٞ٤ٞؾكذ خشج َٔ ايٓاس ٚمل تلشٙ بؼؾكذ خشج َٔ ايٓاس ٚمل تلشٙ بؼ  ،،إبشاِٖٝ ارتًٌٝإبشاِٖٝ ارتًٌٝ

  ..ثٝاب٘ مل حتشقٗا ايٓاسثٝاب٘ مل حتشقٗا ايٓاس

  ،،ؾكاٍ ي٘ قّٛ األطٛد: إٕ أبكٝت ٖزا ايشدٌ بني ظٗشاْٝٓا ؾنت ب٘ قَٛوؾكاٍ ي٘ قّٛ األطٛد: إٕ أبكٝت ٖزا ايشدٌ بني ظٗشاْٝٓا ؾنت ب٘ قَٛو

  ..ؾدشج إىل املذ١ٜٓؾدشج إىل املذ١ٜٓ  ،،ؾأخشد٘ َٔ ٖٓاؾأخشد٘ َٔ ٖٓا

ؿخاب٘ ؿخاب٘ أأيهٓ٘ نإ قذ أْبأ يهٓ٘ نإ قذ أْبأ   ،،األع٢ًاألع٢ً  قذ ذتل بايشؾٝلقذ ذتل بايشؾٝل  ٚنإ سطٍٛ اهلل ٚنإ سطٍٛ اهلل 

  ؾدشج طٝذْا أبٛ بهش ٚطٝذْا عُش الطتكباي٘ ٚأحاطٛا ب٘ ٚاعتٓكٛٙ.ؾدشج طٝذْا أبٛ بهش ٚطٝذْا عُش الطتكباي٘ ٚأحاطٛا ب٘ ٚاعتٓكٛٙ.  ،،بزيوبزيو

  ::ٚقاٍ طٝذْا عُش ٚقاٍ طٝذْا عُش 

  اذتُذ هلل ايزٟ أحٝاْٞ حت٢ ػٗذت ػبٝ٘ ارتًٌٝ إبشاِٖٝ اذتُذ هلل ايزٟ أحٝاْٞ حت٢ ػٗذت ػبٝ٘ ارتًٌٝ إبشاِٖٝ 

 .!!!!  ))1313يف أ١َ حمُذ يف أ١َ حمُذ 
توفيق هللا فكل مؤمن نذكر هللا ون وكل على مواله فلو  صيب وافر من معو ة هللا و 

  ن و:يف كل يمر نن ابو يف ىذه اٜنياة ألف هللا قاؿ يف ك ابو عز 
                                                                    

               ((ٕٕ--  ٖٖ)الءالؽ)ل بالا.وكل عناا وك يإ كافيو ... نكفيو كل ىم الءالؽ 
 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى  لو وصوبو وسلم

                                                           
 ط٘ز اع م الٌج ذ ّا ضز  زت الزبرٗخ . ٖٔ
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  )الصافات()الصافات(                                        
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  قصة الفداءقصة الفداء..1414
ريال  براىيم يف منامو نـو الثامن من ذإ اٜنجة ي و نذبح ابنو، فرتو ال يف يمره، 

رال يف نـو ال اسن، فظن يهنا من الشيءاف، ور ىا مرة ويريذ نُفكر، وريال ذلب مرة يري
 اثلثة يف نـو العيد نـو العا ر من ذإ اٜنجة ف يقن يهنا رؤاي حقة، فنحضر  بنو وقاؿ لو:

                           ::  

يف نُعلِّمنا الشورال يف كل يمر، فكثًن من  نشاوره حب يف ذُنو، ألف هللا نرند
األحباب ال ٪نب الشورال، نقوؿ بعض الصاٜنٌن: لو  اور  دـ اٞنالئكة ما ريرج من 

  اٛننة!!                  ((ٜٜٔ٘ٔ٘)ؿ عمراف )ؿ عمراف                        ((ٖٖٛٛ)الشورال)الشورال. 
 : سيدان  براىيم  اور  بنو، و رح لو  ل فصيل

                           : 
رؤاي األ بياا  عرؼ يف             وأل و م علم يف بيت النبوة 

 :وح ، كما قاؿ 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َٜا  إ٢ َٜاُسِؤ َٝا٤ٔاأٜلاأٜل  ُسِؤ َٝا٤ِْٔٔب ْٞ   ِْٔب ْٞ َِٚح {{َِٚح

ٔ
  

              ::  

     نقل صابراً، سيدان موسى قاؿ:                             ((ٜٜٙٙ)الكهي)الكهي 
فصحي، لذلب ٩نب على اٞنؤمن  فسو يف الصابرنن، و  نصحي، لكن سيدان  ٚناعيل يدريل 
 يف نُدريل  فسو يف وسط الصاٜنٌن:

                      ((ٜٜ)العنكبوت)حب نس ءين يف نصل  ىل ما نرند، ويف  العنكبوت
فنريذه وذىب بو  ىل ِمىن، وتظاىرا أبهنما ذىبا لو الءرنق السدند،  ٪نقق هللا 

                                                           
 طؾ٘ؼ الجخبرٕ ّالززهذٕ عي اثي عجبص  ٔ
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ليصءادا يو ليجمعا اٜنءب، ومعهما حبل وسكٌن، وقاؿ ألبيو: ا وذ اٞندنة، وكبين 
األمٌن  يذ يمر هللا، فنمر هللا على وجه  حب ال تنظر  ىل وجه  ف جزع عند تنف

 :األثريف  وردولذلب جحينل يف نهبط سرنعاً ويف نضن نده على رقب و، 
قاٍ دتربٌٜ عًٝ٘ ايظالّ: ٜا دربٌٜ أْت َع قٛتو ٌٖ قاٍ دتربٌٜ عًٝ٘ ايظالّ: ٜا دربٌٜ أْت َع قٛتو ٌٖ   ايٓيب ايٓيب إٔ إٔ   }}

  ::ٜا حمُذ ثالخ َشاتٜا حمُذ ثالخ َشات  قاٍ: ْعِقاٍ: ْعِ؟ ؟ أعٝٝت قطأعٝٝت قط

عشؾ أدسن٘ عشؾ أدسن٘ ّٜٛ أيكٞ إبشاِٖٝ يف ايٓاس ؾأٚح٢ ايًـ٘ إيٞ ٚأْا حتت ايّٜٛ أيكٞ إبشاِٖٝ يف ايٓاس ؾأٚح٢ ايًـ٘ إيٞ ٚأْا حتت اي  األٚىل:األٚىل:

َٕ امسو َٔ دٜٛإ املال٥ه١ ؾٓضيت  َٕ امسو َٔ دٜٛإ املال٥ه١ ؾٓضيت ؾٛعضتٞ ٚداليٞ ي٦ٔ طبكو إىل ايٓاس ألحمٛ ؾٛعضتٞ ٚداليٞ ي٦ٔ طبكو إىل ايٓاس ألحمٛ

  ؟؟إيٝ٘ بظشع١ ؾأدسنت٘ بني ايٓاس ٚايـٗٛا٤ ٚقذ أعٝٝت ؾكًت: ٜا إبشاِٖٝ أيو حاد١إيٝ٘ بظشع١ ؾأدسنت٘ بني ايٓاس ٚايـٗٛا٤ ٚقذ أعٝٝت ؾكًت: ٜا إبشاِٖٝ أيو حاد١

  قاٍ: أَا إيٝو ؾال.قاٍ: أَا إيٝو ؾال.

حني أَش إبشاِٖٝ ٜزبح ٚيذٙ أٚح٢ ايًـ٘ إىل إٔ أدسن٘ ؾٛعضتٞ حني أَش إبشاِٖٝ ٜزبح ٚيذٙ أٚح٢ ايًـ٘ إىل إٔ أدسن٘ ؾٛعضتٞ   ايجا١ْٝ:ايجا١ْٝ:

َٕٓ ٚداليٞ ي٦ٔ طبكو ٚداليٞ ي٦ٔ طبكو  َٕٓ ايظهني إىل حًك٘ ألحمٛ َٔ دٜٛإ املال٥ه١ ؾٓضيت َٔ دٜٛإ املال٥ه١ ؾٓضيت امسو امسو ايظهني إىل حًك٘ ألحمٛ

  بظشع١ حت٢ حٛيت ايظهني يف ٜذٜ٘ بؿذا٤ ٚيذٙ.بظشع١ حت٢ حٛيت ايظهني يف ٜذٜ٘ بؿذا٤ ٚيذٙ.

