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َٛ  الَِ َٛ  الَُِٖ ُ٘     ٣ ُتِسَج٣٢َ ُتِسَج٢َرٔٔرُب ايَُّب ايَّٝٔٔٝبٔٔبُٖ ُ٘ َغَؿاَعُت َغَؿاَعُت

\ 
ٍٍ ئئ  ِٛ َٖ  ٌِّ ٍٍ ُه ِٛ َٖ  ٌِّ ََٛااَ٭اَ٭  َٔ َٔ ََٔٔ  ُه ََٛاِٖ ٍٍِِِٖ    ِِ َُِِِكَتٔخ   َُِكَتٔخ

ُٛامُلامُلؾََؾ    اهلٔلاهلٔل    ىلىََلإِِإ  َدَعَاَدَعَا ُِٔطُه ُِٛطَت ُِٔطُه ٘ٔ    َٕ َٕ ِطَت ٘ٔٔب  \  ٔب
ُِٔط  ُِٔطَُِطَت َُُِٛطَت ُُٛه ٌٍبََٔبََٔ    َٕ َٕ ُه ٌٍِب ِِ    ِب َِٓؿٔض َُ ِِٝس   َِِغ َِٓؿٔض َُ ِِٝس     َغ

َِٝم  اِيَم  اِيَؾَاَؾَا ِٖٝٓٔب ًٍِلَخًٍِلٞ ٞ نَي ٔؾنَي ٔؾٖٓٔب  \ٍل ٍل ُخًُُخًُٞ ٞ ؾٔٔؾ  ََٚٚ  َخ
ُٛ  ِِِِيََي    ََٚٚ  َُُٜٛداُْ ٍِعٔٔع  ٞ ٞ ؾٔٔؾ    َُُُٜٙٙداُْ ًٍِِ ًِ    ََٚٚ    ِّ ٫ِّ َنَس   ٫ َنَس

ََٚٚ  ُٗ ُُٗنُّ ًَِت    اهلٔلاهلٔل    ٍٍَُُِِٛٛزُضَزُض  ََِِٔٔٔٔ  ُِِنُّ ًَِتَُ     ُْٔظُْٔظَُ
\
َٔ اِي   َٔ َٔ اِيَغِسَؾّا َٔ ََِٚغِسَؾّا ََِٚبِخِس أ َٔ اِي  َبِخِس أ َٔ َٔ اِيَزِغَؿّا  َٔ َِِزِغَؿّا  ِِدَِّٜ   دَِّٜ

     ٟاإلَاّ ايبٛصريٟ اإلَاّ ايبٛصري  

\ \ \ \ 


 \ \ \ \ 
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ِ٘ الثَّاِلَث٘ ُ٘ الطَِّبَع  ُمَكدََّم
321321--  

 .....سم كر هلل باري الن  عم ، والشُ ولي الن  مُ الحمد هلل   
والصػةة والسػةـ ي ػي مػت اه ػارم اهلل منػم الاػدـ لمامػا ل ريػء واوسيدػا  ، ويػددا 

هديػه وكء مت تع ػ  بػه  و يػار ي ػي ، يددسا محمد وآله وصحيه  .....ل عرب والعجم ،
 .......آمدت  ......ديت ػللي يـو ال

 ............ وبعد
بالمسػػػ مدت مػػػت  يػػػداث فػػػي هػػػمم اويػػػاـ ، ت م ػػػء فػػػي محاولػػػ   فنظػػػرا لمػػػا  لَػػػم  

وذلػػب بػػال جني ي ػػي  ؛ المسػػ مدتالكػػافريت والجايػػديت والمشػػركدت الندػػء مػػت ا يػػةـ و 
 . yy  ه ي سيد  ميادئه ، واالديا ات الكاذب  ي ي  ه ه ، والهجـو الدسدئ ي

، ومعػػػػداتهم ال كنولو،دػػػػ  ، وويػػػػائ هم  لمكاسػػػػاتهم الماديػػػػ فػػػػك ذلػػػػب دت مسػػػػ     
    ، والمحي ػػػػ  الديند ػػػػر ي بعػػػػخ ا هػػػػوة الصػػػادمدت ذوي الحمد ػػػػ دطاسد  ،ا يةمدػػػ  الش ػػػػ

    : ف ساـو بإيادة طيع هما الك اب؛   ػ  ل حضرة المحمديالخالص  

ًِاحلَك حدُٓث  {{  .ة ال ال   ل مر  ...  }} د اخلالٜلر سِّدَق اٜل ع
،  yy  وذلػػػػب طمعػػػػا فػػػػي تػػػػو،دا الشػػػػوؽ فػػػػي م ػػػػوب المسػػػػ مدت سحػػػػو سيػػػػدهم

ريػػال ه  و ه ػػه ، بسػػر   ه ، وبدػػاف ي ػػو اػػوف ا يػػةـالكريمػػ  ينػػد رب ػػوتيصػػدرهم بمكاس ػػه 
 .ة ال ال   ل مر   هفاي خرسا اهلل تعالي في ليادة طيع،  تهوبرك  سيو  

 د ػفي ي و دائم ، ويدزي ؛ و ه ه، وك ابه ، ه وسيد  ، دنا  ف ا يةـ مع ي منا يا
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؛ ... وريػػوماتهم.. ، و فعػػالهم.. ، بػػوموالهم الكػػافريت ، ومػػا كدػػدُ  للػػي يػػـو الػػديت ويسػػ مر  
 : را ييادم المس مدت في كء ومت ويدتميش  ..... العالمدت  لال كما ياوؿ رب  

                                           
                     wwSS      

رهم ، و ف ييص ػػػ ا يػػػةـ ، ويع ػػػي اػػػوف المسػػػ مدت  ف يعػػػز   .... يػػػوؿ اهلل تعػػػالي 
 . ه المكدت، ما ديت بريوله وسيد   اهم ل عمء بشريه وك ابه الميدت، ويوف   بومور دينهم

  ف يجازي كء مػت يػاهم فػي ليػادة طيػع هػما الك ػاب  و سشػرم كما سسوله 
،  وسػػػوراً ،  وساػػػا اً ،  ا ويػػػت المسػػػ مدت  ،معػػػدت هدػػػر الجػػػزا  ، و ف يػػػرزمهم صػػػ ا اً ين ػػػ ،

 .....الحدت واوسيدا   الص  في الدسدا واآلهرة بمعد   معه، و ف يم   وبها اً ،  و،ماالً 
 حيه وي م  ي اهلل ي ي يددسا محمد وي ي آله وصوص   

 

 
 

  .  الجمدزة ػ محافظ  ال ربدػ : 
  :ٖٜ٘ٗٓ٘ٔ-ٗٓ-ٕٓٓٓ 
  :ٖ٘ٗٗٗٙٓ-ٗٓ-ٕٓٓٓ 
   :ايك  ا س رسػػت المومع ي ك 

WWW.Fawzyabuzeid.com  

  ا لدك روسياليريد  : E-mail 

fawzy@Fawzyabuzeid.com 
fawzyabuzeid@hotmail.com 

fawzyabuzeid@yahoo.com 
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 الثاىٔ٘  َّّىلأُلتني اَعالطِب َُ٘مدَِّكُم
321321--  

 ...الحمد هلل واهب الحداة 
ولػػػه ويػػػدم تخػػػّر الجيػػػام ، فالم ػػػب والم كػػػوت ، والع ػػػو والسػػػ ء ك هػػػا تخضػػػع 

 :بويداسد ه ، وتطمع  ف تناؿ مااـ العيودي  لحضرته  لربوبد ه ، وتخشع لعظم ه ، وتار  

                                           
                                           

                  aaSS  

 ....والصةة والسةـ ي ك يددسا وموالسا محمد بت ييد اهلل 
ام للػك مػا ورم ػ، ام    بػه مػوالم و دسػام ، وَصػالػمي مر   العظػدم الجػام ،، العالي الاػدر 

 .يصء للده  يد يوام لم 
، وآلػػه ووره ػػه ، وكػػء مػػت يػػار ي ػػك هديػػه ويػػدرته ، ويمػػء بشػػريع ه و يدػػا يػػن ه 

 ..........وبعد  ........آمدت يارب العالمدت .
 .د الن وايي ب اوطراؼ ، ُم عد  ُم شع   yy  فإف الحديث يت يددسا ريوؿ اهلل

ورها ، وله ةؼ  زماسها ، لػم تسػ ويب يػدرة لعظػدم وف اليشري  ي ك مدى يص 
 .د العظدم ص وات اهلل ويةمه ي ده كما اي وييت يدرة هما السد  ،  مت يظمائها 
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، فػي بد ػػه ؛ يركاتػػه ويػكناته  كػء  ؛  ء ي دػه معاصػػروم بعدػوسهم ال ايصػ  فاػد يػج  
يياداتػػػه ومػػػع زو،اتػػػه ، وفػػػي المسػػػجد بػػػدت  صػػػحابه ، وفػػػي ،هػػػادم مػػػع  يدائػػػه ، وفػػػي 

؛ ي ػك مػا يػدث بسػييه ميػء والدتػه ، ومػا ر تػه  مػه  ه الخاص  ال ي اس رد بها مػع رب ػ
ف ػم ي ركػوا اػػاردة وال واردم !!.. هنػا  يم ػه ووالدتػػه ، ومػا كػاف ي دػػه فػي ط ول ػه واػػيابه 

؛ بعد توهدػ  يػندها وم نهػا ، لال ورووها باوياسدد الصحدحه ؛ د العظدم ت ع   بهما السد  
 ف يحػد  ؛ مهما كػاف ل، هػادم ومػدرم فػي الع ػم ، كاف مت الصعب ي ك  ي لسساف   ولما

فكػػػاف  ف .....، ساهدػػب بنػػػوايي يظم ػػه ك هػػػا  yy  بنايدػػ  وايػػػدة مػػت سػػػوايي يػػػدرته
 :ف بعضهم في  ل  

 .واليدهاي ، كما فعء  بو سعدم   :دالئء سيوته  -ٔ
يدػاض فػي ك ػػاب   والااضػػي ، م ػء ال رمػمي : ف فػػي اػمائ ه ومػنهم مػت  ل ػ -ٕ
 .واريه ل زرماسي ،   ( ل اسطةسي و ،معها   المواهب ال دسد  ، الّش ا ( 
والنيهػاسي فػي ك ابػه   يجػ  اهلل ، كػابت ديدػ  : ف في معجزاته ومنهم مت  ل   -ٖ

 .د المري دت ( ػػػ  ي ك العالمدت في معجزات يد
ا  الصػدور ػ  ا ػكوبي الربدع بت يػيع فػي ك ابػه ؛  ومنهم مت ،مع هصائصه  -ٗ

 .ائص ( ػػػ( ، والسدوطي في ك ابه   الخص
ومنهم مت تر،م وصحابه م ء ابت ييػد اليػر فػي   االيػ دعاب ( وابػت اوهدػر  -٘

 .( الصحاب   تمددزفك اب  ػػ، وابت يجر في   ا ص(فك معرف  الصحاب  ْيد ال اب  ُ   في 
( ، ال ػػػػاري    فػػػػي  والطيػػػػري، م ػػػػء ابػػػػت اوهدػػػػر ؛ ومػػػػنهم مػػػػت اػػػػرح  موالػػػػه  -ٙ

 .والماريزي في   لم اع اويماع ( 
و امء ك ػاب ، وابت يعد ، كابت هشاـ ؛  ومنهم مت ياوؿ  ف يجمع يدرته  -ٚ

 و   ييء الهدى والراػاد فػي هػدى هدػر العيػاد ( (   الشامد   السدرة  في هما الياب هو 
 .المي ذكر صاييه الحافظ الشامك  سه ،معه مت هةهمائ  ك اب ، 
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 .يدوف اوهر (كابت يدد الناس في ك ابه  ؛  ومنهم مت اه صر همم السدرة  -ٛ
ز ي ػك الاضػايا ال ػي يخ  اهػا مػت رك ػ –ذلب في العصر الحػديث و  –ومنهم  -ٜ

م ػػػء محمػػػد يسػػػدت ، هػػػم رّد ي دهػػػا ، فسػػػامها ،  yy  المس شػػػرموف ل ندػػػء مػػػت منزل ػػػه
 .يياري  محمد (  هدكء في ك ابه   يداة محمد ( ، والعااد في ك ابه  

ز ي ػػك معجػػزات  موالػػه ال ػػي لػػم يكشػػف ياائاهػػا الع ػػم لال ومػػنهم مػػت رك ػػ -ٓٔ
،ػػداً منهػػا   معجػػزات فػػي الطػػب ل نيػػي العربػػي (  ك دػػرٌ   وهػػي َكػػم  ، فػػي يصػػرسا الحػػديث 

 لمحمد يعدد السدوطي وكء ك ب الطب النيوي .
دػػه ذو يػػع  اػػعابه م نويػػ  ، ومجػػاؿ الكػػةـ ف yy  فالحػػديث ينػػه   ،وبالجم ػػ

.!! 
لف المسػ مدت فػي كػء زمػاف ومكػاف ، لكػي ينهضػوا مػت َكْيػوتهم ، ، وفي الحادا  

ويجمعوا امء  ّم هم ، ويرفعوا راي  سهض هم ، البد  ف تُوضع بدت  يػديهم يػدرة صػايب 
كام ػػ  م ّصػػ   ، لدكػػوف  مػػامهم الم ػػء اوي ػػك فػػي الخ ػػ  الرضػػك ،  الريػػال  ي دػػه السػػةـ 
ة ، ولدار وا فدها صحائف يداته الكريم  في ال ضحد  وا ي ػار واليػر والشمائء المحمود

وا يسػػاف ، ولدعرفػػوا النّْيػػع الصػػافي والمْنهػػء الَعػػْمب ، فدمػػا ،ػػا  بػػه مػػت اػػريع  يػػمح  
يػػ  فػػي العػػدؿ والمسػػاواة ، ومسػػايرتها ل ػػزمت فدمػػا يصػػ   وياائػػد سادّػػ  ، هػػي الاػػدوة الطد  

 ر اورض ،مدعًا .الناس في دسداهم وآهرتهم في  مطا
ػػ yy  ومػػد كػػاف وئمػػ  الصػػوفد  ينايػػ  هاصػػ  بريػػوؿ اهلل  ه اهلل بعػػد  ف و، 

 :للك ذلب في موله ييحاسه

                                           
                                     SS األحزاب األحزاب  
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  ك ػه ترفع العيد للك  يػ ، ومحي  .....   اهلل ع موا  ف م ابع ه ُتكسب العيد محي  ف
، .... ، والصةة وال س دم ي ده باب الوصوؿ للػك يضػرة اهلل .... ا يماف باهلل  در،ات

، وال شػػػػيه بوهةمػػػػه .... ومشػػػاهدة يضػػػػرته دلدػػػػء ي ػػػػك صػػػػدؽ العيػػػػد فػػػػي اتيػػػػاع هػػػػدام 
فػػومي وا ي ػػك هػػمم ..... !!!...:... يػػائء ل  ػػوز برضػػواف اهلل وا م ػػدا  بهديػػه  يظػػم الو 

 .هوا للدها المريديت واويياب وو،  ، اوا بها وتع   ، اوبواب 
لوا ذلػب و ف ما اربوا صافي كوس محي ه ،  بػاح لهػم اػهود ،مػاؿ يضػرته ، فنػا

 :    وياوؿ في ذلب ا ماـ  بو العزائم، ته الشراب للك  هء مود  
  أضخ٢ حهُّٝا عًُّٝا باإلغاازا  أضخ٢ حهُّٝا عًُّٝا باإلغاازا    جمايطِٗجمايطِٗعًُّا َٔ عًُّا َٔ   نِ جاٌٖ ْاٍنِ جاٌٖ ْاٍ

  ٜاس٣ ايٓبا٢ عٝاْاّا حاااٍ خًااٛا      ٜاس٣ ايٓبا٢ عٝاْاّا حاااٍ خًااٛا              َٚعسؾا١ َٚعسؾا١   قًابْ قًابْ   ي٘يّ٘ا ّا اٖٖاٚيٝٚيٝ  أضخ٢أضخ٢

  أخاااسجتِٗ ؾ ااا٬ّ َااأ اي ًُاااا أخاااسجتِٗ ؾ ااا٬ّ َااأ اي ًُاااا     عًِٝٗ عًِٝٗ َٚٓااااَٗٚٓااااٗ ٘ ٘اايااايااا  ؾضااا٠٬ؾضااا٠٬
  

ي جػػػوف هػػػما اليػػػاب بالعنايػػػ  باآليػػػات الارآسدػػػ  ال ػػػي ت حػػػدث ينػػػه  و     وهػػػم
ر يػت تعي ػ و ذواؽٌ  ده ، ولهم في همم اآليات مشاهداتٌ تشدر للده ص وات اهلل ويةمه ي 
وُتحػّرؾ الشػوؽ ....؛ لذا ذكروهػا فإسهػا تُ دػر ال ػراـ .... مكنوف يّيهم ولػوايا  اػوامهم 

 :ومت  اهر مت ك ب منهم في ذلب ، في م وب لهواسهم 
(  اجرة الكػوف( ، وال  ويات المكد  ربي في ك ابده  الشد  محدي الديت ابت ي

لشػػد  ييػػد الكػػريم الجد ػػي فػػي ك ابدػػه   ا سسػػاف الكامػػء ( ، و  الكمػػاالت ا لهدػػ  ، وا
ديػػ ( ، والشػػد  ييػػد العزيػػز الػػدباغ فػػي ك ابػػه   ا بريػػز ( ، و الشػػد  فػػي الصػػ ات المحم  

 . يمد ال جاسي في ك ابه   ،واهر المعاسي ( 
فػػي ك ابػػه   هاسي يػػػف النػابادت الشػػد  يويػػواؿ العػػارفدت السػػػومػػد ،مػػع معظػػم  مػػ

الػػواردة يػػػت  yy  ي ػػك ريػػوؿ اهلل ت،ػػواهر اليحػػار ( ، كمػػا ،مػػع كػػء صػػد  الصػػ وا
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 .الصالحدت في ك ابه   يعادة الداريت ( 
 :م بهما الياب في يصرسا وممت اه   

 ، و( ور الميػدت ػالنػ   ، و( ور المػدار ػػػفػي ك يػه :   الطه ا ماـ  بػو العػزائم 
رواح ( ، والدك ور محمػد بػت ي ػوى المػالكي فػي ك ابدػه اراب او   ، و( ا يةـ ديت  

 .  ( ، و   ا سساف الكامء (   المهائر المحمدي  
ء   يػديث الحاػائ  يػت مػدر يػد د ػاض اهلل ي دنػا م ػػات مما  فػولنا فك هما مؤل 

و  الريمػػػ  ، (  بػػدت يػػديب ، و  الكمػػاالت المحمديػػ الػػمى  الك ػػاب هػػو الخةئػػ  ( و
و  وا،ػػب المسػػ مدت المعاصػػريت سحػػو ريػػوؿ اهلل ،   لاػػرامات ا يػػرا  ( والمهػػداة ( ، 

yy  ) ،   و   الخطػػب ا لهامدػػ  : المج ػػد اووؿ : المنايػػيات، وهػػو مج ػػد مػػت يػػ
و   م ػات  ال ػرج ، فك المناييات ا يةمد  هةؿ العػاـ ( ، و    ذكػار اوبػرار (   ،زا 

الشػػمائء و    ( ، و  الصػػ وات ا لهامدػػ   الطيػػع ك ابػػاف :لنػػا تحػػت يو،ػػد اآلف ( ، كمػػا 
 وَيْصر مت ك يوا في هما الياب  مر يطوؿ .... . ،( . اوسوار المحمدي 

ولما كاف الناس مد اسش  وا في زماسنا هما باومور المادي  ، و،ع وها تط ػك ي ػك 
فػػي يػػيدء الػػ خ ص مػػت فاػػد د بنػػا ي ػػك تػػمكدرهم بػػملب ، وسػػديوهم ؛ يدػػاتهم الرويدػػ  

 :بدت واوص دا  واوهوا  ، وال ع   بويواؿ المار   رة الحواسيدط
والّ ع ّػ  بشػمائ ه ، وا ك ػار ، وال خ ّػ  بوهةمػه ،  yy  للك اي حضار الحيدب

فػي  وتحػء  ، ل ريػ  فػي الػمهت ؛ مت الصةة وال س دم ي دػه مػع اي حضػار بعػخ صػ اته 
 .وتزيدم سوراً ،  ف كسيه ص ا اً ؛ الا ب 

اي محست محمود ييد الحػي الماػدم  ب المحاضرات اوخ ال   ومد ،مع بعخ ت
بنهػػػػا والػػػػمي يعمػػػػء فنػػػػي اتصػػػػاالت بمركػػػػز بحػػػػوث االتصػػػػاالت ال ػػػػابع لػػػػوزارة   بمدينػػػػ
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يامػػػد العػػػزاؽ الديػػػومي  االتصػػػاالت ، وياوسػػػه فػػػي ذلػػػب اوخ الػػػوفي المهنػػػدس محمػػػد
هلل ينّػػا هدػػر فجزاهمػػا ا، الػػمي يعمػػء مػػدير لدارة الويػػدات الم حركػػ  بالسػػك  الحديػػد 

 .الجزا  
 .وتوهد   يادي ها ، ومد ممنا بمرا،ع ها بعد تنادحها 

وي  ، وصػ اته ػالنوراسد  ، و طوارها النيػ yy  وهي في ،م  ها ت حدث يت يداته
مع ا اارة للك بعخ ما  ياط ه به العنايػ  ا لهدػ  مػت بػد  ،     ، ومااماته الروياسد  الرباسد  

ص مػػت ف ػػ خ   ؛ ه الا ػوب للػػك فضػػء يػةـ ال دػػوب ي ػػك ت ني ػػ، ات اليػد  للػػك سهايػػ  النهايػ
 :اسي ف شرب منه طهور المشروب وتايء ي ك هما المنهء الرب  ، العدوب 

                               QQSS  
ال يسػاوي ذرة رمػء فػػي ، ولف كنػت  رى  ف مػا ذكرتػه هنػػا يػت الػمات المحمديػػ  

ت د  ولسمػػا  بػػ....!!!!....مػػا  فػػي محدطػػات اايػػع   ، وال مطػػرة...!!!!...صػػحرا  وايػػع  
 .....به صدري  بما يشرح اهلل ....ي ك مدري 

ف ػػػوؽ ا دراؾ ،  مػػػا كمػػػاالت هػػػما الػػػّدرى المندػػػر الممنويػػػ  مػػػت الع ػػػي الاػػػدير 
 :     واومر كما ماؿ ابت ال ارض، وال صوير 
      سّاسّاَكضَِّكضِّ    ايٓيبايٓيب    يف يف     َدح َدح   نٌ نٌ     أز٣أز٣

  أنثسأنثس ٚ ٚ    عًٝ٘عًٝ٘  املث٢ٓ املث٢ٓ   بايؼ بايؼ   إٕ إٕ   ٚٚ

      أًٖ٘أًٖ٘  ٖٛ ٖٛ   مبا مبا     اهلل أث٢ٓاهلل أث٢ٓ  إذا نإ إذا نإ 

  َكداز َا ميدح ايٛز٣َكداز َا ميدح ايٛز٣  ؾُا ؾُا     عًٝ٘عًٝ٘

 و  يظك ولو لمح  بنػور  و  يظك ولو لمح  بنػور ، ، ... ...  ف  ساؿ رضام  ف  ساؿ رضام ؛ ؛ وكء ما  ر،وم مت ورا  هما العمء وكء ما  ر،وم مت ورا  هما العمء 
ؿ ؿ و  مػػو و  مػػو ، ، .... .... ،  و يكشػػف لػػي اليرامػع فػػوتهنك بالجمػػاؿ الػمي وهيػػه لػػه اهلل ،  و يكشػػف لػػي اليرامػع فػػوتهنك بالجمػػاؿ الػمي وهيػػه لػػه اهلل .... .... محدّػام محدّػام 
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  :  :      لحضرته م م ًة موؿ ا ماـ  بي العزائملحضرته م م ًة موؿ ا ماـ  بي العزائم

      داحّاداحّااملامل  يو يو     أصُٛؽأصُٛؽ  قدزٟ قدزٟ     ع٢ًع٢ً

  صساحّاصساحّا      ٢٢زبِّزبِّ        ٘٘صاَغصاَغ        ووَٚدُحَٚدُح

      حت٢حت٢  ايسضٌ ايسضٌ     ٜا إَاّٜا إَاّ    أْاأْا    ََٚٔٚٔ

  ٚحّاٚحّاسُُسغُُغ    ايطا٢َ ايطا٢َ       قدزىقدزى      ٢ ٢ أٚؾَّأٚؾَّ

    قًيبقًيب          ٤ٌَ٤ٌَ        و و أحٗبأحٗب      ٚيه٢ٓ ٚيه٢ٓ 

  جساحاجساحا    ؾت٢ ؾت٢       بايٛصاٍبايٛصاٍ        ؾأضعد ؾأضعد 

      ٢ٓٓ٢َُٓٓعَُع      ؾت٢ّؾت٢ّ  بايٛصاٍ  بايٛصاٍ      ٚداٚ ٚداٚ 

ُّ ُّٜسٚ   رتاحارتاحايٝطيٝط        َٓو َٓو           بََبايكِسايكِس          ٜسٚ

  

ييدػب م يػي ، وسػور يدنػي ، و سػد  ، ال هم ي ك يددسا محمػد وآلػه ويػ م  وصء  
روياً و،سماً ، ياظ  ومنامػاً ، ِيػة وتريػاال ، دسدػا وآهػرة  yy  رويي ، و ،معني ي ده

 العالمدت .  يارب  
ال ادر للك فضء ربه 

 يرالاد
 زيدو د  بُ م  حَ ي مُ زِ وْ فػَ 

 غربد  –ة دزَ م  الجِ 
 :في يـو ا هندت 
 هػ  ٘ٔٗٔغرة ذو الحج  

 ـ . ٜٜ٘ٔالمواف   وؿ مايو 
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  ٍٍٚٚايباب األايباب األ
______________________________________________________________________________  

  \٣ ٣ َِّدَِّدشََشملمُُلاا  ٛٔزٛٔزايُّايُّ  ُٛزُٛزُُٗٗظُُظ  \
______________________________________  ________________________________________  

RR . .اهللٍ اهللُُٛٛضُُضستفاٍ مبٝالد َزستفاٍ مبٝالد َزإلإلاا  ه١ُُه١ُُسِِس ٍ  yy  

RR . .ِِّٖعُِ عُِ ايِّاي ِٖايظا   ..  ١ٓ١ٓاِطاِطايَبايَب  ُُِِعِِعايِّايِّ  ََٚٚ  ٠ُُ٠سََسايظا

RR . .اهللاهلل  ٍٍُُٔٔٛٛضُُضزََز  ١ِ١ِجج٢ بِع٢ بِعًًََاهلل َعاهلل َع  سُُسغِهغِه  yy..  

RR . .ََِِاهللاهلل  ٍٍُُٔٔٛٛضُُضزََز  اُخاُخريرََي  yy..  

RR . .دٟدٟشَّشَّامُلامُل  ٛٔزٛٔزايُّايُّ  سُُسذِِذفََف  ..  

RR . .ابسابسدََد  ُٜحُٜحدِِدسََس  ..  

RR..  ََِِا٤ا٤ََٝٝبِِباألِْاألِْ  ٝجاُمٝجاُم  ..  



 

 

 

     

  yy  اٍق
 

      ٣ٓٓ٣سَسَََٜٜ  ََِِٟٔٔٝٝا َبٟا َبضَضَُُُُْْٛٛ  تُتُِِٓٓنٝٝن  
  ١ٜ١ٜعَعَبََبأِضأِضبٔبٔ  ََّّزَزَآٜآٜ  ل٢ل٢ًًٞٞخََخ  ٌٌََبِِبقٜقٜ  ٢٢بٚبٚضََض

        اّاّعََع  ـَـَأٞيأٞي  طََطؿََؿعََع
 . أْعٌ ضٚاٙ ابٔ ايكٛإ ٗ أسهاَ٘ عٔ ع٢ً بٔ اؿػٌ عٔ أبٝ٘ عٔ دسٙ 

 



 

 

\
َِّد٣ َِّد٣ شََشملمُُلاا  ٛٔزٛٔزايُّايُّ  ُٛزُٛزُُٗٗظُُظ  

\

1

 
yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 

 ...الحمد هلل 
المحيػػػوب ، و ضػػػا  الم ػػػب والم كػػػوت بإاػػػراؽ  يػػػي  الن  الػػػمي  سػػػار الا ػػػوب بنػػػور 

الػػػمي ، اػػػم  الحػػػ  ل  حادػػػ  وال يػػػوت ، والصػػػةة والسػػػةـ ي ػػػك هػػػما النيػػػي الكػػػريم 
وكشػػػف لػػػه يػػػت بػػػديع ،مػػػاؿ  ،ه بعناي ػػػه ، وواالم بوالي ػػػه  ػػػه ، وهص ػػػاصػػػط ام اهلل مػػػت بري  

 يضرته ، و،ع ه ويدم يـو الادام  هو المخصوص بش اي ه .
ويػػدر،نا فػػي در،ػػػ  ،  ػػػه اهلل  ف يمػػّت ي دنػػا بيرك ػػػه ، وينظمنػػا فػػي ياػػد معد  سسػػوؿ 

نا بشػ ا ه وريم ػه ، لسػه ولػي مريػب ...آمػدت ويك ينا في منشور يعادته ، ويخص  ، والي ه 
 ...  آمدت يارب العالمدت ...

ػػ دي ، وس ػػابع يػػنيد  لف اػػا  اهلل تعػػالك الحػػديث يػػت بدايػػ  لاػػراؽ النػػور المحم 
   yy  ي ك ظهور يدد الكائنات ، ا النور في  طوارم المخ     تس سء هم

RR..  اهللٍ اهللُُٛٛضُُضستفاٍ مبٝالد َزستفاٍ مبٝالد َزإلإلاا  ه١ُُه١ُُسِِس ٍ  yy  
yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 

سمهػػد تمهدػػداً يػػابراً با ،ابػػ  يػػت هػػما ..!.. ، وميػػء  ف سوهػػم فػػي هػػما الحػػديث 
 ؟   yy  : لماذا سح  ء ،مدعًا بمدةد ريوؿ اهلل..... السؤاؿ 

 ف هػػػػما ال ضػػػػء الػػػػمي سحػػػػت ؛ ء بهػػػػما المػػػػدةد ويػػػػياب ك دػػػػرة ،  همهػػػػا سح  ػػػػ
                                                 

1
ياـ  yy  كاست همم المحاضرة بدار الص ا بالجمدزة ، غربد  ،بمنايي  ا ي  اؿ بمدةد يددسا ريوؿ اهلل ((

 ـ.ٜٛٛٔ
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وب ضػء ا يمػاف ، والعناي  ال ي سحت فدها اآلف هي ب ضػء ا يػةـ ، مو،ودوف فده اآلف 
، وب ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػء 

وهػمم اواػدا  ك هػا ..... وب ضء الارآف ، وب ضء اوركاف    ركػاف ا يػةـ ( ، الهداي  
 ي  وص ها للدنا ؟مت يييها ؟ ، ومت الم..!!.. 
 !  yy  لسه ريوؿ اهلل .... ..

 :لذف يندما سح  ء بالمدةد 
 :  yy  فكوسنا سشكر اهلل ي ك  سه  ريء لنا هما الريوؿ الكريم فاد ماؿ

  ََََِِٔٔ  ِٝسََسأِغأِغ ٣ِٝ إي ٦ُُ٦ِٙاؾٔأؾٚؾٟا ؾٜهٚؾٟا ؾٜهطُُطعِِعََََ  ِِِِهٝٝه٣ إي ِٛٙ ِٕ، ٜؾ، ٜؾ  ٛ ِٕإ   ..22٘ ٘ ٛا ٜيٛا ٜيعُُعاِزاِزٛا ٜؾٛا ٜؾُٝعُٝعٛٔٛٔتََتػِِػتَتَ  ِِِِيٜيٜ  إ
؛ ، فػإف لػم تسػ طع .... سب تحاوؿ  ف تكافئػه فإ..؟..  ي مت يصنع لب ،مدةً 

 . ك اومء تديو له فع

RR . .ِِّٖعُِ عُِ ايِّاي ِٖايظا   ..  ١ٓ١ٓاِطاِطايَبايَب  ُُِِعِِعايِّايِّ  ََٚٚ  ٠ُُ٠سََسايظا

RR RR RR RR RRRRRR RR RR RR RR RR RR 
والػنعم ال ػي غمرسػا بهػا اهلل ، وسحت يندما سنظر للك الجماؿ الػمي سحػت فدػه اآلف 

 سجدها تناسم للك سعم دت لهن دت مجم  دت :؛ 
 معنوي  . تسمك سعمٌ  مٌ ػوسع يّسد  ،  مٌ ػسع : مك ػست سعمٌ 

 .باطن   مٌ ػوسع ظاهرة ،  مٌ ػسع :    و بمعنك آهر 
 بامد  . مٌ ػوسع فاسد  ،  مٌ ػسع :    و بمعنك هالث 

                                                 

(
2
 . روام  بو داود والنسائي بإيناد صحد  (
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  هروي  . مٌ ػوسع دسدوي  ،  مٌ ػسع :    و بمعنك رابع 

\ \ \ \  \ \ \ \ 
  ١ٜٛ١ٜٛايدَّْايدَّْ  أٚأٚ، ، ايظاٖس٠ ايظاٖس٠ ، أٚ ، أٚ ١ ١ ِِّّعِ احلطِّعِ احلطِّأٚاّل : ايِّأٚاّل : ايِّ

RR RR RR RR RRRRRR RR RR RR RR RR RR RRRR RR 
فالكػػػافر والمشػػػرؾ  و ،  ي ل مسػػػ م ول دػػػر المسػػػ م ؛ وهػػػمم الػػػنعم لنػػػا ول درسػػػا 

، ف ػد  فدنػا مػت ..... الم حد ك هػم يػوا  ، بػء ربمػا ي  ػوؽ الكػافر ي ػك المسػ م فدهػا 
فػػي ، رة يي ػػ  مػػا وصػػء للدػػه يػػكاف  مريكػػا  و غدرهػػا م ػػء الػػدسمارؾ فػػي هػػمم الػػنعم الظػػاه

المػػاؿ  و فػػي اوكػػء  و فػػي الم ػػي   و فػػي الجسػػم  و فػػي الجمػػاؿ  و فػػي المنصػػب  و 
كالسػػمب ؛  .. ي ػػك  ف الػػدوؿ ا يػػةمد  بالنسػػي  لهػػمم الػػدوؿ اآلف ...الاػػوة لال الا دػػء 

الصػػ در فػػي اليحػػر مػػع السػػمب الكيدػػر ، ولػػد  هػػما فاػػ  ، بػػء صػػار اومػػر بدننػػا وبدػػنهم  
وهػػما لدرينػػا اهلل  ف هػػمم الػػنعم ،...... هػػما السػػمب الصػػ در  وهطيوط يريػػد  ف يوكػػءاكػػ

 : yy    لدست محء سظر اهلل ، ولملب ماؿ فدها ريوؿ اهللد  الحس  

 مت  اجار و سهار و طدار ، غدر مت  اجار و سهار و طدار ، غدر : : عم عم وما فدها مت الن  وما فدها مت الن    ––ا ا ََِِْْٝٝايٗسايٗس  تٔٔتاَْاَْٛ ٜنٛ ٜنيٜٜي

ا ا ََََ; ;   ١ٕٕ١نََنُُٛٛعُُعبَبَ  اَحاَحََٓٓاهلل َداهلل َد  سَسَِِٓٓاٟٚ ٔعاٟٚ ٔعػََػتُُت  ––  وف ا سساف محء يناي  اهللوف ا سساف محء يناي  اهلل  ؛؛ا سساف ا سساف 
    33ا٤ا٤ََََ  ١ٜٜ١عََعطِِطا َدا َدََََِِٗٗٓٓٔٔ  طََطاؾٔأؾ٢ ايٜه٢ ايٜهكٜٜكغََغ

ف هػػما  يطاهػػا ل كػػافر ، وسهػػا ال تسػػاوي اػػدئاً ينػػدم ، فاػػاؿ لػػه : هػػمها ، وسهػػا 
، لد  لها مدم  يندى ، ف د  لهػا مدمػ  ينػد مالكهػا ومنشػئها وميػديها يػيحاسه وتعػالك 

 ء ومد يسياوسا فدها .ب، والكء يس وى فدها ، همم هي النعم الظاهرة 
                                                 

 يت ر،اؿ مت الصحاب  .، ي ماف بت ييدد اهلل  وامع ، و ابت الميارؾ و الي وى يتدوطك فك ،مع الجالس( روام ٖ 
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 عم الظاهرة للك  مساـ هةه  :وتناسم الن  
 مت يولب . مٌ ػفدب ، وسع مٌ ػهار،ب ، وسع مٌ ػسع
، واورض ، والنجػػػػػػػػػػػػػـو ، والامػػػػػػػػػػػػػر ، كالشػػػػػػػػػػػػػم  : عم الخار،  ينب .فالن  
 رة لإلسساف .وهمم ك ها مسخ  ، والحشرات 

وغدرهػػػا ، والػػػيطت، رجوال ػػػ، والر،ػػػء، وال سػػػاف، واوذف، كػػػالعدت :وال ػػػي فدػػػب .
 واومارب .، والوظد   ، والماؿ ، واووالد ، كالزو،  : .وال ي مت يولب .

  y  ٍٛ اهللٍٛ اهللضُُضزََز  ٢١١ بعج٢ بعجًًََاهلل َعاهلل َع  غـهُسغـهُس

yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 
لال  عم لػب ويػدؾ يػا  يهػا ا سسػاف ، ولػم يخ اهػا اهلل وهكما فكء هػمم الػن  

 .هلل ي دب وكء همم النعم تح اج للك اكر  ،لب 
 و ، م ػء سعمػ  ا يػػةـ : لكػت كػء هػمم الػنعم ال تعػادؿ سعمػػ  وايػدة مهمػ  ،ػداً 

  بجم  هػا ال تسػاوي سعمػ  د  ، فكء النعم الحس ػ...!!...  و سعم  الهداي  ، سعم  ا يماف 
....؟؟   ذف  يهمػا  كيػر ؟...!!... لوايدة مػت الػنعم الياطنػ  كنعمػ  الهدايػ   و ا يسػاف 

 وهي النعم  اليامد  .، والهداي  ، م  ا يماف لسها سع
  وسعم  الهداي  مت السيب فدها ؟ .. ومت الػمي  وصػ ها للدنػا  ؟ .. لسػه ريػوؿ اهلل

yy  ..... ،. ريوؿ اهلل...فك مات اهلل مت المي  يمعها لنا ؟ .  yy . 
 ؟ مها لناو ركاف ا يةـ   الصةة ، الصداـ ، الزكاة ، الحا .... مت المي ي   

 ......................زز. yy  ريوؿ اهلل.................. 
 . yy  .. ريوؿ اهلل....نها لنا ؟ حها وبد  واوهةؽ الكريم  مت المي وض  
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 . yy  نها لنا ؟ .. ريوؿ اهللحها وبد  والمعامةت الحسن  مت المي وض  
شػكر اهلل ي ػك فهما يعني  سنا سح  ػء لن:....لذف يندما سح  ء بمدةد ريوؿ اهلل 

 سه بعث لنا هما النيي ، وساوؿ له : سحت يا،زوف يت الشكر ي ك سعمػ  لريػاؿ الريػوؿ 
ويعنك ذلب  سنا ساػوؿ لػه : لػب الشػكر ي ما يمػاف ، ولػب الشػكر ، ، وله دارسا مت  م ه 

ي ػػك ا يػػةـ ، ولػػب الشػػكر ي ػػك الهدايػػ  ولػػب الشػػكر ي ػػك الصػػةة والصػػداـ والزكػػاة 
فػػػنحت ... وكػػػء هػػمم الاػػػدم والم ػػػء والميػػػادى  ، المػػػرو ة والشػػػهام  والحػػا والصػػػدؽ و 
ي ػك كػء تعػالدم ا يػةـ وسػه هػو الػمي  تػك   لنشػكر اهلل yy  سح  ي وسح  ء به

 .بها 
كػػاف يح  ػػء بن سػػه بهػػما المػػدةد ، فكػػاف يصػػـو يػػـو اوهنػػدت  yy  وريػػوؿ اهلل

 يت السيب في ذلب ماؿ :  yy  مت كء  ييوع ، ولما ُيئء

  ٝ٘ٔٝ٘ٔؾٔؾٔ  ُتُتسِِسئيُُٚٚٔ  ََِِّّْْٜٜٛٛ  شاٜىشاٜى  ((
44))

   
 ا ي  اكر ربنا ي ػك  سػه  هر،نػي للػك الحدػاة فػي هػما الدػـو ، و يطاسػا بػملب بداسػ

وسنػػوي الصػداـ اػػكراً هلل ي ػػك ، بوسنػػا يجػب ي دنػػا ي ػك اومػػء  ف سصػـو هػػما الدػـو  دػاً يم 
ك وينػدما سنػوى الصػداـ ساػوؿ : سويػت الصػداـ غػداً اػكراً هلل ي ػ؛  yy  ريوؿ اهلل  بع 
وسنػا بدوسػه ال سسػاوي اػدئاً ، ولػد  لنػا اػوف وال منزلػ  ينػد اهلل  ؛ yy  ريوؿ اهلل  بع 
 لال بػػػػه  yy  ، وفخرسػػػػا ك ػػػػه بػػػػه، ودر، نػػػػا ، وكرام نػػػػا ، ومزي نػػػػا ، بػػػػء لف مدم نػػػػا  
yy  ، واويطدػػات ال ػػي يػػن نعم بهػػا يػػـو الادامػػ، والهيػػات ، والسػػدادة ، والشػػرؼ  ،  

 :  yy  ماؿ، ت ذلب ع هما الحديث لن يد  ، ويك ي  ف سسم yy  ك ها بسييه

  َٕإشا ٜنإشا ٜن َٕا ََُّٜٜ  ا ُّٛ ِٕ  اهلٝلاهلٝل  اَزاَزأَضأَض  ١ ، ١َٚ ، َٚاََاََََٝٝائكائك  ٛ ِٕأ َٕنٜنٜ  ;;  اَؽاَؽايٖٓايٖٓ  بََبغٔٔغَشاَشاُُٜٜ  أ َٕا ِٚ  ا ِٚأ     ٍٍُُأ
                                                 

 روام الطيراسي ومس م و يمد وابت زسجوي  يت  بي م ادة . (ٗ 
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َٕطُُطاٯٔخاٯٔخ  ُُٔٔشِِش٢ََٓٓ ، ٜؾ٢ ، ٜؾتٔتََٖٖٔأٝأٝ  ا َٚا َٚأَْأَْ  ًًِِٜٜ٘ٔ٘ٔٝٝٞ َعٞ َعهََهكٞٞكُُٜٜ  ََََِِٔٔ َٕٚ َٕيٝٝيا٭ٖٚا٭ٖٚ  ٚ َٕٛ في في   وفَ وفَ رُ رُ اآلهِ اآلهِ   تُ تُ حْ حْ نَ نَ فػَ فػَ   ––  ٛ

  طٖٖط٢ُُُُ ٢َْ َْتٖتٖسََس  َٜلَٜلط٢ط٢اي٤ٛاي٤ٛ  ََََُُِِا اٝ٭ا اٝ٭ََٓٓيٜيٜ  حُُحتَتَؿٞٞؿتَتَؾٜؾٜ  ريرُُيػٔٔػََْْ  ِِٖٖثُُث  ––  ابِ ابِ سَ سَ في الحِ في الحِ   وفَ وفَ لُ لُ اوو  اوو    ،،   ِ  ِ  ْ  ْ الخَ الخَ 
ِٚا َضا َضإَشإَشؾٜؾٜ  ،، ِٚأ ِٕ  ١ٝٝ١ا٭َٖا٭َٖ  ٙٔٔٙصٔٔصََٖٖ  ٛؾٝوٛؾٝوتُُت: :   ٛاٛااٝياٝيا ٜقا ٜقََْْأ ِٕأ َٕتٝهتٝه  أ َٕٛ ٛ  ًُُٝ ًٝن ََِْٗٗن ِْا أ ُْشََشإ٢إ٢، ٜؾ، ٜؾ  ا٤َا٤َََٝٝبٔٔبا أ ُْا    بََبكٔٔكا 

ٙٝطََطايٚكايٚك ٙٝا   ِِٖٖ، ُث، ُث  ًً٘ٔ٘ٔٝٚٝٚعََع  طٗٗطََُُُُْْ  ََََِِٔٔ  ٍٍُُيت أٖٚيت أٖٚأَٖأَٖ  ا َٚا َٚأَْأَْ  ُتُتِِٓٓنٝٝن  ;;  ََََِِٖٖٓٓٗٗدََد  ض٢ض٢ُُٛٛػُُػدُُد  ٢ََ٢ًًٜٜعََع  ا
ٍُكٝٝكََٝٝٞ ٜؾٞ ٜؾبٚٚبٟ َضٟ َضسَسَََٜٜ  ََِِٔٔٝٝبَبَ  سُُسذُُذأِغأِغ ٍُٛ َُٞ : َٜٞ : َٜئئ  ٛ َُا   ؼََؼِِٝٝيٜيٜ  ََََِِٔٔ  وٜٜوتٔٔتأَٖأَٖ  ََِِٔٔٔٔ  ٌٌِِخٔٔخأِزأِز، ،   س س ُُٖٖشََشا
ِٝعََع ًِٝ َّ  ١ٔٔ١ٖٖٓٓاٜؾاٜؾ    أبأببَبَ  ََِِٔٔٔٔ    اْباْبػٔٔػسٔٔس    ٢ٗ٢ًِِِِٗ َّا٭   ط٢ط٢ا٥ٔا٥ٔغََغ  ٗ ٗ   ٢ِ٢ِا٭ََا٭ََ  طنا٤ُطنا٤ُؾُُؾ    ُُِِِِٖٖ  ََٚٚ، ،   ٔ ٔ ا٭

))  ابابََٛٛا٭ِبا٭ِب
55))

    ..  
يػػـو الادامػػ  اومػػم  :...  ، يعنػػي...!!...  ي  ف لهػػم يريػػ  الحركػػ  مػػت  ى بػػاب 

فنحت اوواهػر فػي الظهػور فػي الػدسدا ، ..!!.. ك ها تحددنا بالسةـ وي سحوا لنا الطري  
 وهػػما مػػت فضػػء اهلل ..!!.. ، ولكننػػا فػػي الصػػف اووؿ بػػدت يػػدي اهلل يػػـو الادامػػ  

 . yy  بيرك  ريوؿ اهلل ؛ ي دنا ولكرامه لنا 
ا ويكػوف ذلػب بػوف يحػاوؿ كػء من ػ :لنعمػ  فاي  النا به يعنػي اػكر اهلل ي ػك هػمم ا

 ة و يك ػػر مػػت الصػػة اً ، ف ياػػدـ طايػػ  هلل ، يدػػث  ف الشػػكر هنػػا طايػػ  ، فدصػػـو يومػػ
 و ، ،  و يعطف ي ك بعخ ال ارا  والمسػاكدت ، وهػما اػكر هلل  yy  وؿ اهللػي ك ري

، واػراب  ، ر مػت طعػاـ لهػم مػا تدس ػ  ُ ويهػي  ، وبعػخ ال اػرا  ، يعمء ي ػك ،مػع لهواسػه 
 . yy  ، فكء هما يدؿ ي ك الشكر هلل ي ك بع   ريوؿ اهلل...  و غدرم ،  و ي وى 
  اومػء ، العمء يي    وسحت طيعاً لت سس طدع  ف سشكر اهلل كما يني ي ، لكت  مء   
 .   هالص  هلل ي ك ما في الا ب مت محي   ويدؿ  

                                                 

(
5
 .    روام ابت يياف يت ابت مسعود (
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    yy  ٍٛ اهللٍٛ اهللضُُضزََز  رياُخرياُخََِِ

yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 
لنػػا الحػػ  فػػي  –ف و سنػػا مسػػ مو –وهػػي  سنػػا اآلف  صػػيحنا : ...وهنػػا ساطػػ  هاسدػػ  

ال للػػه لال اهلل محمػػد ريػػوؿ " فكػػء مػػت مػػاؿ ؛  yy  هػػمم ال ركػػ  ال ػػي تركهػػا ريػػوؿ اهلل
 في ترك  ريوؿ اهلل . ، يكوف له سصدبٌ "اهلل 

 ؟ سصديه  لدوهم كء وايدٍ  سريد  ف سعرفها همم ال رك  كم فداف  و كم م دوف ؟
  ر ى يػػددسا ي ػػك فػػي مسػػجد يػػددسا ريػػوؿ اهلل، و رضػػام     يػػددسا  بػػو هريػػرة

yy   فػػر ى السػػوؽ  ؛ي ػػك السػػوؽ  س لهػػم ، وكػػاف مػػد مػػر  ويولػػه همسػػ   و يػػ   ويػػدر
والػػمي ينػػادى ، والػػمي ييػػادؿ ، ، والػػمي يشػػ رى ، فالػػمي ييدػػع .... ي ػػك آهػػرم  دئػػاً م 

 :وهو يصد  ... فر،ع مسريًا 
 ماذا تريد ؟ .. ماؿ لهم : فاالوا :؛ . !. يا  هء السوؽ .!السوؽ .يا  هء 

 .!  ومدراث ريوؿ اهلل يوزع في مسجدم  يريوا ل نالوا سصديكم ! ،  س م ها هنا 
ومػػد اي اػػدوا  ف هنػػاؾ كنػػز ، واسصػػرفوا مسػػريدت للػػك المسػػجد ، ف ركػػوا السػػ ع 
صػػحابه ،السػػدت فػػي المسػػجد رم ولػػم يعرفػػوا ذلػػب لال الدػػـو ، و والريػػوؿ كػػاف مػػد اده ػػ

 !....وف هما هو المي يش  هم .. لدوزيوم 
ال .!. وف سظػػروا ف ػػم يجػػدوا اػػدئاً ممػػا يظن ػػ؛ وينػػدما وصػػ وا للػػك بػػاب المسػػجد 
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فػمهيوا ؟ فػة يو،ػد اػك  ؟ . .!. وال ي ػك مةبػ  !. وال ياػود .!. وال فضػ  .! مػواؿ .
 للك  بك هريرة لكي يعاتيوم ، ومالوا له :

 ماؿ لهم : وماذا ر ي م ؟ .. .!ل رك  ال ي ذكرتها لنا ؟ . يت ا
 ، وهةه   و  ربع   س لهم الع م مالوا : و،دسا ي دا ويوله هةه   و  ربع  يدر  

فاػاؿ ؛ يػمكروف اهلل  لػث،السدت في ركػت ياػر وف الاػرآف ، وآهػروف ،السػوف فػي ركػت ها
 : yy  اد ماؿ ريوؿ اهللف ......هما هو مدراث ريوؿ اهلل ، ...........لهم :

  ََْْا٤ ا٤ ََٝٝبٔٔبا٭َْا٭َْ  طُُطأؾأؾعََعََََ  ُُٔٔشِِش ، ،ُْ  ٫ُْ   ،،  اضٟااضٟآََٜٜٓزٔٔز  ٫٫ ٚ ََٚ  اٟاََََُُٟٖٖضِِضزٔٔز  ُخُخضٚض٫ََٚٛٛ 
ِٜ ِٜٚإ ُْٚإ ُْا  ((66))ضٟا ضٟا ََُُْْٛٛ  ٟا َٟٚا ًًَََُُٚٞٞعٔٔع  ُخُخضٚضََٛٛٚا 

  
 وسور . فالواره  ي مٌ 

فػي   ي لػه سصػدبٌ ، مػت تركػ  ريػوؿ اهلل  كء وايد فدنا له سصػدبٌ ...!!..:..لذف 
فوسػت تريػد ، وهػما ياػب تطالػب بػه ، المي  يطام اهلل ليام  في النور وله سصدبٌ ، الع م 

 :فهما ي ماف .. ؛  و الع م الياطت ، يوا  الع م الظاهر ، سصديب مت ي م ريوؿ اهلل 

المي هو المي هو       ) العله علناٌ : علٌه ظاٌٍس ؛ ّذلك حجَّة اهلل على ابً آدو) العله علناٌ : علٌه ظاٌٍس ؛ ّذلك حجَّة اهلل على ابً آدو
  س (س (، ّعلٌه باطً ، ٍّرا ال ٓعلنُ كجرٌي مً اليا، ّعلٌه باطً ، ٍّرا ال ٓعلنُ كجرٌي مً اليا  ي م الشريع  (ي م الشريع  (

 : yy  وما الع م الياطت ؟ ماؿ في اوسه ريوؿ اهلل .(ف د  كء الناس يعرفوم   

  اهلل اهلل   ََِِهٜٜهسٔٔس  ََِِٔٔٔٔ  ٠١٠١ُُٔٔهٞٞهسٔٔساهلل ، َٚاهلل ، َٚ  اض٢اض٢ط٢ط٢غِِغأٜأٜ  ََِِٔٔٔٔ  طْْطغٔٔغ  ٢ٔ٢ٔأطأطايَبايَب  ًًُُِِٞٞعٔٔع

                                                 

 . روام الطيراسي في مجمعه اووي  بإيناد يست(ٙ) 
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))  ٙٙأزأزبٔٔبعٔٔع  ََِِٔٔٔٔ  ا٤ُا٤ُؿََؿََٜٜ  ََََِِٔٔ  بٔٔبًًٞٞٗ ٜقٗ ٜق  ُُ٘٘عََعزٔٔزِِٛٛتََتػِِػََٜٜ
77))

   
  ي هما  ساس معدندت .

فػي النػور الػمي  في هما ، ولػب سصػدبٌ  سصدبٌ ولب ، في هما  فوست لب سصدبٌ 
وسحػػت سريػػد  ف سػػرى سصػػدينا فػػي تركػػ  ريػػوؿ ، ا  يطػػام ليػػام صػػ وات اهلل ويػػةمه ي دػػه ربن ػػ
 ..: yy  اهلل

ولكننػػا سريػػد  ف سنػػاؿ سصػػدينا فػػي النػػور الػػمي ، فومػػا الع ػػم فاػػد ر ينػػام بحمػػد اهلل 
 ا لسددسا ريوؿ اهلل . يطام ربن  

R  د٣د٣ََُُّّٛز احملٛز احملايُّايُّ  سُُسذِِذفََف  

RR RR RR RR RR RRRR RR 
ف ؟.. ومػا المرايػء ال ػي مػر هما النور م ك  ارؽ ؟.. وم ك ظهػر ؟.. وكدػف تكػو  

 بها ي ك  ارؽ ي ك هما الكوف ال سد  بور،ائه ؟ .. 
كػػػاف ،السػػػاً مػػػع  صػػػحابه ، ولذا بسػػػددسا ،ػػػابر بػػػت ييػػػد اهلل  yy  ريػػػوؿ اهلل

 :و رضام يسوؿ هما السؤاؿ     اوسصاري
 اهلل ؟.. ه اه ما  وؿ اي  ...!ياريوؿ اهلل 

العػرش والكريػي والا ػم وال ػوح : طيعاً اينا فاهمدت ك نا لف  وؿ اي  ه اػه اهلل 
ار والسػػػما  واورض ، وآهػػػر يا،ػػػه ه اهػػػا آدـ ، وهػػػما مػػػا سع مػػػه ، لكػػػت   والن ػػػوالجن ػػػ

 ماذا ماؿ ؟ ..  ..!!..ماؿ غدر هما  yy  ريوؿ اهلل

                                                 

 النوادر ، وابت ييد الير والخطدب في ال اري  مت رواي  الحست يت ،ابر .( هر،ه ال رممي الحكدم في ٚ 
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ويػػػوموؿ يػػػندم مػػػع مرايػػػاة  ف ، ف صػػػاغد  ايػػػمعوا الحػػػديث با ػػػوب وايدػػػ  وآذا
 .وال يعرؼ غدرهما ، معظمنا يع اد  ف ك ب اوياديث هي اليخاري ومس م 

مػػػع  ف ك ػػػب اوياديػػػث ال ػػػي ،معػػػت  ياديػػػث ريػػػوؿ اهلل وال ػػػي سسػػػمدها ك ػػػب 
اليخػػاري ومسػػ م و بػػو داود وال رمػػمي : الصػػحاح ، تزيػػد ي ػػك هةهػػدت صػػحدحاً ، فمنهػػا 

وهنػػػاؾ بعػػػد ذلػػػب المسػػػند ، ي ، وهػػػؤال  يسػػػموف  الك ػػػب السػػػ   ( وابػػػت ما،ػػػه والنسػػػائ
ف صحدحاً ،معهػم ر،ػء هنػدي فػي ك ػاٍب و هم هناؾ يوالي هةه، لإلماـ  يمد بت ينيء 

وايػػػػد ايػػػػمه   كنػػػػز العمػػػػاؿ فػػػػي يػػػػنت اومػػػػواؿ و اوفعػػػػاؿ ( فػػػػي يػػػػ   يشػػػػر مج ػػػػداً ، 
   الحديث .صح  وهما لمت يريد معرف  ..... والمج د يزيد ي ك هماسمائ  ص ح  

هػم الػميت يشػ رطوف لصػح  الحػديث  ف يكػوف ، فا ساس المحدودوف في الع م 
فػػي غدرهمػػا وهػػما كػػةـ ال يصػػ  ،  فػػي اليخػػاري ومسػػ م ، وال ياي ػػوف الحػػديث المػػروى  

وف المي كاف ي ك م فده ريوؿ اهلل فػي الدػـو الوايػد يمػب اليخػاري ،  لدسػت كػء ك مػ  
 ، وسه ال ينط  يػت الهػوى ، ويػوا اً ! ؟.. ي ك الك م  العادي  ياولها ريوؿ اهلل يديث 

 .؟ ... و في اليدت ؟  و في الشارع ؟  و في المسجد ؟  و لجماي  ؟ مالها لوايد 
ومػت ومػت صػةة ال جػر للػك مػا بعػد العشػا  ، والـز تك ػب ، فكء ك م  يػديث 

فكػػػم صػػػحد   ، والػػػميت مػػػت ورا م يك يػػػوف مػػػا يسػػػمعوف فػػػي صػػػح هم ، وهػػػو ي حػػػدث 
 ؟فما بالب ب ةث ويشريت ين  مضاها ك ها في الديوة لدء سهار . يك يوف كء يـو ؟

وهػػي هطيػػ  وايػػدم ، فمػػا ؛ لذا كػػاف ا سسػػاف العػػادي ي اػػك هطيػػ  ف طيػػع ك ابػػاً 
 ؟؟؟...!!...بالب بالكةـ الم صء لدة وسهاراً ؟ ..  يت يمهب ..

ف ايػػمهم ي مػػا  الحػػديث ، و م خصصػػ فك ػػب اوياديػػث ك دػػرة ، وهنػػاؾ ي مػػا ٌ 
 و ااروا بدم  م ناهد  للك لينادها .، بوها وبو  ، حوها وصح  ، ،معوا همم اوياديث 
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  ابسابسدََد  ُٜحُٜحدِِدسََس

RR RR RR RR RR RRRR RR 
مو،ود في مسند ايمه مسند ييػد الػرازؽ ، وهػو ، والحديث المي س حدث ينه 

الصػنعاسي  –ام رضػ و     –ايػمه مسػند ا مػاـ ييػد الػرازؽ  ، مو،ود وم ػداوؿ ك ابٌ 
 ماؿ :    فدروى يت ،ابر، الدمني 

     ُغُُغضَ ضَ   غأيتُ غأيت ٍَ ٛ ٍَ ٖٚ    ِِٔٔعَ عَ     yy    اهلل  اهلل    ٛ ٖٚ  أ ٍَ كٜكٜؾٜ ؾٜ ؟  ؟  اٍ  اٍ  عَعَتَ تَ   اهللٝ  اهللٝ    ُُ٘٘كٜٜك٤ًًٜٜ خَ  ٤ خَ  ٍٍّّؾََؾ  ٢ٍ ٢ٍ أ ٍَ ا : :   ا
  ُُٙٙسَسَعِِعبَ بَ   لََلًًٜٜخَ خَ َٚ َٚ ،  ،      ط٣ط٣ِِٝٝخَ خَ   ٌٌٖٖنٝ نٝ   ٝ٘ٔٝ٘ٔؾٔ ؾٔ   لََلًًٜٜخَ خَ   ِِٖٖثُ ثُ ،  ،      اهللٝ  اهللٝ    ُُ٘٘كٜٜكًًٜٜخَ خَ ،  ،  ط ط ابٔ ابٔ ا دَ ا دَ َٜ َٜ   وٜٜوٚٝٝٚبٔبَْٔ َْ   ٛضُ ٛضُ ُْ ُْ  ٛ ََُٖٛ ُٖ 
َّكٜٜكٗ ََٗ ََ  ُُ٘٘اََاََسٖسٖــقٝٝق  ُُ٘٘اََاََقٜقٜأٜأٜ  ُُ٘٘كٜٜكًًٜٜخََخ  ٌٌََسٔٔسََٚٚ  ،،  ٤٤ٍٍّّؾََؾ  ٌٌٖٖنٝٝن َّا   ـَـَيٞٞيأٜأٜ  طََطؿََؿعََع  ٢ََ٢ََٓٓثِِثإ٢إ٢  بٔٔبطِِطكٝٝكاٞياٞي  ا

٣ّ ػٔٔػقٞ قٞ أٜ أٜ   ١ٜ١ٜعَعَبَ بَ ضِ ضِ أٜ أٜ   ًًُُٜٜ٘٘عَعَدَ دَ   ِِٖٖثُ ثُ ،  ،      ١ٕٕ١ََٓٓغََغ ٣ّ ا   َِِٔٔٔ َٔ   ٖٖٞٞغٔٔغطِِطهٝٝهايٞ  ايٞ      َٚ َٚ ،  ،      ٣ِ٣ِػِِػقٔ قٔ   َِِٔٔٔ َٔ   فَ فَ طِِطعََعايٞ  ايٞ    لََلًًٜٜدََدؾٜ ؾٜ ;  ;      ا
َّ قٜ قٜ أٜ أٜ     َٚ َٚ ،  ،      ٣ِ٣ِػِِػقٔ قٔ   َِِٔٔٔ َٔ   ٞٚٞٚغٔٔغطِِطهٝٝهايٞ  ايٞ    ١ٜ١َْٜ َْ عََعخَ خَ     َٚ َٚ   ف٢ ف٢ طِِطعََعايٞ  ايٞ    ١ٜٜ١ًًََُُٜٜسََس  ََٚٚ، ،   ٣ِ٣ِػِِػقٔٔق َّ ا   عََعابٔ  ابٔ  ايطٖ  ايطٖ    ََِِػِِػكٔٔكايٞ  ايٞ    ا

  ََ  ٗ  ََ ٢ّ كٜٜكٗ  ٢ّ ا ٣ّ ػََػقٞ قٞ أٜ أٜ   ١ٜ١ٜعَعَبَ بَ ضِ ضِ أٜ أٜ   ًًُُٜٜ٘٘عَعَدَ دَ   ِِٖٖثُ ثُ ،  ،      ١ٕٕ١ََٓٓغََغ  ـَـَيٞ يٞ أٜ أٜ     طََطؿََؿعَ عَ   ٢ََ٢ََٓٓثِ ثِ إ٢ إ٢     بٚٚباؿٝ  اؿٝ    ا ٣ّ ا ; ;     ا
ًٜ      َٚ َٚ ،  ،      ٣ِ٣ِػِِػقٔ قٔ   َِِٔٔٔ َٔ   ًًََِِٜٜايكٜ  ايكٜ    لََلًًٜٜدََدؾٜ ؾٜ  ًٜ  اي َّقٜ قٜ أٜ أٜ     َٚ َٚ ،  ،      ٣ِ٣ِػِِػقٔ قٔ   َِِٔٔٔ َٔ   ١ٜٜ١ٖٖٓٓاؾٜ  اؾٜ      َٚ َٚ ،  ،      ٣ِ٣ِػِِػقٔ قٔ   َِِٔٔٔ َٔ   حَ حَ ِِٛٛاي َّا   ا
ََ    عََعأبأبايٖطايٖط  ََِِػِِػكٔٔكاٞياٞي  ٗ  ََ ٢ّ كٜٜكٗ  ٢ّ ا ـٜ    ا ـٜ  ا   ١ٜ١ٜعَعَبَ بَ ضِ ضِ أٜ أٜ   ًًُُٜٜ٘٘عَعَدَ دَ   ِِٖٖثُ ثُ ،  ،      ١ٕٕ١ََٓٓغََغ  ـَـَيٞ يٞ أٜ أٜ     طََطؿََؿعَ عَ   ٢ََ٢ََٓٓثِ ثِ إ٢ إ٢     فٔ فٔ ِِٛٛا
  لََلًًٜٜخَ خَ     َٚ َٚ ،  ،      ٤ٕ ٤ٕ عِِعدُ دُ   َِِٔٔٔ َٔ   ؼََؼُُِِايؿٖ  ايؿٖ    لََلًًٜٜخَ خَ     َٚ َٚ ،  ،      ٤ٕٕ ٤ٕٕ عِِعدُ دُ   َِِٔٔٔ َٔ   ١ٜ١ٜهٜٜها٥٬ٕٔ   ا٥٬ٕٔ     لََلًًٜٜدََدؾٜ ؾٜ ;  ;      ِدَعا٤ٕ   ِدَعا٤ٕ   أٜ أٜ 

َّ قٜ قٜ أٜ أٜ     َٚ َٚ ،  ،      ٤ٕ ٤ٕ عِِعدُ دُ   َِِٔٔٔ َٔ   بََبٛانٔ  ٛانٔ  ايهٜ  ايهٜ      َٚ َٚ   طََطََُُكٜٜكايٞ  ايٞ   َّ ا ََ    عََعابٔ  ابٔ  ايطٖ  ايطٖ    ٤َ ٤َ عِِعاؾٝ  اؾٝ    ا  ٗ  ََ ٢ّ كٜٜكٗ  ٢ّ ا   ٢ََ٢ََٓٓثِ ثِ ايٖطَدا٤ٔ إ٢     ايٖطَدا٤ٔ إ٢         ا
٤ٕ    أٜ أٜ   ١ٜ١ٜعَعَبَ بَ ضِ ضِ أٜ أٜ   ًًُُٜٜ٘٘عَعَدَ دَ   ِِٖٖثُ ثُ     ، ،     ١ٕٕ١ََٓٓغََغ  ـَـَيٞ يٞ أٜ أٜ     طََطؿََؿعَ عَ  ا ٤ٕ    ِدَع ا يعَ    لََلًًٜٜخَ خَ ;  ;      ِدَع يعَ  ا ، ،     ٤ٕ ٤ٕ عِِعدُ دُ   َِِٔٔٔ َٔ   ٌٌََكٜٜكا
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َّ قٜ قٜ أٜ أٜ     َٚ َٚ ،  ،      ٤ٕ ٤ٕ عِِعدُ دُ   َِِٔٔٔ َٔ   َٝلَٝلؾٔ ؾٔ ِِٛٛايتٖ  ايتٖ      َٚ َٚ   ١ٜٜ١ََُُكِِكايعٔ  ايعٔ      َٚ َٚ ،  ،      ٤ٕٔ ٤ٕٔ عِِعدُ دُ   َِِٔٔٔ َٔ   ٢ِ٢ًًِٞٞايعٔ  ايعٔ      َٚ َٚ   ًًََِِٞٞاؿٔ  اؿٔ  َٚ َٚ  َّ ا   ٤َ٤َعِِعاؾٝ  اؾٝ    ا
٢ّكٜٜكٗ ََٗ ََ  عََعأبأبايٖطايٖط ٢ّا ِٝإإ    اهلٝلاهلٝل  طََطََْْٜٜٛٛ  ِِٖٖثُُث; ;   ١ٕٕ١ََٓٓغََغ  ـَـَأٞيأٞي  طََطؿََؿعََع  ٢ََ٢ََٓٓثِِثأٔأٔ  ا٠ٔا٠ََٔٝٝاٜؿاٜؿ  ا ِٝي ; ;   ٘ٔ٘ٔي

ٓٓ    حََحؾٖٖؾطََطتَتَؾٜ ؾٜ  ٓٓ  اي َٕ  طُُطؿِِؿعٔ عٔ     َٚ َٚ   ـٕـٕأيٞ  أيٞ    ١ٝٝ١ا٥َ ا٥َ َٔ َٔ   َُُِِ٘٘ٓٓٔ َٔ   تِ تِ طََطٜٜٛٛؾكٜ ؾكٜ ;  ;  ٟا ٟا قٜ قٜ طََطعَ عَ   ضُ ضُ ُُٛٛاي ٚ  َٕ َٚ ؿٜٜؿأيٞ  أيٞ    ٚ َٚ ا    ١ٝٝ١عَعَبَ بَ ضِ ضِ أٜ أٜ     ا 
َْ شََشبِِبغُُغ  اهللٝ  اهللٝ    لََلًًٜٜدََدؾٜ ؾٜ ايُٓٓٛض٢ ،     ايُٓٓٛض٢ ،       َِِٔٔٔ َٔ   ٠٠ ٠٠ طََطٛٞٛٞقٜ قٜ   آ٫فٔ   آ٫فٔ    َْ ا   ِِٚٚأٜ أٜ   ٢ٍّ٢ٍّبٔبَْٔ َْ   ٚحَ  ٚحَ  ضُ ضُ   ٠ٕ ٠ٕ ط٢ط٢ٛٞٛٞقٜ قٜ   ٌٌٚٚنٝ نٝ   َِِٔٔٔ َٔ   ُُ٘٘ا

ضِ    ِتِتػََػؿ٤ؿ٤ََٓٓتَ تَ   ِِٖٖثُ ثُ ،  ،  ٍٛ  ٍٛ  غُُغضَ ضَ  ضِ  أ ِْ      احُ  احُ  َٚ َٚ أ ٭ ِْ    ا ٭ ٤ٔ بَٝبَٝا ٤ٔ ا   ضَضََُُْٛٛ َْ   ٢ٗ٢ِِِِٗأغأغؿٜؿِْٜ ِْ أٜ أٜ   َِِٔٔٔ َٔ   اهللٝ  اهللٝ    لََلًًٜٜدََدؾٜ ؾٜ ،  ،      ا
    ِٚ ِٚ    ا٭ ٤ٔ ََٝٝئ ئ ا٭ ٤ٔ ا ٤ٔ  سََسََٗٗايؿٗ  ايؿٗ      َٚ َٚ   ا ٤ٔ  ا ٤ٔ  سَسَعََعايػٗ  ايػٗ      َٚ َٚ   ا ٤ٔ  ا ٕٝ      َٚ َٚ   ا ٕٝ  ا ٕٝ    َََٔٔٔ َٔ   ٌٌََٝٔعٝٔعٛٔٛٔا ٕٝ  ا َٜ      ٌٌَََٓٔٔٔٓ َٔ ٪ِِ٪ا َٜ    إٍ  يكٔ    ٢ّ ٢ّ ِِٛٛإٍ  يكٔ  ا ََ ََٝٝا ََ ا ١ ، ١ ، ا

َٕ ُُٝٝبٔ بٔ ٚ ٚ طُُطايهٜ  ايهٜ      َٚ َٚ ،  ،  ٣ ٣ ض٢ض٢ُُُُْْٛٛ  ََِِٔٔٔٔ  ٞٗٞٗغٔٔغطِِطايٝهايٝه ٚ ََٚ  فُُفطِِطعٔٔعاٞياٞيؾٜٜؾ ٛ َٕ ْٔ أْ سَ سَ ِٚ ِٚ ايطٖ  ايطٖ      َٚ َٚ ،  ،  ٣  ٣  ٛض٢ ٛض٢ ُْ ُْ   َِِٔٔٔ َٔ   ٛ   ََُُٕٕٛٛٝٗٝٗا
 َٔ َِِٔٔٔ    ٜٕ ٕٜ  ا َٚ ََُُايػٖ  ايػٖ    ١ٝٝ١هٜٜه٥٬ٔ ٥٬ٔ ََ ََ     َٚ َٚ ،  ،  ٣  ٣  ض٢ ض٢ ُُُْٛٛ ُْ   َِِٔٔٔ َٔ     ١ٔ١ٔهٜٜه٥٬ٔ ٥٬ٔ ا َٚ ا  ٚ ََٚ  ١ٝٝ١ٖٖٓٓاؾٜ  اؾٜ      َٚ َٚ ،  ،  ٣  ٣  ض٢ ض٢ ُُُْٛٛ ُْ   َِِٔٔٔ َٔ   ع٢ع٢بِِبايػٖ  ايػٖ    اتٔ  اتٔ  ا
ؾٔ ََ ََ  َٗا ؾٔ ا  َٝٗ ٝ َٔ َٔ ا  ٖٓ    ِِٔٔا  ي ٖٓ  ا ي ٢ِعٔٔعا ٝ٢ِ يٞ      َٚ َٚ   ُؼُؼُُِِايؿٖ  ايؿٖ      َٚ َٚ ،  ،  ٣  ٣  ض٢ ض٢ ُُُْٛٛ ُْ   َِِٔٔٔ َٔ   ٝ يٞ  ا يٞ  ََ    ٚ ٚ   طُُطََُُكٜٜكا يٞ  ا نٔ  ََٛٛهٜٜها نٔ  ا   َِِٔٔٔ َٔ   ُبُبا
  ٢ٌ٢ٌغٔٔغطٗٗطايٞ  ايٞ      َٚ َٚ   ا٤ٔ ا٤ٔ ََٝٝبٔبِْٔ ِْ ا٭  ا٭    احُ  احُ  َٚ َٚ ضِ ضِ أٜ أٜ     َٚ َٚ ،  ،  ٣  ٣  ض٢ ض٢ ُُُْٛٛ ُْ   َِِٔٔٔ َٔ   ُٝلُٝلؾٔ ؾٔ ِِٛٛتٖٖتايٞ  ايٞ      َٚ َٚ   ًًُُِِٞٞيعٔ يعٔ اٞ اٞ     َٚ َٚ   ٌٌُُكٞٞكعََعايٞ  ايٞ      َٚ َٚ ،  ،  ٣  ٣  ض٢ ض٢ ُُُْٛٛ ُْ 
  لََلًًٜٜخَ خَ   ِِٖٖثُ ثُ ،  ،  ٣  ٣  ض٢ ض٢ ُُُْٛٛ ُْ   ر٢ر٢ا٥ٔ ا٥ٔ تَتََْ َْ   َِِٔٔٔ َٔ   َٕ َٕ ُُٛٛشُُشائ ائ كٖٖكايٞ  ايٞ      َٚ َٚ   ا٤ُ  ا٤ُ  سََسََٗٗؿٗٗؿايٞ  ايٞ      َٚ َٚ   ا٤ُ ا٤ُ ََٝٝئ ئ ِٚ ِٚ ا٭ٜ  ا٭ٜ      َٚ َٚ ،  ،  ٣  ٣  ض٢ ض٢ ُُُْٛٛ ُْ   َِِٔٔٔ َٔ 

بَ ابَ ذََذسٔ سٔ   طََطؿََؿعَ عَ   ٢ََ٢ََٓٓثِ ثِ أٔ أٔ   اهللٝ  اهللٝ   َّ قٜ قٜ أٜأٜؾٜ ؾٜ ;  ;  ا ا ا َّ ا يٞ   ٛ ََُٖٛ ُٖ     َٚ َٚ   ٣َ ٣َ ض٢ ض٢ ُُُْٛٛ ُْ   اهللٝ  اهللٝ      ا يٞ  ا يٞ    ٤ُ ٤ُ عِِعذُُذا يٞ  ا بٔ  طٖٖطا بٔ  ا نٝ    عََعا نٝ  ٗ   ٌٌٗٚٚ  
ََ  طََطهٜٜهايٞ  ايٞ    ابُ ابُ ذََذسٔ سٔ   َََٖٞٞ َٖ     َٚ َٚ ،  ،      ١ٔ١ٜٖٔ ٜٖ زٔ زٔ ُُٛٛبُُبعُُعايٞ ايٞ   اُتاُتاََاََكٜٜكََََ  ََٖٖٞٞٔٔ  ََٚٚ، ،   ١ٕٕ١ََٓٓغََغ  ـَـَيٞٞيأٜأٜ  إبإبذََذسٔٔس ََ  ا   ١ٔٔ١ا
، ،     اض٢ اض٢ قٜ قٜ ََٛٛايٞ  ايٞ      َٚ َٚ ،  ،      ٢ِ٢ًًِٞٞاؿٔ  اؿٔ      َٚ َٚ ،  ،      ٢ِ٢ًًِٞٞيعٔ يعٔ اٞ اٞ     َٚ َٚ ،  ،      ١ٔ١ٔؾٜ ؾٜ أٞ أٞ ط٢ط٢ايٞ  ايٞ      َٚ َٚ ،  ،      ١ٔٔ١ََُُسِ سِ طٖٖطايٞ  ايٞ      َٚ َٚ ،  ،      ١ٔ١ٔبََبََٖٖٝٝٗٗايٞ  ايٞ      َٚ َٚ ،  ،      ٠ٔ ٠ٔ ازَ ازَ عَعَػٖٖػايٞ  ايٞ      َٚ َٚ 
ٓٓ    وٜٜوئ ئ اٍ شَ  اٍ شَ  عَعَتَ تَ   اهللٜ  اهللٜ      سَسَبَبَعَعَؾٜ ؾٜ ،  ،      ٢ٌ٢ٌكٔٔكََٝٝايٞ  ايٞ      َٚ َٚ ،  ،      م٢ م٢ سِِسكٚٚكايٞ  ايٞ      َٚ َٚ ،  ،      ط٢ط٢بِِبكٖٖكايٞ  ايٞ      َٚ َٚ ،  ،      ١ٔٔ١ََٝٓٝٓهٔٔهػٖٖػايٞ  ايٞ      َٚ َٚ  ٓٓ  اي   ضُُضُُٛٛاي

  ُُ٘٘بٖبٖنٜ نٜ ضَ ضَ ;  ;      بٔٔبذُُذاؿٝ  اؿٝ    َََٔٔٔ َٔ   ضُ ضُ ُُٛٛٓٓٓٓايٞ  ايٞ    زَ زَ طََطا خَ ا خَ ًًُُٖٜٖٜؾٜ ؾٜ ،  ،      ١ٕٕ١ََٓٓغََغ  ـَـَيٞ يٞ أٜ أٜ   ابٕ ابٕ ذََذسٔ سٔ   ٌٌٚٚٗ نٝ  ٗ نٝ  
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٭ضِ        اهللٝ   اهللٝ    ا ٭ضِ      ٗ  ا َٕ هٜٜهؾٜ ؾٜ ;  ;      ض٢ ض٢ ٗ  َٕ ا َٔ   ُُٞٞهٔٔهُٜ ُٜ   ا  ٤   َٔ نٜ ََ ََ   ٤ُُِِٓٓ٘٘  نٜ ا  َٕ ا  َٕ ا يٞ     ََِِٔٔٝٝبَ بَ   ا يٞ   ا يٞ       َٚ َٚ   م٢ م٢ ط٢ط٢ؿِِؿََُُا يٞ   ا   بٔٔبط٢ط٢ػِِػََُُا
ًٜ     از٢  از٢  طََطايػٚ ايػٚ نٜ نٜ  ًٜ   ٗ اي   بََبن٤ ن٤ طََطؾٜ ؾٜ ;  ;      َّ َّ زَ زَ آٜ آٜ   ض٢ ض٢ ضِ ضِ ا٭ٜ  ا٭ٜ    َََٔٔٔ َٔ   اهللٝ  اهللٝ    لََلًًٜٜخَ خَ   ِِٖٖثَ ثَ ،  ،      ٢ِ٢ًًُُُُِٞٞٛٞٛٞايٞ  ايٞ    ٢ٌ٢ٌِِٝٝٗ اي
يٞ     ٝ٘ٔٝ٘ٔؾٔ ؾٔ  يٞ   ا دَ     ضَ ضَ ُُٛٛٓٓٓٓا دَ   ٗ  ِْ     ِِٖٖثُ ثُ ،  ،      ٘ٔ٘ٔٓٔٓٔٝٔٝٔبٔٔبٗ  ِْ   ا ٍَ     َُُِِ٘٘ٓٓٔ َٔ   ٌٌََكٜكٜتََتا ٍَ   إ َٕ نٜ نٜ     َٚ َٚ ،  ،  ح ح ِِٝٝؾََؾ  إ َٕ ا   َِِٔٔٔ َٔ   ٌٌُُكٔكٔتََتَِِٜٓٓ َٜ   ا
ٖٔ طٜ طٜ  ٖٔ ا ٍَ    ط٣ط٣ا ٍَ  إ ٍَ    بٕٕبٚٝٝٚطٜ طٜ   َِِٔٔٔ َٔ     َٚ َٚ ،  ،      بٕٕبٚٝٝٚطٜ طٜ   إ ٍَ  إ ٖٔ طٜ طٜ   إ ٖٔ ا ٍَ  ،  ،      ط٣ط٣ا ٍَ  إ ٍَعَعَتَ تَ   اهللٝ  اهللٝ    ًًُُٜٜ٘٘قََقِٚ ِٚ أٜ أٜ   ِٕ ِٕ أٜ أٜ   إ ٍَا   ا

  ٍَ ٍَ  إ َٔ  َٗ َٗ أٝ أٝ   ٢ِ٢ِسٔ سٔ إٍ ضَ   إٍ ضَ     َُُِِ٘٘ٓٓٔ َٔ     َٚ َٚ ،  ،      ِبِبًًُُُُٜٜٔٔٛٛيٞ يٞ ا ا   سٔسٔبِِبٔ عَ ٔ عَ بِ بِ   اهللٔ  اهللٔ    سٔسٔبِِبعَ عَ   بٔٔبًًٞٞقُُق  إ َٔ  ٢ آ ، ، ١ ١ ٢ََٓٓ آ
ٍَ  دَ دَ طََطخِ خِ أٜ أٜ   ِِٖٖثُ ثُ  ٍَ  ين إ   ،،ٌٝ ٌٝ بٔٔبٖٖٓٓايٞ  ايٞ    ََِِاتَ اتَ خَ خَ     َٚ َٚ ،  ،      ٌٌََــًًٔٔغََغطِِطُُُُايٞ  ايٞ    سََسٝٚٝٚين َغين َغًًٜٜعَعَذََذؾٜ ؾٜ ;  ;  ا ا ــــــــــــــــــََِْٝٝ ِْ سٗٗسايٞ  ايٞ    ين إ

  
َٕ ا نٜ  ا نٜ  صَصَهٜٜهَٖ َٖ   ، ، ٌ ٌ ًًٔٔذٖٖذشََشََُُايٝ  ايٝ    ط٢ط٢ػٓٓػايٞ  ايٞ    سََسا٥ٔ ا٥ٔ قٜ قٜ     َٚ َٚ   ، ،   ٌٌََُُٔٔايٜ ايٜ يًعَ يًعَ   ١ٟٟ١ََُُسِ سِ ضَ ضَ     َٚ َٚ    َٕ ا   وٜٜوــــــــٚٝٝٚبٔبَْٔ َْ   ل٢ل٢ًًٞٞخَ خَ   ٤ُ ٤ُ سِِسبَ بَ   ا
))  ططأبأبا َدا َدََٜٜ

88 ) )  
 يائء يسوؿ : ورب  

 : yy  لاوله !  لد   وؿ ما ه   اهلل آدـ ي ده السةـ ؟ فناوؿ له : ال

  ـٜ  َٜطَٜطأزأزكٜـ كٜـ ََََ  ضَضَسٖسٖــقٜقٜ  اهلٜلاهلٜل  ٕٖٕٖإإ ـٜا ـٜ  لََلًٞـ ًٞـ خََخ  ٌٌََبِـ بِـ قٜقٜ  ل٢ل٥٬٢ٔـ ٥٬ٔـ ا ـٜا   ـَـَيٞـ يٞـ أٜأٜ  ٌٌََػٔـ ػٔـ ُُِِدََدبٔبٔ  ل٢ل٢ًٞـ ًٞـ ا
))  ١ٕٕ١ََٓٓغََغ

99))
   ، ، فك رواي  فك رواي  و و  ٜض ض ضِِضاٜ٭اٜ٭ ٚ ََٚ  أتأتََََُُٛٛايٖػايٖػ  ل٢ل٢ًًٞٞخََخ  ٌٌََبِِبقٜق مولهمولهو و  yy  ::  

  طََطؿََؿعََع  ١ٜ١ٜعَعَبََبأِضأِضبٔبٔ  ََّّزَزَآٜآٜ  ل٢ل٢ًًٞٞخََخ  ٌٌََبِِبقٜٜق; ; ٢ ٢ بٚبٚضَضَ  ٣ٓٓ٣سَسَََٜٜ  ََِِٟٔٔٝٝا َبٟا َبضَضَُُُُْْٛٛ  ُتُتِِٓٓنٝٝن  

                                                 

 (
8
 .  روام ييد الرازؽ واليدهاي يت ،ابر مسند ا ماـ ييد الرازؽ الصنعاسك ،(
    روام مس م يت ييد اهلل بت يمرو  (9)
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( ( 1010))اّ اّ عََع  ـَـَأٞيأٞي
  
روام بها  الػديت اليدطػار فػي     ومد ورد في يديث آهر ولف كاف ضعدف ا يناد

فػك مناولػ  يػت ك ػاب " ال شػري ات  يضػا ، وفك السدرة الح يدػ  ك ابه الن حات الاديد  
 :  يت  بي هريرةوكةهما "  الخصائص و المعجزات

    ٖٕ ٕٖأ ٍَغََغ  yy  اهلٔلاهلٔل  ٍٍََُُٛٛغُُغضَضَ  أ ٍَأ ٌَط٢ط٢بِِبدٔٔد  أ ٌَٜ ُّػٖٖػاٞياٞي  ًًٜٜ٘ٔ٘ٔٝٔٝٔعََع  ٜ ٬ُّ ٬  َُ  :َُ ا ا ََٜٜ  تََتِِْْأٜأٜ  ِِِِنٜنٜ  صِِصــ: 
ٍَكٜٜك؟ ٜؾ؟ ٜؾ) أى ما عمرك ( ) أى ما عمرك ( طٌٜ طٌٜ بِِبا ٔدا ٔدٞ َٜٞ َٜخٔٔخأٜٜأ ٍَا ِٛ  اٜىاٜىََُُٖٖٓٓ  ٕٖٕٖأٜأٜ  طََط٣ِِٝٝ ، ٜغ٣ ، ٜغض٢ض٢: ٫ أِز: ٫ أِز  ا ِٛن   اٟاٟبَبَنٜٜنن
ِٜضَضَ  سِِسقٜقٜ ٚ ََٚ    ،،  ٠ٟٟ٠طٖٖطََََ  ١ٕٕ١ََٓٓغََغ  ـَـَأٞيأٞي  ٌٌََعٔعٔبِِبغََغ  ٌٌٗٗنٝٝن    ع٢ع٢أبأبطٖٖطاٞياٞي    أبأبذََذأؿأؿ   ٗ ٗ  طُُطََََٜٜٗٗٛٞٛٞ ِٜأ   ُُ٘٘تُُتأ
ٍَكٜٜك، ٜؾ، ٜؾ  ٠ٟٟ٠طٖٖطََََ  ـَـَـِِـييأٜأٜ  ٌٌََعٔعٔبِِبــــــــغِِغ ٚ ََٚ  ٌٌََََٓٓثِِثإإ ٍَا ٌٖ َدـــ٬ٝي٘ ، ٞ ٞ بٚبٚضَضَ  ٠ٔٔ٠عٖٖععٔٔع: َٚ: َٚ  yy  ا ٌٖ َدـــ٬ٝي٘ ، َد َد

  ..  ب ب نٜنِِٜٛٛايٜهايٜه  وٜٜوا شٔيا شٔيأَْأَْ
 :Uٖ٘kSفك  وهما ما يؤيد موؿ اهلل

                                         
                                 

  ا٤ا٤بَٝبَٝاألِْاألِْ  اُماُمَٝجَٝجََِِ

RR RR RR RR RR RRRR RR 
 ما ورد في الحديث :، دى فهكما كاف بداي  النور المحم  

                                                 

  ،معدت   روام ابت الاطاف في  يكامه يت ي ك بت الحسدت يت  بده يت ،دم (10) 
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  ٍَٜعَعَتَتَ  اهلٝلاهلٝل  لََلًًٜٜا َخا َخََََ  ٍٍُُِِٚٚأٜأ ٍَا ُُُٖٖٟٙ َغٟ َغصٔصـٔـاي٤اي٤  ََٟٟض٢ض٢ُُُُْْٛٛ  ا ُٙا 1111  ٬ٟٟ٬كٞٞكعََع  ا
  

 :الاائء  للده يشدر اوهرو 

  ((قبض اهلل قبضة مً ىْزِ ثه قال هلا كْىٕ حمندا قبض اهلل قبضة مً ىْزِ ثه قال هلا كْىٕ حمندا   ))

 _بكد دػ  ال يع مهػا لال اهلل ، وبحد دػ  ال يػدركها لال اهلل _ يعني ظهر مت سػور اهلل 
 . yy  كاف هو سور ريوؿ اهلل: مت النور  مي ٌ 

؛ وبعػػد مػػا ه ػػ  اوسيدػػا   ،معػػدت ، ومػػت سػػورم ه ػػ  اواػػدا  ال ػػي فدهػػا روياسدػػات 
لكػػي يعرفػػوف بعضػػهم وهػػم  رواح ، ف مػػا يضػػر  -ي ػػء تعػػارؼ  -لهػػم ي ػػةً كيدػػراً  مػػاـ 

بحسػب  -ويددهم مائ  و ربعػ  ويشػريت  لػف سيػي ، اوسيدا  اوص دا  اوتادا  واوسادا  
، وهم مج   الرئاي     ولػوا العػـز   فزيما  اوسيدا  همس -    رواي  يددسا  بو ذر

، لكػت  -وهم الممكوروف في الاػرآف  -س  ويشروف مت الريء ( ، وهاص  اوسيدا  هم
 . الكء يددهم مائ  و ربع  ويشروف  لف سييّ 

فربنا ،مع اووؿ مج   الرئاي  الخمس  ، و هم ي دهم المد ػاؽ والعهػد ، وبعػد 
 ه وماؿ فده :ما  هم العهد يج   

                                         
                                              

         SS   األحزاب األحزاب  
وكاف مت الم ػروض  ف يػمكرم فػي النهايػ  يسػب ال رتدػب ، لكنػه بػد  بػه  والً فػي 

    : مولػه   ، وبعػد ،  ي  سػت اووؿ ....وبعػد ذلػب ،ػا  فػي ال رتدػب
                                                 

(
ٔٔ

 . روام ييد الرازؽ واليدهاي يت ،ابر (
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ولذ  همسا مت النيددت ك هم وبعػد ذلػب منػب ، وبعػد ذلػب مػت سػوح  ....!! رتدب ذلب ال
 ترتدب الزماف .... بال رتدب ... ويدسك ، ومويك ، ، ولبراهدم 

   واس يه معي لاوله تعالك :            ، ولم ياء : و همسا مػنكم
، ولػػم يده ػػه فػػي هػػما  ،  هػػمسا مػػنهم مد امػػاً غ دظػػاً  بمعنػػك  سػػب لػػد  لػػب اػػوف بػػملب

 :المد اؽ ال  دظ ، لماذا ؟.. 