حني س٢َ ٜٛطـ يف ادتب ؾأٚح٢ ايًـ٘ إيٞ إٔ أدسن٘ ؾٛعضتٞ حني س٢َ ٜٛطـ يف ادتب ؾأٚح٢ ايًـ٘ إيٞ إٔ أدسن٘ ؾٛعضتٞ   ايجايج١:ايجايج١:

ٚداليٞ ي٦ٔ طبكو إيٞ قعش ادتب ألحمٕٛ امسو َٔ دٜٛإ املال٥ه١ ؾٓضيت ٚداليٞ ي٦ٔ طبكو إيٞ قعش ادتب ألحمٕٛ امسو َٔ دٜٛإ املال٥ه١ ؾٓضيت 

ؿدش٠ ناْت يف قعش ادتب ؾأْضيت٘ عًٝٗا ؿدش٠ ناْت يف قعش ادتب ؾأْضيت٘ عًٝٗا   بظشع١ ؾأدسنت٘ يف ايؿلا٤ ؾشؾعت يـ٘بظشع١ ؾأدسنت٘ يف ايؿلا٤ ؾشؾعت يـ٘

طاملٟا ؾعٝٝت ٚنإ ادتب َأ٣ٚ اذتٝات ٚاألؾاعٞ ؾًُا أحظٔ ب٘ قايت نٌ ٚاحذ٠ طاملٟا ؾعٝٝت ٚنإ ادتب َأ٣ٚ اذتٝات ٚاألؾاعٞ ؾًُا أحظٔ ب٘ قايت نٌ ٚاحذ٠ 

يـاحبتٗا إٜاى إٔ تتخشنٞ ؾإٕ ْبٟٝا نشميٟا ْضٍ ظٛاسْا ؾًِ ختشج ٚاحذ٠ َٔ يـاحبتٗا إٜاى إٔ تتخشنٞ ؾإٕ ْبٟٝا نشميٟا ْضٍ ظٛاسْا ؾًِ ختشج ٚاحذ٠ َٔ 

 َٓٔ َٔٓ ٚنشٖا إال أؾع٢ ؾإْٗا خشدت ٚقـذت يذغ٘ ؾـخت بٗٔ ؿٝخ١ ؿُتت آراْٗ ٚنشٖا إال أؾع٢ ؾإْٗا خشدت ٚقـذت يذغ٘ ؾـخت بٗٔ ؿٝخ١ ؿُتت آراْٗ

{{  ا١َا١َإىل ّٜٛ ايكٝإىل ّٜٛ ايكٝ
ٕ

  

 :ولذلب قاؿ 
       : طناً وظاىراً هلل، وىذا  سالـ الوجو هلل : 

                                                           
 ص عي اثٔ ُزٗزح القزؽب ٕ
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       :   مو ىابيل وتقبلو هللا و زؿ الكبش الذإ قد  منو، وكاف

وفدال بو  ر هللا  ٚناعيل عليو وعلى  بينا  نرعى يف اٛننة، وظل نرعى حب ي زلو هللا 
 وعلى يبيو  براىيم يفضل الصالة ويمت السالـ.

  تهزيه اهلل إلبزاٍيهتهزيه اهلل إلبزاٍيه

جعل إلبراىيم األولية يف  إلبراىيم ال نُعد وال ٪ُند، فإف هللا  تكرًن هللا 
ياا ال تعد وال ٓند، يف اٞنلة اٜننيفية والشرنعة اإلسالمية، فإبراىيم يوؿ من اري نت، ي 

ورينت يبنااه وذرن و، و براىيم يوؿ من قل م يظفاره، و براىيم يوؿ من  بت الشيب يف 
 ريسو، فقاؿ:
ٍَ  ََٖزا؟ََٖزا؟  ََاََا  َسٚب،َسٚب،  َٜاَٜا  }} ٍَٜؾٜكا ُِ،  َٜاَٜا  َٜٚقاّساَٜٚقاّسا: : ٜؾٜكا ٖٝٔ ُِ،إ٢ِبَشا ٖٝٔ ٍَ  إ٢ِبَشا ٍَٜقا {{  ٜقاّساٜقاّساََٚٚ  ص٢ِدْٔٞص٢ِدْٔٞ  َسٚب،َسٚب،: : ٜقا

ٖ
  

 :يوؿ من نُك سى نـو القيامة قاؿ  و براىيم 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ٍَ  إ٢ ٖٚ ٍَٜأ ٖٚ ِٔ  ٜأ ََِٔ َّ  ُٜٞهَظ٢ُٜٞهَظ٢  ََ ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ُِ   اٞئك ٖٝٔ ُِ إ٢ِبَشا ٖٝٔ {{إ٢ِبَشا

ٗ
  

، فإبراىيم يوؿ من وحب ن ضح اٞنعىن: كلمة يوؿ أنريذىا دائمًا بعد اٜنبيب 
لو:  ؿ هللا النبوة يف ذرن و، من ي و عندما قا جعل هللا ، نُكسى بعد رسوؿ هللا 

                                                             ((ٕٕٔٗٔٗ)البقرة)البقرة 
  ال  نف لنا  لظاٞنٌن، وقاؿ هللا تعاىل:                                      

ي بياا بين اسرائيل كلهم من  بنو  سواؽ، فإسواؽ منو   لكن جعل هللا الصافات(الصافات(ٖٖٔٔٔٔ))
نعقوب، وكلهم منو، من يف  براىيم كاف لو حواا ٙنسة عشر ولد غًن  سواؽ من 

 وجعل هللا لسءٌن، لكن النبوة كا ت يف  سواؽ، زوجات يريرايت تزوج هبن يف ف
 .و سيدان دمحم رييار األ بياا يف الد يا وا ريرة وريإنهم من ذرنة  ٚناعيل وى

                                                           
 شصت ا ٗوبى للجِ٘قٖ عي اثٖ ُزٗزح  ٖ
 الجخبرٕ ّهظلن عي اثي عجبص  ٗ



 فوزي مذمد أبوزيد الصيخ                 تفسير آيات المهاسبات                           

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 
 : قصة الفداء14                            =ٖٕٓ+      الفصل الرابع: صىر رمضان         

  الذبيح إمساعيلالذبيح إمساعيل

العلم ٩نعلوف الذبيح ىو  سواؽ وليو  ٚناعيل،  وكثًن من اٞنفسرنن ومد عو
 الع ماد على الرواايت اإلسرائيلية اليت  قلوىا بغًن ٕنويص، من يف الشيخ دمحم م وا 
 الشعراوإ ر٘نة هللا عليو توىل دحض ذلب حب من ال وراة واإل٤نيل، وقاؿ ر٘نة هللا

حفظ بعض ا ايت يف ال وراة من  عليو: من يف ىؤالا القـو حر فوا  ال يف هللا 
، ومن ىذه ال ورني واليت فيها أتنيد ٟنذا الدنن الذإ جاا بو سيد األولٌن وا ريرنن 

ا ايت ما ورد يف ال وراة: )َذَبح  براىيم بكره وحيده( والبكر ىو  ٚناعيل وكاف وحيدًا، 
ه ا نة وجااوا ّنا ورد عنهم من يقاصيص فيها عجب عجاب، لكنها لكنهم تركوا ىذ

 وسورة الصافات واضوة وضوح ال لبو فيو:، ليست صويوة يف ك اب هللا 
                                                                            

                                                                   
                                                                      

                                                             
                                                                  

                                                    بعد قصة
الذبيح بش ره إبسواؽ  بيًا من الصاٜنٌن،   يف الذبح مت يف موضن البيت اٜنراـ، وينن 

 :قاؿ رجل للنر ٜنراـ؟!! و سواؽ كاف يف فلسءٌن،   سواؽ من موضن البيت
، ْبنَ ا ايَ }  بِيَوٌْنِ  ٘٘{ َعَلْيوِ  نُػْنِكرْ  َو َْ   اَّلل ِ  َرُسوؿُ  فَػ َػَبس مَ  الذ 

ال نهادف يف ريءن، فلو كاف ىذا غًن صويح لقاؿ لو: ال تقل ذلب،  والرسوؿ 
يبوه يف نذُنو واف داه ّنائة لكنو  بن الذبيح  ٚناعيل، و بن الذبيح عبد هللا، عندما يراد 

الصويح ىو سيدان  ٚناعيل لكن ىذه األقواؿ ال٤نادؿ فيها،  فالذبيح على القوؿٗنل، 
وال  ُكثر اٜندنث فيها، عرفنا اٜنق اليقٌن، فال ٤نادؿ اٞنشككٌن وال اٞن شككٌن، و٥نمد 

                                                           
 الؾب ن فٖ الوظزيرا عي هصبّٗخ ثي اثٖ طف٘بى  ٘



 فوزي مذمد أبوزيد الصيخ                 تفسير آيات المهاسبات                           

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 

ttttttttttttttttttttttttttttttttt 
 : قصة الفداء14                            =ٕٗٓ+      الفصل الرابع: صىر رمضان         

 يف ياتان اليقٌن. هللا 
على ند  براىيم ريليل الر٘نن بناا بيت هللا اٜنراـ، ووضوو لو وبي نو  جعل هللا 

  لو:                             ((ٕٕٙٙ)اٜنم)وجعل على ند ذرن و بناا بيت  اٜنم
اٞنقدس، حيث الذإ بناه يوؿ مرة ىو سيدان نعقوب بن  سواؽ بن  براىيم عليهم وعلى 

  بينا يفضل الصالة ويمت السالـ.
  جعل هللا لو لساف صدؽ يف ا ريرنن:                                

فال ُ صل  صالة  ال و صل  وُ سلم على سيدان دمحم وعلى سيدان  براىيم،  الشعراا(الشعراا(ٗٛٗٛ))
وعلى  ؿ سيدان  براىيم أل و طلب من هللا يف نكوف لو لساف صدؽ من األمة الصادقة 

 يف ا ريرنن.
 براىيم يوؿ من  س ب مناسب اٜنم، فلم نكن قبل ذلب حم،   وجعل هللا 
   كاف ىناؾ طواؼ:               ((ٕٕٔٛٔٛ)البقرة)فنراىم اٞنناسب. البقرة 
 :مناسب اٜنم وجعل هللا 

نءوفوا  لبيت الذإ بناه تذكرة دائمة للمؤمنٌن أبفعاؿ  براىيم وزوجو و بنو، 
 براىيم و ٚناعيل، ونسعوا يف اٞنوضن الذإ سعت فيو ىاجر زوجة  براىيم، ونشربوا من 

فيو  براىيم  ٚناعيل، ونقفوا على اٞنوضن الذإ عر ؼ هللا إل النبن الذإ ي بعو هللا 
على عرفات مناسب اٜنم، قاؿ لو جحينل: عرفت، قاؿ:  عم، ونرموف اٛنمرات يف 
اٞنوضن الذإ رمى فيو  براىيم  بليو عندما يراد يف نصده عن تنفيذ يمر هللا .. فاٜنم  

ٚناعيل عليهم وعلى  بينا يفضل كلو تذكرة ِنليل هللا  براىيم، وزوجو ىاجر، و بنو  
 الصالة والسالـ.

عدًا و رحها ٪ن اج  ، و٥نن ذكرانىاٙمقامات سيدان  براىيم يف القر ف ال ت ناىى
 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى  لو وصوبو وسلم ىل وقت طونل، 

                                                           
  .ئثزاُ٘ن  خُ ل  ثٌب  اطزار خُ براعع  ز  ٙ
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  ٔاألضخيةاألضخية..1515
وسن  لنا فيو رسوؿ  ،ة الذبيح  ٚناعيل من يبيو  براىيمىو قص سر عيد األضوى

ثواب ال نُعد وال ٪ُند وسنواوؿ يف هللا ي األضوية، واألضوية فعل لو عملو اٞنرا لو 
 : بٌن بعضو لنعرؼ فائدة ىذا العمل الذإ قاؿ لنا فيو سيدان رسوؿ هللا 

{{  ١ٖٝٓ ١ُٖٝٓط ِِ  ُط ِِٜأٔبٝٝه َِ  ٜأٔبٝٝه ٖٝٔ َِإ٢ِبَشا ٖٝٔ {{  إ٢ِبَشا
ٕ

  

ومن ر٘ن و جاا  ،نةفعل ىذه السُ  ة عن سيدان  براىيم، ورسوؿ هللا ن  نعين سُ 
 بكبشٌن وذُنهما بنفسو، والكبش األوؿ قاؿ فيو:

{{  ِٖ ُٗ ٤ً ِٖاي ُٗ ٤ً ٕٖ  اي ٕٖإ٢ ِٔ  ََٖزاََٖزا  إ٢ َِٔع َٖٔتٞ  َع َٖٔتٞٝأ ُّٔٝعا  ٝأ ُّٔٝعاَد ِٔ  َد ُٖ َِٔٔ ُٖ ٢َٗذ  َٔ ٢َٗذَػ ِٛٔحٝٔذ،  ٜيٜوٜيٜو  َػ ِٛٔحٝٔذ،ٔبايٖت ٢َٗذ  ٔبايٖت ٢َٗذََٚػ {{  ؽ٢ؽ٢ٔباٞيَبالٔباٞيَبال  ٔيٞٔيٞ  ََٚػ
ٖ

  

 حب ال نشقُّ يحٌد على  فسو، والثاين قاؿ فيو: ،اعنا كلنالنر نعين ضو ى 
ِٔ  ََٖزاََٖزا  }} َِٔع ُٖٕذ  َع ُٖٕذََُخ ٢ٍ  ََُخ ٢ٍَٚآ ُٖٕذ  َٚآ ُٖٕذََُخ {{  ََُخ

ٗ
  

  الثواب األول: مػفزة الذىوبالثواب األول: مػفزة الذىوب

ولذلب بدي اٞنسلموف يف عصره يف ال ضوية وقد حث هم على ذلب، ٞناذا؟ أل و بٌن  
 وقاؿ ٟنا:عندما حض   بن و السيدة ال قية النقية السيدة فاطمة على األضوية 

١َُٝ،  َٜاَٜا  }} ١َُٝ،ٜؾأط َٔٞ  ٜؾأط ِٛ َٜٔٞق ِٛ ٖٝٔتٜو  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜق ٖٝٔتٜوٝأِكٔخ َٗا،  ٝأِكٔخ َٗٔذٜ َٗا،ٜؾاِػ َٗٔذٜ ُ٘  ٜؾاِػ ْٖ ُٜ٘ؾإ٢ ْٖ َِٓذ  ٜئوٜئو  ُِٜػٜؿُشُِٜػٜؿُش  ٜؾإ٢ َِٓذٔع ٢ٍ  ٔع ٖٚ ٢ٍٜأ ٖٚ َٛٞش٠ٕ  ٜأ َٛٞش٠ٕٜق ُٛٝش  ٜق ُٛٝشَتٞك   َتٞك

ِٔ َِٔٔ َٗا  َٔ َٔ َٗاَد َٔ ٌٗ  َد ٌٗٝن ِْٕب  ٝن ِْٕبَر ٘ٔ   َر ًٞٔت ُٔ ٘ٔ َع ًٞٔت ُٔ {{َع
٘

  

السادة العلماا قالوا: و  نُغفر لو، كل ذ ٍب فعلو اٞنُضو إف  نعين عندما ُ ضو  ف
                                                           

 مٕٙٔٓ/9/9ُـ 7ٖٗٔهي نٕ الؾغخ  7ثٌِب ـ هظغي ط٘يٕ الؼص٘ف   ٔ
 عي سٗي ثي ارقن رػٖ   عٌَطٌي اثي هبعخ ّهظٌي اؽوي  ٕ
 هظٌي اؽوي ّالؾب ن عي اثٖ رافع القجطٖ رػٖ   عٌَ ٖ
 هظٌي اؽوي ّالؾب ن عي اثٖ رافع القجطٖ رػٖ   عٌَ ٗ
 الؾب ن فٖ الوظزيرا ّالجِ٘قٖ عي عوزاى ثي ؽظ٘ي رػٖ   عٌَ ٘
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 .نندرجوف ٓنت ىذه اٞنغفرة و ويوالده الذنن معو وٓنت رعان ويف اٞنضو  وزوج
زاؿ مع   ما واإلبن الذإ كحُي  قوؿ لو: ضحِّ عن  فسب وعن زوج ب، لكن الذإ

 ما تقدـ من ذ بو بعد اأُلضوية.، فُيغفر لو فكل واحٍد منهم نناؿ  فو الثواب

  الثواب الثاىي: سيازة اذتضياتالثواب الثاىي: سيازة اذتضيات

ٍَ ٍَٜقا ٢ٍ  ٜأِؿَخاُبٜأِؿَخاُب  ٜقا ٢ٍَسُطٛ ٍَ  َٜاَٜا  }}  ::  ٘ٔ٘ٔاي٤ًاي٤ً  َسُطٛ ٍََسُطٛ ٘ٔ،  َسُطٛ ٘ٔ،اي٤ً ٙٔ  ََاََا  اي٤ً َٖٙٔٔز ٞٗ؟اأٜلاأٜل  َٖٔز ٞٗ؟َكأح ١ٖٝٓ  قاٍ:قاٍ:  َكأح ١ُٖٝٓط ِِ  ُط ِِٜأٔبٝٝه   ٜأٔبٝٝه

،َِ ٖٝٔ َِ،إ٢ِبَشا ٖٝٔ َُا: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  إ٢ِبَشا َُاٜؾ َٓا  ٜؾ َٓاٜي َٗا  ٜي َٗأؾٝ ٍَ  َٜاَٜا  ٔؾٝ ٍََسُطٛ ٘ٔ؟،  َسُطٛ ٘ٔ؟،اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا ٌٚ  ::ٜقا ٌٚٔبٝه : : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َحَظ٠١َٓ،َحَظ٠١َٓ،  َػَعَش٠َٕػَعَش٠ٕ  ٔبٝه

ـُٗٛف ـُٗٛفٜؾاي ٍَ  َٜاَٜا  ٜؾاي ٍََسُطٛ ٘ٔ؟،  َسُطٛ ٘ٔ؟،اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا ٌٚ  ::ٜقا ٌٚٔبٝه َٔ  َػَعَش٠َٕػَعَش٠ٕ  ٔبٝه ََٔٔ ـٗٛٔف  َٔ ـٗٛٔفاي ٠١َٓ  اي {{  َحَظ٠١ََٓحَظ
ٙ

  

 !!من الذإ نس ءين عدِّ  عرات صوؼ اٝنروؼ يو اٛندإ يو ما  ابو ذلب؟
 عشر يمثاٟنا، وقاؿ ي:واٜنسنة ب

ٌَ  ََاََا  }} ُٔ ٌََع ُٔ ٞٙ  َع َٔ ٞٙآَد َٔ ِٔ  آَد َِٔٔ َٔ  ٣ٌ َُ ٣ٌَع َُ َّ  َع ِٛ ََّٜ ِٛ ِٖٓخش٢،  َٜ ِٖٓخش٢،اي ٘ٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜأَحٖبٜأَحٖب  اي ٘ٔاي٤ً ٤ً ِٔ  اي َِٔٔ َِٖشام٢  َٔ َِٖشام٢إ٢ ٢ّ،  إ٢ ٢ّ،ايٖذ َٗا  ايٖذ ْٖ َٗاإ٢ ْٖ   ٜيَتٞأٔتٜٞيَتٞأٔتٞ  إ٢