                                             
         SS.  األحزاب  .األحزاب  

 -تو،هػوا لرئدسػهم وزيػدمهم ولمػامهم ، بعد ما  هم اليدعػ  ي ػك هػؤال  الجمايػ  
سجػػػد  ف النػػػاس يػػػمهيوف لهػػػؤال  ؛   لف اػػػا  اهلل وسػػػه ينػػػدما سػػػوتك فػػػي يػػػديث الشػػػ اي

، ول ػمي هػو بعػدى ، وكء وايد منهم ياوؿ : اذهيوا لمت هػو ه  ػي ، اوسيدا  بال رتدب 
، فدػػمهيوف للػػك محمػػد ، فداػػوؿ لهػػم : لذهيػػوا لمحمػػد ؛ ي ػػك يػػمهيوف لسػػددسا يدسػػك 
 yy  ؾ ي ػك تاديمػهوف اوسيدػا   هػموا المد ػاؽ مػت هنػا ؛فداوؿ :  سا لها ..  سا لهػا . 

. 
هػػم كػػاف المد ػػاؽ العػػاـ لبسيدػػا  والمريػػ دت ، ينػػدما ا، معػػت الجمعدػػ  العمومدػػ  

 :   yy  ماؿ فده؛ وفو،ئوا بنور ي شاهم ، لبسيدا  والمري دت 

   ٔدَ ََ ََ سَسَِِٓٓعٔ ع دَ ا  هللٝ     عََعََُُا  هللٝ   ا ِْ       ا ٭ ِْ     ا ٭ ٤َ بَٝبَٝا ٤َ ا يٞ       َٚ َٚ   ا يٞ   ا ِْٛٔٛٔعَ عَ   ضْ ضْ ُُُْٛٛ ُْ   ََُُِِِِٗٗٝٝؿٔٔؿغٜ غٜ ،  ،      ًًٌٌََٔٔغََغطِِطُُُُا ِْٝ   صَصـَـخَ خَ أٜ أٜ   ٝ
َٜ   ايٝ ايٝ ، ؾكٜ  ، ؾكٜ      ُِِِِٖ ُٖ اضَ اضَ كََكأبِ  أبِ   َٜ   ٛا :  ََ ََٓٓبٖ بٖ ا ضَ ا ضَ ٛا :  ََ ا  َٖ ا  َٖ ا  ٓٓ   صََصا  ٓٓ   ا اي ٍَ كٜٜكا ، ؾٜ  ا ، ؾٜ  ََََٓٓٝٝؿٔٔؿٟ غٜ  ٟ غٜ  ايصٔ  ايصٔ    ضُ ضُ ُُٛٛا اي ٍَ ا َٖ        اهللٝ  اهللٝ    ا  :  َٖ ا ا صََص: 
َُ ٝٔبٝٔببٔٔبسَ سَ   ضُ ضُ ُُُْٛٛ ُْ   ٢ َُ ِٕ   ،  ،      yy    سٕٕسُُٖٖشََش٢  ِٕ   إ ََ     إ ََ   آ ٤َ ََٝٝبٔبِْٔ ِْ أٜ أٜ   ِِِِهٝٝهتُُتًًٞٞعَعَدَ دَ   ٘ٔٔ٘بٔ بٔ   ِِِِتُُتِِٓٓآ ٤َ ا قٜ     ا قٜ   ،  يٝ ،  يٝ ا ََ    ا آ ا  ٛ    ََ آ ا  بٔ ٖٖٓٓٛ بٔ ا   ٚ ََٚ  ٘ٔ٘ٔا 
ٍَكٜكٜؾٜٜؾ; ;   ٔ٘٘ٔتٔٔتٖٖٛٛبُُبٓٔٔٓبٔٔب ٍَا  اٍ : اٍ : عَعَتَتَ    ُُ٘٘يٝٝيِِٛٛقٜقٜ  وٜٜوئئصَصَــؾٜؾٜ    ِِِِعََعٛا َْٛا َْاٝياٝي؟ ٜق؟ ٜق  ِِِِهٝٝهًًِِٜٜٝٝعََع  سُُسََٗٗأأِؾأأِؾ  ::اٍ اٍ عَعَتَتَ  اهلٝلاهلٝل  ا
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                           [[ روام صايب المواهب ال دسد روام صايب المواهب ال دسد]]..  

ولػم ،معهػم ؟ .. لكػك يؤمنػوا بػه ، وينصػػروم  ي يؤمنػوا بػه بوسػه هػو زيػدم اوسيدػػا  
 والمسئوؿ العاـ يت ،مدع اومم مت  دـ للك مداـ الساي  . 

  ه في ك ابه المادس في موله ييحاسه : يج  فوهم ي دهم العهد و 

                                           
                                          

                 UU8181  SSاٌاٌرََرنِِنعِِع  آَلآَل  
   واس يهوا معي للك ك م         ) وف معناها  ف ،مدع اوسيدا  البػد  ف .

 وسيي ، وسه ريوؿ المري دت ،  yy  مت اوسيدا  يؤمت به منوا بريوؿ اهلل ، فكء سيي  ؤ ي
 موله ييحاسه : ير  ، النيددت 

                                         
  أأسبسب  سْرٗسْر2828ٗاآلٓ٘ اآلٓ٘ 

  وكػػػػػػػػملب          لكػػػػػػػػت كدػػػػػػػػف !!  ي البػػػػػػػػد  ف تسػػػػػػػػايدوم ،
ينػد  ذلػب بػوف ياػـو كػء سيػي  .......  ؟ yy  يسايدوسه ومػد تاػدموا فػي بع ػ هم وتػوهر

، و هةمػه  هصػ ات ريػوؿ اهلل وم ػ رَ ظِهػ، و ف يُ  yy  تي د  مومه بالرياله بإيةمهم بػه
وذلػب مػا يكػام ؛ يظهر الر،ء  ف ي يعػوم ا منهم يندما و يواله ، ويط ب ممت يكوف يد  

 يت يددسا يدسك يدث ياوؿ : فالارآ
                                

WW  66  w  
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هػػما العهػػد ي ػػك النيدػػدت   ي ينػػدما يػػوتي البػػد  ف تؤمنػػوا بػػه هػػم يوهػػ  اهلل 
 والمري دت وذلب يدت ماؿ : 

                              يعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ..
 : ع م ي ك همم الوهدا اي رف م ووم  
              - وا ي دهػا فاػاؿ عُػلذف فهم ،مدعػاً ومػ   – ى سعم 

: 
                        ي  سػػػػػػػػػا  اػػػػػػػػػهد  ..

 .هما العهد  ي دكم ،مدعًا ب ومدع
، ، مت ال  ددر وال يديء بعد ذلب مت ال  ددر وال يديء بعد ذلب ، ، بملب ، بء يمرهم مع ي و مدرهم بملب ، بء يمرهم مع ي و مدرهم   ولم يك ف ولم يك ف 
  ::  آل عنراٌ آل عنراٌ UU  8282  SSفك فك   ر بعد ذلبر بعد ذلبيت المي ي د  يت المي ي د    فااؿ فااؿ 

                                             
ظهػور الجمػاؿ المحمػدي  ،  و الح اػ  اوولػك مػت...هما بداي  النور المحمػدي 

و هػم اهلل ي ػدهم اليدعػ   ،معػدت  ف يكوسػوا لػه ،  دت ػوظهػر ل مريػ، ا  ػظهر لبسيدػ: .... 
 .يعدت ، و ف يكوف لمامهم في الدسدا ويـو الديت و ف يكوسوا له م   ، ساصريت 

للػك  ف يػوتي ، لدظهروا بالنداب  ينه ؛ و ف تك د هم بالرياالت والنيوات ميء بع  ه 
 .و ص وات اهلل ويةمه ي ده ه

 :     وفي ذلب ماؿ ا ماـ  بو العزائم
  ضس ايٛجٛد ٖٛ البٝب اهلاد٣  ضس ايٛجٛد ٖٛ البٝب اهلاد٣  

  اإلَداداإلَداد    َٚضدزَٚضدز  ايػؿٝع ايػؿٝع     ٖٚٛ ٖٚٛ 

ٗٔ ٔٗزٚح٢ حت   اهلد٣ اهلد٣     إيٝو ٜا مشٞ إيٝو ٜا مشٞ   زٚح٢ حت
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  طٗٛزى يًُػٛم ايضاد٣طٗٛزى يًُػٛم ايضاد٣  ْاٍٚ ْاٍٚ 

  ٚضًٝت٢ ٚضًٝت٢   أْت  ايػؿٝع   املسجت٢  ٚأْت  ايػؿٝع   املسجت٢  ٚ

  بادباد      أٚأٚ      لاضٍسلاضٍس        ايػٝاثايػٝاث      أْتأْت

  ْع١ُ ْع١ُ   مل  ٜعط  املُٗٝٔ  مل  ٜعط  املُٗٝٔ  ي٫ٛى  ي٫ٛى  

  ايعبادايعباد  .... ....   أ١ُ٥أ١ُ٥  ........  يًُسضًنييًُسضًني

  تأهل٢  ٚصبابت٢ تأهل٢  ٚصبابت٢       إيٝوإيٝو      غٛق٢غٛق٢

  إضعاد٣إضعاد٣      زؾعت٢زؾعت٢    اتضاىل اتضاىل     َٓٗآَٗا

  ٚاج٘  بٛجٗو ٜا حبٝيب َػسَا ٚاج٘  بٛجٗو ٜا حبٝيب َػسَا 

  َٚساد٣َٚساد٣    بػٝت٢بػٝت٢    ٚجٗوٚجٗو    ؾػٗٛدؾػٗٛد

  قًيب   ٜكًب  يف  مجايو  ضٝد٣  قًيب   ٜكًب  يف  مجايو  ضٝد٣  

  أغٗد عٕٝٛ ايسأع ْٛز اهلاد٣أغٗد عٕٝٛ ايسأع ْٛز اهلاد٣

    عٖٛدٚا عٖٛدٚا     َٔ َٔ ٜا ٜا       ٜا ْٛز زضٌ  اهللٜا ْٛز زضٌ  اهلل

  اإلَداداإلَداد                بٓٛزىبٓٛزى              باإلقتدا٤ باإلقتدا٤ 

  َػاٖدّاَػاٖدّا    نٓتنٓت  َٔ قبٌ عٗد أيطت َٔ قبٌ عٗد أيطت 

  ايعبادايعباد              أ١ُ٥أ١ُ٥                ميٗدميٗد          ْٛزّا ْٛزّا 

  ضٝد٣ ضٝد٣       و و زبِّزبِّ  يرا   يرا       املساد املساد     أْت  أْت  

  أعدادأعداد    ٫ ٫   ٚٚعسش   عسش         ٫ ٫         ي٫ٛىي٫ٛى

    املُٗٝٔ َػسقّااملُٗٝٔ َػسقّا    ََٔٔ  اي ٝا٤ اي ٝا٤   أْت أْت 

  ٪اد٣٪اد٣ؾؾ ٚ ٚ    َٗحت٢َٗحت٢  بٓٛزى بٓٛزى   ط٦ُٔ ط٦ُٔ 

  حكٝك١حكٝك١  تساى تساى         إٔ إٔ   تػتام  زٚح٢ تػتام  زٚح٢ 

ِٖ  اَح اَح  ٚ ٚ    بٛصًوبٛصًو    أْعِأْعِ ِٖث   بعاد٣بعاد٣    ث

  حٓا١ْحٓا١ْ  ٚٚ        زمح١ زمح١   ايس٩ٚف ٚايس٩ٚف ٚ    أْتأْت

  َساد٣َساد٣        ْٛز ْٛز       ايكسإٓ ايكسإٓ         آ١ٜآ١ٜ          يفيف

    بب  حمُد بب  حمُد ٚاؾسح ٚاؾسح     إقسأ  " يكد " إقسأ  " يكد " 
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  َدادَداداإلاإل        َضدزَضدز ٚ ٚ        ايٛجٛدايٛجٛد        ضسِّضسِّ

    ايرٟ ايرٟ         ٖٛ زمح١ ايسمحٔ ٚايٓٛزٖٛ زمح١ ايسمحٔ ٚايٓٛز

  اإلضعاداإلضعاد  ٚٚ          اخلرياخلري          ٌٌبٓٝبٓٝ        ٚاؾ٢ ٚاؾ٢ 

ُٖ  بػس٣ ملٔ عػكٛا بػس٣ ملٔ عػكٛا  ُٖمجاٍ حم       ددمجاٍ حم

ٍِ          ايٛصاٍايٛصاٍ          ْايٛاْايٛا ٍِمبٓع ٖٛ          مبٓع ٖٛج   ادادج

  ص٢ً عًٝو اهلل ٜا مشظ اهلد٣ ص٢ً عًٝو اهلل ٜا مشظ اهلد٣ 

  ا٭ؾسادا٭ؾساد    ٚٚ          ث ث ايٖٛزاايٖٛزا    ٚٚ          اٯٍاٯٍ    ٚٚ

\\\\ \\\\

 
 

 
 تًُزل انسٛدج خدٚجح تًكح قثم تحٕٚم انقثهح  يحساُب انُثٗ 
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زجتان يحساُب انُثٗ  َّٕ  ًسجد انُثٕٖ انشسٚف تانًدُٚح انًُ





 

 

  ______________________________________________________________________________  يجا٢ْيجا٢ْايباب اايباب ا
ََّ٘ساَقَساَقإِغإِغ ِ٘ اِلُنِصَطَفْ َّ٘اُت احَلِكَٔك ِ٘ اِلُنِصَطَفْ   اُت احَلِكَٔك

______________________________________  ________________________________________  
RR    اهللاهلل  لِِلُُْْضُُضسََسبِِبَْاِجُب َْاِجُب اِلاِل  اُلاُلفََفتِِتحِِحإلإلاا  yy  

RR    ِبٔبِبٔباحَلاحَل  ظُُظَغِنَغِن  

RR    ِنُظِنُظَساُم َغَساُم َغغِِغإِِإ  ِ٘ ِ٘احَلِكَٔك ََّٓ٘خنََّخنَّاِلُناِلُن  احَلِكَٔك َِّٓ٘د   ِد

RR    اٌاٌييِنُظ اجِلِنُظ اجِلغََغ  yy    RR    ُْبالال  زُُزُُْْىُُى ُْبُكُل   ُكُل

RR    ٌُِْز اإلميَا ُِْز اإلميَاٌأِضَساُز ُى   أِضَساُز ُى

RR    ََِٛٔٔبِِباألِىاألِى  إِنَساُوإِنَساُو ِٛا ُِْز اليُّ  ا َُ ُِْز اليُِّلُع َُ َِهُِْز امُلَخنَُِّْز امُلَخنَِّلُع ِّٚ ِفٔ َِهِد ِّٚ ِفٔ   ِد

RR     ُِ َٓا َٚ ِبُسِؤ ُِ الُبِػَس َٓا َٚ ِبُسِؤ   yyالُبِػَس

RR    ُِ ُِاإلِحِتَفاُل ِبُطيَِّت    yy  اإلِحِتَفاُل ِبُطيَِّت
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\   ١َّٜٛ ١َّٜٛ إغَساقاُت احلِكَٝك١ِ املِصَطَف إغَساقاُت احلِكَٝك١ِ املِصَطَف
\  

ٍٔ اهلل  ٍُُ ايَٛاِدُب ِبَسُضُٛ ٍٔ اهلل اإلستفا ٍُُ ايَٛاِدُب ِبَسُضُٛ )yاإلستفا
11))  

yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 
فػػإف ،  yy  لةي  ػػا  بسػػددسا وموالسػػا ريػػوؿ اهللانػػا ،مدعػػاً الحمػػد هلل الػػمي وف  
 .  و،يه ي دنا اهلل  وا،بٌ  االي  ا  بريوؿ اهلل فرضٌ 

 ك  والعػالم الجن ػ،  والعػالم الحدػواسي  ،  والعػالم الجمػادي  ،  ولذا كاف العالم الع ػوي  
، فمػػػا بػػالكم بػػػالمؤمندت مػػػت يػػػالم .....  yy  ، ك هػػا مػػػد اي   ػػػت بسػػددسا ريػػػوؿ اهلل

فدجدػب ي ػدهم االي  ػا  ..؟؟ !! ؟؟   الميت سزؿ اهلل لهم هما الريوؿ مت  س سػهم ا س
   ، بء طواؿ العاـ .ادائماً ، ولد  في  ياـ المولد ف yy  واالي  اؿ بريوؿ اهلل

فػػإذا كنػػا سحػػت سح  ػػء بريػػوؿ اهلل فػػي  يػػاـ المولػػد فاػػ  ، وهػػما س دجػػ  المشػػاغء 
المؤمت الحاداك الػمى ال يشػ  ه اػك  يػت  الك درة والمصال  ال ي ا  ت الناس ، لكت

بػالج وس :.....اهلل طرف  يدت وال  مء مت ذلب وال  ك ر ، باي مرار يح  ػء بريػوؿ اهلل 
ويػػماع السػػدرة العطػػرة مػػت الع مػػا  العػػام دت الػػميت يشػػوموسا للػػك كمػػاالت ، فػػي بدػػت اهلل 

جػػػال  وم، ومجػػػال  الػػػمكر ،  و يضػػػور مجػػػال  الع ػػػم ،  yy  وفضػػػائء ريػػػوؿ اهلل
يػػي وغدرهػػا مػػت المجػػال  ال ػػي كػػاف يم  ػػك  بهػػا مسػػجد الن  ، ومجػػال  الاػػرآف ، ال كػػر 

 السةـ  العدساف طواؿ يداته ي ده  فضء و تم  
و والدسػػػا يح   ػػػوف اي  ػػػاالً ي دػػػ  بهػػػم ، فاي  ػػػالهم بػػػالح وى ،  فاي  النػػػا وم ػػػك  

. yy  رهم لريػػػػػػػوؿ اهللواوكػػػػػػػء وال هػػػػػػػو والشػػػػػػػرب ، وهػػػػػػػما با ضػػػػػػػاف  للػػػػػػػك تػػػػػػػمك  
                                                 

 (
ٔ
في ،  ربد  محافظ  ال –كاست همم المحاضرة ضمت ي س   المحاضرات ال ي  لادت بدار الص ا بالجمدزة (

 . ٜٛٛٔياـ  yy  االي  اؿ بمكرى مدةد ريوؿ اهلل
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لكت الجماي  الميت كاسوا وال يزالوف يح   وف به طػواؿ العػاـ ، فاي  ػالهم  كيػر 
وفػػي صػػدورهم ، فدادمػػوف الزينػػات ، وف اي  ػػالهم يكػػوف فػػي م ػػوبهم  .... ؟ مػػت ذلػػب 

موف ويػػوك وف يػػةوة ا يمػػاف ال ػػي فػػي الا ػػوب ، ويادمػػوف اوفػػراح فػػي اوفئػػدة ، وي ػػمو  
 ص وات اهلل ويةمه ي ده .،ا  بها النيي العدساف 

 ؛فػػػالحةوة ال ػػػي سشػػػ ريها ووالدسػػػا ، يسػػػ طدع  ف يحصػػػء ي دهػػػا الكػػػافر والنػػػافر 
، لكػػت الحػػةوة ال ػػي ،ػػا ت يػػت !! .... فالكػػافر يسػػ طدع  ف يشػػ ريها ويسػػ طدع  ك هػػا 

ال يس طدع  ف يحصء ي دها وال ي مومها لال مؤمت كامػء ا يمػاف  yy  طري  ريوؿ اهلل
 و م شػػعب ،  و فدػػه  هػػوا  ،  و فدػػه زيػػ  ، فػػالمؤمت الػػمي ليماسػػه فدػػه ه ػػء ،  بػػاهلل 

  اب ريػوؿ اهللػدي  هػمم الحدػاة ، ال ي ػموؽ يػةوة ا يمػاف كمػا ي ػمومها  صحػو م يه في  
yy ،  كدف يكوف اي  الهم بريوؿ اهلل.....فهؤال  المؤمنوف  yy  ؟ 

  احلبٝباحلبٝب  ظُُظمشمِِش

yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 
ػػػ ييػػػد وف فػػػي هػػػمم اويػػػاـ ل شػػػرؽ فدهػػػا اػػػم  ...... زوف الا ػػػوب ال اضػػػ   يجه 

 :   ، ومد ماؿ الشد  ييد الاادر الجدةسي .......  yy  الحيدب المحيوب
  أبدّا ع٢ً ؾًو ايع٬ ٫ تػسبأبدّا ع٢ً ؾًو ايع٬ ٫ تػسب              أؾًت مشٛع ا٭ٚيني ٚمشطٓاأؾًت مشٛع ا٭ٚيني ٚمشطٓا

سوا امويػاً لمػت يػولهم ، وهػمم الشػموس ينػدما اس هػت افإف اوسيدا  السابادت ك
  ال ي سراها بالنهػار، فإسهػا تظهػر فػي الصػياح د    غابت كهمم الشم  الحس  دورتها الكوسد

منػم  ف  اػرمت ي ػك الو،ػود  yy  لكػت اػم  ريػوؿ اهلل ......وت دب في المسػا  ،
   ....لكت  يت هي ام  ريوؿ اهلل ؟....... ، ..... لم ت ب  بداً .... 

 ب وتطد  ، الزرع تشرؽ ي ك الكوف ل نضا ، الشم  ال ي تراها بويدت الر س 
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هػي اػم  لبكػواف ي م ػع ، وتػرى العدػوف ي ػك ضػوئها ، ... وتدفك  او،سػاـ ، ال مار 
ع مػت ضػو  هػمم نَػمْ بها المس موف والك ػار والحدواسػات والحشػرات والمزرويػات ، وال يُ 

لم يحـر منها فػي يػـو مػت اويػاـ  مت كـر اهلل ... . ي ك العاصك ، .الشم   يد .
، ء في بدت دوف بدت ، وال تط ع ي ك زرع فئػ  وتم نػع يػت زرع اآلهػريت فهي ال تده، 

 .....وسها ل كء ول جمدع 
لكت ام  ريوؿ اهلل ، يعنك سػور ريػوؿ اهلل الػمي  ريػ ه لنػا اهلل ، ال يجػب ي ػك 

، والػمي يع اػد  سػه غػاب فاػد  هطػو طريػ  ..!!..  يد مت المس مدت  ف يع اد  سه غاب 
 ربنا وص ه في الارآف وماؿ : ، وف ..... الصواب 

                                               
                      SSاألحزاباألحزاب  

 : ورة النيو فااؿيوالسراج يعني المصياح المندر ، بدنما وصف الشم  في 

                       SS   اليبأ اليبأ  
ػػ ولػػه يػػرارة ، ووهػػا يػػرارة الشػػم  مػػت  اج يعنػػك لػػه وهػػاٌ وصػػ ها بوسهػػا يػػراج وه 

  ه  ياـ الصدف . ادته ال سس طدع تحم  
 لكػػت اػػم  ريػػوؿ اهلل مػػاؿ فدهػػا :             ٌولػػد  ،  لهػػا سػػور

 ... ( يػػػػػػػػػرا،اً مندػػػػػػػػػراً ....   فهػػػػػػػػػي تندػػػػػػػػػر فاػػػػػػػػػ  .. !! .. وال وهػػػػػػػػػا ، لهػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػرارة 
 . وم ك ظهر ي ك الو،ود ؟ .... و يت هما السراج ؟....                  

\ \ \ \  \ \ \ \ 
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َُاحلكَٝكاحلكَٝك  ظُُظمشمِِش  اُماُمإغَسإغَس ١َُ احمل   ١ ١ دَّٜد١َّٜ احمل

yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 
 ف هما السراج ط ػع ي ػك الو،ػود لمػا آمنػ  يم ػت بسػدد .... ربما يظت اليعخ 

و اػرمت امسػه فػي يػالم الم كػوت ، ه ػ  الخ ػ  . وسه طالع ميء !!..ال .؟؟ الو،ود 
 .  ، وه م اهلل به كء يوالم الجن  

 لما ومع في الخطدئ  ماذا فعء ؟، ولملب فإف يددسا آدـ ي ده السةـ 
، وبعػػد الػػ ةث مائػػ  .... ، ػػ  هػػةث مائػػ  يػػن  بعػػد مػػا سػػزؿ للػػك اورض ييكػػك 

 ر ؟تمك  ، وماذا ..!!.. ر ف مك   رم اهلل ذك  ...!!..، ين  
و،ػدم مطيويػاً بنػور ؛     ، ك ما ومعت يدنه ي ك اي  فػي الجن ػ سه وهو في الجن  

 ."  ....٫ إي٘ إ٫ اهلل قُس ضغٍٛ اهلل٫ إي٘ إ٫ اهلل قُس ضغٍٛ اهلل  ....ي ده : "  اً ريوؿ اهلل ، ومك وب
ي دهػػا هػػمم الك مػػ  العظدمػػ  ،  اً مك وبػػ، فو،ػػد فػػي كػػء ورمػػٍ  مو،ػػودة فػػي الجنػػ  

وكػػء بػػاب ، وي ػػك سحػػور  و ي ػػك صػػدور الحػػور وكػػء اػػجرة ، وكػػء همػػرة ، وكػػء مصػػر ، 
: ...... العدت ، فكء يوري  مت يور الجن  مك ػوب ي ػك صػدرها هػمم الك مػ  النوراسدػ  

 ] روام ابت يساكر يت كعب اوييار [ .  ....٫ إي٘ إ٫ اهلل قُس ضغٍٛ اهلل٫ إي٘ إ٫ اهلل قُس ضغٍٛ اهلل  ....
، وي ػك يػات  يم ػ  العػرش ، وي ك ياؽ العػرش ، وكملب ي ك صدور المةئك  

و،ػد ي دػه هػما الخػ م ا لهػك ، هػ م رب العػالمدت . وسػه ، ء اي  ومعت يدنػه ي دػه وك
...  بء البد مػت ا تدػاف معهػا بك مػ ؛ ك م  " ال لله لال اهلل " بم ردها   ال يايء اهلل 

 " محمد ريوؿ اهلل " . .
وسع ػم  سػه كػاف هاتمػاً ، ولملب فإف ساش هػاتم يػددسا يػ دماف الػمي سسػمع ينػه 

، و سػػه ينػػدما كػػاف يح ػػاج للػػك اػػي  ، كػػاف يحػػرؾ الخػػاتم ف ػػي الحػػاؿ يصػػدر كػػء  يظدمػػاً 
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، والطدػػػػػور ، لػػػػػري  او ، والمةئكػػػػػ  ، اػػػػػي  طػػػػػوع  مػػػػػرم ، فدكػػػػػوف رهػػػػػت لاػػػػػارته الجػػػػػت 
كػاف  ومػا السػر فػي الخػاتم ؟، الػمي يو،ػد فػي يػدم  موذلب بسيب الخات، والحدواسات 

د ييػدي وريػولي محم ػ، ال للػه لال  سػا  فده فص زمرد مػت الجنػ  مك ػوب ي دػه : "  سػا اهلل
 ، ف ك الحديث :"

  ؾ ، ٟٙ َُٚز َغَُا٢ٚ ٢ٔ َزا َٕ ب َُِٝا ٢ِ ُغًٜ َٕ ٔؾٗل َخاَت ٟٙ ، ؾٜنا َُٚز َغَُا٢ٚ ٢ٔ َزا َٕ ب َُِٝا ٢ِ ُغًٜ َٕ ٔؾٗل َخاَت ِٝ٘ٔ أأٜنا ِٝ٘ٔ ٞئكٞ إ٢ٜي ُ٘ ٗ أأٞئكٞ إ٢ٜي ُٙ ؾََٜٛنَع ُ٘ ٗ َخَص ُٙ ؾََٜٛنَع َخَص
َُشَُْٖس َعِبٔسٟ ََٚضُغٛٔيٞ. ُ٘ أَْٜا اهلل ٫ إ٢ي٘ إ٤٫ أَْٜا،  َٕ َْٞكُؿ َُشَُْٖس َعِبٔسٟ ََٚضُغٛٔيٞ.َخاَتُٔ٘ٔ، ٚنا ُ٘ أَْٜا اهلل ٫ إ٢ي٘ إ٤٫ أَْٜا،  َٕ َْٞكُؿ      ((1313))َخاَتُٔ٘ٔ، ٚنا

ة مت  ،ػء هػمم العيػار ، ....  و ياعد ،  و ياـو ،  و يسكت ، ي حرؾ فكء العالم 
وهػما كػاف الػناش المك ػوب ، .... "  سا اهلل ال للػه لال  سػا ومحمػد ييػدى وريػولي "  .. 

ر يػددسا آدـ ف مػا تػمك  ...؛.... ي ك فص الزمرد ، والمو،ود ي ػك هػاتم يػددسا يػ دماف 
 رفع يديه ، وماؿ :؛ هما المنظر 

 ٔيٞٔيٞ    ٜغٜؿِطَتٜغٜؿِطَت    إ٤٫٢إ٤٫٢  َُشَُٖٕس َُشَُٖٕس   َضب ٜأِغٜأٝيٜو ٔبَشل َضب ٜأِغٜأٝيٜو ٔبَشل   َٜاَٜا    ،،    ٍَ ٍَٜؾٜكا ُ٘ َتَعاٍ    ٜؾٜكا ُ٘ َتَعاٍاي٤ً : : اي٤ً
ـَ ِٝ ـََٜٚن ِٝ ِِ  َُشََُٖسٟا َُشََُٖسٟا   َعَطٞؾَت َعَطٞؾَت     َٜٚن َِِٜٚي ُ٘     َٜٚي ًٝٞك ُ٘ ٜأِخ ًٝٞك ٍَ    َبِعُس ؟َبِعُس ؟  ٜأِخ ٍَٜقا ٭ْٖٜٔو ٭ْٖٜٔو     : َٜا َضب: َٜا َضب  ٜقا

ٖٞ    ََْٜٚؿِدَت ََْٜٚؿِدَت       ٔبَٝٔسٜىٔبَٝٔسٜى      َخًٜٞكَتَٓٔٞخًٜٞكَتٓٔٞ ٖٞٔؾ ِٔ      ٔؾ َِٔٔ ٞ ٞ ََٚضٜؾِعُت َضٞأٔغََٚضٜؾِعُت َضٞأٔغ    ،،    ُضٚٔسٜوُضٚٔسٜو      َٔ
ُِٜت ُِٜتٜؾَطٜأ ُ٘ ٫ٜ إ٢ي٫ٜ إ٢ي    ::  ََٞهُتَٛبٟاََٞهُتَٛبٟا    ٜؾَطٜأ ُ٘ َ٘ إ٤٫٢ اي٤ً ٍُ اي٤ً٘ٔ   َ٘ إ٤٫٢ اي٤ً ٍُ اي٤ً٘ٔ َُشَُْٖس َضُغٛ ِِ ، ، َُشَُْٖس َضُغٛ ُِتُ أْٜٖٜو ٜي ِِ ٜؾَعًٔ ُِتُ أْٜٖٜو ٜي ٜؾَعًٔ

ِٝ ًٞل٢ إ٢ٜي ـِ إ٢ٍ اِغُٜٔو إ٤٫٢ ٜأَسٖب اٞيَد ُِٝتٔه ًٞل٢ إ٢ٜي ـِ إ٢ٍ اِغُٜٔو إ٤٫٢ ٜأَسٖب اٞيَد ُ٘: َقَسٞقَت   وٜٜوُتٔه ٍَ اي٤ً ُ٘: َقَسٞقَت ، ٜؾٜكا ٍَ اي٤ً ، ٜؾٜكا
ُّ َُّٜا آَز ُ٘   َٜا آَز ُ٘ ، إ٢ْٖ ٖٞ، َٚإ٢ِش َغٜأٞيَتٓٔ  ٜ٭َسٗب ٜ٭َسٗب   ، إ٢ْٖ ًٞل٢ إ٢ٜي ٖٞ، َٚإ٢ِش َغٜأٞيَتٓٔاٞيَد ًٞل٢ إ٢ٜي ٞ ٔبَشك٘ٔ ٜؾٜكِس ٜغٜؿِطُت ٜيٜو، ٞ ٔبَشك٘ٔ ٜؾٜكِس ٜغٜؿِطُت ٜيٜو، اٞيَد

                                                 

 . روام ا ماـ الطيراسي يت ييادة بت الصامت  (ٖٔ 
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ََٚٚ  ُٙ ٫ِٜٛ ُٜٙي ٫ِٜٛ ُّ    ٜي َُّٜا آَز   ..غ رت لب غ رت لب   y طالما يول نك بهطالما يول نك به.. .. ..((1414))  َخًٜٞكُتٜوَخًٜٞكُتٜو  ََا ََا     َٜا آَز

  إ إ اجلَٓاجلَٓ  ظُُظمشمِِش
yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 

 في الجناف .  وهما يعرفنا  ف همم الشم  كاست مشرم ً 
مػػار ؟ ى يطدػػب الػػزرع ؟ ومػػا الػػمي ينضػػا ال ممػػا الػػ.... :م نػػا فػػي  وؿ الحػػديث 
. وهء همم الشم  تن ع فػي ........... الشم  ........ وما المي يصح  اوبداف ؟

   ياوؿ فدها اهلل :ػوف ام  الجن  ........ . ال ......  ؟ ػالجن  

                                 ٗاإلىشاٌ اإلىشاٌ سْرٗ سْر  
  ؟ ومػػا ػ  فاكهػػ  الجن ػػالػػمي يصػػح     ؟ ومػػاػب ال مػػار فػػي الجن ػػلذف مػػا الػػمي يطد ػػ

   ؟ ػء يور الجن    ؟ وما المي يجم  ػم مصور الجن  المي ي م  
 ...................... yy  ام  ريوؿ اهلل...................... 

وتنضػا همارهػا ! ، ء ػوت جم ػ! ، ت ػل  زي ػ،   فهي الشم  ال ي  اػرمت ي ػك الجن ػ
   ؟ وما  سواع الزرع وال رس المي س ريه في الجن  ... ...!، وتنيت زريها بها ! 

    َٕشََشبِِبغُُغ َٕا ٍَ سَِ سَِ   ٫ٜ ٫ٜ     َٚ َٚ   طُُطأنبَ  أنبَ    اهللٝ  اهللٝ      َٚ َٚ     اهللٝ  اهللٝ    ٫ٜ ٫ٜ إ٢ إ٢   ََ٘٘يٜ يٜ إ٢ إ٢   ٫ٜ ٫ٜ     َٚ َٚ     هلل هلل   سُُسُُِِاؿٜ اؿٜ   اهلل َٚاهلل َٚ    ا ٛ ٍَ   ٠ٜ٠ٜٖٖٛٛــقٝ قٝ   ٫ٜ ٫ٜ     َٚ َٚ   ٛ
ْٕ َٝعَٝعقٔ قٔ   ١ٝٝ١ٖٖٓٓاؾٜ  اؾٜ  َٚ َٚ   --    همم هي ال راس ال ي سزريها ل ط ع  اجاراً في الجن همم هي ال راس ال ي سزريها ل ط ع  اجاراً في الجن     --اهلل  اهلل  بٔ بٔ   ٫ٜ ٫ٜ إ٢ إ٢  ْٕ ا ، ،   ا
ٕٜ    ١ٝٝ١بَ بَ صِِصعَ عَ ،  ،  ١ ١ بَ بَ طِِطايتٗ  ايتٗ    ١ٝٝ١بََبٚٝٝٚطٜ طٜ  ٕٜ  ا َٕ شََشبِِبغُُغ    : ا ا َٖ َٖ اضُ اضُ ذََذأؾِ أؾِ َٚ َٚ ،  ،  ا٤  ا٤  ا َٕ ا َٚ         ا َٚ   اهلل    ٫ٜٜ٫إ٢ إ٢   ََ٘٘يٜ يٜ إ٢ إ٢   ٫ٜ ٫ٜ     َٚ َٚ     هلل هلل   سُُسُُِِاؿٜ  اؿٜ      اهلل 

                                                 

 .  وابت يساكر يت يمر بت الخطاب، و بو سعدم ، والحاكم ، ماـ اليهداك وا ، روام ا ماـ الطيراسي (ٗٔ 
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ٍَسَِسَِ  ٫ٜٜ٫ ٚ ََٚ  طُُطأنَبأنَب  اهلٝلاهلٝل ٚ ََٚ  اهلٝلاهلٝل ٍَٛ ((1515))اهلل اهلل بٔبٔ  ٫ٜٜ٫إ٢إ٢  ٠ٜ٠ٜٖٖٛٛــقٝٝق  ٫ٜٜ٫ ٚ ََٚ  ٛ
    

 ..........ه ؟ػيفالزرع المي يط ع منه هما ال سيد  ما المي ي م  ......... 
   ...............  .الكوسد    ة ، ولد  سور الشميو  سور الن   .................

ى بػه هػػمم او،سػػاـ ، تنضػا الػػزرع الػػمي سوك ػه وت  ػػم  ..... :   فالشػم  الكوسد ػػ
لكػػت الػػزرع الػػمي فػػي .....  ، ي الكػػء  ي الك ػػار ، وت ػػم   ػػم  تي الحدواسػػات ، و فهػػي ت ػػم  

. بشػم  ....غدر المؤمندت ، ولملب بم يطدػب ؟. ال  يد ..؟؟..  مت المي يوك ه ػالجن  
، فويدػا اهلل بػه يػوالم الم كػوت ....... ة الػمي هػو فػي  فػ  الم كػوت يػو  ة وسور الن  يو  الن  

وسهػػػا مػػػت صػػػنع الحػػػي الػػػمي ال ..!.. ، .ال تمػػػوت وال ت ػػػوت ..!..   و،ع هػػػا يد ػػػ...، 
 .يموت 

ػػػفػػي  فػػ  الجن ػػهػػم دارت ، هػػمم الشػػم   اػػرمت فػػي يػػالم الم كػػوت  ء   ل جم 
يػت النػور الػمي يو،ػد  yy    ، ولػملب ينػدما يػولوا الريػوؿػ  ، وتنوع همػار الجن ػالجن  

..!!..  ؟.  ـ كشػم  يػاي  الظهدػرة ؟!!..؟ .هػء يكػوف كشػم  الضػحك ؟؟   ػفي الجن  
 ؟..!!.. ـ كنور ومت العصر ؟

يػدكوف كضػو  الصػي    ػوسػور  هػء الجن ػ،   ػبما ي دد  ف سور الجن ػ yyفو،اب 
 مت غدر وها ، ومت غدر يرارة .. لماذا ؟ ، يعني سورٌ !! ميء اروؽ الشم  

، لػػد  بػػه يػػرارة  وف النػػور الػػمي ميػػء ط ػػوع الشػػم  لػػد  بػػه يػػرارة ، فهػػو سػػورٌ 
وسه سػور السػراج المندػر   ويػرا،اً مندػراً ( الػمي  ؛وال اعاع يؤذي العدت  بداً ، وال وها 

 .   yy  سا ريوؿ اهللهو سور يددسا وموال

                                                 

 .م    ي ده  (٘ٔ 
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  ٛب ٛب ًًُُايْكايْك  ُٛزُٛزُُْْ

yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 
 .  .......... يظهر لا وب  هء ا يماف .......ولمت يظهر هما النور ؟.

 .. هء اه ػاروا وس سػهم ا يمػاف ؟.. مت المي ،ع هم مؤمندت ؟، و هء ا يماف 
 بء هو فضء مت اهلل .....!... كة 

 ؟ ف سج   في مجال  الع ػم  آف ؟ وسحب   ف سسمع الار  مت المي ،ع نا سحب  
 .  ! ؟اهلل ولو في المناـ  ؿوس منك رؤي  يددسا ريو  ؟في بدت اهلل الحراـ  وسش اؽ ل حا  

و سيػػو  سػػه منػػم  ف ....!!......... ، هػػما السػػر  ذايػػه ريػػوؿ اهلل ................
 فااؿ :، ه   اهلل الخ   ،مدعاً ك هم مرة وايدة 

      ٖٕ ٕٖ  إ٢ ُ٘     ٌٌٖٖدَ دَ َٚ َٚ   عٖٖععَ عَ اهلل   اهلل         إ٢ ًٜٞك ُ٘   َخًَٜل َخ ًٜٞك ١ًَُٕٞ      َخًَٜل َخ ٝٚ ١ًَُٕٞ  ٔؾٞ  ٝٚ كنز كنز " " في كنز مط سم ايمه في كنز مط سم ايمه   ––    ٔؾٞ 

ُُْٛ     َطفٖ َطفٖ ، ؾٜ  ، ؾٜ      ––    " " العما  اوزليالعما  اوزلي  ِٔ َٔ  ِِ ٢ٗ ِٝ ًٜ ُُْٛ   َع  ِٔ َٔ  ِِ ٢ٗ ِٝ ًٜ سور ييديه ومصط ام ص وات اهلل سور ييديه ومصط ام ص وات اهلل     --ض٢ٙٔ   ض٢ٙٔ   َع

ِٔ َشٔيٜو ايٞ             ––    ويةمه ي دهويةمه ي ده َٔ ُ٘ ِٔ ٜأَقاَب ِٔ َشٔيٜو ايٞ         ، ٜؾَُ َٔ ُ٘ ِٔ ٜأَقاَب ِٔ      ُٚؾــَٖل َٚ    ُٚؾــَٖل َٚ        ض٢ ض٢ ُُٓٓٛٓٓٛ، ٜؾَُ َِٖتَس٣، َََٚ ِٔ      ا َِٖتَس٣، َََٚ ُ٘     ا ُٜٔكِب  ِِ ُ٘   ٜي ُٜٔكِب  ِِ ٜي
ٌٖاٞيُُٓٓٛض اٞيُُٓٓٛض شيٜو شيٜو  ٌَٖن ((1616))  َٚ غ٣ََٜٛٚ غ٣َٜٛ  َن

    
.... هػو فضػػء اهلل ، ويناي نػا ، ومحي نػا ، وهػداي نا ، وليػةمنا ، لذف يػر ليماسنػا 

.....!!.........  yy  ة مػت النػور ال ػػي س ناهػا مػت ريػػوؿ اهللوالػمر  ، ................ 
 .... :، فكء وايد يصء ي ك لمع  مت هما النور 

لا ػػػب ، وطهػػرة ال ػػؤاد ، و،ع  ػػػه رمدػػ  الحااػػػد  كاسػػت هػػي السػػػيب فػػي طهػػرة ا
                                                 

 وفك بعضها يت ابت يمرو     رموابت ،رير والطيراسي والحاكم واليدهاك يت ابت ي، نه  يمد و ال رممي ويس   (ٙٔ 
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اً لك مػات الػويي السػرمدي  العياد ، و،ع  ه مشرماً باوسوار ا لهد  ، ومسػ عد   لكةـ رب  
 . ًا في يداته الدسدوي  لطاي  اهلل ، ومس عد  

ي ػػك  ف الػػن   لػػو ، اً مويػػاً هػػو الػػمي يشػػدسا للػػك اهلل اػػد  ........ :  رهػػما النػػو 
. مػػا الػػمي يمنعػػه ؟.. !!ويػػدسا معصػػد  ، يجػػد دافعػػاً مويػػاً بداه ػػه يحػػاوؿ منعػػه .لت يػػو  

، وال  ف  م يػػد  نػػاً وال يسػػ طدع  ف يعػػد  . فهػػما النػػور لػػد  هد  !!هػػما النػػور الػػمي بداه ػػه .
ومػػد  لمػػ  للػػك بعػػخ مػػدرم الشػػد  ....، ؟..!!.. ، لكننػػا ال سػػدرى مدم ػػه  يحػػد  بػػه يػػد  
  بو الحست 

 و رضام يدث ياوؿ :    الشاذلي

" لْ ُكِصَف عً ىْز املؤمً العاصٕ ملأل ما بني السناء " لْ ُكِصَف عً ىْز املؤمً العاصٕ ملأل ما بني السناء 
  ،   فنا بالك باملؤمً املطٔع ؟"،   فنا بالك باملؤمً املطٔع ؟"!!  !!  ّاألزض ّاألزض 
يمػب بػدت ، لو كشف يت النور المي في صدرم مت هما الدـو ، فالمؤمت العاصي 

 السما  واورض .

  ٕ ٕ اإلميَااإلميَا  زٔٔزُُُُْْٛٛ  اُزاُزسََسأِضأِض

RR RR RR RR RR RR RR RR RR 
الػػػمي يجمبػػػه لطايػػػ  اهلل ، وهػػػو الػػػمي يمنعػػػه مػػػت معصػػػد  اهلل ، وهػػػما النػػػور هػػػو 

ويجعء يندم هوؼ ويندم  مء في اهلل وهوؼ مت يػماب اهلل .. ،   ى يندم الخشد  وياو  
 دائماً للك يضرة الريوؿ .  فالمي يندم مي  مت هما النور ، يحت  

يػػافر للػػك  سحػػت فػػي يداتنػػا الػػدسدا سػػرى ر،ػػة  سجػػب ولػػداً ولػػم يػػرم ، وهػػما الولػػد
بػػػدوف يػػػاب  معرفػػػ  ،  خوا للػػػك بعػػػبػػػةد بعدػػػدة وي جػػػوؿ ك دػػػراً ، ومػػػد تاػػػاب وا فجػػػوة وين ػػػ

 .  !للك بعضه . ويندما يشاهد الناس في همم الحال  ياولوف : الدـ يحت  
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اتنا ػللػػك بعضػػه فػػي يدػػ فػػإذا كػػاف هػػما فػػي يداتنػػا اآلدمدػػ  ، فكػػملب النػػور يحػػت  
، يربطنػػا  يضػػاً فػػي دائػػرة ..... هنػػا بػػيعخ العصػػب والػػدـ ، فكمػػا يربطنػػا ..... ا يماسدػػ  
 ........: yy  سور ريوؿ اهلل ....... ا يماف

وف لػػيعخ ، ويشػػ اموف لػػيعخ ، ويجع هػػم يحن ػػ، فهػػو الػػمي يػػرب  بػػدت المػػؤمندت 
ولػملب  يضػاً تجػد ؛ وف ، وف هنػاؾ رابطػ  بدػنهم وف مجالس  بعػخ دائمػاً ، وال يم  ػويود  

 ر لدول   وروبد  ، ودهء في وي  الك ار ، ولم  ر،ة مؤمنا تجدم يحػت  المؤمت لو ياف
له ولف كاف ال يعرفػه ولػد  بدػنهم صػ   دـ وال رابطػ  يصػب ، وربمػا ال يكػوف بدػنهم ل ػ  

وف النػػػػور ..... مشػػػػ رك  ، بػػػػء هػػػػما ي حػػػػدث ب  ػػػػ  ، وهػػػػما ي حػػػػدث ب  ػػػػ  .. لمػػػػاذا ؟ 
ويجعػء الوايػد ، مػؤمندت للػك بعضػهم المو،ود فػي م ػوبهم يجػمبهم ، فدجػمب م ػوب ال

 .   وللك ايدهه ، وهو العيد المؤمت باهلل ، وللك مرييه ، للك  لد ه  منهم يحت  
 

  إنساّ األْبٝا٤ يظٗٛز ايٓٛز احملُد٣ فِٝٗ إنساّ األْبٝا٤ يظٗٛز ايٓٛز احملُد٣ فِٝٗ 

yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 
، وسػػػه هػػػو مجمػػػع اوسػػػوار ومصػػػدر اويػػػرار ، كػػػاف هػػػو  yy  فنػػػور ريػػػوؿ اهلل

الػػمي يوضػػع فػػي كػػء سيػػك مػػت اوسيدػػا  ، فدجػػمب النػػوراسددت فػػي يصػػر هػػما الم نػػاطد  
 .   النيك ، فد   وف يوؿ هما النيي ، ويؤمنوف باهلل 

 لذف ما المي يجعء الخةئ  تج مع ي ك  سيدا  اهلل وري ه ؟
مػػػػت  وؿ آدـ للػػػػك ........ يػػػػوى المو،ػػػػود فػػػػدهم ور الن  م نػػػػاطد  الن ػػػػ......... 

مػػػت   و وفػػك  ، للػػػك سيػػك كػػريم ، ةـ ، وهػػما النػػػور ين اػػء مػػت ريػػوؿ ليػػمايدء ي دػػه السػػ
، ي ػك الػميت اس اػء ...  ر و مطه ػ...  و مت ريػوؿ ... ص وة اوطهار ، فدن اء مت سيك 
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ف ػػػم يحػػػدث ...!!!!!.... كػػػاف اهلل يح ظهػػػم ؟ ،  وال مريػػػ دت ؟ ، للػػػدهم ولدسػػػوا بوسيدػػػا  
 و زسػػػا ،  و فعػػػء صػػػ   مػػػت صػػػ ات ،  و اػػػرب همػػػراً ، لوايػػػد مػػػنهم  ف يػػػجد لصػػػنم 

 ....:   الشداطدت ، وذلب لاوله 

                         ٛالشعراٛ الشعرا  
، .... اوصػػ دا  : .... فهػػما النػػور كػػاف الم نػػاطد  الػػمي يجػػمب للػػك اوسيدػػا  

 :وهو المي يماهم ، ............والمؤمندت في يصورهم ....، واووفدا  
 ...!!....ياع في النار يحمده سور النيي المخ ار مت يرؽ النار فالمي 

 ..!!..وف فده سور النيي اومدت ، والمى تاع ي ك رمي ه السكدت ال تاطع 
ه اهلل بعػد  ف امػ ب الكػػوف ك ػه بالمػػا  ، والػمي يصػنع السػػ دن  فػي الصػحرا  ينجد ػػ
 ..!!..  لكراماً لنور يدد اوسيدا  المي و،د في ظهرم 

ومػػت .. ، ات ومػػت الرزي ػػ.. ، كػػاف هػػما النػػور هػػو الػػمي يحمػػدهم مػػت النكيػػات ف
 .  ويجمع يولهم الخ   لددلوسهم ي ك اهلل .. ، ات الي د  

للك  ف آف اوواف ، و اػرؽ .......... هما النور يظهر ل مؤمندت والمؤمنات  ظء  
بالمصػط ك ،  ينهػا وكاف هما في يمء آمن  رضػك اهلل ............ي ك ،مدع اوكواف 

 ..... :ولملب لما ظهر ريوؿ اهلل  ،ي ده  فضء الص وات والسةـ 
 :كاف لذا مشك ال يرى له ظء ...... : ..... ولكك تعرفوا  سه سور مت يند اهلل 

،  و في ضػو  الامػر .. ،  و فك ضو  المصياح .. ، لذا مشك في ضو  الشم  
 ؟  يظهر له ظء  ، وما الشي  المي ال! فة يرى له ظء ..

 .......... المصياح النوراسي الكهربائي هو الويدد المي لد  له ظء  ........ .
، وكػػاف لذا تك ػم يخػػرج النػور مػػت ..!!.. لذا مشػػك ال يػرى لػػه ظػء  yy  فكػاف
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، فدػػروف النػػور مشػػرماً مػػت فمػػه الشػػريف مػػت بػػدت  يػػناسه صػػ وات اهلل ..!!.. بػػدت هنايػػام 
وكػػاف لذا مشػػك فػػي الظػػةـ ييصػػرم  صػػحابه صػػ وات اهلل ويػػةمه ، ..!!.. ويػػةمه ي دػػه 

 .  ..!!.. ي ده بالنور ال اـ المي يةم مت الح  
و فئدة العااادت في كػء ومػٍت ... ، .. للده م وب العارفدت  هما النور المي تحت  

، فداومػػوف ب جهدػػز م ػػوبهم لدظهػػر فدهػػا هػػما النػػور ، وي مػػع فدهػػا هػػما اليػػدر ، ... ويػػدت 
، لسمػػا  وف اػػم  ريػػوؿ اهلل ال تظهػػر لعػػدت الػػرؤوس.......وتظهػػر فدهػػا هػػمم الشػػم  
 تظهرلعدت السريرة والا وب .

    yy  اُٙاُٙؤَٜؤ٣َٜ بُس٣ بُسسََسػِِػايُبايُب
yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 

 وياوؿ :" كريمٌ  yy  فدريدوف  ف يياركوا الا وب بوف يروم ، وهو

  ٢ّ ٜؾَػََٝطأْٞ ٔؾٞ اٞيَٜٝك ِٔ َضآْٔٞ ٔؾٞ اٞيََُٓا ٢ّ ٜؾَػََٝطأْٞ ٔؾٞ اٞيَٜٝكََ ِٔ َضآْٔٞ ٔؾٞ اٞيََُٓا ََ١ٜٔٛ١ٜٔٛ  ((1717  )  )
  

  ٢ّ، ٜؾٜكِس َضٜأ َٕٜٓا ِٔ ضآْٔٞ ٗ ا ٢ّ، ٜؾٜكِس َضٜأََ َٕٜٓا ِٔ ضآْٔٞ ٗ ا َٕ ٫ َٜـٟا ; ؾـٟا ; ؾ٢ َسك٢٤ َسك٤ََْْ ٜٛا ِٝ ٕٖ ايٖؿ َٕ ٫ َٜإ ٜٛا ِٝ ٕٖ ايٖؿ ٌُإ ٌَُتَُٖج ((1818))  ٞٞبٔبٔ  َتَُٖج
   

فػإذا ر ي ػه ؛ ء بهػا فمس حدء ي ك الشدطاف  ف يادر يوهم صورة ريوؿ اهلل وي م  ػ
 .ت  سه هو ي ده  فضء الصةة و تم السةـ في المناـ ف دا  

؛ مػػػت اهلل وسػػػه لمػػػا يحضػػػر ريػػػوؿ اهلل لر،ػػػء فػػػي المنػػػاـ فهػػػم يريػػػدوف اليشػػػرى 
فػنحت ي ػك ياػدت  سػه ،  ر صػحابه رم كمػا بش  فمعناها  سه  صي  ر،ًة مت المومندت ، فديش ػ

 .  ، ولف كاست اوياديث اوهرى روت تيشدرم ل درهم ر يشرة مت  صحابه بالجن  بش  

                                                 

 ي ك روايات .  امي يت م ادةوالدر ، والطيراسي يت  بي بكر ، و بو داود يت  بي هريرة فك الصحدحدت  (ٚٔ  

 ي ك روايات  يت  بي هريرة .و ابت يياف مس م وال رممى ، و ا ماـ  يمد واليخاري وال رممى يت  س   (ٛٔ  
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 لكت هء اس هت اليشريات يند  هء زماسه ؟..
، وكػػء ..... ر ر،ػػاال مػػت  هػػء ذاؾ الزمػػاف ، بػػء  سػػه فػػي كػػء زمػػاف ييش ػػ. ....ال 

رهم فػػي ر  صػػحابه بماتػػه الشػػري   ، و مػػا هػػؤال  فيش ػػال ػػارؽ بدػػنهم وبػػدت  صػػحابه  سػػه بش ػػ
رم ، ومػنهم مػت ييش ػػ... رم بالجنػ  ، فمػنهم مػػت ييش ػ... رهم وييش ػ yy  فدروسػه، المنػاـ 

، وكػػء ي ػػك يسػػب يالػػه . ... رم بجنػػ  ال ػػردوس ، ومػػنهم مػػت ييش ػػ... بماعػػد صػػدؽ 
والع ػػاؼ فػػي ، وال نػػك ، وال اػػك ، فػػالمؤمنوف الػػميت اصػػيحوا مػػت الم  ػػومدت فػػي ا يمػػاف 

، وف الػػػمي ين ظػػػر الن دجػػػ  هنػػػاؾ يكػػػوف مػػػد .. !! .. الػػػدسدا ال ين ظػػػروف الن دجػػػ  هنػػػاؾ 
 . هطو في ي  س سه 

، ومػػػت الػػػمي يسػػػ طدع  ف .!!.. .ا المػػػؤمت الصػػػادؽ ف وتدػػػه اليشػػػرى مػػػت هنػػػا مػػػ 
ػػػػػ  yy  ريػػػػػوؿ اهلل... ..........رم بهػػػػػا هنػػػػػا ؟ .يحضػػػػػر لػػػػػه الن دجػػػػػ  مػػػػػت هنػػػػػاؾ لديش 

............... 
وسػػه هػػو الػػمي اط ػػع ي ػػك اولػػواح ، واط ػػع ي ػػك ال دػػب ، ويػػرؼ هػػما وذاؾ ،  

 ػه فعرؼ الكافر وسهاي ه ، والمناف  و ي وب يداته ، والمؤمت ودر، ػه ، والمحسػت ومنزل
 :األحزابفي يورة  ،  ط عه اهلل ي ك كء همم الحاائ  لماذا ..؟ لدكوف كما ماؿ 

                                              
، والميت يافظوا ي ك  ر المؤمندت الميت ،اهدوا في الدسدالذف هو في الدسدا ييش  
والػػػػػػميت لػػػػػػم يمشػػػػػػوا ي ػػػػػػك يسػػػػػػب  زهارؼ الحداة ،  ليماسهم ، والميت لم ت  نهم

اوهػػوا  واوغػػراض ويػػافظوا ي ػػك اػػريع  اهلل ، و مػػاموا يػػن  ريػػوؿ اهلل فػػي ظ مػػات هػػمم 
 فدوتدهم وييشرهم وياوؿ ويدهم :، الحداة 

 .ينب غدر غضياف " راضٍ   بشر ب ضء ورضواف ، وروح وريحاف ، ورب  " 
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ػػ ف ػػملب ، ه ، وي ػػك يسػػب در، ػػه ر كػػء وايػػد بيشػػرى ي ػػك يسػػب منزل ػػوييش 
ة يػػػػػو  هػػػػػو بػػػػػوف يح  ػػػػػء بنػػػػػور الن  :...... فاالي  ػػػػػاؿ الحػػػػػ  الػػػػػمي يح  ػػػػػء بػػػػػه ا سسػػػػػاف 

............ 
فمػػا بالػػب لذا  ؟؟..!!لذا  تػك يظػػدم مػت العظمػػا  لدػػزورؾ فػي دارؾ ، مػػاذا ت عػء ؟

... ؟وهػػو ال يشػػرفب فػػي دارؾ الكوسدػػ  .... يضػػر ينػػدؾ يػػدد العظمػػا  .. مػػاذا ت عػػء ؟
 :   yyبء في دارؾ المعنوي     ي م يب ( ، ومد و،هب للك ذلب في موله 

  َُِهَػ١ٟ: إشا َقًَٜشِت َقًَٜح اٜؾػُس ن٥ً٘، ٚإَشأ٫ ٚإ٢ٔأ٫ ٚإ٢ٔ َُِهَػ١ٟ: إشا َقًَٜشِت َقًَٜح اٜؾػُس ن٥ً٘، ٚإَشٕٖ ٗ اٜؾَػٔس  ا ا ٕٖ ٗ اٜؾَػٔس 
ًُٞبََٚٚ  ، ٜأ٫ٜ، ٜأ٥ً٥ًُُ٘٘٫َٜػُس ٝنَػُس ٝنٜؾَػَسِت ٜؾَػَس اٜؾٜؾَػَسِت ٜؾَػَس اٜؾ َٞ اٞيٜك ًُٞبٖٔ َٞ اٞيٜك ٖٔ..((1919))

    
..!!.......... ر هػػما اليدػػت وسػػو  ، فػػإذا  اػػرؽ سػػور ريػػوؿ اهلل ................. 

 ..!!..هء يظ م بعد ذلب ؟..  بداً 
.  و ياػرب مػت ياػارب الحسػد؟  و ك ػب .ات الحاػد ؟.ػ  مت يد ػػ يدهء فده يد  
 .  !. كة ..........مت كةب الدسدا ؟.

 :وف اليدت المي يده ه ريوؿ اهلل ، والا ب المي يشرؽ فده سور ريوؿ اهلل 
، للػك  والضػدا ، واليهػا  ، والوفػا  ، والناػا  ،  ي ده بالص ا  ال اب  سه ه م اهلل

ويكػػوف صػػايب هػػما الا ػػب ،  ف يػػرث اهلل اورض ومػػت ي دهػػا ، وسػػه صػػار م يػػاً سوراسدػػاً 
 : yy  دًا بالحاؿ المي ياوؿ فدهم ح   

  ٌٖ ُٓٛض٢ اي٤ً٘ٔ َعٖع ََٚد ُٛٝط ٔب ِٓ َٜ ُ٘ ٢ٔ ٜؾإْٖ َٔ٪ُُِ ٌٖاٖتٝكٛا ٔؾَطاَغ١ٜ اٞي ُٓٛض٢ اي٤ً٘ٔ َعٖع ََٚد ُٛٝط ٔب ِٓ َٜ ُ٘ ٢ٔ ٜؾإْٖ َٔ٪ُُِ ((2020))اٖتٝكٛا ٔؾَطاَغ١ٜ اٞي
  

                                                 

 .   يت النعماف بت بشدر ، واليدهاك في اعب ا يماف، و بو سعدم في الطب ، ابت السنك اليخارى ، و روام  (ٜٔ 
(
ٕٓ

والطيراسي ، و بو سعدم في الح د  يت  بي يعدد ، وابت السنك في الطب ، في تاريخه واليخاري ، روام ال رممي  (
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، فوصػػيحت هػػمم  ك بنػػور ريػػوؿ اهللوف الا ػػب تح  ػػ.... فدنظػػر بنػػور اهلل دائمػػاً 
 . yy  المي مب تجاويف الا ب به موالسا ريوؿ اهلل، ور اهلل ػوف تنظر بنػالعد

 
    yy  االستفاٍ بطٓت٘االستفاٍ بطٓت٘

yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 
 ؟  yكدف يح   وف بسن ه 

..... هم يعظموسه  ...................االي  اؿ يعني ال عظدم . ..............
  ريوؿ اهلل  يظم اي  ي ع اوف به وي مسكوف به في همم الحداة الدسدا ويجع وف ين  ، 

 و غ ك مت ، و غ ك مت اووالد ، و غ ك مت اومواؿ ، فهي يندهم  غ ك مت الجواهر 
 .و غ ك مت المناصب ، الزو،ات 

 ...........، وفدها السعادة االبدي   ......وسها هي ير الو،ود .... ........... 
 :فالماؿ لذا يص ت ي ده 

 و ، ربمػػا ال يػػ م لػػك الحصػػوؿ ي دػػه لال بعػػد  ف يكػػوف ،سػػمك مػػد امػػ ب  مػػراض 
تراكمػػػت ي ػػػّك المصػػػائب ،  و ربمػػػا ال يػػػوتك لال بعػػػد  ف  كػػػوف مػػػد تجهػػػزت ل سػػػ ر للػػػك 

 !!!!فويافر و تركه  ؛الدار اآلهرة 
 . .......................كػػػػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػػػػعادة اوبديػػػػػػػػػػػػ  بمػػػػػػػػػػػػاذا ؟... ل.................

  ريػوؿ اهلل ، والػمي م ين  فدعظ  ، ، وهما هو ال عظدم  yy  بال مسب بسن  المصط ك 
 .رم وياـو بها في همم الحداة ، الـز ريوؿ اهلل ييش  ،   ريوؿ اهلل م ين  يعظ  

 ولملب فإف الجماي  الصالحدت مالوا :
                                                                                                                            

 .وابت ،رير يت ابت يمر، والخطدب في تاريخه يت  بي  مام  ، والحكدم ال رممي في النوادر ، في الكيدر 



     


   54     

















 

 

 . ة ّلْ ُبصِّست باجليَّة "ة ّلْ ُبصِّست باجليَّة "" حافظ على السيَّ" حافظ على السيَّ
  ، وسػػه ال يػػدهء  يػػد   ، فػػة ت ػػرؾ السػػن   ي ي ػػك لػػو مػػالوا لسػػب مػػت  هػػء الجن ػػ

  ، وال   ، ولد  هناؾ ي ظ مت الشػدطاف واوهػوا  والشػهوات لال بالسػن    لال بالسن  الجن  
  لال بالسػن     ، وال يس طدع  يد  ف يمشػي ي ػك الصػراط مظيوطػاً سجاة مت النار لال بالسن  

 .  ولت ي مكت ر،ء مت ط ب ا اي  ريوؿ اهلل لال لذا تمسب بالسن  ، 
 ؟ . yy  هء يس طدع موا،ه ه؟   لكت المي لم ي مسب بالسن  

 ............ يظم اي  اؿ  yy    ريوؿ اهللوهكما يكوف االي  اؿ بسن  .......... 
الدػػـو للػػك النػػـو ، فكػػء    ريػػوؿ اهلل سجػػدها معنػػا مػػت بدايػػ وينػػدما سنظػػر للػػك يػػن  

 : yy    واردة يت ريوؿ اهلليرك  مت الحركات وكء يكن  مت السكنات فدها ين  
  الطعػاـ ، والشػرب   الكػةـ ، واوكػء لػه يػن    ، وال حدث له يػن  فالمشي له ين  

  الخ ػػع ، ودهػػوؿ   ال يػػاس ، وه عهػػا لػػه يػػن    الشػػراب ، وارتػػدا  المةبػػ  لػػه يػػن  لػػه يػػن  
  في الصػةة ،   الج وس ، وله ين    الخروج ، وله ين  وله ين  ،   الدهوؿ د له ين  المسج
،   اووالد يػ ه فػي مداي  في المكر، وكملب هنػاؾ يػن    في تةوة الارآف ، وله ين  وله ين  
  فػػػي صػػػ   ذوى ، ويػػػن    ه فػػػي السػػػعك ي ػػػك المعػػػاش، ويػػػن    ه فػػػي مداييػػػ  الزو،ػػػ ويػػػن  

 .  في يدادة المريخ وين  ، اورياـ 
 .  مت ينت ريوؿ اهلل له فده ين  ؛ وفي كء اي  يعم ه المر  في الحداة 

وسػي  سػا ؛  كوف  سا مع ريوؿ اهلل في اوربع والعشريت يػاي  ؛   ف و ت يعت السن  
 كػوف ،  ه فػي هػما العمػء في كء لحظػ   يػاوؿ  ف  م ػدم ، ومػا دمػت  سػا مس حضػر يػن  

 .  وفي هما العمء في همم السن   yy   سا مع ريوؿ اهلل
بدت واي  ػػػػاؿ الماػػػػر  ... ، اػػػػدت واي  ػػػػاؿ الم   ... ، الحدت وهكػػػػما اي  ػػػػاؿ الص ػػػػ
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.... ،  yy    ريػوؿ اهلل، فاي  ػالهم يكػوف ب عظػدم يػن  ....  yy  بسددسا ريػوؿ اهلل
 .ي ك في  ص ر  مر مت اومور .... 

 في اوهر :  فاد ورد 

َّ مً املعسّ"  َّ مً املعسّال تصغِّس ف شٔئًا ؛ فعسى أٌ ٓكٌْ زضى اهلل فُٔ ، ف شٔئًا ؛ فعسى أٌ ٓكٌْ زضى اهلل فُٔ ، ال تصغِّس
فُٔ  فُٔ    ّال حتكسٌ مً الصس شٔئًا ؛ فعسى أٌ ٓكٌْ غضب اهلل                   ّال حتكسٌ مً الصس شٔئًا ؛ فعسى أٌ ٓكٌْ غضب اهلل                   
 " . ، ّال حتكسٌ مً الياس أحدًا ؛ عسى أٌ ٓكٌْ سس اهلل فُٔ، ّال حتكسٌ مً الياس أحدًا ؛ عسى أٌ ٓكٌْ سس اهلل فُٔ

 .. !! ..اً مت  يرارم ووضع اهلل فده ير  ، اً هلل فربما يكوف ولد  
 .  ريوؿ اهلل مدزاف ين  فالمؤمت ال يس ص ر يمًة  بداً ، بء يزسه ب

 ... ، فد م ع برؤيام :... yy  والمي يمشي ي ك هما المنهاج يكـر بريوؿ اهلل
  ويصػدر مػت المجالسػدت لريػوؿ اهلل... ، ، ويخاطيػه ويشػافهه ... ام ويشاهد ،ماؿ محد ػ

yy  وفػي س ػ  الومػت ... فدكػوف ،السػاً مػع النػاس  ..!!.. ،وهو في هػمم الحدػاة ،
 . yy  ؿ اهلل،الساً مع ريو 

 :.... فنسوؿ اهلل 
، ويوفانػػا ،مدعػػاً التيػػاع يػػن ه فػػي هػػمم ...  yy   ف يرزمنػػا مشػػاهدة ريػػوؿ اهلل

 وص ك اهلل ي ك يددسا محمد وي ك آله وصحيه وي م . ، الحداة 
 

 و رضام :     ماؿ ا ماـ ابو العزائم

ّ     َسحبّا  بالبٝب  خري  ا٭ْاّ َسحبّا  بالبٝب  خري  ا٭ْاّ  ّ   َاأ أتاْااا بااايٓٛز ٚاإلضاا٬   َاأ أتاْااا بااايٓٛز ٚاإلضاا٬

ّ    ضٝد٣ ٚأ٬ّٖ  ٚض٬ّٗضٝد٣ ٚأ٬ّٖ  ٚض٬َّٗسحبّا  َسحبّا   ّ  أْاات ْااٛز ايااسمحٔ ٚايعاا٬   أْاات ْااٛز ايااسمحٔ ٚايعاا٬
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ّ   نٌ زٚح  تس٣  مجاٍ   حبٝب٢نٌ زٚح  تس٣  مجاٍ   حبٝب٢ ّ يًٝاا١ ايٛضااع ٫ بس٩ٜااا املٓااا   يًٝاا١ ايٛضااع ٫ بس٩ٜااا املٓااا

ّ    َٛيد املضطؿ٢ يسٚح٢ ذنس٣َٛيد املضطؿ٢ يسٚح٢ ذنس٣ ّ  غااااٖدت٘ ؾٝااا٘ بػاااري يثاااا   غااااٖدت٘ ؾٝااا٘ بػاااري يثاااا

  غٛقٗا قد منا بداع٢  ايػساّغٛقٗا قد منا بداع٢  ايػساّ  َٛيد  املضطؿ٢ حٝا٠ قًٕٛبَٛيد  املضطؿ٢ حٝا٠ قًٕٛب

  اّاّؾٗٛ حكّا   غؿٝعٓا  يف  ايصحؾٗٛ حكّا   غؿٝعٓا  يف  ايصحأبػس٣    أ١َ   ايٓيب     خبرٍي أبػس٣    أ١َ   ايٓيب     خبرٍي 

ٌِّ زب٢ ع٢ً البٝب  ايتٗا٢َ ٌِّ زب٢ ع٢ً البٝب  ايتٗا٢َص   َٔ    تساٙ   أزٚاحٓا   يف  اهلٝأَّ    تساٙ   أزٚاحٓا   يف  اهلٝاّص

  
  :: وماؿ  يضاً وماؿ  يضاً 

  صااري ايًٝااٌ صااباحا  صااري ايًٝااٌ صااباحا    \ْٛز خري    ايسضٌ   ٫ح ْٛز خري    ايسضٌ   ٫ح 

  قااد زأٜٓاٖااا صااساحا قااد زأٜٓاٖااا صااساحا \أغسقت مشظ ايتٗا٢َأغسقت مشظ ايتٗا٢َ

  ًْت قضد٣ ٚايؿ٬حاًْت قضد٣ ٚايؿ٬حا  \َسحبّا   ٜا  ٔحٖب   قًب٢َسحبّا   ٜا  ٔحٖب   قًب٢

  ضااس حبااو ياأ ٜباحاااضااس حبااو ياأ ٜباحااا  \َسحبّا    ٜا   ْٛز    زب٢َسحبّا    ٜا   ْٛز    زب٢

  أزجٛ نػؿّا ٚات احاأزجٛ نػؿّا ٚات احا  \اهلل   إ٢ْ اهلل   إ٢ْ       ٜا  زضٍٛ ٜا  زضٍٛ 

  بعد إٔ ٚاؾ٢ ٫ٚحاا بعد إٔ ٚاؾ٢ ٫ٚحاا   \مل ٜػب  حمبٛب  قًيبمل ٜػب  حمبٛب  قًيب

  ؾاجلُٝااٌ يٓااا أباحاااؾاجلُٝااٌ يٓااا أباحااا  \عني  قًب٢   قد    زأت٘عني  قًب٢   قد    زأت٘

  صااري ايًٝااٌ صااباحا  صااري ايًٝااٌ صااباحا    ْٛز   خري   ايسضٌ   ٫حْٛز   خري   ايسضٌ   ٫ح
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  يجايحيجايحايباب اايباب ا
______________________________________________________________________________  

 ُٗ ََِدا ُ٘ امُل ُٗ اليِِّعَن ََِدا ُ٘ امُل   ________________________________________  ______________________________________  ُُِلِل اللَِّلِل اللَّخََخ  ِنِٔعِنِٔعجلجََلاليِِّعَن
RR.ِّنَّنَّخََخاِلُناِلُن  ِِ٘٘مَّمَّاأُلاأُل  ُُ٘٘لََلصِِصيِِيمََم ِّد   ٘ :٘ :د

RR.٘٘ــكََكاِباِبالطَّالطَّ  هِِهــمََمٙ اأُلٙ اأُللََلعََع  هِِهََُُتُُتاااَداَدََََغََغ  

RR.األمَّاألمَّ  لُُلُُّّدُُدعُُع. ٘. ٘    RR.ٌََُْْخِِخإِِإ ٌُا   اٛاََٛٔٔبِِباألِىاألِى  ا

RR.ُ٘اَماَمعََعمُُم ُ٘ل   ٘٘ــــمَّمَّاأُلاأُل  ِِِِرِِرََََلِِل  ُ ُ اللَّاللَّ  ل

RR.ُّّٕفََفالصِّالصِّ  زُُزُُْْــاليُّاليََُّّّ  ُُّّاِتاِتالرَّالرَّ  زُُزُُْْــــاليُّالي ّٕات   ات
RR.ََِٗٔٔخََخاِلاِل  سُّسُّضِِض ِٗا   ََّّ٘٘مِِمدََداآَلاآَل  ا
RR.ُّ٘٘اَلاَلضََضالِسالِسََّّ  ََُُّّٗٗــــبُُباليُّالي  
RR.اللَّاللَّ  لِِلُُْْــــــضُُضسََسبِِب  وََودََدآََآ  لُُلــــــضِِضََْْتََت ُ ُy  
RR.ََِِْْٓٓه(ه(هُُهبِّبِّسََسبِِب  تُُتطِِطلََل)َأ)َأاو او عََعاِلاِل  اِماِمَٔجَٔجنِِناِلاِل  وُُو  

RR..ًًــــٔٔيِِيمِِمؤِِؤــاملامل  زُُزُُْْــىُُى  
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َُُِٗدا٠ُ  ١َُُ اِي َُُِٗدا٠ُ ايِِّٓع ١َُُ اِي ُِٝٔعايِِّٓع ُِٝٔعجل ًِٔل اهلل  جل ًِٔل اهللَخ   َخ

RR.
  ((11))١ ١ دِّٜدََُُِّّّٜشََشُُُُاُياُي  ١ِِ١األَّاألَّ  ١ُ١ُيََيصٔٔصََََِِٓٓ

RR RR RR RR RR RR RR RR RR 
ت د  ف سيػػد  تحػػدهنا يػػت اوسيدػػا  و بعػػخ مػػا سػػالهم مػػت بركػػ  يػػدد اوسيدػػا  ، وسريػػ

 .   yy  بعخ فضء اهلل ي دنا بيرك ه
 .....والحادا  يا لهواسي 

 لػػػو يرفنػػػام ، لظػػػء   yy  نػػػا ي دنػػػا بيركػػػ  ريػػػوؿ اهلل ف ال ضػػػء الػػػمي  غدمػػػه رب  
 . yy  الوايد طواؿ يمرم مش وؿ الياؿ بريوؿ اهلل

للػك در،ػ  تاػارب  هوسنا  صيحنا به لد  في در،   مم اوسيدا  فا  ، بػء رفعنػا بػ
لبسيدػا   وم ػء مػا هػو  بٌ ، ..... لنا  اً لبسيدا  كما هو سيك  وسه  صي  سيد  ، ..... وسيدا  ا

 .................... ل كء   وسه  بٌ ، ..................... لنا  ، فهو  بٌ 
، فنجػد فػي ك ػػاب اهلل  yy  ومػت يػن  ريػوؿ اهلل، وهػما الكػةـ مػت ك ػاب اهلل 

 : م هسيي اهدد ي ك    ف كء  

                                               
                 SS   ٛاليشاٛ اليشا  

\ \ \ \  \ \ \ \

                                                 

 (
ٔ
نايي  االي  اؿ غربد  بم –كاست همم المحاضرة ضمت ي س   المحاضرات ال ي  لادت بدار الص ا بالجمدزة (

 . ٜٛٛٔياـ  yy  بمدةد يددسا ريوؿ اهلل
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R.
    ١١كََكاِباِبايطَّايطَّ  ٢ََََِِٔٔ اأُل٢ اأُلًًََعََع  ُُِِِِٗٗتُُتاَداَدغَٗغَٗ

RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR 
 اهدد ي ك  م ه ،  ما سحت فااؿ : فكء سيي  

                                           
                            ٘ٓالبكرٗالبكرٗ  --143143اآلٓ٘ اآل    

 فاوسيدا  اهدا  ي ك  ممهم ، وسحت اهدا  ي دهم وي ك  ممهم . 
 ذلب يدث ماؿ : yy  الريوؿ ومد وض   

  َٕإشا ٜنإشا ٜن َٕا يعني الجماي  الميت مشوا يعني الجماي  الميت مشوا   ––  ِِٖٖ٘ٝ٘ٝايٖطايٖط  ُُ٘٘عََعََََََٚٚ  ٢ٗٗ٢بٔٔب٢ اي٢ٖٓ ايٖٓتٔتٔأٞٞأََٜٜ  ١ٔٔ١اََاََََٝٝائكائك  ََُُِِّّٜٜٛٛ  ا

كمػا مػاؿ كمػا مػاؿ     ،،  لػم ي يعػه لال وايػدلػم ي يعػه لال وايػد   ى هنػاؾ سيػي   ى هنػاؾ سيػي    --  سُُساسٔـ اسٔـ ايَٛايَٛ  ُُ٘٘عَـ عَـ ََََََٚٚ  ٞٗٞٗبٔـ بٔـ ٢ٖٖٓٓ اٞي٢ اٞيتٔتٔأٞٞأََََٜٜٚٚ  ––ه  ه ه  ه 

    ::  الاػرآفالاػرآفنا فػي نا فػي رب  رب                                      

  ((الذارياتالذاريات))   ، ،ِِِِػٝهػٝهِِّّبَبُٜـَ ُٜـ   ِِِِيٜٜي: ٜأ: ٜأ  ِِِِهلهٝٝل  اهلٝلاهلٝل  ٍٍُُُُٛٛكٝٝكََٝٝؾٜؾٜ  ;;  ٔ٘٘ٔتٔٔتََٖٖأٝأٝبٔبٔ  ٢ََ٢تَتَ٪ِِ٪ُُٜٜ، َٚ، َٚ  يبيٚٚبايٖٓٔايٖٓٔبٔبٔ  ٢ََ٢تَتَ٪ِِ٪ُُٝٝؾٜٜؾ  
َٔـ ََٓٓػَػ٤ً٤ًَا َبا َبََََََٚٚ، ،   ٣ٍ٣ٍُُٛٛغُُغضَضَ  ِِٔٔا َٔا َٔاَْاَْتَتَأٜٜأا ا ََََ  ::  ََُُٕٕٛٛيٝٝيُُٛٛكٝٝكََٝٝؾٜؾٜ  ٞ ؟ٞ ؟ئيُُٛٛٔغُُغضََض َٔـ ا    اهلٝلاهلٝل  ٍٍُُُُٛٛكٝـ كٝـ ََٝٝؾٜؾٜ  ;;  سٕٕسسَـ سَـ أٜأٜ  ِِٔٔا 
  ٍٍُُُُٛٛكٝٝكََٝٝؾٜؾٜ  ;;  ُُِِِِٗٗتُُتػِِػًًٞٓٞٓبَبَ  بٚٚباَضاَضََٜٜ  ٢ََ٢ًًٜٜ: َب: َب  ٍٍُُُُٛٛكٝٝكََٝٝؾٜؾٜ  ;;ٞ ؟ ٞ ؟ ا٫ٔتا٫ٔتغََغض٢ض٢  ُُُُِِٗٗػِِػِِّّبََبتُُت  ِِِِيٜٜي: ٜأ: ٜأ  ٢ٚٚ٢بٔٔبًًٖٖٓٓٞٞئٔي

  yy  ((11))      سٕٕسُُٖٖشََشََُُ  ١ٝٝ١ََٖٖ: ٝأ: ٝأ  ٍٍُُُُُُٛٛكٝٝكََٝٝؾٜؾٜ  ،،  ..........؟؟  يٜويٜو  سُُسََٗٗؿِِؿََٜٜ  ٍِِٔٔ : ٍََ : ََاٜاٜعَعَتَتَ  اهلٝلاهلٝل

\ \ \  \ \ \ 
                                                 

 (
ٔ
 يعدد . ويما  يت  بكواليدهاك في ا ممى والنسائي وابت ما،هروام  يمد وييد بت يمدد واليخارى وال ر (
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  ١ ١ األَّاألَّ  ٍٍُُُُٚٚدُُدعُُع

RR RR RR RR RR RR RR RR 
لكت لد  معنػك ذلػب  سنػا سشػهد ،مدعػاً ، بػء الػمي يشػهد هػم الع مػا  العػام وف 

 :هم ورهوا مااـ النيوة وماؿ فدهم ريوؿ اهلل وس

  ٢ِْ ٜن٢ ٜنتٔٔتََٖٖأٝأٝ  ا٤ُا٤ًًََُُُٜٜعُُع ِْأ إ٢ِغَطا٥ٌٔٝ  إ٢ِغَطا٥ٌٔٝ    ٢٢ٓٔٔٓبَبَ  ا٤ٔا٤ََٔٝٝبٔٔبأ
  وماؿ فدهم :وماؿ فدهم :، ،   ((22))

  ا٤ا٤ََٝٝبٔٔبِِْْاٜ٭اٜ٭  ١ٝٝ١ثَثَضَضَََٚٚ  ا٤ُا٤ًًََُُُٜٜعُُعاٞياٞي    ((33))  
ت الػميت هػم ي ػك مػدر مػت الداػدت والنػور دسجهء مااـ هؤال  الع ما  العام  ولكننا
 : yyفك معنك يدي ه اؿ وفدهم م،  yy  مت ريوؿ اهلل

  ََََِِٔٔ  ٜصاٜىصاٜىــؾٜٜؾ; ;   ُُ٘٘دََدطِِطؾٜؾََٜٚٚ  ََُُ٘٘ٓٓٛٞٛٞبَبَ  ٜٜٜٜؿٔٔؿسََسََٚٚ، ،   ُُ٘٘اَْاَْػََػئئ  ـٖـٖنٜن  ََِِٔٔٔٔ  
    ِ ِ ًًٞٞعٔٔعٞ اٞيٞ اٞيؾٔؾٔ  ٌٌََدٔٔدأغأغايٖطايٖط
بػء الػمي يحكػم العمػء ؛ لػد  الػمي يك ػر مػت الكػةـ ، فالعالم المي سعندػه هنػا 