َّ ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ََ َٝا ََاٞئك َٝا َٗا،  ١ٔٔ١اٞئك َٗا،ٔبٝكُشْٚٔ َٖا،  ٔبٝكُشْٚٔ َٖا،َٜٚأِػَعاس٢ َٗا،َٜٚأٞظالَٜٚأٞظال  َٜٚأِػَعاس٢ َٗا،ٔؾ ٕٖ  ٔؾ َٕٖٜٚأ َّ  َٜٚأ َّايٖذ َٜٝكُع  ايٖذ َٜٝكُعٜي َٔ  ٜي ََٔٔ َٔ  ٔ٘ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٣ٕ  اي َُٜها ٣ٕٔب َُٜها ٌَ  ٔب ٌَٜقِب   ٜقِب

ِٕ ِٕٜأ َٔ  َٜٜكَعَٜٜكَع  ٜأ ََٔٔ ُٛٔٝبٛا  ِسض٢،ِسض٢،اأٜلاأٜل  َٔ ُٛٔٝبٛاٜؾ َٗا  ٜؾ َٗأب {{َْٞؿّظا َْٞؿّظا   ٔب
ٚ

  

الناس يف زمننا ىذا يصبوت حسا هتم مادنة د يونة وليست حسا ت ُيريرونة، 
كا ت حسا هتم ُيريرونة، نقوؿ: يان يرند يف ُيضو ، تسنلو   يٌنمِّ   ؤان من يهنم كا وا يُ 

 ٞناذا؟ نقوؿ لب: من يجل الثواب اي بين.
 الكثًن ٪نسبها فيقوؿ: ٞناذا ي رتإ ُيضوية أبلفٌن جنيو؟!!ا ف لكن 

!! ، فهذه حسبة د يونة!!وُيوفر الباق مثاًل  يان ي رتإ ٜنم ّنائ ٌن يو ثالٖنائة جنيو
يناٟنم سما نروا و  ،تُغفر ذ وهبما حسبًة ُيريرونة؛ ي و ومن حولو وهنوف ٪نسبولكن السابق

 .نو رسوؿ هللا ذا األمر الذإ وصفو وبي  نات هبمن حس

                                                           
 طٌي اثي هبعخ ّهظٌي اؽوي عي سٗي ثي ارقن  ٙ
 بعخ عي عبئشخ رػٖ   عٌِبعبهع الززهذٕ ّاثي ه 7
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على ، ولو يف اٞنسلم عـز العمروميت يقـو هبا؟ كل مسلم نقـو هبا ولو مرًة يف 
أييت عل   سنة  يلن فعلها مرًة يف الُعمر فلن نُعجزه ىذا، فلو ادريرت كل سنة مائة جنيو،

 النر ، ولذلب  د د عليو يف ُنضو  كل عاـلكن اٞن يسر  ؟!!من السنٌن فُنضو 
 على اٞن يسرنن وقاؿ ٟنم:
{{  ِٔ ََِٔ ِِ  َطَع١َٟطَع١ٟ  ََٚدَذََٚدَذ  ََ ًٜ ِِٜؾ ًٜ ٖٔ  ٜؾالٜؾال  َُٜلٚح،َُٜلٚح،  ٜؾ َٖٜٔٞكَشَب {{َْا َْا َُـالَُـال  َٜٞكَشَب

ٛ
  

ن على الفقراا واٞنساكٌن، ونُوسن على  فسو ينضًا، لكن  أل و ال بد يف نُوسِّ
سبة للفقراا فيواولوا يف نفعلوىا ولو مرة يف الُعمر ف كوف قد يدنت ىذه الُسن ة عن  لن

 .سيدان  براىيم واليت سن ها اٜنبيب 
نقوؿ: يان ال يس ءين يف ُيضو  أل ين طواؿ عمرإ مضغوط،    ساف و فال أييت 

يو  و س ٌن يلي جنيو وٕنر اٞنشكلة،و ذا زو جت  بن ب تكلفها ٙنسٌن ي !كيي ذلب؟
لو وضعت كذلب تنفق كذلب مبالغ كبًنة وٕنر اٞنشكلة، ففإ ب بنب ترند  راا  قة إل

: اٞنهم ، قدر على ذلبفإ ب س يف حسابب ويف ميزا ي ب ىذه األضوية    يف تعـز     
                    ((ٜٜٔ٘ٔ٘)ؿ عمراف )سيعينب على أتدنة ىذه  إف هللا ذا عزمت ف  ؿ عمراف

، وما نعٌن اإل ساف على يف نؤدإ يو حسب تيسًن هللا  ،مرًة يف العمر اأُلضوية ولو
 .ىذه األضوية ىو هللا 

  الصزاط صزيعًاالصزاط صزيعًا  الثالث: اجتياسالثالث: اجتياس  الثوابالثواب

كل و على جهن م جسور، فجهنم ٟنا سبعة يبواب وٟنا سبعة جسور،  هللا وضن 
، ي عاـ ىبوطيلي عاـ صعود ويلي عاـ  س واا ويل وصفو حضرة النر: كماجسر منها  

واحد وعشرنن يلي سنة، ألف اليـو كلو  ىل  اج ٥نزىم  االسبعة جسور لك  ٤نىذه 
 .ٙنسٌن يلي سنة

نعحي ما ياً  منمن نعحي ما ياً،  منا من نعحي راكباً، ومناوكيي  عحي ىذه اٛنسور؟ 
                                                           

 هظٌي اؽوي ّاليارقطٌٖ عي اثٖ ُزٗزح 8
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 ،رةىل سيوجز يف سوبر جيت، يو يف طائو و النار من ٓن و، فماذا نركب ىناؾ؟ س و 
على اليت نذُنها ىنا ى  اليت سًنكبها ىناؾ اأُلضوية  ، يو غًن ذلب؟!!يف قءاريو 

 :ل كوف لو ىناؾ ركوبة، قاؿ ولو ٞنرة بد يف ُنضوِّ   الصراط، فال
ُٖٛا  }} ُٖٛااِطَتٞؿش٢ ِِ،  اِطَتٞؿش٢ َٜاٝن ِِ،َكَخا َٜاٝن َٗا  َكَخا ْٖ َٗاٜؾإ٢ ْٖ ِِ  ٜؾإ٢ َٜاٝن ٜٛا ََِِ َٜاٝن ٜٛا ـَٚشأط   َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََ ـَٚشأط اي {{اي

ٜ
  

على حسب وما ُسرع ها؟ على الصراط،  ممءي ك يإ اس سمنوا ضواايكم، ألهنا
سرع ها كالرنح تكوف منها من تكوف سرع ها كالحيؽ، ومنها من عملب الصاٌف، 

سرع و على حسب    سافكل فالسرنن،  قءارالشدندة، ومنها من تكوف سرع ها كال
 عملو، اٞنهم ي و سًنكب.تقواه و 

ن عليهم اٛنسر،   فإف هللاعملوا اٝنًن والذنن ٬نشوف منهم ألهنم  كما ورد ي و نُوسِّ
ن للمؤمن  على  ولذلب حث  حضرة النر حب نصًن عرضو كمسًنة ثالثة يايـ، ن سِّ

 .اأُلضوية
لشرعية اليت جعلها النر بد ويف ُيراع  الشروط ا واألضوية ألانؿ ثواهبا ال

 حضرة النر يف نـو العيد قاؿ ألصوابو:لألضوية، 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ٍَ  إ٢ ٖٚ ٍَٜأ ٖٚ ٘ٔ  َِْبَذٝأَِْبَذٝأ  ََاََا  ٜأ ٘ٔٔب ِٛ  ٔؾٞٔؾٞ  ٔب َِٜٛ َٓاَٜ َٓأَ ِٕ  ََٖزاََٖزا  َٔ ِٕٜأ َٞ،  ٜأ ِّ ـَ ُْ،َٞ ِّ ـَ ُْ  ِٖ ُِٖث َِٓخَش،  َِْشٔدَعَِْشٔدَع  ُث َٓ َِٓخَش،ٜؾ َٓ ِٔ  ٜؾ ََِٔ ََ  ُ٘ ًٜ ُٜ٘ؾَع ًٜ   ٜؾٜكِذٜؾٜكِذ  ٜؾَع

َٓا،  ٜأَؿاَبٜأَؿاَب َٖٓت َٓا،ُط َٖٓت ِٔ  ُط ََ َِٚٔ ََ ٌُ،  َرَبَحَرَبَح  َٚ ٌُ،ٜقِب َُا  ٜقِب ْٖ َُاٜؾإ٢ ْٖ َٛ  ٜؾإ٢ َُٖٛ ُٖ  ِْ ِْٜيِخ ُ٘  ٜيِخ ََ ُٜ٘قٖذ ََ ٘ٔ،  ٜقٖذ ًٔ ِٖ ٘ٔ،ٔيٜأ ًٔ ِٖ َِٝع  ٔيٜأ َِٝعٜي َٔ  ٜي ََٔٔ ُٓٗظٔو  َٔ ُٓٗظٔواي   ٔؾٞٔؾٞ  اي

 ٤ِٕٞ ٤ِٕٞ َػ {{َػ
ٔٓ

  

ح اأُلضوية  ال بعد صالة العيد    :فال تصِّ                   ((ٕٕ)الكوثر)فالذبح  الكوثر
 و، وليو لو ثواب.إ٧نا ىو ٜنٌم قدمو ألىلبعد الصالة، ومن ذبح قبل الصالة ف

جرد يف ببد يف نكوف الذبح بعد صالة العيد، والناس ت عج ل ىذا األمر فم فال
حب ٩نب يف نن ظر حب نسمن اٝنءبة،  لكن األئمة قالوانصل  العيد ُنسرع ليذبح، 

 لعبادة كما ننبغ ، وكما قاؿ ي:نؤدإ ا
                                                           

 الزيّٗي فٖ اخجبر قشّٗي للزافصٖ عي اثٖ ُزٗزح  9
 الجخبرٕ ّهظلن عي الجزاذ ثي عبسة  ٓٔ
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{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ٌَ  إ٢َراإ٢َرا  ُٜٔخٗبُٜٔخٗب  اي ُٔ ٌََع ُٔ ِِ  َع ِِٜأَحُذٝن َُال  ٜأَحُذٝن َُالَع ِٕ  َع ِٕٜأ ُ٘  ٜأ َٓ ُُِٜ٘تٔك َٓ {{  ُِٜتٔك
ٔٔ
  

، يو يف  ،فُ صل  العيد   بعدىا تسمن اٝنُءبة،   بعدىا الذبح ح يف يوؿ نـو ونصِّ
 ، ، يو يف رابن نـو ، يو يف اثلث نـو يف يوؿ يايـ الذبح وف ليو  رطًا يف نكفاثين نـو

 .العيد، فلو كاف يف اليـو الرابن تناؿ ىذا الثواب الذإ ذكره النر األواب 
يف تكوف مس وفية من جهة اللوم، ال ىزنلة وال ضعيفة، وال  ط اأُلضوية؟و ما  ر 

ك شفها ا  لنا حكمة عالية ألف اللوم اٞنرنض ٬ُنرض  كلو، وحضرة النر بٌن  مرنضة، 
 :َقاؿَ  ،عبد هللا بن عمر رض  هللا عنهما فَعنْ  العلم اٜندنث،

{{  ٢َٗ َْ٢َٗ َْ  ٍُ ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ِٔ    اي َِٔع ٢ٌ  َع ٢ٌٜأٞن َٗا  ٜي١ٜٔي١ٔاٞيَذالاٞيَذال  ٜأٞن ْٔ َٗاَٜٚأٞيَبا ْٔ {{  َٜٚأٞيَبا
ٕٔ

  

 :لةواٛنال  
و كل  ارب يلباهنا  وذلب ألف ،جاساتالدواب اليت أتكل العذرة والن ى 
 .من اٝنبائث العذرِة والنجاسات ٩ند فيها طعم ما يكلتٜنومها 
ضها رائوُة ما ترعاه من ىذه ُو نوجد يف ٜنمها وبيينًضا الد جاج، فإ وىكذا  

 نذىب ما يكل و يف بءوهنا حب النجاسات، فإذا ُحِبَست ىذه الدواب وىذه الءيور يايماً 
 .صفت و قت، وعند ذلب ٩نوز يكلها

 فمثاًل:
ريشاش األرض يف ىذه  حبس ها فال ترتكها تذىب أتكل مناإلبل ذبح  ف يردت 

رغ ما يف بءوهنا، والبقر دوف ذلب  تس فمكنة و ٧نا تقيدىا وتربءها يربعٌن نوًما حباأل
جاج دوف ذلب ثالثة يايـ، وقد كاف عبد هللا بن ـ، والد   هٌر، والغنم دوف ذلب سبعة ياي

 .ـعمر رض  هللا عنهما  ذا يراد ذبح الدجاج حبسو ثالثة ياي
 من العيوب: يف تكوف سليمة ورياليةلألضوية بد  ال ذاً 

                                                           
 شصت ا ٗوبى للجِ٘قٖ ّالطجزاًٖ عي عبئشخ رػٖ   عٌِب ٔٔ
 عبهع الززهذٕ ّطٌي اثٖ  اّ  ٕٔ
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هل ٩نوز ف، ال بد يف نكوف كامل اٞنعاينما تقدمو هلل نكوف و قدـ  يئًا هلل، تُ  أل ب
٩نب يف تقدـ ُيضوية ال، بل  !؟يو مرنضة جر ا يو عوراا يويف تقدـ هلل ُيضوية عمياا 

 :قاؿ ي من العيوب، وريالية هلل سليمة
َٗا  }} ٜٗ َٗاٜأ ٜٗ ٖٓاُغ  ٜأ ٖٓاُغاي ٕٖ  اي ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ْٝٚب  اي ْٝٚبٜط ٌُ  الال  ٜط ٌَُٜٞكَب ّٝٚبا   إ٢الإ٢ال  َٜٞكَب ّٝٚبا ٜط {{ٜط

ٖٔ
  

 .فيجب يف تكوف ريالية من العيوب، وٚنينة
 :السابقوف األئمة وقد ذكر

 .ٚنٌنو بد يف نكوف الكبش ُعمره ال نقل عن س ة  هور  الي و  -
 .حب نكف  ٜنمهاوالعنزة ال تقل عن سن ٌن   -

 .والعجل ال نقل عن سن ٌن  -

يف زمننا يصبح عندان مراع  لكن ا ف و  طبيعية،يف زمنهم  اٞنراع  لكن كا تو 
لوم، من ال  اا هللا ٙنو مائة كيلو صناعية، فالعجل نكوف عمره س ة ي هر وفيو ما

 .أل ين سآكل منو ويعء  للفقراا واٞنساكٌن اٞنهم عندان اللومو 
 . ذا ُكنت وحدإ يف األضوية فيكفيين ريروؼ، يو  عجة، يو جدإ، يو معزة -
ند يف  شرتؾ يف األضوية فيكف  بقرة يو ٗنل، ولكن ال و ذا كنا ٠نموعة و ر   -

 .نزند عن سبعة يفراد، وال ما ن يف نقل، فيصح س ة، يو ٙنسة، يو يربعة

ولكن لو زادت عن ٖنا ية يفراد فلم تعد ُيضوية، ولكن يصبوت ٜنمًا،   -
 لذلب ال بد يف  راع  ىذه السنن النبونة يف اأُلضوية.

وىذا نقوؿ: ىذه ُيجريت، مثاًل و أيريذ الكبد  اٞناض يف اٛنزار الذإ سيذبح كاف 
ػ ألف يف الشرع ٪نوز يف نذبح  ،فوضرة النر يمر سيدان عل  يف نذبح  لنيابة عنو ريءن،

 .يحٌد  لنيابة عن اٞنضو 

                                                           
 ٕ عي اثٖ ُزٗزح رػٖ   عٌَطؾ٘ؼ هظلن ّعبهع الززهذ ٖٔ
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 :نقوؿ اإلماـ عل  
{{  ْٞٔ َََش ْٜٔٞأ َََش ٍُ  ٜأ ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ِٕ    اي ِٕٜأ َّ  ٜأ َّٜأٝقٛ ٘ٔ،  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأٝقٛ ْٔ ٘ٔ،ُبِذ ْٔ ِٕ  ُبِذ َِٕٜٚأ ـَٖذَم  َٜٚأ ـَٖذَمٜأَت ًِٜخ  ٜأَت ًِٜخٔب َٗا،ٔب َٗا،ُٔ َٖا،  ُٔ َٖا،َُٚدًٝٛٔد   َُٚدًٝٛٔد

َٗا، َٗا،َٜٚأٔد٤ًٔت ِٕ  َٜٚأٔد٤ًٔت َِٕٜٚأ َٞ  الال  َٜٚأ ٔٛ َٞٝأِع ٔٛ َٗا،  اٞيَذٖضاَساٞيَذٖضاَس  ٝأِع ِٓ َٗا،َٔ ِٓ َٔ  ٍَ ٍَٜقا ُٔ: : ٜقا َُِْٔخ ٘ٔ  َِْخ ٝٔٛ ُِْ٘ٔع ٝٔٛ ِٔ  ُِْع َِٔٔ َْا   َٔ ِٓٔذ َْا َع ِٓٔذ {{َع
ٔٗ

  

 .معب ي ت اولكن يعءو ٣ن ،ُيجرتو من الذبيوةاٛنزار  ايؾ يف أيريذ  -
ولذلب  كوف سبعة مشرتكٌن يف ُيضوية كعجٍل، فنضن من ٖنن الذبيوة يجر 

و من ٜنمها ىدنة بعد ذلب فال يألف ىذا ريارج ٜنم الذبيوة، فإذا يردت يف يعء اٛنزار،
 .ما ن، ولكن نكوف ريارج األجر

 :من اأُلضوية وز يف يبين يإ   اوال ٩ن -
 يبداً. وال الكرش وال اللوم وال يإ   ا ال اٛنلد وال الرجل

 .منهايف يتصدؽ  ٩نوزلكن  -
 وماذا يفعل  ٛنلد؟  -

o وزارة األوقاؼ عملت مشروعاً ع بو ٛنهة ريًننة، و لد  ما يف يتحي اٛن
ات  سعاؼ ونسلموهنا عظيمًا ٩نمعوف اٛنلود   نشرتوف بثمنها سيار 