مت الحػراـ ولملب فالمي يح ظ لساسه فا  ، ويح ظ بطنه مت الحراـ ، وفر،ه ، بع مه 
 :يصي  مت الرايخدت في الع م 

                                      77   ٌآل عنراٌ آل عنرا  
ينػد الكػةـ ي ػك م ػء "، ا  ػالش ػ" ومد ساء الشػهاب الخ ػا،ك فػي اػريه ي ػك 

 :    ماؿ الشاذلك، الحةج 
                                                 

ٕ
، والسدوطك في الخصائص ، والدافعك ، واليازى ، واالينوى ، وموف  الديت ابت مدام  ، سا ه ال خر الرازي  ((

 سه يديث مرفوعي ك  
(
ٖ
 ..  بك الدردا  يت روام  بو داود وال رممى وابت ما،ه وابت يياف في صحدحه (
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المنػػاـ مػػد فر يػػت فػػي ، " اضػػطجعت فػػي المسػػجد اومصػػك فػػي ويػػ  الحػػـر 
،مدػػع اوسيدػػا  والريػػء مػػد : مػػا هػػما الجمػػع ؟ مػػالوا : فا ػػت ، دهػػء ه ػػ  ك دػػر  فوا،ػػاً 

 .في ليا ة  دب ومعت منه  yy  يضروا لدش عوا في يسدت الحةج يند محمد
، فػػإذا بنيدنػػا ي دػػه الصػػةة والسػػةـ ،ػػال  ي دػػه بػػإس رادم ، فنظػػرت للػػك ال خػػت 

م ػػػػء لبػػػػراهدم ومويػػػػك ويدسػػػػك وسػػػػوح ي ػػػػدهم و،مدػػػع اوسيدػػػػا  ي ػػػػك اورض ،السػػػػوف ، 
 .و يمع كةمهم ، الصةة والسةـ ، فوم ت  سظر 

لسػػب م ػػت ي مػػا   فخاطػػب مويػػك محمػػدا ي دهمػػا الصػػةة والسػػةـ فاػػاؿ لػػه :
فسػوله ، فااؿ هػما ، و اػار للػك ال زالػك ، فورسك منهم وايداً ،  م ك كوسيدا  بنك ليرائدء 

فاي رض ي ده مويك بػوف السػؤاؿ يني ػك  ف يطػاب  ، ب  فو،ابه بعشرة  ،و ، مويك يؤاال 
هػػػما االي ػػػراض وارد : والسػػػؤاؿ وايػػػد والجػػػواب يشػػػرة ، فاػػػاؿ لػػػه ال زالػػػك ، الجػػػواب 

، وكػاف الجػواب هػي يصػاى " ، وما ت ب بدمدنب يا مويك ؟ " ي دب  يضاً يدت يئ ت 
   .فعددت لها ص ات ك درة 

وكوسػه ،السػاً ي ػك ال خػػت ،  yy  مػاؿ بدنمػا  سػا م  كػر فػي ،ةلػػ  مػدر محمػد
م فػإذا باػد  ؛ فاس يهػت ؛   مزيجػ  ني اخص بر، ه زم  لذ زم  ، بإس رادم والياد  ي ك اورض 

فخػررت ؛ ال تعجب فإف الكء ه اوا مت سورم : فااؿ ، المسجد يشعء مناديء اومصك 
   ف م  ،دم للك يومك هما " مف ما  ماموا الصةة وط يت الاد  ، م شدًا ي ّك 

 : yy  يدث ماؿ -وسعود للك الحديث لنكم ه بعد هما االي طراد 

  ُُٜٜ٪ِِ٪ٍٍَُُُُٛٛكٝٝكََٝٝؾٜٜؾ، ،   ١ٔٔ١اََاََََٝٝكٔٔكاٞياٞي  ََََِِّّٜٜٛٛ  ––وهم الع ما  العام وف وهم الع ما  العام وف   ––٢ ٢ تٔٔتََٖٖأٝأٝ  ََِِٔٔٔٔ  ٢ٍ٢ٍُُٚٚسُُسعُُعاٞياٞيبٔبٔ  ٢ََ٢تَت  
َٖ  اهلٝلاهلٝل  ُُُُِِٗٗيٜٜي  :َٖ َٕٛٝيٛٝيكٝٝكََٝٝؾٜؾٜ  ،،      ٬ٕ ؟٬ٕ ؟٢ ٝؾ٢ ٝؾئيُُٛٛٔغُُغضَضَ  ؼََؼ٤ً٤ًبَبَ  ٌٌِِ:  َٕٛ ٍُكٝٝكََٝٝؾٜؾٜ  ،،  ِبِباَضاَضََٜٜ  ِِِِعََع: َْ: َْ  ٛ ٍُٛ ٛ   : :

ُٕٛٝيٛٝيكٝٝكََٝٝؾٜؾٜ  ، ، ؟؟  وٜٜوشٔيشٔي  ِِِِتُُتًًُُِِٔٔعََع  ـَـَِِٝٝنٜنََٜٚٚ ُٕٛ   ٟ ٟ صٔصـٔـاي٤اي٤  وٜٜوأبأبتََتٞ ٔنٞ ٔنؾٔؾٔ  وٜٜوا شٔيا شٔيََْْسِِسدََد: َٚ: َٚ  ٛ
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        يار وف اآليات ال ي ت حدث يت هما النيك ومومهيار وف اآليات ال ي ت حدث يت هما النيك ومومهوَ وَ --  yy  اآََٓٛٔيٛٔيغُُغ٢ َض٢ َضًًٜٜعََع  ُُ٘٘تَتَيٞٞيعََعِِْْأٜٜأ
 : yyولملب الحديث المي ماؿ فده ، لذف هم يدشهدوف ي ك اوسيدا  

  ََُٚٚٙقٜقِِٜٛٛاَؾاَؾ ُٙا ٢ٍ  ا ٢ٍإ َٔصٔصـٔـٞ اي٤ـ ٞ اي٤ـ أْأََْٛٛخِِخإ٢إ٢  إ َٜٔ َٜـ ُٖـ ُٖـ يٜيٜ  ٜ َٜـ ا  ٍَكٜـ كٜـ ؾٜٜؾ، ،   سِِسعِـ عِـ ٛا َبٛا َبتُُتأٞٞأا  ٍَا ا ا ََٓٓػِـ ػِـ ط : أٜيط : أٜيَُـ َُـ ا ُعا ُعََْْسُُسٝٚٝٚغَـ غَـ   ا
ٍَغُُغا َضا َضََٜٜ  اْٜواْٜوََٛٛإِخإِخ ٍَٛ ٍَقٜقٜ  ،،اهلل ؟اهلل ؟  ٛ ٍَا َٕتُُتأٞٞأََٜٜ  ِِّّْْٛٛٞ ٜقٞ ٜقأْأََْٛٛإِخإِخ، ، ٞ ٞ أبأبشََشأِقأِق  ِِِِتُُتِِْْ: ٫ ٜأ: ٫ ٜأ  ا َٕٛ ٞ ٞ ؾٔؾٔ  ٛ
٢ََََٕعٖٖعاٞياٞي  ط٢ط٢آٔخآٔخ ٢ٕا   ِِِِهٝٝهَِِٓٓٔـ َٔـ   ٌٌََعٔعٔبِِبػٔـ ػٔـ بٔبٔ  َُُِِِِِِٗٗٓٓٔـ َٔـ   سٔٔساسٔـ اسٔـ ََٛٛاٞياٞي  ٌٌََُُُُعََع، ، ٞ ٞ ِِْْٔٚٚٔطََطََٜٜ  ِِِِيٜٜيٞ َٚٞ َٚٛا ٔبٛا ٔبُُٓٓ، آََ، آََ  ا
ٍَكٜكٜؾٜؾٜ  ،،ط ط ََُُاُعاُعََٜٜ ٍَا ََِٖٖٚٓٓٔٔ  ٌٌََعٔعٔبِِبػََػ: ٔب: ٔب  ُُ٘٘يٜيٜ  ا ِٚا أ ٍَغُُغا َضا َضََٜٜ  ََُُِِِِِِٗٗٓٓٔٔ  ا أ ٍَٛ ٍَكٜكٜؾٜؾٜ  ،،اهلل اهلل   ٛ ٍَا   ٌٌِِ: َب: َب  yy  ا
ِْ  ِِِِٓٝهٓٝهََٔٔ  ٌٌََعٔعٔبِِبػََػبٔٔب ِْ، أ َٕسُُسذٔٔذتَتَ  ِِِِتُُت، أ َٕٚ   ((44))    ٕٚ ٕٚ سُُسذٔٔذ٫ ٫َٜ َٜ  ُُِِِِٖٖ  ، َٚ، َٚ  اٟٟااَْاَََْٛٛعِِعأٜأٜ  ل٢ل٢٢ اؿ٢٤ اؿ٤ًًٜٜعََع  ٚ

ولػملب  ،يصػدر العمػء فدػه م دػء ، مػاسهم اػر ز  ي  س م اآلف زمػاسكم هدػر ، لكػت 
 ماؿ في الحديث ال اسي :

    ِْ ِْأ ٣ََََٕٞ َظٞ َظؾٔؾٔ  ِِِِتُُتأ ٣ٕا ًًٌْٔٔقٜقٜ  ا ٌْٝ ًًٌْٔٔ، ٜق، ٜق    ُُٙٙا٩ُا٩ََُٗٗكٜكٜؾٝٝؾ  ريرْْيجٔجٔنٜٜن، ،       ُُٙٙا٩ُا٩ُبََبٜٜٛٛخُُخ  ٝ ٌْٝ ًًُٙٝٝا٥ٔا٥ٔغََغ  ٝ ُٛٙ   ريرْْيجٔجٔنٜٜن، ،     ٛ
ُٙٛٝٛٝعِِعََُُ ُٛٙ   طََطَٔـ َٔـ ا ٝأا ٝأََـ ََـ   طََطؿِـ ؿِـ عُُع  ِِِِٓٝهٓٝهَٔـ َٔـ   ىٜٜىطََطتَتَ  ََََِِٔٔ  ، َٚ، َٚ      ٢ِ٢ًًِٞٞعٔٔعاٞياٞي  ََََََٔٔ  طْْطِِٝٝخََخ  ٝ٘ٔٝ٘ٔؾٔؾٔ  ٌٌََُُُُعََع، اٞي، اٞي      ٛ
ََََْٕظَظَ  اؽ٢اؽ٢ٖٖٓٓاٞياٞي  ٢ًًٜٜ٢ََ٢ َع٢ َعتٔتٔأٞٞأََٝٝغََغ  ، َٚ، َٚ  ًٜوًٜوََٖٖ  ٘ٔٔ٘بٔٔب ْٕا ًًٌْٔٔخٛبا٩ٙ ، ٜقخٛبا٩ٙ ، ٜق  ريرْْيجٔجٔنٜٜن، ،   ا ٌْٝ ، ،   ُُٙٙا٩ُا٩َُٗـ َٗـ كٜكٜؾٝٝؾ  ٝ
ًًٌْٔٔ، ٜق، ٜق      غا٥ًٛٙغا٥ًٛٙ  ريرْْيجٔجٔنٜٜن ٌْٝ ُٙٛٝٛٝعِِعََُُ  ٝ ُٛٙ ََـ       ٢ٌ٢ٌَُـ َُـ عََعاٞياٞي  َََٔٔٔـ َٔـ   طْْطِِٝٝخََخ  ٝ٘ٔٝ٘ٔؾٔؾٔ  ًًُُِِٞٞعٔٔع، اٞي، اٞي      ٛ ََـ ،    ٌٌََُٔـ ُٔـ عََع  ِِٔٔ، 
  ((55))    ا ا ذََذََْْ  ٘ٔٔ٘بٔبٔ  طََطََٔٔا ٝأا ٝأََََ  ط٢ط٢ؿِِؿعُُعبٔبٔ  ََََُُِِِِِِٗٗٓٓ

 ي رؾ العشر يه ب .  ي  ف المي يعمء بالعشر ينجو ، و ما هم فاد كاف المي 
                                                 

 (
ٗ
 .  روام ا ماـ مالب في الموطو يت  س (

(
٘
 روام الطيراسي مت يديث يزاـ بت يكدم يت يمه(
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ََُٕٛٛإِخإِخ ُٕا   ا٤ ا٤ ََٝٝبِِباألِْاألِْ  ا

RR RR RR RR RR RR RR RR 
ولػػملب مػػاؿ ا مػػاـ  بػػو ، ااػػ اؽ لنػػا ، وسػػه ،ع نػػا سحػػت لهواسػػه  yy  والريػػوؿ

 :  العزائم 
  ضس اإلخ٠ٛ َطًب ا٭صخاب ضس اإلخ٠ٛ َطًب ا٭صخاب   َٔ َثًهِ ٚايػٛم أٚصًهِ إىل َٔ َثًهِ ٚايػٛم أٚصًهِ إىل 

ه ريػوؿ فشومنا ،ع نا في در،  اوهوة ، وهي در،  اوسيدا  ، وهما مااـ ماؿ فد
 :yy  اهلل 

  ٕٖٕٖإ٢إ٢   ُٔ َٔ ُٔ َٕٗٝـ ٗٝـ بٔٔبٖٖٓٓاٝياٝي  ُُِِِِٗٗٛٝٛٝبٔبٔػِِػٜٜٔٔ  اْؽاْؽ٢ََْْ ٝأ٢ ٝأتٔٔتََٖٖأٝٝأَٔ َٕٛ   ٢ٗ٢ِِِِٗبٔبٔطِِطقٝـ قٝـ  ٚ ََٚ  ََِِِِٗٗتٔٔتاَْاَْهٜـ هٜـ ََُُئئ  ا٤ُا٤ُسََسََٗٗؿٗـ ؿٗـ اٞياٞي ٚ ََٚ  ٛ
 ي  ف هناؾ ،ماي  مت  م ك ، يندما تراهم اوسيدػا  ت ػيطهم  ي  ف هناؾ ،ماي  مت  م ك ، يندما تراهم اوسيدػا  ت ػيطهم   --  ١ٔٔ١اََاََََٝٝكٔٔكاٞياٞي  ََََِِّّٜٜٛٛ  اهلٔلاهلٔل  ََََٔٔٔٔ

ــ ، ٜؾ، ٜؾ  --اهلل اهلل يعنػػػك ي منػػػوا  ف يكوسػػػوا مػػػ  هم لمكػػػاس هم ومػػػربهم مػػػت يعنػػػك ي منػػػوا  ف يكوسػػػوا مػػػ  هم لمكػػػاس هم ومػػػربهم مػػػت  ــ ٜكـ ٍَٜكـ ٍَا : :   ٢ٙٙ٢أبــــأبــــطََطأِعأِع  ا
ٍَغُُغاَضاَضََٜٜ ٍَٛ ِْ  ُُِِِِٗٗٛٝٛٝبٔبٔػِِػتَتَ  تٜوتٜوأَٖأَٖ  ََِِٔٔٔٔ  اْؽاْؽََْْأٝٝأ! ، ! ،   اهلٔلاهلٔل  ٛ ِْا٭ ٍَكٜـ كٜـ ؾٜٜؾ، ،   ......؟؟  ا٤ُا٤ُسََسََٗٗؿٗٗؿاٞياٞي ٚ ََٚ  ا٤ُا٤ََُٝٝبٔٔبا٭ ٍَا   ا

ٍَكٜكٜؾٜؾٜ  ،،  ِِِِعََع: َْ: َْ ٍَا ٍَكٜـ كٜـ ؾٜٜؾ، ، ا ا َٓـ َٓـ يٜيٜ  ُُِِِِٗٗؿٞٞؿ: قٔـ : قٔـ   ٢ٗٗ٢أبأبطََطا٭ِعا٭ِع  ا ٍَا ُٖـ   ا ُٖـ :  َٔـ تٔـ تٔـ ََٖٖأٝأٝ  َِِٔٔٔـ َٔـ   ِِّّْْٛٛقٜـ قٜـ   ِِِِ:  َٔـ ٢   ٢ِِٔٔ  
٣ٕسَسًًَٞٞبُُب ٣ٕا ُْ  ط٢ط٢ِِٝٝ٢ ٜغ٢ ٜغًًٜٜعََع  اهلٔلاهلٔل  ٚح٢ٚح٢طُُطبٔبٔ  ااٚٚاُزاُز٢ََٛٛ ، َت٢ ، َتتٖٖتٌ َؾٌ َؾا٥ٔا٥ٔبَبَقٜٜق٢ ٢َٚ َٚتٖتٖؾََؾ  ا ُْأ   ََُُِِِِِِٗٗٓٓٝٝبٔبٔ  إبإبػََػأ

فمعػرف هم هلل ولػد  بدػنهم تجػارة وال يػ ع  فمعػرف هم هلل ولػد  بدػنهم تجػارة وال يػ ع    ––  َُُِِِِِٗٗٓٝـَٓ ِٝـ ا َبا َبَُـ َُـ ِِٝٝٗا ٔؾٗا ٔؾًًََْْٛٛٝٝاَقاَقََٛٛتََتا َٜا ٫َََِِْْٜٝٝ ُز٫ ُز  ََٚٚ، ، 

ــ  ––وال مصػػ ح  ، بػػء ك هػػا هلل وال مصػػ ح  ، بػػء ك هػػا هلل  ــٜؾ َُٖدــُدــََٚٚ  ٕٖٕٖإ٢إ٢  اهلٔلاهلٔلََٜٛٛؾ َٖٛ ــيٜيٜ  ُُِِِِٗٗٛ ــُٓ ــيٜيٜ  ُُِِِِٖٖاَضاَضَؿــَؿــبِِبأٜأٜ  ٕٖٕٖإ٢إ٢  ، َٚ، َٚ  ْٛضْٛضُٓ ــُٓ ، ،   ْٛضْٛضُٓ
َّسٖسٖقٝٝق  ٛض٣ٛض٣ُُْْ  ََِِٔٔٔٔ  ط٣ط٣أبأب٢ََٓٓ ٢ََ ًًََٜٜعَعَيٜيٜ  ُُِِِِْْٖٖٗٗإ٢إ٢ََٚٚ َّا َٜـ ََُُسِِسايـطٖ ايـطٖ   ف٢ف٢طِِطعَـ عَـ   ا َٜـ ٔ  ََـ ََٝٝكٔٔكاٞياٞي  ََِِّّٛٛٔ  ََـ ا   ٬٬تَـ تَـ   ِِٖٖثُـ ثُـ ، ، ١ ١ ا
٢   :٢ :اٜياٜيعَـ عَـ تَتَ  اهلٔلاهلٔل  ٍٍََِِٛٛقٜٜق                               
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II    ((66))  
: لذف  ي ا، مػػاع يكػػوف هلل ، ولػػد  هنػػاؾ مصػػ ح  وال تجػػارة وال غػػرض دسدػػوى 

:  ........ل  الع ػػم النػػافع  و ي ػػك مجػػا،  و ي ػػك ذكػػر اهلل ، كا، ماينػػا ي ػػك الاػػرآف 
اـ يػػرش يػػده نا فػػي هػػما الماػػاـ ، ويجع نػػا سج ػػ  يػػـو الادامػػ  ي ػػك منػػابر مػػت سػػور مػػد  

 .الريمت ، واوسيدا  والشهدا  ي منوف  ف يكوسوا م  نا ..
 .   وف ال اي  ك ها هلل 

 

  ١١األَّاألَّ  هلرِٙهلرِٙ    اهلِلاهلِل  ١ًُ١ًُاَِاَِعََعََُُ

RR RR RR RR RR RR RR RR 
لذ يعػام هم ب ضػ ه ، وال يعػام هم ، ام  ػه لهػمم اومػ  يسػت مع ت اهلل ومد بد  
 : فااؿ ، ك درهم بعدله 

                                             
                           

UU  1616  SSاألحكافاألحكاف    
 : في يدت  سه ماؿ في الاـو اآلهريت

                                                 

(
ٙ
 ي وابت ما،ه وابت يياف يت  س  . روام مس م و بو داود والنسائ (
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UU  2323  SS   ٌالفرقاٌ الفرقا  
يايػػػء ي ػػػك مػػػـو ...!!!.... يػػػا يجيػػػاً لاػػػدرة الاػػػدير الػػػمي ال يسػػػوؿ يمػػػا ي عػػػء 

 ..!!.. .ه ومربه ػ، ويك ب لهم ياب  يناي ..!!.. م ه وود  فدمنحهم كء يي  
 ياوؿ ل ا م :،  مدار اومم  يخ   ويندمايومر الا م  ف 

  ما مرار الادر الصادر لها ؟ ما مرار الادر الصادر لها ؟   ؟؟ م  آدـ  م  آدـ   --!! !!   انتب َكازٜط نٌ ؾ٤ٞانتب َكازٜط نٌ ؾ٤ٞ--  

  ٢ٗٗ٢ًًٔٔعََع٢ اٞي٢ اٞئًًُُُُِِٜٜٔ  ِِٖٖثُُث، ،   اَضاَضٖٖٓٓاٞياٞي  ٌٌََخََخ٢ َز٢ َزأْأْكََكعََع  ََََِِٔٔ، َٚ، َٚ  ١ٜٜ١ََٓٓذٖٖذاٞياٞي  ٌٌََخََخ٢ َز٢ َزٓٔٓٔاَعاَعطٜٜطأٜأٜ  ََََِِٔٔ
ا ا إَشإَشؾٜؾٜ  --  ومرار الادر الساب  فدهاومرار الادر الساب  فدها  --  ٢ِ٢ََََِٮٝٝٮئئ  ُُ٘٘بَبَتََتا ٜنا ٜنََََ  ٢ٗ٢ٗ٢ٚٚ٢اإلٜياإلٜي  ٢ِ٢ًًِٜٜكٜٜك٢ اٞي٢ اٞيًًٜٜعََع  ُٜطُٜطسٔسٔكٜٜكاٞياٞي

ِْ ِْا ٢ٍغُُغضَضَ  ٢ََٚٚ١ٔٔ١ ٝأ٢ ٝأيٜٜي٢ إ٢٢ إ٢ََٗٗتََتا ٛ٢ٍ كاف الا م مد تعود ي ك هما الارار وف كاف الا م مد تعود ي ك هما الارار وف   --، ، yy  اهلٔلاهلٔل  ٛ

  مت  طاينك دهء الجن  ، ومت يصاسي دهء النار "مت  طاينك دهء الجن  ، ومت يصاسي دهء النار """  ::الارار الصادر للك ،مدع اومم الارار الصادر للك ،مدع اومم 
  ِتِتهٝٝهاِغاِغ  ::ُُ٘٘يٜيٜ  اض٢اض٢بٖٖباٜؾاٜؾ  ٤ٔ٤ٔااسََسٓٔٓٔا ٔبا ٔبشَشَإ٢إ٢ؾٔٔؾ، ،   اَضاَضطََطكٜٜكا اٞيا اٞيصََصََٖٖ  بََبتُُتٜٞهٜٞه  ِِٕٕأٜأٜ  ًًُُِِٜٜكٜٜكاٞياٞي  ََِِٖٖٗٗؾٜؾٜ  ،،
ِْؾٜؾٜ  ،،  ًًِِِِٜٜقٜقٜااََٜٜ ِْا   ِِٖٖثُُث، ،   اهلٔلاهلٔل  ٠ٔ٠ٔضَضَسِِسقٝٝقََٚٚ  ،،اهلٔلاهلٔل  ١ٔٔ١ََُُٜٜٛٛعََعََٚٚ  ،،اهلٔلاهلٔل  ٬٬٢ٍ٢ٍدََد  ١ٔ١ٔبََبََِِٖٖٝٝ  ََِِٔٔٔٔ  ًًُُِِٜٜكٜٜكاٞياٞي  لََلؿََؿا
ٍَقٜٜق ٍَا ٍَكٜٜكب ؟ ٜؾب ؟ ٜؾاَضاَضََٜٜ  ُبُبتُُتا أٞنا أٞناَشاَشََََ  ا ٍَا   ((77))ٛض ٛض ؿٝٝؿغٜٜغ  ب٘٘بضَضَََٚٚ  ١ٕ١ٕبَبَْْٔٔصِِصََُُ  ٠١٠١ََٖٖأٝٝأ: : اٍ اٍ عَعَتَتَ  اهلٝلاهلٝل  ا

  
وف اهلل ،عػء لهػا .....   لمػاذا ؟ ... ..:    لهمم اوم  المخصوص   مرار هاص  

بػه اومػم السػػابا   يخػص  لػم هػمم اومػػ  بمػا  ، وهػص  .. ، وك ابػاً مج يػك .. اً مصػط ك سيد ػ

                                                 
ٚ
 .  رممي يت ييادة بت الصامتروام  يمد وال ((
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 .،مدعها 
 :همم اآلي   في ومت ضمت هما ال ضء المي ذكرم اهلل 

  ولهػػػمم اومػػػ  بعشػػػرة للػػػك ....،  سػػػه ،عػػػء الحسػػػن  لبمػػػم السػػػابا  بوايػػػدة
 : مائ  ضعفييع

                        
UU142142  SS  انثقزجانثقزج    

   بء لف اومم السابا: 
: فدجػػدم مك وبػػاً ي ػػك بػػاب دارم ... يصػػي  ؛ ... كػػاف  يػػدهم لذا ام ػػرؼ ذسيػػاً 

ف مػػا بُعػػث ريػػوؿ ..... ، وهكػػما .. ، ،  و فػػةف زافٍ ..  ف ماتػػء و فػػة.. ،  فػػةف يػػرؽ
 :له لكراماً وتاديراً وتعظدماً له  مه ي ده ، ماؿ اهلل اهلل ص وات اهلل وية

                             
UU

  3333  األنفالاألنفال  
يػػػنهم العػػػماب بيرك ػػػه صػػػ وات اهلل  منػػػع اهلل ، ي ػػػك  ف الك ػػػار بعػػػد بع  ػػػه 

م ويػػػةمه ي دػػػه ، ف ػػػم ينػػػزؿ ي ػػػدهم الصػػػػواي  ، ولػػػم ينػػػمرهم بالصػػػدح  ، ولػػػم يه كهػػػػ
 .   yy  بالخسف  و المس  لكراماً له

  وكما في يـو الحساب: 
وكػء اػي  فػي ، فإف اومم السػابا  يكػوف يسػابهم اػديداً ، و مػرهم فدػه يسػدراً 

يسػػابهم يػػدظهر ي ػػك اااػػ  المومػػف العظػػدم ، و،مدػػع  هػػء المومػػف يروسػػه بػػويدنهم ، 
 ويسمعوسه بآذاسهم . 

 yy  ريػػوؿ اهلل فمػػت  ،ػػء  ، سػػاب لكػػت ينػػدما تاػػف هػػمم اومػػ  المريومػػ  ل ح
 :  ي دهم هما الارار يدطي  
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SS

  األحقافاألحقاف  
يدػػث :  yy  حه يػػددسا ريػوؿ اهللاػرح ذلػػب ووض ػ.... ما ؟ كدػف يحػدث هػػ

 ........ :ض الر،ء مت  م ه ل حساب ت  سه يند تعر  بد  

  ََٜٜاهلٝلاهلٝل  ُضُضط٢ط٢عِِع    لٗٗلكٝٝكََََٜٜٚٚ  ٘ٔ٘ٔاَتاَتبَبَطُُطقٝٝقََٚٚ  ُُ٘٘اَتاَتََٓٓػََػسََس  ـٔـٔقٔقََُُِِٛٛٔاٞياٞي  ٢ٌ٢ٌِِٖٖأٜأٜ  ٢ََ٢ًًٜٜعََع  ََِِٔٔٔٔ  
ٍُكٝٝكتََت، ٜؾ، ٜؾ  ٢ََ٢أقأقعََعََُُٚاٞيٚاٞي  َٛبَٛبُُْْايٓصايٓصََٚٚ  أتأت٦ََ٦ِِٝٝ( ايٖػ( ايٖػ  ٔ٘٘ٔتٔٔتٜٝؿٜٝؿشٔٔش) َق) َق ٍُٛ ـٜ  ٛ ـٜا   ٢ٍّ٢ٍّبٔبََْْٔ  ٣ٗٗ٣: ٜأ: ٜأ  لُُل٥ٔ٬ٔ٥٬ا
وسهم ال يروف لال كء يمء صال  : صـو ، تةوة وسهم ال يروف لال كء يمء صال  : صـو ، تةوة   --ا ؟ ا ؟ صََصََٖٖ  ٜل٣ٜل٣سٚسٚقٔٔق  ٣ٗٗ٣ا ؟.. ٜأا ؟.. ٜأصََصََٖٖ

  --مرآف ، فكر ، ذكر ، بر الوالديت ، ص   اورياـ ، وال يروف له ذسياً وال لهماً م  مرآف ، فكر ، ذكر ، بر الوالديت ، ص   اورياـ ، وال يروف له ذسياً وال لهماً م  

ِْ  سَسَعِِعبَبَََٚٚ ِْا   ََُُُُِِّّ٘٘هٜٜهــُُٜٜ  ََٚٚ، ،   ا٤ٔا٤ََٜٜٔط٢ط٢بِِبهٔٔهاٞياٞي  ا٤َا٤َزََزض٢ض٢  ٢ًًٞٞٔ٘ٝٔ٘ٝ َع٢ َعْْٔٔسِِسُُٝٝؾٜؾٜ    اهلٝلاهلٝل  ُُٙٙصُُصخُُخأٞٞأََٜٜ، ،   ٘ٔ٘ٔأبأبػََػسٔٔس  ا٤ٔا٤ََٔٗٗتٔٔتا
... ...   إإََُُدٔٔدطِِطتُُت  ط٢ط٢ِِٝٝػََػ٘ ٔب٘ ٔبََِِٓٓٝٝبَبَ ٚ ََٚ  ََُُِِ٘٘ٓٓٝٝا ٔبا ٔبُُٔٝٔٔٔٝؾٔٔؾ

((88))  
لدسػػػػت     ، فػػػإف ذات اهلل وهػػػما بػػػالطيع مػػػع ال نزيػػػه الكامػػػء ل ػػػمات الع د ػػػ

كسائر الموات ، وهدئ ػه يػيحاسه ال تشػابهها ،مدػع الهدئػات ، وسػه يػيحاسه وتعػالك تنػزم 
 وتعالك يت الحركات .يت ال حظات ، 

ف ي الحداة الدسدا ال يس طدع  يد  ف يصف ذاته ، وال يس طدع  ف يصء للك كنػه 
يدث ي دخ الح  يػيحاسه وتعػالك مػت سػورم  ةص اته ، لكت اومر يد  در في الدار اآلهر 

الماتك ي ك م وب ييادم اوبرار ، فدروف الوايد الاهػار بػالنور الػمي ،ع ػه اهلل فػدهم منػه 
                                                 

 (
ٛ
   وي وتك ت م ه بالص حات الةيا  (.  روام  يمد واليخارى ومس م والنسائك وابت ما،ه يت ابت يمر(
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 .سه وتعالك ييحا
ربػػه مػػع  yy  كدػػف ر ى ريػػوؿ اهلل...:     ولػػملب لمػػا يػػولوا ا مػػاـ مالػػب

  ::    يت الحدط  وا دراؾ ؟ فااؿ تنزم اهلل 
ُ ّىفسُ ، ّاحتٔا بيْز زبُ ُ ّىفسُ ، ّاحتٔا بيْز زبُ عً حسِّعً حسِّ    مات حمنٌدمات حمنٌد  """"

، فسأى ما فُٔ مً ىْز اهلل ما ٓتحنل  زيٓتلُ ملً ذات اهلل      ، فسأى ما فُٔ مً ىْز اهلل ما ٓتحنل  زيٓتلُ ملً ذات اهلل      
  """"غٔبة حمند بً عبد اهلل .غٔبة حمند بً عبد اهلل .

 : ا فده مي  مت سور اهللمن  وكء وايد 

                      UU  2121SS  صص    
 و فدنا ؟لكت  يت سور اهلل بنا  
، ........................ ال  يػػد يعػػرؼ اػػدئاً يػػت ذلػػب .................... 

، ..!!..فالػػمات ا لهدػػ  يػػرى  هرهػػا ، يػػت معرفػػ  ولػػو ذرة مػػت ذلػػب  بػء العػػالم ك ػػه يػػا،زٌ 
 ...!!!!!!.....ت ال يس طدع  يد  ف يدرؾ ذاتها ولك

 ف  يػػد رواد ال ضػػا  اومػػريكددت بعػػدما هػػي  مػػت ، ومػػد سا ػػت ويػػائء ا يػػةـ 
 فرد ي ده  يد الع ما  مائًة : ، ....!!... سا لم  ر اهلل  ال ضا  ماؿ :

 : ماؿ، ... سعم  ماؿ:... هء ر يت الامر ؟ 
 ماؿ :، ... ض ؟ ما المي يمنعه مت الساوط ي ك اور 

 ماؿ له :، ... الجاذبد  اورضد  
فاػاؿ لػه ...  ،ال ، لكػت  هرهػا م مػوس  مػاؿ :، ... ؟ هء ر يت الجاذبدػ  بعدندػب

: 
 ولكنب تس طدع  ف ت م   هرها . ، ال ترى في ذاتها  كملب ذات اهلل 
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، وك هػػا  اػػدا  ال ... الػػي خ  ، و... ، والحػػب ... ومػػ  ي ػػك ذلػػب الكهربػػا  
 كما ال يس طدع  يد  ف ينكر  هرها . ... ،   طدع  يد رؤي ها يس

ػػػ   ومخ ومػػػ  ، فمػػػا بالػػػب بخػػػال  المخ ومػػػات د  ولذا كاسػػػت هػػػمم ك هػػػا  اػػػدا  يس 
ينػػػػػدما  اػػػػػار للػػػػػك هػػػػػمم  yy  ولػػػػػملب فػػػػػإف ريػػػػػوؿ اهلل .... !!!... ؟ ،مدعهػػػػػا 

 الحادا  وماؿ : 

  فااؿفااؿ  ذلب   ذلب وض  وض    --  ١ٔٔ١ََََااََٝٝكٔٔكاٞياٞي  ََََِِّّٜٜٛٛ  ِِِِهٝٝهبٖبٖضَضَ  ََِِٕٕٚٚطََطتََتغََغ  ِِِِهٝٝهــــْْٖٖإ٢إ٢  --  َٖ  :َٖ َٕاُضاُضهََهتُُت  ٌٌِِ:  َٕٚ ٚ  
٢ََُُّتٖٖتاٞياٞي  ١ٔٔ١ًًِِٜٜٝٝيٜيٜ  ط٢ط٢ََُُكٜٜكاٞياٞي  ٩ِِ٩ََٜٜٔ١ٔ١ٞ ُضٞ ُضؾٔٔؾ ٢ّا ٍَقٜقٜ  ،،ٛا : ٫ ٛا : ٫ اٝياٝيكٜٜك؟ ٜؾ؟ ٜؾ  ا ٍَا َٖ  ا  :َٖ َٕاُضاُضهََهتُُت  ٌٌِِ:  َٕٚ   ٩ِِ٩ََٜٜٔ١ٔ١ٞ ُضٞ ُضؾٔؾٔ  ٚ
ٍَقٜقٜ  ،،ٛا : ٫ ٛا : ٫ اٝياٝيقٜٜق، ، ؟ ؟ اضٔ اضٔ ََٖٖٗٗٓٓاٞياٞي  ح٢ح٢نََنٞ َٚٞ َٚؾٔؾٔ  ؼ٢ؼ٢ُُِِؿٖٖؿاٞياٞي ٍَا   ََِِٕٕٚٚطََطتََتغََغ  وٜٜوئئصَصَهٜٜه: ٜؾ: ٜؾ  yy  ا

      ((99))  ١١اََاََََٝٝكٔٔكاٞياٞي  ََََِِّّٜٜٛٛ  ِِِِهٝٝهــبٖبٖضََض
 دم الارآف يدت ياوؿ :وهما ما  ي  

                                        SS انقيامح انقيامح  
 :يدث ماؿ ، ...........  yy  وسعود لنكمء بداف ريوؿ اهلل......... 

    ٍُكٝٝكََٝٝؾٜؾٜ  ٘ٔ٘ٔٛٔبٛٔبُُْْصُُصبٔبٔ  ُُٙٙضَضَط٢ط٢كٜٜكُُٜٜ  ِِٖٖثُُث ٍُٛ ٍُكٝٝكََٜٜ، ، ا ا صََصََٖٖ  تََتًًٞٞعَعَؾٜؾٜ  تََتِِْْ: ٜأ: ٜأ  ٛ ٍُٛ   ،،..ِِِِعََع: َْ: َْ  ٛ
ٍُكٝٝكََٝٝؾٜٜؾ ٍُٛ ٍُكٝٝكََٝٝؾٜؾٜ  ،،؟ ؟   وٜٜوًًِِٜٜٝٝا َعا َعََٖٖطََطتََتٟ َغٟ َغائصائص  ََََِِٔٔ  : َٚ: َٚ  ٛ ٍُٛ ، ،   ِبِباَضاَضََٜٜ  تََتِِْْ: ٜأ: ٜأ  ٛ

ٍُكٝٝكََٝٝؾٜٜؾ ٍُٛ ٛ    ََِِٛٛٝٝاٞياٞي  ا يٜوا يٜوََٖٖطُُطؿٔٔؿغٞٞغا ٜأا ٜأََْْأٜأٜ  ا ، َٚا ، َََِِْْٚٝٝسٗٗسٞ اٞيٞ اٞيؾٔؾٔ  وٜٜوًًِِٜٜٝٝا َعا َعََٗٗتُُتطِِطتََتا َغا َغََْْ: ٜأ: ٜأ ، ّ ، ّ

                                                 

 (
ٜ
    م    ي ده مت يديث  بي هريرة(
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  ..٢  ((1010)) ٢ تٔٔتََُُسِِسطََطبٔبٔ  ١ٜٜ١ٖٖٓٓاٜؾاٜؾ  ٣ََ٣سٔسٔبِِبٛا َعٛا َعًًٝٝخٔٔخأِزأِز
 .   yy  اهللوهما ك ه بيرك  ريوؿ 

 

َٚايرَّايرَّ  ُٛزُٛزايُّايُّ َٚات٢    ات٢ات٢فََفايصِّايصِّ  ُٛزُٛزايُّايُّات٢ 

RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR 
 يناسم للك مسمدت : لف سور اهلل \

 سور يضرة المات ، وسور اويما  والص ات . 

ـو ، ، والاد ػػ اب ، والحػػك  ار ، وال ػػو  ار ، والاه ػػفاويػػما  والصػػ ات كال   ػػ \
، وهنػػاؾ  يػػما   هػػرى غدرهػػا ال .... ك سعرفهػػا يػػما ال ػػلوغدرهػػا مػػت ال سػػع  وال سػػعدت 

 : yy  ا اارة باوؿ ريولنا الكريم وللدها، سعرفها 

  إ٢ْٞ ٜأِغٜأٝيٜو ٔبٜأِغَُا٥ٜٔو اٞيُشِػ٢َٓ ِٖ ُٗ ِٖ إ٢ْٞ ٜأِغٜأٝيٜو ٔبٜأِغَُا٥ٜٔو اٞيُشِػ٢َٓاي٤ً ُٗ ُِ، ََ، ََ  اي٤ً ُِا َعًٔ ِِ ا َعًٔ َٗا َََٚا ٜي ِٓ ِِ تُ َٔ َٗا َََٚا ٜي ِٓ تُ َٔ
ِِ ِِٜأِعًٜ ًٜ     ((1111))ٜأِع

 وهمم غدر ال سع  وال سعدت ايماً ال ي ماؿ فدها الريوؿ :

         ٕ١ٜٜ١ٖٖٓٓاٜؾاٜؾ  ٌٌََخََخا َزا َزََِِٕٗٗٓٓس َٕٔس َٔأسأسََٛٛبٔبٔ  لََل٤ً٤ًدََدتَتَ  ََََِِٔٔ، ،   اٟاٟكٜٜكًًٝٝخُُخ  ٌٌََعٔعٔػِِػتٔتََٔٚٚ  ١ٜ١ٜعَعَػِِػ٘ٔ ٔت٘ٔ ٔتي٤ًي٤ًإٕ إ   ، ،
ٍَكٜكٜؾٜٜؾ ٍَا ٍَغُُغا َضا َضا َٜا َََََِِٜٗٗٓٓٔٔ  سْْسأسأسََٚٚ  ٢ٖٖ٢ؾٔٔؾ: ٜأ: ٜأ  ط٣ط٣هٞٞهٛ َبٛ َبا أُبا أُبََْْسُُسٚٝٝٚغََغ  ا ٍَٛ ٍَ.ٜق.ٜق،،اهلل ؟ اهلل ؟   ٛ ٍَا   ٜٝوٜٝوؾٔؾٔ  ٌٌِِ: َب: َب  ا

                                                 

(
ٔٓ

 .  روام  يمد واليخارى ومس م والنسائك وابت ما،ه يت ابت يمر(
(
ٔٔ

 مرايدء .فك ،امع المساسدد و ال يت  س   (



          72        

















 

 

((1212))ط ط هٞٞها َبا َبا أَبا أَبا َٜا َََٜٗٗن٥ًن٥ًُُ
 . .  

وهػما الػمي يشػرؽ فػي ....... : واويما  لها سور ايػمه النػور الصػ اتي  \
ومنػػػه كػػػء اػػػي  فػػػي يػػػالم ،   ومنػػػه ه ػػػ  المةئكػػػ  ، ومنػػػه سػػػور الجن ػػػ، يػػػالم الم كػػػوت 

 الم كوت .

ولػما فػة يػدرؾ كنهػه :..... لكت سور ريػوؿ اهلل مػت النػور الػماتك  \\
 .وال يع م مدرم لال اهلل ييحاسه وتعالك 
ك ال ػي هػي سهايػ   سػوار تخطػك يػدرة المن هػ yy  ولملب فإف يػددسا ريػوؿ اهلل

لػػم  –وسػػه مػػت سػػور الم كػػوت  –بدنمػػا ،يريػػء ، وهػػاض فػػي  سػػوار الػػمات ، الم كػػوت 
ولػملب ومػػف ، سػور الػمات ؛ وف بعػد يػدرة المن هػك يسػ طع  ف ي جػاوز يػدرة المن هػك 

 لكػت ريػوؿ اهلل وف سػورم ذاتػي  .... ، " لو تادمت مدر  سم   الي رمت "...... وماؿ : 
 مت سور 

 .ي ك وصء للك ماب مويدت  و  دسك .... ومشك ...، اه رؽ ؛ اهلل 

وسحػػػت وكػػػء مػػػت بعػػػدم سػػػور صػػػ اتك ،  \فهػػػو ويػػػدم سػػػور ذاتػػػك ،  \

 فنورها ص اتك مت  يما  اهلل الحسنك ..... وكء المخ ومات الروياسد   \
 

  ١ ١ ََََِِّّٝٝاآلَداآلَد  ا٠ِا٠ِاحلَٝاحلَٝ  سُّسُّضِِض
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 :وبعد  ربع   اهر ، اوـ  ولملب يندما ي كوف الجندت في بطت

                                                 

   روام  يمد واليخارى ومس م يت  بك هريرة(ٕٔ 
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ك اهلل ويظهػػر فدػػه  سػػوار اويػػما  والصػػ ات ، فد ج  ػػ، لداػػـو بػػومر اهلل  ينػػزؿ م ػػبٌ 
ك اهلل بنػور اليصػػدر ي ػػك العػػدت ف ضػي  وت ػػ   العػػدت بسػػر ايػمه يػػيحاسه اليصػػدر ، وي ج  ػػ

 حػػك  وبنػػور ال، م ي ػػك ال سػػاف فدنطػػ  مدع ي ػػك اوذف ف سػػمع ، وبنػػور المػػ ك   بنػػور الس ػػ
،  ي ػك يضػو فدػه ي حػرؾ بػإذف اهلل  ي ك الجسم فد حرؾ ، وك ما  اػرؽ سػور الحػك  

 ك الع دم ي ك العاء لد وهء ل ع م . وي ج   
فكػػء ايػػم مػػت  يػػما  اهلل يعطػػك لاػػارة صػػ درة ب محػػ  مػػت اوسػػوار ..... وهكػػما 

ي ػػك ال ػػور ا سسػػاف  يػػم فػػي هػػما ا سسػػاف ، ف ظهػػر فػػيبهػػا هػػما ا  ا لهدػػ  ال ػػي اهػػ ص  
 يم . ولد  ي ك مدرا ، يم ي ك مدر ا سساف هصائص هما ا 
فػػإف ا سسػػاف .... :  يػػرارم  ف الحػػ  يػػيحاسه وتعػػالك ينػػدما يسػػحبولػػملب فػػإ

..! م ولكنػه ال يػ ك   ، ولسػاسه كمػا هػو ، و ذسػه كمػا هػي ، م كمػا همػا اويدنػ،  اً تجدم سائمػ
 ......... لماذا ؟  ! ، ........ؾ وال ي حر  ...! ، وال يرى ..! ، وال يسمع 

 و ؟ م فكدػػف يػػ ك   ، مػػد هػػرج  ، ومػػا داـ السػػر    هػػم السػػر   وف صػػايب السػػر  
 .....!!...... و يسمع ؟..؟ ؾ ي حر  

 ـ اهلل و،هه يدت ماؿ :وهما ما  باف ينه يددسا ي ك كر  
 " " " بصحنة                " تبصس  دو  آ بً  ا بصحنة            ٓا  تبصس  دو  آ بً  ا بعظنة     ،  ،  ٓا  بعظنة     ّتسنع  تيطل    ،  ،  ّتسنع  تيطل    ّ ّ

ة ، ّتيتيك العسقة ، ّتكتلك الصسقة ة ، ّتيتيك العسقة ، ّتكتلك الصسقة بلحنة ، تؤملك البكبلحنة ، تؤملك البك
  ""، ّأىت مع ذلك تْاجُ الكْى سبحاىُ ّتعاىل باملعصٔة "، ّأىت مع ذلك تْاجُ الكْى سبحاىُ ّتعاىل باملعصٔة "

.!. وربمػا ال يو،ػد فػي الكػوف  ضػعف مػت ا سسػاف .... لذاً فوست ضعدف ..... 
يخػرج منػه السػر  ا،  و ،السػ! فداػع  داتجػدم مااػ ....، فاد ُه   ا سساف مت ضػعف :

فدصػػاب بشػػك  لبػػرة .!. يمشػػك يخ ػػاؿ كاويػػد ، ..  ويمػػوت! ، بػػدوف تعػػب وال سصػػب 
 ، وسه ُه   ضعد ا.! ويمكت تكوف فدها سهاي ه ... ، يح ار فدها الع ما  واوطيا  
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 .سور ذاتك مت يضرة اهلل ييحاسه وتعالك  yy  فنور ريوؿ اهلل \

مػػاذا كػػاف ي عػػء هػػما النػػور  ....... ،وبعػػد مػػا ه ػػ  هػػما النػػور كمػػا ذكرسػػا \
 كائنات ؟ميء ه   ال

، للػك  ف ه ػ  اهلل منػه  رواح اوسيدػا  ......  كػاف يطػوؼ يػوؿ يػرش اهلل.......
 وفي ذلب ياوؿ ا ماـ  بو العزائم : 

  تطٛف حٛاىل ذا  َبدعو ا٭ص٢ً             تطٛف حٛاىل ذا  َبدعو ا٭ص٢ً             يكد   نٓت   ٜا خري    ايٓبٝني    َؿسدا         يكد   نٓت   ٜا خري    ايٓبٝني    َؿسدا         

             ١٦ٝ َ َٓو  ز  ا ْٛ ٭ ا َ ١٦ٝ             تػعػعت  َٓو  ز  ا ْٛ ٭ ا ٍ                    تػعػعت  يطٛ با مل  ا يعٛ ا ٚ ع٢ً  أ ع  بد ٍ                    ؾأ يطٛ با مل  ا يعٛ ا ٚ ع٢ً  أ ع  بد   ؾأ

بد                   َٔ ح  ٚ يس ا يٝو  إ بد                 حتٔ   َٔ ح  ٚ يس ا يٝو  إ خًكٗا   حتٔ  خًكٗا   ٤ ٤                    ٌ يه ا يف  يهٌ  ا ٚ ز  ملدتا ا ْت ي٘  ٌ                    ؾأ يه ا يف  يهٌ  ا ٚ ز  ملدتا ا ْت ي٘    ؾأ

  الٍٛالٍٛ  ٚٚ        بايعٓا١ٜ بايعٓا١ٜ         زحُٝازحُٝا  ز٩ٚؾا ز٩ٚؾا َكاََ٘كاَ٘    ؾ ٬ؾ ٬    ايعسشايعسش    زٗبزٗب    أقاَوأقاَو

 ؟  ػػوما الحكم  مت هما الطواؼ بالنسي  لماته اويمدي   \
 ........  ه ي وماً هاص  به مت ي ـو النيوة الوهيد  ميع    كاف اهلل ....... 

 ؟ك ك الع م مت الع دم ييحاسه وتعال وؽ ت ا  ولملب فمت  وؿ مخ \
، مػػػه الػػػريمت ي ػػػم الاػػػرآف فاػػػد ي   .........  yy  الػػػرؤوؼ الػػػريدم......... 

 .........مه اليداف هم ي   ........ ، وبعد ذلب ه   ا سساف 

 فايء ه   ا سساف كدف كاف ال ع دم ؟ \
وسػػػه ، هػػػما تع ػػػدم هػػػاص و ........... ، مػػػت اهلل لحيديػػػه ومصػػػط ام ........... 

 يػػػرار الاػػػدر ، و يػػػرار الو،ػػػود ، و يػػػرار الخ ػػػ  ، و يػػػرار اليػػػد  ، : مػػػه كػػػء اػػػي  ي   
، ي ػك  ف  صػحابه مػالوا فػي ذلػب ، و يرار المدعاد ، و يرار الادام  ، و يرار كء اي  

 ولساف ال عيدر لسددسا ييد اهلل بت مسعود : 

    ِْٜس ٔسٔ كٜكٜيٜي ِْا ٍُغُُغضَضَ  ٌٌََكٜكٜتََتا ٍُٛ ٞ ٞ ؾٔؾٔ  ريرُُيََٜٜٛٔٛٔ  ط٣ط٣ا٥ٔا٥ٔطٜٜط  ِِٔٔا َٔا َََََٔ  ََٚٚ، ، ٢ ٢ ًًٜٜا٭ِعا٭ِع  ٝل٢ٝل٢ؾٔٔؾايٖطايٖطإٍ إٍ   اهلٔلاهلٔل  ٛ
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    ((1313))  ٟا ٟا ًًََُُٞٞعٔٔع  ُُِِ٘٘ٓٓا َٔا َََٔٓٓيٜيٜ  طََطشٜنشٜن  سِِسقٜٜق٫ ٫َٚ َٚإ٢إ٢  ; ;   ِِ٘ٔ٘ٔٝٝأسأسََٓٓذََذبٔبٔ  ا٤ٔا٤ََُُٔايٖػايٖػ
لال بعػػد  ف ي مهػػم هصػػػائص كػػء اػػػي  ، ، يعنػػك لػػم ين اػػػء للػػك الرفدػػ  اوي ػػػك 

ك ها هنػاؾ فػي و يرار كء اي  بحسب مدراتهم واي عدادهم ، وسه يرؼ همم اويرار  
 يوة .بعد  ف اصط ام ل ن   موا،ه  الع ك  

 

  اي١اي١ايسَضايسَضََٚٚ  ٠ُٛ٠ُٛبُُبايُّايُّ

RR RR RR RR RR RR RR RR 
 :يوة والريال  هناؾ فرؽ بدت الن   \

؛ فوست يندما تح اج للك ط ب مت اػخص مػا ....وي ض  ال رؽ بالم اؿ اآلتك :
نػػا وايػػط  بدنػػب فالريػػوؿ ه .... بعػػث معػػه الط ػػب ،و   سػػا يوريػػء لػػب ريػػوالً  تاػػوؿ لػػه :

 ........وهلل الم ء اوي ك  ،وكملب اومر ، وبدنه 
ويك  ػػه ب ي د ػػه ... ، بػػه اهلل  يػػد العيدػػد  فالريػػال  ييػػارة يػػت اومػػر الػػمى يخػػ ص  

 .وهما البد  ف يكوف في الدسدا هنا ... ، ل خ   
 يهيهػػػا اهلل ، ومػػػت الكشػػػف ، ومػػػت الع ػػػم ، يػػػوة در،ػػػ  مػػػت الصػػػ ا  لكػػػت الن  

لكػػت الريػػال  تيػػد  مػػت لحظػػ  ال ك دػػػف ، وذلػػب ميػػء الخ ػػػ  ، يدػػا  بعػػد االصػػط ا  لبس
وسػه ك  ػه ،  و مػت يػت اوربعػدت ي ػك الػر ى اآلهػر ، ب ي د  الػديوة ي ػك الػر ى اور،ػ  
 ب ي د  همم الريال  ماؿ تعالك : 

                                                     
                                                 

(
ٖٔ

روام الطيراسك فك مجمع الزوائد يت  بك الدردا  و ابت يياف فك صحدحه يت  بك ذر و هو بروايات و  ياسدد  (
. 
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                  WW  4242SS   املائدج املائدج  
 ولملب ياوؿ فدها ريوؿ اهلل :، يوة ميء الخ   لكت الن  

  ٌَْٚبٔٔبايٖٓايٖٓ  ُُِِاَتاَتـٜـٜ  اهلٔلاهلٔل  سَس٢َِِٓٓ ٔع٢ ٔعإْٚإ ٌَٝ وفي رواي  وفي رواي  ٘ ٘ تََتََٝٓٝٓٞ ٔطٞ ٔطؾٔؾٔ  ٍٍْْسٔسٔذََذُُُُِِٓٓيٜيٜ  ََّّآَزآَز  ٕٖٕٖإ٢إ٢ََٚٚ  ٝ

ٌَبٔٔبايٖٓايٖٓ  ُُِِاَتاَتـٜـٜ  اهلٔلاهلٔل  سَس٢َِِٓٓ ٔع٢ ٔعإْٚإْٚ    ::           هرى هرى ٌَٝ   ((1414))..  سسػََػاٜؾاٜؾََٚٚ  ٚح٢ٚح٢ايُطايُط  ََِِٔٔٝٝبَبَ  ََّّآَزآَزََٚٚ  ٝ
وهػػػء هنػػػاؾ لسسػػػاف بػػػة روٍح وال ،سػػػد ؟.. بػػػالطيع ال .. وف ا سسػػػاف البػػػد  ف 

  .... ".... "  لذف دئافػة يكػوف اػ، ، و مػا الػمي ال هػو روح وال ،سػد  ي كوف مت روٍح و،سػد
ه اػػػه وتكوينػػػه  يعنػػػك  ف آدـ لػػػم يكػػػت مػػػد تػػػم  ،، "  ٚآزّ بـــٌ ايـــطٚح ٚاؾػـــس  ٚآزّ بـــٌ ايـــطٚح ٚاؾػـــس  

بػء وميػء سشػوته ،  سا هاتم اوسيدا  ميء و،ود آدـ : بعد ، فهو يريد  ف ياوؿ  سماسيالج
 كما  هير اهلل ينه في الارآف :،  ؿ وسه هو اوو  ، 

                                         ايعخطفايعخطف    
...  ياوؿ لػه : ي ي ، فاهلل يعنك  سا  وؿ مت ييد اهلل ، ولم يكت هناؾ  يد م

ف ػػػو كػػػاف لػػػه ،  مػػػت ييػػػد اهلل  ولػػػد ، فوسػػػا  وؿ   يك ويػػػزيم  ف هلل مػػػء لمػػػت يػػػد  
 ، ولد  ي دها  ي ... لذف همم ديوى كاذب  ....  هما الولد ؟ ييحاسه ولد ف م لم  رَ 

 .وايد ييد اهلل    ، وسك  سا  وؿ  ػنبد  

 يادا  ؟  لكت كدف كاست همم العيادة ؟.. وبوي \
مػع  سنػػا ي ػك ياػػدت  سػه لػػم يولػػد لال فػي يػػاـ ال دػء ، لاػػد ييػد اهلل برويػػه ويادا ػػه 

و يطػك  ك  سيػفهو ، يوة ميء ه   اوسيدا  ف اد  يطام الن  ، المصط وي  ال ك  يطاها له اهلل 

                                                 

 .  مس م يت العرباض بت ياري  ((ٗٔ
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 . بء ميء ه   اوسيدا ، يوة ميء الخ   الن  
 : ماؿ ييحاسه ،ولملب لما  هم اهلل المد اؽ ي ك اوسيدا  

                           ، ، وسهػم لػم وسهػم لػم : : ولم ياػء المريػ دت ولم ياػء المريػ دت
" هػم " هػم : : ولػم ياػء ولػم ياػء   ،،  لمػا آتدػ كم مػت ك ػاب ويكمػ  لمػا آتدػ كم مػت ك ػاب ويكمػ     وا بالرياله بعد  وا بالرياله بعد يك   يك   

فهػو ويػدم الريػوؿ فهػو ويػدم الريػوؿ ، ،   هػم ،ػا كم ريػوؿ هػم ،ػا كم ريػوؿ     ::  ولكػت مػاؿولكػت مػاؿ، ، ،ػا كم سيػك " ،ػا كم سيػك " 
يحػدد لهػم مهمػ هم فداػوؿ يحػدد لهػم مهمػ هم فداػوؿ    سػه  سػه هنا ، ولملب فهو ريوؿ المري دت ، يعنػك هنا ، ولملب فهو ريوؿ المري دت ، يعنػك 

  ..في  ممكم في  ممكم   :  س م مندوبوف لحضرته وسواب ينه :  س م مندوبوف لحضرته وسواب ينه 

  نا :نا :لكنه ويدم كما ماؿ رب  لكنه ويدم كما ماؿ رب    
                                         2828  غبأغبأ    

يعنػك مػت ، فك م  كاف  لد  لزماسه فاػ  ، بػء ل ػزمت ك ػه مػت اليدايػ  للػك النهايػ  
واودلػػ  ي ػػك  ؿ آدـ ي ػك مدػػاـ السػػاي  ، ك هػػم  م ػه وهػػو ريػػولهم ، فهػػو ريػوؿ الكػػء   و 

 ومنها يندما ياوؿ الارآف ل دهود :، ،داً  ةذلب ك در 

                                         
                                      --     مك وب في ال وراة مك وب في ال وراة

      --وا سجدء وا سجدء                                        
                                                             

                                             



          78        

















 

 

                                                              
             SSاويراؼاويراؼ  

وهػػو الػػمى ، هػػو الػػمي يػػومرهم بػػالمعروؼ  اومػػك   فػػالارآف يحكػػك هنػػا  ف النيػػي  
؟..  سيدػا  اهلل مويػك ينهاهم يت المنكر ، لكت مت المى كاف يومرهم ياداػ  فػي زمػاسهم 

ولكنػػػػه هػػػػو الػػػػمى يػػػػومرهم ، وهػػػػما يعنػػػػك  سهػػػػم كػػػػاسوا ي ك مػػػػوف بالندابػػػػ  ينػػػػه ، ويدسػػػػك 
ـ ي ػػػدهم ويحػػػر  ، لهػػػم الطديػػػات  وهػػػو الػػػمي ينهػػػاهم يػػػت المنكػػػر ، ويحػػػء  ف بػػػالمعروؼ 

اب والريػػء سػػو  ، ريػػوؿ المريػػ دت  yy  الخيائػث ويضػػع يػػنهم اوغػػةؿ والادػػود ، وسػه
 :    وفي ذلب ياوؿ ا ماـ  بو العزائم، ....... د   ممهم يت يضرته في تي 

البٝب          قبٌ   َٔ يسضٌ  البٝب         ا قبٌ   َٔ يسضٌ  د٣               حمُد حمُد           ا اهلا البٝب   ٖٛٚ ب١  ا د٣               ْٛ اهلا البٝب   ٖٛٚ ب١  ا ْٛ  

ِ       َٛض٢ ٚعٝط٢ ٚاخلًٌٝ       َٛض٢ ٚعٝط٢ ٚاخلًٌٝ        ِ   ٚغريٖ   بٛداد   بٛداد           ْ س٠  ْ س٠            َٓ٘  َٓ٘          ٜسجٕٛ    ٜسجٕٛ    ٚغريٖ

ا             ْٛ ٜهٛ ا  غبٛ ا            ز ْٛ ٜهٛ ا  غبٛ ١َ          ز ١َ    أ ً٘      حملُد  حملُد      أ بؿ  ٚ      ً٘ بؿ  اد                 ٚ َس بهٌ  ا  ٚ ش اد             ؾا َس بهٌ  ا  ٚ ش   ؾا

  ادادايٛقَّايٛقَّ        بطساج٘بطساجَ٘ٓٛا  َٓٛا  ٜ٪ٜ٪      إٔإٔي٘ي٘        عاٖدِٖعاٖدِٖ            ايكسإٓايكسإٓ      مبخهِمبخهِ  ٚٚ

  
  ::  ولملب ياوؿ اهللولملب ياوؿ اهلل

                                                
                  SS  ايككلايككل    

وكنػت اػاهداً ي ػك هػما اومػر ؟   ي  لػم تكػت وام ػاً ومو،ػوداً ينػد الجيػء ال ربػك  
 ماؿ له :، كما يمعنا ميء ذلب ... و شاهديت ؟ .وما كنت مت ال

                                                      
UU5454  SSانفزقانانفزقان    
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 ب بوصحاب ال دء :و لم تنظر للك ما فع ه رب  

                                                 

                                              

                                    
UU  22--44  SS   انفيم انفيم  

 

ٍٔضُُضسََسبِبِ  ََّّآَدآَد  ٌٌُُضُّضََُّٛٛتََت ٍٛٔ   yy  اهلِلاهلِل  ٛ

yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 
فنػػا  ف الريػػء السػػابادت كػػاسوا منػػدوبدت يػػت ب ك ػػه لدعر  لنػػا ذلػػ ومػػد ذكػػر اهلل 

نػػا مػػاؿ لػػه : ال توكػػء مػػت ، ولػػملب لمػػا فعػػء يػػددسا آدـ الخطدئػػ  ، رب   yy  ريػػوؿ اهلل
  ، وبعػػدها تػػاب .. ط ػػب ال وبػػ  .. مػػاذا  هػػمم الشػػجرة ، و كػػء منهػػا ، و هػػرج مػػت الجن ػػ

 بدعرض ياله فااؿ :، ويرض ياؿ يعنك .... كاست صد  ه ؟. صد  ه كاست يرضحاؿ 

  ِٖ ــ ُٗ ِٖاي٤ً ــ ُٗ ــل   اي٤ً ــل ٔبَش ــٕس   ٔبَش ــٕس َُشَُٖ ٞ     إ٤٫٢إ٤٫٢  yyَُشَُٖ ــ ــِطَت ٔي ٞ ٜغٜؿ ــ ــِطَت ٔي ٍ    ٜغٜؿ ــا ُ٘ َتَع ــ ٍَ اي٤ً ــا ٍ  ، ٜؾٜك ــا ُ٘ َتَع ــ ٍَ اي٤ً ــا : : ، ٜؾٜك
ـَ َعَطٞؾــَت  ــ ِٝ ـَ َعَطٞؾــَت َٜٚن ــ ِٝ ــَسٟا  َٜٚن ــَسٟاَُشَُٖ ِٖ  َُشَُٖ ــ َِٖٜٚي ــ ــُس ؟  َٜــأٔتَٜــأٔت  َٜٚي ــُس ؟َبِع   --  تاػػدمت و ايػػ وهرتاػػدمت و ايػػ وهر  فاػػدفاػػد  --  َبِع

ٍَؾٜٜؾ ٍَٜكا : ٫ٜ : ٫ٜ   ف٢ف٢طِِطايعَـ ايعَـ ٢ ٢ ًٜـ ًٜـ ٟا َعٟا َعٛبَـ ٛبَـ تُُتهٞٞهََََ  ُتُتسِِسدََدََٚٚ; ; ١ ١ ٢ٖٖٓٓ اٜؾ٢ اٜؾٓٔٓٔتََتًًٞٞخََخزِِزا ٜأا ٜأََََسَسَِِٓٓعََع  بٚٚباَضاَض: َٜ: َٜ  ٜكا
ُ٘ إ٢يإ٢ي ُ٘ َ٘ إ٤٫٢ اي٤ً ٍُ اي٤ً٘ٔ   َ٘ إ٤٫٢ اي٤ً ٍُ اي٤ً٘ٔ َُشَُْٖس َضُغٛ ُُِت أْٜٖٜو ٫ٜؾَعٜؾَع، ، َُشَُْٖس َضُغٛ ُُِت أْٜٖٜو ٫ًٔ ُٜٔو ُٜٔو غِِـ غِِـ إ٢إ٢   تٞهُتبُ ٔبذَٔٛاض تٞهُتُب ٔبذَٔٛاضًٔ

ــ ِٝ ًٞــل٢ إ٢ٜي ــإ٤٫٢ ٜأَســٖب اٞيَد ِٝ ًٞــل٢ إ٢ٜي ُّ    ::  --فربنػػا مػػاؿ لػػه فربنػػا مػػاؿ لػػه   --، ،   وٜٜوإ٤٫٢ ٜأَســٖب اٞيَد َُّقــَسٞقَت َٜــا آَز ُ٘  َقــَسٞقَت َٜــا آَز ُ٘، إ٢ْٖــ   ، إ٢ْٖــ
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ٖٞ، َٚ  ٜ٭َسٗب ٜ٭َسٗب  ًٞل٢ إ٢ٜي ٖٞ، َٚاٞيَد ًٞل٢ إ٢ٜي ُٙ  اٞيَد ٫ِٜٛ ُٜٙي ٫ِٜٛ ُّ    ٜي َُّٜا آَز َٚإ٢ِش َغـٜأٞيَتٓٔٞ ٔبَشكـ٘ٔ   َٚإ٢ِش َغـٜأٞيَتٓٔٞ ٔبَشكـ٘ٔ   ، ، َخًٜٞكُتـٜو  َخًٜٞكُتـٜو      ََاََا    َٜا آَز
  ..((1515))..ٜؾٜكِس ٜغٜؿِطُت ٜيٜوٜؾٜكِس ٜغٜؿِطُت ٜيٜو

 ء بريوؿ اهلل ؟.. آدـ ي ده السةـ .مت المي ي وي   \
ء ء وياولػوف كدػف س وي ػاؿ الميت ينكػروف ال وي ػوهء بعد ذلب سسمع كةـ الجه  

.... ؛  ء بػه بػو اليشػر توي ػ وا به ، فػوبو اوسيدػا  و لذا كاف اوسيدا  توي  ..!!.... بالريوؿ 
 وربنا مي ه في الحاؿ . 

 ؟ yy  ء بريوؿ اهللوماذا  كوف  سا ي ك ال  توي  
وسػػاظر ا مػػاـ مالػػب ، ولػػملب فػػوبو ،ع ػػر المنصػػور لمػػا دهػػء مسػػجد ريػػوؿ اهلل 

 في مسول  ورفع صوته ، ماؿ له ا ماـ مالب :

  ب قْمًا فكال :ب قْمًا فكال :ٓا أمري املؤميني إٌ اهلل أدَّٓا أمري املؤميني إٌ اهلل أدَّ
                                    

، ولكنػػه مالهػػا بصػػورٍة لطد ػػ   - وسػػه ه د ػػ  المسػػ مدت -ولػػم ياػػء لػػه ال ترفػػع صػػوتب 
  ّمدح قْمًا فكال :ّمدح قْمًا فكال :

                                            

                                                
UU  11--55  SS.احلجزاخ.احلجزاخ  

                                                 

 (
ٔ٘

مد ،مع وهو ك اب  –دحدت و رضام في ك ابه المس درؾ ي ك الصح    يديث صحد  روام ا ماـ الحاكم(
 وروام ا ماـ الطيراسي كملب . -فده اوياديث ي ك اروط اليخارى ومس م 
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   ولػػػملب لمػػػا سزلػػػت اآليػػػ  : -                  
      ،  " : يددسا يمر كاف صوته ياٍؿ ،ػداً   ،هػورى الصػوت ( .. مػالوا بعػدها

" يعنػػك بصػػوت هافػػت ، ي ػػك كػػاف ريػػوؿ اهلل مػػا كػػاف يػػ ك م مػػع ريػػوؿ اهلل لال مسػػاررة 
يس وضحه ما ياوؿ ، وف صوته  صي  ال يكاد ييدت مت اودب ، ومػد كػاف صػوته مرت ػع 

 ماؿ له :. - صًة ولكنه ال ـز بودب الارآف 

  قْمًا فكال :قْمًا فكال :  ّذوَّّذوَّ
                                          

        
SS

  اؿذطاتاؿذطات..  

  لػػك زيػػارة ريػػوؿ اهللل - بػػو ،ع ػػر المنصػػور  ى الخ د ػػ   –وينػػدما اتجػػه  \
yy ال  ت للك ا ماـ مالػب    : ؟ ،   تجػه للػك ريػوؿ اهلل و ديػو .....  ومػاؿ لػه

 فو،ابه ا ماـ مالب مائًة : ؟..... تجه للك الاي   و ديو  ـ 

ٔلة أبٔلك  ٔلة أبٔلك  ّّسّّس، ، ٍّْ ّسٔلتك ٍّْ ّسٔلتك ، ، ّمل تصسف ّجَك عيُ ّمل تصسف ّجَك عيُ "" "" 
  """"آدو إىل اجلية ْٓو الكٔامة آدو إىل اجلية ْٓو الكٔامة 

ل خ   ك هم لدده هم الجن  ؟.. ومت المى يخ صهم مت  هػواؿ  عمت المي يش 
 .  .....!!..... yy  ال اب  سه يددسا ريوؿ اهلل.......... المومف ،مدعاً ؟.

 فسددسا  ،ف م ي حوؿ المر  ينه ؟ وهاص  و سه الكعي  الحاداد  ، كعي  اورواح 
ًً آدـ ي د  ي ده : اً   مك وباي  في الجن   ه السةـ لما ر ى  ف كَء

كػء ورمػ  ، وكػء اػجرة ، وكػء مصػر ، وكػء ،  ريػوؿ اهلل " " ال لله لال اهلل محمد
اػػي  مك ػػوب ي دػػه " ال للػػه لال اهلل محمػػد ريػػوؿ اهلل " ، يػػرؼ  ف لػػه منزلػػ  كيدػػرة ،ػػداً 
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 : ػه ينػدؾ ، اغ ػر لػي ، فاػاؿ لػه هما الر،ػء ينػدؾ ، ومنزل نا وماؿ : يارب بحب  يند رب  
 غ رسا لب . ؛ مادمت يرفت همم الحادا  

  ّٜٛ املٝجام ايعاّ ) أيطت بسبهِ ( ّٜٛ املٝجام ايعاّ ) أيطت بسبهِ ( 

RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR 
كاسػػت ميػػء ه ػػ  الخ ػػ   ،معػػدت ، كػػاف سيدػػاً فػػي  yy  ة ريػػوؿ اهللفنيػو   \

،  رواح المػػؤمندت هػػم ه ػػ  اهلل اوسيدػػا  ، وبعػػدما ه ػػ  اوسيدػػا  ه ػػ   رواينػػا ، و ، اليػػد  
 .وغدرهم للك مداـ الساي  ، والمةئك  ،  والجت  ، وبنك آدـ 

 لجمدػع الكائنػات ، ،مػع الكػػء   اً يامػ اً يمػء ا، ماٍيػػ، هػا وبعػدما ه ػ  اورواح ك   
 : yy  وفده ماؿ، ا ياضريت كملب ، ولكت ياضريت باورواح وسحت كن  

    ٖٕ ٕٖإ ََُٕـ َُـ عِِعُُٓٓبٔبٔ  ََّّزَزَآٜآٜ  ط٢ط٢ِٗـ ِٗـ ٜٜٚٚ  ََِِٔٔٔٔ  اَماَمَٝجَٝجُُٔٔاٞياٞي  صَصَخََخأٜأٜ  اهلٜلاهلٜل  إ َٕا   زََزطََطخِـ خِـ أٜأٜ  ََٚٚ، ، ١ ١ ؾٜـ ؾٜـ طََطعََع  َََِِّّٜٛٛـ َٜـ   ا
َٖضَضَظَظَ  ١ٕ١ََٕٜٜضٚضٚشُُش  ٌٌٖٖنٝٝن  ٔ٘٘ٔبٔٔبًًٞٞقُُق  ََِِٔٔٔٔ َٖا ٘ٔ سَسَََٜٜ  ََِِٔٔٝٝبَـ بَـ   ُُِِِِٖٖطََطجَجَََٓٓؾٜٜؾ، ، ا ا ا ٘ٔ ٜـ ا ا َٗـ َٗـ ًًٜٜبَبَقٔقٔ  ُِِِِٗـ ُٗـ ٤ً٤ًََُُنٜنٜ  ِِٖٖثُـ ثُـ ، ٔ،ٔ ض ض صٖصـٖـايـ ايـ نٜنٜ  ٜـ
ٍَقٜٜق ٍَا     ((1616))  ٢٢ًًٜٜٛا َبٛا َباٝياٝيقٜقٜ  !!  ِِِِهٝٝهبٖٔبٖٔطََطبٔبٔ  ُتُتػِِػأيٜأٜي  ::  ا

 .. فااؿ :،   العهد( ؟ ولملب لما يولوا يددسا ي ّك :  تمكر يـو المد اؽ

  ً مئيى ّمً كاٌ فُٔ عً مشاىل "ً مئيى ّمً كاٌ فُٔ عً مشاىل "" ىعه ّأعسف مً كاٌ فُٔ ع" ىعه ّأعسف مً كاٌ فُٔ ع
ؼ كػػء وايػػد منػػا مػػاذا يػػدحدث لػػه ي ػػك مدػػاـ ويػػر  .... ، فجمػػع اورواح ك هػػا 

ولكػػت الهدكػػء والحػػواس ..!!.. ، السػػاي  ؟.. فوسػػت سزلػػت هنػػا ومػػد يرفػػت كػػء اػػي  
، وهػما .. ر بها ف سمع كػةـ ترتػاح لػه ، ولف كنت تشع..!!.. يجياؾ يت همم المعرف  

                                                 

 روام  يمد والنسائك والحاكم واليدهاك في اويما  يت ابت يياس (ٙٔ 
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و يضاً وسب لم ترت  له هنػاؾ ... ، ، وتسمع كةـ ال ترتاح له .. وسب ارتحت له هناؾ 
و يداسػاً تاابػء لسسػاساً ..!!.. ، . فاد تاابء لسساساً ووؿ مرة وتحػ   سػب  ييي ػه ..!!.. ،

فػي موا،ه ػب هنػاؾ ترتػاح ، فالػمي كػاف ..!!.. ووؿ مرة وتح   سب غدر مرتاح لرؤي ػه 
وهما مػا مػاؿ ، له هنا ، والمي كاف معرضاً ينب هناؾ تجد س سب غدر مرتاح ل اائه هنا 

 : yy  فده ريوؿ اهلل

       ، َٗـا ا٥َِتًٜــ ِٓ ََُذَٖٓس٠٠ ، ٜؾَُـا َتَعـاَضَف َٔ ُْٓٛز  َٗـا ا٥َِتًٜــ ،     ا٭ِضَٚاُح ُد ِٓ ََُذَٖٓس٠٠ ، ٜؾَُـا َتَعـاَضَف َٔ ُْٓٛز  ا٭ِضَٚاُح ُد

َٗا اِخَتًٜـ  ِٓ َٗا اِخَتًٜـ َََٚا َتَٓاٜنَط َٔ ِٓ  َََٚا َتَٓاٜنَط َٔ
((1717))

 

ا نػومػد ،معنػا ك   ، ، وتطيداػه العم ػك هنػا  لذف فحادا  ال عػارؼ مػت هنػاؾ \
،  yyم نػا ريػوؿ اهلل  . مػت سيػدكم ؟،م نػا : ب ػك .، وماؿ تعالك :    لسػت بػربكم ( ؟

ء ذلػػب ك ػػه فػػي ك ػػاب ، فنػػا مػػا ي دنػػا لػػه يػػيحاسه مػػت وا،يػػات بال  صػػدء ، هػػم يػػج  وير  
ووضع هػما الك ػاب   ، هم  تك بحجر مت الجن    ا  ف يومع بالموافاوط ب مت كء فرد من  

 .في م ب الحجر 

و مرته بوضعه فػي ،  سزلت المةئك  له الحجر ،   ولما سزؿ آدـ مت الجن   \
ي بالعهػػد بوسػػه وف ػػ ي ػػ ا  لػػه الحجػػر صػػورةً  ي ػػك  ف كػػء مػػت يػػمهب ل حػػا  ، ركػػت الكعيػػ  

 .المي  همم ي ك س سه هناؾ 
 وهما الك اب مك وب فده :

                                       --     ... ... وكء اويما  مو،ودة وكء اويما  مو،ودة ..!!.. ..!!..--  

                                                 

(
ٔٚ

 .  روام الشدخاف و بو داود يت  بي هريرة (
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                        SSراؼراؼاالياالي    

فك ب اهلل اويما  ك ها ي ػك يسػب لمػرارهم واي ػرافهم ...!!...: وهما تحمير 
فوصػي  مػت  ،وماؿ : هػؤال  للػك الجنػ  وال بػالك ، وهػؤال  للػك النػار وال  بػالك ، بالربوبد  

 : yy  في السعدر ، وفي ذلب ياوؿ في الجن  وفري ٌ  ذلب الدـو فري ٌ 

  ٖٕ ٕٖإ   ٢ٗ٢ِِِِٗٔػـــٔػـــؿٜٜؿ٢ِِْْ ٜأ٢ ٜأًٜـــًٜـــعََع  ُُِِِِٖٖسََسََٗٗأِؾـــأِؾـــ  ُِِٖٖثـــُثـــ  ٙٔٙٔط٢ط٢ِٗـــِٗـــٜٜٚٚ  َِِٔٔٔـــَٔـــ  ََّّآَزآَز  ١ٜٜ١َٜـــَٜـــضٚضٚشُُش  صََصَخـــَخـــأٜأٜ  اهلٜلاهلٜل  إ
ٍَكٜـ كٜـ ؾٜؾٜ  ٔ٘٘ٔؿِّؿِّٞ ٜنٞ ٜنؾٔؾٔ  ٢ٗ٢ِِِِٗبٔبٔ  اَضاَضؾٜؾٜأٜأٜ  ِِٖٖثُُث، ، ٢ ٢ ًًٜٜٛا َبٛا َباٝياٝيقٜقٜ  !!  ِِِِهٝٝهبٖٔبٖٔطََطبٔبٔ  ُتُتػِِػأيٜأٜي ٍَا ٢ ٢ إيٜـ إيٜـ   ٤ٔ٫ٔ٤٫٪ُُ٪َٖـ َٖـ   ::  ا

ٖٓـ ٤٫ إيٜـ ٤٫ إيٜـ ٪ُُ٪َٖـ َٖـ   ََٚٚ، ، ٢ ٢ أيأيبََب٫ ٝأ٫ ٝأ ٚ ََٚ  ١ٔٔ١ٖٖٓٓاٜؾاٜؾ ٖٓـ ٢ اي َٕطُُطػٖـ ػٖـ ََََُُٝٝ  ١ٔ١ٖٓـٔ ٖٓـ اٜؾاٜؾ  ٌٌُُِٖـ ِٖـ أٜأٜؾٜؾٜ  ،،  اض٢اض٢٢ اي َٕٚ ِٖـ   ٢ٌ٢ٌَُـ َُـ عَعَئئ  ٚ ِٖـ أ   ٢ٌ٢ٌأ
َٕطُُطػٖٖػََََُُٝٝ  اض٢اض٢ايٖٓايٖٓ  ٌٌُُِِٖٖأٜأٜ  ََٚٚ، ،   ١ٔٔ١ٖٖٓٓاٜؾاٜؾ َٕٚ ِٖ  ٢ٌ٢ٌعَُعَُئئ  ٚ ِٖأ       ((1818))    اضاضايٖٓايٖٓ  ٢ٌ٢ٌأ

 :ولملب فإف الريوؿ في ا يرا  والمعراج 
فدجػػػد هةئػػػ  ك دػػػريت ، و،ػػػد يػػػددسا آدـ فػػػي السػػػما  اوولػػػك ينظػػػر يػػػت يمدنػػػه 

فدي سم ، وينظر يت اماله فد اك هةئ  لد  لها يدد فديكك ، ،هػ  الدمػدت يضػحب ، 
 :فسوؿ يددسا ،يريء . –ييكك و،ه  الشماؿ 

ََ.ََ.َٖ َٖا  ٍَكٜكٜؾٜؾٜ  ،،    ٌٜ ؟ٌٜ ؟ط٢ط٢بِِبا ٔدا ٔدٞ َٜٞ َٜخٔٔخا ٜأا ٜأا َٜا َٜصََصا  ٍَا     اح٢اح٢ََٚٚضِِضأٜأٜ  ُُِِػََػْْٔٔ  ٙٔٔٙصٔٔصََٖٖ  ََٚٚ،  ،      ُُّّزََزا ٜآا ٜآصََصََٖٖ  ::    ا

َٔصٔصٔي٤ي٤اا  ااأَٖأَٖ، ٜؾ، ٜؾ  ٝ٘ٔٝ٘ٔٓٔٔٓبََب َٜٔ ِٖؾٜؾٜ  ;;  ََُُٜٜ٘ٔ٘ٔٝٓٔٝٓٔٔٔ  ِِٔٔعََع  ٜ ِٖأ ِٝ  طََطٜٜٛٛا َْا َْإَشإَش، ٜؾ، ٜؾ......  ١ٔٔ١ٖٖٓٓاٜؾاٜؾ  ٌٌُُأ ِٝإي   حََحط٢ط٢ؾٜؾٜ  ٢ٗ٢ِِِِٗإي

                                                 

 . ت هشاـ ابت يكدم بت يزاـروام اليزار والطيراسك وابت مردويه واليدهاك في اويما  ي (ٛٔ)
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  ٢ٗ٢ِِِِِِٗٝٝإيٜإٜي  طََطٜٜٛٛا َْا َْشََشإ٢إ٢ؾٜٜؾ...، ...،     اض٢اض٢ايٖٓايٖٓ  ٌٌُُِِٖٖأٜأٜؾٜٜؾ; ;   ٘ٔ٘ٔأيأيََُُؾٔٔؾ  ِِٔٔعََع  ََٜٜٔٔصٔٔصا اي٤ا اي٤ََٖٖأٜأٜ  ، َٚ، َٚ  وٜٜوشٔٔشهََهؾٜٜؾ
  ٢  ((1919)) ٢ هٜٜهبَبَؾٜؾٜ  ََٕٕع٢ع٢سََس

، وهػػػما يعنػػػك  ف صػػػورسا مو،ػػػودة فػػػي الػػػميت يػػػت يمػػػدت آدـ لف اػػػا  اهلل  \
ده وهػػو مػػا سسػػم  ، منػػم ا، مػػاع اورواح بحضػػرة الكػػريم ال  ػػاح  ويعنػػك  يضػػاً  ف ذلػػب تػػم  

، وهػػو الدػػـو الػػمي  هػػمسا فدػػه العهػػد مػػع اهلل ،  "ربكم لسػػت بػػ" و يػػـو ،  "يػػـو المد ػػاؽ"
وفػػي هػػما الدػػـو  هػػم اهلل ، ي ػػك كػػء اػػي  ف ػػم ي ػػرؾ صػػ درة وال كيدػػرة  و ط عنػػا فدػػه 

 : العهد ي دنا  سنا لذا ،ئنا للك همم الحداة
 .وسمكرم ، دم ، وسشكرم سعيدم وسوي   -ٔ
 ومؤيديت . ، ومعدندت ، ساصريت  yyه وساـو لنيد     -ٕ

  ني ني ََِِِِٓٓملِؤملِؤاا  ُٛزُٛزُُْْ

RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR 
مػا الػمي ..... وسػه : .... بمدراث الهداي  منم ذلػب الدػـو  ومد  كرمنا اهلل 

آهػػر ال  اً . وفرياػػ....ويومػػع هػػما المد ػػاؽ برضػػك تػػاـ ؟.، يرضػػك يػػت  مػػر اهلل  اً ،عػػء فرياػػ
 .، ولف كاف في س سه يضمر غدر ذلب ؟... يواف  لال ماهورًا بجةؿ اهلل 

 المى ياوؿ : yy  ما ي سرم يديث ريوؿ اهلل وهما

  اهلٜل ٖٕ ٕٖ اهلٜلإ٢ ١ًَُٕٞ  ٌٌٖٖدََدََٚٚ  عٖٖععََع  إ٢ ٝٚ ُ٘ ٔؾٞ  ًٜٞك ١ًََُٕٞخًَٜل َخ ٝٚ ُ٘ ٔؾٞ  ًٜٞك ِٖ َضٖف، ،   َخًَٜل َخ ِٖ َضٖفُث ُٛ  ُث ُْ  ِٔ َٔ ِِ ٢ٗ ِٝ ًٜ َُٛع ُْ  ِٔ َٔ ِِ ٢ٗ ِٝ ًٜ   ض٢ٙٔ ، ض٢ٙٔ ، َع

                                                 

 .  روام الشدخاف يت  س  (ٜٔ 
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ِٔ َشٔيٜو اٞي َٔ ُ٘ ِٔ ٜأَقاَب ِٔ َشٔيٜو اٞيٜؾَُ َٔ ُ٘ ِٔ ٜأَقاَب ُٜٛؾَُ َِٖتَس٣ُٚؾــَٖل َٚ ُٚؾــَٖل َٚ   ض٢ض٢ُٓٓٛٓٓ َِٖتَس٣ا ِٔ  ا َََٚ ،ِٔ ُُٛض ;      ، َََٚ ُ٘ شيـٜو اٞيٓٓـ ُٜٔكـِب  ِِ ُُٛض ;    ٜي ُ٘ شيـٜو اٞيٓٓـ ُٜٔكـِب  ِِ ٜي
ٌٖ ٌَٖن ((2020))  َٚ غ٣ََٜٛٚ غ٣َٜٛ  َن

    

فالػػػمي  كرمػػػه اهلل باػػػيٍ  مػػػت سػػػور  : ...وهػػػما  يػػػاس مدراهنػػػا ا يمػػػاسي  \
 :ريوؿ اهلل آمت ، ولملب يندما يحضر في الدسدا هنا 

ويشػ اؽ للػك ، للػك ريػوؿ اهلل ، ويحػت  للػك دروس الع ػم للػك الاػرآف ، ويحػت   يحت  
! ، معاصػػك ينػػدـ وي ػػك وهػػو فػػي ال ،للػػك  فعػػاؿ الخدػػر للػػك الحػػا ويحػػت   زيارتػػه ، ويحػػت  
، فهو الػمي يجمبػه للػك ... ريوؿ اهلل مت مت النور المي فده ...  لماذا ؟ !وي ـو س سه 
 .وهما الخدر ، هما الير 

ف ػػػػػػو  يضػػػػػػرت لػػػػػػه مشػػػػػػاي  ا يػػػػػػةـ  ،معػػػػػػدت ، ...:...  مػػػػػػا اآلهػػػػػػر  \
وسػػػه لػػػد  لػػػه يػػػماي  داه دػػػ  ت ػػػ ا  ، ف ػػػت يسػػػ طدعوا هداي ػػػه ، والصػػػالحدت  ،معػػػدت 

، ء لكػػت ،هػػاز ا يػػ اياؿ معط ػػ،  اً دفا ذايػػ  لذا كػػاف لريػػالها ،د ػػ؛ ا يماسدػػ  المو،ػػات 
ك فح  ػ، وسهػم لػد  لػديهم اآلذاف الصػاغد  ، وكػملب الكػافروف  ، ء للك اػي ف ت توص  

لمػػا كػػاف الريػػوؿ يػػديوهم ، كػػاسوا يضػػعوف  صػػابعهم فػػي آذاسهػػم ، وسهػػم ال يريػػدوف  ف 
اي  داه دػ  وف هؤال  الك ار لد  لهػم يػم  ........ اذا ؟.لم!!!! .......يسمعوا ادئاً .