 ا يف حاجة  ليو.وىذا اٞنشروع كلن لوزارة الصوة،

o  ألإ ٗنعية من اٛنمعيات اٝنًننة اليت أتريذ يمواؿ ىذه  يو يتحيع بو
 .وتنفقها يف عمل الحي وعمل اٝنًن اٛنلود 

o يتصدؽ بثمنو على الفقراا واٞنساكٌنو  يو  ف كنُت سنبيعو. 

o  ريذ ٖنن اٛنلد لنفس .  ٩نوز يفلكن ال  
ذبح اأُلضوية يف الرجل ن، فما ٪ندث عندان يف البالد يىل وىذا الكالـ ُيريحي بو 

  ننصرؼ، وزوج و تبين اٛنلد ٞنن نشرتإ اٛنلود،   أتريذ ٖننو دوف علم زوجها، ف كوف 
                                                           

 طؾ٘ؼ هظلن ّطٌي اثٖ  اّ  ٗٔ
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فها ىذه القواعد الشرعية حب عرِّ بد يف يُ  اللذلب  اعت ثواب كل العائلة،بذلب قد يض
 .نو لنا رسوؿ هللا والذإ بي   ،ره لنا هللا كوف كلنا مشرتكٌن لنناؿ ىذا اٝنًن الذإ قد  

ال نوجد قاعدة  رعية وردت عن حضرة النر وال  كيي ُيوّزِعو؟وٜنم اأُلضوية  
 يصدقااه، وثُلثها ألقاربو ن نقوؿ يف ثُلثها لصاحبها،معن الصوابة يف ال وزنن، ٚنعنا 

 ولكن األمربعض علماا اٞنذىب الشافع ،  الذإ اقرتح ىذا اٞنوضوعو ، لفقرااوالثلث ل
يو جٌل فقًن يح اج للوم فآكلها كلها، على حسب سعة اإل ساف، فلو ضويت ويان ر 

ويت ويان رجٌل وسط يوزعها كلها، يو ض ان رجٌل غينٌّ ولست يف حاجة للومضويت وي
 . ريذ جزااً ا وجزااً ألقاريب الذنن ال يضوية عندىم

فنان  ،عنده ُيضوية  ريرعندإ ُيضوية و  يان ،ولكن لو فعلت كما نفعل البعض
، واٛنزا األساس  ٞنن   نضو  ولكن ُيعء  !يعءيو وىو نعءيين، فما الذإ عملناه؟

 ا اليـو السعيد.الذنن ال ٬نلكوف يكل اللوم يف ىذاٞنهم للفقراا 
كلها   ٪نجزوف ثالجات العمارة البعض نوزعها على حراس العقارات، وىؤالا

وىذا ال ىذه اللوـو للجزارنن،  وبعضهم نبين، ل خزنن اللوـو اليت ٗنعوىا يف ىذا اليـو
  ولكن يعءيها ٞنن؟نصح، 
                                                     

                                                            

  ((672672.)البكزة.)البكزة  

حالة اإل ساف من ىذه اأُلضوية الكر٬نة ال وزنن نكوف حسب سعة اإل ساف و   ذاً 
نو يف الثواب الذإ بي   طلبًا ٞنرضاتو جل يف عاله، ورغبةهللا، و اليت ٩نعلها يواًل  ب غاا وجو 

 .وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى  لو وصوبو وسل م.لنا سيدان رسوؿ هللا 
 --------   هى ُنمد هللا تعاىل وتوفيقو  ---------
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 ًجذح عي الوإلف: فؼ٘لخ الش٘خ فْسٕ دمحم اثْسٗي

  ٘ٔـ، اٞنوافق ٜٛٗٔوبريك  ٛٔ بذة: ولد فضيل و يف 
ىػ  ٛنميزة، مركز السنءة، غربية، ج ـ ع، ٖٚٙٔمن ذال اٜنجة 

ـ، ٜٓٚٔوحصل على ليسا و كلية دار العلـو من جامعة القاىرة 
  عمل  لرتبية وال عليم حب وصل  ىل منصب مدنر عاـ ّندنرنة 

 ـ.ٜٕٓٓطنءا ال عليمية، وتقاعد سنة 
 ٕٕٗلعامة للدعوة  ىل هللا ّنصر، واٞنشهرة برقم النشاط: نعمل رئيسا للجمعية ا 

ٗنين ي٥ناا اٛنمهورنة.،  اٞنعادال  لقاىرة، وٟنا فروع يف ٘ٓٔ ارع  ٗٔٔومقرىا الرئيسى 
كما ن جوؿ ّنصر والدوؿ العربية واإلسالمية لنشر الدعوة اإلسالمية، و حياا اٞنُثل 

إلضافة  ىل الك ا ت اٟنادفة إلعادة واألريالؽ اإل٬نا ية؛  ٜنكمة واٞنوعظة اٜنسنة. ىذا  
٠ند اإلسالـ، من ال سجيالت الصوتية الكثًنة والوسائط اٞن عددة للمواضرات والدروس 
واللقااات على الشرائط واألقراص اٞند٠نة، وينضا من ريالؿ موقعو على الشبكة 

www.Fawzyabuzeid.com  وىو يحد يكحي اٞنواقن اإلسالمية ىف  بو وجارال
تراث الشيخ العلمى الكامل على مدال ٙنسة وثالثٌن عاـ مضت، وقد مت  ف  اح   ضافة

 واجهة للموقن  للغة اإل٤نليزنة.
 :ندعو  ىل  بذ ال عصب واٝنالفات، والعمل على ٗنن الصي  -ٔدعػوتو

اإلسالمى، و حياا روح اإلريوة اإلسالمية، وال خلص من األحقاد واألحساد واألثرة واألان ية 
٪نرص على تربية يحبابو  لرتبية الروحية الصافية بعد هتذنب  -ٕمن يمراض النفو،  وغًنىا

نعمل على تنقية ال صوؼ ٣نا  ابو من مظاىر بعيدة عن روح  -ٖ فوسهم وتصفية قلوهبم.، 
 الدنن، و حياا ال صوؼ السلوكى اٞنبىن على القر ف والسنة وعمل الصوابة الكراـ.

 المى ببعث الروح اإل٬نا ية، و شر األريالؽ اإلسالمية، ىدفو :  عادة اجملد اإلس
 وبرتسيخ اٞنبادئ القر  ية. 

 عونة للشيخ  إلذاعة وال ليفزنوفالد الشيخ مسا٨نات: 
يكثر من يف ٓنصى  إلذاعات كلها وبقنوات ال لفزنوف اٞنصرال فضيل و مسا٨نات و 

مم ال وؾ  و الب هتدؼ للبلبلة اٞن عددة من العلم أبف الشيخ نرفض الحيامم اٝناصة يو برا
امم وبقنوات حي بواإلاثرة وأتليب الريال واس غالؿ اٜنوادث يو أتجيم الفنت، وىو نرحب 

الب تعمل جادة على  شر الدعوة الوسءية والعصرنة يو غًنىا من ال ليفزنوف اٞنصرال 
 .الراقىوهتدؼ  ىل ريب الصدع وٗنن الشمل وتوصيل الدعوة اٟنادفة  ألسلوب اٛنذاب و 
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 و  ذكر من تلب اٞنسا٨نات على سبيل اٞنثاؿ ال اٜنصر :
 ريءبة وصالة اٛنمعة : بعض اٝنءب على اٟنواا مبا رة منها :*ٗنن من مسجد -ٔ

، واٞنسجد من مسجد الزاونة اٜنمراا  لقاىرة على ٗنن، ٔالنور ُندائق اٞنعادال  لقاىرة
 القدسية  ٞنهندسٌن وغًنىا. ، ومسجد األ وارّندننة بورفؤاد ببورسعيدالكبًن 
 : الحيانمم العاـ: *دعاا الصباح. * اجمللة الدننية.-ٕ
 ذاعة القر ف الكرًن: يمسيات دننية كثرة م عددة. ريءبة وصالة اٛنمعة على  -ٖ

 اٟنواا.من مساجد م عددة. ريءبة وصالة اٛنمعة ّنسجد ال ليفزنوف اٞنصرال عدة مرات.
 * األمسية الدننية. الصباح ذاعة وسط الدل ا :* حدنث  -ٗ
  ذاعة الشباب و الرايضة: * برانمم: عصافًن اٛننة.  -٘
 .* برانمم ىف زمرة النىب  القناة األوىل  ل ليفزنوف: * برانمم من بيوت هللا. -ٙ
 ." ايت ١نكمات".وبرانمم "السًنة العءرة"القناة السادسة: حلقات من برانمم  -ٚ
 ."لقااات  ٬نا ية"حلقات من برانمم سلسلة القناة الثامنة:  -ٛ
 "ف اوال على اٟنواا"القناة الثقافية: برانمم  -ٜ

 ." من مساجد ٢ن لفةيمسيات دننية م عددة" ذاعة القاىرة الكحيال:  -ٓٔ
 القناة ال عليمية : * حلقات برانمم يولياا هللا الصاٜنوف . -ٔٔ
ب وال اٞنرية وبرانمم جدد حياتقناة القاىرة  ل ليفزنوف: حلقات من برانمم فقو  -ٕٔ

برانمم "من  ايت القر ف"، وكذلب  ٕٛٔٓ، وىف  هر رمضاف نزاال مس مرًاف  ىل اتر٫نو
 "الدعاا" بعد  ذاف اٞنغرب طواؿ الشهر الكرًن.

 قناة الدل ا ال ليفزنو ية: برانمم "جدد حياتب" ومازاؿ مس مرا. -ٖٔ
 ىد اٛنامعات و مراكز الشػباب و اٞنسا٨نات اإلعالمية والدعونة بكليات ومعا

 األ دنة الثقافية واٛنمعيات الدننية و الثقافية و العلمية :
يحٍن الشيخ العدند من اٞنناسبات الدننية واإلح فاالت  لكثًن من اٛنامعات  لوجو البورال 
والصعيد، وكذا  لنوادال الرايضية واٛنمعيات واٞنس شفيات، واٞنراكز الثقافية والرايضية 

ويحٍن العدند من اٞنناسبات بدعوات من عدند الشيخ كما  ارؾ . لوجهٌن البورال والقبلى
دعى  ىل عدد من  ح فاالت ، و من اٞنؤسسات اإلج ماعية  لقاىرة و٢ن لي احملافظات

 .صلى هللا على سيدان دمحم وعلى  لو وصوبو وسلمالسين، و الصلح  لصعيد على مدار 
                                                           

 هٌذ ا ضز هي عشزٗي عبهبَ. ثبلوصب ٓثوظغي الٌْر ه٘  ٓ هي    شِزاّا عوصخ الش٘خ ٗخطت  ٔ
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 م8ٕٔٓ ًْْٗ٘ 29طجْعخ ؽزٔ ربرٗخَ الش٘خ الو قبئوخ هإلفبد 

  زبة 9ٓٔعي  خوض عشزح طلظلظخ رؾزْٓ علٔ 

 د ؽ ) ؽ: ؽجصبد، د: رزعوخ(الكزبة    م د ؽ ) ؽ: ؽجصبد، د: رزعوخ( الكزبة  م

 
  ٔ ٔ ًفؾبد هي ًْر القزآى ٗ ٔٔالكزٗن :  فٔ رفظ٘ز القزآىالظلظخ األّلٔ : 

  ٖ  هْطّٔالصجي الظبلؼ  اطزار 8ٗ  ٔ ٕ ًفؾبد هي ًْر القزآى ٗٔ

  ٔ اطزار خلخ ئثزاُ٘ن   ٔ  9ٖاٙ اة القزآً٘خ هع خ٘ز الجزٗخ  9ٔ

  ٔ ٕرفظ٘ز آٗبد الوقزث٘ي: ط ٕٓٔ  ٔ ٔ: طرفظ٘ز آٗبد الوقزث٘ي 9ٙ

  1 ٖرفظ٘ز آٗبد الوقزث٘ي : ط ٘ٓٔ  ٔ ؽكوخ لقوبى ّثز الْاليٗي ٖٓٔ

  1 ٘ز آٗبد الوٌبطجبدرفظ 9ٓٔ  ٔ ٗرفظ٘ز آٗبد الوقزث٘ي : ط 8ٓٔ

 
  ٖ سا  الؾبط ّالوصزوز ٕ 9:      َــــــــــــالفقالظلظلخ الضبً٘خ : 

  ٔ  ٘ف ركْى  اع٘ب  علٔ ثظ٘زح ٕ٘  ٕ هبئيح الوظلن ث٘ي اليٗي ّ الصلن ٘

  ٔ الظ٘بم شزٗصخ ّؽق٘قخ 7ٔ  ٕ هخزظز سا  الؾبط ّالوصزوز ٗ٘

  ٔ رق٘بذط٘بم األ 9٘  ٔ ئ زام   لألهْاد 7ٕ

  ٔ طٌي الِيٓ ٗٓٔ  ٔ  ائ  الفزػ ثبلزؽوخ الوِياح ٓٓٔ

 
  ٗ ؽيٗش الؾقبئق عي قير ط٘ي الخ ئق 7 ٔٔ:   الؾق٘قخ الوؾويٗخالظلظلخ الضبلضخ : 

  ٕ الكوباد الوؾويٗخ ٕٕ  ٕ ئشزاقبد ا طزاذ ط ٖٔ

  ٕ  ّاعت الوظلو٘ي الوصبطزٗي ًؾٍْ  ٖٖ  ٕ الزؽوخ الوِياح ٖٕ

  ٔ الظزاط الوٌ٘ز ٔٙ  ٔ ٕئشزاقبد ا طزاذ ط ٖ٘

  ٔ الغوبا الوؾويٓ جبُزٍ ّثبؽٌَ 8٘  ٔ صبًٔ اصٌ٘ي 7ٓ

  ٔ شزف شِز شصجبى 9ٓ  ٔ رغل٘بد الوصزاط 87

 
  ٕ ا هبم اثْ الصشائن الوغي  الظْفٔ ٔ 7:    هي اع م الظْف٘خ:  ٗالظلظلخ 

  ٔ وزثٔ الزثبًٔ الظ٘ي اؽوي الجيّٓال ٔٗ  ٔ الش٘خ دمحم علٔ ط هَ ط٘زح ّطزٗزح ٖ

  ٔ الش٘خ الكبه  الظ٘ي اثْ الؾظي الشبنلٔ 9٘  ٕ ش٘خ ا ط م ئثزاُ٘ن اليطْقٔ ٘ٗ

الش٘خ عجي الزؽ٘ن القٌبئٔ ّهيرطزَ  7ٓٔ  ٔ ا هبم اثْ الصشائن، ط٘زح ؽ٘بح 97

 الزّؽ٘خ

ٔ  

 
  ٕ الوغزوصبد فٔ ا ط مئط ػ األفزا  ّ ٕٙ 7:    اليٗي ّالؾ٘بحخ : خبهظالظلظلخ ال

  ٕ  ًْْا قزآًب ٗوشٔ ث٘ي الٌبص 9ٖ  ٗ  ٘ف ٗؾجوك   ٖٗ

  ٔ ثٌْ ئطزائ٘  ّّعي اٙخزح 7ٙ  ٔ قؼبٗب الشجبة الوصبطز ٓ٘

  ٔ (اطئلخ الوْقع)ا عبثخ علٔ فقَ الغْاة  9ٕ  ٔ الٌجْحاهزاع األهخ ّثظ٘زح  7٘

 
  ٔ خطت الوْلي الٌجْٓ ٙٔ 7:  لوٌبطجبدل الخطت ا لِبه٘خ: ٙالظلظلخ

  ٔ خطت شِز شصجبى ّ ل٘لخ ال فزاى 8ٔ  ٔ خطت شِز رعت ّا طزاذ ّالوصزاط 7ٔ

  ٔ الؾظ ّ ع٘ي األػؾٔ ٕٓ  ٔ خطت شِز رهؼبى ّ ع٘ي الفطز 9ٔ

  ٕ الخطت ا لِبه٘خ: هغلي هٌبطجبد  ٌٗ٘خ: ٘٘  ٔ خطت الِغزح ّْٗم عبشْراذ ٕٔ
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  ٔ األشف٘خ الٌجْٗخ للصظز 78 ٔ:ا لِبه٘خ الصظزٗخالخطت خ: ظبثصالظلظلخ ال 

 
  ٔ رزث٘خ القزآى لغ٘  ا ٗوبى 9 ٘:           الوزاح الوظلوخالظلظلخ الضبهٌخ: 

  ٕ فزبّٓ عبهصخ للٌظبذ ٗٗ  ٕ الوإهٌبد القبًزبد 43

  ٔ الوزاح الوظلوخ ث٘ي ا ثبؽخ ّالٌِٔ ٙٓٔ  ٔ الؾت ّالغٌض فٔ ا ط م. 74

 
  ٕ ؽزٗق الظيٗق٘ي ئلٔ رػْاى رة الصبلو٘ي ٙ ٕٔ: الطزٗق ئلٔ  ظلخ الزبطصخ : الظل

  ٕ الوغبُيح للظفبذ ّ الوشبُيح 8ٕ  ٔ ؽزٗق الوؾجْث٘ي ّانّاقِن ٕ٘

  ٔ رطبلخ الظبلؾ٘ي ٖٔ  ٔ ع هبد الزْف٘ق ألُ  الزؾق٘ق ٖٓ

  ٔ (ق٘قرؾ)فٖ عبشْراذ للقبّقغٔ  رؾفخ الوؾج٘ي 7٘  ٕ هزاقٔ الظبلؾ٘ي ٕٖ

  ٔ اؽظي القْا ٗٙ  ٔ ًْاف  الوقزث٘ي ٓٙ

  ٔ ٔهغبلض رش ٘خ الٌفْص ط 88  ٔ  عْح الشجبة الصظزٗخ لإلط م 79

   ٔ ٕهغبلض رش ٘خ الٌفْص  89

 
  ٙ هفبرؼ الفزط 8 7: األن بر ّاألّرا الظلظخ الصبشزح: 