 ياوؿ : ولملب فاهلل ، ، ومك وب ي دهم الشااوة 
                       

                   UU  202202SSاالنثياءاالنثياء  
 وف ي ك ػال يسمع،  لهم الحسنك  ولئب ينها ميعدوف –مت هناؾ  –فالميت 

                                                 

، وفك     رمبت يييد اهلل واليدهاك يت ، والحاكم ، والطيراسي ، وابت ،رير نه ،  يمد و ال رممي ويس   (ٕٓ 
 بعضها يت ييداهلل بت يمرو بت العاص رضك اهلل ينهم  ،معدت .
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  ...... صوت ،هػنم           .....   وللػك  ى مػدى يي ػ
، وهػػؤال  ..... صػػوت ،هػػنم يسػػمع ي ػػك مسػػدرة همسػػمائ  يػػن  .....  صػػوت ،هػػنم ؟

 وسهم يخر،وف مت الايور للك الاصور . ، الاـو ال يسمعوف يسدسها 

 ... .مت هناؾ  والشااوة  يضاً ... ، لذف السعادة مت هناؾ  \
 : yy  ولملب ماؿ ريوؿ اهلل

  ٖٕ ٕٖإ ِٖ  ٌٌََََُُعَعَبٔبٔ  ٌٌََُُُُعِِعََٜٜ  ِِِِنٝٝنسََسأَسأَس  إ ِٖأ َٕهٝٝه٢ ٫ ٢َٜ ٫ َٜتٖتٖسََساضٔ اضٔ ايٖٓايٖٓ  ٢ٌ٢ٌأ َٕٛ   اْعاْعضََضا إ٫ ٔشا إ٫ ٔشَٗـ َٗـ ََِِٓٓٝٝبَبَ ٚ ََٚ  َُُ٘٘ٓـ َٓـ ِِٝٝبَبَ  ٛ
َٝـ ; ;   ١ٔٔ١ٓٓٓٓاٜؾاٜؾ  ٢ٌ٢ٌُُٖٖأٜأٜ  ٢ٌ٢ٌََُُعَعَبٔبٔ  ٌٌََُُُُعِِعََٝٝؾٜؾٜ  اُباُبتََتائهائه  ًًِِٜٜ٘ٔ٘ٔٝٝعََع  لُُلبٔٔبػِِػََٝٝؾٜٜؾ َٝـ ؾ  ى  ف  ى  ف .... ....   ااًًََٗٗٝٝخُُخسِِسؾ

وفػػي آهػػر لحظػػه مي هػػا بحػػوالك هةهػػ   و  ربعػػ  اػػهور ربنػػا وفػػي آهػػر لحظػػه مي هػػا بحػػوالك هةهػػ   و  ربعػػ  اػػهور ربنػػا   يداتػػه ك هػػا معاصػػك وذسػػوبيداتػػه ك هػػا معاصػػك وذسػػوب

ــ  َٕٖٕٖٚ َإَٚ َإ  ::ال ػػػاسك ال ػػػاسك ، ، ي ػػػوب ي دػػػه ويػػػدهء الجنػػػ  ، فػػػالمهم الخاتمػػػ  ي ػػػوب ي دػػػه ويػػػدهء الجنػػػ  ، فػػػالمهم الخاتمػػػ   ــأَسـ ــعِِعََٝٝيٜيٜ  ِِِِنٝٝنسََسأَسـ ــَُـ   ٌٌَُُُـ
ِٖــ  ٌٌَََُــَُــعَعَبٔٔب ِٖــأ َٕٝهــٝهــ٢ ٫ ٢َٜ ٫ َٜٖتــٖتــسََسٔٔ  ١ٔٔ١ٖٓــٖٓــاٜؾاٜؾ  ٢ٌ٢ٌأ َٕٛ   ِ٘ٔ٘ٔٝــِٝــًًٜٜعََع  لُُلبٔٔبِػــِػــََٝٝؾٜٜؾ، ،   اْعاْعضََضا إ٫ ٔشا إ٫ ٔشَٗــَٗــََِِٓٓٝٝبَبَ ٚ ََٚ  َُُ٘٘ٓــَٓــِِٝٝبَبَ  ٛ

      ((2121))ااًًََٗٗٝٝخُُخسِِسؾَٝؾَٝ  ;;اضٔ اضٔ ايٖٓايٖٓ  ٢ٌ٢ٌُُٖٖأٜأٜ  ٢ٌ٢ٌََُُعَعَبٔبٔ  ٌٌََُُُُعِِعََٝٝؾٜؾٜ  اُباُبتََتائهائه

 :والاصص ك درة في همم الموامف  \

 يػػػدهم ، ػػػ  فػػػي ه ػػػوة ، فهػػػما ر،ػػػء و هػػػوم وهػػػم مػػػت بنػػػك ليػػػرائدء  \
 :فالم مرغ في المعاصك ماؿ لن سه ، ل عيادة ، وال اسك في المعاصك 
،  توب ػبوا،   مع  هدب وتػب للػك اهلل تعػالك لع ػه يايػء ،  ست كيرت فاريوى 

 :ماؿ لن سه ، وال اسك المو،ود في الخ وة ي عيد 
و هوؾ فرياف و مسػرور ،  ذهػب للػك  هػك و تم ػع ، تظء طوؿ يداتب في سكد 

 .ي ك لذا ام رب مدعاد الموت  ر،ع و توب ، بالدسدا 
                                                 

 .يعدد و يمد ومس م يت  بك هريرة روام اليخارى ومس م وييد بت يمدد يت يهء بت ( ٕٔ 
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 مرهمػػا  سهمػػا ال ادػػا ي ػػك درج السػػ م الصػػايد  yy  ويحكػػك يػػددسا ريػػوؿ اهلل
فاصػػطدما فػػي بعضػػهما فومعػػا ، واآلهػػر صػػايد بند ػػه ، زؿ بند ػػه فالعابػػد سػػا، للػػك الخ ػػوة 

وال ػػاسك  -ولف كػاف لػم يعمػء يسػن   -الع للػػك الجنػ  طػوال، فالنػازؿ للػك ،هػنم ، مد ػدت 
 ساوي ي ك الخدر . وؿواو، لكنه ساوى ي ك الشر ، يدئ   لم يعمء

  ٍََُُُا ا٭ِعا ا٭ِعََُُْْٖٖإ٢إ٢ ٍُا     ((2222))ا ا ََُُٗٗٝٔٝٔٛأتٛأتدََدبٔبٔ  ا

 :غزوات الريوؿ و يضاً في غزوة مت  \
يا ريوؿ اهلل لػد  فدنػا لال فػةف :ر وا ر،ًة مت المس مدت يجاهد بيسال  ، فاالوا 

 .  اضاضٗ ايٖٓٗ ايٖٓ  ََُُٖٖٛٛ:  yy  فااؿ.هو المي ي عء فدهم اوفايدء 
ور وا آهر فػي صػ وؼ الك ػار يظهػر برايػ  فػي الا ػاؿ ، فاػالوا ياريػوؿ اهلل لػد  

 .  ١١ٖٖٓٓٗ اٜؾٗ اٜؾ  ََُُٖٖٛٛ yy  يدء ، فااؿفدهم لال فةف هو المي ي عء فدنا اوفا
 والػػػميت ينػػػدهم يػػػب  ، فنا ػػػوم ورا  الصػػػ وؼ ، فالمسػػػ م  صػػػاب ه ضػػػرب  يػػػدف 

  اومر ، فومسب الر،ء بخنجرم ومطع وريدم ، فاػالوا اي طةع ذهيوا ورا م لدعرفوا ، د  
فاػاؿ له : لم تا ء س سب ومد  ب دت بة اً يسناً ؟  ال تريػد الشػهادة ي ػك ا يػةـ ؟.. 

فاػالوا ، وسػزؼ دمػه ومػات ،   لاػومك  سا ال  يارب مت  ،ء ا يةـ ،  سا  يارب يمد  : 
 م ء س سه ومات كافراً . ، yy  : صدؽ ريوؿ اهلل

ف مػا م ػء بػدت يػدى ، و هػموم  يػدراً ، فاػد  صػابه المسػ موف ،  ما الر،ء ال اسك 
فاػاؿ  اهلل ؟.اهلل ؟.  : أَا إٓ يو إٔ تعًِ أْ٘ ٫ إي٘ إ٫: أَا إٓ يو إٔ تعًِ أْ٘ ٫ إي٘ إ٫ yy  ماؿ له yy  ريوؿ اهلل

فػػػدهء ، هػػػم فارمػػػت رويػػػه الحدػػػاة ، :  اػػػهد  ف ال للػػػه لال اهلل و ف محمػػػداً ريػػػوؿ اهلل 
 ولم ي عء طاي  م  . ،  ولم يصء  ، ولم ي وضو ، الجن  

                                                 

 .  روام ابت يساكر يت معاوي (ٕٕ 
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 :نا بنور ريوؿ اهلل ، المي بسييه آمنا وم ناهص   ف ضء اهلل ي دنا  ف اهلل 

                                                 
          UU  293293SS  آل عمزانآل عمزان..  

 ركػاف ا يػةـ .  الصػداـ ، وسحػب   الصػةة ، وسحػب   هما النور صرسا سحب   وبسر  
لذف هػمم الهدايػ  ال ػي فدنػا مػا يػرها ؟.. ..... ، وسي عد يت المسوب . yy  النيك وسحب  

 م ؟.. ا يرم ؟.. وكء هدر سعم ه ما ير  وهما الورع المي فدنا م
نػا ي ػك مدػاـ السػاي  ف ػو ، سػنا سشػكر رب   ، مت النور المي فدنا وبنا مت اهلل 

 . كػة ! ؟ي ػك هػمم النعمػ   هء سس طدع  ف ساػـو بحػ  الشػكر هلل  !!ي ك هما النور 
 :yy  ب ماؿي دنا مت سور ريوؿ اهلل ولمل  ف رش   yy  فمت ريم  اهلل ي دنا بريوؿ اهلل

  َُُُُْاٞياٞي  ََٚٚ، ،   اهلٔلاهلٔل  ََٔٔا ََا ََأَْأ٪ِِ٪َََُُٕٔٔٓٓ َٕٛ   ٣  ((2323)) ٣ ٛض٢ٛض٢ُُْْ  ََِِٔٔٔٔ  ٛ
فهػػػو ييحػػػث يػػػت  م ػػػه يػػػـو  ،يػػػريص ي دنػػػا ورؤوؼ ريػػػدم بنػػػا yy  ولػػػملب فهػػػو

لذ  وصػػدؽ اهلل  ،الادامػػ  ي ػػك الػػمي يمػػء معاصػػك مػػنهم لدشػػ ع لهػػم ينػػد اهلل 
 ياوؿ :

                                        
                                          

UU  211211SS  انتىتحانتىتح  
 وص ك اهلل ي ك يددسا محمد وي ك آله وصحيه وي م .

                                                 

(
ٕٖ

 .  روام الدي مك يت  س  (





 

 

  ______________________  سَّابعسَّابعييايباب اايباب ا
  ____________________________  َدَٚدٚــــِِْلُد اهُلِِْلُد اهُلــــمََم

R حُُحسََسالَفالَف  ِٔ ِٔمب   yyُ ُ اللَّاللَّ  ِْلِْلضُُضزََز  الِدالِدمب

R ِٜطََطفََف ِٜا   yyِ ِ دِِدٔاَلٔاَلمبمِِب  اِلاِلفََفتِِتحِِحاإلاإل  لُُلا

R ٖٖدِِدنَّنَّاحمَلاحمَل  ِْزِْزاليُّاليُّ  دُُدالاََلِِٔٔمِِم                 R ِٔعََع  وََوآَدآَد  سُّسُّضِِض ِٔل   الوالوالطَّالطَّ  ُُِِل

R ٚٚدِِدنَّنَّاحمَلاحمَل  ِْزِْزاليُّاليُّ  لُُلكُّكُّيِِيتََت  R اهللاهللدِِدبِِبعََع  سِِسََِِيف َظيف َظيب يب اليَّاليَّ  ُْزُْزىُُى  

R اٌاٌََْْــيب يف األنيب يف األناليَّاليَّ  ِْزِْزــىُُى  ُْزُْزــََُُظُُظ  

R ٌُميمََيإِِإ ٌُا   ُُِِتِِتجََجعِِعبِِب  لََلبِِبقََق  يبيبيَّيَّالالع ِبع ِببَّبَّتُُت  ا

R َٛبُُبىََى َْٛ ًَٓ ِذً ِذبِِب  فٍٍفِِٔٔــــــــضََض  ُُْٗٗ  َٖٓ   yy  ُُِِــــتِِتجََجعِِعبِِبٌ ِبٌ ِبصََصٖ 

R ِِِِدِِدلِِلِِْْمبمََب  اُتاُتاَزاَزػََػالِبالِب  yy    R َٓ َٓآ   yy  ُُِِتِِتدََدالاََلِِّّ  اُتاُتآ

R ٔد ٔد عِِعيب الطَّيب الطَّاليَّاليَّ  الُدالُدــِِٔٔمِِم  



 

 

 

          

        
            

           
      

  U 58  Sُٓصُْى  



 

 

  اهُلَد٣اهُلَد٣  ََِِٛيُدََِِٛيُد
yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 

R ٍٔضُُضزََز  الِدالِدمبِٝمبِٝ  حُُحسََسايَفايَف ٍٛٔ   yy((11))اهلل اهلل   ٛ
yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 

 ....... بشروا ،مدعاً ب ضء اهلل وبريم ه 
فػػإف اهلل  مػػػر المسػػػ مدت باالي  ػػػاؿ بمػػػدةد ريػػػوؿ اهلل فػػػي سػػػص ك ػػػاب اهلل فاػػػاؿ 

 : ييحاسه وتعالك

                                                
            UU  4141SSيىنسيىنس    

وسػػه  يظػػم فضػػء  ريػػ ه اهلل   yy  وفضػػء اهلل وريمػػ  اهلل هػػو يػػددسا ريػػوؿ اهلل
 : yy  للدنا و يظم ريم  يامها اهلل للدنا ولما ماؿ

  ََََ٢ ٢ ًٜـ ًٜـ عََع  اهلٝلاهلٝل  ََُُ٘٘ـ ََـ طٖٖط٫ َس٫ َسإ٢إ٢; ; ٢ ٢ ٓٔٓٔبٖبٖسََسأٜأٜؾٜؾٜ  ٣ٔ٣ََٔٔٔ٪ِِ٪ََُُ  سٕسٕبِِبعََع  بٔٔبًًٞٞكٜٜك٢ ٔب٢ ٔببٚبٚسُُس  ًًٜٜٜٜ٘٘تََتا اِخا اِخ
    ١ٜٜ١ٖٖٓٓاٜؾاٜؾ  ًًُُٜٜ٘٘خََخأِزأِز ٚ ََٚ  ، ،   اض٢اض٢ايٖٓايٖٓ

((22))  
ػػػ ومػػػدـ اػػػدئاً هلل ، وفػػػرح بهػػػما ،  ر بمػػػدةد ريػػػوؿ اهلليك ػػػك  ف الكػػػافر الػػػمي بش 
ينػػػدما رآم  هػػػوم العيػػػاس فػػػي المنػػػاـ ومػػػاؿ لػػػه :..... و ط ػػػ  الجاريػػػ  يػػػرة لو،ػػػه اهلل 

                                                 

غربد  بمنايي  ذكرى مدةد ريوؿ اهلل يـو  –كاست همم المحاضرة بمسجد يددى يدسك الشهاوى بالجمدزة  (ٔ   
 ـ . ٜٛٛٔ/ٓٔ/ٕٕ

)  ( 
 . حهروام  بو سعدم يت ابت يمر والسدوطك وصح  ٕ
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  قاٍ : ٜا أخ٢ أْا ٗ عصاب ؾسٜس قاٍ : ٜا أخ٢ أْا ٗ عصاب ؾسٜس   ٜا أبا هلب َاشا ؾعٌ اهلل بو ؟ٜا أبا هلب َاشا ؾعٌ اهلل بو ؟
٭ْـ٢ أعتكـت ثٜٛبـ١ ٗ    ٭ْـ٢ أعتكـت ثٜٛبـ١ ٗ    ، ، إ٫ إٔ اهلل ىؿـ ع٢ٓ نٌ ي١ًٝ إثـٌٓ  إ٫ إٔ اهلل ىؿـ ع٢ٓ نٌ ي١ًٝ إثـٌٓ  ، ، 

ٜٚهـع اهلل ٍ ٗ ْكطتـ٢   ٜٚهـع اهلل ٍ ٗ ْكطتـ٢   ، ،   yy  ٖصٙ اي١ًًٝ عٓسَا بؿطت٢ٓ ٬َٝز قُسٖصٙ اي١ًًٝ عٓسَا بؿطت٢ٓ ٬َٝز قُس
، ؾـ٬ أتٓـاٍٚ   ، ؾـ٬ أتٓـاٍٚ     ؾـطب١ َـا٤ أؾـطبٗا ٗ ٖـصٙ ايًًٝـ١     ؾـطب١ َـا٤ أؾـطبٗا ٗ ٖـصٙ ايًًٝـ١       --   ى بػدت اوصػيعدت ى بػدت اوصػيعدت  --ٖصٖٙصٙ

    غريٖا بك١ٝ ايًٝايٞغريٖا بك١ٝ ايًٝايٞ
((11))    

  ويمػػء يمػػة كريمػػا فػػي ذكػػرى ريػػوؿ اهلل، سػػه  ي  ػػء بريػػوؿ اهلل هػػما مػػت  ،ػػء  
yy  ، : وفي ذلب ياوؿ الاائء 

َٗ    جا٤ جا٤       ناؾساناؾسا  ٖرا ٖرا     إذا نإإذا نإ َٗذ   ًداًدات  ٜداٙ  يف  اجلخِٝ  َادت  ٜداٙ  يف  اجلخِٝ  َادٚتٖبٚتٖب      ٘٘ذ

  بأمحدابأمحدا      يًطسٚزيًطسٚزعٓ٘   عٓ٘           خيؿـ خيؿـ   ّّ  دا٥ُادا٥ُا      ا٫ثٓنيا٫ثٓني  ي١ًٝ ي١ًٝ   يف يف   أْ٘ أْ٘     أت٢ أت٢ 

ٌٖ ٌٖؾُا اي ٔ بايعبد ايرٟ ظ   َٛحداَٛحدا  َٚا  َٚا    طسٚزّا طسٚزّا ََ  بأمحد بأمحد     عُسٙعُسٙ  ؾُا اي ٔ بايعبد ايرٟ ظ

  

R ٍٔفََفتِِتسِِساإلاإل  ٌٌُُا٥ِا٥ِطََطفََف ٍٔا   ..yyٙ ٙ دِِدٝاَلٝاَلمبمٔٔب  ا
yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 

، وهػػػػما الػػػػمى ،عػػػػء اوئمػػػػ  الكػػػػراـ يس حسػػػػنوف االي  ػػػػاؿ بمػػػػدةد ريػػػػوؿ اهلل 
وياػػػـو فدػػػه ، ويس حسػػنوف لإلسسػػػاف  ف ياػػدـ فدػػػه بعػػػخ الصػػدمات ل  اػػػرا  والمسػػاكدت 

 :و رضام     ولما ماؿ ا ماـ الشافعك، صحاب الحا،ات ب اديم بعخ الخدرات و

مموأغػؼمغػؼي،وأغػؼمغػؼي،عـمدسومإخقاغًوم،موصـعمرعوعًوم،موأوضدمدراجًوم،معـمدسومإخقاغًوم،موصـعمرعوعًوم،موأوضدمدراجًوم،ممم}}}}

                                                 

(
ٔ
 . والرااد وابت ديةف في السدرة النيوي  روام الحافظ الشامك في ييء الهدى (
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مم..مم{{{{،مصؼدمصوزمبوألعونم،مصؼدمصوزمبوألعونمممyyحؿػواًلممبقالدمردقلماهللمحؿػواًلممبقالدمردقلماهللمإإ

 و رضام :    وياوؿ ا ماـ معروؼ الكرهك

،م،م)مضؿح م م)مضؿح م مممسؾكمذلءمعـمبرِّسؾكمذلءمعـمبرِّممyyعومضرىءمعقالدمردقلماهللمعومضرىءمعقالدمردقلماهللممم}}}}

كمواضحطر موالممكمواضحطر موالممرعومم،مأومعوءم،مصحدخؾمبطحـمإغلحونم،مإالموهحر ممممرعومم،مأومعوءم،مصحدخؾمبطحـمإغلحونم،مإالموهحر ممممممأوأو

مم{{{{،محؿكمؼغػرماهللمدؾقوغفموتعوديمهلذاماإلغلونم،محؿكمؼغػرماهللمدؾقوغفموتعوديمهلذاماإلغلونمممؼلؿؼرُّؼلؿؼرُّ

فػػي هػػمم ال د ػػ  المياركػػ  ال ػػي مػػاؿ فدهػػا  yفػػنحت سح  ػػء بمػػدةد ريػػوؿ اهلل 
 مالوا : ..... لماذا ؟! ، لسها  فضء مت لد   الادر : .....بعخ اوئم  

مم..{{معقالدمردقلماهللمعومطوغًمظقؾيمضدرممعقالدمردقلماهللمعومطوغًمظقؾيمضدرمألغفمظقالألغفمظقالمم}}

ويػيب الخدػر الك دػر ، وييب سزوؿ الارآف ، فمدةد ريوؿ اهلل ييب لد   الادر 
 المى ،ا  به للدنا اهلل ييحاسه وتعالك فهك  يظم لد   في الو،ود . 

R ََِِِِٝٝدِِدََّّشََشُُُُاِياِي  ٛٔزٛٔزايُّايُّ  دُُدالاََل ٟ ٟ   
yy  yy  yy  yy  yy  yy    yy  yy  yy  yy 

..، لذا اي   نػػا بمػػدةدم مػػا هػػو  صػػ ه ؟، مه ي دػػه وريػػوؿ اهلل صػػ وات اهلل ويػػة
فاػػد مػػاؿ ...؟ ينػػدما يػػولوم يػػت  وؿ مػػا ه ػػ  اهلل ، و صػػحابه  س سػػهم يػػولوم يػػت ذلػػب 

 ..: yفااؿ ، ريوؿ اهلل ما  وؿ اك  ه اه اهلل ؟ يا..... يددسا ،ابر :

   ُُْٛض َْٔبٜٝٚو َٜا َدأبط ُُْٛض َْٔبٜٝٚو َٜا َدأبط َُٖٛ        ططبٔٔبا دٜاا دٜاََٜٜ  ٙٔٙٔٛض٢ٛض٢ُُْْ  َََُِِٖٔٔٔٔٛ 
    ػوهما كاف ميء ه،  yمت سور اهلل هو سور ريوؿ اهلل   َ  ِ ي  هُ ا فووؿ  
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...... يشدر للػك ذلػب بكم ياـ ؟ ..... الخ   ،مدعاً بما فدهم يددسا آدـ ي ده السةـ 
، و ياديػػث  هػػرى فػػك هػػما الموضػػوع   را،ػػع يػػددسا ،يريػػء مػػع  yيػػوار ريػػوؿ اهلل 

 ٖٓ-ٕٙليػػاب اووؿ : صػػ ح  ا –بال  صػػدء يػػديث يػػددسا ،ػػابر و اوياديػػث اوهػػر 
و فاضػػه اهلل مػػت ،مػػاؿ ، فهػػو النػػور الػػمي ه اػػه اهلل مػػت سػػور يظم ػػه ( . -بهػػما الك ػػاب 

ويػػت ، ويػػت كػػـر اهلل ، ويػػت فضػػء اهلل ، لدكشػػف ل كػػوف ك ػػه يػػت ،مػػاؿ اهلل ، يضػػرته 
 سعم اهلل ي ك ه   اهلل . 

R الّ الّ ايطَّايطَّ  ًًِِِِ٘٘ٝٝعََع  ََّّآَدآَد  سُّسُّضِِض  
yy  yy  yy  yy  yy  yy    yy  yy  yy  yy 

ولمػع ، وضػع ذلػب النػور فػي ظهػرم : ....... ما ه   اهلل آدـ ي ده السةـ ويند
ولػػملب ، وكػػاف غػػرة فػػي و،هػػه ي ػػك هدئػػ  الهػػةؿ لذا كػػاف فػػي  وؿ الشػػهر ، فػػي و،هػػه 

 : .........دـ دما  مر اهلل المةئك  بالسجود آلين
، والػػمى لػػم يرالنػػور ام نػػع يػػت السػػجود ، فالػػمى ر ى النػػور فػػي و،ػػه آدـ يػػجد 

ولػػملب ؛ وسػػه لػػم يػػر سػػور ريػػوؿ اهلل فػػي و،ػػه آدـ ي دػػه السػػةـ ، وهػػو اب ػػد  لعنػػ  اهلل 
 و رضام:    ياوؿ  يد العارفدت وهو الشد  ي ك وفا

  أٍٚ َٔ ضحدأٍٚ َٔ ضحد    نإنإ    آدّآدّ  ٚج٘ ٚج٘     يفيف  \  يٛ أبضس ايػٝطإ طًع١ ْٛزٙيٛ أبضس ايػٝطإ طًع١ ْٛزٙ

  عبد اجلًٌٝ َع اخلًٌٝ َٚا جخدعبد اجلًٌٝ َع اخلًٌٝ َٚا جخد  \  مجاي٘مجاي٘    أٚ أبضس ايُٓسٚذ بعضأٚ أبضس ايُٓسٚذ بعض

ٌٖ  اهلل اهلل ْٛز  ْٛز      يهٔيهٔ ٌٖج   اهلل ايضُداهلل ايضُدبتدضٝط َٔ  بتدضٝط َٔ      إ٫ إ٫     \  ٜس٣ٜس٣ؾ٬    ؾ٬            ج

، لكػػت ، لكػػت ..!!.. ..!!.. ، فاػػد ظهػػر فػػي س سػػه ، فاػػد ظهػػر فػػي س سػػه ..!!.. ..!!.. فهػػما النػػور ال يػػرام لال مػػت  يي ػػه اهلل فهػػما النػػور ال يػػرام لال مػػت  يي ػػه اهلل 
رآم  بو بكػر ، ويمػر ، وي مػاف ، وي ػك ، ولػم يػرم  بػو ،هػء رآم  بو بكػر ، ويمػر ، وي مػاف ، وي ػك ، ولػم يػرم  بػو ،هػء   ....................  مت المى رآم ؟مت المى رآم ؟

  ::اهلل في ياهم اهلل في ياهم ، و لملب ياوؿ ، و لملب ياوؿ ....و م اله و م اله 
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                                  االعزافاالعزاف  
 .العالمدت ييحاسه وتعالك  ب به رب  ولكت ال يروف النور المي ،م  ،  ي يروسب 

ر ى يػرش الجنػ  ، ومد رآم فػي كػء اػي  ، فنزؿ هما النور مع آدـ ي ده السةـ 
وكػء ورمػ  .... ؽ  اجار الجنػ  ور ى  ورا، مك وب ي ده ال لله لال اهلل محمد ريوؿ اهلل 

و بػػػواب ، وكػػػما صػػػدور الحػػػور العػػػدت ، مك ػػػوب ي دهػػػا ال للػػػه لال اهلل محمػػػد ريػػػوؿ اهلل 
وكء اي  فػي الجنػ  مػزيت بزينػ  ال للػه لال اهلل محمػد ريػوؿ اهلل ، ومصور الجن  ، الجن  

. 
 ماؿ له اهلل تعالك :..... ، يدا ا مت اهلل وفر  ، ف ما هالف  مر موالم 
، ...... فنػزؿ للػك اورض ، منػب يػارب  ماؿ : بء يدػا اً ،  فراراً مني يا آدـ ؟ ! 

فوهػػم ... .وزو، ػػه سزلػػت للػػك  رض الهنػػد فػػي مكػػاف آهػػر .... ، سػػزؿ فػػي  رض الهنػػد 
ي ػك ي ػوب اهلل  -وفػك روايػات هةهمائػ  يػن   –.... ييكك وي ضرع للك اهلل  ربعدت يػن  
كما يحكك يػددسا يمػر ..... للك  ف تمكر .....   لجن  ي ده مت المسب المي ظهر منه با

 ٖٗ-ٕٗرا،ػع بال  صػدء صػ ح   – yy  و رضام يت ريػوؿ اهلل     بت الخطاب
مػػت هػػما الك ػػاب (..فكػػاف  ف غ ػػر اهلل آلدـ لمػػا يػػوؿ اهلل يػػيحاسه و تعػػالك بحػػ  محمػػد 

yy  بء و  ي م اهلل آدـ  سه لوالم ،yy ياػوؿ ما ه ػ  يػموات وال  رض ، ولػملب 
 . :،يريء لريوؿ اهلل ي ك لساف اهلل 

  ٍََُٜٜ ٍُكٛ ، ،   ضََضا٭ِضا٭ِضََٚٚ  أتأتََُُُُٛٛايَػايَػ  ُتُتًٞكًٞكا َخا َخََََ  ٫ٜٛى٫ٜٛىيٜيٜ  بٝب٢بٝب٢ا َسا َس: َٜ: َٜ  اهلٝلاهلٝل  يٜويٜو  كٛ
ِٖٖٚٓٓدََد  ُتُتًًٞٞعََعا َدا َدََََ  ٫ٜٛى٫ٜٛىيٜٜي، ،   ٬ٜى٬ٜىا٭ٞؾا٭ٞؾ  ُتُتكٞٞكًًٜٜا َخا َخََََ  ٫ٜٛى٫ٜٛىيٜٜي ١ِٚ أ     ((22))  اااَضاَضََْْ  ١ أ

                                                 

 .  روام الصناينك والدي مك يت ابت يياس (ٕ)
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 :فعرؼ آدـ ير هما النور 
وفػي آهػر ، ء بطػت ذكػر و س ػك فػي كػ، و سجػب منهػا يشػريت بطنػاً ، ف زوج يوا  

، ولمػػا ،ػػا   -ي دػػه السػػةـ  -" اػػدث " فسػػموم ، اومػر  سجيػػت وايػػداً فاػػ  فػػي بطػػت 
ام آدـ ووص ػ، فويطػام اهلل النػور ، وف هما يدن اء للدػه سػور ريػوؿ اهلل ........  ويدداً ؟

 بهما النور وماؿ له :

  ٢ّسََسضِِضٞ ٜأٞ ٜأإ٫ ٔؾإ٫ ٔؾ  ُُ٘٘عَعَهََه٫ َت٫ َت ٢ّا ٖٔاي٤ٛاي٤ٛ  ا ٖٔا ٬ ٬ ؾٜٜؾ، ،   سِِسعِِعبَبَ  ََِِٔٔٔٔ  ٜٝوٜٝوٓٔٔٓبَبَ  وٜٜوصٔيصٔيبٔبٔ  مٚٚمََََٚٚٚٚ، ،   طأتطأتا
٢ّسََسضِِض٭ٜٜ٭ٞ ٜاٞ ٜا٫ ٔؾ٫ ٔؾ٘ إ٢٘ إ٢ََْْٛٛعُُعهََهََٜٜ ٢ّا ٖٔاي٤ٛاي٤ٛ  ا ٖٔا   ١١ٖٖٝٝكٔٔكايٖٓايٖٓ  ٠ٔٔ٠طََطا

((33))    
 

R َ٣ ٣ دِِدََّّاحمَلاحمَل  ٛٔزٛٔزايُّايُّ  ٌٌُُكٗٗكِِٓٓتَت    
yy  yy  yy  yy  yy  yy    yy  yy  yy  yy 

 :ف ناء هما النور في اوسيدا  والمري دت  ،معدت 
، راهدم وهػػو فػػي النػػار وكػػاف فػػي ظهػػر لبػػ، فكػػاف فػػي ظهػػر سػػوح وهػػو فػػي السػػ دن  

وهػما النػور كػاف المعػاً ل جمدػع ، ي ك وصء للك ييد المط ب بت هااػم ي دػه ريمػ  اهلل 
 .ي ك  سه كاف ي مع ل حدواسات ، 

 و رضام ياوؿ :     وف ا ماـ ابت الك يك، م  ،معدت  وسحت لت سحصك آبا

ـ ممyyطؿؾًمزيلؿوئيمأممظردقلماهللمطؿؾًمزيلؿوئيمأممظردقلماهللممم}} ـ طؾف مم{{ؾوتمروػراتمؾوتمروػراتمرقِّرقِّممطؾف

 :yاؿ ريوؿ اهلل ومد م

                                                 

 روام ابت يساكر يت ي ماف . (ٖ)
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  ــ  ََٚٚ، ،   اح٣اح٣ٜهــٜهــْْٔٔ  َِِٔٔٔــَٔــ  ُتُتِدــِدــطََطخََخ ــٜي ــََُُ  اح٣اح٣ؿٜٜؿٔغــٔغــ  َُُٔٔٔــَٔــ  ِزِزطُُطِخــِخــأٜأٜ  ِِِِٜي ــِٓ   ٝــ٘ٔٝــًً٘ٔٔٔعََع  ََّّآَزآَز  صُُصِٓ
ُّايٖػايٖػ ٬ُّ   ١ ١ ٢ََٓٓ آ٢َٔ آَََٔٚٚأٝأٝ  اهلل َٚاهلل َِٚبُسِبُس٢ َع٢ َعأٔبأٔب  ٢ََ٢ْْٔٔسَسَيٜيََٜٚٚ  ٢ِِٕٕ ٜأ٢ ٜأإيٜإٜي، ،   ٬

((44))  
والعجدػػب  ف هػػؤال  اآلبػػا  ي ػػك الػػمي كػػاف يػػوتك مػػنهم فػػي ف ػػرة لػػد  فدهػػا  سيدػػا   

 .ل طرة ا لهد  كاف يو،هه اهلل للك ا
 :ولم يكت هناؾ في مومه ارع لنيك ، فعيد المط ب لم يكت في زماسه سيك 

ـ ي ػك س سػه و ه ػه ويػر  ، ـ ي ػك س سػه الخمػر وال صػب لال  سه بإلهاـ مت اهلل ير  
ـ ي ػػك س ػػ  و والدم  كػػء ال حػػـو ويػػر  ، ـ ي ػػك س سػػه و والدم  كػػء الحػػراـ ويػػر  ، الزسػػا 

ـ ي ػػػك س سػػػه ويػػػر   -بخػػػةؼ  هػػػء الجاه دػػػ  ،مدعػػػاً  -يػػػم اهلل ال ػػػك لػػػم يػػػمكر ي دهػػػا ا
 ..!!.........................كدف تم هما ؟..................... السجود لصنم 

 .في ،دم ييد المط ب  yy  يناي  مت اهلل لريوؿ اهلل

   أضغٌ ضغ٫ٟٛ ي٘ إٍ أٖـٌ َهـ١ ىـ ِٖ    أضغٌ ضغ٫ٟٛ ي٘ إٍ أٖـٌ َهـ١ ىـ ِٖ    ، ، ٚيصيو ٕا تٛد٘ إيِٝٗ أبط١ٖ ٚيصيو ٕا تٛد٘ إيِٝٗ أبط١ٖ
ؾػـأٍ  ؾػـأٍ  ، ، ًٜٛب َٔ ض٥ٝؼ ايبًس٠ إٔ ٜػًُِٗ إس١ٜٓ ًٜٛب َٔ ض٥ٝؼ ايبًس٠ إٔ ٜػًُِٗ إس١ٜٓ ٚٚ، ، بٓبأ اؾٝـ بٓبأ اؾٝـ 

ؾًُا ؾـاٖس ايطدـٌ عبـس    ؾًُا ؾـاٖس ايطدـٌ عبـس    ، ، عٔ ظعِٝ ايبًس٠ ؾكايٛا ي٘ : إْ٘ عبس إًٛب عٔ ظعِٝ ايبًس٠ ؾكايٛا ي٘ : إْ٘ عبس إًٛب 
بػه بػه   مػع  ف ريػوؿ اهلل كاسػت  مػه يػامةً مػع  ف ريػوؿ اهلل كاسػت  مػه يػامةً ، ، ريوؿ اهلل في ،يه ه ريوؿ اهلل في ،يه ه   ولم  سورولم  سور  --إًٛب إًٛب 

يـ٘  يـ٘    سـسخ سـسخ ، ،   ويولػد فاػد ولػد بعػد ال دػء بخمسػدت يومػاً ويولػد فاػد ولػد بعػد ال دػء بخمسػدت يومػاً ، ، ف يومػاً ف يومػاً و و وكاف بامداً له همسوكاف بامداً له همس، ، 
ثِ أخصٙ ثِ أخصٙ ، ، ٚأخص ٜكٝح نُا ٜكٝح ايبكط إصبٛح ٚأخص ٜكٝح نُا ٜكٝح ايبكط إصبٛح ، ،   -- ى ريوؿ لبره   ى ريوؿ لبره    ––شٍٖٛ شٍٖٛ 

                                                 
 والطيراسك في اووي  و بو سعدم وابت يساكر .     روام اليدهاك يت ابت يياس  ٗ
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ٚعٓـسَا ضأ٣ ايؿٝـٌ عبـس    ٚعٓـسَا ضأ٣ ايؿٝـٌ عبـس    ، ، ؾـٛٙ  ؾـٛٙ  ؾأتٛا ي٘ بايؿٝـٌ يٝدٛٚ ؾأتٛا ي٘ بايؿٝـٌ يٝدٛٚ ، ، ٚغاض ب٘ إٍ أبط١ٖ ٚغاض ب٘ إٍ أبط١ٖ ، ، 
  ؾتعذب أبط١ٖ َٔ ٖصا ا٭َط ؾتعذب أبط١ٖ َٔ ٖصا ا٭َط ، ، إًٛب غذس بٌ ٜسٜ٘ إًٛب غذس بٌ ٜسٜ٘ 

((55))
    

 ب ريم  اهلل ي ده ولم يدر  ف ال دء في الحادا  يسجد ل نور المي في و،ه ييد المط
 فوكرمه الم ب مت  ،ء هما النور .، 

 

  اهللاهللدِِدبِِبعََع  سٔٔسِِٗٗيف َظيف َظ  yيب يب ايَّايَّ  ُٛزُٛزُُْْ

yy  yy  yy  yy  yy  yy    yy  yy  yy  yy 
ويػػدث لػػه م ػػء مػػا ،  yy  اس اػػء النػػور بعػػد ذلػػب للػػك ييػػد اهلل والػػد ريػػوؿ اهلل

ي ػػك ؛  يػػدث لدويػػف ي دػػه السػػةـ فػػي ف نػػ  النسػػا  بػػه وتع مػػوف كدػػف  ف النسػػا  فػػ ت  
، ت ايػاً  ومػدمت لهػت  ،  ديػ هت  ، اً بوف  مػر ة العزيػز اػ  ت بدويػف يي ػ لما تحدهت    سهت  

يويػػف وهػػت ياطعػػت  و هر،ػػت ي ػػدهت  ، و يطػػت كػػء وايػػدم يػػكدنا تاطػػع بهػػا ال  ػػاح 
 .ال  اح 

بػػدالً   يػػديهت   ومطعػػت  ..!!..  لػػم ي نػػيهت  ، فمػػت اػػدة ،مػػاؿ يويػػف ي دػػه السػػةـ 
 .لمر ة العزيز  لال يندما سيه هت   م ي نيهت  ول..!!.. ، مت ال  اح 

 :ومد ذكر اهلل ذلب في ك ابه العزيز مائًة 

                                                    
                             SS  يىسفيىسف  

                                                 
 . سابورى يت كعب اوييارسا ه صايب المواهب يت الحافظ الند ٘
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 :ا ييد اهلل سيف يدث لسددوهما المي يدث لسددسا يو 
لمػاذا !! ..، ..  ... فكء وايدة مت بنػات مػريش رغيػت فػي الػزواج مػت ييػد اهلل

 :وكاف ي بو في و،هه وواضحاً وضوح الشم  ، لنور ريوؿ اهلل المو،ود في و،هه  ؟

   ٌْ ٚبُٝٓا ٖٛ غا٥طٚبُٝٓا ٖٛ غا٥ط، ، ست٢ أْ٘ ٕا ؾس٣ َٔ ايصبح ٚؾساٙ أبٛٙ َا١٥ ٌْ ست٢ أْ٘ ٕا ؾس٣ َٔ ايصبح ٚؾساٙ أبٛٙ َا١٥   ٗ ٗ
نٌ ٚاسـس٠ تكـٍٛ   نٌ ٚاسـس٠ تكـٍٛ   ، ، ضبع ْػا٤ خًـ بعهٗٔ ضبع ْػا٤ خًـ بعهٗٔ ايٛطٜل تعطنت ي٘ أايٛطٜل تعطنت ي٘ أ

ٍَ ٍَ: تعا ٚأعٛٝو َا٥ـ١ ْـٌ َجـٌ ايـص٣ شبـح َـٔ       ٚأعٛٝو َا٥ـ١ ْـٌ َجـٌ ايـص٣ شبـح َـٔ       ..!!.. ..!!.. اٯٕ اٯٕ   ع٢ًٖع٢ًٖ  عِِعقٜقٜ  : تعا
  ؾٝكٍٛ هلٔ: ؾٝكٍٛ هلٔ: ؟... ؟... أدًو أدًو 

  ؾأغتبٝٓ٘ؾأغتبٝٓ٘  سٌ سٌ   ٫ ٫   اؿٌ اؿٌ  ٚ ٚ  \  زْٚ٘زْٚ٘    أَا اؿطاّ ؾإُاتأَا اؿطاّ ؾإُات
  و٢ُ ايهطِٜ عطن٘ ٚزٜٓ٘و٢ُ ايهطِٜ عطن٘ ٚزٜٓ٘  \  تبػٝٓ٘تبػٝٓ٘  ؾهٝـ با٭َط ايصٟؾهٝـ با٭َط ايصٟ

ؾدٛب ي٘ أبٛٙ آ١َٓ بٓت ٖٚب ؾدٛب ي٘ أبٛٙ آ١َٓ بٓت ٖٚب 
((66))

    

فػػي   ف معظػػم سسػػا  مػػريش مرضػػت  ؛ اب السػػدرة يحكػػك ك  ػػ، لد ػػ  زوا،ػػه بهػػا  وفػػي
،  بػػػدوف زواج ي ػػػك مػػػ ت   وظ  ػػػت  ، الػػػزواج  رفضػػػت   و ف مػػػائ ك لمػػػر ة مػػػنهت  ، ت ػػػب ال د ػػػه 
 ،ماؿ سور ريوؿ اهلل في ييد اهلل .  وسهت فاتهت  

 

R إ إ يب يف األنَٛيب يف األنَٛايَّايَّ  ٛٔزٛٔزُُْْ  ُٛزُٛزُُٗٗظُُظ  
yy  yy  yy  yy  yy  yy    yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 

 .......  هما النور المحمدى لما آف  واف ظهورم 
                                                 

 . روام  بو النعدم والخرئطك وابت يساكر يت ابت يياس(ٙ 
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 ، وهدو له اورض ، فاد هدو له الم كوت ، هدو اهلل ييحاسه وتعالك الكوف ك ه له 
هدوهػػا لهػػما ، وهدػػو لػػه ي ػػك الجمػػادات ، وهدػػو لػػه ي ػػك الحدواسػػات ، وهدػػو لػػه السػػموات 

بػه اهلل مػت الظ مػات للػك النػور  فدهدى، وف هما النور المي يدسرج العالم ك ه ، النور 
 مت ظ مات الك ر للك سور ا يماف وربنا ياوؿ ينه :.... 

                                  
UU  2424  SS املائدج املائدج  

لكػػت " ، مػد ،ػا كم مػػت اهلل سػور ك ػػاب ميػدت: "لاػػاؿ ؛ ف ػو كػاف النورهػػو الك ػاب 
،  ى هػػما غدػػر هػػما  -ف الػػواو تا ضػػك الم ػػايرة و -والك ػػاب اػػي  آهػػر ، النػػور اػػي  

 :ومت سايد   هرى 
وال فػي ، ال في اػم  ، كاف لذا مشك ال يرى له في ظء  yy  فإف ريوؿ اهلل

هػػػما با ضػػػاف  للػػػك  سػػػه صػػػ وات اهلل ، الػػػمى ال يػػػرى لػػػه ظػػػء هػػػو النػػػور فاػػػ  و  -ممػػػر 
، ......   صػػػحابه  ويػػػرام، كػػػاف لذا تك ػػػم كػػػاف النػػػور يخػػػرج بػػػدت هنايػػػام ،  ويػػػةمه ي دػػػه 

 وتحكك في ذلب السددة يائش  :

     ــٟا ــٝ٘ ثٛب ــٟا   أْٗــا ناْــت ؽ ــٝ٘ ثٛب ــط٠  ، ، أْٗــا ناْــت ؽ ــط٠  ؾٛقعــت اإلب ــأ إكــباح  ، ، ؾٛقعــت اإلب ــأ إكــباح  ٚأْٛؿ ، ، ٚأْٛؿ
ؾذـأ٠  ؾذـأ٠    yy  ؾـسخٌ ضغـٍٛ اهلل  ؾـسخٌ ضغـٍٛ اهلل  ، ، ؾأخصت تبشح عٔ اإلبط٠ ؾًِ ػسٖا ؾأخصت تبشح عٔ اإلبط٠ ؾًِ ػسٖا 

ضأت ع٢ً ٖصا ايٓٛض اإلبط٠ ضأت ع٢ً ٖصا ايٓٛض اإلبط٠ ، ، ؾػٛع ْٛض َٔ ٚدٗ٘ َٔ ا٭ضض إٍ ايػُا٤ ؾػٛع ْٛض َٔ ٚدٗ٘ َٔ ا٭ضض إٍ ايػُا٤ ، ، 
  ا ا ٚأنًُت خٝٛٗٚأنًُت خٝٛٗ، ، ٚٚنعت ؾٝٗا اـٝ٘ ٚٚنعت ؾٝٗا اـٝ٘ ، ، 

((77))  

                                                 
 الندسابورى في تاريخه   ارؼ المصط ك ( وابت يساكر يت يائش  . ٚ
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هدػػػو لػػػه كػػػء اػػػي  فػػػي ...... ، هػػػما النػػػور لمػػػا  راد اهلل يػػػيحاسه وتعػػػالك ظهػػػورم 
 ..!!.. :والمكاف  ..!!.. ، الزماف

ويػػددسا يدسػػك ي دػػه ، مػػه بكػػء اػػي  ينػػه و فسػػددسا مويػػك ي دػػه السػػةـ  هيػػر م
ي ك كاف  ييار الدهػود وي مػا  النصػارى يعرفػوف كػء ، السةـ  هير  م ه بكء اي  ينه 

، فدعرفػػػػوف الشػػػػهر الػػػػمى يم ػػػػت بػػػػه  مػػػػه ، والشػػػػهر الػػػػمى يػػػػدولد فدػػػػه ، ينػػػػه  اػػػػي 
والسػػن  ، والشػػهر الػػمي يػػدخرج فدػػه للػػك الػػدمت ، والشػػهرالمي يػػدخرج فدػػه للػػك الشػػاـ 

 والومت المي يدها،ر فده مت مك  للك المدين  . ، ال ك يدنزؿ ي ده فدها الويك 
  

R ُٕميمََيإٔٔإ ُٕا     ِِ٘٘تِِتجََجعِِعبِبِ  ٌٌََقبَِقبَِ  يبيبََّّايايبِبِ  عٕٕعبَّبَّتُتُ  ا
yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy    yy  yy  yy  yy 

ع    يػػعد الحمدػػرى ( يػػمع يػػت يهػػود ي ػػك  ف م كػػاً مػػت م ػػوؾ الػػدمت ايػػمه تي ػػ
فػػمهب للػػك ، وذلػػب ميػػء مػػدةد الريػػوؿ ب ةهمائػػ  يػػن  ، وكػػاف يكػػرم الدهػػود ، المدينػػ  

 ...... :الدهود لداضك ي دهم 

   اٍ ي٘ :اٍ ي٘ :ٚقٚقـ ، ـ ،     امس٘ ؾاٌَٜٛامس٘ ؾاٌَٜٛ    --ؾدطز ي٘ عامل َٔ عًُا٤ ايٝٗٛز ؾدطز ي٘ عامل َٔ عًُا٤ ايٝٗٛز......  
قاٍ يـ٘  قاٍ يـ٘  ، ، ٜا د٬ي١ إًو إْو ئ تػتٛٝع إٔ تكه٢ ع٢ً ٖصٙ ايبًس٠ ٜا د٬ي١ إًو إْو ئ تػتٛٝع إٔ تكه٢ ع٢ً ٖصٙ ايبًس٠ 

إٕ ٖــصٙ ايبًــس٠ غــتهٕٛ َٗــادط ْبــ٢ آخــط إٕ ٖــصٙ ايبًــس٠ غــتهٕٛ َٗــادط ْبــ٢ آخــط   ........ٕــاشا ؟ قــاٍ يــ٘ :ٕــاشا ؟ قــاٍ يــ٘ :  ........  ::
ؾطدع إًو عٔ ؾطدع إًو عٔ ، ، ٚأْكاضٙ قّٛ َٔ ايُٝٔ ٚأْكاضٙ قّٛ َٔ ايُٝٔ ، ، ٚتهٕٛ زاض إقاَت٘ ٚتهٕٛ زاض إقاَت٘ ، ، ايعَإ ايعَإ 

ــ٘ ٗ غــعِٖٚ   ــ٘ ٗ غــعِٖٚ  ضأٜ ــٟا يطغــٍٛ اهلل  ، ، ضأٜ ــٟا يطغــٍٛ اهلل  ٚبٓــ٢ بٝت   --  فدػػهفدػػه  ي ػػك لذا هػػا،ر يسػػكتي ػػك لذا هػػا،ر يسػػكت  --ٚبٓــ٢ بٝت
ٚأعٛــ٢ ٚأعٛــ٢   --  ويػػددهم  ربعمائػػ  يػػالمويػػددهم  ربعمائػػ  يػػالم  --ٚأسهــط فُٛعــ١ َــٔ ايعًُــا٤ ايــصٜٔ َعــ٘ ٚأسهــط فُٛعــ١ َــٔ ايعًُــا٤ ايــصٜٔ َعــ٘ 
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، ، ٚأَــطِٖ إٔ ٜػــهٓٛا ٗ ٖــصٙ ايبًــس٠ ٚأَــطِٖ إٔ ٜػــهٓٛا ٗ ٖــصٙ ايبًــس٠ ، ، ْٚؿكــ١ ْٚؿكــ١ ، ، يهــٌ عــامل َــِٓٗ داضٜــ١ يهــٌ عــامل َــِٓٗ داضٜــ١ 
ٚتــطى هلــِ نتابــٟا ٜػــًُْٛ٘  ٚتــطى هلــِ نتابــٟا ٜػــًُْٛ٘  ، ، آظضٚٙ ْٚكــطٚٙ آظضٚٙ ْٚكــطٚٙ ، ، ستــ٢ إشا دــا٤ ٖــصا ايٓبــ٢  ستــ٢ إشا دــا٤ ٖــصا ايٓبــ٢  

  يًٓب٢ َٚهتٛب ؾٝ٘ : يًٓب٢ َٚهتٛب ؾٝ٘ : 

ــ    ؾــــٗستؾــــٗست ــعًــ ــس   ٢٢عًــ ــس أٓــ ــ٘   أٓــ ــ٘ أْــ ــٛ  \أْــ ــٛضغــ ــا  ٍ ٍ ضغــ ــاَــــٔ اهلل بــ َِٓــــٔ اهلل بــ ــ ِٓض٣ ايٓػــ ــ   ض٣ ايٓػــ
ــٛ ــٛؾً ــٖس    ؾً ــٖسَ ــط٣    َ ــط٣عُ ــطٙ      إٍإٍ    عُ ــطٙعُ ــريٟا    \  عُ ــريٟا  يهٓــت ْك ــ٘  يهٓــت ْك ــ٘ي ــٔ    ي ــٔٚاب ِٓ    ٚاب ــ ِٓع ــ   ع

  غِٓغِٓ  نٌنٌعٔ قسضٙ عٔ قسضٙ   ٚؾٓطدت ٚؾٓطدت   \  أعسا٤ٙأعسا٤ٙ  ٚدايست بايػٝـٚدايست بايػٝـ

وهػما ا يمػاف وهػما ا يمػاف   --ٚطاف بٗا ٚطاف بٗا ، ، ٚشٖب إٍ ايهعب١ ؾػػًٗا ٚشٖب إٍ ايهعب١ ؾػػًٗا ، ، ؾآَٔ بايٓب٢ ؾآَٔ بايٓب٢ 

ٜٚٗــادط ضغــٍٛ اهلل إٍ ٜٚٗــادط ضغــٍٛ اهلل إٍ   --ويمػػر الػػزمت ويمػػر الػػزمت ، ، بريػػوؿ اهلل كػػاف ميػػء بع  ػػه ب ةهمائػػ  يػػاـ بريػػوؿ اهلل كػػاف ميػػء بع  ػػه ب ةهمائػػ  يػػاـ 
١ٓ ، ٚنٌ ٚاسس َٔ أًٖٗا ٜطٜس إٔ ٜأخص ضغٍٛ اهلل إٍ بٝتـ٘ ، ؾٝكـٍٛ   ١ٓ ، ٚنٌ ٚاسس َٔ أًٖٗا ٜطٜس إٔ ٜأخص ضغٍٛ اهلل إٍ بٝتـ٘ ، ؾٝكـٍٛ   إسٜإسٜ

يٓاقـ١ عٓـس بٝـت أبـ٢ أٜـٛب      يٓاقـ١ عٓـس بٝـت أبـ٢ أٜـٛب      ؾتـأت٢ ا ؾتـأت٢ ا ، ، ايٓاق١ ؾإْٗـا َـأَٛض٠   ايٓاق١ ؾإْٗـا َـأَٛض٠     هلِ : زعٛاهلِ : زعٛا
  ..((88))ٚت ى ٚت ى   ا٭ْكاض٣ا٭ْكاض٣

وهما اليدت الػمي ..... ، فإذا بوبك  يوب اوسصارى هما مت يةل  كيدر الع ما  
 ....   yyبنام لريوؿ اهلل  ع الميكاف بدت تي  ،  يسكنه  بو  يوب 

ف م ينزؿ ص وات اهلل ويةمه ي ده لال فػي بد ػه الػمى بنػام لػه اهلل يػيحاسه وتعػالك 
 .مت هةهمائ  ياـ ي ك يد تيع 

                                                 

(
ٛ
وابت يعد يت ابت ، رواها السمهودى في وفا  الوفا " تاري  المدين  " ، وابت ديةف في " السدرة النيوي  "  (

 ينهما .رضك اهلل  يياس
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R ََِِْْ٘٘تِِتجََجعِِعبِِبٕ ِبٕ ِبصََصٟ َٜٟ َٜٔ ِذٔ ِذبِبِ  ٍفٍفِِٝٝضََض  ٤َٛ٤َٛ٠ُُ٠بُُب  yy    
yy  yy  yy  yy  yy  yy    yy  yy  yy  yy 

 :فالكوف ك ه كاف يعرؼ كء اي  يت بع  ه 
ولػػػملب فػػػإف ييػػػد المط ػػػب لمػػػا ذهػػػب للػػػك الػػػدمت يهنػػػك  يػػػدف بػػػت ذى يػػػزف 

ماب هم و ده هم بدت الضػداف  ، ومػاؿ ، ومعه ،ماي  مت مريش ، باس صارم ي ك الحيش  
 لهم :

     ٜـّٛ َــٔ ا٭ٜـاّ زعـا عبــس    ٚٗ ٜـّٛ َــٔ ا٭ٜـاّ زعـا عبــس    ، ، ٚتـطنِٗ ٕــس٠ ؾـٗط   ٚتـطنِٗ ٕــس٠ ؾـٗط   ، ، اْتٛـطٚا ٖٓـا   اْتٛـطٚا ٖٓـا ٗٚ
إدـعٕٚ  إدـعٕٚ  ٚايعًـِ  ٚايعًـِ  ، ، إ٢ْ أدس ٗ ايهتـاب إهٓـٕٛ   إ٢ْ أدس ٗ ايهتـاب إهٓـٕٛ   ....  إًٛب ٚقاٍ ي٘ :إًٛب ٚقاٍ ي٘ :

  ،ّّ،ٚخٛطٟا دػُٝا ٚخٛطٟا دػُٝا ، ، خ ٟا عُٟٛٝا خ ٟا عُٟٛٝا ، ، ايص٣ اخرتْاٙ أْؿػٓا ًٚٓٓاٙ زٕٚ غريْا ايص٣ اخرتْاٙ أْؿػٓا ًٚٓٓاٙ زٕٚ غريْا 
ٚيـو  ٚيـو  ، ، ٚيطٖٛو عاَـ١  ٚيطٖٛو عاَـ١  ، ، ٚؾه١ًٝ ايٛؾا٠ يًٓاؽ ناؾ١ ٚؾه١ًٝ ايٛؾا٠ يًٓاؽ ناؾ١ ، ، ؾٝ٘ ؾطف اؿٝا٠ ؾٝ٘ ؾطف اؿٝا٠ 

َجًو أٜٗا إًو َٔ غـط ٚبـط   َجًو أٜٗا إًو َٔ غـط ٚبـط   ... ... ؾكاٍ عبس إًٛب :ؾكاٍ عبس إًٛب :"، "،   خاق١ خاق١ 
إشا ٚٔيس إشا ٚٔيس   ......قاٍ :قاٍ :، ، ؾُا ٖٛ ؾساى أٌٖ ايٛبط ظَطٟا ) ْاعات ( بعس ظَط ؟ ؾُا ٖٛ ؾساى أٌٖ ايٛبط ظَطٟا ) ْاعات ( بعس ظَط ؟ ، ، 

ٚيهـِ بـ٘   ٚيهـِ بـ٘   ، ، ناْت يـ٘ اإلَاَـ١   ناْت يـ٘ اإلَاَـ١   ، ، ب٘ ع١َ٬ بٌ نتؿٝ٘ ؾا١َ ب٘ ع١َ٬ بٌ نتؿٝ٘ ؾا١َ ، ، بتٗا١َ غ٬ّ بتٗا١َ غ٬ّ 
! ، ! ، أبٝت ايًعٔ أبٝت ايًعٔ ... ...   ؾكاٍ عبس إًٛب :ؾكاٍ عبس إًٛب :  ،،  ايععا١َ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َايععا١َ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ

، ، ٚي٫ٛ ٖٝب١ إًو ٚإعٛاَ٘ ٚإد٬ي٘ ٚي٫ٛ ٖٝب١ إًو ٚإعٛاَ٘ ٚإد٬ي٘ ، ، يكس أبت غري َا آب ب٘ ٚاؾس قّٛ يكس أبت غري َا آب ب٘ ٚاؾس قّٛ 
ٍ   ، ، يػأيت٘ َٔ بؿـاضت٘ إٜـا٣ َـا أظزاز بـ٘ غـطٚضٟا      يػأيت٘ َٔ بؿـاضت٘ إٜـا٣ َـا أظزاز بـ٘ غـطٚضٟا       ٍ قـا غـٝـ بـٔ ش٣   غـٝـ بـٔ ش٣     قـا
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، ،   بـٌ نتؿٝـ٘ ؾـا١َ   بـٌ نتؿٝـ٘ ؾـا١َ   ، ، امسـ٘ قُـس   امسـ٘ قُـس   ، ، أٚ قس ٚيس أٚ قس ٚيس ، ، ٖصا سٌ ٜٛيس ؾٝ٘ ٖصا سٌ ٜٛيس ؾٝ٘ ... ...   ٜعٕ :ٜعٕ :
 باعجـ٘ دٗـاضٟا    باعجـ٘ دٗـاضٟا   ٚاهللٚاهلل، ، قس ٚدسْاٙ َطاضٟا قس ٚدسْاٙ َطاضٟا ، ، ٜٚهؿً٘ دسٙ ٚعُ٘ ٜٚهؿً٘ دسٙ ٚعُ٘ ، ، ّٛت أبٛٙ ٚأَ٘ ّٛت أبٛٙ ٚأَ٘ 

ٜٚهـطب هلـِ ايٓـاؽ عـٔ     ٜٚهـطب هلـِ ايٓـاؽ عـٔ     ، ، ٜعـٓع بٗـِ أٚيٝـا٤ٙ    ٜعـٓع بٗـِ أٚيٝـا٤ٙ    ، ، ٚداعٌ ي٘ َٓا أْكاضٟا ٚداعٌ ي٘ َٓا أْكاضٟا ، ، 
، ، ٜٚعخط ايؿـٝٛإ  ٜٚعخط ايؿـٝٛإ  ، ، ٓٔ ٓٔ ٜٚػتبٝح ب٘ نطا٥ِ ا٭ضض ، ٜعبس ايطٜٚػتبٝح ب٘ نطا٥ِ ا٭ضض ، ٜعبس ايط، ، عطض عطض 

ــٓريإ   ــس اي ــٓريإ  ٚىُ ــس اي ــ، ، ٚىُ ــٜٚهٚػ ــإ ٜٚهٚػ ــإ ط ا٭ٚث ــٌ  ، ، ط ا٭ٚث ــ٘ ؾك ــٌ  قٛي ــ٘ ؾك ــسٍ  ، ، قٛي ــ٘ ع ــسٍ  ٚسهُ ــ٘ ع ــأَط ، ، ٚسهُ ــأَط ٜ ٜ
: : قاٍ عبـس إًٛـب   قاٍ عبـس إًٛـب   ، ، ٢ٜٗٓٚ عٔ إٓهط ٜٚبًٛ٘ ٢ٜٗٓٚ عٔ إٓهط ٜٚبًٛ٘ ، ، بإعطٚف ٜٚؿعً٘ بإعطٚف ٜٚؿعً٘ 

، ، ِٚا أَـطى  ِٚا أَـطى  ، ، ٚع٬ نعبو ٚع٬ نعبو ، ، ٚغعس دسى ٚغعس دسى ، ، داضى داضى   أٜٗا إًو عٖعأٜٗا إًو عٖع.... .... 
كس أٚنـح  كس أٚنـح  ؾٌٗ إًو غاض٣ بإؾكاح ؟ ؾؾٌٗ إًو غاض٣ بإؾكاح ؟ ؾ، ، ٚزاّ ًَهو ٚزاّ ًَهو ، ، ٚطاٍ عُطى ٚطاٍ عُطى 
ٚايبٝـت ش٣  ٚايبٝـت ش٣  : .... : .... قـاٍ غـٝـ بـٔ ش٣ ٜـعٕ     قـاٍ غـٝـ بـٔ ش٣ ٜـعٕ       ،،بعض اإلٜهـاح  بعض اإلٜهـاح  

ٙ ٙ إْو ٜا عبس إًٛب ؾٗسإْو ٜا عبس إًٛب ؾٗس، ، ٚايع٬َات ع٢ً ايٓكب ٚايع٬َات ع٢ً ايٓكب ، ، اؿذب اؿذب 
  ........  ؾكـاٍ غـٝـ :  ؾكـاٍ غـٝـ :  ، ، عبـس إًٛـب غـادسٟا    عبـس إًٛـب غـادسٟا      قـاٍ ؾدـطٖ  قـاٍ ؾدـطٖ  ، ، ب٬ نـصب  ب٬ نـصب  

ٗـ ، ، ٚع٬ أَطى ٚع٬ أَطى ، ، ؾكس ثًر قسضى ؾكس ثًر قسضى ، ، اضؾع ضأغو اضؾع ضأغو  ٗـ ؾ أسػػـت ؾـ٦ٟٝا   أسػػـت ؾـ٦ٟٝا     ٌٌؾ
! ، ! ، ْعِ أٜٗا إًو ْعِ أٜٗا إًو :.... :.... ًب ًب قاٍ عبس إٛقاٍ عبس إٛ  .... ،.... ،  ٖا شنطت يو ؟ٖا شنطت يو ؟

ؾعٚدتـ٘ نطّـ١ َـٔ    ؾعٚدتـ٘ نطّـ١ َـٔ    ، ، ٚعًٝ٘ ضؾٝكٟا ٚعًٝ٘ ضؾٝكٟا ، ، ٚنٓت ب٘ َعذبٟا ٚنٓت ب٘ َعذبٟا ، ، إْ٘ نإ ٍ ابٔ إْ٘ نإ ٍ ابٔ 
ؾذـا٤ت  ؾذـا٤ت  ، ، نطا٥ِ ق٢َٛ آ١َٓ بٓت ٖٚب بٔ عبس َٓاف بٔ ظٖطٙ نطا٥ِ ق٢َٛ آ١َٓ بٓت ٖٚب بٔ عبس َٓاف بٔ ظٖطٙ 

بـٌ نتؿٝـ٘   بـٌ نتؿٝـ٘   ، ، ٚنؿًتـ٘ أْـا ٚعُـ٘    ٚنؿًتـ٘ أْـا ٚعُـ٘    ، ، َٚـات أبـٛٙ ٚأَـ٘    َٚـات أبـٛٙ ٚأَـ٘    ، ، ٝتـ٘ قُـسا   ٝتـ٘ قُـسا   ٚمٖسٚمٖس، ، بػ٬ّ بػ٬ّ 
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ٝ ، ، ٚؾٝ٘ نٌ َا شنطت َٔ ع١َ٬ ٚؾٝ٘ نٌ َا شنطت َٔ ع١َ٬ ، ، ؾا١َ ؾا١َ  ٝ ؾكاٍ غـ إٕ ايـصٟ  إٕ ايـصٟ  .... ....   ـ :ـ :ؾكاٍ غـ
ؾإِْٗ ي٘ أعسا٤ ؾإِْٗ ي٘ أعسا٤ ، ، ٚاسصض عًٝ٘ ايٝٗٛز ٚاسصض عًٝ٘ ايٝٗٛز ، ، ؾاستؿٜ بابٓو ؾاستؿٜ بابٓو ، ، شنطت يو سل شنطت يو سل 

َا شنطت يو زٕٚ ٖـصا ايـطٖ٘   َا شنطت يو زٕٚ ٖـصا ايـطٖ٘     ٚاط٢ٛٚاط٢ٛ، ، ٚئ هعٌ اهلل هلِ عًٝ٘ غب٬ٟٝ ٚئ هعٌ اهلل هلِ عًٝ٘ غب٬ٟٝ ، ، 
ؾإ٢ْ يػـت آَـٔ إٔ ٜسخًـِٗ ايتشاغـس َـٔ إٔ ٜهـٕٛ       ؾإ٢ْ يػـت آَـٔ إٔ ٜسخًـِٗ ايتشاغـس َـٔ إٔ ٜهـٕٛ       ، ، ايص٣ َعو ايص٣ َعو 

ً ، ، يو ايطٜاغ١ ؾٝبػٕٛ يو ايػٛا٥ٌ يو ايطٜاغ١ ؾٝبػٕٛ يو ايػٛا٥ٌ  ً ٜٚٓكبٕٛ يو اؿبا٥ٌ ِٖٚ ؾـاع ٕٛ ٕٛ ٜٚٓكبٕٛ يو اؿبا٥ٌ ِٖٚ ؾـاع
يػـطت  يػـطت  ، ، ٚي٫ٛ أ٢ْ أعًِ إٔ إـٛت فتـاس٢ قبـٌ َبعجـ٘     ٚي٫ٛ أ٢ْ أعًِ إٔ إـٛت فتـاس٢ قبـٌ َبعجـ٘     ، ، أٚ أبٓا٩ِٖ أٚ أبٓا٩ِٖ ، ، 

ؾـإ٢ْ أدـس ٗ ايهتـاب    ؾـإ٢ْ أدـس ٗ ايهتـاب    ، ، غ٢ًٝ ٚضدًـ٢ ستـ٢ أقـري بٝجـطب زاض ًَهـ٘      غ٢ًٝ ٚضدًـ٢ ستـ٢ أقـري بٝجـطب زاض ًَهـ٘      
، ، َٚٛنـع قـ ٙ   َٚٛنـع قـ ٙ   ، ، إٔ ٜجـطب اغـتشهاّ أَـطٙ    إٔ ٜجـطب اغـتشهاّ أَـطٙ    : : ٚايعًِ ايػابل ٚايعًِ ايػابل ، ، ايٓاطل ايٓاطل 

  ....((99))ٚأٌٖ ْكطت٘ ٚأٌٖ ْكطت٘ 
 . للك آهر هما الحديث الطويء.......... ..

 

R ِِٙٙدِِديِِيمبِٛمبِٛ  تُُتاااَزاَزػََػايِبايِب  yy    
yy  yy  yy  yy  yy  yy    yy  yy  yy  yy 

لعػػػب الجػػػت بعاػػػوؿ النػػػاس ، والجػػػت ين شػػػروف فػػػي ف ػػػرة  yyميػػػء ريػػػوؿ اهلل 
 yyفالمػػدة ال ػػك بػػدت يػػددسا يدسػػك وريػػوؿ اهلل ، ضػػعف ا يمػػاف ، واس شػػار الجهػػء 

                                                 

(
ٜ
بت يدف بت ذى ، مت طري  ي ر بت زري  ،  ، واليدهاكو بو سعدم ، روام ا ماـ الماوردى في  يةـ النيوة  (

 . يزف يت  بده
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 :تسمك   ال  رة ( 
هاصػػ  و ف الجػػت مػػت طيدعػػ هم ال ػػي فطػػرهم ، وفػػي هػػمم ال  ػػرة ط ػػا الجػػت وب ػػوا 

 ..!!..،الخ ػػػ  والطػػػدش ؛ فح ػػػك المػػػؤمندت مػػػنهم ي ػػػك هػػػمم الشػػػاك     دهػػػا اهلل ي
 ولملب 

 سسمع يت يري   ذاهم لإلس  . 
فدػؤذوسهم ويضػروسهم ، ا س  في لحظات الضعف والخػوؼ  فيعضهم كاف يم   
ب منهم فدنط  ي ك  لسػن هم ، ويخيػر النػاس بواػدا  يخ وسهػا ، وبعضهم كاف الجت ي م   

 :  عوا ي دها  يد ، ولكت الجت يروسها مت باب موؿ اهلل ، ولم يط

                                          
WW1212  SSاألعزافاألعزاف  

الػمي  ي ػك لسػاسه مػت ا سػ  ي اػب بالكػاهت ، والجػت   فكاف الػمي ينطػ  الجػت  
، وفشػك  مػرهم فػي الجزيػرة ومػد ذاع صػدت هػؤال  الكهػاف ، يوتك الكاهت يسمك ال ػابع 

لك ػػػرة لس شػػػار الجهػػػء والمػػػرض ، وليمػػػاف النػػػاس بالخرافػػػات  yyالعربدػػػ  ميػػػء بع  ػػػه 
واووهػػاـ ، ي ػػك  سهػػم  وهمػػوا النػػاس  ف  يػػدهم لذا  مسػػك ي دػػه ال دػػء فػػي مكػػاف م ػػر ، 
ويريد  ال يؤذيه  يد فع ده  ف ياوؿ : "  يوذ بكيدر هما الوادى " وسهم صػاروا يع اػدوف 

 لكء وادى ادطاف يحمده .  ف 
 لدضػء  ، ومنهم مػت كػاف يػدهء فػي ،ػوؼ اوصػناـ لدػميع سيػو ايػ رمه مػت السػما  

النػػػػاس ؛ ويجع هػػػػم يع اػػػػدوف  ف هػػػػمم اويجػػػػار آلهػػػػ  تسػػػػمع وتنطػػػػ  وتعػػػػرؼ ال دػػػػب ، 
 ف عػب الجػت  ، فدساريوف للك لرضائها بعيادتهػا ، وتاػديم الػمبائ  واوطعمػ  كاػرابدت لهػا 

وا النػػػػاس يػػػػت الطريػػػػ  مػػػػت هػػػػمم الطػػػػرؽ ، ي ػػػػك هربػػػػوا العاائػػػػد ، و ضػػػػ   بعاػػػػوؿ النػػػػاس 
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 المس ادم . 
  َٓع اجلٔ َٔ اضرتام ايطُع َٓع اجلٔ َٔ اضرتام ايطُع 







  

ػػػ ،   ال اد ػػػ، للػػػك بطػػػت السػػػددة آمنػػػ  المصػػػوس  ... دى وينػػػدما اس اػػػء النػػػور المحم 
 الناد   ،

ك مػت يصػء للدهػا ، ف ط ػ  ي ػ فالسما  ،هزت مدافع تط   صواري  ساريػ  مضػادة ل جػت  
  ا ....اهابا رصدا  ى صاروهاً يحرمه فور  مت الجت  

                              .الجت 
ايػػ راؽ السػػمع ، وضػػع ت اػػوك  الجػػت ، ي ػػك  ف ك دػػراً مػػت النػػاس   تفحرمػػوا مػػ

 اً ياوؿ له :يسمع صوت؛ يع ػكاف يندما يس عدم بكيدر الوادى كما هو الم   

   ٌَّ َّٗ  إ ٌ  ي  انز   آخس   َث ٔ   د  ن  ُٔ  د  ق   ا  ٍ  هٛى ي  انع   ًٛع  انسَّ  تاهلل   ٕذُ أعُ  : م  قُ ف  ،  إال تاهلل  اذُ ع  ت  س  ال ُٚ  ، 

   .ٛىج  اٌ انسَّ ٛط  انشَّ 

 :ولملب تروى لنا ك ب ال اري  ا يةمك 
اويػ وب ده ػوا ا يػةـ يػت طريػ  الجػت بهػما ؛  ف ما يزيػد ي ػك المػائ ك ر،ػء 

 ...: yy  وهكما كاف مت اليشائر بوالدته، المي ذكرسام آس اً 
 ، ومنع اي راؽ يمعه لخير السما  .  ...  ، ومنع ارورم ...  وة الجت  منع يط  

  زؤٜا عبد املٖطًبزؤٜا عبد املٖطًب






  

فػػي  yyييػػد المط ػػب ،ػػد الريػػوؿ مػػا رآم : ......  يضػػاً مػػت هػػمم اليشػػريات 
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 :ر ليمايدء وهو سائم في يج، منامه 

  ــُْــ  زََزطََطأْــ٘ َخــأْــ٘ َخــ ِٔ  ْٛضْٛضُْ َِٔــ ــٜٜٚٚ  َــ ــِٗ ــَتــبَبَََْْ  ِِٖٖ، ُثــ، ُثــ  اضَباضَبإَػــإَػــََٚٚ  اضَماضَمٮ إَؿــٮ إَؿــََــََــ  طٙٔطِٙٔٗ   ِتِتَت
َٗت أغَكت أغَكؾاَتَسؾاَتَس  ط٠٠ط٠٠ذََذؾََؾ َٗاْ َّكٜٜكُا٤ ، ٜؾُا٤ ، ٜؾإٍ ايٖػإٍ ايٖػ  ض٢ض٢ا٭ِضا٭ِض  ِِٔٔٗا َٔٗا َُٔٚعُٚعؾُطؾُطا َٚا َٚاْ َّا   َََ٘ٔ٘ٔٛٔٛٔٔ ََْٔ َْ  ا
٩َٜ٩َُٜٙضُُض  ا قٖلا قٖل٤ٕ٤ٕ  ا ، َٚا ، َٚعََعع٢ع٢ؾٜٜؾ ُٙا ٢ًٖٔ ايٜه٢ً ايٜهعََع  ا ٖٔا     ََِِٔٔٔٔ  زُُزطُُطدِِدََٝٝغََغ....: :   ُُ٘٘يٜيٜ  ايِتايِتقٜٜق...، ...،   ١ٔٔ١ََٓٓا

ُٔسٔسََٜٜٔ  سْْسيٜيََٜٚٚ  وٜٜؤًبًٔبقُُق ُٜٔ ِٖ  ُُ٘٘يٜيٜ  ٜ ِٖأ       ((1010))ض٢ض٢ا٭ِضا٭ِض ٚ ََٚ  أتأتاَٚاَََُُٚايٖػايٖػ  ٌٌُُأ
 :به و دسام ، وام ه بعط ه ورياي ه فار   yy فعرؼ ذلب لريوؿ اهلل

   ست٢ أْ٘ نإ ٫ ٜػتٛٝع أسس إٔ هًؼ ع٢ً غذازت٘ إؿطٚؾ١ ظٛاض ست٢ أْ٘ نإ ٫ ٜػتٛٝع أسس إٔ هًؼ ع٢ً غذازت٘ إؿطٚؾ١ ظٛاض
هلِ هلِ   ايهعب١ إ٫ ٖصا ايػ٬ّ ، ٚقس ُٖٛا َط٠ َٓع٘ َٔ اؾًٛؽ عًٝٗا ، ؾكاٍايهعب١ إ٫ ٖصا ايػ٬ّ ، ٚقس ُٖٛا َط٠ َٓع٘ َٔ اؾًٛؽ عًٝٗا ، ؾكاٍ

  زعٛا اب٢ٓ ٖصا ٫ٚ ُٓعٛٙ ، ؾإْ٘ غٝهٕٛ ي٘ ؾإٔزعٛا اب٢ٓ ٖصا ٫ٚ ُٓعٛٙ ، ؾإْ٘ غٝهٕٛ ي٘ ؾإٔ  ::
  ((1111))  

  أصشاب ايفٌٝأصشاب ايفٌٝ






  

 :م اليشائرما يدث وصحاب ال دء مومت ،م   ه
ػػ   ، ومعػػه فاػػد ذهػػب  برهػػ  بجدشػػه ، وكػػاف معػػه همسػػ  آالؼ ، واتجػػه سحػػو مك 

 ال دء الضخم لكي يهدـ الكعي   .
فضػػربوا ،   فاػػد كػػاسوا مشػػركدت هػػء مك ػػومػػد كػػاف  برهػػ  ومػػت معػػه سصػػارى ، و مػػا  

ػػ،   الحصػػار يػػوؿ مك ػػ   بػػرؾ ولػػم ي حػػرؾ ؛ فػػإذا و،هػػوم للػػك وك مػػا و،هػػوا ال دػػء للػػك مك 
                                                 

(
ٔٓ

 .  هر،ه  بو سعدم وابت هشاـ والسدوطك مت طري   بك بكر بت ييد اهلل بت  بك  ،هم يت  بده يت ،دم (
(
ٔٔ

 .  هر،ه اليدهاك يت الزهرى (
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ن ػار ، ف ػم يػزدم ذلػب اة بالفنخسوم بويداخ الحديػد المحم ػ،  ي ،ه   هرى يار مسرياً 
 .لال لصراراً 

ويمػر ، وكػء طػائر مػنهم وبدنما هم ي ك ذلب ، لذا بطدور توتك مت ،ه  اليحػر ا
  السمسػػم ، لهنػاف بػػدت مدمدػػه ، ووايػدة فػػي مناػػارم ، معػه هػػةث يصػدات فػػي يجػػم يي ػ

 ف نزؿ الحصاة ي ك ر س  يدهم فة تزؿ ي ك تخرج مت دبرم فدموت في الحاؿ . 
  ر يت كدف كاست هزيم   بره  و،دشه ؟ 

 ف يحظػػك فوهػػء مكػػ  لػػم يحػػاربوم ، وكػػاف صػػايب الػػديت اوي ػػك الػػمي يجػػب 
ب ويدد اهلل ، ولكت كاست ت ب يناي  اهلل بحيديه ومصط ام ميء والدتػه وف  برهػ  لػو دهػء 

 ، وال يرضػك اهلل  yy  نيػكمك  ينوة وهم  هػء مكػ  ييدػداً ، ومػت ،م ػ هم  ـ ال
 .لحيديه  ف يولد في اوير 
مكاف مدةد ييديه ، كمػا يمػك مكػاف هجرتػه ، بػء يمػك  وهكما يمك اهلل 

 .رة العربد  ك ها مت وطوة ال رس والرـو ، ومت يطوة الجت  الجزي
 بء هدو الكوف ك ه الي اياؿ هدر مت وطو ال رى بادمده . ! ، ولد  ذلب فا  

ِْ  ٚثٓاا٤  ضاٝا٤ ضاٝا٤     ُٚٔيَد اهلد٣ ؾايها٥ٓا ُٚٔيَد اهلد٣ ؾايها٥ٓا  ِْ  ٚثٓاا٤ٚؾِ  ايصَإ  تبٓطا   ٚؾِ  ايصَإ  تبٓطا

  yَعسف١ ايٝٗٛد مبٛيدٙ َعسف١ ايٝٗٛد مبٛيدٙ 






  

نػػاف لمكػػ  من ظػػريت ريػػوؿ اهلل والجمايػػ   مػػا الدهػػود  س سػػهم فاػػد هػػا،ر مػػنهم له
فوما الدهػودى اووؿ الػمي ، ها،روا للك المدين  من ظريت ريوؿ اهلل  مك الميت كاسوا في 

  نإ ٗ َه١ ؾؿٞ ؾٗط ضبٝع ا٭ٍٚ قاٍ هلِ  ::نإ ٗ َه١ ؾؿٞ ؾٗط ضبٝع ا٭ٍٚ قاٍ هلِ  ::



          110        

















 

 

  ٖصٙ ا٭١َ ٖصٙ ا٭١َ   ٜا أٌٖ َه١ غٝٛيس ٗ ٖصا ايؿٗط ْب٢ٜٗا أٌٖ َه١ غٝٛيس ٗ ٖصا ايؿٗط ْب٢ٗ ، ، ٌٗ ٌٗ ؾهـ َـٔ ٜٛيـس يـ٘    َـٔ ٜٛيـس يـ٘      ؾهـ
شٖـب إيٝـ٘   شٖـب إيٝـ٘   ، ، ؾهًُا ٚيس عٓس أسسِٖ َٛيـٛز  ؾهًُا ٚيس عٓس أسسِٖ َٛيـٛز  ، ،       ٜأت٢ٓٝ ٚى ْٞ بٜ٘أت٢ٓٝ ٚى ْٞ ب٘  َٛيْٛزَٛيْٛز

ايص٣ ايص٣     ايعاّايعاّ   ٗ ٗ  ايبؿط١ٜ ايبؿط١ٜ     َٚٔ ؾهٌ اهلل ع٢ًَٚٔ ؾهٌ اهلل ع٢ً، ،   يٝؼ ٖصا يٝؼ ٖصا : : ؾٝكٍٛ ي٘ ؾٝكٍٛ ي٘ 
ٖٔ  ا٭ضض ا٭ضض   ْٝع بكاع ْٝع بكاع   دعٌ ايٓػا٤ ٗ دعٌ ايٓػا٤ ٗ   أْ٘أْ٘، ،   yyٚيس ؾٝ٘ ضغٍٛ اهلل ٚيس ؾٝ٘ ضغٍٛ اهلل  ٖٔوًُ       وًُ

yy  ((1212))إنطاَٟا يطغٍٛ اهلل إنطاَٟا يطغٍٛ اهلل ..،  ..،    شنٛضٟا شنٛضٟا 
  

فاػاؿ ، مػد  يطػاهم  وصػافها   ما يت ال د   ال ك ولد فدها الريوؿ فسػددسا مويػك
لهػػم فػػي هػػمم ال د ػػ  يػػ اـو النجػػـو بعمػػء مظػػاهرة كيدػػرم وتنػػزؿ للػػك اورض فػػي مظػػاهرة 

ولػملب فػإف الكػاهت ، وتس مر ي ك  ف النػاس يػدظنوف  ف الادامػ  ام ربػت ، طالع  سازله 
 الدهودى يندما سظر النجـو ماؿ لهم :

        ٜا َعؿط قطٜـ ٚٗط ايًًٝـ١ لـِ أٓـس    ٜا َعؿط قطٜـ ٚٗط ايًًٝـ١ لـِ أٓـس ، ، ٚ يـس يـ٘ َٛيـٛز ايًًٝـ١     يـس يـ٘ َٛيـٛز ايًًٝـ١     َـٔ ٚ َـٔ 
ؾكايٛا ٫ ٜٛدـس غـري ظٚدـ١    ؾكايٛا ٫ ٜٛدـس غـري ظٚدـ١    ، ، ٖب نٌ ضدٌ ٜػأٍ أًٖ٘ ٖب نٌ ضدٌ ٜػأٍ أًٖ٘ ، ؾـص، ؾـصؾًٝد ٢ْ ؾًٝد ٢ْ 

  ––ٚعٓـسَا ضآٙ  ٚعٓـسَا ضآٙ  ، ، صٖب إيٝٗـا  صٖب إيٝٗـا  ــعبس اهلل ٢ٖ ايت٢ ٚيـست ٖـصٙ ايًًٝـ١ ؾـ    عبس اهلل ٢ٖ ايت٢ ٚيـست ٖـصٙ ايًًٝـ١ ؾـ    
أغ٢ُ عًٝ٘ ٗ اؿاٍ ٚقاٍ : ٜـا يًـٗٛإ   أغ٢ُ عًٝ٘ ٗ اؿاٍ ٚقاٍ : ٜـا يًـٗٛإ     ––ٚنإ َا ظاٍ ٗ َهإ ٫ٚزت٘ ٚنإ َا ظاٍ ٗ َهإ ٫ٚزت٘ 

ٝ    يًٝٗٛز ، يًٝٗٛز ،  ٝ    قايٛا ي٘ : ٕاشا ؟ قـاٍ : شٖبـت ايٓبـ٠ٛ َـٔ اي ٗـٛز إٍ بٓـ٢   ٗـٛز إٍ بٓـ٢   قايٛا ي٘ : ٕاشا ؟ قـاٍ : شٖبـت ايٓبـ٠ٛ َـٔ اي
  ..((1313))إمساعٌٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ إمساعٌٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ 

                                                 

(
ٕٔ

 . في الخصائص يت يمرو بت م دي ، والسدوطك ، م  بو سعدم روا (
(
ٖٔ

 بسند يست يت يائش  . ، و بو سعدم ، والحاكم ف روام ابت يعد  (
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وينػدما رآم ، فخػرج للدػه ،  ما الر،ء ال اسك فاد ذهب للده ييد المط ب لدخيرم 
 بالياب ماؿ له :

  كٍ أتاِ ، ْرِ انهٛهّ ٔند َثٗ ْرِ األيح  
((1414))

. 

\ \ \ \  \ \ \ \ 
..

R َِِٜ٘تِتِدََدالاََلٚٔٚٔ  اُتاُتآَٜآ ٘ yy  
yy  yy  yy  yy  yy  yy    yy  yy  yy  yy 

يعرفػػػوف مدعػػػادم ووم ػػػه ويةماتػػػه صػػػ وات اهلل ويةمػػػه ي دػػػه وهكػػػما فك هػػػم كػػػاسوا 
لما ولد كاسػت اآليػات فػي والدتػه واضػحات ، دػات لػد   yy  ولملب فإف ريوؿ اهلل

 :ف ي ال د   ال ك ولد فدها كاف  وؿ اآليات ال ك ظهرت  سهم ، فدها اب 

   ضأٚا ايهعب١ تطتعـ ، ٚتطػـ ، ًٚٚت تطػـ ٕس٠ ث٬ث١ ضأٚا ايهعب١ تطتعـ ، ٚتطػـ ، ًٚٚت تطػـ ٕس٠ ث٬ث١
ٖٚٞ تكـٍٛ : اؿُـس هلل إٓ أٚإ خ٬قـ٢ َـٔ ا٭قـٓاّ ،      ٖٚٞ تكـٍٛ : اؿُـس هلل إٓ أٚإ خ٬قـ٢ َـٔ ا٭قـٓاّ ،      أٜاّ ، ٚمسعٖٛا أٜاّ ، ٚمسعٖٛا 

  ((1515))  إٓ أٚإ اقٛؿا٢٥ بعباز٠ ايٛاسس ا٭سس غبشاْ٘ ٚتعاٍإٓ أٚإ اقٛؿا٢٥ بعباز٠ ايٛاسس ا٭سس غبشاْ٘ ٚتعاٍ
..  

 :في همم ال د    يضاً 

   ٛإ٫ إ٫   ...، ...، دايػــٟا عًــ٢ نطغــٝ٘دايػــٟا عًــ٢ نطغــٝ٘  ،،  ا٭ضضا٭ضض  ىىمل ٜٛدــس ًَــو َــٔ ًَــٛ مل ٜٛدــس ًَــو َــٔ ًَــ
ٚنًُـا وـاٍٚ   ٚنًُـا وـاٍٚ   ...، ...، ٚإْهؿأ َٔ ع٢ً نطغـٝ٘  ٚإْهؿأ َٔ ع٢ً نطغـٝ٘  ... ، ... ، ٚظيعيت ا٭ضض ؼت٘ ٚظيعيت ا٭ضض ؼت٘ 

                                                 

 (
ٔٗ

 . يت يمرو بت اعدب يت  بده يت ،دم، وابت يساكر،  هر،ه  بو سعدم (
(
ٔ٘

 . يت يمرو بت م دي ، والسدوطك في الخصائص ،  هر،ه  بو سعدم  (
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ٖٚهصا ٖٚهصا   . ،. ،َط٠ أخط٣َط٠ أخط٣يهطغ٢ ٜٓهؿأ ب٘ ايهطغ٢ يهطغ٢ ٜٓهؿأ ب٘ ايهطغ٢ اؾًٛؽ ع٢ً ااؾًٛؽ ع٢ً ا
((1616))  

  وسػػه مػػد ،ػػا  زمػػاف سػػور ريػػوؿ اهلل، وكػػاف هػػما ليػػماساً بػػوف الم ػػوؾ اس هػػك زمػػاسهم 
yy  ، وكاسػت ينػدم سػار ، فم ب ال رس يا  مت ليواسه  ربع يشػرة اػرف  مػرة وايػدة

، نط ػك  فاسط ئػت فػي ت ػب ال حظػ  ، وك مػا  ومػدوها ت، منم  لف ين  لػم تنط ػك  مػ  
والط ػء الػمى يولػد يػمهيوف بػه ، وفي ذات الومت كاف يندم بحدرة ضخم  ،داً مادي  

وفػػي هػػما الدػػـو مدػػام هػػمم اليحدػػرة ، ػػت فوصػػي  ، للدهػػا لد مسػػوم فدهػػا لدصػػي  مياركػػاً 
وهػم ال ، يسوؿ يت هما السر الع ما  والكهػاف  فظء  ، الصياح ي ك الم ب وهو مهمـو 

 ذهيوا للك يطد  الكاهت فااؿ لهم : للك  ف، يجدوف ،واباً 

   ٕايصٟ غٝهٕٛ عًـ٢ ٜسٜـ٘ ْٗاٜـ١ ًَههـِ     ايصٟ غٝهٕٛ عًـ٢ ٜسٜـ٘ ْٗاٜـ١ ًَههـِ     ... ، ... ، إٕ ْب٢ آخط ايعَإ إٕ ْب٢ آخط ايعَا
غـٝذًؼ َـٓهِ ًَـٛى ًَٚهـات     غـٝذًؼ َـٓهِ ًَـٛى ًَٚهـات       ... ... ايٛا نِ بكـ٢ يـ٘ ؟ قـاٍ :   ايٛا نِ بكـ٢ يـ٘ ؟ قـاٍ :   ، ق، قٚٗط ٚٗط 

    ((1717))    ........بعسز ايؿطؾاتبعسز ايؿطؾات
 وت نػك  مػم، للك  ف يم ػب هػما العػدد تمػر مػروف : فاالوا ،  ى  ربع  يشر م كاً 

، يشػػػػرة م ػػػوؾ مػػػنهم فػػػػي  ربػػػع يػػػػنوات  كلولكػػػت مػػػػت مػػػدرة اهلل  ف تػػػو  ، ؿ وتيدػػػد دو  ،
يدػػث مضػػك فدػػه ي ػػك دولػػ  ال ػػرس ، واوربعػػ  اآلهػػروف ظ ػػوا ي ػػك يصػػر يػػددسا ي مػػاف 

 واس شر فدها سور النيك العدساف ص وات اهلل ويةمه ي ده .، سهائداً 
 : yy  وفي همم ال د    يضاً لد   مدةد ريوؿ اهلل

                                                 

(
ٔٙ

 .  و سعدم يت ابت يياس هر،ه  ب (
 (
ٔٚ

يت طري  مخزـو بت هاسك ، وابت يساكر ، والخرائطك في الهواتف ، و بو سعدم ، اليدهاك ا ماـ  روام  (
 . المخزومك يت  بده
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  ستـ٢ ا٭قـٓاّ   ستـ٢ ا٭قـٓاّ   ، ، إ٫ إْهؿأ ع٢ً ٚدٗـ٘  إ٫ إْهؿأ ع٢ً ٚدٗـ٘  ، ، ِٓ ٗ ايعامل أْع ِٓ ٗ ايعامل أْع ٜٛدس قٜٛدس ق  ململ
ٚنـاْٛا َؿـسٚزٜٔ   ٚنـاْٛا َؿـسٚزٜٔ   ، ، ٚنإ عسزٖا ث٬مثا١٥ ٚغـتٌ قـُٟٓا   ٚنإ عسزٖا ث٬مثا١٥ ٚغـتٌ قـُٟٓا   ، ، ايت٢ سٍٛ ايهعب١ ايت٢ سٍٛ ايهعب١ 

َٚع شيو ؾإِْٗ خطٚا عًـ٢ ٚدـِٖٛٗ   َٚع شيو ؾإِْٗ خطٚا عًـ٢ ٚدـِٖٛٗ   ، ، بأٚتاز َٔ ايطقام ٗ ا٭ضض بأٚتاز َٔ ايطقام ٗ ا٭ضض 
  . . ٚنًُا أقاَِٖٛ خطٚا ثا١ْٝ ٚنًُا أقاَِٖٛ خطٚا ثا١ْٝ ، ، 

((1818))  
عػػػالك مدفعدػػػ  صػػػاروهد  مضػػػادة ار يػػػيحاسه وتوفػػػي هػػػمم ال د ػػػ   يضػػػاً ركػػػب الجي ػػػ

، يخػرج لػه صػاروخ يجػرى ه  ػه ، فكء ادطاف يصعد للك السما  لدسػ مع ، ل شداطدت 
 :وال ي ركه لال وياضك ي ده بومر اهلل 

   ٚغأيٛٙ َاشا سـسخ ؟  ٚغأيٛٙ َاشا سـسخ ؟    ؼؼتٛا إبًٝتٛا إبًٝ، أ، أإٔ ايؿٝاطٌ َٔ زٖؿتِٗإٔ ايؿٝاطٌ َٔ زٖؿتِٗست٢ ست٢
شٖب شٖب اا  ::ٕ ْٗاٜتٓا ع٢ً ٜسٜ٘ ، ؾكايٛا ي٘ ٕ ْٗاٜتٓا ع٢ً ٜسٜ٘ ، ؾكايٛا ي٘ ٚيس اي١ًًٝ َٛيٛز تهٛٚيس اي١ًًٝ َٛيٛز تهٛ  ؾكاٍ هلِؾكاٍ هلِ

ٚأضاز إٔ ٚأضاز إٔ   --ٚقس ٚيس ٚقس ٚيس   --ؾصٖب إبًٝؼ إٍ ضغٍٛ اهلل ؾصٖب إبًٝؼ إٍ ضغٍٛ اهلل ، ، إيٝ٘ ٚخًكٓا َٓ٘ إيٝ٘ ٚخًكٓا َٓ٘ 
ؾهطب٘ د ٌٜ بطدً٘ نطب١ خطز َٓٗا َٔ َهـ١ ستـ٢ ٚقـع    ؾهطب٘ د ٌٜ بطدً٘ نطب١ خطز َٓٗا َٔ َهـ١ ستـ٢ ٚقـع    ، ، ٜهطب٘ ٜهطب٘ 

  ..((1919))  اٙ اهلل َٔ ٖصا ايؿٝٛإاٙ اهلل َٔ ٖصا ايؿٝٛإٚل٤ٚل٤، ، ٗ عسٕ ٗ دٓٛب ايُٝٔ ٗ عسٕ ٗ دٓٛب ايُٝٔ 

  ٘ٚقبٌ ٫ٚزت٘ٚقبٌ ٫ٚزت  yy   أقاب َه١ ٚاؾعٜط٠ ايعطب١ٝ نًٗا قش٘ ؾسٜس أقاب َه١ ٚاؾعٜط٠ ايعطب١ٝ نًٗا قش٘ ؾسٜس ٕ ٕ
  ٕٚـا ٚيـس ضغـٍٛ اهلل   ٕٚـا ٚيـس ضغـٍٛ اهلل   ، ، ْٚهـب ايهـطع   ْٚهـب ايهـطع   ، ، ايـعضع  ايـعضع    ؾـص٣ٚ ؾـص٣ٚ   ،،  ؾؿاف إـا٤ ؾؿاف إـا٤ 

yy    ــا ــا  دــا٤ اؿٝ ــا٤  ،  ،  دــا٤ اؿٝ ــا٤  ؾًٗٛــت ايػــشب بإ ت ايػــُا٤ ت ايػــُا٤ ٚغــٖشٚغــٖش، ،   ؾًٗٛــت ايػــشب بإ
                                                 

(
ٔٛ

 .  هر،ه  بو سعدم يت ابت يياس (
  هر،ه ابت  بك ياتم في ت سدرم يت يكرم  ٜٔ
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... ... ٚؾـبعت اؿٝٛاْـات   ٚؾـبعت اؿٝٛاْـات   ....، ....، ؾأْبتت ايٓباتات ؾأْبتت ايٓباتات ... ، ... ، باـريات باـريات 
  yy      ((2020))  ب ن١ ضغٍٛ اهللب ن١ ضغٍٛ اهلل

 .ك درة وك درة ،دا ً  - ى المعجزات  -همم ا رهاصات 
وسػػػه سػػػور اهلل وييدػػػب اهلل ،  ك ػػػر و ك ػػػر والمعجػػػزات ال ػػػك بعػػػد مػػػدةدم  ك ػػػر و 

 .وص ك اهلل ص وات اهلل ويةمه ي ده 
 :ولما آف اوواف لوضعه ص وات اهلل ويةمه ي ده 

    ْٛكـت اؿٝٛاْــات ايتــ٢ ٗ َهــ١ نًــٗا بًػــإ عطبــ٢ ؾكــٝح  ْٛكـت اؿٝٛاْــات ايتــ٢ ٗ َهــ١ نًــٗا بًػــإ عطبــ٢ ؾكــٝح ، ،
ؾٝكـٍٛ نــٌ :  ؾٝكـٍٛ نــٌ :  ، ، yy  ط بعهـٗا بعهــٟا َـ٬ٝز ضغـٍٛ اهلل   ط بعهـٗا بعهــٟا َـ٬ٝز ضغـٍٛ اهلل   ٚشٖبـت تبؿٚـ  ٚشٖبـت تبؿٚـ  

ايـصٟ  ايـصٟ  ، ، دا٤ ضغٍٛ اـتاّ دا٤ ضغٍٛ اـتاّ ، ، ضغٍٛ ايػ٬ّ ضغٍٛ ايػ٬ّ دا٤ دا٤ ، ،   دا٤ ضغٍٛ ا٭َإدا٤ ضغٍٛ ا٭َإ، ،   ططأبؿأبؿ
  (.(.2121))  ىطز اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ب٘ ايٓاؽ َٔ ١ًُٚ ايهؿط إٍ ْٛض اإلّإ ىطز اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ب٘ ايٓاؽ َٔ ١ًُٚ ايهؿط إٍ ْٛض اإلّإ 

 :ولملب يندما ماؿ ريوؿ اهلل وبك ،هء ، ويرفوم ، وهما الكةـ ااهدوم 

  ٍَقٜقٜ  ؟ ،؟ ،  ٢ٙٙ٢بٔٔب٢ ٢َْ َْأْٖأْٖ  ُفُفط٢ط٢عِِعأ٫ َتأ٫ َت ٍَا ، ، و و أتأت٬٬ََََعََع  ُفُفط٢ط٢عٔعََْْٔ  ُُٔٔشِِشََََْْٚٚ  طُفطُف: أِع: أِع  ا
    ..  ٘ٔٔ٘بٔبٔ  تََت٦ِِ٦بايصٟ ٔدبايصٟ ٔد  ُبُبْهٚصْهٚص  ُُٔٔشِِشََْْ  ِِٔٔئهئه

 وهما ما  هير ينه اهلل في موله :

                                     
                                                 

  هر،ه  بو سعدم يت يمرو بت م دي  ٕٓ
 بو سعدم يت ابت يياس هر،ه   ٕٔ
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            SSّاالْعاّاالْعا  
وهما ما يكام اهلل يػنهم فػي مولػه ، فالمي منعهم مت ا يماف به الحاد والحسد 

 : ييحاسه وتعالك

                                                
                              SS ايصخسف ايصخسف  

R ََِِِِٝٝٝد ٝد عِِعيب ايطَّيب ايطَّايَّايَّ  الُدالُد  
yy  yy  yy  yy  yy  yy    yy  yy  yy  yy 

 :ف ما آف  واف وضعه 

  ٜ َٔ ّقـٍٛ إشا  قـٍٛ إشا  ، ، كـٍٛ هلـا ٗ إٓـاّ    كـٍٛ هلـا ٗ إٓـاّ    ضأت ايػٝس٠ آ١َٓ عًٝٗا ايػ٬ّ َٔ ٜضأت ايػٝس٠ آ١َٓ عًٝٗا ايػ٬
أعٛاٖـا  أعٛاٖـا  ، ٚ، ٚ  ٝـ٘ قُـسا  ٝـ٘ قُـسا  ٚمٚسٚمٚس  أعٝصٙ بايٛاسـس َـٔ ؾـط نـٌ شٟ ساغـس     أعٝصٙ بايٛاسـس َـٔ ؾـط نـٌ شٟ ساغـس       ::ٚنعتٝ٘ ٚنعتٝ٘ 

أعٝصٙ بايٛاسس َٔ ؾط أعٝصٙ بايٛاسس َٔ ؾط   ::قؿٝش١ َٔ ايؿه١ َهتٛب عًٝٗا ٖصٙ ايهًُات قؿٝش١ َٔ ايؿه١ َهتٛب عًٝٗا ٖصٙ ايهًُات 
ٚقاٍ عًكٝٗا ٗ ضقبتو ست٢ تهعٝ٘ ؾعًكٝٗا ي٘ ٚقاٍ عًكٝٗا ٗ ضقبتو ست٢ تهعٝ٘ ؾعًكٝٗا ي٘ ، ، نٌ شٟ ساغس نٌ شٟ ساغس 

((2222))  
 :دها المدةد في غ    كاف مت لرادة اهلل  ف يوت،  ف ما ،ا  اوواف 

   ٍٚيٝؼ َعٗا أسس ، ٚيهٓٗـا ؾٛد٦ـت بـأضبع    ٚيٝؼ َعٗا أسس ، ٚيهٓٗـا ؾٛد٦ـت بـأضبع    ، ، ٖٚٞ ٚسٝس٠ بإٓعٍ ٖٚٞ ٚسٝس٠ بإٓع
ٍٓ  ، ، ْػــ٠ٛ ْػــ٠ٛ  ٍٓ  ٚاســس٠ أستهــٓتٗا ٚقايــت هلــا أغــٓس٣ ٚٗــطى إ ٚٚاســس٠ ٚٚاســس٠ ، ، ٚاســس٠ أستهــٓتٗا ٚقايــت هلــا أغــٓس٣ ٚٗــطى إ

                                                 
  هر،ه الحاكم وصححه واليدهاك يت هالد بت معداف ٕٕ
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قايت : قايت : ، ، ٚقايت هلا اؾطب٢ ٖصٙ ايؿطب١ ٚقايت هلا اؾطب٢ ٖصٙ ايؿطب١ ، ، أسهطت هلا ؾطب١ َا٤ أسهطت هلا ؾطب١ َا٤ 
ؾٛدستٗا أس٢ً َـٔ ايؿـٗس ٚأيـٌ َـٔ ايعبـس      ؾٛدستٗا أس٢ً َـٔ ايؿـٗس ٚأيـٌ َـٔ ايعبـس      ، ، ؾؿطبت ٖصٙ ايؿطب١ ؾؿطبت ٖصٙ ايؿطب١ 

أ٣ أ٣   --َٓٗـا قايـت هلـا تـعٚز٣     َٓٗـا قايـت هلـا تـعٚز٣       ؾًُـا ؾـطبت   ؾًُـا ؾـطبت   ، ، ٔ ايجًر ٔ ايجًر ٚأبطز َٚأبطز َ
، ، ٚايجايجــ١ ٚنــعت ٜــسٜٗا عًــ٢ بٛٓٗــا ٚايجايجــ١ ٚنــعت ٜــسٜٗا عًــ٢ بٛٓٗــا ... ، ... ، --اؾــطب٢ َــط٠ أخــط٣ اؾــطب٢ َــط٠ أخــط٣ 

ؾكايت هلٔ َٔ أْـً  ؾكايت هلٔ َٔ أْـً  ، ، ٚقايت : باغِ اهلل أخطز غإا بإشٕ اهلل ٚقايت : باغِ اهلل أخطز غإا بإشٕ اهلل 
ٚايجا١ْٝ قايت : أْـا آغـ١ٝ   ٚايجا١ْٝ قايت : أْـا آغـ١ٝ   ، ، ٚاسس٠ قايت : أْا َطِٜ اب١ٓ عُطإ ٚاسس٠ قايت : أْا َطِٜ اب١ٓ عُطإ ؟ ، ؟ ، 

َُعاسِ  َُعاسِ بٓت  د٦ٔ يٝؿٗسٕ َـ٬ٝز  د٦ٔ يٝؿٗسٕ َـ٬ٝز  ، ، ٛض ايعٌ ٛض ايعٌ َٚٔ َعٓا ٖ٪٤٫ َٔ اؿَٚٔ َعٓا ٖ٪٤٫ َٔ اؿ، ، بٓت 
ْٚٛــطت ٗ غــكـ اؿذــط٠   ْٚٛــطت ٗ غــكـ اؿذــط٠   ، ،       ٗ ٖــصٙ ايًشٛــ١  ٗ ٖــصٙ ايًشٛــ١    yy  ضغــٍٛ اهللضغــٍٛ اهلل

ٚٚدـست طٝـٛض خهـطا٤ ٚاقؿـ١ َػـتعس٠      ٚٚدـست طٝـٛض خهـطا٤ ٚاقؿـ١ َػـتعس٠      ، ،       ؾٛدست لّٛ ْاظيـ١ َـٔ ايػـُا٤    ؾٛدست لّٛ ْاظيـ١ َـٔ ايػـُا٤    
ستـ٢ ٫ تٓـعٍ قٛـط٠ َـٔ زَٗـا عًـ٢ ا٭ضض       ستـ٢ ٫ تٓـعٍ قٛـط٠ َـٔ زَٗـا عًـ٢ ا٭ضض       ، ،     تطؾطف بأدٓشتٗـا  تطؾطف بأدٓشتٗـا  

ْٚٛـطت  ْٚٛـطت  ، ،           yy  ( ضغٍٛ اهلل( ضغٍٛ اهلل  خ٬مخ٬م  ؾتعًكٗا إشا ْعيت َع َغ٬ )ؾتعًكٗا إشا ْعيت َع َغ٬ )
ٚظـٛاضٙ ضدـاٍ   ٚظـٛاضٙ ضدـاٍ   ، ، هٟا ؾٛدست طػتا ٚظـٛاضٙ إبطٜـل َـٔ ؾهـ١ ًَـ٤٢ بإـا٤       هٟا ؾٛدست طػتا ٚظـٛاضٙ إبطٜـل َـٔ ؾهـ١ ًَـ٤٢ بإـا٤       أٜأٜ

ٜٚػٛـٕٛ ٚدـِٖٛٗ ستـ٢ ٫ تػـتش٢ َـِٓٗ      ٜٚػٛـٕٛ ٚدـِٖٛٗ ستـ٢ ٫ تػـتش٢ َـِٓٗ      ، ،   ......ًٜبػٕٛ ٬َبـؼ بٝهـا٤  ًٜبػٕٛ ٬َبـؼ بٝهـا٤  
ٖٚـ٢  ٖٚـ٢  ....: ....: ٭ِْٗ ٗ اْتٛاض َُٗتِٗ ايت٢ بعس شيـو  ٭ِْٗ ٗ اْتٛاض َُٗتِٗ ايت٢ بعس شيـو  ، ،           عٓسَا تطاِٖ عٓسَا تطاِٖ 

ــًْٛ٘   ــِ ٜػػ ــًْٛ٘  أْٗ ــِ ٜػػ ــ٘  ..، ..، أْٗ ــكٕٛ بٛٓ ــ٘  ٜٚؿ ــكٕٛ بٛٓ ــو   . .، . .، ٜٚؿ ــ٘ ٗ ًَ ــٕٛ ب ــِ ٜٛٛؾ ــو   ث ــ٘ ٗ ًَ ــٕٛ ب ــِ ٜٛٛؾ اهلل اهلل   ..ث
ٚأخـصٙ  ٚأخـصٙ  ..، ..، ؾـكٛا بٛٓـ٘ ٚغػـًٖٛا    ؾـكٛا بٛٓـ٘ ٚغػـًٖٛا    ..، ..، ؾبعس َٛيسٙ ؾـٛضٟا  ؾبعس َٛيسٙ ؾـٛضٟا  ... ، ... ، ٢ً ٢ً ًَٚهٛت٘ ا٭عًَٚهٛت٘ ا٭ع

ــ٘ ٗ ايػــُٛات ٚا٭ضانــٌ  .. ، .. ، غــٝسْا د ٜــٌ ؼــت دٓاســ٘  غــٝسْا د ٜــٌ ؼــت دٓاســ٘   ــ٘ ٗ ايػــُٛات ٚا٭ضانــٌ  ٚطــاض ب ، ، ٚطــاض ب
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ٜكٍٛ : طٛؾٛا ب٘ ٗ َؿاضم ٜكٍٛ : طٛؾٛا ب٘ ٗ َؿاضم   --ٖٚٛ إغطاؾٌٝ ٖٚٛ إغطاؾٌٝ   --  ... ... ٚمسعت٘ ٖٛ ًَٚو آخطٚمسعت٘ ٖٛ ًَٚو آخط
.. ، .. ، ٚامســـ٘ ٚامســـ٘ .. ، .. ، ٚأزخًـــٛٙ ايبشـــاض يٝعطؾـــٛٙ بٓعتـــ٘ ٚأزخًـــٛٙ ايبشـــاض يٝعطؾـــٛٙ بٓعتـــ٘ ، ،   ... ... ا٭ضض َٚػاضبٗــا ا٭ضض َٚػاضبٗــا 

ٚأزخًــٛٙ اؾٓــات ٚأزخًــٛٙ اؾٓــات ... ، ... ، ٚأزخًــٛٙ ايػابــات يتعطؾــ٘ ايٛســٛف ٚأزخًــٛٙ ايػابــات يتعطؾــ٘ ايٛســٛف ، ، ... ... ٚقــؿت٘ ٚقــؿت٘ 
ؾٛـاف بـ٘ ٗ عـامل إًهـٛت نًـ٘ ٗ      ؾٛـاف بـ٘ ٗ عـامل إًهـٛت نًـ٘ ٗ      ... ، ... ، ٚأزخًٛٙ عامل إًهٛت ٚأزخًٛٙ عامل إًهٛت ... ، ... ، 

      ((2323))غاع١ َٔ ايعَٔ غاع١ َٔ ايعَٔ 
ولما فاوئم  الكراـ اي حسنوا  سنا ، y  كء همم اومور يدهت في لحظ  مدةدم

لمدةد ريوؿ اهلل ص وات اهلل تعظد  وموفا (ساوـ ، يندما يمكر مدةد ريوؿ اهلل  ماً 
 ......   :الخ اـ  وسيك  ، وف هما مسب الخ اـ ، ويةمه ي ده 

   ٖٚـٞ ٚسٝـس٠ ٗ سذطتٗـا    ٖٚـٞ ٚسٝـس٠ ٗ سذطتٗـا    ، ، ؾايػٝس٠ آ١َٓ ضن٢ اهلل عٓٗا ٚأضناٖا ؾايػٝس٠ آ١َٓ ضن٢ اهلل عٓٗا ٚأضناٖا ، ،
ضأت عًــ٢ ٖــصا ايٓــٛض ضأت عًــ٢ ٖــصا ايٓــٛض ، ، ثــِ ضأت ْــٛضٟا ثــِ ضأت ْــٛضٟا ، ، أتاٖــا ايًٛــل أتاٖــا ايًٛــل ، ، َٓؿــطز٠ نعازتٗــا َٓؿــطز٠ نعازتٗــا 

، ، ١ أع٬ّ َهطٚبات ١ أع٬ّ َهطٚبات ت : ضأٜت ث٬ثت : ضأٜت ث٬ثٚقايٚقاي، ، َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا 
ُـ ، ، عًـ٢ ضأؽ ايهعبـ١   عًـ٢ ضأؽ ايهعبـ١     ُـاٟ ُـاٟ عًعً ُـ ٚعً ُـ ، ، ٗ إؿـطم  ٗ إؿـطم    اٟٟاٚعً ُـ ٚعً ثــِ ثــِ ، ، ٗ إػـطب  ٗ إػـطب    ا٠ا٠ٚعً

  yy    ؾٛيست قُساؾٛيست قُسا...... ...... أخص٢ْ إداض أخص٢ْ إداض 
  ((2424))    

 

 :     وفي بداف همم المعاسي ياوؿ ا ماـ  بو العزائم

                                                 

 . (  هر،ه  بو سعدم يت ابت يياس ٖٕ  

(
ٕٗ

 . اهر،ه  بو سعدم يت ابت يياس  (
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  \ايبػس٣ايبػس٣    ٚٚ    باخلري باخلري   ٚاف٢ زبٝع يٓا ٚاف٢ زبٝع يٓا 

  فٝ٘ يكد أغسقت مشظ اهلد٣ ايهرب٣فٝ٘ يكد أغسقت مشظ اهلد٣ ايهرب٣

  \  ٚاتطشتٚاتطشت  دتاز دتاز فٝ٘ يكد ٚيد املفٝ٘ يكد ٚيد امل

  قد ترت٣قد ترت٣    فٝ٘فٝ٘  ٚايتٗا٢ْ ٚايتٗا٢ْ       اهلد٣اهلد٣    آ٣ آ٣   

  \  قبٌ ايٛالد٠ أَالى ايطُا ْصيتقبٌ ايٛالد٠ أَالى ايطُا ْصيت

  ايرنس٣ايرنس٣  ي١ًٝ ي١ًٝ   دَّٚا دَّٚا       ايٓٛز ٜػسمايٓٛز ٜػسم    ٚٚ

  \  ٜكدَِٜٗكدَِٗاألَالى األَالى بب  ظًٌ ظًٌ   ٚايبٝت ٚايبٝت 

  أضس٣أضس٣    حببٝب٘ حببٝب٘     َٔ َٔ     اهلل اهلل     َٔ َٔ       ْٛزْٛز

  \  أمجع٘أمجع٘  ايهٕٛ ايهٕٛ     مشطّا تطٞمشطّا تطٞ  أبسشت أبسشت 

  بصس٣بصس٣  ْٛزٙ ْٛزٙ   َٔ َٔ   أَ٘ أَ٘     زأت زأت         ست٢ست٢  

  \  خاض١٦خاض١٦ت ع٢ً زأضٗا األصٓاّ ت ع٢ً زأضٗا األصٓاّ خسخس

  يد٣ نطس٣يد٣ نطس٣    إضالٍإضالٍ    ْازْاز  أمخدت أمخدت     بٌبٌ

  \ٚاْدسسٚاٚاْدسسٚاٚاجلٔ قد دسسٚا بايسدِ ٚاجلٔ قد دسسٚا بايسدِ 

  ْجساْجسا  ال ال  ٚ ٚ      غعسّاغعسّا    أبدّا أبدّا     ٜطُعٛا ٜطُعٛا     ململ  

  \  مبٛيدٙمبٛيدٙ    ٜا ٜا طربطرب    حبري٠ حبري٠     غاضت غاضت 

  ثِ دس٣ثِ دس٣    املا٤املا٤    ضا٣ٚضا٣ٚ  حبري٠ حبري٠     فاضتفاضت
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  \  غٝب٘غٝب٘    عٔ أعني اخلًل يف املًهٛتعٔ أعني اخلًل يف املًهٛت

  ضس٣ضس٣      املني املني يًعيًع    ب٘ ب٘     ملا ملا           دربٌٜ دربٌٜ 

  \  بأصبع٘بأصبع٘    األع٢ًاألع٢ً  ايكدع ايكدع   إىل إىل     أَٚاأَٚا

  مسا قدزامسا قدزا  فطال فطال     أْ٘ أْ٘   إىل إىل           زَص زَص 

  \  َٛيدَٙٛيدٙاملًهٛت املًهٛت قد مجٌ املًو ٚقد مجٌ املًو ٚ

  يف ايدْٝا ٚيف األخس٣يف ايدْٝا ٚيف األخس٣  ايطعاد٠ايطعاد٠      أصٌأصٌ

  \  خيدَٗاخيدَٗا    ايعصُا٤ايعصُا٤  آ١َٓ آ١َٓ     بٝتبٝت  يف يف 

  فدسافدسا    ٚالٚال      تٛايٝٗاتٛايٝٗا    اجلٓإ اجلٓإ       سٛزسٛز  

  \  ٚآض١ٝٚآض١ٝ      عُسإ عُسإ     اب١ٓ اب١ٓ     َسِٜ َسِٜ     بٌبٌ

  يًعرزايًعرزا      ايفطٌايفطٌ  ٚنإ ٚنإ     خيدَإخيدَإ    قد قد   

  \ايسضٌ قاطب١ايسضٌ قاطب١    فٗٛ خريفٗٛ خري  تعذبٛا تعذبٛا   ال ال 

  ٚايبػس٣ٚايبػس٣    اهلل اهلل   فطٌ فطٌ  ٚ ٚ    ايػفٝعايػفٝع    ٖٖٚٛٚٛ
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  ______________________________________  خلاَظخلاَظاب ااب ابباياي
ِِٔيُ َٙ َع ُِ َعَل ُِ ِلَخِبِٔب ُ٘ اللَّ َٔ ِِٔيَُتِسِب َٙ َع ُِ َعَل ُِ ِلَخِبِٔب ُ٘ اللَّ َٔ   ______________________________________  َتِسِب

R َٓعََعزِِز َٓا   الاّّلفِِفطِِط  ُُِِِْلِْلضُُضسََسلِِل  ُُِِاللَّاللَّ  ُُ٘٘ا

RR  ٍِِل َمّهــــإَغاَثُتإَغاَثُت ٍِِل َمّهُُ أل َّاجَلُُ أل  َ٘ َّاجَلـــ  َ٘ َّ٘ــــــصٓصٓـــ ِٗ الَعَسَب ََّ٘س ِٗ الَعَسَب   َس

RR  ُ٘ ِٓ ُِ٘عَيا ِٓ ُِ ِف  ُِ َعصَُِّ َعصَّاللَّاللَّ  ِعَيا ُِ ِفََّجلَّ ِب ِِٔت أبٙ َطالبََّجلَّ ِب ِِٔت أبٙ َطالبٙ َب   ٙ َب

R ُُِِتِِتمََمسِِسحُُح  ُُ٘٘اَىاَىََٔٔصِِص    R ُِالال  غُُغفِِفحِِح ُِلَّ   اِاِبََبٕ ِصٕ ِصفِِف  ُُُُلََل  لَّ

R ٌُعََعإِذإِذ ٌُا ِٜكََكاحَلاحَل  ا ِٜا   ُُِِبِِبلِِلقََق  ُُٗٗاَزاَزََََطََط R ُُتِِتََّّبُُبىُُى  لِِلبِِبقََقُُ ُُ لََل  لِِلا

R اإلَلٙ اإلَلحِِحََْْٙ اِلٙ اِلَلكَِّلكِّتََت  اُعاُعََْْىِِىأََأ ََِِٙٙٙ  

R ززدِِدالصَّالصَّ  غلِّغلِّ  ًًِِمِِم  ُُٗٗسََسبِِبالِعالِع   R ًًِِاِطاِطالَبالَب  ُُٗٗاَزاَزََََطََط  

R َّببلِِلالَكالَك  ِِٗٗاِزاِزََََطََطلِِل  َُُٗٗٓدَٓددِِدالطَّالطَّ  َُُ٘٘ٓكَٓكسِِسالطَّالط  

 



 

 

              

دبنى ربى دبنى ربى أأ

  ننــسسفـأحـفـأحـ

  ىىــأديبأديبــتت
  عاٌرّاِ الشنعاىٙ فٙ أدب اإلمالٛ ، عً اليْاض بً مس * ِٙٓبتأِد ًََشٙ فأِحبيٙ ربِّأدَّ *



 

 

ِ٘ٓ ٢ًََ َعِٝ َِٓ٘تِسب١َُٝ اهلل حلبٝبِ٘ َع ٢ًََ َعِٝ   ((11))  َتِسب١َُٝ اهلل حلبٝبِ٘ َع
yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 

والصػةة ، دسا وموالسػا ريػوؿ اهلل ػالحمد هلل المي  سعم ي ػك الكػوف ك ػه بيع ػ  يد ػ
 فااؿ : رآدـ المي هاطيه اهلل في يالم الم  د ولد والسةـ ي ك يد  

((22))    ىٜٜى٬٬ا٭ٞؾا٭ٞؾ  ُتُتكٞٞكًًٜٜا َخا َخََُُيٜيٜ  ٫ٜٛى٫ٜٛىيٜيٜ  ٫ٜٛى٫ٜٛىيٜٜي
  

وكػػء مػػت ي ػػك ، وي ػػك آلػػه و صػػحابه  سجػػم الهػػدى ، صػػ وات اهلل ويػػةمه ي دػػه 
 آمدت يارب العالمدت .  ت. آمد....  ك واه دى للك يـو الندا .آهرهم ام

وبّدنػا كدػف  ف اهلل يػيحاسه وتعػالك ،  yy  وم نا فدما يي  يند مدةد ريوؿ اهلل
 واه  له ،مدع ريء اهلل . و ، به و دسام رم ومر  اصط ام وا، يام وطه  

R الاّّلفِِفطِِط  ِِِ٘٘ٛيِٛيضُُضسََسيِِي  اهلِلاهلِل  ١ُُ١اَٜاَٜعََعزٔٔز..  
yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 

 : موله ييحاسه ير  ، ت كدف صنعه اهلل ي ك يدنه والدـو سيد  

                      SS  ٘ط٘ط  

 نا منم الص ر ؟كدف توالم رب  
فاػد ..!!.. .... واػوساً  ى اػوف ..!!.. ، ياً اً غريوير  ..!!.. ، ينجد  مراً يجدياً 

وياربػػػػه ، ويعديػػػػه ، مػػػػت كػػػػء مػػػػا يشػػػػدت ا سسػػػػاف ، لحظػػػػ  مػػػػدةدم مػػػػت ي ػػػػظ اهلل ريػػػػوله 
                                                 

 ـ . ٜٛٛٔ/ٔٔ/ٜغربد  ، يـو  –(هما الدرس كاف بالمج   بالجمدزة (ٔ)

    روام الصناينك والدي مك يت ابت يياس (ٕ)
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و،ع ػػػه كمػػػا مػػػاؿ ،  و للػػػك الػػػدس  ،  و للػػػك الػػر،  ،  و للػػػك المعاصػػػك ، للػػك الشػػػرور 
 يساف بت هابت  : 

  ٤٤نُا تػانُا تػا  قد خًكت قد خًكت     نأْونأْو\٤ا َٔ نٌ عٝب ٤ا َٔ نٌ عٝب ربرٖٖبََُُ  ًكَتًكَتخُُخ

 : .......  ومت  ،ء هما 
، وا ياط  به في كء مري   مػت مراي ػه ، كاست المةئك  هك ال ك ت ولك رياي ه 

تحريػه وتريػام ، ويػت اػماله ، ويت يمدنه ، ومت ه  ه ، فإذا مشك فالمةئك  مت  مامه 
 ويحدطاسػه بريايػ ، يحرياسه ؛ ومدكائدء يند مدمده ، ياف ،يريء يند ر يه ؛ ، ولذا ساـ 

 .........اهلل ييحاسه وتعالك 
لػػد  كيادػػ  ......  اػػب  .....  yy  ولػػما تحكػػك السػػددة ي دمػػ  السػػعدي   سػػه

 :ف روى  سه ، اوط اؿ 

      ٚٚقــ عًـ٢ قسَٝـ٘ ٚأغـتٓس عًـ٢      ٚٚقــ عًـ٢ قسَٝـ٘ ٚأغـتٓس عًـ٢      ، ، دًؼ ٚعٓـسٙ أضبعـ١ أؾـٗط    دًؼ ٚعٓـسٙ أضبعـ١ أؾـٗط
ْٚٛل ظُٝع ْٚٛل ظُٝع ، ، اؾسضإ ، َٚؿ٢ ٚعٓسٙ ٔػ١ أؾٗط ، َٚؿ٢ َؿٟٝا طبٝعٟٝا اؾسضإ ، َٚؿ٢ ٚعٓسٙ ٔػ١ أؾٗط ، َٚؿ٢ َؿٟٝا طبٝعٟٝا 

ٚنإ َٔ ٜطاٙ ٚعٓسٙ غـت١  ٚنإ َٔ ٜطاٙ ٚعٓسٙ غـت١  : : ت١ أؾٗط ، قايت ت١ أؾٗط ، قايت ا٭يؿاٚ ايعطب١ٝ ٚعٓسٙ غا٭يؿاٚ ايعطب١ٝ ٚعٓسٙ غ
ٜٛٔ إٔ عٓسٙ أضبع١ أعٛاّ ٜٛٔ إٔ عٓسٙ أضبع١ أعٛاّ ، ، أؾٗط أؾٗط 

  ((11))..  

  ٚٚ قـاٍ : قًـت ٜاضغـٍٛ اهلل    قـاٍ : قًـت ٜاضغـٍٛ اهلل    ، ، عٔ ايعباؽ بٔ عبس إًٛب عٔ ايعباؽ بٔ عبس إًٛب ، ،
  ضأٜتو ٗ إٗس تٓاغ٢ ايكُط ضأٜتو ٗ إٗس تٓاغ٢ ايكُط ، ، زعا٢ْ يًسخٍٛ ٗ زٜٓو أَاض٠ يٓبٛتو زعا٢ْ يًسخٍٛ ٗ زٜٓو أَاض٠ يٓبٛتو 

                                                 

يت طري  ييد ، وابت يساكر ، و بو سعدم ، واليدهاك ، والطيراسك ، و بو يع ك ، وابت راهويه ، ايحاؽ  هر،ه ابت  ٔ
 . اهلل بت ،ع ر
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ٍَقٜٜق.. ، .. ،   ؾشٝح أؾطت إيٝ٘ َاٍؾشٝح أؾطت إيٝ٘ َاٍ... ، ... ،   ٚتؿري إيٝ٘ باقبعو ٚتؿري إيٝ٘ باقبعو  ٍَا ٢ ٢ ْْٚٚ: إ٢: إ٢  ا
ُُِٓ ِٓن   ٌٌََسٔـ سٔـ   ُُ٘٘تَـ تَـ بََبدِِدََٚٚ  عُُعََُُاغِـ اغِـ ََٚٚ، ،   هـا٤ٔ هـا٤ٔ ايُبايُب  ٢ِِٔٔ عَـ ٢ عَـ ٢ٗ٢ًًََُُٜٜٗٔٓٝٔٓٝٞٞٚٚ، ، ٢ ٢ ٓٔٔٓثُُثسٚسٚشََشُُُُٜٜٚٚ، ،   ُُ٘٘ثَثَسٚسٚسََسأٝأٝ  ُتُتن

    ((22))    ف٢ف٢طِِطعََعاٞياٞي  تََتشِِشتَتَ  سُُسذُُذػِِػََٜٜ
لػدع م ، بآيات فض ه ولكرامه فػي ط ول ػه ، وفػي ريعػاف اػيابه  اهلل  هومد ي   

 له .  مت يوله مدرم ، فدؤمنوا به يند لرياؿ اهلل 
 

  ت٘ ألٌٖ َه١ ٚاجلصٜس٠ ايعسب١ٝ ت٘ ألٌٖ َه١ ٚاجلصٜس٠ ايعسب١ٝ إغاثإغاث

RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR 
 :فمت ذلب 

 ف  هء مك  يندما كاسوا يصابوف بالاح  ، وياػء المطػر ينػدهم ، كػاسوا يػمهيوف 
وهػػو ط ػػء صػػ در ، ويصػػعد بػػه للػػك ،يػػء  بػػك  yy  للػػك ،ػػدم ييػػد المط ػػب ، فدوهػػمم

دب اهلل فدسػػ ج yy  وهػػو ممسػػب بدػػدم ميػد  المطػػء ي ػػك الكعيػػ  ، فدػديوا اهلل 
 . له وينزؿ المطر كوفرام الارب 

وكاف السيب في ذلب  سه  صاب مك  والجزيرة العربد  ك ها مح  اديد ، فػر ى 
لال لذا ؛ لػػت يػػوتك لهػػم بالحدػػا   المطػػر (  س ػػر ك دػػر مػػت مػػريش ر،ػػاال وسسػػا   ف اهلل

ا مػا ر وم ، و ومعػه ابػت صػ در لػه ، ف مػا مص ػ، ويرفػوم بصػ  ه ، ديا لهم ر،ء ر وم بهدئ ه 
اػػوا ذلػػب ي ػػك مػػا يعػػاينوم ، و،ػػدوا  ف ت ػػب الصػػ ه ال تنطيػػ  لال ي ػػك ييػػد المط ػػب وطي  

 :وولد ولدم ييد اهلل 
                                                 

 يت العياس بت يند المط ب . اليدهاك والصابوسك في المائ دت والخطدب وابت يساكر في تاريخهما ه هر، (ٕ 
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   ٘ٝٚقـعسٚا بـ٘   ٚقـعسٚا بـ٘   ، ، ٚأخـصٚٙ َعٗـِ   ٚأخـصٚٙ َعٗـِ   ، ، ٚأخـ ٚٙ  ٚأخـ ٚٙ  ، ، ؾًُا تٝكٓٛا بصيو شٖبٛا إيٝ٘ ؾًُا تٝكٓٛا بصيو شٖبٛا إي
ؾٓـعٍ إٛـط   ؾٓـعٍ إٛـط   ، ،   ( ٚزعـا اهلل  ( ٚزعـا اهلل    yy  ؾأَػـو بايكـب٢ ) قُـس   ؾأَػـو بايكـب٢ ) قُـس   ، ، اؾبٌ اؾبٌ 

ٚعٓـسَا ِـا   ٚعٓـسَا ِـا     ، ، َا سٛهلـا َـٔ بـ٬ز ايعـطب .    َا سٛهلـا َـٔ بـ٬ز ايعـطب .    ٚمل ٜٓعٍ ع٢ً ٚمل ٜٓعٍ ع٢ً   ،،ع٢ً َه١ ع٢ً َه١ 
ــ١ ، ، خـــاضز َهـــ١ خـــاضز َهـــ١   اــــ  إٍ ايعـــطباــــ  إٍ ايعـــطب ــ١ أغـــطعٛا إٍ َهـ ــس ، ، أغـــطعٛا إٍ َهـ ــس ٚشٖبـــٛا إٍ عبـ ٚشٖبـــٛا إٍ عبـ

َجٌ أٌٖ َه١ َجٌ أٌٖ َه١ ، ، ٚطًبٛا َٓ٘ ايسعا٤ هلِ يٝٓعٍ عًِٝٗ إٛط ٚطًبٛا َٓ٘ ايسعا٤ هلِ يٝٓعٍ عًِٝٗ إٛط ، ، إًٛب إًٛب 
، ؾأَػـو  ، ؾأَػـو  yyَٚع٘ ضغٍٛ اهلل َٚع٘ ضغٍٛ اهلل ، ، ، ؾأخصِٖ ٚشٖب بِٗ إٍ عطؾات ، ؾأخصِٖ ٚشٖب بِٗ إٍ عطؾات 

َـسضاضٟا ، ٚغـك٢ اهلل   َـسضاضٟا ، ٚغـك٢ اهلل     ؾًٗٛت ايػُا٤ بإـا٤ ؾًٗٛت ايػُا٤ بإـا٤ ، ،   ٚزعا اهلل ٚزعا اهلل ، ،   yy  بٝسٙبٝسٙ
  yy    اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ نًٗا ب نت٘اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ نًٗا ب نت٘

((33))  
 ومد ماؿ في ذلب  بو طالب مصددة طوي   مط عها : 

  ايٝتا٢َ عض١ُ يٮزاٌَايٝتا٢َ عض١ُ يٮزاٌَ    مثاٍمثاٍ\  ٚأبٝض ٜطتطك٢ ايػُاّ بٛجٗ٘ٚأبٝض ٜطتطك٢ ايػُاّ بٛجٗ٘

 

  أب٢ طايب أب٢ طايب   ب٘ يف بِٝتب٘ يف بِٝت  اهلل اهلل   عٓا١ُٜعٓا١ُٜ

RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR 
، فاػد  ب اء للك ك ال  يمه  بك طالػومد اي مر معه هما ال ضء ا لهك يندما اس

 وماؿ له :،  وصام به ييد المط ب يندما ياست مند ه 

  أَْتأَْت  ُِ ُِتعً ُٕ  َا قاي٘ ا٭سباُضَا قاي٘ ا٭سباُض  تعً ُٕٚايطٖبا   ًٝ٘ ًٝ٘ عََع  ٢ أخاُف٢ أخاُفبؿأْ٘ ، ٚإْٚبؿأْ٘ ، ٚإْٚ  ٚايطٖبا
                                                 

 يت مخرم  بت سوفء .، وابت يساكر ، و بو سعدم ف لطيراسك وا، واليدهاك ، وابت  بمالدسدا ، هر،ه ابت يعد  (ٖ  
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٢ٔعََع  ٜٜٞٞاؾٔأؾشََشؾٜٜؾ، ، َٔ ايٝٗٛز َٔ ايٝٗٛز  ٢ً٢ٔ اب أخٝو أخٝو   ٢ً اب
  ((44))  

... : ..... yy  عه ي ػػك ذلػػب مػػا رآم مػػت ريػػوؿ اهللوصػػد ه ، ومػػد اػػج   فن ػػم  
 .....فاد كاف  والدم ياوموف مت سومهم اع ا وهدئ هم ره  ، وو،وههم م جهم  

  ّٛبُٝٓا ٜكّٛبُٝٓا ٜك  yy     َُ َُ   ْؿـٟٝٛا ، نشٝـٌ ايعـٌ ،  ػرتغـٌ ايؿـعط ، نأِـا    ػرتغـٌ ايؿـعط ، نأِـا    ْؿـٟٝٛا ، نشٝـٌ ايعـٌ ، 
ٚنــإ إشا ادتُــع ٚنــإ إشا ادتُــع ، ، ب ايطا٥شــ١ نأْــ٘ ٚنــع عٛــطٟا ب ايطا٥شــ١ نأْــ٘ ٚنــع عٛــطٟا ٘ بعٜــت ، طٝٚــ٘ بعٜــت ، طٝٚــَٖػــَٖػــ

َـع  َـع    --ٜؿبعٕٛ َٔ ايٛعاّ ٜؿبعٕٛ َٔ ايٛعاّ ، ،   yy  َٚعِٗ ضغٍٛ اهللَٚعِٗ ضغٍٛ اهلل، ، أ٫ٚزٙ ع٢ً طعاّ أ٫ٚزٙ ع٢ً طعاّ 
ٌ ، ، ، ؾإشا اؾتكسٚٙ عٓس تٓاٍٚ ايٛعـاّ  ، ؾإشا اؾتكسٚٙ عٓس تٓاٍٚ ايٛعـاّ    --ت٘ ت٘ ق٤ًق٤ً ٌ مل ُتـ ٤ بٛـِْٛٗ ، ٚمل ٜـسضنٛا   ٤ بٛـِْٛٗ ، ٚمل ٜـسضنٛا   مل ُتـ

ٚنـصا نـاْٛا ٗ ايؿـطاب ، ؾهـإ إشا بـسأ بطغـٍٛ       ٚنـصا نـاْٛا ٗ ايؿـطاب ، ؾهـإ إشا بـسأ بطغـٍٛ       ، ، ايؿبع َع نجط٠ ايٛعاّ ايؿبع َع نجط٠ ايٛعاّ 
ثــِ ٜٓــاٚهلِ ؾهــًت٘ ثــِ ٜٓــاٚهلِ ؾهــًت٘ ، ، ْٚاٚيــ٘ نٛبــٟا َــٔ ايًــي ، ٜأخــص سٛــ٘ َٓــ٘  ْٚاٚيــ٘ نٛبــٟا َــٔ ايًــي ، ٜأخــص سٛــ٘ َٓــ٘    yy  اهللاهلل

سـ٬ب  سـ٬ب  ؾـطبٛا  ؾـطبٛا  ; ; ؾرتِٜٚٗ ْٝعٟا ، ٫ٚ وتادٕٛ يػريٙ ، ؾـإشا غـاب عـِٓٗ    ؾرتِٜٚٗ ْٝعٟا ، ٫ٚ وتادٕٛ يػريٙ ، ؾـإشا غـاب عـِٓٗ    
٘ ٥ًٚٚ٥ًٚٚ، ، إبًِٗ نًٗا إبًِٗ نًٗا  ٘ ٛا عٛاؾا ٕا ؾكسٚٙ َٔ بطنتـ   ااٖٚـصا َـا دعـٌ أبـ    ٖٚـصا َـا دعـٌ أبـ    ، ،   yy  ٛا عٛاؾا ٕا ؾكسٚٙ َٔ بطنتـ

  ٜٚكٍٛ ي٘ : إْو ٕباضى ٜٚكٍٛ ي٘ : إْو ٕباضى   yy  طايب وطم أ٫ ٜأنٌ إ٫ َع٘طايب وطم أ٫ ٜأنٌ إ٫ َع٘
((55))  

 :في ت ب ال  رة  yy  وكاف ريوؿ اهلل

      ّ٫ٜؿهٛ دٛعٟا ٫ٚ عٛؿٟا ، ست٢ ٚيٛ َهح أٜاَٟا َتٛايٝـ١ بـسٕٚ طعـاّ    ٫ٜؿهٛ دٛعٟا ٫ٚ عٛؿٟا ، ست٢ ٚيٛ َهح أٜاَٟا َتٛايٝـ١ بـسٕٚ طعـا
ٔ ، ، ٫ٚ ًٜٛـب َـِٓٗ   ٫ٚ ًٜٛـب َـِٓٗ   ، ، أٚ ؾطاب أٚ ؾطاب  ٔ أّ َـ ، ؾـإشا عطنـٛا   ، ؾـإشا عطنـٛا   ... ... أسـس طعاَـٟا   أسـس طعاَـٟا     أّ َـ

                                                 

(
ٗ
 .روام  بو سعدم يت طري  الوامدى يت ادوهه  (
  هر،ه ابت يعد و بو سعدم وابت يساكر يت ابت يياس (٘ 
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  ٙ ــٛ ــاّ أدــاب ، ٚإشا تطن ــ٘ ايٛع ٙ  عًٝ ــٛ ــاّ أدــاب ، ٚإشا تطن ــ٘ ايٛع ٫ٚ ٫ٚ ، ، قــ  غــري َتــ ّ  قــ  غــري َتــ ّ  ، ، أٚ ْػــٛٙ أٚ ْػــٛٙ   ،،  عًٝ
  ..((66))نذط نذط 
 

R ِِ٘٘تِِتََََسِِسسُُس  ١ُُ١اَْاَََْٝٝصِِص.. 
yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 

بح ظػػػػه ورياي ػػػػه ي ػػػػك مػػػػت االاػػػػدا  العاديػػػػ  ، والعػػػػادات  ومػػػػد ي ظػػػػه اهلل 
ػػ، مػػريش    فاػػد يػػدث  ف يػػا  ،ػػز  مػػت الكعيػػ  ، وا، معػػتالمريد ػػ ت ل جديػػد مػػا وهم 
مت الكعي  ، وماموا ب اطدع اويجار الةزم  مت ،يء  بك ميػد  المجػاور ل كعيػ  ،  َوَهكَ 

لدكػػوف لهػػم ؛ وااػػ ركت بطػػوف مػػريش ك هػػا فػػي ساػػء هػػمم اويجػػار للػػك اليدػػت الحػػراـ 
ػػ yy  ،مدعػػاً اػػرؼ الادػػاـ بهػػما العمػػء العظػػدم ، فااػػ رؾ ، ه العيػػاس فػػي الناػػء مػػع يم 

وكاسػػت طرياػػ  الحمػػء  ف ، كػػء وايػػد يحمػػء يجػػراً مػػت الحجػػارة اليدضػػا  الكيدػػرة   وكػػاف
 :يخ ع  يدهم ، يابه  و يطويها ويضعها ي ك ك  ه ويضع ي دها الحجر 

   ؾؿعــٌ ضغــٍٛ اهلل ؾؿعــٌ ضغــٍٛ اهلل  yy    ٘ــ ــ٘  َجــٌ عُ ــ٘  ، ، َجــٌ عُ ــإ غــا٥طٟا أَاَ ــ٘  ٚن ــإ غــا٥طٟا أَاَ ــٛد٤٢ ، ، ٚن ــٛد٤٢ ؾؿ ؾؿ
قاّ قاّ ، ،   ٚعٓسَا أؾامٚعٓسَا أؾام، ، ٟا عًٝ٘ ٟا عًٝ٘ ــايعباؽ بايطغٍٛ قس ٚقع ع٢ً ا٭ضض َػؿٖٝايعباؽ بايطغٍٛ قس ٚقع ع٢ً ا٭ضض َػؿٖٝ

ٍَكٜكٜؾٜٜؾ، ، ط عٔ دًبابو ط عٔ دًبابو مشِّمشِّ: : ؾكاٍ ي٘ ؾكاٍ ي٘ ، ، ٚأْعٍ دًباب٘ ٚأْعٍ دًباب٘  ٍَا ٍَقٜقٜ  ،،: ٫ : ٫   ا ٍَا ٜٕـ   ا ٜٕـ :  ا ا اَشاَش: 
ٍَقٜٜق، ،   ؟؟ ٍَا     ((77))  ٢٢تٔتٔضَضَِِٛٛعََع  طََطتََتأِغأِغ  ٢ِِْٕٕ ٜأ٢ْ ٜأطََطأََأََََٚٚ، ،   ًو٠ًو٠ٍ ٍََ ََ  طََطََٜٜٗٗٚٚ  سِِسكٜكٜيٜٜي: :   ا

                                                 

 . روام  بو سعدم يت  ـ  يمت (ٙ)
  هر،ه الشدخاف يت ،ابر واليدهاك و بو سعدم يت العياس (ٚ)
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ومػت يومهػا لػم ، وهما الكةـ وهػو مػا زاؿ فػي اػيابه لػم يي ػ  همػ  يشػرة يػن  
لػػػم يظهػػػر  ي ،ػػػز  مػػػت  تلكػػػ - ة والعػػػورة لػػػد  السػػػو  -يػػػورة . yy  تظهػػػر ل ريػػػوؿ
 ج السددة يائش  مالت :ي ك  سه بعد  ف تزو  ،  yy  ،سمه الشريف

  َٕٜنــٜنــ َٕا ٢ٍُغــُغــضَضَ  ا ٛ٢ٍ ٫ ٫   ََٚٚ، ،   سٕٕسأســأســََٚٚ  ا٤ٕا٤َْٕــَْــٞ إ٢ٞ إ٢ٔؾــٔؾــ  َُُ٘٘عــَعــََََ  ٌٌُُٔػــٔػــتََتأٞغأٞغ  ََٚٚ، ،   ٌٌُُٔػــٔػــتَتَػِِػََٜٜ  yy  اهلٔلاهلٔل  ٛ
    ((88))  ٣ُُِِٓٓ٘٘ ٣َٔ َٔضََض٫ ٜأ٫ ٜأ  ََٚٚ، ، ٢ ٢ ٣ٚٓٚٓ ٣َٔ َٔطََطََٜٜ

فدخ ػػػػع ، وف وال ي عػػػػر   ،وف اوسيدػػػػا  ينػػػػد ال سػػػػء ي  سػػػػ وف مػػػػت فػػػػوؽ الامػػػػدص 
 .وي  سء به ، بالامدص  ولكنه يظء  ، الج ياب 

 :ومد ماؿ ،  ه ؟ كدف س س  ...!!.. ؟؟ ....اي اروا ،  yy  ي ك يند غس ه

  َُُٜٜا ا اَشاَشََََ..!!....!!..ٚا ٚا اُضاُضتََتاِساِسؾٜٜؾ، ، تٔ تٔ ِِٝٝبََباٞياٞي  ٌٌُُِِٖٖأٜأٜ  ....  اُؽاُؽبٖٖبايَعايَع ٚ ََٚ  ٢ًًٔٔ٢ٙٙ٢ َع٢ َعًًٓٔٓٔٝٝػٚٚػػَػ
َٕعُُعََُُػِِػ. َٜ. َٜ  ا٤ٟاا٤ٟاسََسٛا ْٔٛا ْٔعُُعُُٔٔػََػؾٜٜؾ، ، ؟ ؟   ٌٌُُعَعَؿٞٞؿََْْ َٕٛ ٍَغُُغٚا َضٚا َضطٗٗطعََع)٫ ُت)٫ ُت: :   ََُُِِْْ٘٘ٚٚط٢ط٫َٜ٫٢َٜ ٚ ََٚ  ُُ٘٘تََتِِٛٛقََق  ٛ ٍَٛ   اهلٔلاهلٔل  ٛ

yy  ًًََُٚٚٙٝٝػٚٚػغٜٜغ ُٛٙ ((99))٘ (٘ (أبأبََٝٝثٔثٔ  مََمِِٛٛؾٜؾٜ  ََِِٔٔٔٔ  ٛ
    

السػػػددة  yy  وكمػػػا م نػػػا يػػػابااً  ف بنػػػت النيػػػك، .. فعرفػػػوا  سػػػه مػػػت المةئكػػػ  
وسامػػػت م جهػػػ  للػػػك ، وليسػػػت مةبسػػػها ، واغ سػػػ ت ، ايػػػ حمت ، فاطمػػػ  ينػػػد موتهػػػا 

، وال ينزع مةبسػك ،  نك فة  يد ي س  ، يوموت اآلف :... لسددسا ي ك  ومالت، الاي   
 ؟ yy  فما بالكم بريوؿ اهلل، ء وي ك هما لم ت س  ، وماتت ،   ت س سكفاد غس  

فمػػػت هػػػمم ال حظػػػ  وريػػػوؿ اهلل ممنػػػوع  ف ي عػػػرى  ى ،ػػػز  مػػػت ،سػػػدم الشػػػريف 
 ص وات اهلل ويةمه ي ده . 

                                                 

(
ٛ
 . ث يائش  رضك اهلل ينهام    ي ده مت يدي (

(
ٜ
 . و بو سعدم يت يائش  رضك اهلل ينها، وصححام ، واليدهاك ، والحاكم ، و بو داود ، روام ابت يعد  (
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R اٙاٙبََبٞ ِصٞ ِصفِِف ٘ ُُ٘يََي  اهلِلاهلِل  ظُُظفِِفسِِس..  

yy  yy  yy  yy  yyyy  yy  yy  yy  yy  yy 
ي ػك  سػه ينػدما  راد  ف ي ػرج يػت س سػه : ... وكملب تولك اهلل ي ظه فػي صػيام 

 :وماؿ ل  ةـ المى يريك معه ، 

  بََبََٖٖ٭ِش٭ِش، ، ٢ ٢ ٍََُُٔٔٓٓ ٜغٍ ٜغ  ِؽِؽطُُطسِِسأٝٝأ  َٖ َٖإٍ  ٖٔ٭َؾ٭َؾ  ؽ٢ؽ٢طِِطعُُعا اٞيا اٞيصََصإٍ  ٖٔا   بََبََٖٖصَصَــؾٜٜؾ، ،   ُُٙٙسََسا
َََّْْ  ؼََؼًًٜٜا َدا َدََََسَسَِِٓٓعٔٔعََٚٚ، ،   ؽ٢ؽ٢طِِطعُُعإٍ اٞيإٍ اٞي َّا   ٠ٝٝ٠اَضاَضطََطسََس  ُُ٘٘تِِتعَعَػََػ٢ ٜي٢ ٜيتٖتٖسََس  ٜٜٝٝكٜٜكِِٝٝتََتػِِػََٜٜ  ِِِِيٜيََٜٚٚ، ،   ا

ٍَكٜكٜؾٜٜؾ، ،   اَزاَزعَعَؾٜٜؾ، ، اٍ اٍ ايٖتايٖت  ٢ّ٢ََّٛٛٗ ايَٝٗ ايَٝ  ؼ٢ؼ٢ُُِِايٖؿايٖؿ ٍَا ِٜ: َض: َض  ُُ٘٘يٜيٜ  ا ِٜأ   ُُ٘٘يٜيٜ  لٖٖلكٜكٜؾٜٜؾ، ، ؟ ؟   ؽََؽطِِطعُُعاٞياٞي  تََتأ
ِٜ  ٠ٔ٠ٔسٖسٖعٔٔع  سَسَعِِعبَبَََٚٚ، ،   خََخسََسا َسا َسََََ ِٜأ ّّأ ّّا ِٝ  بََبََٖٖصَصَــؾٜٜؾ، ،   طْْطآَخآَخ  ؽْْؽطِِطعُُع  ََِِِِٝٝقٔقٔأٝأٝ  ،،  ا ِٝإي   خََخسَسَشََشؾٜٜؾ، ،   ٘ٔ٘ٔإي
سٟا سٟا أَبأَب  وٜٜوشٔيشٔي  سَسَعِِعبَبَ  ؽ٣ؽ٣طِِطإٍ ُعإٍ ُع  ِبِبََٖٖصِِصََٜٜ  ًًِِِِٜٜؾٜٜؾ، ،   لََلبََبا َغا َغََُُٝٝؾٔؾٔ  خََخسََسا َسا َسََََ  ُُ٘٘يٜٜي

  ((1010))  
 وماؿ :، مد  مر به  yy  مع  سه، فاد يريه اهلل مت ال هو اليري  

  ُٓٛا َٖصا ايٜٓٚهاَح ُٓٛا َٖصا ايٜٓٚهاَحٜأِعًٔ ِٝ٘ٔ ٔبايٗسٝؾٛٔف، ، ٜأِعًٔ َٕٜػأدٔس ٚاِنط٢ُبٛا َعً ُٙ ٗ ا ًٛٝ ِٝ٘ٔ ٔبايٗسٝؾٛٔفٚاِدَع َٕٜػأدٔس ٚاِنط٢ُبٛا َعً ُٙ ٗ ا ًٛٝ   ((1111))    ٚاِدَع
، ظػه ي ػك مػت ال هػو فهػو الػمى ي :...  لكنه ي ظه اهلل ي ػك مػت هػمم اواػدا  

ي ػك  ف  يمامػه غضػيوا ، ..... ومػت اػرب الخمػر ، ومت السجود لصػنم ، ومت ال عب 
 :منه وسه ال يمهب معهم للك  صنامهم في  يدادهم 

    ِٝؾأضَغؾأضَغ ًِٝٛا إي ِٕ  ََٕٕزِِزسُُسؿِِؿ٘ يَٝ٘ يَٝأتأتُُٖٖ٘ َع٘ َعًٛا إي ِٕعًٝ٘ أ     ٖٖٔٔيٞٞيا ظ٢ا ظ٢ََُُؾٜؾٜ  ،،  ٘٘أَأَََُُأِعأِع  عِِعََََ  بََبََِٖٖٜصِٜص  عًٝ٘ أ
                                                 

(
ٔٓ

يت ي ك بت  بك ، وابت يساكر ، و بو سعدم ، واليدهاك ، وابت ايحاؽ واليزار ، في مسندم   هر،ه ابت راهويه (
  وكر ـ اهلل و،هه   طالب
(
ٔٔ

 . ويّسنهرضك اهلل ينها  م ال رممى يت يائش  روا (
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  ٢ِ٢ََِٓٓإٍ ايٖكإٍ ايٖك  بََبََٖٖا َشا َشًًُُٖٖ، ٜؾ، ٜؾ  ُُِِِِٗٗعََعََََ  َٛضَٛضهُُهشُُشاٞياٞي ٚ ََٚ  أبأبََٖٖئصئص٢ً ا٢ً اعََع  ََُُُُِِ٘٘ٓٓغٜٜغ٢ أِض٢ أِضتٖتٖسََس  ٘ٔٔ٘بٔٔب
ٌَط٢ط٢بِِبا ٔدا ٔدََْْسٔٔسٝٚٝٚأ٣ َغــأ٣ َغــضََض ٌَٜــ ٍَٜقــٜقــ ٚ ََٚ  ٜــ ٍَا ُٖٜيــٜيــإ٢إ٢  وٜٜؤبــٔبــ  ا٤َا٤َا َدــا َدــ٘ ) ََــ٘ ) ََــيُٜــيُٜــ  ا  ٢ُٖ ، ، ( (   ِبِبَٖــَٖــا ؟ إِشا ؟ إِشَٓــَٓــ٢ 
ٌَط٢ط٢بِِبا ٔدا ٔدََْْسٔٔسٚٝٝٚغََغ  ٩ِِ٩ََٜٜٔ١ٔ١ضُُض  سَسَِِٓٓعٔٔع  ًًِِٜٜ٘ٔ٘ٔٝٝعََع  ٢ََ٢ؿٔٔؿػُُػؾٜٜؾ ٌَٜ ؟ ؟   خََخسََسا سََـ ا سََـ اَشاَشََـ ََـ   ُُ٘٘ٛا ٜيٛا ٜياٝياٝيقٜقٜ  اَماَمؾٜٜؾا ٜأا ٜأََََسَسَِِٓٓعٔٔعََٚٚ، ،   ٜ
ِٜ: َض: َض  ٍٍََااقٜٜق ِٜأ ٍُكٝٝكٟا َٜٟا َٜكََكدِِدؾََؾ  ُتُتأ ٍُٛ     ((1212))    عِِعدََداِضاِض ٚ ََٚ  سِِسذُُذػِِػ٫ َت٫ َت: : ٢ ٢ ئئ  ٛ

ومػػت هنػػا فاػػد كاسػػت ، ..... ومػػت يومهػػا لػػم ير،ػػع للػػك صػػنم مػػت هػػمم اوصػػناـ 
 المةئك  ت والم وتريام وتحريه برياي  اهلل . 

 

R ُٕعََعإِذإِذ ُٕا   .٘.٘تِتََِّّٛٛبُُبُُْْ  ٌٌٔٔبِِبقََقُ٘ ُ٘ يََي  لٔٔلا٥ِا٥ِكََكاحَلاحَل  ا
yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 

كػاف ،  وهو فػي يمػر الخمػ  يشػرة يػن  ، ة يو  رة له ميء الن  وادا  مسخ  وكاست ا
 :وهو الزبدر بت ييد المط ب ، مسافراً مع  يد  يمامه 

   ٫ٚ ٜػتٛٝع أسس إٔ ٜكـ أَاَ٘ ٫ٚ ٜػتٛٝع أسس إٔ ٜكـ أَاَ٘ ، ، ْٚعيٛا ٗ َهإ ؾٝ٘ ٌْ ٖا٥ر ْٚعيٛا ٗ َهإ ؾٝ٘ ٌْ ٖا٥ر ، ،
ــٛطبٛا ــٛطبٛاؾان ــاؾٛا   ؾان ــاؾٛا ٚخ ٌ  ، ، ٚخ ــسَا ضأ٣ اؾُــ ــٔ عٓ ٌ  ٚيه ــسَا ضأ٣ اؾُــ ــٔ عٓ ــٝسْا ضغــٍٛ اهلل     ٚيه ــٝسْا ضغــٍٛ اهلل غ   yy  غ

ا ٖـصٙ إٓٛكـ١   ا ٖـصٙ إٓٛكـ١   ٛٛؾطنبـ٘ ضغـٍٛ اهلل ستـ٢ ؽ٥ٛـ    ؾطنبـ٘ ضغـٍٛ اهلل ستـ٢ ؽ٥ٛـ    ، ، اَـ٘  اَـ٘  ٚغذس أَٚغذس أَ  ،،  شٖب إيٝ٘شٖب إيٝ٘
عِٗ َٔ ٖصا عِٗ َٔ ٖصا ٚعٓس ضدٛٚعٓس ضدٛ، ، ٚأنًُٛا غؿطِٖ ٚأنًُٛا غؿطِٖ ، ، َٔ عًٝ٘ َٔ عًٝ٘   ْٚعٍْٚعٍ، ، ٖٚصا إهإ ٖٚصا إهإ 

ٌْ، ،   نإ ٜٛدس ٚازٟ َٓدؿضنإ ٜٛدس ٚازٟ َٓدؿض، ، ايػؿط ايػؿط  ٌْٚقس ْعٍ غٝ ؾاَتٮ بإـا٤ ، ؾكـايٛا :   ؾاَتٮ بإـا٤ ، ؾكـايٛا :     ٚقس ْعٍ غٝ
                                                 

(
12

  هر،ه ابت يعد و بو النعدم وابت يساكر يت ابت يياس (
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س اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ي٘ إـا٤  س اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ي٘ إـا٤  ؾذُٖؾذُٖ{{٢ ٢ ؿٔٔؿًًٞٞٚا َخٚا َخطُُطِِٝٝغٔٔغ}}: : َاشا ْؿعٌ ؟ قاٍ هلِ َاشا ْؿعٌ ؟ قاٍ هلِ 
ٖٚـصا قبـٌ   ٖٚـصا قبـٌ   ، ، ؿ٢ عًٝ٘ ٚغاضٚا ْٝعـٟا خًؿـ٘ قـًٛات اهلل ٚغـ٬َ٘ عًٝـ٘      ؿ٢ عًٝ٘ ٚغاضٚا ْٝعـٟا خًؿـ٘ قـًٛات اهلل ٚغـ٬َ٘ عًٝـ٘      ؾُؾُ

ايٛا : إٕ ٖصا ايػ٬ّ غٝهٕٛ ايٛا : إٕ ٖصا ايػ٬ّ غٝهٕٛ ـ قـ قٛا ٖصٙ ايكك١  ٛا ٖصٙ ايكك١  ؾًُا شٖبٛا إٍ َه١ قٗكؾًُا شٖبٛا إٍ َه١ قٗك  --ايٓب٠ٛ ايٓب٠ٛ 
ي٘ ؾإٔ  ي٘ ؾإٔ  

  ((1313)) . .  
 

R ٘٘بِِبًًِِقََق  ٠ُُ٠اَزاَزََٗٗطََط..  
yy  yy  yy  yy    yy  yy  yy  yy 

 :ودلدء يناي  اهلل به 
 : ..د غسء م يه  ربع مرات فا. ،  سه تجرى له كء ف رة يم د  غسدء ل ا ب 

 :مرة ويمرم  ربع ينوات \
واػاوا لػه صػدرم ، و رمدوم ، سزلت لجن  مت المةئك  ، وهو يند السددة ي دم  

ومػالوا ، و هموا منه مطعه يػودا  ، وغس وم بما  زمـز ، و هر،وا م يه ، مت غدر مشرط 
مػروا بويػديهم ي ػك صػدرم و ، هػم  ر،عػوم مػرة  هػرى ، و لاوها بعدداً ، هما يظ الشدطاف 

 فعاد كما كاف . ، 

 :ويمرم يشر ينوات : والمرة ال اسد  \
ومػػالوا :  هر،ػػوا مػػت م يػػه ال ػػء ، و رمػػدوم واػػاوا صػػدرم ، وكػػاف مااػػداً فوهػػموم 

فاػاؿ فامػت مػت بدػنهم وبػي اػ ا  ، و ده وا في م يه الش ا  والر ف  والريمػ  ، والحاد 
 .   وريم  ال توصف ي ك ،مدع ه   اهلل

                                                 

13
 . روام ابت الجوزى في الوفا والحافظ الشامك في ييء الهدى والرااد 
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 :يندما سزؿ ي ده الويك : ة ال ال   والمر  \
فدجػرى وياػوؿ ،  ظنػاً  سػه مػت الجػت  ؛ ما سزؿ ي ده الويك يخػاؼ ويجػرى وكاف ك   
بػالهروب فو،ػد يػددسا مدكائدػء  ( وفي ذات مرة ر ى يددسا ،يريء فهم   زم وسك ودهروسك

 م يه بما  زمـز .  وا صدرم وغس واواا  ، و رمدوم ، به  ايسد ي ده الطري  فومسكو 

 :ة الرابع  وك نا سع مها في لد   ا يرا  والمعراج والمر  \
وكػػػاف هػػػػما بجػػػػوار زمػػػػـز يدػػػث كػػػػاف سائمػػػػاً فػػػػي يجػػػر ليػػػػمايدء فشػػػػاوا صػػػػدرم 

وم ػؤوم ، الصػدر وغسػ وم  اواػاو ، و يضروا طس ا مػت الم كػوت م دػك  ليماسػاً ويكمػ  
 عنػوىوسهػم اػي  م في طست ؟ ال ، ماف والحكم  يوضعافوهء ا ي! ، ليماساً ويكم  

. 

 :ات  ربع مر     ى م يه ( فيهما غس وم \

فػػة ي هػػو وال ، وهػػو ابػػت  ربػػع يػػنوات ي ػػك ال يكػػوف كالصػػيداف العػػاديدت \
ولػػملب كاسػػت كػػء ، وال يصػػدر منػػه فعػػء غدػػر الئػػ  ، ي عػػب وال يخػػرج منػػه ك مػػ  بميئػػ  

 :ولملب فاد ماؿ يددسا  بو بكر له ، ة ي ك وهو ط ء ص در يو  يركاته مت مشكاة الن  

   َٜ َٜ َغُُغا ضَ ا ض ٍَ ٛ ٍَ ، ،     ؽَ ؽَ طِِطايؿٝ  ايؿٝ    تُ تُ طِِطاَؾاَؾعَ عَ َٚ َٚ ،  ،  ٟا ٟا َٝعَٝعُُٔٔدَ دَ   بَ بَ طََطايعَ  ايعَ    تُ تُ طِِطاَؾاَؾعَ عَ   سِِسكٜكٜيٜ يٜ   اهللٔ  اهللٔ    ٛ
َّ  ايطٗ  ايطٗ    تُ تُ طِِطاَؾاَؾعَ عَ َٚ َٚ  ٚ  َّ ، ،   ؟ ؟   وٜٜوبَ بَ أزٖ  أزٖ    ََُُِِٔٔؾٜ ؾٜ   ! ،   ! ،     وٜٜوكٔٔكًًٔٔخُ خُ َٚ َٚ   وٜٜوبٔ بٔ أزَ  أزَ    ٌٌََجِِجَٔ َٔ   ضَ ضَ أٜ أٜ   ِِِِيٜ يٜ َٚ َٚ ،  ،      ٚ
  ٢٢ٜٔبٜٔبأٔزأٔزتَتَ  ََٔٔػََػأِسأِس٢ ٜؾ٢ ٜؾبٚٚب٢ٓ َض٢ٓ َضبََبأٖزأٖز  ::  ُُ٘٘يٜيٜ  ٍٍََاٜاٜكٜكٜؾٜٜؾ

((1414))  

،ػػػػا ت ، وكػػػػاف ينػػػػدم يشػػػػر يػػػػندت ، وينػػػػدما  اػػػػرؼ ي ػػػػك يػػػػت الي ػػػػوغ \
فكاسػػت الطهػػارة هنػػا ، وف ف ػػرة الي ػػوغ كمػػا سعػػرؼ فدهػػا فػػورة الشػػياب ، الطهػػارة ال اسدػػ  

                                                 

(
ٔٗ

 روام السمعاسك في  دب ا مة  يت النواس بت يمعاف . (
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ورزمه اهلل تعػالك بهػا يصػم  اوسيدػا  ،  العالمدت ييحاسه وتعالك له  تحصدناً كامًة مت رب  
. 

ومػػد ، وسػػه يػػدخاطب النػػاس ،  وهػػء وينػػدما ،ػػا  الػػويك كػػاف البػػد  ف ي\
وال يػػؤهر ! ، .... والبػػد  ف يسػػع هػػما ، يوسه  و يس ػػ،  و يضػػربوسه ، يؤذوسػػه  و يشػػ موسه 

 .فكاف ال وهدء ال الث ، .. ! فده 

فملب يح اج للػك توهدػء ، ويندما كاف يدنا،ك م ب الم وؾ في الحضرة \
ويخ ػػرؽ ، يخ ػػرؽ السػػموات و ،   ي ػػك يػػمهب للػػك هػػمم الحضػػرة الع د ػػ، آهػػر وهػػاص 

فاي ػػاج للػػك توهدػػء ، ويػػمهب للػػك مػػاب مويػػدت  و  دسػػك ، ويخ ػػرؽ الكريػػك ، العػػرش 
 .فكاف ال وهدء الرابع ، هاص 

 -وضريحه اآلف بانػا  -و رضام     ولملب يددى ييد الريدم الانائك\
 وكاف ياوؿ يت س سه :

اؾحححسمظقؾحححيماأل حححـ م،ممyظحححلماؾلحححونمعحححعمردحححقلماهللمم}}

سيماٌـحححومم،ممyظقؾحححيماىؿعحححيم،مؼحححلتقـكمردحححقلماهللمممواؾحححس

،مأوممصققححد ـكموأحد ححفم،موأدححلظفمسححـمطححؾمذححلءمادؿ ححؽؾمسؾححك ممم

م.م{{>مصقفقؾـكمسـفممادؿعظؿمسؾك 

 فهما له مج ساف في اوييوع 

 فداوؿ :، و رضام      ما ا ماـ مالب \

شيصيم} م.م{سيماٌـومممyظقؾيمإالمورأؼًمردقلماهللممعومب

 .ي ك مدرم  وكء  ، د   ل وهما كء  
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  ما ا ماـ  بو الحست الشاذلك فداوؿ : \

موظقم،مررصيمس ممyكمبؼكمديمأربعقنمدـيم،مملمؼغىمسِّم}

مشو مسـكمررصيمس م>معومسددتمغػلكمعـماٌمعـ م"

وينػدما يحضػر ، ر كػء اويػئ   الصػعي  كػاف يحض ػ،  فا ماـ ييد الػريدم الانػائك  
ومػا ل،ابػ  هػما ، ه يػا ريػوؿ اهلل مػا ر يػب فػي هػما السػؤاؿ ؟ يسول، المج   الخاص به 

وسػػػه يسػػػػوؿ ! ، فهػػػو ال يح ػػػاج للػػػدهم ! ،  فهػػػو ال يسػػػوؿ العػػػالم ال ةسػػػك ، السػػػؤاؿ ؟ 
 الريوؿ مياارة ، ف ك ليدى ، ساته ماؿ لمريديه :

سـدعومطـًمبوٌدؼـيماٌـقرةمعؼقؿًومصقفومدلظًمردقلماهللمممممممممممممممممممممممم  }} 

yyسيمرؤؼومذاتمظقؾيمصللظًمصقفومردقلممممممممممممممم"معـوعوم"م،موطونمذظؽمممممممممممم

هللمممم ظصالةمممممممممممممممممممممممممممyyا ا سؾقفم لم صؼو ؟مم رم ظصد ا ثمذؼم حد طقػم ;م سـم

واظلالمم;ظؼدمذؼ مصدرىموأغومسيماظقؼظيمعومذعرتمصقفمب لءمعـممممممممممممممممممممممم

أملم،موأتوغكماهللمبؼؾىمدؾقؿمظقؿقؿؾمغزولمطالمماهللمسؾكمػذامممممممممممممممممممممممممم

ماظؼؾىم،مألنماظؼؾىماظذيمخؾؼًمبفمرػالم،مالمؼؿقؿؾمػذاماظـزولمممممممممممممممممممممم

،موأغًمؼومسؾدماظرحقؿمتؼرأمطؿو ماهللماظذيمضولمجؾ مذلغفم;مبلؿمممممممممممممممممممممممممممم

حقؿمممممممممممممم ظر ا ريـم ظر ا هللم ;ما


مم مم    مم  مم     مم  مم  م

     م   م   م م   م م 
،ممدقرةمماي ر 32)االؼيمم


مم  مم مم  مم   مممم  مم   مم   مم مم     م

مم
مم

،ممصؿـممررييماهللمبكممأنمػذاماظؼؾىماظذىمممممممممممممممممم)دقرةماظ عراء ممممممممممم

رتضمممم بممممححححححححأ ر هم صقمححححححو ضمحححححكم غقمممممممممممحححححححفم ا وغقر ،م غؼممممححححححقةم و ،م ءم،ممححححححححيم و
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تفوم،مممممممممممممممممممممممممممممممم وسـرا ظدغقوم ا أعراضم وضدمدؾؿمعـمطؾمذلءمعـم ،م ءم وصػو

وتماظرريـماظؿكمغزظًمسؾقفم،مملمخيوظطفومذلءمعـمممممممممممممممممورىمصقفمآؼممممم

ضقةمأخرىم،محقٌمطونمطالمماهللمػقماظؼقةموايقوةم،موضدمحػظفممممممممممممممممممممممممممممم

،موعؿكممممممممممممممممممممممممممممممم سؾقفم ظؾ قطونمدؾطونم وظقسم ،م ظـلقونم وا ظزؼغم ا اهللمعـم

جرىمضقلماهللمسيمعؽونم،مأصؾ مػذاماٌؽونمبعقدًامسـماهلقىم،مممممممممممممممممممممممم

;موػذامععـكمضقظفمتعوديمسـكمممممممممم
 

مم  مم مم  مم  مم    م

   مم مم   مم
 مم

،موػذامػقماٌعـكمسيممممممممممآلمسؿران مممممممم:26)ممم

ضقظفمتعوديم;ممممم


مم    مم     مم   مم  مم مم    مممم مم م

   مم مم    مم مم   مم   مم    مم  مم   مم  م

 م   م م    مم   م    م  م  م    مممم
مم

م

،موظؼدمطونماظؽؿو مواإلميونمغقرًامسيمضؾيبم،موسؾكممممممممممممممممممممممممممم)دقرةماظ قرىم مممممممممم

هم،ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم د سؾو عـم ءم ؼ و عـم هللم ا بفم ىم ؼفد ًام ر غق ضؾؾكم نم طو و ،م ضؾؾكم

،موػذامممموأردؾـكمجؾ مذلغفمهلدىماظـوسمإديمصراطماهللماٌلؿؼقؿممممممممممممممممممم

 {{ .ػقمضؾؾكمؼومسؾدماظرحقؿ

 ياوؿ في مس معده :، هم بعد  ف روى يددى " ييد الريدم " ذلب 

ؼومسؾودماهللمػذامػقمعوموصؾمإديعيمسيموصػمضؾىمردقلماهللمم}}

yyعـمردقلماهللم،موأغومػـوكمبوألرضماظطقؾيمبوٌدؼـيماٌـقرةمم

م.م{{م.م،مأغعؿمبرضوءماهللموحىمردقظفماظعظقؿ
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لػم يخالطػه ياػد وال يسػد ، فاػد يػاش هػما  yy  هلل م ػب ريػوؿ اهلليا يياد ا
الا ب باوة كةـ اهلل المي  سػزؿ ي دػه ، وكػةـ اهلل غػما  ل ػروح والجسػم ويدػاة ا سسػاف 

    ا  الصدر وتطهدر الا ب يناي  مت اهلل ييحاسه وتعالك لريوله فكاف ير   ..، 
yy   ء الويك ا لهك ي ك يس طدع تحم. 