  ٘ هخزظز هفبرؼ الفزط 7ٖ  ٔ ان بر األثزار ٘ٔ

  ٕ اّرا  األخ٘بر رخزٗظ ّشزػ ٓٗ  ٖ ر ط ٘زان بر األثزا 8ٖ

  ٕ عبهع األن بر ّاألّرا  7ٖ  ٔ ً٘  الزِبًٔ ثبلْر  القزآًٔ ٙ٘

 
  ٔ الظْف٘خ ّ الؾ٘بح الوصبطزح ٓٔ ٙٔهصبطزح:   راطبد طْف٘خ: ٔٔالظلظلخ 

  ٔ اثْاة القزة ّهٌبسا الزقزٗت ٕٔ  ٔ الظفبذ ّاألطف٘بذ ٔٔ

  1 الوٌِظ الظْفٔ ّالؾ٘بح الصظزٗخ ٖٙ  ٖ ظٌخالظْف٘خ فٔ القزآى ّال 9ٕ

  1 هْاسٗي الظب ق٘ي 9ٗ  1 الْاٗخ ّاألّل٘بذ ٕٗ

  1 الٌفض ّطفِب ّرش ٘زِب ٖ٘  1 الفزؼ الصزفبًٔ ٔ٘

  1 هٌِبط الْاطل٘ي ٖٙ  1 ط٘بؽخ الصبرف٘ي 8٘

  1 الصطبٗب الظوياً٘خ لألطف٘بذ 8ٙ  1 ًظوبد القزة ٘ٙ

  1 هقبهبد الوقزث٘ي 8ٖ  1 شزاة اُ  الْط  77

   1 آ اة الوؾج٘ي   98

 
  ٔ فزبّٓ عبهصخ للشجبة ٕٗ ٙ: الفزبّٓ:  عشزً٘خ بالظلظخ الض

  ٔ ٕفزبّٓ فْرٗخ ط 8ٓ  ٔ ٔفزبّٓ فْرٗخ ط 7ٙ

  ٔ ٗفزبّٓ فْرٗخ ط 8ٙ  ٔ ٖفزبّٓ فْرٗخ ط 8ٗ

   ٔ ٗظألًْك ٔٓٔ

 
  ٕ لغْاة علٔ اطئلخ الشجبةًْر ا 7ٕ ٖ: اطئلخ طْف٘خ: عشز لضخضبالظلظخ ال

  ٔ ئشبراد الصبرف٘ي 99  ٔ ألطئلخ الظْف٘خلاألعْثخ الزثبً٘خ  9ٙ

 
  ٔ طإااد غ٘ز الوظلو٘ي 8ٔ ٖ: ؽْاراد هع اٙخز: عشز الظلظلخ الزاثصخ

  ٔ اطئلخ ؽزح عي ا ط م ّالوظلو٘ي 9ٗ  ٔ ؽْاراد ا ًظبى الوصبطز 8ٕ

 
  ٕ ع ط الزسا  لصل  األرسا  ٙٗ ٗيّر: : شفبذ الظعشزالظلظلخ الخبهظخ 

  ٔ ثشزٗبد الوإهي فٖ اٙخزح ٕٙ  ٖ ثشبئز الوإهي عٌي الوْد 7ٗ

   ٔ ثشبئز الفؼ  ا لِٖ ٙٙ
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 أين تجد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

 القاىػػػػػرة اٟناتي رقم اٞنك بة  سم

 األزىر دالقائ جوىر  ارع ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ العريب اجمللد مك بة

 اٜنسٌن ميداف الغالـ يـ سوؽ ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ اٛنندإ مك بة

 ر٪ناف،عابدنن الشيخ  ارع ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ اٞنقءم دار

 الدراسة اٛنعفرال صاٌف الشيخ ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ الكلم جوامن مك بة

  ٜنسٌن األوقاؼ عمارة ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ ال وفيقية مك بة

 اٜنسٌن مسجد ريلي سونلمال زقاؽ ٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ اٜنسٌن ي وار  زار

  ٜنسٌن العدوال حسن ميداف ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ العزنزنة مك بة
  لدراسة القائد جوىر  ارع ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ اٛنميلة الفنوف

  ٜنسٌن اٜنسيىن اٞنشهد  ارع ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ اٜنسينية مك بة

 األزىر ريلي عبو دمحم  ارع ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ القلعة مك بة

 .  فيسة السيدة ميداف ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ العلم  فيسة مك بة

  رني  ارع ٕ اللواا عمارة ٕٖٜٖٕٚٔٗ اٜندنث اٞنصرإ اٞنك ب

 اللوؽ بباب البس اف  ارع ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ كيالىن كامل األدنب

 الدق  ميداف ال ورنر،  ارع ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ اإل ساف دار مك بة

 حرب طلعت ميداف ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ مدبوىل مك بة

  صر مدننة النصر  ارع ،ٕٓٓٓ طيبة ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ صر  مدننة مدبوىل

 السنرتاؿ جوار عدىل  ارع ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ اٞنصرنة النهضة

 الرتسا ة اندإ ريلي حجازإ،. د ش ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ وال وزنن للنشر ىال

 األزىر اٛنامن ريلي األتراؾ، درب ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ للرتاث األزىرنة اٞنك بة

 األزىر القائد جوىر ع ار  ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ القرال يـ مك بة

  ألزىر الصنادقية  ارع ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ اٜندنثة األدبية اٞنك بة

 اٛندندة مصر يمٌن، ي٘ند.د  ارعٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ الشرنفة الروضة مك بة

 اإلسػػػػكندرنة  

 جاد مءعم يماـ الرمل، ١نءة ٕٜٕٕٛٓٓٙٗٔٓ سوان كشب
 زغلوؿ صفية ،الرمل ١نءة ٜٕٖٕٛٙٔٓٓٔٓ الثقاىف اإلسالمى الك اب

 مصر ١نءػة دا ياؿ، النىب  ارع ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٔٓ موسى سعيد دمحم كشب
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 مصر ١نءة دا ياؿ، النىب ش ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ الصياد مك بة

 جابر سيدال  ٚناعيل، اٞنشًني٘ند ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘ سيبونو مك بة

 األبيض ي٘ند/ ي -الرمل ١نءة ٖٖٕ٘٘٘ٗٛٛٔٓ األبيض الكشب
 يماألقػػػػػػػال  

 على العزنز عبد مدرسة َنوار -الزقازنق ------- دمحم اٜنافظ عبد كشب

 الدنن  ور  ارع – الزقازنق ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ عبادة مك بة

 البدوال السيد مسجد يماـ -طنءا ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ اتج مك بة

 ال جارة كلية يماـ واٞنع صم سعيد شٜ -طنءا ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ قربة مك بة

 ي٘ند سامى/ي السنرتاؿ، يماـ السوداف  ارع - الشيخ كفر ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓ ال ورنر كشب
 السالـ عبد

 عماد/ي الءوارالا مس شفى َنوار جيهاف  ارع - اٞننصورة ٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓ اٛنامعة صوافة مك بة
 سليماف

 اٟنادال، ش عقل، عزبة اٞننصورة، ٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓ اٞنهداة الر٘نة مك بة
 وفدال عاطي/ي

 كماؿ اٜناج لقماف، ابن مدرسة َنوار الثا ونة  ارع -اٞننصورة ٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓ ةالثا ون صوافة مك بة
 ي٘ند الدنن

 دمحم اٜناج اليـو يريبار صوافة
 األترَّب

 يماـ ال جارنة، سا  صالح مدرسة َنوار -اٞننصورة – طلخا ٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓ
 طلخا كوبرال

 بربرال غزاىل ٘ناده ي -فاند ٜٕٕٓٓٛٙٗٙٔٓ اإل٬ناف مك بة

 ريًنال دمحم حسن ح الشهداا، السونو،ش ٜٜٕٕٓٗٓٙٚٔٓ الصوافة كشب

 اٞنهىن ال كونن يماـ عرايب ا٘ند  ارع -سوىاج ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ السماف عبدالف اح يوالد

 القناوال الرحيم عبد سيدإ مسجد يماـ -قنا ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٓٔٓ اٜنسن يبو كشب

 واألس اذ الرنو دمحم اٜناج -ننبز  السيدة ش -  سنا -القرااي ٜٗٙٙٛٙٛٓٓٔٓ  سنا -القرااي كشب
 النوَّب دمحم رمضاف دمحم

 األقصر - إبسنا الرمد مس شفى يماـ اٞننسى العاطى عبد دمحم حسىن كشب ٖٕٜٛٔٗٔٔٔٔٓ إبسنا حسىن كشب

  
  ينضاً بدور األىراـ واٛنمهورنة واألريبار واٞنك بات الكحيال َنمين ي٥ناا اٛنمهورنة، ينضاً بدور األىراـ واٛنمهورنة واألريبار واٞنك بات الكحيال َنمين ي٥ناا اٛنمهورنة، 

زنل النسخ اٞنءبوعة ٠ناان من موقن الشيخ زنل النسخ اٞنءبوعة ٠ناان من موقن الشيخ و٬نكن ينضاً قرااة الك ب وتنو٬نكن ينضاً قرااة الك ب وتن
wwwwww..ffaawwzzyyaabbuuzzeeiidd..ccoomm،،    

  موقن الك اب العرَّب.موقن الك اب العرَّب.    wwwwww..aasskkzzaadd..ccoommيوعلى موقن يوعلى موقن   
  حدائق اٞنعادإ  لقاىرة،حدائق اٞنعادإ  لقاىرة،  ٘ٓٔ٘ٓٔشش  ٗٔٔٗٔٔدار اإل٬ناف واٜنياة،دار اإل٬ناف واٜنياة،  يو النا ر:يو النا ر:  

ٕٕٓٓ--ٕٕٕٕٛٔٙٔٙ٘ٛٔٙٔٙ٘، ؼ: ، ؼ: ٕٕٓٓ--ٕٕٕٕٕٕٓٗٔ٘٘ٓٗٔ٘٘ت: ت:   
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