اػديدة اليػرد كػاف ،يدنػه ، كاف ينزؿ ي ده الويك في ال د   الشػاتد    ولملب يندما
 : ......وف الويك له هاء ؛  ى ينزؿ العرؽ منه بك رة .... د يرماً ي  ص  

                                 
LL

    
وهػػو راكػػب ي ػػك  yy  ي ػػك  سػػه مدػػء ينػػدما كػػاف ينػػزؿ الػػويك ي ػػك ريػػوؿ اهلل

، لال بعػػد  ف ين هػػك الػػويك ، وال يسػػ طدع الادػػاـ ، اف الجمػػء ينػػد  بريػػوؿ اهلل كػػ،  ،مػػء 
لمػػاذا ؟ وف الػػويك س سػػه كػػاف اػػديداً ، ... فػػة ي حػػرؾ الجمػػء طالمػػا الػػويك مو،ػػوداً 

وال ! ، فكػػػػء مػػػػت يولػػػػه يؤهػػػػم  yy  وهاػػػػدةً ، ولػػػػملب كػػػػاف ينػػػػدما يػػػػوتك لريػػػػوؿ اهلل
كاف البػد و ف يكػوف .... ده اوسوار واويرار فكةـ اهلل هما المى ف! ، يس طدع الكةـ 

 :ولما ماؿ اهلل فده ،  yy  له توهدء في م ب النيك المخ ار

  َََََٚ ٢ ٢ نٔٔنضِِض٫ ٜأ٫ ٜأ  ََٚٚ..!....!..  ٢٢أتأتََٚٚااََُُغََغٞ ٞ ٓٔٓٔتِِتعَعَغٔٔغا َٚا ، .!. ، .!.
  ٔ ٔ ََٔٔ٪ِِ٪ُُُُاٞياٞي  ٣ََ٣سٔسٔبِِبعََع  ُبُب٢ًًٞٞ ٜق٢ ٜقٓٔٔٓعَعَغٔٔغََٚٚ  ِِٔٔئهئهََٚٚ

((1515))  
 ...!!...ويع ما لم تسعه السموات وال اورض ، هما الا ب 

فكػػػء ال  ػػرة مػػػت يػػاي  المػػػدةد للػػك يػػػاي  سػػػزوؿ ، فكػػاف كػػػء هػػما ف ػػػرة توهدػػء  
 .   yy  كاست ف رة توهدء وتدريب وتمحدص لريوؿ اهلل؛  الويك 

                                                 

(
15

 .يت وهب بت منيه  ،  هر،ه  يمد في الزهد (
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R ٢٢٢ اإلهِل٢ اإلهِلسِِس٢ اي٢َٛ ايَٛكِّكًًََِّتَتَ  اُعاُعََِِْْٛٛأََأ  

RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR  
 :والويك  سواع \

م ػب وهػو يػددسا فػي صػورة ال yy  فمت الويك ما كاف يوتك لريػوؿ اهلل\
ك فكاف يػوت، و يداساً يوتك في صورة اخص م  نا  ،وكاف  يداساً يوتك ي ك هدئ ه  :،يريء 

فكػػاف يػػوتك فػػي ، وكػػاف ،مدػػء الصػػورة  -  الك يػػك فػػي صػػورة  يػػد الصػػحاب  يػػددسا ديدػػ
مػا ا يػةـ ؟  ويػوؿ الريػوؿ :، ولػملب لمػا ،ػا  و، ػ   -فكػاسوا ال يعرفوسػه ،  صورته

، تعجػب يػد دسا يمػر مػت ؟ وما ا يساف ؟ وك ما يجديه ياوؿ لػه : صػدمت وما ا يماف 
 :ااؿ :فدسا يمر يد  اومر ...يسوله و يصد مه .... فاد روي 

         ،ـَٛأز ايًِِّشَٝـ١ٔ ٌْ َؾـٔسُٜس َغ ٍُ اي٤ً٘ٔ شاَت ّٜٛ دايػٟا، إِش دا٤َ َضُدـ َِٝٓا َضُغٛ ـَٛأز ايًِِّشَٝـ١ٔ،     َب ٌْ َؾـٔسُٜس َغ ٍُ اي٤ً٘ٔ شاَت ّٜٛ دايػٟا، إِش دا٤َ َضُدـ َِٝٓا َضُغٛ َب
ُ٘ َعًٜـ٢ ُضٞنَبـ١ٔ ايـٖٓيٚب، ؾكـاٍ: ٜـا قُـُس، َـا        ُ٘ َعًٜـ٢ ُضٞنَبـ١ٔ ايـٖٓيٚب، ؾكـاٍ: ٜـا قُـُس، َـا        َؾٔسُٜس َبَٝاض٢ ايٚجَٝأب، ؾََٜٛنَع َضٞنَبَتَؾٔسُٜس َبَٝاض٢ ايٚجَٝأب، ؾََٜٛنَع َضٞنَبَت
ِٕ ٫ إٍ َٗاَز٠ٝ ٜأ ُّ؟ قاٍ: َؾ ِٕ ٫ إٍاإل٢ِغ٬ َٗاَز٠ٝ ٜأ ُّ؟ قاٍ: َؾ ُّ ايٖكـ٠ٔ٬، َٚإٜتـا٤ُ ايعنـا٠ٔ،    ٰ  ٰ  اإل٢ِغ٬ ُ٘، َٚإٜقا ُّ ايٖكـ٠ٔ٬، َٚإٜتـا٤ُ ايعنـا٠ٔ،    َٙ إ٫ اي٤ً ُ٘، َٚإٜقا َٙ إ٫ اي٤ً
ِٝـتٔ   َٕ، ََٚسـٗر اٞيَب ُّ َضَََها ِٝـتٔ  ََٚقُٛ َٕ، ََٚسـٗر اٞيَب ُّ َضَََها ِٔ      ، ،   ََٚقُٛ ٍَ: ٜؾَعٔذِبَٓـا َٔـ ٍَ: َقـَسٞقَت. قـا ِٔ      قـا ٍَ: ٜؾَعٔذِبَٓـا َٔـ ٍَ: َقـَسٞقَت. قـا قـا

ُٙ، ََٚتِكــٔسٜٔك٘ٔ ُٙ، ََٚتِكــٔسٜٔكُ٘ٔغــ٪أي٘ٔ إٜــا ُٙ. ُغــ٪أي٘ٔ إٜــا ُٙ.إٜــا ُٕ؟    ، ، إٜــا ــٜأِخٔبطِْٔٞ: َــا اإل٢ّــا ٍَ: ٜؾ ُٕ؟  قــا ــٜأِخٔبطِْٔٞ: َــا اإل٢ّــا ٍَ: ٜؾ ِٕ ، ، قــا ِٕ قــاٍ: أ قــاٍ: أ
ِٝـط٢ٙٔ       ِٛٔت، َٚاٞيٜكـَسض٢ َخ َٔ باي٤ً٘ٔ ٥ٔ٬َََٜٚهٔت٘ٔ َٚٝنُتٔب٘ٔ َُٚضُغًٔ٘ٔ، َٚاٞيَبِعـٔح َبِعـَس اٞيَُـ ِٝـط٢ٙٔ      ُتِ٪َٔ ِٛٔت، َٚاٞيٜكـَسض٢ َخ َٔ باي٤ً٘ٔ ٥ٔ٬َََٜٚهٔت٘ٔ َٚٝنُتٔب٘ٔ َُٚضُغًٔ٘ٔ، َٚاٞيَبِعـٔح َبِعـَس اٞيَُـ ُتِ٪َٔ

َُـٚطٙ   َٚ ٔٙ٢ًٛٞ َُـٚطٙ  ََٚؾٚطٙٔ ُس َٚ ٔٙ٢ًٛٞ ِٔ ُغـ٪أي٘ٔ إٜـاٙ،        ، ، قـاٍ: َقـَسٞقَت.  قـاٍ: َقـَسٞقَت.  ، ، ََٚؾٚطٙٔ ُس ِٔ ُغـ٪أي٘ٔ إٜـاٙ،      قـاٍ: ٜؾَعٔذِبَٓـا َٔـ قـاٍ: ٜؾَعٔذِبَٓـا َٔـ
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ِٕ َتِعُبــُس اي٤ًــَ٘ ، ، قــاٍ: ٜؾــٜأِخٔبطِْٔٞ: َــا اإل٢ِسَػــإ؟  قــاٍ: ٜؾــٜأِخٔبطِْٔٞ: َــا اإل٢ِسَػــإ؟    ، ، اٙ.اٙ.ََٚتِكــٔسٜٔك٘ٔ إٜــََٚتِكــٔسٜٔك٘ٔ إٜــ ِٕ َتِعُبــُس اي٤ًــَ٘ قــاٍ: أ قــاٍ: أ
ُ٘ َٜــَطاى  ُٙ ٜؾإ٢ْٖــ ِٔ َتــَطا ِِ َتٝهــ ِٕ ٜيــ ُٙ، ؾــإ ُ٘ َٜــَطاى ٜنأْٜٖــٜو َتــَطا ُٙ ٜؾإ٢ْٖــ ِٔ َتــَطا ِِ َتٝهــ ِٕ ٜيــ ُٙ، ؾــإ قــاٍ: ٜؾــأِخٔبطِْٔٞ َََتــ٢ قــاٍ: ٜؾــأِخٔبطِْٔٞ َََتــ٢ ، ، ٜنأْٜٖــٜو َتــَطا

٢ٌ.  ، ، ايٖػاع١ٝ؟ ايٖػاع١ٝ؟  ِٔ ايٖػـا٥ٔ َِ َٔـ ٍُ بأِعًٜ ِٕٜػُ٪ٚ ٢ٌ.  قاٍ: َا ا ِٔ ايٖػـا٥ٔ َِ َٔـ ٍُ بأِعًٜ ِٕٜػُ٪ٚ َٗـا؟      ، ، قاٍ: َا ا َٗـا؟    قـاٍ: ؾُـا ٜأََاَضُت ، ، قـاٍ: ؾُـا ٜأََاَضُت
ًٔ ِٕ َت ِٕ َتًٔقاٍ: ٜأ َٕ     قاٍ: ٜأ ٜٛـاَٚٝيٛ ِٕ َتَط٣ اٞيُشٜؿا٠ٜ اٞيُعـَطا٠ٜ ض٢َعـا٤َ ايٖؿـا٠ ََٜت َٗا، ٚأ َٕ     َس ا٭١ََٝ َضٖبَت ٜٛـاَٚٝيٛ ِٕ َتَط٣ اٞيُشٜؿا٠ٜ اٞيُعـَطا٠ٜ ض٢َعـا٤َ ايٖؿـا٠ ََٜت َٗا، ٚأ َس ا٭١ََٝ َضٖبَت
 ٢ٕ ــا َِٝٓ ٢ٕ ٗ اٞيُب ــا َِٝٓ َٖــَب.   --ٖٚــصا َــا ســسخ اٯٕ  ٖٚــصا َــا ســسخ اٯٕ    --ٗ اٞيُب َٖــَب. قــاٍ: ؾَتــَٛي٢٤ ََٚش ؾكــاٍ ؾكــاٍ ، ، قــاٍ: ؾَتــَٛي٢٤ ََٚش

ٞٗ َبِعَس َثأيَج١ٕ ًٜٔكَٝٓٔٞ ايٖٓٔب ٞٗ َبِعَس َثأيَج١ُٕعَُُط: ٜؾ ًٜٔكَٝٓٔٞ ايٖٓٔب ٌُ؟       ُعَُُط: ٜؾ ِٔ ايٖطُدـ ٌُ؟     ، ؾكاٍ: ٜا ُعُـط، ٜأَتـِسض٢ٟ ََـ ِٔ ايٖطُدـ ، ، ، ؾكاٍ: ٜا ُعُـط، ٜأَتـِسض٢ٟ ََـ
ًُٞت:  ًُٞت: ٝق ِِ  ، ، ٫.٫.ٝق ِِ ٔزَٜٓٝه ُُٝه َُٜعِّ  ِِ ٌُ ٜأَتاٝن ِِقاٍ: َشاٜى ٔدِبط٢ٜ ِِ ٔزَٜٓٝه ُُٝه َُٜعِّ  ِِ ٌُ ٜأَتاٝن     ((1616))قاٍ: َشاٜى ٔدِبط٢ٜ

 .فاد ،ا  هنا في صورة ر،ء م  هم 

 ماؿ :، كما ياوؿ الريوؿ  وؿ ما ،ا  له ،  و كاف آسا يوتي ي ك هدئ    \

  ِِٛٛيٜـ يٜـ   اْحاْحََٓٓدََد  ا١ٝ٥ا١ٝ٥ََُُتِِتغٔٔغ  ُُ٘٘يٜٜي، ،   ض٢ض٢ض٢ض٢ا٭ا٭ََٚٚ  ا٤ٔا٤ََُُٔايٖػايٖػ  ََِِٔٔٝٝبَبَ  ا٤ٔا٤ٔهََهٞ ايٜؿٞ ايٜؿٟا ٔؾٟا ٔؾكََكدِِدؾََؾ  ُتُتِِٜٜأٞأٞضََض  
      ((1717))ؼ٢ؼ٢ُُِِايٖؿايٖؿ  ٤َ٤َِِٛٛنََن  بََبذََذا ٜؿا ٜؿََََِِٗٗٓٓٔٔ  اْحاْحََٓٓدََد  طََطََٜٜٗٗٚٚ

ولػملب كمػا م نػا كدػف تخ ػ  المةئكػ   - ي  ف الجناح الوايد يمب الكوف ك ه 
،  ويػػن خ  ،نح ػػه، ويسػػ حم ، كػػء يػػـو يػػمهب يػػددسا ،يريػػء للػػك سهػػر الحدػػاة ..... ؟ 

فػػالويي   -.  يخ ػػ  اهلل منهػػا م ػػب يسػػي  اهلل،  فكػػء مطػػرة تنػػزؿ مػػت  ،نح ػػه.... 
 و يػرام فػي صػورة اػخص  سي  ل م ب لمػا  ف يػرام ي ػك يادا ػه ،كاف يوتي بطريا دت بالن

. 

                                                 

(
ٔٙ

 .    روام اليخاري ومس م يت يمر بت الخطاب (
 (
ٔٚ

 روام  بو الشد  في ك اب العظم . (
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 :وكاف  يداساً كما ياوؿ الريوؿ \

    َٜٕنٜن َٕا ًًَٖٜٜٝين َعٝين َعأٔتأٔتََٜٜ  ا  ٢َٖ   ((1818))  ؽ٢ؽ٢طََطذََذيٞٞياٞاٞ  ١ٔٔ١ًًٜٜكََكًًٞٞقََق  ٢ِِٝٝ٦ََ٦ٔ١ٔ١ 
ال فػػػة يعػػػرؼ ل، لكػػػت ال يعرفػػػوف اػػػدئاً ، فدسػػػمعوف لػػػه صػػػوتاً كص صػػػ   الجػػػرس 

وال  يػد مػت الجالسػدت يعػرؼ ل ػ  المةئكػ  لال ، مةئكػ  وس  يػ ك م ب  ػ  ال، ؿ اهلل ريو 
سػػزؿ ي ػػّك الػػويي  ي دػػ  ياػػوؿ لهػػم :وينػػدما ، ي دػػب يػػت ويدػػه  yy  الريػػوؿ ، وكػػاف

 هم . ويي   ، ت كما وكما ايآب

 النحء . كدوى    و يداساً كاف يوتي وله صوت دوى   \

 :رؤيا اوسيدا  ويك كما ماؿ الريوؿ و ، و يداساً كاف يوتده مناماً  \
 : ....... كما ماؿ يددسا لبراهدم:فالنيي لذا ر ى رؤي  منامد  كاست ويداً 

                              WW    102102  SS  الصــافا  الصــافا،، 

  : ...... ويػػػػددسا ليػػػػمايدء لكوسػػػػه سيػػػػي يعػػػػرؼ هػػػػمم الحاداػػػػ  فاػػػػاؿ لػػػػه       
                 . 
فهػمم طرياػ  مػت طػرؽ ، فهو يعرؼ  سه  مر وسه يعرؼ  ف رؤيا النيي ويػي دائمػاً  

 الويي وهو الويي المنامي . 

، وي اػػي ي ػػك م يػػه مػػا يريػػد ، وفدهػػا ي همػػه اهلل ، ولمػػا يػػت طريػػ  ا لهػػاـ  \
طريػػ  وم ػػء غدرهػػا ال ػػي مالهػػا يػػت  ،وهػػمم م ػػء اوياديػػث الاديػػد  ال ػػي مالهػػا الريػػوؿ 

 ا لهاـ م  ما ياوؿ :

                                                 

 روام اليخاري ومس م . (ٛٔ 
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     ِٞٛٔؾ ُُــَٛت َسٖتــ٢ َتِػــَت ِٔ َت ــ ٕٖ َْٞؿَػــٟا ٜي ِٚٔعــٞ ٜأ ٕٖ ُضَٚح اٞيٝكــُسؽ٢ َْٜؿــَح ٔؾــٞ َض ِٛٔؾٞ   إ٢ ُُــَٛت َسٖتــ٢ َتِػــَت ِٔ َت ــ ٕٖ َْٞؿَػــٟا ٜي ِٚٔعــٞ ٜأ ٕٖ ُضَٚح اٞيٝكــُسؽ٢ َْٜؿــَح ٔؾــٞ َض إ٢

ًُٝبــٛا  ٞٛ ِٕ َت ٜٛا٤ُ ايــطِظم٢ َعًٜــ٢ ٜأ ِِ اِغــٔتِب ًٜــٖٓٝه ًٝٛا ٔؾــٞ اي٤ًٜٛــٔب، ٫َٜٚ َِٜشُٔ َٗــا ، ٜؾــٜأِدُٔ ًُٝبــٛا ض٢ِظٜق ٞٛ ِٕ َت ٜٛا٤ُ ايــطِظم٢ َعًٜــ٢ ٜأ ِِ اِغــٔتِب ًٜــٖٓٝه ًٝٛا ٔؾــٞ اي٤ًٜٛــٔب، ٫َٜٚ َِٜشُٔ َٗــا ، ٜؾــٜأِدُٔ ض٢ِظٜق

٢ٌ اي٤ً٘ٔ ٔبَُِعٔك ِٔ ٜؾِه ٦ِٟٝا َٔ ٢ٌ اي٤ً٘ٔ ٔبَُِعٔكَؾ ِٔ ٜؾِه ٦ِٟٝا َٔ ُ٘ ، ، ١َٔٝ اي٤ً٘ٔ ١َٔٝ اي٤ً٘ٔ َؾ ُ٘ ٜؾإْٖ ٜٛاَعٔت٫ٔ٘ ٫ ٜؾإْٖ َِٓس اي٤ً٘ٔ إ٤٫٢ ٔب ٍَ ََا ٔع ٜٛاَعٔتَُٜ٘ٔٓا َِٓس اي٤ً٘ٔ إ٤٫٢ ٔب ٍَ ََا ٔع   َُٜٓا
((1919))  

وهػك ال ػي  ، يػيحاسه وتعػالك   ما الطريا  اوي ك فهي المشافه  مع الح    \
 : وفدها ماؿ له اهلل،  كاف يوهم فدها مت اهلل مياارة دوف وايط 

                                       
pp
  

 ف د  هنا وياط  ،يريء . 

وكاست  يضاً بوف يػرى الحػ  فػي المنػاـ  و فػي الداظػ  فػي  ى مكػاف كػاف  \
 : فده ، ولما في الحضرة الاديد  وكاست لد   ا يرا  والمعراج وفدها ماؿ تعالك

                                 
ggSS  

ولػػم يسػػ طع ، السػػةـ ؟ ومػػف فػػي الخػػارج ينػػد يػػدرة المن هػػك   يػػت ،يريػػء ي دػػه
 . فكء ما يدث كاف بدنه وبدت الح  ييحاسه وتعالك بة وايط ، الدهوؿ 

الػػويك مػػت اهلل يػػيحاسه  yy  هػػمم طػػرؽ الػػويك ال ػػك كػػاف ي  اػػك بهػػا ريػػوؿ اهلل
، لعػرؽ وينػزؿ ي دػه ا، فكاف ي دػب يػت الػويك ، وفي ،مدعها كاف الويك هادةً ، وتعالك 

وي دػ  ، ويح ػاج للػك مػت يػرّوح ي دػه مػت اػدة الحػرارة ، ي ك فػي ال د ػ  اػديدة الرطوبػ  
 ويح اج للك راي  وف الويك له ها ه . ، مت العرؽ م اًة وم عيًا 

 

                                                 

(
ٜٔ

 روام  بو سعدم في الح د  يت  بك  مام  ، والعسكرى في اوم اؿ يت ابت مسعود . (
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R ززدِِدايصَّايصَّ  غلِّغلِّ  ََِِِِٔٔ  ٠ُُ٠سََسبِِبايِعايِع  

RR RR RR RR RR RR RR RR RR 
كػء ف ػرة مػت الػزمت رم فػي  وطه ػ، لذا كاف ريػوؿ اهلل الػمي اصػط ام اهلل مػت اوزؿ 

 :م يه وي س ه  يش   
  و يريد  ف يصي  ،  فهما ي  ت سظرسا  ف المي يريد ماامًا مت ماامات الارب 

.!. فةبػد  سػه كػء يػدت ي ػ   م يػه ،  و يريػد  ف يكػوف مػت الصػالحدت ، مت  هػء الوصػء 
 ....ويرمده .!. الشدطاف  وينظر ماذا فده ؟ ويوهم يظ  

 :...........الشدطاف فّك وفدب  ويظ  ............. 
، والكراهدػػ  ، والي ضػػا  ، والكيػػر ، والحسػػد ، هػػو مػػا فػػي س سػػب مػػت الحاػػد 

ويصػي  ، وطالما كاف كء هما مو،ػوداً فػي الا ػب فػة يصػ   ، الشدطاف  فكء هما يظ  
ولػػػملب ي ػػك ال دػػػالي الكيدػػػرة ...!.... وال ي ػػػوهر ...!... ال ي اػػدـ ، ا سسػػاف كمػػػا هػػػو 

 و ي ػك المسػ مدت م ػء لد ػ  النصػف مػت اػعياف ، الحدت نا ي ػك الص ػك فدها رب  ي ج   ال ك 
 : فالريوؿ ماؿ فدها، 

   َٖٔصٙٔ اي     َٜ َٜ   ٰ  ٰ  ٕٖ اي٤ًَ٘ َتَعاٜي٢     ٕٖ اي٤ًَ٘ َتَعاٜي٢     إ إ َٖٔصٙٔ اي     َتَذ٢٤ً ؾ٢  ِٔ َعَسٔز َؾَعط٢       َتَذ٢٤ً ؾ٢  ١ًٜٜ ٜؾَِٝػٔؿُط ٜ٭ٞنَجَط َٔ ِٝ ِٔ َعَسٔز َؾَعط٢       ًٜ ١ًٜٜ ٜؾَِٝػٔؿُط ٜ٭ٞنَجَط َٔ ِٝ ًٜ
ًٞبٕ   ٢ِ ٜن ًٞبٕ  ٜغَٓ ٢ِ ٜن  ف يحصك يدد  ف يحصك يدد وهء يس طدع  يدسا وهء يس طدع  يدسا ، ، وهك  كير ميد   يندها غنم وهك  كير ميد   يندها غنم     --        ٜغَٓ

٣ِ                 :  :      هم ماؿهم ماؿ    --؟..!.. ؟..!.. اعر غنم  وايدة اعر غنم  وايدة  ِٚ ٜقأطع٢ َضٔس ٣ٔ، ٜأ ََُؿأس  ِٚ ُُِؿط٢ٕى، ٜأ ٣ِ                 إ٤٫٢ ٔي ِٚ ٜقأطع٢ َضٔس ٣ٔ، ٜأ ََُؿأس  ِٚ ُُِؿط٢ٕى، ٜأ   ِِٚٚأٜ أٜ إ٤٫٢ ٔي
٣ٕظََظ ٣ٕا   ((2020))  ٜٜ٘ٔ٘ٔسََسائأيََٛٛئئ  ام٣ام٣عََع  ِِٚٚأٜأٜ  ط٣ط٣ُُِِخََخ  بٔٔباض٢اض٢ؾََؾ  ِِٚٚأٜأٜ  ا

                                                 
ٕٓ

 .  ت ،يءوالطيراسك وابت يياف يت معاذ ب، روام اليدهاك يت يائش  رضك اهلل ينها  ((



ًِ ِّد اخَلالٜل ع        143       َقِدر َس

















 

 

 -والحديث اآلهر ماؿ فده:

                َؾِعبـا ِٔ ـٔ َٔ ١ًٜٔ ايِٓٚك ِٝـ ِٔ َؾِعبـا               إٕ اهلل ٤ًَُٜٛٔع عًـ٢ ٔعبـأزٙٔ ؾـٞ ٜيـ ـٔ َٔ ١ًٜٔ ايِٓٚك ِٝـ ٜؾـَِٝػٔؿُط  ٜؾـَِٝػٔؿُط    ، ،   َٕ َٕ إٕ اهلل ٤ًَُٜٛٔع عًـ٢ ٔعبـأزٙٔ ؾـٞ ٜيـ
 َٔ ُُِػَتِػٔؿط٢ٜ ًٞـ َٔ ٔي ُُِػَتِػٔؿط٢ٜ ًٞـ ٌَ ، ، ٔي ُُِػَتِطٔسُٔ ُِ ايـ ٌَ َِٜٚطَس ُُِػَتِطٔسُٔ ُِ ايـ ِِ ، ، َِٜٚطَس ُٖ ٌَ ايـٔشٞكٔس نُا  ِٖ َُٜ٪ٚخُط أ ٚ ِِ ُٖ ٌَ ايـٔشٞكٔس نُا  ِٖ َُٜ٪ٚخُط أ ٚ 

((2121))  
فا سسػاف الػمي يرغػب ، ولملب ماؿ بعخ ي  نا الصػال    الحسػود ال يسػود ( 

 ....:  يساسد  ات ا د  ويريد ال ج   ،   ويريد المراتب العرفاسد  ،   نا الياطند  في سعم رب  
ػػػر م يػػػهف يط البػػػد و  ومػػػت ، ومػػػت اػػػهواتها ، ومػػػت رغياتهػػػا ،   سدا الدسد ػػػمػػػت الػػػد   ه 

وبعػػد هػػما ، مػػت الحظػػوظ والشػػهوات  وبعػػد هػػما ي سػػء م يػػه، ومػػت يظوظهػػا ، اتها م ػػم  
 ي يػػب .... ب ػػد  لوالصػػ ات ال ػػي هػػي كصػػ ات ، والسػػمع  ، مػػت الريػػا   ي سػػء م يػػه
ف ربنػا  ويرفػوا ، مػر اووالعػارفوف يرفػوا هػما  ه ، سساف  ف يوالي م يػفة بد لإل، الظهور 
 -لي الا ب :لبء ينظر ، لي الجسم لال ينظر 

      ِِ ََِٛأيٝه ِِ َٜٚأ ُٛٝط إٜي٢ قَُٛض٢ٝن ِٓ ٕٖ اي١ًَ٘ ٫ٜ َٜ ِِإ ََِٛأيٝه ِِ َٜٚأ ُٛٝط إٜي٢ قَُٛض٢ٝن ِٓ ٕٖ اي١ًَ٘ ٫ٜ َٜ ، ،   إ
ِِ ِِ َٜٚأِعَُأيٝه ًٝٛٔبٝه ُٛٝط إٜي٢ ٝق ِٓ َٜ ِٔ َِِٚئه ِِ َٜٚأِعَُأيٝه ًٝٛٔبٝه ُٛٝط إٜي٢ ٝق ِٓ َٜ ِٔ        ((2222))َٚئه

وسنظػػر مػػا ... ، وكػػء يػػدت س ػػ   هػػما الا ػػب ،  ....فاػالوا ساػػف ينػػد هػػما اليػػاب 
هيػر يػددسا ييػد  وضػ  هػما االمػر كمػا  ولػملب فػاف ريػوؿ اهلل ... ، وسخر،ه ... ، فده 

 : yy  يمرو ، يندما ماؿاهلل بت 

    ٌٌََُُٜٜخُُخسِِس   ِِ ِٝٝه ًٜ ِِ َع ِٝٝه ًٜ َٕ َع َٕ اٯ ٢ٌ اٞيَذ١ٖٔٓاٯ ِٖ ِٔ ٜأ َٔ ٌْ ٢ٌ اٞيَذ١َٖٔٓضُد ِٖ ِٔ ٜأ َٔ ٌْ  ..َضُد
  ((2323))  

                                                 

(
ٕٔ

 روام ابت ما،ه مت يديث  بك مويك اواعرى و الطيراسك يت  بك هع ي    (
(
ٕٕ

 ..روام  يمد ، ومس م ، و ابت ما،ه يت  بك هريرة   (
(
ٕٖ

 . رى يت  ت  هاك فك الشعب و ينت النسائك الكيروام اليد  (
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 : yy  ه  ومشي فااؿيةـ و،   بر فدهء ر،ء و هو يددسا ييداهلل بت 

     َّ َّ ٜقا ِِ ِِِِٓٓعََعٜقا ِِ ٝه َٕ ٝه َٕ اٯ ٢ٌ اٞيَذ١ٖٔٓاٯ ِٖ ِٔ ٜأ َٔ ٌْ ٢ٌ اٞيَذ١َٖٔٓضُد ِٖ ِٔ ٜأ َٔ ٌْ    ..َضُد
وكػػاف .، مػػاذا ي عػػء هػػما الر،ػػء ؟  ه :دسا ييػػد اهلل بػػت يمػػرو مػػاؿ فػػي س سػػفسػػد

فاػػاؿ لػػه :   ف ػػ   ،، بابػػه  ف يػػع الر،ػػء ودؽ  ، ويصػػـو طػػواؿ النهػػار ، يسػػهر طػػواؿ ال دػػء 
ال يو،ػد غدػرؾ يضػد ني يػدة : فا ػت ، طردسػي بي يمرو ف لاد يدث هةؼ بدني وبدت 
وهػػو فػػي الحاداػػ  ...  ، ي ػػي الريػػب والسػػع   فاػػاؿ لػػه :،  يػػاـ ي ػػك ين هػػي الخػػةؼ 

 ذاهب 
 ماذا ي عء الر،ء ؟ ...؟؟.... لدعرؼ 

واس ظػر اف ياػـو ميػء م عيػا ، ساـ الر،ء فااؿ : ربما يكوف الر،ػء ، وفي اوؿ لد   
هدػػا لنصػػ ي  ...ومػاؿ :... فايػػ داظ ، اال ميػػء ال جػر  ف ػػم ياػم، ال جػر لدصػػ ي ال هجػد 

فاػاؿ :  مػد يكػوف ،  ولمػا اصػي  الصػياح ايضػر لػه االفطػار ، مع ريػوؿ اهلل بالمسػجد 
وكػػملب فػػي الدػػـو ، ي ػػي س ػػ  الحالػػ   مفػػي الدػػـو ال ػػاسي و،ػػد هولكنػػ، م عيػػا هػػما الدػػـو 

 ؟ هفااؿ :  ال بد اف ايالال الث 
ولكػت الريػوؿ مػاؿ ينػب  ، بي   يو،د هةؼ بدني وبدت اسه ال، فااؿ له الحادا  

 ماؿ :، فما يادا  امرؾ ؟ ..... كما 
ومػاذا ،  يايػب س سػي مػاذا فع ػت الدػـو ؟ ، كما رايت اال اسني اذا ،ئت ل نـو 

،  وابدػت ولػد  فػي م يػي غػء  ، ممػا فع ػت  هوايػ ح  ، فاي   ر اهلل مما م ت ، م ت ؟ 
 ت المس مدت .يد موال ياد و،  وال غش  

 -: yy  فااؿ له، م عجيا  yy  فمهب ييد اهلل الي ريوؿ اهلل
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    ٜا ُبيٖنٜا ُبيٖن  ِٕ ِٕ قَسِضَت أ ِٕ! إ ِٕ قَسِضَت أ ـٙ ٭سٕس ـٙ ٭سٕس غٔٔغ  ًٔبٜؤًبٜوٞ ٜقٞ ٜقؾٔؾٔ  ؼََؼِِٝٝيٜي٢ٚ٢ٜٚ  ََٞٞػٔٔػُُِِتُُتَح ََٚح َٚبٔٔبكِِكتُُت  ! إ
  ٌِ ٌِ  ؾاؾع ٌ                   وفك رواي وفك رواي     ––    ؾاؾع ُُِػًُٔٔ ٞي ِٔ ا َٔ ـٗ ٫َٚ ٔسٞكْس ٭َسٕس  ٌ                 : غٌ ٫ٚ ٔغ ُُِػًُٔٔ ٞي ِٔ ا َٔ ـٗ ٫َٚ ٔسٞكْس ٭َسٕس  . ثِ   . ثِ   ، ،   --: غٌ ٫ٚ ٔغ

  ٍ ٍ  قا ِٔ أَسٖب ُغٓيت ؾكس أَسٖبين،          : ٜا ُبيٖن ! ٚشيو َٔ غُ         : ٜا ُبيٖن ! ٚشيو َٔ غُ         yقا ِٔ أَسٖب ُغٓيت ؾكس أَسٖبين،          ٖٓيت ، َٚ ٖٓيت ، َٚ
    ((2424))..َٚٔ أَسٖبين نإ َعٞ ٗ اؾ١َٖٓٚٔ أَسٖبين نإ َعٞ ٗ اؾ١ٖٓ

\ \ \  \ \ \ 
R َٗٔٔٔٔاِطاِطايَبايَب  ٠ُُ٠اَزاَزطَٗط..  

RR RR RRRR RR RR RR RR RR 
   ال ي فدها ريوؿ اهلل ماذا ي عء ؟فالمي يريد اف يدهء الجن  

 ..........ف الو،ه ف الا ب كما ينظ  ينظ  ..... :.......ا ي عء هم.......... 
ودهػء ي دػه يػالم كيدػر مػت ي مػا  ، كما سج ػ    اً العزائم كاف ،الساف اوماـ  بإف
فاػػاؿ ، ف نػػك ؛ يػػا بنػػك مصػػددة  فاػػاؿ : ويػػد اوهػػواف غػػت  ، و، ػػ  ، و يدػػَك اوزهػػر 
و ، و ي ي   فخر ال دػاب ، و هو يالم  -ماذا ياوؿ هما ؟ سا ال  فهم منه ادئآ  : العالم

 .ل همت هما الكةـ ! ، ؿ له :لو سظ ت م يب كما سظ ت يما ؾ الحما  ي مع ، فاا
ػػ و تػػرؾ الا ػػب دسسػػا ، و الحػػما  ، و الشػػعر ، ه فػػك الم ػػي  فمػػت كػػاف كػػء هم 

اتػػػه و تج د  ، م ػػػوب  نػػػا رب  فرب  .....؟ ...!!..؟؟كدػػػف ي هػػػم هػػػمم المعػػػاسك الع د ػػػ..!!.. 
ورتيػػػه ، و اسػػػوارم ل ا ػػوب ، ب و ي ومػػه و  يػػػرارم ل ا ػػو ، و س حاتػػه ل ا ػػػوب ، ل ا ػػوب 

                                                 

(
ٕٗ

 . روام ا ماـ  يمد يت ي ك ، و ال رممى فك مشكاة المصابد  يت  س  (
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...!!... فهػػي الوصػػ ه بدننػػا وبدنػػه ، ه بػػالا وب ػوتارييػػ، ومربػػه وهػػء الا ػػوب ، ل ا ػػوب 
!!!!. فع دػػػػػػه بػػػػػػالا وب ؟ ، ............ مػػػػػػت الاريػػػػػػب  اً فمػػػػػػت يرغػػػػػػب  ف يكػػػػػػوف مرييػػػػػػ

.......... 
ال ذاؾ الهػػػما و ... لمػػػا  اليػػػارد  ـ السػػػاهت ؟ با...   ػػػه ؟وهػػػما الا ػػػب كدػػػف سنظ  

فاومػاـ  بػو العػزائم !... ، ال ين ع .....هء سس حم فك ما  اليحر ؟ ، ي عء ادئا ل ا ب 
 :....  و ماؿ له، و كاف ايمه بحر الرـو ، وومف يندم ، ذهب الك اليحر الم وي  

ِّٗس نٌ جط٢ُ ِّٗس نٌ جط٢ُقًًٝو قد ٜط ِّس    بس   زّٚ  نٌ   زمس٢\\قًًٝو قد ٜط ِّس    بس   زّٚ  نٌ   زمس٢ٜط   ٜط

ِّٗسٙ   باخاااز ِّٗسٙ   باخااازٚقًب٢  ٫  تط   ايعًِٝ  بٌٓٝ  عًُا٢ايعًِٝ  بٌٓٝ  عًُا٢ٜطٗسٙ   ٜطٗسٙ   \\ٚقًب٢  ٫  تط

\ \ \  \ \ \ 
R ببًًِِايَكايَك  ٠ِِ٠أزأزيطَٗيطَٗ  ٠ُُ٠َٜدَٜددِِدايطَّايطَّ  ١ُُ١َٜكَٜكسٔٔسايٖطايٖط..  

RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR 
و  سما الع ػم النػازؿ مػت ..!!.. ، لكت لد  آي ي م ، فالمي يطهر الا ب الع م 

 ..!!..ولد  ي م الك ب ، يند اهلل 
فكما  ف كء مػا  لػم ينػزؿ ، السما   كالما  النازؿ مت،  فالع م النازؿ مت السما  

 !! .كملب كء ي م ال ينزؿ مت يما  ال ضء ا لهي ال يرفع !! ،  مت السما  ال ين ع 
، ال.لمػاذا ؟ وسهػا تع نػت  ... هػء يصػ   لػرى الػزرع ؟؟ فالما  المي فػي اليػرؾ 

 ما الع م الرافع ؟......... ذف ، .....فهمم كالع م المو،ود في الك ب 
 هػػػػػػػػػػػو الع ػػػػػػػػػػػػم النػػػػػػػػػػػػازؿ مػػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػػما  ال ضػػػػػػػػػػػػء اولهػػػػػػػػػػػػك........... .......

................... 
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ذهيوا ل شد   بك الدزيد اليسػطامي ، ، لملب فإف الع ما  الميت تعجيوا مت ذلب 
وسحػػت سػػ ك م ك دػػرا ؟ وتصػػ    يػػوالهم ؟ : كدػػف تػػؤهر فػػي النػػاس بهػػمم الصػػورة   لووويػػ

 :السر فااؿ فوض  لهم  ..... وكةمنا ال يجدي ؟..!!.. 

صالغًومسـمصالنم،موػذامعوتمم-أخذمتمسؾؿؽؿمعقؿًومسـمعقًمم}}

،موغلخذمسؾؿـومسـمايلماظذيمالمميقتم،مصـلخذمم-وػذامعوتم

م{{سؾؿـومسيمأيموضًمذؽـو.!م،موطقػمذؽـوم.!..

 :وهما مت باب موؿ اهلل 

                             WW282282SSايبكط٠ايبكط٠    
 ؛ وف هما الع م اليوتك لال بال اوى ، و ربنا    كمالشد  فةف  و ك د  ف م ياء ا

لم ياء    واتاوا اهلل يع مكم اهلل (( ، ف و ماؿ هما لكاف ي ما وايدا و كء مػت ي ػِ  اهلل 
   ه مػاؿ ، و لكن ػ ميوهػم                    ، ي ك مػا تزيػد 

فػك  - yy  ه ي ي تصء الي ما ماؿ ينػ...، م ي وما اك ر وهكما في ال اوى ك ما توه
 معنك يدي ه الشريف  :

  ُٜايًٜايًٜ  ٕٖٕٖإإ  ُٜ٘ ِٖ  ٛٔبٛٔبًًٝٝقٝٝق  ٢ََ٢ًًٜٜعََع  ُٝضُٝضؿٔٔؿ٘  ِٖأ   ٣ِ٣ًًِٞٞعٔٔع  ـَـَأٞيأٞي  ٌٌََعٔعٔبِِبغََغ، ،   ١ٔ١ٔؾٜؾٜط٢ط٢عِِعََُُاٞياٞي  ٢ٌ٢ٌأ
  اٍ..اٍ..عَعَتَتَ  اهلٔلاهلٔل  أبأبتَتَنٔنٔ  ََِِٔٔٔٔ

 ف  ل ا ؟وما يدودها ؟و  يت همم السيع
ػػ، ي ػػـو ترفػػع ا سسػػاف  لكنهػػا، هػػمم الع ػػـو  يػػرار فػػي صػػدروهم  ، ر م يػػه وتطه 

، ها لنػػا اهلل وضػػح  ،  yy  ريػػوؿ  طرياػػ فهػػمم،  ه الػػك  سػػوار اهلل يػػيحاسه وتعػػالك وتوص ػػ
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الميػػر  مػػت كػػء ، لذا كػػاف هػػما الريػػوؿ الكػػريم ..... لدعرفنػػا  سػػه ؛ و ،ػػرى ي دػػه الم ػػاؿ 
..!!.. ، ادنػػام الشػػدطاف و ل و هػػمسا يػػظ  ..!!.. ، مػػد اػػاانا صػػدرم  ربػػع مػػرات ، يدػػب 

فػوس م  ولػك    ......ومبسػام اػ ا  ور فػ  وريمػ..!!.. ، والحاػد و لادناهمػا  و همسا ال ػء  
 ، وسكم  يوج للك ذلب.......  بملب

بعػد هػما تمػب م يػب ر فػ  ، دطاف الش ػ وتخػرج يػظ  .... تشػاه ..... :  ةفووؿ مػر 
ال  ػػدظ وال  وال يحػػب  ، الرفدػػ   العيػػد الشػػ وؽ وف اهلل يحػػب  ، لجمدػػع ه ػػ  اهلل   وريمػػ
 ولملب ماؿ له :،  ال ظ  

                                                 
                 UU159159  SS  ٕآٍ عُطإآٍ عُطا  

 ما ه يشُ ...!!... ، لليماسا ويكم   موامة ،  هرج كء ما فده    :ال الد والمر ة
مػػػت كػػػةـ  هوال تحشػػػ، وي ػػػـو الحكمػػػ  ، وي ػػػـو ا يمػػػاف والحكمػػػ  ، الا ػػػب با يمػػػاف 

ومشػػػػاكء ..!..، ومشػػػػاكء ال مػػػػويت ...... ، ومػػػػت النمدمػػػػ  ، ومػػػػت ال ديػػػػ  ، الصػػػػحف 
 ؾ .اذ بهما ال يناي..!..، فومشاكء الكرة ..!.. ، السداي  

يرا مت كيػار الشػعرا  وكاف اا -  وهو ليدد بت ربدع -فهما ر،ء مت كيار العرب 
صػحاب المع اػات  مػت  هسػبما  المهب ومع اػ  ي ػي الكعيػ  و ومصائدم كاست مك وب ، 
ف تػػػمكر لنػػػا مصػػددة مػػػت اػػػعرؾ  ومػػػالوا لػػػه :سريػػد نػػا با يػػػةـ ،ػػػا م س ػػر ، رب   متػػػا  ػالم ػػ، 

 فااؿ لهم :..!!.. ، غضيب ؟ فاالوا له :ما  ف ضب ،
بعػد اف مػة ة اهلل بنػور ....!!!.... ، الصػديد مة  م يػي بهػما الاػد  و كنت و  ما

فػة يسػ وي ، فاصػي  الشػعر كػالاد  والصػديد بالنسػي  لػه ......... ، . الارآف وا يماف
 .وتاب مت الشعر، هما مع ذاؾ 
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ف كػي ، م ػء الكػوب  هف ي رغػ،  يمػاف بع ػـو ا  هفة بد لإلسساف لكي يمة  م يػ
ذا كػػػاف للكػػػت ، البػػػد اف تكػػػوف هػػػي سظد ػػػ  ؛  فدهػػػا سظد ػػػاً  يكػػػوف المػػػا  الػػػمي يدصػػػب  

 ......ث فالما  المي يدنزؿ فده يد  و  ، ترب  بالكوب بعخ او
ات والمكااػػػػػ ات ػوالرؤيػػػػػ   ،وايػػػػػواؿ اهلل الع د ػػػػػ،   وهكػػػػػما ي ػػػػػـو اهلل االلهامد ػػػػػ

الا ػب  راال لمػت طه ػ..!!.. ، و التعطي ..!!.. ، ال تظهر ....... :   والعداسد  ،   المنامد  
 .  اليري     لرب  بالك د  

 وصلي اهلل علي سيدنا حممد
 وسلم . هله وصحبآوعلي 





 

 

  ______________________________________  طَّادعطَّادعيياب ااب اايَبايَب
ِٜػََػبََب ِٜا ٍِ  سُُسا ٍِأ     ُُِِتِِتََّّبُُبيِِياب ِباب ِبتََتالِهالِه  لََلأ

  ______________________________________  اواوسََسالِهالِه  ُُِِبِِبخِِخصََصبِِبََّّ
RR  اتاتصََصــــــــجِِجاملُعاملُع  اُعاُعََْْــــــــأِىأِى  

RR  ًًِِعِِع  ََِِّّٗٗبُُبسات اليُّسات اليُّػِّػِّبََبمُُم  َٔ َٔال   ْدْدََُُال
RR  ِٛنََنلََلعُُع  ُٓلُٓلدِِدصِِصتََت ِٛا َٔ  ا َٔال   ٘٘يََيً ضِعً ضِعبِِب  دُُدِِٓٓشََش  yy      RR  ُُِِبِِب  ِْدِْدََُُال
RR  ِٔمُُم ِٔد ٖ اإلِضطِِطالَيالَي  سُمسُمد ٖ اإلِضس ٔلٕسََسس ٔلٕٜا   اواوالػَّالػَّ  ُْدُْدــــــََََُُٓٓ  RR..  ٜا
RR  ِٜػََػبََب ِٜا ٌَلَنلَنضََض  الُوالُوــإِضإِض  RR..              ٚ ٚ اَزاَزصََصاليَّاليَّ  سُُسا ٌَا   ضٕضٕاِزاِزالَفالَف  ا
RR  سََسِِٔٔخََخبُُب  ُُ٘٘صََصقِِق ٖ ٖ                  ..RR  ِٜــــــػػالَبالَب ِٜا ٍِ  سُُسا ٍِأل   ََّّ٘٘كِِكاِباِبل الطَّل الطَّأل
RR  ٓل ٓل دِّدِّالصِّالصِّ  ُُٗٗاَزاَزػََػبِِبRR  ّم ّم اُزاُزالَفالَف  ُُٗٗاَزاَزػََػبِِبRR  ٘٘خََخلِِلطََط  ُُٗٗاَزاَزػََػبِِب  

RR  ًِمَحمَحالسَّالسَّدُُدبِِبعََع  ُُٗٗاَزاَزػََػبِِب ًًِ ب   ف ف ِِْْعََع  ً ب



 

 

 
        

َيشِِبقُ  حِلْمُهُ َيشِِبقُ  حِلْمُهُ 
جَهِلَهُ وَ اليَزِيدُهُ جَهِلَهُ وَ اليَزِيدُهُ 
جََهلُ اجلَاِهلِ جََهلُ اجلَاِهلِ 
ًِهِ إال حِلْمَا ًِهِ إال حِلْمَاعََل   عََل
  أخزجه الطربانى و أبى نعًم عن عبداهلل بن سالم



 

 

ِٖ  سُُسا٥ِا٥ِػََػبََب ِٖأ   اّاّايهَسايهَس  ِِ٘٘بِِبشِِشصََصبِبََِٚٚ ٘ ِِ٘تِتََِّّٛٛبُُبِِٓٓاب ِباب ِبتََتيِهيِهاا  ٌٌََأ

RR  ِْات .ات .صََصذِِذاملُعاملُع  اُعاُعََٛٛأِْأ  

بػػػػػه ريػػػػػ ه و سيدػػػػػا م بػػػػػالمعجزات وا رهاصػػػػػات ، كمػػػػػا يؤيػػػػػد  ييا يؤيػػػػػد اهلل 
 . والصالحدت مت ييادم بالكرامات

تط ػػػ  ي ػػػي ، والكرامػػػات ، وا رهاصػػػات ، وهػػػمم اواػػػدا  ال ةهػػػ  ، المعجػػػزات 
  ،  ي ال ػػػي تخ ػػػرؽ النػػػوامد  الكوسد ػػػ..... ا  غدػػػر العاديػػػ   و اواػػػد، هػػػوارؽ العػػػادات 

 م اؿ ذلب :، د  موالسنت الطيدعد  ، والاواسدت الع 
فػػإذا و،ػػد ، سحػػت اي ػػدسا  ف الشػػم  ت ػػرب فػػي السػػاي  الخامسػػ  ويشػػر دمػػائ  

 اً غرييػ دئاً يكػوف ذلػب اػ،  و بسييه ل خامسػ  ويشػريت دمداػ  ، مت ت وهر الشم  و، ه 
 . وغدر يادي

ف سػمي فػي هػمم الحالػ  " معجػزة ، ومد  ريػء للدػه ،  فإذا كاف المي يؤهرها سيي  
تػػه ، ولػػم يك ػػف بعػػد مػػت اهلل ب ي دػػ  ريػػال ه لكػػت لػػم يػػوت  واف سيو    مػػا لذا كػػاف سيػػي  ، " 

ولذا كػاف الػمي ،ػرت ي ػي يػدم ر،ػء مػت الصػالحدت المشػهوريت ، "  اً فنسمدها " لرهاصػ
فػإذا ظهػرت ي ػي ...... لػه ،  وسها تويدد مػت اهلل ، رام  " سسمدها " ك، باالي اام  
 : فهي اي دراج مت اهلل ييحاسه وتعالي له مت باب موله ..... :.. يد فاي  

                                    SSالكلهالكله  
ميػػء سػػزوؿ  yy  فكػػء مػػا ذكرسػػام فػػي اوبػػواب السػػابا  ممػػا يػػدث لريػػوؿ اهلل

كسػػػػاوط ليػػػػواف كسػػػػري ، وومػػػػوع اوصػػػػناـ ي ػػػػي و،ههػػػػا ينػػػػد والدتػػػػه ،  لػػػػويي ي دػػػػه ا
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زات ػبػه بعػد بع  ػه فهػي معجػ وكػء مػا  يػدم اهلل ، فهي مت باب ا رهاصات ، وغدرم 
 ومػػد يػػاوؿ بعػػخ اوئمػػ  اويػػةـ وهػػو الشػػد  يويػػف النيهػػاسي.... وهػػي ك دػػرة ،ػػداً ، 
 ف يحصػػي معجزاتػػػه   yy   هػػػم يجػػػز بعػػػد ذلػػػب ، ؼ منهػػػا هةهػػػ  آال فعػػػد ..... ،

 مت باب المعجزات ...... ب دء  و بنهار  yy  وف كء  يواله

RR  ََُُٛد .ٛد .ُُٗٗايَٝايَٝ  ََِِٔٔعِِع  ٠ِ٠ََِّّٛٛبُُبسات ايُّسات ايُّػَّػَّبََب  

 :يياي يندسا الميشرات 
، وهػػي  yy  وهػػي العةمػػات والصػػ ات ال ػػي ذكػػرت فػػي الك ػػب السػػماوي  يػػت

بعضػػػها ل س يشػػػر س ػػػوس مػػػت الك ػػػرة بحدػػػث ال يسػػػ طدع بشػػػر يصػػػرها ، ولكننػػػا يػػػنمكر 
 ي دنا بهما النيي الكريم . المؤمندت ب ضء اهلل 

 فدهم : ولنيد  بالدهود الميت ،حدوم مع  سهم كما ماؿ اهلل 

                                WW2020  SSاألىعاواألىعاو  
ي ػػك زمػػاف ، بال  صػػدء  yy  فػػي ال ػػوراة كػػء اػػي  ينػػه فهم اهلل فاػػد يػػر  

ي بيعضػػهم وهػػم " بنػػو ممػػا  د  ، ف مولػػدم ، والمػػوطت والومػػت الػػمي يػػدها،ر فدػػه ومكػػا
، ويرفػػػوا  سػػػه  yy  مريظػػػ  وبنػػػو مدناػػػاع وبنػػػو النضػػػدر " لمػػػا يرفػػػوا صػػػ ات ريػػػوؿ اهلل

 فهي بػدت .... وايمها طدي  ويةماتها واضح  ، ويها،ر للي المدين  ، يدظهر في مك  
ل  صػػدء ، فػػمهيوا للػػي المدينػػ  و مػػامو بهػػا ، ويرفػػوا صػػ اتها با، ،ي ػػدت ، وذات سخػػء( 

 طمعاً  ف يخرج منهم الريوؿ ،  و يكوسوا  وؿ  تيايه لذا ظهر .
ولملب يندما كاست تحدث بدػنهم وبػدت الايائػء المجػاورة يػروب كػاسوا ي ويػ وف 

 وياولوف : yy  بريوؿ اهلل
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ِٓيب اٝييب اٝيايٖٓايٖٓ  لٚٚلشََشبٔبٔ  ُُِِٖٖٗٗاي٤ًاي٤ً  }} ُِٓ ُٕأَٚأَٚ  بََبطُُطايصٟ ٜقايصٟ ٜق، ، ط ط ٜٜٛٛتََتُ ُٕا ِْ... ، ... ،   ٛضٙٔٛضُُٙٔٗٗٚٝٚٝ  ا ِْا ا ا ََْْطِِطكُُكا
  ((11)){{  ٕٕٚٚطُُطكٔٔكتََتََِِٓٓٝٝؾٜٜؾ، .... ، .... ِ ِ ٢ٗ٢ًًِِٜٜٗٝٝعََع

 :(89اآلٓ٘  -سْرٗ البكرٗ  وذلب ما  هير به الارآف في موؿ اهلل تعالي مت 

                                         
                             

ندما كاف يحدث هةؼ بدنهم وبػدت اووس والخػزرج فػي المدينػ  كػاسوا وكملب ي
 ياولوف لهم : 

إٕ ْيب آخط ايعَإ غٝٛٗط عٔ قطٜب ، ٚغُٝهٓٓا اهلل ب٘ َٓهِ إٕ ْيب آخط ايعَإ غٝٛٗط عٔ قطٜب ، ٚغُٝهٓٓا اهلل ب٘ َٓهِ   }}
{{ضّ ضّ إإ  شهِ شبح عاز ٚشهِ شبح عاز ٚ، ْٚصَب، ْٚصَب

((22))  
ويؤمنػػوف بػػه ، لمػػا  yy  وهػػما مػػا ،عػػء اووس والخػػزرج يسػػاريوف للػػك الريػػوؿ

كػاسوا يسػمعوف ينػه مػت الدهػود ، وهػما  يضػا مػا ديػاهم   ي موا سيوظهورم في مك  ، وسهم
 وا مت الدهود  سها مكاف هجرته .للك ديوته ل هجرة للك مدين هم ، وسهم ي م

RR  َِِ٘بِبِ  ِٛدِٛدُُٗٗايَٝايَٝ  ا٤ِا٤ًًََََُُِعُُع  ُٜلُٜلدِِدصِِصتَت ٘ yy  
، آمت كيػار ي مػا  الدهػود بػه ..... للك المدين   yy  ولملب لما ها،ر الريوؿ

فجػػا  ، ...د اهلل بػػت يػػةـ ، وكػػاف رئدسػػهم فػػي الع ػػم و ولهػػم فػػي ذلػػب ييػػ، ي ػػك ال ػػور 
 وماؿ له :،  yy  للك ريوؿ اهلل

                                                 

 .   هر،ه الحاكم واليدهاي يت ابت يياس  (ٔ)
 . روام ابت ايحاؽ يت م ادم (ٕ)
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، لف الدهػػود يع مػػوف صػػ اتب وسهػػا مػػمكورة يػػنهم فػػي ال ػػوراة  ! ، يػػا ريػػوؿ اهلل
ولكنهم مـو بهت    يعنػي يجػادلوف بالياطػء مػع ي مهػم  سػه باطػء ، وينكػروف الحػ  مػع 

مي فسػدكمبوسني ، لكػت ا،ع نػي  ه يػو فػي مكػاف فػإذا  ظهػرت ليػة، يادنهم  سه ي  (( 
 وتمكت مت الرد ي ك كمبهم .، و سا  يمع ، وي هم يني ، ، هم  ديهم  ه  ب

 { {          ٍ ٍ      ؾأضغٌ ايطغٛ ُٜ  ا ضَ ا ضَ ََ ََ     إيِٝٗ ؾشهطٚا ، ؾكاٍ هلِ :            إيِٝٗ ؾشهطٚا ، ؾكاٍ هلِ :                yy    ؾأضغٌ ايطغٛ ُٜ  أ   سٔسٔبِِبٗ عَ  ٗ عَ    ِِِِهٝٝهأ
ٚ      ٬ّ ؟٬ّ ؟غََغ  ٢ٔ٢ٔبِِب  اهلٔلاهلٔل ٚ    .قايٛا : عإٓا ٚابٔ عإٓا ،  ْا ، ٚعٓس٥ص      ْا ، ٚعٓس٥ص      س  س  ْا ٚابٔ     ْا ٚابٔ     س  س  .قايٛا : عإٓا ٚابٔ عإٓا ، 

ٜا َعؿط ٜٗٛز تعًُٕٛ إٔ         ٜا َعؿط ٜٗٛز تعًُٕٛ إٔ             ٚقاٍ :    ٚقاٍ :        عًِٝٗ عبس اهلل بٔ غ٬ّ ،        عًِٝٗ عبس اهلل بٔ غ٬ّ ،          خطز  خطز  
يصٟ بؿٖ                   ا يٓيب اـامت  ا ا ٖٛ  يصٟ بؿٖ                  قُس ا يٓيب اـامت  ا ا ٖٛ  ٠                   قُس ا ض يتٛ ا ايػ٬ّ ٗ  ٠                   ط ب٘ َٛغ٢ عًٝ٘  ا ض يتٛ ا ايػ٬ّ ٗ  ، ، ط ب٘ َٛغ٢ عًٝ٘ 

ٚشنطٙ بكؿات٘ ْٚعٛت٘ ٚاييت َٓٗا : )) ٜا أٜٗا ايٓيب إْا أضغًٓاى ؾاٖسا                                  ٚشنطٙ بكؿات٘ ْٚعٛت٘ ٚاييت َٓٗا : )) ٜا أٜٗا ايٓيب إْا أضغًٓاى ؾاٖسا                                  
                    ٖٝ يٮَ ا  ، ٚسطظ ْصٜطا  ٚ ٖٝ                    َٚبؿط  يٮَ ا  ، ٚسطظ ْصٜطا  ٚ ٚضغٛيٞ مسٝتو               َٚبؿط  ٚضغٛيٞ مسٝتو               ٔ ، أْت عبسٟ  ٔ ، أْت عبسٟ 

اب ٗ ا٭غٛام ، ٫ٚ قٛاٍ يًدٓا            اب ٗ ا٭غٛام ، ٫ٚ قٛاٍ يًدٓا            ؼ بؿٜ ٫ٚ غًٜٝ ، ٫ٚ قٖدؼ بؿٜ ٫ٚ غًٜٝ ، ٫ٚ قٖدإتٛنٌ ، يٝإتٛنٌ ، يٝ
زٕٚ ي٘                  ؿُا ا َسح  أ ٚ زٕٚ ي٘                 ،  ؿُا ا َسح  أ ٚ  ،                          ْٞ أ نِ  أؾٗس  ْٞ إ ٚ  .  ) ) ساٍ  نٌ  ْٞ                        ع٢ً  أ نِ  أؾٗس  ْٞ إ ٚ  .  ) ) ساٍ  نٌ  ع٢ً 

  ..((33))..{{أَٓت باهلل ٚضغٛي٘ أَٓت باهلل ٚضغٛي٘ 
وم بومػػمع  سػػواع ويػػي  ، لال  سهػػم كػػمبوم ؛ فمػػا كػػاف مػػنهم لخيػػ هم وفسػػاد طػػيعهم 

 ودياويهم. ماـ ي دهم الحج  ، و بطء  ماوي هم السياب ، غدر  سه 

\\\ \\\ 
                                                 

(
ٖ
 .يت  س  و بي ليحاؽ وابت يساكر يت طري  محمد بت يمزة بت ييد اهلل بت يةـ، روام اليخاري واليدهاي  (
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RR  ١١ََٓٓٔ ضِعٔ ضِعبِبِ  دُُدِِٜٜشََش  

 yy  مػر  صػ ات ريػوؿ اهلل، هو زيػد بػت يػعن  ، وهما يالم آهر مت ي مائهم 
 :ص   وايدة منها  ، ولم يي  لال  منها ك ها وتحا  ، الممكورة في ال وراة 

تمػراً و،ػء محػدد ، ويضػر  yy   مػرض ريػوؿ اهلل، ف ما  راد  ف ي حا  منها 
م" وهو بدت  صػحابه و،مبػه "اػد   yy     ي ده ل سداد ، وذهب ل نييميء اوواف الم 

 مائًة : وهاطيه ب  ظ  ،   yy  ال وب في يناه الشريف  مت ردا م ي ك  هر  
والمماطػػػء هػػػو الػػػمي  -لسكػػم يػػػابني ييػػػد المط ػػػب مػػػـو مطػػػء  يعنػػػي ممػػػاط دت( 

، ف ضػب yyوكػاف ياصػد بػملب لهػارة يػددسا ريػوؿ اهلل  -ب مت تسديد ما ي دػه تهر  
؟ ، وهػػم  ف يضػػرب yyومػػاؿ لػػه : كػػمبت ،  تاػػوؿ هػػما لريػػوؿ اهلل     يػػددسا يمػػر

 :yyيناه بالسدف ،فااؿ له ريوؿ اهلل 

٬َْٕا ٜن٬ْا ٜننٔنٔ  }} َٕا َُط ، َتط ، َتعَُعَُاُ اُ ََٜٜ  ٜٓوٜٓوا َٔا َٔصََصََٖٖ  ط٢ط٢ِِٝٝغٜٜغ  ََٞٞإيٜإٜي  زُُزُُٛٛأِسأِس  ا َُأ ٕٝ  ٢ٔ٢ٔػِِػشّّشبٔبٔ  ُُٙٙطُُطُُأ ٕٝا ، ،   ١ٔ١ٔبََباٜياٜيٜٜٛٛا
َُتَتَ  ََٚٚ َُأ   ..  {{  ا٤ٔا٤ٔا٭َزا٭َز  ٢ٔ٢ٔػِِػشُُشٞ ٔبٞ ٔبْْٔٔطُُطأ

، فاػػد كػػاف  ي ػػي وهػػو ط ػػءٌ ، ة مػػت هػػةؿ النيػػو   yy  ي ورههػػالسهػػا العدالػػ  ال ػػ
لمعرف ػه  ، وايداً ، ورفخ  ف ي ػ ام اآلهػر يدت ال ام هدياً ، يعدؿ مع  هده في الرضاي  

 : yy  هم ماؿ .... .، العدؿ  فاد  لهمه اهلل ، في الرضاي   اً  ف له اريك

َٞ  ُُٙٙصِِص، ُخ، ُخ  طُُطََُُا ُعا ُعََٜٜ  }} َٞإي َٔط٢ط٢ؿِـ ؿِـ عٔٔع  ُُٙٙزِِزظ٢ظ٢، َٚ، َٚ  ُُ٘٘كٜـ كٜـ سََس  ٘ٔٔٛـٔ٘ ٔٛـ أِعأِعؾٜٜؾ، ،   تٔٔتِِٝٝايَبايَب  إي َٜٔ َٔ    اٟاٟكٜٜكغَـ غَـ ََٚٚ  ٜ َٔ  َٔـ َٔـ
ُِط٢ ،  ُِط٢ ، ايٖت ًُٖ، ،   ُُ٘٘تََتعِِعٖٖٚٚا َضا َضََََ  ا٤َا٤َعََعدََدايٖت ًُٖؾ   ٚزخ٬ إٓعٍ ،ٚزخ٬ إٓعٍ ،، ، ا شٖب عُط َع ايطدٌ ا شٖب عُط َع ايطدٌ ؾ
ــاٍ : ــاٍ :ق ــو ؟     ق ــت شي ــسضٟ مل ؾعً ــط ت ــا عُ ــو ؟   ٜ ــت شي ــسضٟ مل ؾعً ــط ت ــا عُ ــاٍ : ٫ ،   ، ، ٜ ــاٍ : ٫ ، ق ــٞ    ق ــاٍ إْ ــٞ  ق ــاٍ إْ ق
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ٚمل ٜبــل إ٫ قــؿ١ ٚمل ٜبــل إ٫ قــؿ١ ، ، ٗ ايتــٛضا٠ ٗ ايتــٛضا٠   yؼككــت َــٔ قــؿات ضغــٍٛ اهلل  ؼككــت َــٔ قــؿات ضغــٍٛ اهلل  
٫ٚ ٜعٜسٙ دٗـٌ اؾاٖـٌ عًٝـ٘ إ٫    ٫ٚ ٜعٜسٙ دٗـٌ اؾاٖـٌ عًٝـ٘ إ٫    ٜػبل سًُ٘ دًٗ٘ ، ٜػبل سًُ٘ دًٗ٘ ، ...: ...: ٚاسس٠ ٖٚٞ ٚاسس٠ ٖٚٞ 

ٚأؾٗسى بأْ٘ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚإٔ قُـسا  ٚأؾٗسى بأْ٘ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚإٔ قُـسا  ، ، ٚقس ؼككت َٓٗا ايّٝٛ ٚقس ؼككت َٓٗا ايّٝٛ ، ، سًُا  سًُا  
  ..((44))..{{ضغٍٛ اهلل ضغٍٛ اهلل 

RR  ََُُِٝا٥ًٝٞ ا٥ًٝٞ سََسسٟ اإلِضسٟ اإلِضطِِطايَٓايَٓ  سُمسُمدِٝد          ..  

وكػػاف مػػت  هريػػا هم ، لمػػا هػػرج المسػػ موف ل اػػا  ، وهػػما ر،ػػء آهػػر مػػت الدهػػود 
 :ماؿ ، المشركدت في  يد 
وت ركػػػوف محمػػػدا يحػػػارب مريشػػػاً ، و سػػػ م ، هػػػود لػػػم تج سػػػوف هكػػػما يػػػا معشػػػر ي

ت لكػم مويػي ي دػه تع موف  ف محمدا هو النيػي المػمكور ينػدكم فػي ال ػوراة ، والػمي بػد  
وتناصػػروم ، ف ػػم ت اايػػعوف ، وتػػؤازروم ، السػػةـ صػػ اته ويةماتػػه ، و مػػركم  ف تؤمنػػوا بػػه 

 يت سصرته ؟
فااؿ لهم : يا معشر يهػود ، مت ا فب والكمب  ف م يجديوم لال بما تعودوا ي ده

  فواػػػهدكم  ف كػػػء هروتػػػي تػػػؤوؿ للدػػػه، والا ػػػاؿ معػػػه ، فػػػإذا م  ػػػت ، لسػػػي ذاهػػػب لنصػػػرته 
yy   وظػػء يحػػارب فػػي ، ودهػػء المعركػػ  ، و هػػم يػػةي  ، ي صػػرؼ فدهػػا كدػػف يشػػا

 .ص وؼ المس مدت ي ي اي شهد 
، فػي هاصػ  س سػه  yy  و مواؿ هما الر،ء هي ال ي كاف ين ػ  منهػا ريػوؿ اهلل

 .ي ي لح  بالرفد  اوي ي 

                                                 

(
ٗ
 بو سعدم يت ييد اهلل بت يةـ. هر،ه الطيراسي وابت يياف والحاكم واليدهاي و  (
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وي ػػولي ، غهم ل ي دػػ  الريػػال  فػػي لريػػاؿ ريػػ ه ،  ف ي ػػر   وف مػػت يػػنت اهلل 
هػػمم اومػػواؿ    yyفاػػدخ اهلل ، ي ػػك ال ينشػػ  وا لال بػػه ، يػػنهم تػػدبدر معدشػػ هم 

 ػت س سػا ، فػة ي    مت ه اه ، ولدكوف اػ  ه ك ػه بػاهللفة يح اج للي  يد ، م لدعز  
  ((55)).وال  مء ينه للي غدرم 

RR  َُُّٜٗٛد ايػَّاَُُّٜٗٛد ايػَّا  

 : ما يهود الشاـ 
و  ريػ وم للػي مكػ  ينػدما ي مػوا ام ػراب ، فاد اه اروا وايدا مت كيار ي مػائهم 

 وسهم كاسوا يع موف  سه يدولد بمك  .،   yy   واف ظهورم 

ؾػهٔ ٖصا ايطدٌ ٗ ؾـعب خـاضز َهـ١ ، ٚنـإ أٖـٌ َهـ١ بعـس إٔ        ؾػهٔ ٖصا ايطدٌ ٗ ؾـعب خـاضز َهـ١ ، ٚنـإ أٖـٌ َهـ١ بعـس إٔ        }}
ف٦ٝ٘ ٜعطنٕٛ عًٝ٘ أطؿـاهلِ بعـس ٫ٚزتٗـِ ، ؾهًُـا ٜٓٛـط      ف٦ٝ٘ ٜعطنٕٛ عًٝ٘ أطؿـاهلِ بعـس ٫ٚزتٗـِ ، ؾهًُـا ٜٓٛـط        ؾاع غببؾاع غبب

  yy  ٓــ٘ ٜكــٍٛ : يــٝؼ ٖــٛ ، إيــٞ إٔ ٚيــس ضغــٍٛ اهلل  ٓــ٘ ٜكــٍٛ : يــٝؼ ٖــٛ ، إيــٞ إٔ ٚيــس ضغــٍٛ اهلل  ٝٝإيــٞ َٛيــٛز ٜٚتبإيــٞ َٛيــٛز ٜٚتب
ــ٘ :      ــ٘ :     ؾــصٖب إيٝــ٘ دــسٙ عبــس إًٛــب َؿــطزٙ ، ؾــأٍٚ َــا ضآٙ قــاٍ ي ؾــصٖب إيٝــ٘ دــسٙ عبــس إًٛــب َؿــطزٙ ، ؾــأٍٚ َــا ضآٙ قــاٍ ي

ؾكاٍ : ْيب آخط ايعَـإ ؾكـس ٚٗـط لُـ٘     ؾكاٍ : ْيب آخط ايعَـإ ؾكـس ٚٗـط لُـ٘     ، ،   أْت دسٙ ؾكاٍ : دس َٔ ؟أْت دسٙ ؾكاٍ : دس َٔ ؟
ْـ    ٗ ايػُا٤ اي١ًًٝ ) ٖٚٓاى لِ َعٗ ايػُا٤ اي١ًًٝ ) ٖٚٓاى لِ َع ْـ    ٌ نـبري اؿذـِ دـسٟا ٚيٛ ٘ أٓـط ٜٛٗـط   ٘ أٓـط ٜٛٗـط   ٌ نـبري اؿذـِ دـسٟا ٚيٛ

٫ ، َهتـٛب ٗ ايتـٛاض٠ إٔ   ٫ ، َهتـٛب ٗ ايتـٛاض٠ إٔ     قـاٍ : قـاٍ : ، ، ؾكاٍ ي٘ : أْا أبٛٙ ؾكاٍ ي٘ : أْا أبٛٙ   عٓس ٫ٚز٠ ايٓيب ( ،عٓس ٫ٚز٠ ايٓيب ( ،
(.،  (.،  َٚا ٜٓبػـٞ ٭بٝـ٘ إٔ ٜهـٕٛ سٝـٟا     َٚا ٜٓبػـٞ ٭بٝـ٘ إٔ ٜهـٕٛ سٝـٟا       ))ْٚل ايعباض٠  ْٚل ايعباض٠    --أباٙ ٜهٕٛ قس َات أباٙ ٜهٕٛ قس َات 

                                                 

(
٘
 . يت ييء الهدي والرااد ب صرؼ (
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ؾأخـصٙ إٍ بٝـت ايػـٝس٠    ؾأخـصٙ إٍ بٝـت ايػـٝس٠    : : ثِ طًب َٓ٘ إٔ ٜـصٖب َعـ٘ يط٩ٜتـ٘    ثِ طًب َٓ٘ إٔ ٜـصٖب َعـ٘ يط٩ٜتـ٘    
ٜؿشكـ٘ ستـ٢ ٚدـس خـامت ايٓبـ٠ٛ أعًـ٢ نتؿـ٘        ٜؿشكـ٘ ستـ٢ ٚدـس خـامت ايٓبـ٠ٛ أعًـ٢ نتؿـ٘        ؾًُا ؾاٖس ايػ٬ّ أخـص  ؾًُا ؾاٖس ايػ٬ّ أخـص    ،،  ١١ََٓٓآآ

ا٭ٜػط ، ٚنإ ٗ سذـِ بٝهـ١ اؿُاَـ١ ، ٜٚؿـع ْـٛضٟا ، َٚهتـٛب ؾٝـ٘ َـٔ         ا٭ٜػط ، ٚنإ ٗ سذـِ بٝهـ١ اؿُاَـ١ ، ٜٚؿـع ْـٛضٟا ، َٚهتـٛب ؾٝـ٘ َـٔ         
ٚتٓٛــل ٚتٓٛــل ، ، بؿــعريات بــاضظ٠ بؿــعريات بــاضظ٠ ، ،   اهلل ((اهلل ((٫ ايــ٘ إ٫ اهلل قُــس ضغــٍٛ ٫ ايــ٘ إ٫ اهلل قُــس ضغــٍٛ   ))))ايــساخٌ ايــساخٌ 

ِٝتٖٛدتٖٛد  ))))    ..َٔ اـاضزَٔ اـاضز ِٝ٘ س ََ ؾإؾإ  ؾـ٦تَ ؾـ٦تَ   حََح٘ س ََ ْـو  ؾًُـا ؼكـل   ؾًُـا ؼكـل   ، ،   ((((ٛض ٛض كُـ كُـ ِِْٓٓـو 
ٚايتؿت إٍ عبس إًٛـب ٚقـاٍ :   ٚايتؿت إٍ عبس إًٛـب ٚقـاٍ :   ، ،     yy  َٔ بطغٍٛ اهلل َٔ بطغٍٛ اهلل ، آ، آَٓ٘ َٓ٘ 

ؾكاٍ عبـس  ؾكاٍ عبـس  ٜكتًٛٙ ، ٜكتًٛٙ ، إْٞ أخؿٞ عًٝ٘ َٔ ايٝٗٛز ، ؾأِْٗ إشا ضأٚٙ ٫بس إٔ إْٞ أخؿٞ عًٝ٘ َٔ ايٝٗٛز ، ؾأِْٗ إشا ضأٚٙ ٫بس إٔ 
قاٍ : ٭ِْٗ ٫ ٜطٜسٕٚ إٔ تٓتكٌ ايٓب٠ٛ َـٔ ٚيـس   قاٍ : ٭ِْٗ ٫ ٜطٜسٕٚ إٔ تٓتكٌ ايٓب٠ٛ َـٔ ٚيـس   ، ، إًٛب : ٕٚاشا ؟ إًٛب : ٕٚاشا ؟ 

  ((66))  {{..إغشام إٍ ٚيس إمساعٌٝ إغشام إٍ ٚيس إمساعٌٝ 
 .  يوال تحص وهكما فوهيار الدهود في هما الياب التعد  

RR  َ٣ ٣ اَزاَزصََصيَّيَّاا  سُُسا٥ِا٥ِػََػبَب          ..  

 . ما النصارى فاوهيار ينهم في هما الياب  ك ر و ك ر 
  فدهػػا مػػت صػػ ات منهػػا مػػا ورد يػػت مدصػػر الػػرـو فػػي الروايػػ  المشػػهورة ال ػػي تحا ػػ

 .في الحوار المي دار بدنه وبدت  بي ي داف ميء ليةمه ،   yy   ريوؿ اهلل
فدهػػا ، دـ ي دػػه السػػةـ آومػػد ،ػػا  فػػي اوهيػػار  سػػه كػػاف يم  ػػب هزاسػػه مػػت يهػػد 

 .    yy  صور اوسيدا  ،مدعًا ، ومت ،م  ها صورة طي  اوصء لريوؿ اهلل 
                                                 

(
ٙ
 رضك اهلل ينها . روام الحاكم يت يائش  (
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RR  ُّإِضإِض ُّال َُضََض  ال ًَُ ًَٕ َٕا   ضٞضٞأزأزايَفايَف  ا

 :    ومت غرائب هما الياب مص  ليةـ ي دماف ال اريي
ومػػد كػػاف  بػػوم الكػػاهت اوكيػػر ل نػػار فػػي ب ػػدم ، وكػػاف يخػػاؼ ي دػػه وسػػه ويدػػدم ، 

 .مت اليدت من رداً ولو للك مزري ه الخاص   فة يسم  له بالخروج
، وذات يػػـو ك  ػػػه بالػػمهاب للػػػك المزريػػ  لديااػػػر يمػػةً بهػػػا سدابػػ  ينػػػه السشػػػ اله 

ويػػػمعهم يصػػػ وف فويجػػػب بهػػػم ، و وصػػػام  ال ي ػػػوهر ، فمػػػر فػػػي طريػػػ  بػػػدير ل نصػػػارى 
ي دػه ،  ف ما يػاد  هػر الدػـو ، وكػاف مػد  اػ د م ػ   بدػه، و،   مريياً منهم معظم النهار 

يوله يت ير توهدرم فوهيرم بخيرم فااؿ له : ال تعد فوف ديت آبػا ؾ هدػر مػت هػما الػديت 
. 

غدر  سه  هم ي ردد ي ك الدير يػراً ، ف مػا ي ػم  بػوم بػالخير  وهاػه بادػد ، وييسػه 
فػي المنػزؿ هوفػاً ي دػه ، ولكنػه  ريػء للػػدهم لدسػولهم يػت  صػء هػما الػديت  يػت يكػػوف ؟ 

اـ ، فط ب منهم ينػد يضػور  يػد مػت الشػاـ  ف يخيػرم لد جهػز ل سػ ر م  سه بالشو فوهير 
 .......معه ، فإذا  راد الر،وع للك الشاـ يخيروم لد ح  بهم 

 :   لدحكي لنا باد  ما يدث ماؿ    وس ركه

  ٖسب ضًُإ إىل ايػاّ ٖسب ضًُإ إىل ايػاّ 

ف ككػت ، فجا  س ر مت الشاـ فػوهيروسي ، ف مػا همػوا بالسػ ر  ي مػوسي بالسػ ر 
 ػػت لهػػم : مػػػت م، ف مػػػا وصػػ نا للػػك الشػػاـ ، ويػػافرت معهػػم ، اػػت بهػػم ولح، مدػػودي 

  كير ر س يندكم في هما الديت ؟ مالوا اوياف . 
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فاي نات الػديت ي ػك يديػه ، وط يػت منػه  ف ، م ت : دلوسي ي ده ، فدلوسي ي ده 
فواف  ي ك ذلب ، ماؿ : ومك ت معػه ف ػرة فو،دتػه  يػو  النػاس ، يجع ني  تولي هدم ه 

فدوهػمها لن سػه ، ي ػك مػب يػيع ، فدجمعوسهػا لػه ف ، يومر الناس بالزكاة والصدم   يدرة
ودل ػ هم ي ػك ،  هيػرتهم هيػرم ، ي دػه  ةمت ذلػب ، ف مػا مػات و رادوا الصػةمةؿ كيدرة 
داً وصػ يوم ، ور،مػوم بالحجػارة ػومػالوا : واهلل ال سدفنػه  بػ، فكرهوا ذلػب ، موضع كنوزم 

  وم مكاسه . ، و،ا وا بر،ء  هر فجع

  ضًُإ ٚاألضكف ايصاحلضًُإ ٚاألضكف ايصاحل

 ماؿ ي ماف :
فما ر يت ر،ة ال يص ي الخم  ،  ري  سه كاف  فضػء منػه ، و زهػد فػي الػدسدا ، 

ه اػدئاً مي ػه اً لم  ييّْػوال  رغب في اآلهرة ، وال  د ب لدة وسهاراً منه ، ماؿ : فوييي ه يي  
 .ماؿ : فوممت زماساً طويةً ، 

فا ػػت لػػه : يػػافةف ، لسػػي مػػد كنػػت معػػب و ييي ػػب ييػػاً لػػم هػػم يضػػرته الوفػػاة ، 
لي مت توصػي بػي ؟ وبػم تػومرسي د يضرؾ ما تري مت اهلل تعالي ، فإ ييه ادئاً مي ب ، وم

 ؟ 
ماؿ :  ي بني ، واهلل ما  ي م الدـو  يداً ي ك ما كنت ي ده ، فاد ه ب النػاس ، 

وصػػء ، وهػػو فػػةف ، وهػػو ي ػػك مػػا  وتركػػوا  ك ػػر مػػا كػػاسوا ي دػػه ، لال ر،ػػء بالم، وبػػدلوا 
 كنت ي ده فالح  به . 

  ضًُإ ٚصاسب٘ باملٛصٌضًُإ ٚصاسب٘ باملٛصٌ
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فا ػػت لػػه : يػػا فػػةف ، لف ، لحاػػت بصػػايب الموصػػء ، مػػاؿ :ف مػػا مػػات وغدػػب 
فاػاؿ لػي :  مػم ينػدي  ،فةسا  وصاسي يند موته  ف  لح  بب ، و هيرسػي  سػب ي ػك  مػرم

. 
 ف ما  ... ،ي يث  ف مات  ، ف م.فوممت يندم ، فو،دته ر،ء ي ك  مر صاييه 

يضرته الوفاة ، م ت له : يا فػةف ، لف فةسػاً  وصػي بػي للدػب ، و مرسػي بػال حوؽ بػب ، 
 ومد يضرؾ مت  مر اهلل ما تري ، فإلي مت توصي بي ؟ وبم تومرسي ؟ ماؿ :

يػا بنػػي واهلل مػا  ي ػػم ر،ػةً ي ػػك م ػػء مػا كنػػا ي دػه ، لال ر،ػػة بنصػديدت وهػػو فػػةف 
 فالح  به .

  ((77))ضًُإ ٚصاسب٘ بٓصٝبني ضًُإ ٚصاسب٘ بٓصٝبني 

فوهيرتػػه هيػػري ، ومػػا  مرسػػي بػػه ، لحاػػت بصػػايب سصػػديدت ، ف مػػا مػػات وغدػػب 
 .صاييه ، فااؿ :  مم يندي 

فوممت يندم ي ك  مر صاييده ، فوممت مع هدر ر،ء ، فػو اهلل مػا ليػث  ف سػزؿ 
وصػي به الموت ، ف ما يضر م ػت لػه : يػا فػةف ، لف فةسػا كػاف  وصػي بػي فػةف ، هػم  

بػػي فػػةف للدػػب ، فػػإلي مػػت توصػػي بػػي ؟ وبػػم تػػومرسي ؟ مػػاؿ يػػا بنػػي ، واهلل مػػا  ي مػػه باػػي 
ر،ػػة بعموريػػ  مػػت  رض الػػرـو ، فوسػػه ي ػػك م ػػء مػػا  لال،  يػػد ي ػػك  مرسػػا  مػػرؾ  ف توتدػػه 

 ه ، فوسه ي ك  مرسا . تسحت ي ده ، فوف  يييت فو

    ضًُإ ٚصاسب٘ بعُٛز١ٜضًُإ ٚصاسب٘ بعُٛز١ٜ

                                                 

(
ٚ
 سصديدت : مدين  مت بةد الجزيرة ي ك الطري  مت الموص ء للك الشاـ .  (
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فاػػػاؿ :  مػػػم  ;هيػػػري  موريػػػ  ، فوهيرتػػػهلحاػػػت بصػػػايب ي، ف مػػػا مػػػات وغدػػػب 
 .يندي ، فوممت يند هدر ر،ء ، ي ك هدي  صحابه و مرهم 

مػػاؿ : و ك سػػب ي ػػك كاسػػت باػػرات وغندمػػ  ، هػػم سػػزؿ بػػه  مػػر اهلل تعػػالي ، ف مػػا 
يضػػر م ػػت لػػه : يػػا فػػةف ، لسػػي كنػػت مػػع فػػةف ، فووصػػي بػػه للػػك فػػةف ، هػػم  وصػػي بػػي 

 فةف 
 ف للدب ، فإلك مت توصي به ؟ وبم تومرسي ؟ للك فةف ، هم  وصي بي فة

ي دػه مػت النػاس  ه  صي  الدـو  يد ي ك م ء مػا كنػاماؿ :  ي بني ، واهلل ما  ي م
 مرؾ به  ف توتده ، ولكنه مد  ظء زمػاف سيػي ، وهػو ميعػوث بػديت لبػراهدم ي دػه السػةـ ، 

بػه يةمػات ال ، ، بدنهمػا سخػء  ((88))مهػا،رة للػك  رض بػدت يػرتدت ، يخرج بورض العػرب 
، ....، وبػػدت ك  دػػ  هػػاتم النيػػوة .....، وال يوكػػء الصػػدم  ....يوكػػء الهديػػ  :....تخ ػػي 

 فإف اي طعت  ف ت ح  ب  ب اليةد فوفعء . 

  ضًُإ يف املد١ٜٓضًُإ يف املد١ٜٓ

 .ماؿ : هم مات وغدب ، ومك ت بعموري  ما اا  اهلل  ف  مكث 
م : ايم ػػوسي للػػك  رض تجػػار ، فا ػػت لهػ  -ميد ػ   -"ك ػػب"بػػي س ػر مػػت  هػم مػػر  

فويطد موها ويم ػوسي معهػم  ،و يطدكم باراتي همم وغندم ي همم ، مالوا: سعم ، العرب 
. 

ر،ء يهودي ييػداً ، فكنػت للك ظ موسي ، فيايوسي ، ي ك لذا ب  وا وادي الارى 
 .يندم ، ور يت النخء ، فر،وت  ف يكوف الي د المي وصف لي صاييي 

                                                 

(
ٛ
 . ة : كء  رض ذات يجارة يود مت  هر اي راؽ بركاسيالحر   (
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مػت ، بػت يػم لػه مػت مريظػ  ا سا يندم ، لذ مػدـ ي دػه  ولم يح  في س سي ، فيدنما
لال  ف ر ي هػػػا فعرف هػػػا  والمدينػػ  ، فاب ػػػايني منػػه ، فػػػاي م ني للػػك المدينػػػ  ، فػػواهلل مػػػا هػػ

 .مت بها مبص   صاييي ، فو
، فوماـ بمك  ما  مػاـ ، ال  يػمع لػه بػمكر مػع مػا  سػا فدػه  yy  وبعث ريوؿ اهلل

ين  ، فواهلل لسي ل ي ر يي سخ   لسددي  يمء لػه فدػه مت ا ء الرؽ ، هم ها،ر للك المد
يػػم لػػه ي ػػك ومػػف ي دػػه ، فاػػاؿ :  بػػتابعػػخ العمػػء ، ويػػددي ،ػػال  تح ػػي ، لذ  ميػػء 

فةف ، ماتء اهلل بني مد     اووس والخزرج ( ، واهلل لسهػم لمج معػوف بايػا  ي ػك ر،ػء يا
 مدـ ي دهم مت مك  الدـو ، يزيموف  سه سيي . 

ف مػػػا يػػػمع ها  هػػػمتني ريػػػدة ، ي ػػػك ظننػػػت  سػػػي يويػػػا  ي ػػػك مػػػاؿ يػػػ ماف : 
بػػػت يمػػػه ذاؾ : مػػػاذا تاػػػوؿ ؟ ف ضػػػب فنزلػػػت يػػػت النخ ػػػ  ، فجع ػػػت  مػػػوؿ   يػػػددي ،

يػػددي ، ف كمنػػي لكمػػ  اػػديدة ، هػػم مػػاؿ : مالػػب ولهػػما ؟  ميػػء ي ػػك يم ػػب . مػػاؿ : 
 م ت : ال ائ لسما  ردت  ف اي  ي ه يما ماؿ . 

    yy  ضًُإ بني ٜدٟ ايسضٍٛ ضًُإ بني ٜدٟ ايسضٍٛ 

ف مػا  مسػدت  همتػه ، هػم ذهيػت بػه للػك ، ماؿ : ومد كاف يندي ائ مد ،مع ه 
 .وهو بايا  فده ت ي ده  ، yy  ريوؿ اهلل 

فا ت له  سه مد ب  ني  سب ر،ء صال  ، ومعب  صحاب لب غربػا  ذو يا،ػ  ، 
وهػػما اػػئ مػػد كػػاف ينػػدي ل صػػدم  ، فػػر ي كم  يػػ  بػػه مػػت غدػػركم ، مػػاؿ : فارب ػػه للدػػه ، 

ماؿ : فا ػت فػي س سػي : هػمم ، صحابه : ك وا ، و مسب يدم ف م يوكء ال yy  فااؿ
 .وايدة 
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للػك المدينػ  ،  yy  ماؿ هم اسصرفت ينه ، فجمعػت اػدئاً ، وتحػوؿ ريػوؿ اهلل
هم ،ئ ه به ، فا ت له : لسي مد ر ي ب ال توكء الصدم  ، وهمم هدي  مد  كرم ػب بهػا . 

مػػػاؿ : فا ػػػت فػػػي ، فػػػوك وا معػػػه منهػػػا ، و مػػػر  صػػػحابه  yy  مػػػاؿ : فوكػػػء ريػػػوؿ اهلل
 .هن اف اس سي : هاتاف 

وهػو بػاليادع مػد تيػع ،نػازة ر،ػء مػت  صػحابه ، وهػو  yy  هم ،ئػت ريػوؿ اهلل
،ػػال  فػػي  صػػحابه ، فسػػ مت ي دػػه ، هػػم ايػػ درت  سظػػر للػػك ظهػػرم ، هػػء  ري الخػػاتم 

يػػرؼ  سػػي ، ايػػ درت ه  ػػه  yy  سػػي ريػػوؿ اهللآالػػمي وصػػف لػػي صػػاييي : ف مػػا ر 
اػػئ وصػػف لػػي ، فػػولاي ردا م يػػت ظهػػرم ، فنظػػرت للػػك الخػػاتم فعرف ػػه ،   يػػ  يت فػػي

  ه و بكي .فاسكييت ي ده  مي  
لػػت فج سػػت بػػدت يديػػه ، فاصصػػت ؿ ، ف حو  : تحػػو   yy  فاػػاؿ لػػي ريػػوؿ اهلل

هم ا ء يػ ماف الػرؽ ي ػك  ،فويجب ريوؿ اهلل  ف يسمع ذلب  صحابه ، ي ده يدي ي 
 بدر و يد .  yy  فاته مع ريوؿ اهلل

  خالص ضًُإ َٔ ايسم خالص ضًُإ َٔ ايسم 

فكاتيت صػاييي  ،يا ي ماف  بْ اتِ : كَ  yy  هم ماؿ لي ريوؿ اهلل ماؿ ي ماف :
(  ى ات   مع يػددم ي ػك همػت ي اػه،  و اػرا  س سػه منػه  َكاَتَب : . ربعدت  ومد ، و ي ك هةث مائ  سخ  

. 
وصػػػحابه :  يدنػػػوا  هػػػاكم ، فويػػػاسوسي بالنخػػػء ، ي ػػػك  yy  فاػػػاؿ ريػػػوؿ اهلل

لػػػي ريػػػوؿ اهلل :  فاػػػاؿ، لػػػي هػػػةث مائػػػ  وديػػػ    الوديػػػ  : النخ ػػػ  الصػػػ درة (  ا، معػػػت
معػي  yy  ،ئ ػه فوهيرتػه ، فخػرج الريػوؿ؛ ي ر لها ، فإذا فرغت  ذهب يا ي ماف فا
 .بددم ، ي ك فرغنا  yy  ب للده الودي ، ويضعه ريوؿ اهللللدها ، فجع نا سار  
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 يػائرها yy  س ريػوؿ اهللويااؿ :  ف ي ماف غػرس بدػدم ، وديػ  وايػدة ، وغػر 
  وفػػي روايػػ   ف الػػمي غريػػها يمػػر بػػت الخطػػاب، فعااػػت ك هػػا لال ال ػػي غػػرس يػػ ماف 

  ..  
وباػػي ي ػػك المػػاؿ ، فػػوتي ريػػوؿ اهلل بم ػػء الد،ا،ػػ  مػػت ، مػػاؿ : فوديػػت النخػػء 

مػػاؿ : فػػديدت لػػه ، فاػػاؿ : هػػم هػػمم ، ، ذهػػب ، فاػػاؿ : مػػا فعػػء ال اريػػي المكاتػػب ؟ 
، ؟  م ػت : و يػت تاػع هػمم يػا ريػوؿ اهلل ممػا ي ػك   :ماؿ ، ي ماف ؟ ها مما ي دب يا فود  

 فااؿ : همها فإف اهلل يدؤدي بها ينب .
نهػا ، م يهػا ي ػك لسػاسه ، هػم مػاؿ : هػمها فػووفهم م yy  وفػي روايػ   هػرى  سػه

 وفد هم منها ياهم ك ه ،  ربعدت  ومد  .وفوهمتها ، ف
يػراً ، هػم لػم ي  نػي معػه  الخنػدؽ yy  وي   يػ ماف ، فشػهدت مػع ريػوؿ اهلل

 . ((99))مشهد . 

RR  ٟٟسََسِِٝٝشََشبُبُ  ١ُُ١صََصقِِق  

روي اليدهاػػي يػػت  بػػت ليػػحاؽ و ال رمػػمى والحػػاكم و بػػو سعػػدم يػػت  بػػي مويػػػك 
طالػػب هػػرج فػػي ركػػب تػػا،را للػػك الشػػاـ ، ف مػػا تهدػػو ل ريدػػء ، و ،مػػع  بااآلاػػعري  ف 

الشػاـ ،  ف مػا سػزؿ الركػب بصػري مػت  رض، ، فحم ػه معػه  yy  المسدر به ريػوؿ اهلل
وبها راهب يااؿ له بحدري في صومع  له ، وكػاف للدػه ي ػم  هػء النصػراسد  ، وكػاسوا ك دػرا 

 .ي ك كاف ذلب العاـ ، ما يمروف به ميء ذلب فة يك مهم وال يعرض لهم 

                                                 

يت ، و بو سعدم ، واليدهاك ، و هر،ه  بت يعد ،   روام  بت هشاـ في يدرته كام   يت ييد اهلل بت يياس  (ٜ)
 . طري   بت ليحاؽ
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، وهػػػو فػػػي صػػػومع ه ، فػػػي  yy  فصػػػنع لهػػػم طعامػػػاً ك دػػػراً ، وسػػػه ر ي الريػػػوؿ
ماؿ : هػم  مي ػوا فنزلػوا فػي ظػء اػجرة  ،ت الاـو الركب يدت  مي وا ، وغمام  تظ ه مت بد

،  yy  فػي الشػم  ، ف حػوؿ ظػء الشػجرة ي دػه yy  و، ػ  ريػوؿ اهلل ،مريياً منه 
 ف ما ر ي ذلب بحدري سزؿ مت صومع ه ، هم  ريء للدهم ، فااؿ :

لسػػي مػػد صػػنعت لكػػم طعامػػاً يػػا معشػػر مػػريش ، فوسػػا  يػػب  ف تحضػػروا ك كػػم ، 
 ويركم . ص دركم وكيدركم ، وييدكم 
واهلل يا بحدري  ف لب لشػوسا الدػـو ؛ فمػا كنػت تصػنع هػما ... فااؿ ر،ء منهم : 

 بنا ، ومد كنا سمر بب ك دراً ، فما اوسب الدـو ؟ ماؿ له بحدري :
صدمت ، مد كػاف مػا تاػوؿ ، ولكػنكم ضػدف ، ومػد  يييػت  ف  كػرمكم و صػنع 

 لكم طعاماً ف وك وا منه ك كم .
مػػػت بػػػدت الاػػػـو ، لحداهػػػ  يػػػنه فػػػي  yy  ف ريػػػوؿ اهللفػػػا، معوا ي دػػػه ، وتخ ػػػ
، ف مػػا سظػػر بحدػػري فػػي الاػػـو لػػم يػػر الصػػ   ال ػػي يعػػرؼ ، ريػػاؿ الاػػـو تحػػت الشػػجرة 

ويجد يندم ، فااؿ : يا معشر مريش ، ال ي خ  ت  يد منكم يت طعػامي ؛ مػالوا لػه : يػا 
لاػػـو يػػناً بحدػػري ، مػػا تخ ػػف ينػػب  يػػد يني ػػي لػػه  ف يوتدػػب لال غػػةـ ، وهػػو  يػػدث ا
 ف خ ف في ريالهم ، فااؿ : ال ت ع وا ،  ديوم ف دحضر هما الطعاـ معكم . 

ؾًُا ضآٙ عريٟ دعٌ ًٜشٛ٘ ؿٟٛا ؾسٜسٟا ٜٚٓٛط إٍ أؾٝا٤ َٔ دػسٙ ، قس ؾًُا ضآٙ عريٟ دعٌ ًٜشٛ٘ ؿٟٛا ؾسٜسٟا ٜٚٓٛط إٍ أؾٝا٤ َٔ دػسٙ ، قس   }}
نإ هسٖا عٓسٙ َٔ قؿت٘ ، ست٢ إشا ؾطؽ ايكّٛ َـٔ طعـاَِٗ ٚتؿطقـٛا ،    نإ هسٖا عٓسٙ َٔ قؿت٘ ، ست٢ إشا ؾطؽ ايكّٛ َـٔ طعـاَِٗ ٚتؿطقـٛا ،    

ل اي٬ت ٚايععٟ إ٫ َا ل اي٬ت ٚايععٟ إ٫ َا قاّ إيٝ٘ عريٟ ، ؾكاٍ ي٘ : ٜا غ٬ّ ، أغأيو عقاّ إيٝ٘ عريٟ ، ؾكاٍ ي٘ : ٜا غ٬ّ ، أغأيو ع
   ٍ ٍ   أخ تين عُا أغأيو عٓ٘ ، ٚإِا قاٍ ي٘ عريٟ شيـو يٝدتـ ٙ ، ؾكـا   أخ تين عُا أغأيو عٓ٘ ، ٚإِا قاٍ ي٘ عريٟ شيـو يٝدتـ ٙ ، ؾكـا
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yy          ٘٫ تػــأيين بــاي٬ت ٚايعــع٣ ، ؾــٛاهلل َــا أبػهــت ؾــ٦ٟٝا قــ٘        :٫ تػــأيين بــاي٬ت ٚايعــع٣ ، ؾــٛاهلل َــا أبػهــت ؾــ٦ٟٝا قــ:
بػهُٗا ; قاٍ عريٟ . ؾباهلل إ٫ َا أخ تين عُا أغأيو عٓ٘ ؾكاٍ يـ٘ :  بػهُٗا ; قاٍ عريٟ . ؾباهلل إ٫ َا أخ تين عُا أغأيو عٓ٘ ؾكاٍ يـ٘ :  

َـ   ،،غًين عُا بسايو غًين عُا بسايو  َـ ؾذعٌ ٜػأي٘ عٔ أؾٝا٤ َٔ ساي٘ ٗ ْٛ ، ، ٦ٖٝٚتـ٘  ٦ٖٝٚتـ٘  ، ، ٘ ٘ ؾذعٌ ٜػأي٘ عٔ أؾٝا٤ َٔ ساي٘ ٗ ْٛ
ى ٙ ، ؾٝٛاؾل شيو َا عٓس عريٟ َـٔ  ى ٙ ، ؾٝٛاؾل شيو َا عٓس عريٟ َـٔ    yy  ٚأَٛضٙ ، ؾذعٌ ضغٍٛ اهللٚأَٛضٙ ، ؾذعٌ ضغٍٛ اهلل

قؿت٘ ، ثِ ْٛط إٍ ٚٗطٙ ؾطأٟ خامت ايٓب٠ٛ بٌ نتؿٝ٘ ع٢ً َٛنع٘ َٔ قؿت٘ ، ثِ ْٛط إٍ ٚٗطٙ ؾطأٟ خامت ايٓب٠ٛ بٌ نتؿٝ٘ ع٢ً َٛنع٘ َٔ 
  قؿت٘ اييت عٓسٙ ، ؾًُا ؾطؽ ، أقبٌ ع٢ً عُ٘ أب٢ طايب ، ؾكاٍ ي٘ :قؿت٘ اييت عٓسٙ ، ؾًُا ؾطؽ ، أقبٌ ع٢ً عُ٘ أب٢ طايب ، ؾكاٍ ي٘ :

  ٓو ، َٚا ٓو ، َٚا َا ٖصا ايػ٬ّ َٓو ؟ قاٍ : ابين ، قاٍ ي٘ عريٟ : َا ٖٛ بابَا ٖصا ايػ٬ّ َٓو ؟ قاٍ : ابين ، قاٍ ي٘ عريٟ : َا ٖٛ باب

ٜٓبػٞ هلصا ايػ٬ّ إٔ ٜهٕٛ أبٛٙ سٟٝا ; قاٍ : ؾإْ٘ أبـٔ أخـٞ ; قـاٍ : ؾُـا     ٜٓبػٞ هلصا ايػ٬ّ إٔ ٜهٕٛ أبٛٙ سٟٝا ; قاٍ : ؾإْ٘ أبـٔ أخـٞ ; قـاٍ : ؾُـا     
قـاٍ : َـات ٚأَـ٘ سبًـٞ بـ٘ ; قـاٍ : قـسقت ، ؾـأضدع         قـاٍ : َـات ٚأَـ٘ سبًـٞ بـ٘ ; قـاٍ : قـسقت ، ؾـأضدع         ، ، ؾعٌ أبـٛٙ ؟  ؾعٌ أبـٛٙ ؟  

بابٔ أخٝو إٍ بًسٙ ، ٚأسصض عًٝ٘ ٜٗٛز ، ؾٛاهلل ي٦ٔ ضأٚٙ ٚعطؾٛا َٓ٘ َـا  بابٔ أخٝو إٍ بًسٙ ، ٚأسصض عًٝ٘ ٜٗٛز ، ؾٛاهلل ي٦ٔ ضأٚٙ ٚعطؾٛا َٓ٘ َـا  
ؾأغـطع  ؾأغـطع  يٝبػٝٓ٘ ؾطا ، ؾإْ٘ ٭بٔ أخٝو ٖـصا ؾـإٔ عٛـِٝ ،    يٝبػٝٓ٘ ؾطا ، ؾإْ٘ ٭بٔ أخٝو ٖـصا ؾـإٔ عٛـِٝ ،    ; ; عطؾت عطؾت 

  ..  {{ب٘ إٍ ب٬زٙ . ب٘ إٍ ب٬زٙ . 
 :ودريا ، وهم س ر مت  هء الك ب ، وتماما ، ومد روي  ف زريراً 

م ػء مػا  yy  ور وا مػت ريػوؿ اهلل، وص وا مادمدت مت الشاـ  هنا  هما الحػوار  
 :رآم بحدري 
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فػػورادوم بسػػو  فػػردهم ينػػه بحدػػري ، وذكػػرهم اهلل ومػػا يجػػدوف فػػي الك ػػاب مػػت  
ولػػم يػػزؿ بهػػم ي ػػك ،  ،معػػوا لمػػا  رادوا بػػه لػػم يخ صػػوا للدػػه ذكػػرم وصػػ  ه ، و سهػػم  ف 

 .يرفوا ما ماؿ لهم ، وصدموم بما ماؿ 
ومػػد ي مػػوا  سػػه هػػارج ، و اسصػػرفوا ينػػه مػػائ دت : لاػػد  ريػػ نا مػػت ه  نػػا ، ف ركػػوم 

فػي هػػما الومػت للػػك الشػاـ ، ومػػا تركػوا طرياػػاً بػدت بػػةد العػرب والشػػاـ لال و ريػ وا ي دػػه 
 .س راً م  نا 

 فػػػإف اهلل ، ، ولػػػد  لكػػػم اػػػوف ب دػػػركم  فاػػػاؿ بحدػػػري : اك ػػػوم مػػػا ورا كػػػم
 . ((1010))وكافده ..... ، يافظه 

،السػاً تحػت اػجرة بم ػردم   yy  يدنما رآم، وال يخ ي هير سسطور الراهب 
  ، 

؟ هما الر،ء سيي ، فسئء يػت يػيب ذلػب فااؿ :، بدنما باد  الااف   في مكاف بعدد ينه 
ال يج ػػػ   ....دسػػػي بػػػت مػػػريم ، ػػػ  تحػػػت هػػػمم الشػػػجرة ومػػػاؿ :لف ي ....فاػػػاؿ : ، 

 .   ((1111))تح ها بعدي لال سيي 
وهكػػما فػػالدهود والنصػػاري كػػاسوا يع مػػوف كػػء اػػئ ينػػه ويػػت والدتػػه ، ويػػت دار 
هجرته ، ي ك  ي ارم وتومد ها ، بػء  سهػم كػاسوا يع مػوف  صػحابه بصػ اتهم  بػوبكر ويمػر 

 .باً يندهم في ال وراة وا سجدء وي ماف وي ك وكاف ذلب ك ه وغدرم مك و 
 ولكت ما المي منعهم مت ا يماف به ؟

                                                 

(
ٔٓ

 . روام اليدهاي يت  بت ليحاؽ (
(
ٔٔ

 . ابت يياسيت بت مندم والسدوطي لروام  (
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يػػػػب الػػػػدسدا ، والخػػػػوؼ مػػػػت ضػػػػداع س ػػػػوذهم ومنػػػػزل هم ، والخشػػػػد  مػػػػت ساػػػػص 
 فاػد كػاسوا يػوك وف الػدسدا بالػديت ، هػما فضػةً يػت غضػب اهلل ، مواردهم و موالهم 

ح  مػع معػرف هم بػه ، فوضػ هم هم يت الدوتعام، ي ي ري ه ي دهم ل حري هم ما  سزؿ اهلل 
ي ػػػك ي ػػػم وهػػػ م ي ػػػك م ػػػوبهم ، و،عػػػء ي ػػػك  يػػػمايهم و بصػػػارهم غشػػػاوة ،  اهلل 

 ولهم يماب يظدم . 

\\\ \\\ 
..RR  ١١ََّّٝٝكِِكاِباِبٌ ايطٌَّ ايطَّألِٖألِٖ  سُُسا٥ِا٥ِػََػايَبايَب  

 اووائء ؟ yy  مت  صحاب ريوؿ اهللآبء لف المر  لدعجب لذا ي م كدف 
نهػػا بهدايػػ  وينايػػ  مػػت اهلل يػػيحاسه ولك:فاػػد يظػػت بعػػخ النػػاس  سهػػا كاسػػت ،زافػػاً 

 فالسددة هديج  رضي اهلل تعالي ينها ، لم ط ي ه زو،ا لها ؟  ،وتعالي 
 :     روي السدوطك في الخصائص وابت يعد يت ابت يياس 

ــٍٛ اهلل    }} ــٝسْا ضغـ ــؿات غـ ــطف قـ ــٛز عـ ــٔ ايٝٗـ ــ٬ َـ ــٍٛ اهلل    إٔ ضدـ ــٝسْا ضغـ ــؿات غـ ــطف قـ ــٛز عـ ــٔ ايٝٗـ ــ٬ َـ ، ،   yy  إٔ ضدـ
  ؾصٖب إٍ َه١ ، ؾٛدس ْػا٤ قطٜـ ٜٛؿٔ سٍٛ ايهعب١ ، ؾكـاٍ هلـٔ :  ؾصٖب إٍ َه١ ، ؾٛدس ْػا٤ قطٜـ ٜٛؿٔ سٍٛ ايهعب١ ، ؾكـاٍ هلـٔ :  

  ،،ٚقـؿات٘ نـصا ٚنـصا    ٚقـؿات٘ نـصا ٚنـصا    ، ، لـسٙ عٓـسْا   لـسٙ عٓـسْا   ، ، ٓـس  ٓـس  أأٜكاٍ ي٘ ٜكاٍ ي٘ ، ، أْ٘ غٝٛٗط بٝٓهٔ ْيب أْ٘ غٝٛٗط بٝٓهٔ ْيب 
ٖٔ ، ، ٚشنطٖـا نًــٗا نُــا بٝٓـا غــابكٟا   ٚشنطٖـا نًــٗا نُــا بٝٓـا غــابكٟا    ٖٔ ثــِ أَٚــأ إٍ إٔ ايعاقًـ١ ؾــٝٗ ٖــٞ ايــيت ٖــٞ ايــيت   ثــِ أَٚــأ إٍ إٔ ايعاقًـ١ ؾــٝٗ

٫ ٫ ت١ ت١ ٗــطٙ ٚؾــتُت٘ ; ٚايػــٝس٠ خسهــ١ قــاَٗــطٙ ٚؾــتُت٘ ; ٚايػــٝس٠ خسهــ١ قــاَؾأخــصت ايٓػــ٠ٛ ٗ ْؾأخــصت ايٓػــ٠ٛ ٗ ْ، ، تتعٚدــ٘ تتعٚدــ٘ 
ــا     ــت إٍ بٝتٗـ ــا ضدعـ ــتهًِ ، ؾًُـ ــا    تـ ــت إٍ بٝتٗـ ــا ضدعـ ــتهًِ ، ؾًُـ ــ٬ّ  ؾهـــٖطؾهـــٖط، ، تـ ــ٬ّ  ت ٗ ٖـــصا ايهـ ، ، ......ت ٗ ٖـــصا ايهـ
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٘      ٚأٚأ ٘      نــُطت ٗ ْؿػــٗا إٔ تهــٕٛ ٖــصٙ إــطأ٠ ، ؾأضغــًت إيٝــ   yy  نــُطت ٗ ْؿػــٗا إٔ تهــٕٛ ٖــصٙ إــطأ٠ ، ؾأضغــًت إيٝــ
عٝٓٗـا  عٝٓٗـا     ٙ عٔ قطب ، ٚتكٖط ٙ عٔ قطب ، ٚتكٖطتتيعٛا٤ ; يتديعٛا٤ ; يتداايٝتادط هلا ; ٚأدعيت ي٘ يٝتادط هلا ; ٚأدعيت ي٘ 

  ..{{َا ععَت عًٝ٘ . َا ععَت عًٝ٘ . 

\\\ \\\ 
  ((1212))ٜلٜلدِّدِّايصِّايصِّ  ٠ُُ٠اَزاَزػََػبِبِ  * 

  قاٍ أبٛ بهط ايكسٜل :خطدت إٍ ايُٝٔ قبٌ إٔ ٜبعح ايـٓيب قاٍ أبٛ بهط ايكسٜل :خطدت إٍ ايُٝٔ قبٌ إٔ ٜبعح ايـٓيب   }}
yy  ٚأتت ٚأتت ، ، ايهتب ايهتب   ؾٓعيت ع٢ً ؾٝذ َٔ ا٭ظز عامل قس قطأؾٓعيت ع٢ً ؾٝذ َٔ ا٭ظز عامل قس قطأ

ــ٘ أضبعُا٥ــ  ــ٘ أضبعُا٥ــ عًٝ ــا ،   ، ، غــ١ٓ إ٫ عؿــط غــٌٓ  غــ١ٓ إ٫ عؿــط غــٌٓ    ١١عًٝ ــٞ : أسػــبو سطَٝ ــاٍ ي ــا ،   ؾك ــٞ : أسػــبو سطَٝ ــاٍ ي ؾك
قًــت : ْعــِ ، قــاٍ : ٚأسػــبو قطؾــٟٝا ، قًــت ْعــِ . قــاٍ :        قًــت : ْعــِ ، قــاٍ : ٚأسػــبو قطؾــٟٝا ، قًــت ْعــِ . قــاٍ :        
ٚأسػـبو تُٝٝــٟا ، قًــت ْعــِ . قـاٍ : بكٝــت يــٞ َٓــو ٚاســس٠ ،   ٚأسػـبو تُٝٝــٟا ، قًــت ْعــِ . قـاٍ : بكٝــت يــٞ َٓــو ٚاســس٠ ،   
قًت : َا ٖٞ ؟ قاٍ : تهؿـ يٞ عـٔ بٛٓـو ، قًـت : مل    قًت : َا ٖٞ ؟ قاٍ : تهؿـ يٞ عـٔ بٛٓـو ، قًـت : مل    

ٜعاْٚـ٘  ٜعاْٚـ٘  ، ،   بٟٝا ٜبعح ٗ اؿطّبٟٝا ٜبعح ٗ اؿطّشاى ؟ قاٍ : أدس ٗ ايعًِ ايكازم إٔ ْشاى ؟ قاٍ : أدس ٗ ايعًِ ايكازم إٔ ْ
ع٢ً أَطٙ ؾيت ٚنٌٗ ، ؾأَا ايؿيت ؾدـٛاض غُـطات ٚزؾـاع َعهـ٬ت ،     ع٢ً أَطٙ ؾيت ٚنٌٗ ، ؾأَا ايؿيت ؾدـٛاض غُـطات ٚزؾـاع َعهـ٬ت ،     

ٚع٢ً ؾدصٙ ايٝػط٣ ٚع٢ً ؾدصٙ ايٝػط٣ ، ، ع٢ً بٛٓ٘ ؾا١َ ع٢ً بٛٓ٘ ؾا١َ ، ، ٚأَا ايهٌٗ ؾأبٝض مٝـ ٚأَا ايهٌٗ ؾأبٝض مٝـ 
ع١َ٬ ، َٚا عًٝـو إٔ تـطٜين ؾكـس تهاًَـت يـٞ ؾٝـو ايكـؿ١ إ٫ َـا         ع١َ٬ ، َٚا عًٝـو إٔ تـطٜين ؾكـس تهاًَـت يـٞ ؾٝـو ايكـؿ١ إ٫ َـا         

                                                 

(
ٕٔ

 رضك اهلل ينه . ابت يساكر والسدوطي في الخصائص يت ابت مسعود ه هر، (
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ؾـطأٟ ؾـا١َ   ؾـطأٟ ؾـا١َ   ، ، خؿٞ عًـ٢ ، قـاٍ أبـٛ بهـط : ؾهؿـؿت يـ٘ عـٔ بٛـين         خؿٞ عًـ٢ ، قـاٍ أبـٛ بهـط : ؾهؿـؿت يـ٘ عـٔ بٛـين         
    {{ايهعب١ .ايهعب١ .  ؾكاٍ : أْت ٖٛ ٚضٚبؾكاٍ : أْت ٖٛ ٚضٚب، ، ا٤ ؾٛم غطت٢ ا٤ ؾٛم غطت٢ غٛزغٛز

\\\ \\\ 
  ٚم ٚم اُزاُزايَفايَف  ٠ُُ٠اَزاَزػََػبِِب* 

وابػت يسػاكر يػت ، وروي السدوطي فػي الخصػائص يػت الػدينوري فػي المجالسػ  
 طري  زيد بت  ي م ماؿ :

أخ ْا عُط بٔ اـٛـاب قـاٍ : خطدـت َـع ْـاؽ َـٔ قـطٜـ        أخ ْا عُط بٔ اـٛـاب قـاٍ : خطدـت َـع ْـاؽ َـٔ قـطٜـ          }}
إٍ َهــ١ ْػــٝت قهــا٤ إٍ َهــ١ ْػــٝت قهــا٤ ٗ ػــاض٠ إٍ ايؿــاّ ٗ اؾاًٖٝــ١ ، ؾًُــا خطدٓــا ٗ ػــاض٠ إٍ ايؿــاّ ٗ اؾاًٖٝــ١ ، ؾًُــا خطدٓــا 

غٛم غٛم يؿ٢ يؿ٢ ؾٛاهلل إْٞ ؾٛاهلل إْٞ ، ، ؾكًت ٭قشابٞ اؿكهِ ؾكًت ٭قشابٞ اؿكهِ ، ، ؾطدعت ؾطدعت ، ، ساد١ ساد١ 
، ، صٖبت أْاظعـ٘  صٖبت أْاظعـ٘  ــإشا أْـا ببٛطٜـل قـس دـا٤ ؾأخـص بعٓكـٞ ؾـ       إشا أْـا ببٛطٜـل قـس دـا٤ ؾأخـص بعٓكـٞ ؾـ       ، ، َٔ أغٛاقٗا َٔ أغٛاقٗا 

ؾـسؾع إٍ  ؾـسؾع إٍ  ، ، ؾإشا تطاب َرتانـب بعهـ٘ عًـ٢ بعـض     ؾإشا تطاب َرتانـب بعهـ٘ عًـ٢ بعـض     ، ، ؾأزخًين نٓٝػ١ ؾأزخًين نٓٝػ١ 
ٗ  ، ، ْب٬ٟٝ ، ٚقاٍ : أْكٌ ٖصا ايـرتاب  ْب٬ٟٝ ، ٚقاٍ : أْكٌ ٖصا ايـرتاب  ظظفطؾ١ ٚؾأغٟا ٚفطؾ١ ٚؾأغٟا ٚ ٗ  ؾذًػـت أتؿهـط    ؾذًػـت أتؿهـط 

ؾأتــاْٞ ٗ اهلــادط٠ ؾكــاٍ يــٞ : مل أضى    ؾأتــاْٞ ٗ اهلــادط٠ ؾكــاٍ يــٞ : مل أضى    ، ، أَــطٟ نٝـــ أقــٓع ؟   أَــطٟ نٝـــ أقــٓع ؟   
ؾكُـت  ؾكُـت  ، ، ثِ نِ أقابع٘ ؾهطب بٗا ٚغـ٘ ضأغـٞ   ثِ نِ أقابع٘ ؾهطب بٗا ٚغـ٘ ضأغـٞ   ، ، أخطدت ؾ٦ٟٝا أخطدت ؾ٦ٟٝا 

ثـِ خطدـت   ثـِ خطدـت   ، ، ؾإشا زَاغـ٘ قـس اْتجـط    ؾإشا زَاغـ٘ قـس اْتجـط    ، ، باجملطؾ١ ؾهطبت بٗا ٖاَت٘ باجملطؾ١ ؾهطبت بٗا ٖاَت٘ 
ــٔ أغــًو ؟ ، ، عًــ٢ ٚدٗــٞ  عًــ٢ ٚدٗــٞ   ــا أزضى أٜ ــٔ أغــًو ؟ َ ــا أزضى أٜ ــَٛٞ    ..، ..، َ ــ١ ٜ ــَٛٞ  ؾُؿــٝت بكٝ ــ١ ٜ ؾُؿــٝت بكٝ
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ٛ ، ، ؾاْتٗٝـت إٍ زٜـط   ؾاْتٗٝـت إٍ زٜـط   ، ،   ٚيًٝيت ستـ٢ أقـبشت   ٚيًٝيت ستـ٢ أقـبشت    ٛ ؾاغـت ًًت ٗ ًًت ٗ ؾاغـت
ــا ؟     ، ، ًٚــ٘ ًٚــ٘  ــا عبــس اهلل ، َــا هًػــو  ٖــا ٖٓ ــا ؟     ؾدــطز إٍ ضدــٌ ؾكــاٍ : ٜ ــا عبــس اهلل ، َــا هًػــو  ٖــا ٖٓ ؾدــطز إٍ ضدــٌ ؾكــاٍ : ٜ

ؾذا٤ْٞ بٛعاّ ٚؾـطاب  ؾذا٤ْٞ بٛعاّ ٚؾـطاب  ، ، قًت : أنًًت ايٛطٜل عٔ أقشابٞ قًت : أنًًت ايٛطٜل عٔ أقشابٞ 
ٖٗٚقٖعٚقٖع ٖٗس  ثِ قـاٍ : ٜـا ٖـصا قـس عًـِ أٖـٌ ايهتـاب أْـ٘ مل         ثِ قـاٍ : ٜـا ٖـصا قـس عًـِ أٖـٌ ايهتـاب أْـ٘ مل         ، ، ايٓٛط ٚخؿه٘ ايٓٛط ٚخؿه٘   س 

ٜبل ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض أسس أعًِ َين بايهتاب ، ٚأْٞ أدس قؿتو ايصٟ ٜبل ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض أسس أعًِ َين بايهتاب ، ٚأْٞ أدس قؿتو ايصٟ 
ؾكًـت يـ٘ :   ؾكًـت يـ٘ :   ، ، ٚتػًـب عًـ٢ ٖـصٙ ايبًـس٠     ٚتػًـب عًـ٢ ٖـصٙ ايبًـس٠     ، ، ايـسٜط  ايـسٜط    ؽطدٓا َٔ ٖـصا ؽطدٓا َٔ ٖـصا 

ــا ايطدــٌ قــس شٖبــت ٗ غــري َــصٖب       ــا ايطدــٌ قــس شٖبــت ٗ غــري َــصٖب      أٜٗ قــاٍ َــا أمســو ؟   قــاٍ َــا أمســو ؟   ، ، أٜٗ
غـري  غـري    ٗـٛ ٗـٛ ؾؾ! ، ! ، قًت عُط بٔ اـٛاب ، قاٍ : أْـت ٚاهلل قـاسبٓا   قًت عُط بٔ اـٛاب ، قاٍ : أْـت ٚاهلل قـاسبٓا   

ؾو ؾأنتب يٞ ع٢ً زٜطٟ َٚـا ؾٝـ٘ ، قًـت : أٜٗـا ايطدـٌ قـس       ؾو ؾأنتب يٞ ع٢ً زٜطٟ َٚـا ؾٝـ٘ ، قًـت : أٜٗـا ايطدـٌ قـس       
يـٝؼ  يـٝؼ  ، ، قٓعت َعطٚؾٟا ؾ٬ تهسضٙ ، ؾكاٍ : أنتـب يـٞ نتابـٟا ٗ ضم    قٓعت َعطٚؾٟا ؾ٬ تهسضٙ ، ؾكاٍ : أنتـب يـٞ نتابـٟا ٗ ضم    

ؾإٕ تو قاسبٓا ؾٗـٛ َـا ْطٜـس ، ٚإ تهـٔ ا٭خـط٣      ؾإٕ تو قاسبٓا ؾٗـٛ َـا ْطٜـس ، ٚإ تهـٔ ا٭خـط٣      ، ، ٝو ؾٝ٘ ؾ٧ ٝو ؾٝ٘ ؾ٧ عًعً
  ثِ ختُت عًٝ٘ثِ ختُت عًٝ٘، ، ؾهتبت ي٘ ؾهتبت ي٘ ، ، قًت : ٖات قًت : ٖات ، ، ؾًٝؼ ٜهطى ؾًٝؼ ٜهطى 

ــب   ، ، ؾًُــا قــسّ عُــط ايؿــاّ ٗ خ٬ؾتــ٘     ؾًُــا قــسّ عُــط ايؿــاّ ٗ خ٬ؾتــ٘       ،، ــاٙ شيــو ايطاٖ ــب   أت ــاٙ شيــو ايطاٖ ٖٚــٛ ٖٚــٛ   --أت
ؾًُا ضآٙ عُط تعذـب َٓـ٘   ؾًُا ضآٙ عُط تعذـب َٓـ٘   ، ، بصيو ايهتاب بصيو ايهتاب   --قاسب زٜط ايكسؽ قاسب زٜط ايكسؽ 

  {{ٚأْؿأ وسثٓا سسٜج٘ ٚأْؿأ وسثٓا سسٜج٘ 
بت ايمد في زوائد الزهد يت طري   بي  ود ، وييد اهللو هرج ابت يعد يت ابت مسع
 ليحاؽ يت  بي ييددم ماؿ :
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ؾاْهؿـؿت ؾدـصٙ َـٔ    ؾاْهؿـؿت ؾدـصٙ َـٔ    ، ،     yy  ضنض عُط ؾطغٟا ع٢ً عٗـس ايـٓيب   ضنض عُط ؾطغٟا ع٢ً عٗـس ايـٓيب     }}
  ؾكاٍ : ٖصا ؾكاٍ : ٖصا ; ; ؾأبكط ضدٌ َٔ أٌٖ لطإ ؾا١َ ٗ ؾدصٙ ؾأبكط ضدٌ َٔ أٌٖ لطإ ؾا١َ ٗ ؾدصٙ ، ، ؼت ايكبا٤ ؼت ايكبا٤ 

  . . {{ىطدٓا َٔ زٜاضْا ىطدٓا َٔ زٜاضْا ... ... ايصٟ نٓا لسٙ ٗ نتابٓا ايصٟ نٓا لسٙ ٗ نتابٓا 

\\\ \\\ 
  ١١شََشًًِِطََط  ٠ُُ٠اَزاَزػََػبِِب* 

 ماؿ :،   و هرج ابت يعد واليدهاي يت طري  لبراهدم بت محمد بت ط ح

ؾـإشا ضاٖـب ٗ   ؾـإشا ضاٖـب ٗ   ، ، سهـطت غـٛم بكـطٟ    سهـطت غـٛم بكـطٟ    : : قاٍ طًش٘ بٔ عبٝس اهلل قاٍ طًش٘ بٔ عبٝس اهلل 
ٌٖ ؾِٝٗ أسس َٔ أٌٖ اؿطّ ؟ ٌٖ ؾِٝٗ أسس َٔ أٌٖ اؿطّ ؟ ؟ ؟ قَٛعت٘ ٜكٍٛ : غًٛا أٌٖ ٖصا إٛغِ قَٛعت٘ ٜكٍٛ : غًٛا أٌٖ ٖصا إٛغِ 

قًت قًت ؟ ، ؟ ، ٓس بعس ٓس بعس أأقًت : ْعِ أْا ، قاٍ : ٌٖ ٚٗط قًت : ْعِ أْا ، قاٍ : ٌٖ ٚٗط : : قاٍ طًش١ قاٍ طًش١ ، ، 
ٖـصا ؾـٗطٙ ايـصٟ    ٖـصا ؾـٗطٙ ايـصٟ    ، ، قـاٍ عبـس اهلل بـٔ عبـس إًٛـب      قـاٍ عبـس اهلل بـٔ عبـس إًٛـب      ، ، ٓـس ؟  ٓـس ؟  أأ: َٚٔ : َٚٔ 

، ، ٠ ٚغبار ٠ ٚغبار كطد٘ َٔ اؿطّ إٍ نٌ ٚسٖطكطد٘ َٔ اؿطّ إٍ نٌ ٚسٖط، ، ا٭ْبٝا٤ ا٭ْبٝا٤   آخطآخطٖٖٚٛٚٛ، ، ىطز ؾٝ٘ ىطز ؾٝ٘ 
ــ٘   ــ٘  . ؾإٜـــاى إٔ تػـــبل إيٝـ ــا قـــاٍ ،   ، ، . ؾإٜـــاى إٔ تػـــبل إيٝـ ــ١ : ؾٛقـــع ٗ قًـــيب َـ ــا قـــاٍ ،   قـــاٍ طًشـ ــ١ : ؾٛقـــع ٗ قًـــيب َـ قـــاٍ طًشـ

ؾكًت : ٌٖ نإ َٔ سـسخ ؟ قـايٛا :   ؾكًت : ٌٖ نإ َٔ سـسخ ؟ قـايٛا :   ، ، ؾدطدت غطٜعٟا إيٞ َه١ ؾدطدت غطٜعٟا إيٞ َه١ 
ــٖبــٓٓقــس تقــس ت، ، ْعــِ قُــس بــٔ عبــس اهلل ا٭َــٌ  ْعــِ قُــس بــٔ عبــس اهلل ا٭َــٌ   ، ،   ٚقــس تبعــ٘ ابــٔ أبــٞ قشاؾــ١ ٚقــس تبعــ٘ ابــٔ أبــٞ قشاؾــ١ ، ، أ أ ٖب

، ؾأخ تــ٘ َــا قــاٍ  ، ؾأخ تــ٘ َــا قــاٍ  ستــ٢ زخًــت عًــ٢ أبــٞ بهــط   ستــ٢ زخًــت عًــ٢ أبــٞ بهــط   ، ، ؾدطدــت ؾدطدــت 
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  ،،  yy  عًــ٢ ضغــٍٛ اهلل عًــ٢ ضغــٍٛ اهلل ايطاٖــب ، ؾدــطز أبــٛ بهــط ستــ٢ زخــٌ  ايطاٖــب ، ؾدــطز أبــٛ بهــط ستــ٢ زخــٌ  
    {{ٚأغًِ طًش١ .ٚأغًِ طًش١ .، ، بصيو بصيو   ؾػٖطؾػٖط، ، ؾأخ ٙ ؾأخ ٙ 

\\\ \\\ 
ِٔمحمََحايسَّايسَّدُُدبِِبعََع  ٠ُُ٠اَزاَزػََػبِِب*  ِٔٔ ب   ف ف ِِٛٛعََع  ٔ ب

يػ  ييػد الػريمت بػت يمدػد بػت طر يػت و هرج يساكر والسػدوطي فػي الخصػائص 
 ييد الريمت بت يوؼ يت  بده يت ،دم ماؿ :

، ، بػـــ١ٓ بػـــ١ٓ   yy  قبـــٌ َبعـــح ضغـــٍٛ اهللقبـــٌ َبعـــح ضغـــٍٛ اهلل..، ..، غـــاؾطت إٍ ايـــُٝٔ غـــاؾطت إٍ ايـــُٝٔ   }}
ؾٓعيت ع٢ً عػـه٬ٕ بـٔ عـٛانٔ اؿُـريٟ ، ٚنـإ ؾـٝدٟا نـبريٟا ،        ؾٓعيت ع٢ً عػـه٬ٕ بـٔ عـٛانٔ اؿُـريٟ ، ٚنـإ ؾـٝدٟا نـبريٟا ،        

ؾٝػأيين عـٔ  ؾٝػأيين عـٔ  ، ، ٚنٓت ٫ أظاٍ إشا قسَت إٍ ايُٝٔ ْعيت عًٝ٘ ٚنٓت ٫ أظاٍ إشا قسَت إٍ ايُٝٔ ْعيت عًٝ٘ 
ٚٗـط ؾـٝهِ ضدـٌ يـ٘ ْبـأ ، يـ٘ شنـط ؟        ٚٗـط ؾـٝهِ ضدـٌ يـ٘ ْبـأ ، يـ٘ شنـط ؟        َه١ ٚايهعب١ ٚظَعّ ، ٜٚكٍٛ : ٖـٌ  َه١ ٚايهعب١ ٚظَعّ ، ٜٚكٍٛ : ٖـٌ  

ٌٖ خايـ أسس َٓهِ عًٝهِ ٗ زٜٓهِ ؟ ؾأقٍٛ : ٫ ، ست٢ قسَت ٌٖ خايـ أسس َٓهِ عًٝهِ ٗ زٜٓهِ ؟ ؾأقٍٛ : ٫ ، ست٢ قسَت 
، ، ٚقـس نـعـ   ٚقـس نـعـ   ، ، ؾٛاؾٝتـ٘  ؾٛاؾٝتـ٘    ، ،   yy  ايكس١َ اييت بعح ؾٝٗـا ضغـٍٛ اهلل   ايكس١َ اييت بعح ؾٝٗـا ضغـٍٛ اهلل   

ؾـأخ ٚٙ  ؾـأخ ٚٙ  ، ، ؾأدتُع عًٝـ٘ ٚيـسٙ ٚٚيـس ٚيـسٙ     ؾأدتُع عًٝـ٘ ٚيـسٙ ٚٚيـس ٚيـسٙ     ، ، ؾٓعيت عًٝ٘ ؾٓعيت عًٝ٘ ، ، ٚثكٌ مسع٘ ٚثكٌ مسع٘ 
ــاْٞ  ــاْٞ َه يــٞ : يــٞ : ٚقــاٍ ٚقــاٍ ، ، ٚأغــٓس ؾكعــس  ٚأغــٓس ؾكعــس  ، ، ؾؿــست عكــاب١ عًــ٢ عٝٓٝــ٘    ؾؿــست عكــاب١ عًــ٢ عٝٓٝــ٘    ، ، َه

. ؾكًت : أْا عبس ايطٓٔ بٔ عٛف بٔ . ؾكًت : أْا عبس ايطٓٔ بٔ عٛف بٔ ، ، أْتػب ٜا أخا قطٜـ أْتػب ٜا أخا قطٜـ 
، ، عبس عٛف بٔ عبس اؿاضخ بٔ ظٖط٠ ، قاٍ : سػبو ٜـا أخـا ظٖـط٠    عبس عٛف بٔ عبس اؿاضخ بٔ ظٖط٠ ، قاٍ : سػبو ٜـا أخـا ظٖـط٠    
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قًـت : بًـٞ ،   قًـت : بًـٞ ،     ؟ ،؟ ،أ٫ أبؿطى ببؿاض٠ ٖٚٞ خـري يـو َـٔ ايتذـاض٠     أ٫ أبؿطى ببؿاض٠ ٖٚٞ خـري يـو َـٔ ايتذـاض٠     
قــاٍ : أْب٦ــو بإعذبــ١ ، ٚأبؿــطى بإطغبــ١ ، إٕ اهلل قــس بعــح ٗ قــاٍ : أْب٦ــو بإعذبــ١ ، ٚأبؿــطى بإطغبــ١ ، إٕ اهلل قــس بعــح ٗ 

، أضتهــاٙ قــؿٟٝا ، ٚأْــعٍ عًٝــ٘ نتابــا ،  ، أضتهــاٙ قــؿٟٝا ، ٚأْــعٍ عًٝــ٘ نتابــا ،  ايؿــٗط ا٭ٍٚ َــٔ قَٛــو ْبٝــٟا  ايؿــٗط ا٭ٍٚ َــٔ قَٛــو ْبٝــٟا  
ٚ ٚ ٚدعٌ ي٘ ثٛابٟا ، ٜٓٗٞ عٔ ا٭قٓاّ ، ٜٚسعٛ إٍ اإلغ٬ّ ، ٜـأَط بـاؿل   ٚدعٌ ي٘ ثٛابٟا ، ٜٓٗٞ عٔ ا٭قٓاّ ، ٜٚسعٛ إٍ اإلغ٬ّ ، ٜـأَط بـاؿل   

ؾكًـت : ٖـٔ ٖـٛ ؟ قـاٍ : ٫     ؾكًـت : ٖـٔ ٖـٛ ؟ قـاٍ : ٫     ، ، ، ٜٚٓٗٞ عـٔ ايباطـٌ ٜٚبًٛـ٘    ، ٜٚٓٗٞ عـٔ ايباطـٌ ٜٚبًٛـ٘    ٜؿعً٘ ٜؿعً٘ 
ز ٫ٚ مثاي١ ، ٫ٚ َٔ ايػط ٫ٚ بتاي٘ ، ٖٛ َٔ بين ٖاؾِ ٚأْـتِ أخٛايـ٘   ز ٫ٚ مثاي١ ، ٫ٚ َٔ ايػط ٫ٚ بتاي٘ ، ٖٛ َٔ بين ٖاؾِ ٚأْـتِ أخٛايـ٘   َٔ أظَٔ أظ

قعــ١ ، ٚعذــٌ ايطخعــ١ ، ثــِ أَــض ٚٚاظضٙ  قعــ١ ، ٚعذــٌ ايطخعــ١ ، ثــِ أَــض ٚٚاظضٙ  ، ٜــا عبــس ايــطٓٔ أخـــ ايٛ ، ٜــا عبــس ايــطٓٔ أخـــ ايٛ 
  ٚأٌٓ إيٝ٘ ٖصٙ ا٭بٝات : ٚأٌٓ إيٝ٘ ٖصٙ ا٭بٝات : ، ، ٚقسق٘ ٚقسق٘ 

ــباح     إعايٞإعايٞ    شٟ شٟ         باهللباهلل      أؾٗسأؾٗس ــٌ ٚايكــــــــ ــايل ايًٝــــــــ ــباح ٚؾــــــــ ــٌ ٚايكــــــــ ــايل ايًٝــــــــ   ٚؾــــــــ
ــصباح      أْو ٗ ايػطٚ َٔ قطٜـأْو ٗ ايػطٚ َٔ قطٜـ ــٔ ايـــ ــسٟ َـــ ــٔ إؿـــ ــا ابـــ ــصباح  ٜـــ ــٔ ايـــ ــسٟ َـــ ــٔ إؿـــ ــا ابـــ   ٜـــ

  تطؾـــــــــــس يًشـــــــــــل ٚايؿـــــــــــ٬حتطؾـــــــــــس يًشـــــــــــل ٚايؿـــــــــــ٬ح    ٜكٌٜكٌ      أضغًت تسعٛ إيٞأضغًت تسعٛ إيٞ
ــاح     َٛغ٢َٛغ٢      ضب ضب           أؾٗس باهللأؾٗس باهلل ــًت بايبٛــــــ ــو أضغــــــ ــاح أْــــــ ــًت بايبٛــــــ ــو أضغــــــ   أْــــــ

ــــــــــــايؿايؿ    إيــــــٞإيــــــٞ    ٜــــــسعٛ اي اٜــــــاٜــــــسعٛ اي اٜــــــا    يٞ ًَٝويٞ ًَٝوإإ        ؿٝعٞؿٝعٞؾؾ    ؾهٔؾهٔ   ٬ح٬حــــــ
ــات     ــطٓٔ : ؾشؿٛــت ا٭بٝ ــس اي ــاٍ عب ــات    ق ــطٓٔ : ؾشؿٛــت ا٭بٝ ــس اي ــاٍ عب ــٞ  ، ، ق ــطعت ٗ تكه ــٞ  ٚأغ ــطعت ٗ تكه ٚأغ

ؾًكٝت أبـا بهـط ؾأخ تـ٘    ؾًكٝت أبـا بهـط ؾأخ تـ٘    ، ، ؾكسَت َه١ ؾكسَت َه١ ، ، ٚاْكطؾت ٚاْكطؾت ، ، سٛا٥ذٞ سٛا٥ذٞ 
ؾأتـ٘  ؾأتـ٘  ، ، قس بعج٘ اهلل ضغـ٫ٟٛ إٍ خًكـ٘   قس بعج٘ اهلل ضغـ٫ٟٛ إٍ خًكـ٘   ، ، ؾكاٍ : ٖصا قُس بٔ عبس اهلل ؾكاٍ : ٖصا قُس بٔ عبس اهلل ، ، اـ  اـ  



          176        

















 

 

  اٟاٟكٜٜكًًٔٔخََخ  اٟاََٟٗٗدِِدٟ َٟٚ َٚضََضٞ نشو ٚقاٍ : ٜأٞ نشو ٚقاٍ : ٜأؾأتٝت٘ ٖٚٛ ٗ بٝت خسه١ ، ؾًُا ضأْؾأتٝت٘ ٖٚٛ ٗ بٝت خسه١ ، ؾًُا ضأْ
ــ، أِض، أِض ــُد ــُد ــٛ ٜي ــخََخ  ُُ٘٘ٛ ٜي ــِٝ ــطََطِٝ ــٟا ، ََ ــا قُــس ؟ قــاٍ :   ، ، ؟ ؟   ا٤ٜىا٤ٜىضََضا َٚا َٟٚا ، ََ ــا قُــس ؟ قــاٍ :   قًــت : َٚــا شاى ٜ قًــت : َٚــا شاى ٜ

ــََُُسََس ــًٞ ٖٞ  تََتًٞ ــ ٖٞإي ــ ــزٔٔزََٚٚ  إي ــَٜع ِّ؟ ، ؟ ،   ١ٟٟ١َٜع ِّأ ــأِضأِض  أ ــَغ ــطِِطََُُ  ًٜوًٜوَغ ــٔغ ٍٖ  ٌٌْْٔغ ٍٖإ ــط٢ط٢بٔبٔ  إ ــَغ ــأتأتََٖٖ؟ ، ؟ ،   ١ٔٔ١اٜياٜيَغ ــَٗ ا ا َٗ
ٍَكٜكٜؾٜٜؾ، ، ٚأغًُت ٚأغًُت ، ،   ُُ٘٘تُُتطِِطبََبأِخأِخؾٜٜؾ ٍَا ِٔ ُُِِا ٔسا ٔسأَخأَخ  ٕٖٕٖا إا إ: أَٖ: أَٖ  ا ِٔ ََٝط َٔ ٌَ . ََٝط َٔ ٌَ . خََٛام٢ ٞاٝيُِ٪َٔٓ خََٛام٢ ٞاٝيُِ٪َٔٓ

  وٜٜوي٦ٔي٢ََٚٚ٦ٔ ، ٝأ٢ ، ٝأْْٔٔسَس٢ٗ٢َٗا َؾا َؾََََٞ َٚٞ َٚبٔبٔ  م٣م٣سٚسٚكََكََََٞ ، َٚٞ ، َْْٚٔٔطََطََٜٜ  ِِِِيٜٜيٞ َٚٞ َٚبٔبٔ  ََّّٔٔٔٔ٪ِِ٪ََُُ  بٖٖبضُُض  ثِ قاٍ :ثِ قاٍ :
    {{  اٟاٟكٜٜكٞ َسٞ َسأْأََْٛٛخِِخأٔٔأ

 .......وهكما 
، لسمػػا كاسػػت  -منعػػاً مػػت ا طالػػ   -فكػػء هػػؤال  وغدػػرهم ممػػت لػػم سػػمكرهم هنػػا 

، ي ػك سعػرؼ  ف ا يمػاف لػد  بالجهػاد  و لهػم فػي اليدايػ   الهداي  ب و،ده مت اهلل 
    كمػا مػاؿ ييػد اهلل بػت روايػه  ولسما بسابا  الحسني اوزلدػ  مػت اهلل ، اال، هاد 

  : 
  صًٝٓاصًٝٓا          ٫ٚ ٫ٚ     قٓا قٓا ٫ٚ تضٖد٫ٚ تضٖد  ايًِٗ ي٫ٛ اهلل َا اٖتدٜٓاايًِٗ ي٫ٛ اهلل َا اٖتدٜٓا

 :     ماـ  بو العزائموياوؿ في ذلب  يضا ا 
  ضبكتضبكت      يٓا يٓا     أشٍأشٍ  َٔ َٔ       ي٫ٛ  ايعٓا١ٜي٫ٛ  ايعٓا١ٜ

  عػكتعػكت  أزٚاحٓا  أزٚاحٓا    ٫ٚ ٫ٚ   اٖتدٜٓا اٖتدٜٓا       ملاملا

  ٌ ايكًب َٓا  باهلدا١ٜ  ٌَٔ ايكًب َٓا  باهلدا١ٜ  ََٔٔ مجََّٔ مجَّ

  ايٓؿٛع اي ٝاحت٢ ي٘ طًبتايٓؿٛع اي ٝاحت٢ ي٘ طًبت    ٖٚبٖٚب

  ؾًبٝٓا      يدعٛت٘ؾًبٝٓا      يدعٛت٘    َٚٔ     دعاْا  َٚٔ     دعاْا  
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  ضهس ضهس       قد قد     بايرنس بايرنس       أزٚاحٓاأزٚاحٓا      ٚؾٝ٘ٚؾٝ٘

  ٚأيطت  َػٗدٖاٚأيطت  َػٗدٖا    ضبكتضبكت    عٓا١ٜ عٓا١ٜ 

  غٗد غٗد     ٚقدٚقد  ٚهلت ؾٝٗاٚهلت ؾٝٗا  ٚايسٚح قدٚايسٚح قد

  ااب ٝب ٝ    ًتًتمجِّمجِّ      أجابتأجابت      زٚحزٚح      ٚنٌٚنٌ

  ْٛز  اهلدٟ  ٚهلرا ايٛج٘  قد ْ س ْٛز  اهلدٟ  ٚهلرا ايٛج٘  قد ْ س 

  هلل  ؾاتضًٛاهلل  ؾاتضًٛا      بػسٟ  ملٔ   طًبٛابػسٟ  ملٔ   طًبٛا

  ضبكتضبكت    قد  قد        بايٓٛز بايٓٛز     عٓاٜت٘  عٓاٜت٘      هلِ  هلِ  

  مبكضدِٖمبكضدِٖ  ؾاشٚاؾاشٚا  مبطًبِٗمبطًبِٗ  ضعدٚاضعدٚا

  أبٛاب٘   ؾتختأبٛاب٘   ؾتخت    ٚهلِ  بؿ ٌ  ايسضا ٚهلِ  بؿ ٌ  ايسضا 

 .ي ك آله و صحيه و ي م وص ي اهلل ي ك يددسا محمد و 
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  يطَّابعيطَّابعاا  اُباُبايَبايَب
============================ 

َِٚصافُُ٘ ايرَّاِت١َّ َِٚصافُُ٘ ايرَّاِت١َّأ   أ
============================ 

RR  ََِِِِٔٔ  ٍٔضُُضزََز  ٌٌٔٔطِِطفََف ٍٛٔ   ا.ا.ًًََََِِٓٓٝٝعََع  اهلِلاهلِل  ٛ

RR  ِٚ١.١.دَّٜدَََّّّٜشََشامُلامُل  اتاتايرَّايرَّ  اُفاُفصََصأِٚأ  

RR  ََِِٖٖٝٝ١     ١     ََّّاِْاِْبََبايسَّايسَّ ٘ ُُ٘تُتُبََبRR  ِٚ١١ََّّطِّطِّاحِلاحِل  ُُ٘٘اُفاُفصََصأِٚأ  

RR  ٍُمجمََج ٍُا   ..ِِِٜ٘٘كِٜكزٔٔز  اُماُمََٜٜسِسِتِتِ  RRِِ   ٘ ََِِِِِِٝٝ٘ٓٓٝٝعََع  ُٛزُٛزُُْْ  RR    ِِ٘ٗٔٗ٘ٔدِِدََٚٚ  ا

RR  د٣د٣ايَّايَّ  ُُ٘٘تُتُِِٛٛصََص  RR  سٔٔسِِٝٝاخَلاخَل  إُإُأَذأَذ    RR  ََْْ١١نناَزاَزبََبامُلامُل ٘ ُُ٘تُُتِِٝٝاِصاِص  

RR      ًََُِِٖٖٜٝٝسفٜسفايػَّايػَّ  ُُ٘٘هًُه  RR      ُٕإُطََطيِِي       ١١RRََّّاِْاِْبَّبَّايسَّايسَّ  ا
  .٘.ِِ٘قِقِسََسعََع  ُبُبِِٝٝطِِط  

yy 
    



 

 

        

  مَنِ رَآهُ مَنِ رَآهُ 
  بَدِيهَةً هَابَهُ بَدِيهَةً هَابَهُ 

وَ مَنِ خَالَطَهُ وَ مَنِ خَالَطَهُ 
  أحَبَُّهأحَبَُّه      مَعِزفًَةمَعِزفًَة

 رتمذى فى الشمائلأخزجه ال

  ى عن اإلمام عل



 

 

َِٚصافُُ٘ ايرَّاِت١َّ َِٚصافُُ٘ ايرَّاِت١َّأ )  أ
(11))  

RR  ََِِِِٔٔ  ٍٔضُُضزََز  ٌٌٔٔطِِطفََف ٍٛٔ   ا.ا.ًًََََِِٓٓٝٝعََع  اهلِلاهلِل  ٛ

لكك يظهػر لنػا بعػخ فضػء ريػوؿ اهلل ي دنػا سػمكر فػك هػما الماػاـ يػددسا ابػراهدم 
ومع ذلب كاف دائمآ يػديو اهلل وياػوؿ فػك ، و بو اوسيدا  ، وهو سيك كريم ، ي ده السةـ 

 : ديائه
                                                

                         SS  ٛالشعراٛالشعرا  

، وال ت ضػػحنك فػػك يػػـو المومػػف العظػػدم ،  ى كػػء الػػمى  ط يػػه منػػب  ف تسػػ رسك 
 .... وف ال ضدحه فك هما الدـو ي ك المب

 و  سػػػا ! ، ولػػػم ياػػػء ي ػػػك  والدى .. ، ..!ومػػػت ؟لػػػم ياػػػء  ال  سػػػا ويػػػدى ؟  سػػػت 
يػػػـو الين ػػػع مػػػاؿ ، يػػػـو ييع ػػػو ف  - سػػػا ويػػػدى  -بػػػء مػػػاؿ وال تخزسػػػك .! ، و هػػػء بد ػػػك 

 مػػػػػػػػا الحيدػػػػػػػػب ....................      والبنػػػػػػػػوف  ال مػػػػػػػػت  تػػػػػػػػك اهلل با ػػػػػػػػب يػػػػػػػػ دم 
:.................... 

، وبدوف ط ب ، اومر له مت  وؿ  فاد ماؿ ،  yy  فح ك تعرفوا فضء اهلل ي دنا به
 : الشعرا  U ٜٛ:ٛٚSفك... وال ي ك مت معب، التخف ي ك س سب 

   ّٜٛ ّٜٛ                                      
                                                 

 (
ٔ
 .ٜٛٛٔ ك وبر  ٖٕ –درس بمسجد يددى همد  بالجمدزة غربد   (
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   ،و لكت الميت معه الك مدػاـ السػاي، ميت فك زمنه فا  والمؤمنوف معه لدسوا ال
 : ماؿ ؟ وكدف يالهم فك هما الدو ـ

                                   WW88  SS  ِٜايتشطِٜايتشط  

فهػػو  مػػامهم وهػػو ، فػػك  يػػديهم   وسػػور  يمػػالهم الصػػالح،  مػػامهم  yy  سػػورهم
 :ف افمعهم سور ، والنور ال اسك سور العمء الصال  يدكوف فك  يديهم ، ه  ه 

ويظ ػو ف ، ك هػمم الحدػام وسور العمء الصال  المى يم وم هلل فػ، سور ريوؿ اهلل 
ي دنػػا الػػمى بشػػرسا بػػه  مػػت فضػػء اهلل ، ف فػػك  ك ػػر مػػت ذلػػب ائريت وهػػم يطمعػػو يػػ

 :والمى منه yy  النيك

  َٕأشا ٜنأشا ٜن َٕا ُِ   حُُحػََػؿٞٞؿتََت، ،   ١١اََاََََٝٝائكائك  ََََِِّّٜٜٛٛ  ا ُِ ا٭ََ َٕٛٝيٛٝيكٝٝكََََٜٜٚٚ، ، ٢ ٢ تٔٔت٭َٖ٭َٖا٭ََ َٕٛ ٛ  
ِْؾٜٜؾ، ، ٛا ٛا ََُُسَسَكٜكٜتَتَ  ُُِِِِٗٗيٜٜي ِْأ َٕطُُطا٭ٔخا٭ٔخ  ِِِِتُُتأ َٕٚ   ((11))..ٕٛ ٕٛ يٝٝيا٭ٖٚا٭ٖٚ  ٚ

 ما بدنهم   سيدا  هؤال ؟هم ي سا لوف فد
، و فالمةئكػػه تػػومرهم  ف يويػػعوا لهػػمم اومػػه ، ال لبسيدػػا  لوف النػػاس الت سػػ  

والخةئ  ينظروف الػدهم ي ػك يصػ وف الػك العػرش ، وسحت ه  ه ،  yy  مامهمل مامهم 
  ف لهػمم الماايػد ال ػك فػك منصػو وسنػا الحػا،ز ، فنحت  وؿ  سػاس يصػ وف ينػد العػرش ، 

هػر آواليو،د ويػد ، فاد يجزها ريوؿ اهلل لنا ، وال ك فك ظء العرش ، يرش الريمت 
 .غدرسا فدها سصدب 

ومسم لمت يحػافظوا ي ػك الصػةم فػك بدػت اهلل  ، فاسم لمت سشووا فك طايه اهلل
 فػة تع ػم اػمالهم مػا  س اػت يمدػنهم -ومسم لمت ين اوا الصدمات والزكػام فػك السػر  ،

                                                 

(
ٔ
 روام ابت ما،ه يت ابت يياس رضك اهلل ينهما . (
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مػػاؿ: سك  هػػاؼ ،  ػػو يػػرض ي ػػك  يػػدهم مػػاؿ  و  مػػر م ومسػػم لمػػت هػػافوا مػػت اهلل ف ،-
 .اهلل 

  والدر،ػ،  yyريػوؿ اهلل  ومػ ةوتماكر الماايد ك ها محجوز ، فاومساـ ك ها 
فػػػػة بػػػػد  ف ت سػػػػ  النػػػػاس ل ػػػػميت ، هػػػػك ال ػػػػك تحػػػػت العػػػػرش ، هنػػػػاؾ  ةاوولػػػػك المم ػػػػاز 

فداولػوف ؟ ، .....!!..؟  سيدػا  هػؤال ؟ : وياولوف، اوولك   يدج سوف ي ك ماايد الدر،
 . yy  محمد ولكنهم  م ، ال : ...  .... لهم 

السريػد  سحػت: فداولوف له ، يكوسوف  وؿ مت ي ك م مع اهلل ، وفور وصولهم هناؾ 
 : فداولوف. .، وما هو؟. .! ، بء سطمع فدما ويدتنا ، المى  يطد ه لنا هما فا 

                                                     
      WW11SSالتحرٓهالتحرٓه  

فدػروف و،ػه ، بوف يكشف لهم ييحاسه وتعالك يت بديع و،هه ، سورم ي دهم  فد م  
 .مت ي ده النارومت ااهد و،ه اهلل ير  ، اهلل ييحاسه وتعالك 

  لد  الم روض ي دنا  ف سعرفه ؟:...فهما الر،ء المى سح  ء بمكرام 
ف اػوؿ لػه صػ ه ؛ و سػت ال تعرفػه .. بط ػب  ةلر،ػء فػك الاػاهر  ب ر،ػٌء ،لذا  ري 

ال لفػة يو،ػد  يػد منػا ، مح ا،وف له   وسحت ك نا يـو الادام، ي ك  ذا ر ي ه  يرفه  ، لك
 :لك ريوؿ اهلل لويح اج 

والػمى ، لػك ريػوؿ اهلل لمح ػاج ،.... ا يماف من  فالمى ساؿ  ي ك الدر،ات فك ا 
 ار ،ا فػػػك الن ػػػي ػػػك الػػػمى يػػػدنزؿ من ػػػ،  لريػػػوؿ اهلل اً يح ػػػاج  يضػػػ...  در،اتػػػه دوف ذلػػػب

، ويرفػع ينػه العاػاب .... ، ف ينػه وسه يػدخ   ..... ، ويدوهم ياابا يح اج لريوؿ اهلل 
 ........ويخر،ه مت هما السجت 
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وسعػرؼ ، سعػرؼ صػ اته .. ، وسريػد  ف سعرفػه ،  yyفك نا مح ا،وف لريوؿ اهلل
 .الس وم ينه ص وات اهلل ويةمه ي ده .!. ا ذهينا هناؾ ذلي ك ،  وصافه 

و سشػػػ  نا بهػػػا بعػػػخ ، ومػػػت الممكػػػت لػػػو  سنػػػا وضػػػعنا هػػػمم الصػػػ ات فػػػك ياولنػػػا 
 : وسه ياوؿ،  اً ي ك سصي  يارفدت له مادم، ويعرفنا بن سه ، الشك  يوتدنا فك المناـ 

  ١ٜٔٛ ٢ّ ٜؾَػََٝطأْٞ ٔؾٞ اٞيَٜٝك ِٔ َضآْٔٞ ٔؾٞ اٞيََُٓا ََ١ٜٔٛ ٢ّ ٜؾَػََٝطأْٞ ٔؾٞ اٞيَٜٝك ِٔ َضآْٔٞ ٔؾٞ اٞيََُٓا ََ  ((22))      
فالنػػػػاس ..!.. ، هػػػػروج الػػػػروح    و يػػػػاي.!. ، هنػػػػاؾ يػػػػـو الادامػػػػه .....  م ػػػػك؟

لدط عػػوا الػػك ،   لدسػػهء هػػروج الػػروح وينهػػك  ورامهػػم بسػػري، المم ػػازوف يحضػػر معهػػم 
 لمػػػت يحضػػػرهم موالسػػػا ريػػػوؿ اهلل، واليػػػماب الايػػػر ، فػػػة يػػػؤاؿ الم كػػػدت ، ات الجن ػػػ
yy  ، ي  نا  فورى.لوف لهم......... 

RR  ِٚ ِٚأ   ١.١.دَّٜدَََُُّّّٜشََشامُلامُل  اتاتايرَّايرَّ  اُفاُفصََصأ

فػاس يهوا معػك لهػما ، وكوسه يعدش بدننػا ،  yy  ء وصف ريوؿ اهللفنريد  ف س م   
فدنػػاـ فدجػػد ، ذا ذهػػب  يػػدسا ل نػػـو يس حضػػر هػػما الوصػػف وهػػو سػػائم لي ػػك ، الوصػػف 

 .فك  يضاسه المصط ك ي ده  فضء الصةم و تم السةـ 
ويس حضػػػػػر هػػػػػمم الػػػػػمات ، سسػػػػػاف ف يشػػػػػ اؽ ا  ، وف اليدايػػػػػه تػػػػػوتك مػػػػػت هنػػػػػا 

  بهػا فدنػاـ وهػو م ع  ػ،    ػالمكم    ويحاوؿ  ف ي ع   بهمم اووصاؼ الكام ػ،   المحمدي
لػك يضػػرته ويط عهػا ي ػػك ،مػػاؿ لفدوهػم رويػػه ، اهلل  فد عطػف ي دػػه ييدػب اهلل وصػػ ك  ، 

 . ط ع ه

RR  ََِِٖٖٝٝ١١ََّّٝٝاِْاِْبََبايسَّايسَّ ٘ ُُ٘تُُتبََب  
                                                 

(
ٕ
 ي ك روايات . والدرامي يت م ادة، والطيراسي يت  بي بكر ، و بو داود يت  بي هريرة فك الصحدحدت (
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ف  ات اهلل ويػػػةمه ي دػػػه مػػػاتوا ولػػػم يسػػػ طدعوا صػػػحابه صػػػ و  مػػػت  ف ك دػػػراً  مػػػع 
وهػػم اوبطػػاؿ ، هديػػ  منػػه صػػ وات اهلل ويػػةمه ي دػػه  yy  عػػوا فػػي و،هػػه الشػػريفي ط   

، الؼ د منهم يا ء ال ريػاف بالمئػات واآلوالميت كاف الواي، الكيار في مجاؿ الحروب 
نظػر بهمػا الػي و،ػه و اليس طدع اف ي، بدنما ياتي اماـ ريوؿ اهلل ويضع يدنده في االرض 

 .فاد كاف و،هه يوهم باالبصار ،  هي د هريوؿ اهلل يدا ا منه ص وات اهلل ويةم
كػاف ييكػي هوفػا ،  رضػام ينػد موتػه  و     ف يػددسا يمػرو بػت العػاصإولملب ف
يدػػد ل ػػديوة االيػػةمد  لكنػػه وومػػت ت، مػػه مػػت ،هػػاد وف ويػػات مػػع مػػا مد  ، مػػت لاػػا  اهلل 

 مهم ريوؿ اهلل كما ي   ،  يخاؼ لاا  اهلل 
بنػه ل؟ و  yy  يػت ريػوؿ سػب ر  ال يك دػب  سػت هػائف ؟  : لمػاذا  فااؿ له ابنه

ت الػػػميت ر وا ريػػػوؿ اهلل وِمػػػ -يػػػددسا ييػػػد اهلل بػػػت يمػػػرو بػػػت العػػػاص  -يضػػػا  بي حاصػػػ
 فااؿ له :، وصاييوم 

مػة  يدنػي مػت و،ػه ريػوؿ اهلل  ف  ومػا ايػ طعت ، يا بني لاػد يشػت مػا يشػت 
وؿ مػػرم يػػرتعش ويرتعػػد  مػػت  مفاػػد كػػاف الػػمي يػػرا، يدػػا ا منػػه  همه ي دػػصػػ وات اهلل ويػػة

 ماؿ : هوهو يص  ولملب يددسا ي يٌ ، مت هدي ه 

  ََََِِٔٔ  َُٙضَض ُٙآ َٗسٔسٔبَبَ  آ َٜٗ   ((33))  ُُ٘٘اَباَبََٖٖ  ١ٟٟ١ٜ
ولػػػملب ذهيػػػت يػػػددة ل ػػػزورم صػػػ وات اهلل ، يهابػػػه   وؿ وه ػػػ  ي الػػمي يػػػرام مػػػت 

ريػدة لهػا  تويده، رض ت ي ي اوومع، ت ريوؿ اهلل  فعندما ر ، ويةمه ي ده وتسوله 
 :  yy  وماؿ لها، فهد ها ، 

                                                 

(
ٖ
 و كـر اهلل و،هه .   ي ييت روام اليخارى  (
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  َََِِْْٖٖٔٛٛٔعٞ َع ِٞٝ ًِٝ ، ، ـ ـ ِِٜٜطََطقٝٝق  ََِِٔٔٔٔ  ٠ٕ٠ٕأأطََطََِِاا  ُُٔٔا اِبا اِبََْْأأا ا ََُُِِْْإإؾٜٜؾ..،... ..،...   ؤٔوً
...... ...... َٜسَٜسسٔسٔكٜٜكاٞياٞي  ٌٌُُتأٝنتأٝن  ِتِتاَْاَْنٜٜن

((44))  
  ،لي مكلفعندما ذهب ر،ء ، هء الك ر تع ري ي ي صناديد   وكاست همم الهدي

م يػوؿ فػمهب ل ك ػار وهػ، ولم يعطػه همنهػا ، هء تجارته بو ، فوهم منه ، وكاف تا،را 
 ،ف يسػ هزئوا بػه  رادوا وفػ،  بػي ،هػء ؟ وماؿ لهم : مت المي يوتدني بحاي مت ،  الكعي 
 . yy  وم ي ي الريوؿفدل  

  مػاؿ لػه، ي تي لػي بحا ػوف تػ ريػد  ماؿ له  : : مت صةته هاس هائوبعد : فمهب له 
yy ماؿ له :،  : ماذا تريد ؟ 

 .معي  اؿَ : تع yy  فااؿ له، ي هم تجارتي ولم يعطني يا   ،هء  وب 
وهػو ، بػا ،هػء  لػد  يدائػه  ف و، لي هما المومف لوهم يمشوف ه  هم لدنظروا 

 : yy  مػػػاؿ، اليػػػاب ، مػػػاؿ : مػػػت ؟ فػػػمهب للدػػػه ، ودؽ  ، ا  ديػػػالػػػمي يؤلػػػب ي دػػػه او
....  : yy  فاػاؿ لػه ؟لداػوؿ لػه : مػاذا تريػد ، هء يخرج مرتعػدا ،بي وذا بإف، محمد 

، ودهػء الػدار  ،ه يضػر لػه يا ػ اس ظر ي ػي  ي ي ال ور : هفو،اب، ه ي  هما الر،ء يا  ل
ومػالوا ، واس ظػروا ي ػي مشػي ريػوؿ اهلل والر،ػء الػمي معػه ، ف عجيوا ، ه فورا و،ا  بحا  

 ف ؟منب اآل مينا بي ،هء : ما هما المي ر و
 سػػه سيػػي  و، ال ػػي كسػػاها لػػه اهلل  yy  اهلل سهػػا هديػػ  ريػػوؿ و يعرفػػوا  ولػػم يػػدركوا 

 ((55)) ه .اهلل وريوله ص وات اهلل ويةمه ي د

RR  ِٚ ِٚأ   ١١ََّّٝٝطِّطِّاحِلاحِل  ُُ٘٘اُفاُفصََصأ
                                                 

(
ٗ
 ال حم المج ف . الاديد : -روام الحاكم مت يديث ،ابر وماؿ صحد  ي ي ارط الشدخاف  (

(
٘
 . بي ي داف ال ا ي يت ييد الم ب بت ، بو سعدم  و ، واليدهاي ، اهر،ه ابت ايحاؽ  (
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 : yy  كاف ريوؿ اهلل

بء كاف بػدت ، ت مصرم اليد   روال بالاصد، لد  بالطويء الم رط في الطوؿ  \
 مر ياوؿ :لكت مع هما كاف يددسا ي، العادي  ه  في وضعفهو وي، الطوؿ والاصر 

  ََََََ ََٞٞؿََؿا ََا  yy  ََََ٣ٍََٛٛطٝٝط  ٣ّ٣ِِّٛٛقٜقٜ  عََع ٣ٍا ٫َٕ ٜن٫ ٜنإإ  ا َٕا َٕا ٜنا ٜنََََََُُِِٗٗ، ،   ُُِِِِٗٗيٜيََٜٛٛطٞٞطأأ  ا َٕا ٫ ٫ ، َٚ، َٚ  ُُِِِِٗٗٛٝيٛٝيطٝٝط  ا
٫َٕ ٜن٫ ٜنإإ  ٣ّ٣ِِّٛٛقٜقٜ  عََعََََ  ؼََؼًًٜٜدََد َٕا ُٖعِِعأأ  ا ٬ُٖ َٕا ٜنا ٜنََََََُُِِٗٗ  اٟاٟؿٜؿٜتٔتٔنٜنٜ  ٬ِِِِ َٕا ((66))  ُُِِِِٗٗٛٝيٛٝيطٝٝط  ا

..  
 . في الدسدا واآلهرة ه له الع و  س يةم ونا فرب  

RR  ٍُمجمََج ٍُا     ِِ٘٘ٗٔٗٔدِِدََٚٚ  ا

، وينػػػدما يػػػولوا  : فكػػػاف مسػػػ ديراً  صػػػ وات اهلل ويػػػةمه ي دػػػهه  مػػػا و،هػػػ \
 ماؿ :..،..  كاف و،هه م ء السدف ؟...: ...:     يددسا اليرا 

  ط٢ط٢ََُُايٜكايٜك  ٌٌََجِِجََٔٔ  ٫ٌٌِِ َب٫ َب  ((77))  
لػػواف  وهػػمم ، (  بحمػػرة   بدػػاض مخػػ    بحمػػرة بٌ مشػػر   بػػدخ ولوسػػه ،  اً ير  دمسػػ

 .بداض مخ    بحمرة  ،  هء الجن   
  مي ػػي اػػئ اال ويظهػػر فدػػه سػػور  كػػاف اليطػػء  ،   yy  لريػػوؿ اهلل لكػػت هػػما الو،ػػه

yy  ، ويػدت يوا،ػه ،  س سػهم فػي و،هػه كوسػه مػرآة صحابه كاسوا يروف  ف بعخ  ي ي
ولػػملب ، يػػري س سػػه فػػي و،هػػه صػػ وات اهلل ويػػةمه ي دػػه ... يػػدهم و،ػػه ريػػوؿ اهلل  

 رضام : و     ياوؿ يددسا ييد اهلل بت يياس
                                                 

(
ٙ
 رضك اهلل ينها . يت يائش ، وابت يساكر ، واليدهاي ، بي هد م  في تاريخه  ابت  اهر،ه (

(
ٚ
 . روام اليخاري (
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  ٍَََََغََغضَضَ  ُتُتِِٜٜأأا َضا َض ٍَٛ َٕنٜٜن٫ ٫َٚ َٚ، إ، إطٕ طٕ ٫ََُُ ٜق٫ ٜقََٚٚ  ؼ٣ؼ٣ُُِِؾََؾ  عََعََََ  yy  اهلٔلاهلٔل  ٛ َٕا   ََُُٔٔٔٔ  ضَضَََِِْْٛٛأأ  ا
((88))..طٔ طٔ ََُُايٜكايٜك  ََََٔٔٔٔ  ٤َ٤َََٛٛنِِنأأ ٚ ََٚ  ؼ٢ؼ٢ُُِِايٖؿايٖؿ

  
ومػد مػاؿ يػددسا ،ػابر ،  ومت ضو  الامػر ، لمع مت سور الشم   اد و   ي سورم 

 :      بت يمرة
  ِٜ ِٜضأ ٍَغََغضَضَ  ُتُتضأ ٍَٛ ِْ  ٠ٟٟ٠اَضاَضتَتَؾٜٜؾ، ،   عْْعأيأيطٜٜط  طُُطََُُايٜكايٜك ٚ ََٚ  yy  اهلٔلاهلٔل  ٛ ِْأ   ٠ٟٟ٠طََطََََََٚٚ، ،   ٢ٗ٢ٔٗ٘٘ٔدِِديٞ َٚيٞ َٚإإ  طُُطٛٝٛٝأ

ِْ  اهلٔلاهلٔلََٛٛؾٜٜؾ، ، طٔ طٔ ََُُٞ ايٜكٞ ايٜكيٜيٜإإ  طُُطِِْْٛٝٛٝأأ ِْإ   ..((99))  ط٢ط٢ََُُايٜكايٜكََٚٚ  ؼ٢ؼ٢ُُِِايٖؿايٖؿ  ََََٔٔٔٔ  ََِِٖٖٞٞٓٓٝٝٞ ٗ َعٞ ٗ َعًًٜٜسِِس٭٭  ُُ٘٘إ
ػػ ف يػػددسا يويػػف ومػػد  ولكنػػه ،مػػء معنػػوي ، ويك ػػي ،  ي  وهػػما لػػد  ،مػػاؿ يس 

يهت بالسػػكاكدت ديػػ مػػت ،مػػاؿ ريػػوؿ اهلل ، فالنسػا  ينػػدما ر وسػػه مطعػػت  يطػام اهلل ،ػػز اً  
 : yy  والمي معه مت ،ماؿ ريوؿ اهلل ياوؿ فده ريوؿ، هم ال يدروف و 

  ُٝ٢ٔ٢ٔػِِػاٝؿاٝؿ  طََطٛٞٛٞؾََؾ  ـُـُُٛغُٛغُُٜٜ  ََٞٞٛٔٛٔعِِعأُٝأ  ((1010))  
 yy  الف ريػػػوؿ اهلل،  yy  يطػػػي سصػػػف يسػػػت ريػػػوؿ اهلل  ي ...، سصػػػ ه 

فمػا بالػب بجمػاؿ ، يديهت يندما ر ينػه وهػم ال يػدروف  هو الحست ك ه ، والنسا  مطعت 
 ريوؿ اهلل س سه ؟
 وؿ مرة وكاف اايرا ل ريوؿ ماؿ له : فإف يساف بت هابت يندما رآم  ولملب

  ٚأحطٔ َٓو مل تًد ايٓطاا٤ ٚأحطٔ َٓو مل تًد ايٓطاا٤   ٚأمجٌ َٓو مل تس قط عٝين  ٚأمجٌ َٓو مل تس قط عٝين  

  تػا٤تػا٤      نُانُا    خًكتخًكت  قد قد   نأْو نأْو   عٝب  عٝب    نٌ نٌ   َٔ َٔ   َرب٤ا َرب٤ا   خًكت خًكت 

                                                 

 . رواة ابت الجوزي في الوفا (ٛ)

 . روام ابت ايحاؽ (ٜ)

  س  وابت يساكر يت ، بي يع ي  يمد وابت  بي ادي  و  ابت  مروا (ٓٔ)
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وال ، السػػه هػػو الكامػػء ، الميػػر  مػػت كػػء يدػػب فػػي الػػموات اليشػػري   yy  فهػػو
 . هوات اهلل ويةمه ي دددسا محمد ص اال ي يو،د كامء

\ \ \  \ \ \  
RR  ََُُِِِِِِْْ٘٘ٝٝٓٓٝٝعََع  ُٛزُٛز    

 .... : وؿ ائ العدت سجد  ....عنا في الو،ه بعخ الشئ فإذا تط   

 : yy  ويدت ريوؿ اهلل \
بعػػخ وتو،ػػد    ،يػػواد الحدمػػ داػػدي، بدػػاض العػػدت  وكػػاف اػػديد،   كاسػػت وايػػع

لحا،يػػػػاف ماويػػػػاف كػػػػوسهم وا   ،وك د ػػػػ  والرمػػػػوش طوي ػػػػ،  هالعػػػػروؽ الحمػػػػرا  فػػػػي يدندػػػػ
بحدػػث يكػػاد ي  ادػػا ينػػد   معدنػػ  العػػالمدت ، فكػػاف تاويسػػهم بطرياػػ مريػػوماف باػػدرة رب  

، بدنمػا همػا الي ةمسػاف  ا ،سهما يةم  بعضػهما بعضػ لده لفدهئ ل ناظر ، ال اا  العدندت 
 . yy  همم هي العدت الظاهرة لريوؿ اهلل، بء بدنهما ه  رفدع 

لكػػت ، مامهػػا فاػػ   يدننػػا تػػري مػػا وف، لدسػػت كويدننػػا  ولػػه بعػػد ذلػػب يػػدتٌ  \
 :هري منها   يدنده هاتدت كاست لهما هواصٌ 

فعنػد وموفػػه فػي الصػةة ومػػع ، مامػه فاسػه يػػري مػت ه  ػه   سػه كمػا يػري مػػت  \
لػي مػا ارتكيػوم مػت للدو،ههم  هفاسه كاف يةيظ مت ه  ه بعدند،  ادة اسش اله باهلل 

يػا فػةف ....  : yy  ب في بداي  فػرض الصػةة فكػاف ياػوؿوذل، هنا  الصةة  هطا   
فداولػػوف لػػه :  ، والصػػ  كػػما ، سػػت اهطػػوت فػػي كػػما  ويػػا فػػةف ، سػػت اهطػػوت فػػي كػػما  

 : yy  فداوؿ لهم.....  وسحت ه  ب ؟، ي نا  كدف ر 



          188        

















 

 

  ْٖأَأَََََأأ  ِِٟٔٔ َٟٔ َٔضَضَأأا ا ََُُٞ ٜنٞ ٜنؿٔٔؿًًٞٞخََخ  ََِِٔٔٔٔ  ََٟٟضَضَأأٞ ٞ إْٖإ ٞ ٞ((1111))..  

  ولكػػػت يػػػدت ريػػػوؿ اهلل، ال فػػػي النػػػور لفعدوسنػػػا ال تػػػري ، ولػػػد  هػػػما فاػػػ   \
yy السددة يائش  : اتاوؿ فده 

  َٜٕنٜن َٕا ٢ّٗ اي٤ٛٗ اي٤ٛ  ٟٟطََطََٜٜ  ا ٬٢ّ ٢ّايٖتايٖتٛضٔ ٛضٔ ٗ ايٓٓٗ ايٓٓ  ِِِِسٝنسٝنسََسأأٟ ٟ طََطا َٜا َََُُٜنٜنٜ  ٬ ٢ّا   ((1212))  ا
 . yy  ماـ النيي المخ ار بء ك ه واض  ، ف د  يندم ظةـ وال سهار 

،  ف يدنػه كاسػت تػػري مػا فػي الا ػوب ، وتعػرؼ مػا تخ دػػه لػي ،اسػب لوهػما  \
  ال يصػ ها كمػا سصػ ها يمػا وهو يند وص   ل جن  ، وتص ها   وتري ال دوب ، ف ري الجن  

ويجػػيهم مػػت  ولمػػا ر ي اسػػدهاش الكػػء  .... ،   فاػػد كػػاف ذات يػػـو يصػػف الجن ػػ، مر سػػام 
 مر :  اوحا ، د  ماؿ لهم موض  ..!!.. ، دم  الوصف 

  ٜ٘ٔ٘ٔا٥ٔا٥ٔا اٜؿا اٜؿصََصََٖٖ  ض٢ض٢طِِطٞ َعٞ َعؾٔؾٔ  ١ٜٜ١ٖٖٓٓاٜؾاٜؾ  ُتُتِِٜٜأأضَضَ  سِِسكٜكٜيٜي  ((1313))  
تػػري كػػء اػػئ ،  yy  فعػػدت ريػػوؿ اهلل، مػػاـ يدنػػاي  وهػػي   صػػف الجن ػػ سػػا   ي 

 السه ماؿ اهلل ينه ييحاسه وتعالي :

  ٍَُٜعََعٚ ٫َٜٚ ٫ ٍُا ٖٞإإ  ُبُبطٖٖطكٜكٜتََتٟ َٜٟ َٜسٔسٔبِِبعََع  ا ٖٞي   ُُ٘٘تُُتبِِببََبا أِسا أِسشََشإإؾٜٜؾ، ،   ُُ٘٘بٖبٖسٔٔسأأ  ََٞٞتٖتٖسََس  ٢ٌ٢ٌاؾٔأؾََٛٛايٖٓايٖٓبٔبٔ  ي
ُٜصٔٔصاي٤اي٤  ُُٙٙطََطكََكبَبَ  ُتُتِِٓٓنٝٝن   ((1414))  ٘ٔٔ٘بٔبٔ  طُُطكٔٔكبِِبٟ ُٜٟ 

 بنور اهلل ييحاسه وتعالي . فهو ييصر
                                                 

 (
ٔٔ

 .  س  هري يت  ومس م له روايه ، روام اليخاري ومس م يت ابي هريرة (

(
ٕٔ

 رضك اهلل ينهما .روام اليدهاي يت يائش  واليخاري يت ابت يياس  (

(
ٖٔ

     روام الحكدم ال رممي يت اس (

(
ٔٗ

 .   م    ي ي مت يديث ابي هريرة (
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وكاسػػت العػػرب ت  خػػر باتسػػاع ، كػػاف يػػريخ ال ػػم :  بعػػد هػػما فػػي الو،ػػه \
 .يريخ ال م ..وطةم  ، وبةغ     ،سه ر،ء فصد  فد ك م ب صاي ومعنام ، ال م 

 وساػػػوؿ ينهػػػا ، بدنهمػػػا وبػػػدت بعضػػػها ف حػػػات ، مامدػػػ  يػػػناسه الويػػػطي او و  \
 ف ح  .... هري  و   ت كء ين ي بد، ا االيناف ((    م    

لكنػػه لػػد  ، ي ػػي  فكػػاف محػػدبا مػػت : ....  yy  سػػف ريػػوؿ اهلل مػػا   \
 ك ر مت الةـز . بالطويء 

و  ي  ف ػػد  فدهمػػا ارت ػػاع ، والخػػديت كاسػػا منيسػػطدت   يػػهء الخػػديت (   \
 .........فهو كامء مت كء ائ ، ائ مما يعاب 

 \\ . yy  ريوؿ اهلل ههما هو و، \ \

ِِRR  ِِِِٜ٘٘كِٜكزٔٔز  اُماُمََٜٜسِِستِت..  

 .ييحاسه وتعالي  ال الح   لال يع مه ..!!.. ، فهما ائ غريب  yy  ما رياه 

فجػدم ييػد المط ػب ،ػا  لػه بعػةج مػت ، صدب برمد  وهو يندم ييع يندت  \
 له : واوفي النهاي  مال، فكرر العةج ولم ين ع كملب، ف م ين ع معه هما العةج    ،مك  

   ٕٜٛدس ضاٖب عٓس عطؾات َٛدـٛز  ٜٛدس ضاٖب عٓس عطؾات َٛدـٛز   ٘ ْْ٘إإٕ ٜؿؿٞ ٚيسى ؾٕ ٜؿؿٞ ٚيسى ؾأأضزت ضزت أأإٕ إ
ٙ عبس ٙ عبس صٖب ب٘ دٗسصٖب ب٘ دٗســؾؾ، ، ٖٚٛ َتدكل ٗ ع٬ز ايعٕٝٛ ٖٚٛ َتدكل ٗ ع٬ز ايعٕٝٛ ، ،   ٗ زٜط ٖٓاىٗ زٜط ٖٓاى

ــب  ــب إًٛ ــازٟ عًٝــ ، ، إًٛ ــازٟ عًٝــ ْٚ ــ٬خ    ْ٘٘ٚ ــٔ ث ــ٬خ  َ ــٔ ث ــٞ إإَ ــٞ ي ــطز    أأي ــِ ٜ ــطات ؾً ــع َ ــطز    ضب ــِ ٜ ــطات ؾً ــع َ ضب
  ٚٚ، ، ؾدـطز ايطاٖـب هـطٟ    ؾدـطز ايطاٖـب هـطٟ    ، ، ؾشسخ ظيعاٍ ٗ ايسٜط ؾشسخ ظيعاٍ ٗ ايسٜط ، ، ايطاٖب ايطاٖب 

  خـطز خـطز أأٖص٠ ا٭َـ١ ، ٚيـٛ مل   ٖص٠ ا٭َـ١ ، ٚيـٛ مل     ، قاٍ : ٖصا ْيٗب، قاٍ : ٖصا ْيٗب  yyٟ ضغٍٛ اهلل ٟ ضغٍٛ اهلل أأٍٚ َا ضٍٚ َا ضأأ
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ٞٓ ، ؾكاٍ ي٘ : إيٝو ٫ْٗسّ ايسٜط ٚتٖٗسإيٝو ٫ْٗسّ ايسٜط ٚتٖٗس ٞٓ ، ؾكاٍ ي٘ : ّ عً ْٛـط إيـٞ عٝٓٝـ٘ ؾؿُٝٗـا     ْٛـط إيـٞ عٝٓٝـ٘ ؾؿُٝٗـا     أأّ عً
، ، ، قاٍ : خص َٔ ضٜك٘ ، قاٍ : خص َٔ ضٜك٘ ؟؟، قاٍ ي٘ : نٝـ، قاٍ ي٘ : نٝـ!!.!!.ضَس ، قاٍ ي٘ : ع٬د٘ َع٘ ضَس ، قاٍ ي٘ : ع٬د٘ َع٘ 

  ٚٚنع ٗ عٝٓ٘ ، ؾؿؿٞ بإشٕ ٚٚنع ٗ عٝٓ٘ ، ؾؿؿٞ بإشٕ   ،،..خص َٔ ضٜك٘خص َٔ ضٜك٘أأؾؾ  ٜؿؿٞ ،ٜؿؿٞ ،... ... ٚنع ٗ عٝٓ٘ ٚنع ٗ عٝٓ٘ 

اهلل ، ٚأقبح ٖصا ؾأْ٘ بعس شيو .اهلل ، ٚأقبح ٖصا ؾأْ٘ بعس شيو .
((1515))  

 :ويندما ،ا  لد    هدير 

  بٗبٗشٔٔشُُٜٜ  ََٚٚ، ،   ََٜ٘٘ٛيٜٛيغُُغضَضَََٚٚ  اهلٜلاهلٜل  بٖٖبشٔٔشُُٜٜ  ٣ٌ٣ٌدُُدطََطئئ  ا١ٜٜا١ٜٜٞ ايٖطٞ ايٖطٛٔٛٔأِعأِعسٟا َغسٟا َغٚقاٍ هلِ :ٜغٚقاٍ هلِ :ٜغ ٘ ٘
  --  يطمع اف يناؿ هما الشرؼيطمع اف يناؿ هما الشرؼ، ، ف ي الصياح كاف كء ر،ء منهم ف ي الصياح كاف كء ر،ء منهم   --٘ ٘ ٛٝيٛٝيغُُغضَضَََٚٚ  اهلٝلاهلٝل

ٍَكٜكٜؾٜؾٜ  ––  ددفدهما رمفدهما رم  هه ي يدند ي يدند  --  سْْسََََضِِضأأ  ُُْْٖٖ٘٘إإقايٛا : قايٛا : ، ، ؟ ؟   ًًْْٞٞٔٔعََع  ََِِٜٜٔٔأأ:  :    yy  ؾكاٍؾكاٍ ٍَا   ا
yy   : :٘ٔٔ٘بٔٔبٔٔ  ٥ُْْٔٛٔٛٞٞت٥ُتإإ    ًُٖ ًُٖ، ؾ ٍَكٜكٜؾٜٜؾ، ،   ١ٜٜ١اَٜاَٜايٖطايٖط  ُُٙٙااٛٔٛٔعِِع، أ، أا دا٤ ا دا٤ ، ؾ ٍَا ٍَغُُغ: ٜا َض: ٜا َض  ا ٍَٛ ٞ ٞ ْْٚٚاهلل إاهلل إ  ٛ

ِٝعََع  أَؽأَؽ: ٫َب: ٫َب  yy  ؾكاٍؾكاٍ، ، ين ين ِِٝٝٞ َعٞ َعتٔهتٔهاِؾاِؾ ًِٝ   عََعنََنََََٚٚٚٚ، ،   ٔ٘٘ٔكٔكٜٜٔٔٔض٢ض٢  ََِِٔٔٔٔ  صَصَخََخأأ  ِِٖٖ. ُث. ُث  وٜٜوً
٢ٍٞ اٜؿٞ اٜؿؾٔؾٔ  ََٞٞؿٜٜؿؿََؿؾٜؾٜ  ََِِِِ٘ٔ٘ٔٝٝٓٓٝٝعََع  ًًََٜٜٞٞعََع ٢ٍا   ..((1616))  ا

 دت بػإذف اهلل اػ، بء في الحاؿ بء فػورا ، و يومدت ،  و يـو ،  ولد  بعد ياي  
 . yy  ريوؿ اهلل  وبيرك

    ُْ ُْٚنا َٕأُتأُتٛا َٜٛا َٜٚنا َٕٛ َٕٛٝيٛٝيكٝٝكََٜٜإيٝ٘ َٚإيٝ٘ َٚ  ٛ َٕٛ َٖ  ُُ٘٘يٜيٜ  ٛ  :َٖ ومد ومد   --  حْْحأيأيا ََا ََََٗٗا٥ُا٥ََََُ  طُُط٦ِِ٦ائبائب  ٙٔٔٙصٔٔص: 

ٍُكٝٝكََٝٝؾٜؾٜ  --يشرات المرات يشرات المرات     يدهت همة الوامعيدهت همة الوامع ٍُٛ   ضََضعِِعٞ َبٞ َبٚا ٔيٚا ٔيطُُطهٔٔه: اِس: اِس  y  ُُِِِِٗٗيٜيٜ  ٛ
                                                 

 (
ٔ٘

  بده يت ،دم .يت يمرو بت اعدب يت ، وابت يساكر ، ابو سعدم  مروا (

(
ٔٙ

 . روام اليخاري ومس م يت يهء بت يعد (
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، ،   y  ٜ٘ٔ٘ٔٔكٜٔكط٢ط٢بٔبٔ  ًًٜٜٜٜ٘٘تََتاِخاِخ  ِِٕٕأأ  سَسَعَعَبَبَ  ا٤ٔا٤ََْْٔٞ اإلٞ اإلؾٔؾٔ  ُُٙٙزٗٗزطُُطََٜٜ، َٚ، َٚ  ٘ٔ٘ٔهٔٔهعِِعبَبَبٔبٔ  ُضُضََُُهِِهََُُتََتََٝٝ، ٜؾ، ٜؾ  ا٤ٔا٤ََُُٔاٞياٞي
ٍُكٝٝكََََٜٜٚٚ ٍُٛ َٖعُُع: َن: َن  ُُِِِِٗٗيٜيٜ  ٛ َٖٛا  ((..  اٟٟااَتاَتطََطٟا ٝؾٟا ٝؾبَبَصِِصعََع  حُُحبٔٔبكِِكُُٝٝؾٜؾٜ  ،،  ط٢ط٦ِِ٦٢ٞ ائبٞ ائبؾٔؾٔ  ا٤َا٤َََُُا اٞيا اٞيصََصٛا 


1717))  

ك هػػا يػػمب ماؤهػػا ،  وآبػػار بالشػػاـ ، وآبػػار بالحجػػاز ، ف آبػػار بػػالدمت وتو،ػػد اآل
ا  اليئر مد صػارت فعندما ي اوف هما الجز  مت الما  يجدوف م،  yy  بري  المصط ي

 مت ري  المصط ي ص وات اهلل ويةمه ي د  . ةوي و   يمب

 :وهمم لمراة مت االسصار تحكي وتاوؿ  \

  ٍَغُُغيٞ َضيٞ َضإإ  ُتُتبِِبََٖٖشََش ٍَٛ   ُؼُؼُُِِخََخ  ٖٖٔٔٚٝنٚٝن، ،   اُتاُتََٓٓٞ ايَبٞ ايَبتٔٔتََٛٛخِِخأأ ٚ ََٚ  اْاََْأأ  yy  اهللاهلل  ٛ
ٌُأٜأٜ  ََُُْْ٘٘سِِسدََدََٛٛؾٜٜؾ، ،   إتإتََٓٓبََب ٌُن َِؾٜٜؾ، ،   اٟاََُُٟشِِشيٜيٜ  ن َِأ   ، ،   ١ٔٔ١ٜٜؿٜٜؿطََطايٖؿايٖؿ  ٘ٔ٘ٔاَْآَََْٓأِغأِغا ٔبا ٔبََٗٗػَػَهََهََََََٚٚ  ١ٜ١ٜعَعَٛٞٛٞقٔقٔ  وٜٜوػََػأ

َٖٜٜٛٛعِِعأأ  ََٚٚ َٖا ٍَقٜٜقََٚٚ، ،   ََٞٞا ٔيا ٔيا ٍَا ، ،   ُُٖٖٔٔٗٗتِِتٜٜٛٛأِعأِعؾٜٜؾ، ،   ١ٟ١ٟعَعَٛٞٛٞقٔقٔ  ٠ٕ٠ٕسََسأسأسََٚٚ  ٌٌٖٖنٜنٜ  ؤٔوأتأتََٛٛخََخ٭٭  ٘ٔ٘ٔ: اِع: اِع  yy  ا
َٗؾٔؾٔ  ٕٖٕٖ٭٭  ََٚٚ َٝٗ ٢ٍغُُغضَضَ  ُٜلُٜلا ض٢ا ض٢ٝ ٛ٢ٍ   اٟٟاَٝعَٝعُُٔٔدََد  ََٔٔتِِتََٔٔ  سِِسكٜٜك: ٜي: ٜي  ِتِتاٜياٜيقٜٜق    سِِسكٜكٜؾٜٜؾ، ،   yy  اهلٔلاهلٔل  ٛ

ََٖٔٛٛ٭ٞؾ٭ٞؾََٚٚ ٖٔا و .و .ػُُػُُٔٔاٞياٞي  ٜح٢ٜح٢ض٢ض٢  ََِِٔٔٔٔ  ُبُبََٝٝطٞٞطأأ  ٠١٠١شََشا٥ٔا٥ٔضَضَ  ٢ٗ٢ٖٖٗٔٔا
((1818))  

سهػػم ، وو هومػػا  ي ػػي ولػػو  ك ػػوا بصػػة ،  فيػػنا و معجػػوف  ل يػػاف  اف ػػم يح ػػا،و 
 . yy  مت ري  المصط ي......... يناف الرباسي اوهموا مت معجوف  

 ، فا ت :ربع سسوة وسصار ي ي  بت فرمد وكاف م زو،ا وهر مت اآوهما ر،ء 

                                                 

(
ٔٚ

 . س  بو سعدم يت وائء بت يجر ، ويت  و ، واليدهاي ، يمد وابت ما،ه   روام (
(
ٔٛ

 روام الطيراسك . (
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  ٖٔ ٖٔن ٚعًٞ ٚعًٞ ، ، ْٚهع٘ عًٞ عٛاتكٓا ْٚهع٘ عًٞ عٛاتكٓا ، ، تٞ بأؾهٌ ايٛٝب تٞ بأؾهٌ ايٛٝب أْأْ  ن
  ١١،َٚع شيو نإ ٜٓتؿط َٓ٘ ضا٥ش،َٚع شيو نإ ٜٓتؿط َٓ٘ ضا٥ش    ١١بٓا سيت تهٛع َٓا ضا٥ش٘ طٝببٓا سيت تهٛع َٓا ضا٥ش٘ طٝبثٝاثٝا

َٚع شيو ؾطا٥شت٘ َٚع شيو ؾطا٥شت٘ ، ، بسا بسا أأْ٘ ٫ ٜهع عٛطا ْ٘ ٫ ٜهع عٛطا أأَع َع ، ، أؾهٌ َٔ عٛطْا أؾهٌ َٔ عٛطْا 
ٖٔ، ، غري ؾ٧ غري ؾ٧ ٔ ٔ ؾهٌ َؾهٌ َأأ ٖٔقً ٓا غأيٓاٙ عٔ ايػبب ٓا غأيٓاٙ عٔ ايػبب ببؾًُا عذؾًُا عذ  .. .. ::  قً

قبت ببجطات ٗ قبت ببجطات ٗ ، أ، أْا طؿٌ قػري ْا طؿٌ قػري أأٚٚ      ؾكاٍ : ؾكاٍ : ؟ ، ؟ ، ٗ شيو ٗ شيو 
ؾهؿـ دػُٞ َا عسا ؾهؿـ دػُٞ َا عسا   اهللاهلليٞ ضغٍٛ يٞ ضغٍٛ إإصٖبٛا بٞ صٖبٛا بٞ ــؾؾ، ، ٚٗطٟ نجري٠ ٚٗطٟ نجري٠ 

ٌٚٚ ٌٚٚ ، ،     خص َٔ ضٜك٘ ايؿطٜـ عًٞ ٜسٙ ايؿطٜؿ١خص َٔ ضٜك٘ ايؿطٜـ عًٞ ٜسٙ ايؿطٜؿ١أأٚٚ، ،     عٛضتٞعٛضتٞ
َٚٓص َٚٓص ، ،       ايبجطاتايبجطات  ٙٙؾؿؿٝت َٔ ٖصؾؿؿٝت َٔ ٖص، ،       ٚبٛينٚبٛين، ، ٜسيو ب٘ ٚٗطٟ ٜسيو ب٘ ٚٗطٟ 

شيو ايّٝٛ ٖٚصا ايعٛط ٫ ٜؿاضقين شيو ايّٝٛ ٖٚصا ايعٛط ٫ ٜؿاضقين 
((1919))..  

 : yy  يضا مت برك  رياه و  \

  ٠ ٗ إس١ٜٓ َؿٗٛض٠ ٠ ٗ إس١ٜٓ َؿٗٛض٠ ٚناْت اَطاٚناْت اَطا، ، نٌ نٌ أأْ٘ نإ دايػا ٗ ّٜٛ َا ْٜ٘ نإ دايػا ٗ ّٜٛ َا ٜأأ
...، ...، ٚناْت َعطٚؾ٘ ٗ نٌ إس١ٜٓ بصيو ٚناْت َعطٚؾ٘ ٗ نٌ إس١ٜٓ بصيو ، ،   ........٠ ايًػا٠ٕ ايًػا٤٤ٕػ٬ط١ ٚبصاػ٬ط١ ٚبصابب

ضٜس َٔ ضٜس َٔ أأؾكايت : ؾكايت : ، ، َاَ٘ َاَ٘ أأؾأعٛاٖا َٔ ايٛعاّ ايصٟ ؾأعٛاٖا َٔ ايٛعاّ ايصٟ ، ، ؾسخًت عًٝ٘ ؾسخًت عًٝ٘ 
ُْاُْػََػئئ  ََِِذٔٔذيٞٞيأٝٝأؾهاِا ؾهاِا ..... ..... هلا هلا   عٛاٙعٛاٙأأٚٚ، ، َٔ ايصٟ ٗ ؾُ٘ َٔ ايصٟ ٗ ؾُ٘   ؾأخص دع٤ٟاؾأخص دع٤ٟا  ،،ؾُو ؾُو  ا ا ََٗٗا

  ((2020))..بسا بسا أأٚبعس ٖصا مل تٓٛل به١ًُ خبٝج١ ٚبعس ٖصا مل تٓٛل به١ًُ خبٝج١ ، ، 
                                                 

 (
ٜٔ

 ب رات : دمامء . -. ابت الضحاؾبو الحست  والطيراسي و ، روام اليخاري في ال اري  (
(
ٕٓ

 . مام  روام الطيراسي يت ابي  (
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 . yy  الريوؿ وهما بسيب ري 

صػػحاب  بضػػرب  يػػدف مطعػػت ذرايػػه وصػػار  يػػد  وفػػك غػػزوة بػػدر اصػػدب  \
، ػد صػػ درة   ا مطعػل مع اػا ي ػي مطعػ  ، ػػد صػ درة بعػد مطػػع العظػاـ ، وال حػم ولػم ييػػ َ 

رض ويػػاوؿ مطعهػا بادمدػػ  ، ي ػي التمنعػػه يػت الحػػرب ف ػم يسػػ طع فوضػع يػػدم ي ػي او
والعضػػةت ، مراع فػػي الحػػاؿ لػػافوضػػع مػػت رياػػ  ولحػػم  yy  لػػي ريػػوؿ اهلللفػػمهب 
لػه يم دػ   ولػم تجػرَ ، كما كاسػت فػي الحػاؿ ،  والعظاـ يادت ، والعروؽ يادت ، يادت 
 . yy  غني ينه ري  ريوؿ اهلل فكء هما .... ، و تخدير ،  و بنا ،  ،رايد  

ال بريػػػ  ل ف ػػػم يخػػػرج السػػػم  ،   ف الصػػػدي  لدغ ػػػه الحد ػػػ وك كػػػم تع مػػػوف  \
 .مت كء دا   اً ا ا  yy  المصط ي فكاف ري ،  yy  المصط ي

 :واراب  يضا غما ٌ  وهما الري   \

  َٜٕسَسَِِٓٓعٔعٔؾٜؾ ََٕا نا َٕٜصُٖبٜصُٖب  ٛاٛاناْناْ..، ..،   ُضُضطََطُُِِتَتَ  ِِٚٚ.. ، أ.. ، أََ٘٘ٗٗأأ  ُٝبُٝبػٔػٔتَتَ  ٌٌْْؿٞٞؿطٔٔط  َا نا َٕٛ   ٘ٔٔ٘بٔبٔ  ٛ
َٞإإ َٞي ٢ٍغُُغضَضَ  ي ٛ٢ٍ   ٌٌُُؿٞٞؿاي٤ٛاي٤ٛ  عُُعبََبؿِِؿََٝٝؾٜٜؾ، ،   ُُ٘٘كٖٖكٌََُُُُٝٝ ٔيٌ ٔيؿٞٞؿايِّايِّ  ٢ِ٢ِٞ ٜؾٞ ٜؾؾٔؾٔ  ُُ٘٘اَْاَْػََػئئ  عُُعهََهََٝٝؾٜٜؾ، ،   yy  اهلٔلاهلٔل  ٛ

ٍَََٛٛطٔٔط ٍَا     ..((2121))  اهلٔلاهلٔل  ٢ٕ٢ٕإٔشإٔشبٔبٔ  ََََِِٜٜ٘ٔ٘ٔٔٔٛٛ  ا

  َٕنٜنٜ ٚ ََٚ  ،،  ريرْْيػٔػٔقََق  ٌٌْْؿٞٞؿطٔٔط  ََُُٖٖٛٛ ٚ ََٚ  ٠ٕٕ٠طٖٖطََََ  اَتاَتشََش  ُُٔٔػََػا اٜؿا اٜؿََْْسُُسٚٝٝٚغََغ  ـَـَٜٜٛٛٚقس َعٚقس َع َٕا ٞ ٞ ؾٔؾٔ  ا
٢ٍغُُغٞ َضٞ َضيٜيٜإإ  ٘ٔ٘ٔٛا ٔبٛا ٔببُُبََٖٖصَصَــؾٜٜؾ، ، ٚا ٚا سُُسذٔٔذََٜٜ  ًًِِِِٜٜؾٜٜؾ; ;   ٤ٕ٤ٕااََََ  ِِٔٔٛا َعٛا َعجُُجشََشبَبَؾٜؾٜ  ط٣ط٣ؿٜٜؿغََغ ٛ٢ٍ ُٜٜٙٛٛأِعأِعؾٜؾٜ  ،،  اهلٔلاهلٔل  ٛ ُٙا   ا

٣ِِّٜٜأأ  ٬َخ٬َخثَثَ  حََحهٜٜهََُُؾٜؾٜ  ُُٜٜ٘٘كٜٜكض٢ض٢  لٖٖلََََََٚٚ  ُُ٘٘اَْاَْػََػئٔي ٣ّا   ((2222))  ا٤ٕا٤ََََٕ  ََٞٞيٜيٜإإ  اُزاُزتََتشِِش٫ ٫َٜ َٜ  ا

                                                 

 (
ٕٔ

 روام اليدهاك يت محمد بت هابت .(

(
ٕٕ

 بي هريرة  وابت يساكر يت ، هر،ه الطيراسي   (
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 : yy  ولملب ماؿ ريوؿ اهلل، له غنا   yy  وكاف في ري  ريوؿ اهلل

    ا٤ْا٤ْؿٜٜؿؾٔٔؾ  ٢ٔ٢ََٔٔٔ٪ِِ٪ُُُُاٞياٞي  ضُُض٪ِِ٪غُُغ    ((2323))  
سػه اهػ    بريػ  المػؤمت و...  اً فاسه يع ير ا ا ، يعني ما تياي منه : المؤمت يؤر 

 .  yy  فما بالب بري  ريوؿ اهلل، 

RR  د٣د٣ايَّايَّ ٘ ُُ٘تُتُِِٛٛصََص    
 ؟ yy  صوتهماذا يت 

 .بسدط    مالوا : وكاف به بح،  صوته لم يكت موياً  \

 :ومع هما    ،لكت به رم  وفده ريم اً ويندما كاف ي ك م كاف صوته هادئ \

  َٕؾكس ٜنؾكس ٜن َٕا َٕه٤ه٤غُُغ  َٝعَٝعُُٔٔدََد  عُُعُُٔٔػِِػُُٜٜ، ،   ٙٔٙٔط٢ط٢بََبِِٓٓٞ َٔٞ ًًَٜٜٔعََع  ُبُبٛٝٛٝدِِدََٜٜ  ا َٕا   ٞ ٞ ؾٔؾٔ  ١ٔٔ١ََُٜٜٓٓٔسُٔسايٜاٜي  ا

((2424))  ٖٖٖٖٔٔٔٔٚض٢ٚض٢سُُسٞ ُخٞ ُخؾٔؾٔ  ل٢ل٢أتأتََٛٛايَعايَع  ََٞٞتٖتٖسََس، ، ٨ ٨ أزأزاهٜلاهٜل  ُتُتِِٛٛا ايٖكا ايٖكصََصََِٗٗ ٔبِ ٔب٢ٗ٢ٗٛٔتٛٔتُُٝٝبُُب
  

سػه كػاف و، ومػد سصػيت الخدػاـ الك دػرة ، كملب وهػو فػي الحػا ينمػا سزلػوا منػي 
 ...:وكء ،ماي  في هدم هم ، لف  يحا معه مائ  

  ٜ١ٕٕ١اَعاَعََُُدََد  ٌٌٗٗؾٝهؾٝه، ،   رٚٚرشََشاٞياٞي  وٜٜوأغأغََََََٓٓ  ُُِِِِٗٗيٜيٜ  حُُحطََطؿِِؿََٜٜ  ٘ٔٔ٘تٔٔتاٜقاٜقٞ َْٞ ًًَْٜٜعََع  ؼََؼًًٜٜذََذؾٜؾ  ََُُِِِِٖٖٚٚ  
ٍَغُُغٛا َضٛا َضعُُعُُٔٔغََغ، ،   ٢ٗ٢ِِِِٗتٔٔتََُُِِٝٝٗ َخٗ َخ  ٛؽ٣ٛؽ٣ًًٝٝدُُد ٍَٛ ٕٜ  حُُحطََطؿِِؿََٜٜ  ََََُُٖٖٛٛٚٚ  yy  اهلٔلاهلٔل  ٛ ٕٜا   ((2525))  وٜٜوأغأغََٓٓا

                                                 

(
ٕٖ

 .     روام الدارمطني يت ابت يياس  (

(
ٕٗ

 م  بو سعدم واليدهاي يت اليرا  .روا (

(
ٕ٘

 . ال مدمي لريمت بت معاذ بو سعدم يت ييد اروام ابت يعد و  (
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لكػػت الػػمي كػػاف ،  زيػػوف دو ت  و اذايػػ   و تسػػجدةت ،  بػػة مكيػػرات ل صػػوت 
 هو المي ياوؿ ل شئ كت فدكوف ..... ء هما الصوت يوص  

RR  ُٕأَذأَذ ُٕا   سٔٔسِِٝٝاخَلاخَل  ا

ه ولكنػػػه كػػػاف يسػػػمع بػػػ، يضػػػا ويػػػطا  فكاسػػػت  yy  ذف ريػػػوؿ اهلل مػػػا   \
 فااؿ لهم :،  هصحاب ف ي يـو ما كاف ،السا مع .......!!!... صوات كء ائ  

 : yy  ماؿ وماذا تسمع ؟، ...مالوا : ال .... تسمعوف ما ايمع ؟ 

  ٍَقٜقٜ    --؟ ،؟ ،لماذا لماذا   --  ٦ٔٔ٦٤٘٤٘تَتَ  ِِٕٕأأا ا هلهٜٜل  لٖٖلسََسََٚٚ  ا٤ُا٤ََُُُايٖػايٖػ  تٔٔتأط٤أط٤ ٍَا َٗ:ََ:ََ  ا َٗاؾٝ   عُُعنٔٔنِِٛٛا ََا ََاؾٝ
  ((2626))..  سْْسأدأدغََغ  ِِٚٚأأ  عْْعانٔأنٞ َضٞ َضاٜياٜيعَعَتَتَََٚٚ  ُُ٘٘اَْاَْشََشبِِبغُُغ  هللهلٔٔل  ًو٠ًو٠ََََ  ٘ٔ٘ٔؾٝٔؾٝٔ  ٫ ٫َٚ َٚإإ  ط٣ط٣بِِبؾٔٔؾ

، ...... اتسػػمعوف هػػمة الو،يػػ  ؟ ... : لسػػا معهػػم فػػي يػػـو مػػا فاػػاؿ لهػػموكػػاف ،ا
 : yy  فااؿ، ...... مالوا : سعم 

  ََََٖٖٕٕاٯاٯ  ََٚٚ، ،   ١ٕٕ١ََٓٓغََغ  ٌٌََعٔعٔبِِبغََغ  ََِِٔٔٔٔ  ٢ِ٢ََِٖٖٓٓٗٗٞ َدٞ َدؾٔؾٔ  ِتِتََٝٝكٔكٔيٞٞيأأ  ٠٠٠٠طََطدِِدقََق  ٙٔٔٙصٔٔص  
    ((2727))  ااََٖٖط٢ط٢عِِعٞ ٜقٞ ٜقؾٔؾٔ  ِتِتطٖٖطكٜكٜتََتاِغاِغ

يو،ػد   : yy  فاػاؿ،   وفجػا ة ارتج ػت الي  ػ، هر وكاف راكيػا ب   ػهآوفي يـو 
 : yy  فااؿ، هنا ماابر فةف وفةف مت الك ار فااؿ ر،ء : ب ي ، .. هنا ماابر ؟

                                                 

(
26

  طت :  ي اهر،ت صوتا ضخما  -  روام  بو سعدم يت يكدم بت يـز وال رممي وابت ما،ه يت  بي ذر (

(
27

 .  روام مس م يت ابي هريرة (
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  ََٚ ٚ أبأبصَصَعََع  ََِِٔٔٔٔ  ِِِِهٝٝهتُُتعِِعََُُغِِغ٭٭  ِِِِتاٝنتاٝنِِٛٛٛا ََٛا ََُُٓٓؾٔؾٔسِِس٫ َت٫ َت  ِِِِْٝهْٝهأأ٫ ٫ ِِٛٛيٜٜي، ،   ٙٔٔٙسٔٔسََٝٝٞ ٔبٞ ٔبػٔٔػؿٞٞؿٟ َْٟ َْصٔٔصاي٤اي٤  
    ((2828))  عُُعََُُغِِغأأ  ااََََ  ط٢ط٢بِِبايٜكايٜك

  ي اسه يمع يماب الاير المي ي عمبوف به .

واسػ م تع مػوف اسػه كػاف ، تسمع مةئك  السػموات  yy  ذف ريوؿ اهللوف \
وتسػػػمع ..!.، فوذسػػػه تسػػػمع المةئكػػػ  ، ومػػػت يولػػػه اليسػػػمعوف ، الػػػويي فدسػػػمع  هتدػػػوي

.!. ول ػ  الحدواسػات .!. ، ل   الطدػور .!. ، وتسمع ،مدع ال  ات .!. ، تسيد  كء ائ 
 . yy  ذف ريوؿ اهلل تسمعها  وكء ال  ات.!. ، ول   الجت .!. ، ول   الحشرات ، 

RR  ََْْ١١نناَزاَزبََبامُلامُل ٘ ُُ٘تُُتِِٝٝاِصاِص  

ولػد  ، ف ػد  سايمػا ،ػدا ، فويضا كاف ويػطا  yy  ما اعر ريوؿ اهلل  \
 .ال ييع  يشر ة اعرة للم ييدخ مت اعرة طواؿ يمرة ، هشنا ،عدا 

يػدي المعػارؾ مػع الػرـو   يػـو لف يددسا هالد بػت الولدػد كػاف فػي  ويروي \
 ،هنا  المعرك  ياطت العمامػ  ويػ  ،دػوش االيػدا   و ،   وي ي راي  يمام، الدرموؾ ( 

ف الػ ا  العمامػ  مػرة  لػي ل هف يا ػء س سػ كالػمي يريػد ،  مسب السػدف ويػارب ب هػور وف
 فاالوا له :.... اهري 

 : ياػوؿ لمػاذا ت عػء هػما واهلل                        
  ٜٔ٘ لماذا ت اي بن سب الي ال ه ك  بهمة الصورة ؟، (  اليارة 

مػػػاؿ : ...  مػػػالوا : ال ؟... ، ....  يػػػارب ؟ تعرفػػػوف لمػػػاذا كنػػػت  فاػػػاؿ لهػػػم : 
 ..:لد  مت ا،ء العمام  

                                                 

(
28

 ..    روام مس م يت زيد بت هابت (
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  ًؾعط ْاق١ٝ ضغٍٛ اهللَٔ ؾعط ْاق١ٝ ضغٍٛ اهلل  ١١ٚيهٔ ٖصٙ ايعُا١َ بٗا خكًٚيهٔ ٖصٙ ايعُا١َ بٗا خك َٔ  yy  
ؾدؿٝت ؾدؿٝت ، ، زخًٗا زخًٗا أأٟ ٗ نٌ َعطن١ ٟ ٗ نٌ َعطن١ ْٗٔ غبب ْكطْٗٔ غبب ْكطأأعتكس عتكس أأٚٚ

بسا بسا أأ٫ وايؿين ايٓكط بعس شيو ٫ وايؿين ايٓكط بعس شيو أأبؿكسٖٔ بؿكسٖٔ 
((2929))  

كػػػػاف يػػػػييا ل نصػػػػر فػػػػي   هالسػػػػ، لػػػػد  كالشػػػػعر العػػػػادي  yy  فشػػػػعر ريػػػػوؿ اهلل
 . yy  صحاب ريوؿ اهلل المعارؾ الحربد  ال ي مادها 

\\\ \\\  
RR  ًََُِِٖٖٝٝ   صًٛات زب٢ ٚضالَ٘ عًٝ٘صًٛات زب٢ ٚضالَ٘ عًٝ٘  سٜفسٜفايػَّايػَّ  ُُ٘٘هًُه

 : yy  تي بعد هما لجسم ريوؿ اهللوس

 .  لد  به يمن، مس وي اليطت ، فكاف يريخ الصدر  \

فهػما ذراع  :م دن  ،دا وموي  ،ػدا ، يد ويظاـ السايد منه م ء يظاـ او \
 . yy  ريوؿ اهلل

، لدسػػت طوي ػػ   هصػػابع وكػػملب كاسػػت ، ه فكاسػػت يريضػػ  وهشػػن   مػػا ك  ػػ \
 س  ياوؿ : ومع ذلب فاف يددسا ، ولكت كاست يريض  موي  

  ََََٚٞ ـٚ ايٖٓٔب ِٔ ٜن َٔ َٔ ٞٚا ََٔػِػُت َسط٢ّٜطا ٫َٚ ٔزَٜباّدا ٜأٞيَٝ ـٚ ايٖٓٔب ِٔ ٜن َٔ َٔ     y  ا ََٔػِػُت َسط٢ّٜطا ٫َٚ ٔزَٜباّدا ٜأٞيَٝ
((3030))  

                                                 

(
29

 لد. هر،ه يعدد بت منصور ، وابت يعد و بو يع ي والحاكم واليدهاي و بو سعدم يت ها (

(
ٖٓ

   و لكماؿ الحديث ل  ائدة  –الديياج : الاطد    و الحرير ال ادء  –روام ا ماـ  يمد والشدخاف يت  س   (
 . (( َوال َاِمْمُت رِيًحا َم   َ ْو َيْرفًا َم   َ ْطَدَب ِمْت رِيِ  َ ْو َيْرِؼ الن ِيي  َص  ك ال  ُه َيَ ْدِه َوَي  مَ 
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yy  ،  مور غريي  ،دا  كاف له   وهما الكف: 

  َٚ ٣ِِّٜٜأأ  ٬١ٜٜ١َث٬َثثَثَ  ٘ٔ٘ٔغٔٔغأأٗ َضٗ َض  طُُطٛٞٛٞائعائع  ٌٌََٜٜٜٜٗٗٛٛ  ل٣ل٣دِِدٟ َؾٟ َؾؽ ٜأؽ ٜأأأٞ َضٞ َضًًٜٜا َعا َعََٗٗعَعَنََناشا َٚاشا ٣ّا     ((3131))ا

 yy  اهللصابع ريوؿ  ف الجز  المي لمس   لبء ، ... لد  هما فا    \
 :يح ظ صي    الشعري  

  ًقابع ضغٍٛ اهللقابع ضغٍٛ اهللأأٜؿٝب َا عسا َٛنع ٜؿٝب َا عسا َٛنع   ٘٘ؾايؿعط نًؾايؿعط ن  yy   ٕٛتهٕٛ ته
ٜبشجٕٛ عٔ ايصٟ ٜبشجٕٛ عٔ ايصٟ   yy  ٚنإ ايٓاؽ بعس اْتكاٍ ضغٍٛ اهللٚنإ ايٓاؽ بعس اْتكاٍ ضغٍٛ اهلل، ، ٚانش١ ٚانش١ 

ٚ َا ٚ َا أأمل مل أأ  اٟٟاْػاْْػاْإإٚ ٚ أأقاب ب١ُٝٗ قاب ب١ُٝٗ أأشا شا إإٚٚ، ، غ٘ غ٘ أأٚنع ضغٍٛ اهلل ٜسٙ عًٞ ضٚنع ضغٍٛ اهلل ٜسٙ عًٞ ض
ل ل ٟ ؾدٟ ؾد٭٭، ،   yy  َهإ َٛنع ٜس ضغٍٛ اهللَهإ َٛنع ٜس ضغٍٛ اهلل  ٜهعٕٛ ٜسٟاٜهعٕٛ ٜسٟا، ، ؾابٗ٘ ؾابٗ٘ 

شٕ اهلل شٕ اهلل إإ٫ّ ؾٝؿؿٞ ب٫ّ ؾٝؿؿٞ بايٝس عًٞ َهإ ا٭ايٝس عًٞ َهإ ا٭  ٙٙٚتٛنع ٖصٚتٛنع ٖص
  ((3232))  

 yy  ريػػوؿ اهلل لكنػػه مكػػاف كػػف  ،  yy  لدسػػت يػػد ريػػوؿ اهلل موهػػم \
فاػد ، مر كاف ي ي وهو ط ء ص در ينػد السػددة ي دمػ  وهما او، بعد يشرات السندت 

 :يدهم مريضا فاسهم ياولوف  فاذا كاف يند ، يرفه مت يوله 

  ًٝشٕ اهللشٕ اهللإإؾٝؿؿٞ بؾٝؿؿٞ ب  ٘٘ؾٝهع ٜسٙ عًٝؾٝهع ٜسٙ عًٝ، ، ١ُ ايكػري ١ُ ايكػري اسهطٚا ابٔ سًٝاسهطٚا ابٔ س  

، وهاصػ  ينػد س ػاذ المػا  ، كػاف لهػا دور كيدػر فػي الحػروب   وهمم الكف   \
 ..:yy  اهلل ..!!..فداوؿ س م الما  يا ريوؿ..:.. لده وياولولت لفاد كاسوا يمهيوف 

                                                 

(
ٖٔ

 . دهاي يت وائء بت يجرروام الطيراسي والي (
(
ٖٕ

 . بو يع ي يت ينظ   بت ،ديم يمد واليخاري في ال اري  و  روام  (
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  ُٜأأ  ٫ُٜ ٕٜ  ََََٔٔٔٔ  ٍٍّّنٜنٜ  ضُُضسِِسٛ ٜقٛ ٜقيٝٝيُُٚٚ  سُُسدََد٫ِِٛٛ  ٕٜا َٕٛٝيٛٝيكٝٝكََٝٝؾٜٜؾ، ، ؟ ؟   ا٤ٔا٤ٔا َٕٛ َٞ: َب: َبٛ ًَٞ ا ا ََََ  ضُُضسِِس٫ ٜق٫ ٜقإإ  سُُسَٛدَٛد٫ُٜ٫ُٜ  ،،  ً
ٍُكٝٝكََٝٝؾٜٜؾ، ،   اٟاٟسسأسأسََٚٚ  اٟاٟكََكدِِدٟ َؾٟ َؾ٢ٚ٢ٚطِِطََٜٜ ٍُٛ ٛ  yy  ::  َٕسُُسذٔٔذََٝٝؾٜٜؾ، ،   ٝ٘ٔٝ٘ٔؾٔؾٔ  ََٙٙسََسََٜٜ، ،   عُُعهََهََٝٝؾٜؾٜ  ٘ٔ٘ٔٞ ٔبٞ ٔبْْٛٔٛٔتُُت٥ِِ٥إإ َٕٚ ٚ  

، ،   بََبطََطؿِِؿََٝٝئئ  ًًُُ٘٘ٝٝنٝٝن  ـُـُِِٝٝٞ اٜؾٞ اٜؾتٔتٔأأََٝٝؾٜٜؾ، ،   ٕٕٙٙااََََٝٝٔٔ  ريرََيأبأبََٓٓقََق  ِتِتشََشبََبقِِقأأ  سِِسقٜقََٜٚٚ  عََعأبأبقََقا٭ا٭
َٕكٝٝكػِِػََََٜٜٚٚ  بََبطََطائكائك  ََٕٕ٪ُُ٪ًًََََُُِِٜٜٚٚ َٕٛ ٢ٗ٢ٜٕٗتََتََِِٜٜٓٓ  ٫٫  ََٚٚ، ،   أتأتاَْاَََََْٛٛٝٝاٜؿاٜؿ  ٛ   ..((3333))  ا٤ُا٤ُٞ إٜٞ ا

  صػػابع ريػػوؿ وك هػػم يشػػرب مػػت ، ولػػم يحػػدث هػػما مػػرة بػػء يشػػرات المػػرات 
yy ،يصػػػاب  و ، ودـ ، ال لحػػػم لفدهػػػا  لػػػد ....!!!....  ومػػػاذا فػػػي هػػػمم االصػػػابع ؟ ،
فػػي كػػف  yy  صػػابع ريػػوؿ اهلل لكنهػػا  !!....!..... يػػت ،ػػا ت المدػػام ؟ فمػػت  .....

لػي ، لوبكػـر اهلل ، وفضػء اهلل ، الكف ال ي لم تم ػد اال بعطػا  اهلل الكـر والجود . همم 
 يياد اهلل .
  يٝو اجلٛديٝو اجلٛدإإ  ٚمسا بٓطبت٘ٚمسا بٓطبت٘  تُٗٞ بايعطا ٚجتٛد تُٗٞ بايعطا ٚجتٛد   ميٓاىميٓاى

سػاؿ  م ي ػي هػمم الكػف  فالػمي يسػ   ، الكػف  ولملب هندئا ل ػمي يػ  م ي ػي هػمم
 .السعادة والحسني وزيادة 

فالشػػد  ، يضػػا  لكنػػه لنػػا سحػػت  ،وهػػما الكػػةـ لػػد  لمػػت كػػاسوا معػػه فاػػ   \
وكػاف ك مػا ذهػب ، ولم يجد ما يحػا بػه ، رضام كاف ر،ة فادرا  و     يمد الرفايي 
يمػػد الرفػػايي :...  ومػػء لػػه  yy  يػػد الػػي الحػػا ياػػوؿ لػػه : ب ػػ  يػػةمي لريػػوؿ اهلل 

كرمػه اهلل بػالحا  ف مػا  ،ف ايػء منػه السػةـ ، وال يس طدع الحضور ل ارم ، يس م ي دب 
 وماؿ :.... ماـ الروض  الشري ه   ومف، 

  يتيتْا٥بْا٥ب        ٖٖٚٞٚٞ      ينينز    عز    عا٭ا٭      ٌٌتكبتكب        زضًٗازضًٗاأأايبعد زٚحٞ نٓت ايبعد زٚحٞ نٓت   ١١يف حاييف حاي
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  و يمد والطيراسي يت يروة ، و بو سعدم يت ابت يياسروام اليخاري يت اليرا  ومس م يت ي م  بت اوكوع ، واليدهاي  (
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  ؾاَدد  ميٝٓو  نٞ  حت ٞ بٗا غؿيتؾاَدد  ميٝٓو  نٞ  حت ٞ بٗا غؿيت        ح س ح س   قد قد     غباحغباحا٭ا٭  ١١ٖٚرٙ دٚيٖٚرٙ دٚي

 هػا ومػت م ي ده ومي  فس   ، يمد يمدنه مت الروض  الشري   له  yy  ر و ريوؿ اهلل
 .يوله ينظروسه 
مػػػت ... ي ػػػي ووهلل الم ػػػء ا -؟  yy  الػػػمي يسػػػ م ي ػػػي كػػػف ريػػػوؿ اهللمػػػت 

  يظدمػ  هديػ  و؟ المي ينػاؿ ويػاما او مكافػوم كيدػرم   المي يس م ي ي رئد  الجمهوري
د ف الػميت هػاموا فػي يػد  و ف والعااػاو المحي   yyم ي ي ريوؿ اهلل كملب فالمي يس   ،  

 .ه صوا في الدسدا وفي الديت  المري دت والميت 
ف يوهػم بدػدم يػـو الزيػاـ  ال بػد و ، ولو في المناـ ، م ي ي ريوؿ اهلل فالمي يس   
م ي ػي يديػه هنػا لكء مػت يػ    yy  مت ريوؿ اهلل هما ويدٌ ، بسةـ   ي ي يده ه الجن

 : وياوؿ له، وي والم  هم بددم ي ي يده ه ،ن  وي

                       SS احلجر احلجر  

 . yy  ريوؿ اهلل فهمم كف  

RR  ُٕطََطيِِي ُٕا   ١١ََّّاِْاِْبَّبَّايسَّايسَّ  ا
 :يئء يت ير فصاي ه   ال صحي ي ي اسه  فهي العربد yy  ما ل  ه 

   :ٍَ ُٗط٢َْا ؟ ٜقا ٞٚ ٢ٔ ٜأ ِٝ ِٔ َب ِِ َتِدُطِز َٔ ٍَ اي٤ً٘ٔ ََا ٜيٜو ٜأٞؾَكُشَٓا َٜٚي ٍَ: َٜا َضُغٛ ُٗط٢َْا ؟ ٜقا ٞٚ ٢ٔ ٜأ ِٝ ِٔ َب ِِ َتِدُطِز َٔ ٍَ اي٤ً٘ٔ ََا ٜيٜو ٜأٞؾَكُشَٓا َٜٚي َٜا َضُغٛ
ٌَ ٜقِس ُزض٢َغِت ٌَ ٜقِس ُزض٢َغِتٜناَْتِ ٝيَػ١ٝ إ٢ِغَُأعٝ ٌُ  ٜناَْتِ ٝيَػ١ٝ إ٢ِغَُأعٝ ٌُ، ٜؾَذا٤َ ٔبٗا ٔدِبط٢ٜ َٗا  ، ٜؾَذا٤َ ٔبٗا ٔدِبط٢ٜ ُٛٞت َٗاٜؾَشٜؿ ُٛٞت  ى  ى   ––  ٜؾَشٜؿ

َٗا: :   وفك رواي وفك رواي   ––ال    العربد  ال    العربد   ٌُ ٜؾَشؿ٤ٜٛٓٔٝ َٗا ٔدِبط٢ٜ َٗاٜؾٜأَتأْٞ ٔب ٌُ ٜؾَشؿ٤ٜٛٓٔٝ َٗا ٔدِبط٢ٜ   ((3434))  ٜؾٜأَتأْٞ ٔب
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 .    بت الخطاب هر،ه  بت مندم ، و بو سعدم ، وابت يساكر يت بريدم يت يمر  ((
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م العػػرب ب  ػػ هم ولهجػػاتهم ي ػػي مػػاؿ لػػه لػػي ذلػػب يك  ػػوكػػاف با ضػػاف  ل \
بػػو بكػػر : ياريػػوؿ اهلل مػػد يااػػرت العػػرب ، ويااػػرت الػػرـو ، ويااػػرت ال ػػرس  يػػددسا 

 : yy   مب ؟ فااؿف م اري افص  منب فمت ي

  يب يب ٜٜٔٔزٔٔزأأتَتَ  ََٔٔػََػسِِسأأٞ ٜؾٞ ٜؾبٚٚبين َضين َضبَبَزٖزٖأأ..)سبق خترجيو()سبق خترجيو(  

مػم المجػاورة بػء كػاف يع ػم ل ػات او، يعرؼ العربد  فاػ   yyولم يكت \
 yyمت الدهود لد ر،م بدػنهم ، اليػظ  ر،ءٌ  يضر و م وفد فارس ولملب فعندما ،ا ، 
لػي ذلػب لف  ػت سظػرم ،  وي دػر مااصػد الكػةـ، ف هما الر،ء الدهودي ي حػت فػي مولػه  

 :وماؿ في ذلب ، ف ي ع م ال اريد   هم ط ب مت زيد بت يارهه ،   هطوم ل وفد وصح  

  ََََََٔٔ  َُُِِِِٖٖطََطهٞٞهََََ  ََََٔٔٔٔأٜأٜ  ٣ّ٣ِِّٛٛقٜقٜ  ١ٜ١ٜػَػَيٝٝي  ٤ً٤ًََِِعَعَتَت  ((3535))  

و ل ػػ  ، ول ػػ  المةئكػػ  ، وكػػملب كػػاف يعػػرؼ ل ػػ  الطدػػر ، ول ػػ  الحدواسػػات \
، تي وتشػػ كي لػػه هػػما .... كاسػػت الطدػػور تػػو  ،ػػءومػػت ، دمدػػدت ، ول ػػ  ،مدػػع اآل الجػػت  

 ...!!!!........تهم اسه يعرؼ ل ........ولماذا ؟، ... الحدواسات توتي ل ش كي له و 
ووضػػع مناػػارم ينػػد ، ذا بطػػائر ،ػػا  مػػت السػػما  لصػػحابه  نمػػا هػػو ،ػػال  مػػع دفي

 فااؿ :...  yy  ذف ريوؿ اهللل

   ٜؾٖذَع ِٔ ِٔ ٜؾٖذَع ََ َٖا، ََََٖٖ َٖا، ٔصٙٔ بَٜٔٛئس ٍَقٜٜقٔصٙٔ بَٜٔٛئس ٍَا َٔأنأناٜؿاٜؿ  سُُسسََسأأ  ا َٔطٜ ٍَغُُغاَضاَضََٜٜا ا ََْْأأ: :   طٜ ٍَٛ   اهلٔلاهلٔل  ٛ
َٗا  yy  ََاٍاٍقٜٜق، ،  ِٝ َٖا إٜي َٗاُضٗزٚا َٚٞيَس ِٝ َٖا إٜي     ..((3636))  ُضٗزٚا َٚٞيَس

                                                 

(
35

 روام ابو سعدم في الح د  والحاكم يت اس  ب  ظ   مت تك م بال اريد  زادت في ييه وساصت مت مرؤته (
ٖٙ

يت ييد الريمت بت ييد اهلل يت  بده ، فك مسند ا ماـ  يمد و ينت  بك داوود و مسشند الطدالسك و غدرها  ((
. 
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 ....:و يضا بدنما هو ،ال  ، وهما يدؿ ي ي معرف ه ل  ها 

   ٘ ٘ إشا ظٌُ هطٟ َػطعا َتذٗا مٛٙ ، سيت ٚقـ عٓس ضأغـ   yy  إشا ظٌُ هطٟ َػطعا َتذٗا مٛٙ ، سيت ٚقـ عٓس ضأغـ
ٚٚنع ؾُ٘ عًـٞ إشْـ٘ ، ٚايطغـا٤ ٜٓـعٍ عًـٞ ضقبتـ٘ ، ٚإشا بٓؿـط هـطٕٚ         ٚٚنع ؾُ٘ عًـٞ إشْـ٘ ، ٚايطغـا٤ ٜٓـعٍ عًـٞ ضقبتـ٘ ، ٚإشا بٓؿـط هـطٕٚ         

ْٖـ   ُفُفط٢ط٢٘ ٜٚكٛيـٕٛ : ٜـاض غـٍٛ اهلل ٖـصا ًْٓـا ، قـاٍ هلـِ : أعِـ        ٘ ٜٚكٛيـٕٛ : ٜـاض غـٍٛ اهلل ٖـصا ًْٓـا ، قـاٍ هلـِ : أعِـ        خًؿخًؿ ْٖـ إ   ا٤َا٤َدَـ دَـ   ُُ٘٘إ
ٍ  ايٛا : ََايٛا : ََكٜٜك، ٜؾ، ٜؾ  ِِِِٓٝهٓٝهََٔٔ  ََٞٞتٔهتٔهؿِِؿيَٝيَٝ ٍ  اشا ٜكـٍٛ ؟ ، قـا ِِ    yy  اشا ٜكـٍٛ ؟ ، قـا ِِ  : ٜكـٍٛ إْهـ ِٝضَضَ  : ٜكـٍٛ إْهـ ِٝب ٛٙ ٛٙ ُُـ ُُـ تُُتب

َٖٛ َٖٚٛ ُٙ عًُتعًُتٛٙ َٚدٛٙ َٚدُُُُتُُتََُُِِٓٓػِـ ػِـ تََتاِغاِغ  طََط، ٕٚا نُب، ٕٚا نُب  طََطإيٞ إٔ نُبإيٞ إٔ نُب  قػرْيقػرْي  ٚ ُٙ ُـٛ   زََز٬ ، ؾـأخطَ ٬ ، ؾـأخطَ شِـ شِـ ؾٜؾٜ  ُـٛ
٢ٔ أأيـٞ  يـٞ  ا٤ ٚإا٤ ٚإ٤ ٗ ايؿَت٤ ٗ ايؿَتفٔٔفٔ ايٚسٔ ايٚسٛأطٛأطإيٞ ََإيٞ ََ  طنبَْٛ٘طنبَْٛ٘تََتِ ِ ٠ ، ٚنُٓت٠ ، ٚنُٓتيهِ إب٬ٟ نجرَييهِ إب٬ٟ نجرَي ٢ٔ َـان   َـان

ًُٖٗ ايٖكٗ ايٖك  ٠ٔٔ٠خاٚخاٚايٖطايٖط ًُٖٝـ ، ؾ َٖـ ا نبَـ ا نبَـ ٝـ ، ؾ َٖـ ط ٚ ُُـ   ٍٍََعُُعط ٚ ُُـ ؿ ُ٘ مت َشمت َش.. أضِز.. أضِز  ُُ٘٘ؿ ُ٘ عـ ، . قـايٛا :  ، . قـايٛا :    عـ
، قاٍ : ، قاٍ :   قايٛا ئ ْصع٘ ٜا ضغٍٛ اهللقايٛا ئ ْصع٘ ٜا ضغٍٛ اهللثِ ثِ يكس قسم ؾُٝا قاٍ ٜاضغٍٛ اهلل ، يكس قسم ؾُٝا قاٍ ٜاضغٍٛ اهلل ، 

ُ٘أؾَتأؾَت  ٫ٌٌِِ ، َب٫ ، َب ُ٘طٜ ٍ اهلل ، قـاٍ : ٫ ،  ٍ اهلل ، قـاٍ : ٫ ،  ٓهِ ، ؾكايٛا : بٌ ْٗب٘ يـو ٜاضغـٛ  ٓهِ ، ؾكايٛا : بٌ ْٗب٘ يـو ٜاضغـٛ  ََٔٔ  طٜ
ٔ ، ؾأعٛاِٖ َا٥ـ١ زٜٓـاض ، ؾكـايٛا : ضنـٝٓا ٜاضغـٍٛ اهلل ،      ٔ ، ؾأعٛاِٖ َا٥ـ١ زٜٓـاض ، ؾكـايٛا : ضنـٝٓا ٜاضغـٍٛ اهلل ،      ََُُايٖجايٖج  ع٢ع٢زٔؾزٔؾ  ََِِٔٔٔٔ  ٫بٖس٫بٖس

ِْ  yy  ؾأخصٚا إا١٥ زٜٓاض ٚتطنٛا اؾٌُ ، ؾكاٍؾأخصٚا إا١٥ زٜٓاض ٚتطنٛا اؾٌُ ، ؾكاٍ ِْيًذٌُ : أ   ٘ٔ٘ٔدٔـ دٔـ ََٛٛئئ  طْْطسُُس  تََتيًذٌُ : أ
ْـ٘ ضدـٌ ٜـتهًِ ،    ْـ٘ ضدـٌ ٜـتهًِ ،    أأخـص ٜطغـٞ ٚن  خـص ٜطغـٞ ٚن  غـ٘ ٚأ غـ٘ ٚأ أأاؾُـٌ ض اؾُـٌ ض   اهلل تعايٞ ، قايٛا : ؾطؾعاهلل تعايٞ ، قايٛا : ؾطؾع

ٚبعـس شيـو ٚنـع ؾُـ٘ عًـٞ خـس       ٚبعـس شيـو ٚنـع ؾُـ٘ عًـٞ خـس       َـطات ،  َـطات ،    ٚايطغٍٛ ٜكـٍٛ آَـٌ ثـ٬خ   ٚايطغٍٛ ٜكـٍٛ آَـٌ ثـ٬خ   
خــص ططٜكــ٘ ٗ ايكــشطا٤ ، َٚؿــٞ ،  خــص ططٜكــ٘ ٗ ايكــشطا٤ ، َٚؿــٞ ،  أأًــ٘ ثــِ ًــ٘ ثــِ نايــصٟ ٜكٚبنايــصٟ ٜكٚب  yyضغــٍٛ اهلل ضغــٍٛ اهلل 

ؾػأيٛٙ : َاشا قاٍ ٜـا ضغـٍٛ اهلل ؟ ٚمل مسعٓـاى تكـٍٛ ) آَـٌ ( ثـ٬خ       ؾػأيٛٙ : َاشا قاٍ ٜـا ضغـٍٛ اهلل ؟ ٚمل مسعٓـاى تكـٍٛ ) آَـٌ ( ثـ٬خ       
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ِٕ  ضاَزضاَزأأ: يكس : يكس   yyَطات ؟،  ؾكاٍ َطات ؟،  ؾكاٍ  ِٕأ ؾسعا يٞ بـج٬خ زعـٛات   ؾسعا يٞ بـج٬خ زعـٛات   ; ; ٜهاؾ٦ين ٜهاؾ٦ين   أ
عــب أَتــو ٜــّٛ ايكٝاَــ١ نُــا عــب أَتــو ٜــّٛ ايكٝاَــ١ نُــا ٔ اهلل ضٔ اهلل ض٠ ا٭ٚيــٞ قــاٍ : ) غــه٠٤ ا٭ٚيــٞ قــاٍ : ) غــه٤، ٗ إــٖط، ٗ إــٖط

٠ ايجاْٝـــ١ قـــاٍ :  ٠ ايجاْٝـــ١ قـــاٍ :  ٓت ضعـــيب ( ، ؾكًـــت : آَـــٌ ،ٚٗ إـــطٖ   ٓت ضعـــيب ( ، ؾكًـــت : آَـــٌ ،ٚٗ إـــطٖ   غـــه٤غـــه٤
ْكطى اهلل ٚأَتو عًٞ عسٚى ٚعسِٖٚ ( ، ؾكًـت : آَـٌ ، ٚٗ   ْكطى اهلل ٚأَتو عًٞ عسٚى ٚعسِٖٚ ( ، ؾكًـت : آَـٌ ، ٚٗ   00

ــٖط ــٖطإ ــ١ إ ــ١ ٠ ايجايج ــٌ اهلل بأغــِٗ    ––  وكػػاف الريػػوؿ بكػػي ينػػدهاوكػػاف الريػػوؿ بكػػي ينػػدها  --٠ ايجايج ــاٍ : ) ٫ دع ــٌ اهلل بأغــِٗ  ق ــاٍ : ) ٫ دع ق
قـاٍ :  قـاٍ :    ٕٚا بهٝـت ٜـا ضغـٍٛ اهلل ؟   ٕٚا بهٝـت ٜـا ضغـٍٛ اهلل ؟   بِٝٓٗ ( ، ؾكًت : أٌَ ، قايٛا بِٝٓٗ ( ، ؾكًت : أٌَ ، قايٛا 

، ، دابين ٗ اثٓـتٌ  دابين ٗ اثٓـتٌ  أأؾؾ، ، ٕ ٖصٙ ايسعٛات نٓت غأيت ضبٞ ؾٝٗٔ ٕ ٖصٙ ايسعٛات نٓت غأيت ضبٞ ؾٝٗٔ ٭٭
    ((3737))  ٚمل هبين ٗ ايجايج١ٚمل هبين ٗ ايجايج١

، و الطدػػػػػػػور تشػػػػػػػ كك لريػػػػػػػوؿ اهلل ، و  yy  فالجمػػػػػػػء يشػػػػػػػ كي لريػػػػػػػوؿ اهلل
   فعنػدما ظهػرت الريػال، وكاسػت تيشػر بػه ،  yyالحدواسات كاست تش كك لريوؿ اهلل 

 :كاف ر،ء مت الك ار يريي ال نم 

    يٝ٘ يٝكتً٘ يٝ٘ يٝكتً٘ إإؾذطٟ ؾذطٟ ، ، ا٤ ش٥ب ٚعسا عًٞ ٚاسس٠ َٔ ايػِٓ ا٤ ش٥ب ٚعسا عًٞ ٚاسس٠ َٔ ايػِٓ ؾذؾذ ، ،  

ؾتعذب ايطدٌ ٚقاٍ : أش٥ـب  ؾتعذب ايطدٌ ٚقاٍ : أش٥ـب  ، ، ُٓعين ضظقٞ ؟ ُٓعين ضظقٞ ؟ أأؾكاٍ ايص٥ب : ؾكاٍ ايص٥ب : 
عذـب َـٔ   عذـب َـٔ   بـٌ ا٭ بـٌ ا٭ ، ، ٜتهًِ ؟ ؾكـاٍ ايـص٥ب أتعذـب َـٔ ٖـصا ؟      ٜتهًِ ؟ ؾكـاٍ ايـص٥ب أتعذـب َـٔ ٖـصا ؟      

ٓـ    ٠٠خًـ ٖصٙ اؿطخًـ ٖصٙ اؿط  yy  ٕ قُسٕ قُسأأشيو شيو  ٓـ  ) ٜككـس إسٜ ( ٜـسعٛا ايٓـاؽ   ( ٜـسعٛا ايٓـاؽ     ١١) ٜككـس إسٜ

                                                 

(
ٖٚ

 مخ صر اعب ا يماف ل ح دمك .، والمنهاج    روام ابت ما،ه يت  بي  مامه (
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  يهٔ َٔيهٔ َٔ؟ ؟ يٝ٘ يٝ٘ إإشٖب شٖب أإٔ ٕ أأضٜس ضٜس أأْا ْا أأقاٍ : ٚقاٍ : ٚ، ، ْت ٫ تسضٟ ْت ٫ تسضٟ أأيٞ اهلل ٚيٞ اهلل ٚإإ
ْا .ْا .أأوطؽ يٞ غُٓٞ ؟ قاٍ ي٘ ايص٥ب : وطؽ يٞ غُٓٞ ؟ قاٍ ي٘ ايص٥ب : 

((3838))    
لػي لف يػديوم  سػه يريػد   ي ..!!.. ، فالمئب يحرس ال نم ي ي يؤمت الر،ء بػاهلل 

 ...!!...لي اهلل لسمهب سحت ؟ ل عرفوا فضء الديوم  فايت..!!.. ، اهلل 

  ٚسهـٞ يـ٘ َـا سـسخ     ٚسهـٞ يـ٘ َـا سـسخ     ، ، َـٔ  َـٔ  آآٚٚيـٞ ضغـٍٛ اهلل   يـٞ ضغـٍٛ اهلل   إإصٖب ايطدـٌ  صٖب ايطدـٌ  ــؾؾ--  
ؾكــاٍ يــ٘ ايطغــٍٛ : ٫ ؽـــ ، ؾكــاٍ يــ٘ ايطغــٍٛ : ٫ ؽـــ ،   --  وغدػػر واهػ  بػػهوغدػػر واهػ  بػػهاػػاكا فػي كػػةـ الػمئب اػػاكا فػي كػػةـ الػمئب   وكػافوكػاف

ٚٚدــس ايــص٥ب ٚٚدــس ايــص٥ب ، ، صٖب بايؿعــٌ صٖب بايؿعــٌ ــؾــؾــ، ،   اا٤٤بٗــِ غــٛبٗــِ غــٛؾًـٔ ٜؿعــٌ ايــص٥ب  ؾًـٔ ٜؿعــٌ ايــص٥ب  
ٜـ   ، ، صبح ايطدٌ ي٘ ْعذ١ صبح ايطدٌ ي٘ ْعذ١ ــؾؾ، ، ساضغٟا يًػِٓ ساضغٟا يًػِٓ  ٜـ   ٚقاٍ يـ٘ : ٖـصٙ ٖس ْـو  ْـو  يـو ٭ يـو ٭   ١١ٚقاٍ يـ٘ : ٖـصٙ ٖس

  ..    سطغت ايػِٓ سيت ضدعتسطغت ايػِٓ سيت ضدعت
وكاسػت ت ويػء بػه لدػه لوكاست تش كي ،   ريوؿ اهلل  فح ي الحدواسات تعرؼ ريال

 . هلده ص وات اهلل ويةمه ي دلوكاست تديو ، 

\\\ \\\  
RR    ِِ٘٘قِِقسََسعََع  ُبُبِِٝٝطِِط..  yy  

 :ث يت طديه وال يرج فحد  ،  yy  ما يرمه 

                                                 

(
ٖٛ

 .  دريبي يعدد الخروام  بو سعدم يت   (
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سػ  بػػت مالػػب (  ـ يػػددسا  ـ يػػ دم    فاػد كػػاف ينػػاـ ظهػرا   يادػػء ( ينػػد السػددم 
وتعصػرم ، اديػء فكاست تحضر منادية وتجمػع العػرؽ فػي المن،  yy  وكاف ك در العرؽ

هػػم كػػء وايػػدة مػػنهت ووتوتدهػػا النسػػا  المسػػ مات ف    ،ي ػػي تم  ػػئ الز،ا،ػػ  فػػي ز،ا،ػػ
 ....: همت يرم ةمطر 

  ٍُٜغُُغضَضَ  ٜٜٜٜكٜٜكِِٝٝتََتاِغاِغؾٜؾ ٍُٛ ٕٔبٔبٔ  حُُحػََػُُِِتَتَ  ََََٖٖٞٞٔٔٚٚ  ٣ّ٣ِِّٛٛٗ َٜٗ َٜ  yy  اهلٔلاهلٔل  ٛ ٕٔا ٢ٌسٔسِِٓٓٔا ٜ٢ٌ   ؾكاٍ :ؾكاٍ :  ،،  ٜ

ــََََ   َٖ ــا َٖ ــصََصا ــا َٜ ــ  ّّٖٖأأا ا ا َٜ ــَغ ــكٜكٜؾٜٜؾ، ، ِٝ ؟ ِٝ ؟ ًًَٔٔغ ــاٜي ــ  ِتِتاٜي ــ: َٜ ــا َضا َض: َٜ ــُغ ٍَُغ ٍَٛ ــْْٔٔ  اهلٔلاهلٔل  ٛ ــَػ ــِِْْ٭٭اا  ا٤ُا٤َُػ ــَك ــ  اض٢اض٢َك ــٔد   ٦ِِ٦ََٔٔٔد
ٕٜبٔٔب ٕٜا ٢ٌأزأزََٓٓا ٢ٌٜــ ٍَٜكــٜكــؾٜؾٜ  ،،  قــٜوقــٜوطََطعََع  ََٔٔبِِبًٝــًٝــََٜٜٛٞٛٞ  ٜــ ٍَا ٢ًًٗٔٔا : َغــا : َغــهٜلــهٜلــ  ا ٝ٢ٗ ، ، ؟ ؟   ٘ٔ٘ٔٔبــٔبــ  ََٔٔعِِعََِٓٓكــِكــا َٜا َٜاَشاَشََــََــ  ٖٖٔٔٝ
ُْ  ًًٖٖٔٔٞٞكٝٝكؾٜؾٜ  ....  ُُٖٖٔٔٗٗتَتَيٜيٜأأػََػؾٜٜؾ  :ُْ   ..((3939))ا ا َََٓٓٝبَٝبطٔٔط  ٘ٔٔ٘بٔبٔ  حُُحًًٔٔكِِك: 

 .دب ص   الط   فدصي  مت ،  ي سضع منه ي ي طدينا 
  تظػػء رائح ػػه الشػػري  يػػد م ي ػػي ذا يػػ   ل yy  ولػػم يكػػت ذلػػب فاػػ  ، بػػء كػػاف

غدػر كػء الػروائ  ال ػي تصػنع فػي   هاصػ  رائحػ yy  ف رائح ػهفي يدم دهرا ، وذلػب و
وسحػت ...... الخ ػد   فػي ،ن ػ  ، واسما صنعت فػي الجن ػ، و غدر ذلب  و باري   مريكا  

لػػد  بهػػا دورات مدػػام   والجن ػ  ، فػنحت بعػػدما سػػدهء الجن ػػ، يػنكوف كػػملب اف اػػا  اهلل 
 :ذلب  معنك في yy  كء ؟ ماؿوفكدف تخرج فضةت ا، ها بوؿ وال غائ  وال فد

  َٞعََع  زُُزطُُطدِِدتََتغََغ ًَٞ ٕٔ  ١ٔٔ١شََشا٥ٔا٥ٔطََطنٜنٜ  ُُ٘٘تُُتشََشا٥ٔا٥ٔضَضَ  م٣م٣طََطعََع  ٦ََ٦ََِِٖٖٔ٘٘ٔٝٝ  ً ٕٔا   ((4040))  ؤٔوػِِػا
  لكػػت هػػمم الخاصػػد  كاسػػت لريػػوؿ اهلل   ،وهػػما مػػا يػػدحدث لنػػا ،مدعػػا فػػي الجن ػػ

yy ملب ...:، لطدب مت رائحه المسب  فكاف يرمه ، في الدسدا   هاص 

                                                 

(
ٖٜ

 . روام مس م يت  س   (
(
ٗٓ

 روام ا ماـ  يمد والشدخاف وال رممي يت يمر بت الخطاب (
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  َٜٕنٜن َٕا َٞعََع  ٤ً٤ًََِِشا َغشا َغإإ  ا ًَٞ   ٕٖٕٖإإ  ٌٌِِبَبَ  ا ،ا ،َٛعَٛعبُُبغِِغأأ  ٙٔٔٙسٔٔسٗ َٜٗ َٜ  ١ٝٝ١شََشا٥ٔا٥ٔايٖطايٖط  ٌٌِٜٜٗٗٛٛ َتِ َتََُُِِٗٗٓٓٔٔ  سٕسٕسََسأأ  ً
َِٕ ٜنِ ٜنُُٖٖسَسَسََسأأ َٕا ٢ٍغُُغضَضَ  ِِٔٔعََع  ٦ََ٦ٌٌََا َغا َغشَشَإإ  ا ٛ٢ٍ   ًًََٜٜٞٞعََع  ُفُفطٖٖطعَعَتََت، َٜ، َٜ  ُُٙٙسِِسذٔٔذََٜٜ  ًًِِِِٜٜؾٜٜؾ، ،   yy  اهلٔلاهلٔل  ٛ

ٍُغُُغضَضَ  اَضاَضغََغ  ُحُحِِٝٝشََشؾٜٜؾ، ،   ٔ٘٘ٔتٔٔتشََشا٥ٔا٥ٔضَضَ  ََِِٔٔٔٔ  ٘ٔ٘ٔأْأْهٜٜهََََ ٍُٛ   ١ٝٝ١شََشا٥ٔا٥ٔايٖطايٖط  ِتِتاَْاَْنٜٜن، ،   yy  اهلٔلاهلٔل  ٛ
  yy  ((4141))  ِِ٘ٔ٘ٔٝٝيٜيٜإإ  ُبُبُُٖٖصِِصََٝٝؾٜٜؾ، ،   ٤ٛط٢َٜل٤ٛط٢َٜلاياي  ٤ُ٬٤ُ٬ُُِِتََت

 .......... :هواسي لوفي الحاداه يا 
ف ينع هػا ، ...  يد  الحسد  ، والمعنوي  ، ال يس طدع  yy  وصاؼ ريوؿ اهلل 

وريػوؿ اهلل مػػد بشػر بػػه ، ف ر،ػة مػػت كيػار ال ػػابعدت  ي ػػي .....و يصػ ها ي ػػي يادا هػا  
 ي اوسه :وماؿ لهم ف

  ََٜ٢ٌ٢ٌِِٖٖأأ  ََِِٔٔٔٔ  ٌٌْْدُُدضََض، ، ْٞ ْٞ طََطايٝكايٝك  ؼْْؼََِِٜٜٚٚأأ  ٌٌََعٔٔعأبأبايٖتايٖت  طُُطِِٟٝٝ َخٟ َخسٔسٔعِِعبَبَ  ََِِٔٔٔٔ  ِِِِٝٝهٝٝهتٔتٔأٜأ  
ٕٜ  ََََٔٔٔٔ  ُُ٘٘عََعََََََٓٓ، ،   ٢ٕ٢ٕطََطََٜٜ  ِِِِيٜٜيٞ َٚٞ َٚبٔبٔ  ََٔٔآََآََ  ٢ٔ٢ََُُٔايَٝايَٝ ٕٜا ٖٞإإ٧ ٧ ذٔٔذا ٖٞي فكاف ك ما فكاف ك ما   --  ٘ٔ٘ٔأَٚأَٚبٔبٔ  ُُٙٙطٗٗطبٔبٔ  ي

غدرؾ غدرؾ   ولد  ليولد  لي، ،   ةةسا ويددسا ويدد  تاوؿ له : لمت ت ركني و تاوؿ له : لمت ت ركني و   yy  لي ريوؿ اهلللي ريوؿ اهللللياوؿ لها  ذهب ياوؿ لها  ذهب 

  فريوؿ اهلل ماؿ ينه هدر ال ابعدتفريوؿ اهلل ماؿ ينه هدر ال ابعدت، ،   yy  مرم الي اهلل وييعث السةـ لريوؿ اهللمرم الي اهلل وييعث السةـ لريوؿ اهلل  م م فدس   فدس   ، ، 
ِٜا َضا َضشََشإإؾٜؾٜ  -- ِٜأ ُُُُُٙتُُتأ ُٛٙ ُٙػُُػِِّّبَبَؾٜؾٜ  ،،  ٛ ُٛٙ ًًُٙٝٝغََغََٚٚ  ٬َٔ٬َََٞٞٔغََغ  ٛ ُٛٙ ٛ  ُٕ ُٕأ ُ٘ؾٜٜؾ، ،   ِِِِيٝهيٝه  ََٛٛعََعسِِسََٜٜ  أ ُ٘إْٖ   اُباُبذََذتََتػِِػََُُ  إْٖ

    ((4242))  ططهُُهََََُُٚٚ  ١ٜٜ١َٝعَٝعبٔبٔضَضَ  ََِِٔٔٔٔ  طُُطجَجَنٞٞنأأ  ٔ٘٘ٔتٔٔتاَعاَعؿٜٜؿٞ َؾٞ َؾؾٔؾٔ  ٌٌُُخُُخسِِسََََٜٜٚٚ، ،   ٠ٔٔ٠ََٛٛعِِعايٖسايٖس
ينػادي فػي   فسددسا يمر كاف فػي كػء يػن   ،عربدكير مي د دت في الجزيرة ال وكاسا 
ف ،ػا  فػي يػاـ  لػي ! ، لويػ  ؟ ياولػوف : ال  يو،د بدنكم  هء الدمت  يا : مويم الحا 

                                                 

(
ٗٔ

 .  هر،ه اليزار و بو يع ي يت  س   (
(
ٕٗ

 . روام ال رممي وابت ما،ه والحاكم مت يديث ييد اهلل ابت ابي الجديا  (
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لدػػه لوذهػػب ، فهم  سػػه ياصػػدم ف ػػم يعػػر  ، يػػمه  ويػػ   : يو،ػػد معنػػا رايػػي غػػنم ومػػالوا ، 
 دع لنػػا  ...لػػه : ومػػاال،  yy  ام يػػةـ ريػػوؿ اهللفسػػ ما ي دػػه وب   ػػ، ومعػػه يػػددسا ي ػػي 

مػاؿ لهػم : ، مػالوا : سعػم ..!!.. ، ؟   yy  هػء ر يػ م ريػوؿ اهلل.... ماؿ لهم : ،  ...
فاػػػاؿ لهػػػم ..!!.. ، وصػػػاؼ  ال ػػػي يػػػمعناها االف وفوصػػػ وم لػػػه ا؟ ،  مػػػا وصػػػ ه ..... 

:.......   
 ،..!!..لسكم لم تروم ي ي يادا ه 

، مػػػر يػػػت هػػػما او  ف يػػػددسا يمػػػر يػػػوؿ كيػػػار الصػػػحاب ي ػػػي ..!!.. ، اي ػػػاروا ف
 ومالت :...،... هت السددم يائش  ف ني  

  ٜ٘ٝخٔٔخأأا ا ََََََِِٜٜٛٛ  ُتُتِِٓٓس ٝنس ٝنكٜكٜؾٜٜؾ، ،   ٠ٟ٠ٟسََسأسأسََٚٚ  ٠ٟٟ٠طٖٖطََََ  ُُ٘٘تُُتِِٜٜأأضَضَ  سِِسكٜكٜيٜي ٝٝ٘ ٢ٍغُُغطََطئئ  اٟاٟبَبَِِٛٛثَثَ  ٝ ٛ٢ٍ   yy  اهلٔلاهلٔل  ٛ
ِْؾٜؾٜ  ،، ِْا ٕٔؿٜٜؿٜٜٛٛا ٕٔأ ا ٍُغُُغضَضَ  ٌٌََخََخََسَسَؾٜٜؾ، ،   ٠ٝٝ٠طََطبِِباإلاإل  ِتِتعَعَقٜٜقََََٚٚٚٚ، ،   اُحاُحبََبكِِكأ ا ٍُٛ   ًًٖٖٜٜٞٞعََع  yy  اهلٔلاهلٔل  ٛ

ِٜضََض، ،   ض٢ض٢ضِِضا٭ا٭  ََٞٞيَٜيَٜإإ  ا٤ٔا٤ََُُٔايٖػايٖػ  ََِِٔٔٔٔ  ا٤َا٤َنََنأأ  ٢ٗ٢ٔٗ٘٘ٔدِِدََٚٚ  ََُُٕٕٔٔ  ْٛضْٛضُُْْ  زََزطََطدََدؾٜٜؾ ِٜأ َٞعََع  ُتُتأ ًَٞ   ٥ٔ٥ِِ٘ٔٔ٘ٛٛٔنََن  ً
َٗؾٔؾٔ  ُتُتعِِعنََنََٚٚ ٚ ََٚ  ٠ٜ ،٠ٜ ،ط٢ط٢بِِباإلاإل َٝٗ ـٜ  ااٝ ـٜا     ((4343))  ِِٜٜ٘٘ٝٝا

يػيحاسه و تعػالك هػما ميساً مت النػور الػمي  وديػه اهلل ،  ت رضي اهلل ينها فاد ر 
 اهلل ويةمه ي ده . النيك الكريم ص وات
 له وصحيه وي م .آوي ي  yy  يددسا محمد وص ك اهلل ي ك

\\\ \\\ 

                                                 

(
ٖٗ

يت يائش  رضي اهلل ينها وابت يساكر بزيادم :    فوهيرته فااؿ : يا  yy  روام الندسابوري في ارؼ المصط ي (
 يمدرا  الويء هم الويء لمت يـر النظر الي و،هي (( .





 

 

  ______________________________________  يجأَيجأَايباب اايباب ا
ُ٘ الُعِعَنٙ ِلَجِنٔع الَعاَله ُ٘ الُعِعَنٙ ِلَجِنٔع الَعاَلهالسَِّحَن   ______________________________________  السَِّحَن

RR  ََُُُّّّٗٗبُُباليُّالي  ُ٘ ُّ٘ السَِّضاَل ُ٘  ّ السَِّضاَل َّٔ ُّ٘ اخُلُصِْص َّٔ   اِلُنَخنَّدٓ٘اِلُنَخنَّدٓ٘  ّ اخُلُصِْص
RR  ِٔالَتالَت ِٔهل ََّّٗٗبُُباليُّاليُّبِِب  فُُفهل

RR            ََََّّّّٗٗبُُباليُّاليُّ  ظاُٜفظاُٜف  
RR  ٍِالػَّالػَّ  اُواُوكََكمََم ٍِا   ::  ددا

  تْحٔد الػَْدتْحٔد الػَْد**    الالال ّالهَنال ّالهَنغَْد اجلَنغَْد اجلَن**::11
  ُُال علٔال علٔاألعَناألعَن  سُضسُض: َع: َع33    ٗٗخسخسآلآلألحْال األحْال ا  : غاٍدّا: غاٍدّا22
ِٜخَصخَص  غَُْدغَُْد  ::44 ِٜا   ص األغٔاٛص األغٔاٛا

RR  ازازرََرازٗ ّاإلِىازٗ ّاإلِىػََػالِبالِب  اُواُوكََكمََم  

RR  إىل الهَنْٗ إىل الهَنعِِعالدَّالدَّ  اُواُوكََكمََم َّْٗ َّاالت اإلهل   ٘٘االت اإلهل
RR  ريرييِِيساج امُلساج امُلــــــالطِّالطِّ  اُواُوكََكمََم  
RR  ريريل الهِبل الهِبــــططالَفالَف  اُواُوكََكمََم    RR  ال٘ال٘ضََضالسِّالسِّ  اُواُوََََمََم  
RR  َُّ٘السَّالس ُ٘مح   املاملٔع الَعٔع الَعجلِنجلِن  ٕٕعَنعَنالُعالُع  مح
RR  َسَٚسٚــــــُ٘ اِلُهِبُ٘ اِلُهِبــــــِعَنِعَنالِيالِي  RR  َنَ٘ن٘ــُغِهُس اليِِّعُغِهُس اليِِّع  



 

 

  
  

              
                

                      
                

             
UU  4545--4747  SSحزابحزاباألاأل  



 

 

ُِٝع ايَعامل ٢َُ جَل ُِٝع ايَعاملايسَّمح١ُ ايُعظ ٢َُ جَل   ايسَّمح١ُ ايُعظ

RR  ُّ((11))ٚ ايسَِّضاَي١ ٚاخلُصِٛص١َّٝ امُلَشَّد١ٜ ٚ ايسَِّضاَي١ ٚاخلُصِٛص١َّٝ امُلَشَّد١ٜ   ٠ُُ٠ََّّبُُبايُّاي
  

هطػاب تك دػف :ييػدت  ايندما يشػكء رئػد  الجمهوريػ  وزارة ،ديػدة ، يصػدر لهػ
 ي ف رتها الماي   .لها المهاـ المنوط  بها ، واويماؿ المك    بها ف

كػء ريػوؿ بريػال  محػددة   ييحاسه وتعػالي ك ػف   وهلل الم ء اوي ك ، ف جد الح   
بهػػا ، فمػػ ة يػػددسا اػػعدب كػػاف تك د ػػه  هتك دػػف بػػّدت لػػه فدػػه مهامػػه ال ػػي ك   ػػوهطػػاب 

   يدث ماؿ :، نا مهم ه بدنهم مه ميد  لاو  هحهما في هطابوض  ، بومريت  هندت بعد ال ويدد 

                                       
                    SSٛالشعراٛالشعرا    

 لاومه:  هها ، بدّنها في مولكاست  هةمد  ك   ومهم  يددسا لوط  

                                           
                                         انشعزاءانشعزاء  

ل ك دػف   ايػ جاب،  ما مهمػ  يػددسا مويػك فكاسػت رفػع الظ ػم يػت بنػي ليػرائدء 
  يدث ياوؿ له :، له بملب  اهلل 

                                           
                     SS  ٛالشعراٛالشعرا  

                                                 
1
زاجع تُأنُا نٓرا انًٕضٕع يٍ انزأٚح انعايح تانثاب انثانث ، تحت يثحث " انُثٕج ٔ انسسانح "  ((

 آخس.فٗ نقاء 
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 وهكما باد  اوسيدا  .

النيػػوة ، و الريػػال  ،  تشػػعيت للػػك سػػايد دت  : ، yy  لكػػت مهمػػ  يػػددسا محمػػد
 .ة يو  هري ك ف بها في منصب الن   فهناؾ مهم  ك ف بها في منصب الريال  ، و 

اوسيدػا  والمريػ دت صػ وات  اه  ػف يػت yy  ف يػددسا محمػدو ....: لماذا ؟
ف كػػػء سيػػػي وريػػػوؿ كاسػػػت لػػػه ف ػػػرة محػػػدودة ،  مػػػت يدػػػث ، اهلل ويػػػةم  ي دػػػ   ،معػػػدت 

 له ريال اف : yy  لكت يددسا ريوؿ اهلل، فا   هري ه اهلل للك موم وزماف مع ـو ، و 
ا نػلػد  سيد   yy  ريال  يام  الي ،مدع الخ   ، وهمم مت وظػائف النيػوة ، فهػو

 بم ػػه ، وسيػػي لنػػوح ومومػػه ، وسيػػي لعدسػػي ومػػت معػػه ، وكػػمل دـ و آلي يػػس، و لسمػػا  فاػػ 
 سيي لجمدع اوسيدا  والمري دت و ممهم .

، وتربدهػػػػا ، ت ػػػميها ..... فوظد ػػػ  النيػػػوة مهدمنػػػػ  ي ػػػي ،مدػػػػع ماامػػػات اوسيدػػػػا  
فهػػي وظد ػػ  اػػام   مػػت  ..... ، yy  وتمػػدها بمػػدد النيػػوة مػػت يػػدد اوسيدػػا  ، وتوالدهػػا
 هاص  . هم   ما وظد   الريال  فهي لنا معشر ، الخ اـ  اليد  للك
  مػائة :ه لوبي ذر يدت ي سيدا  الساباوف الميت  اار للك ،م  هم في يديث اوف

 :  yy  فااؿ..، ؟  yy  كم يدد االسيدا  والمري دت يا ريوؿ اهلل 

  ََََـٕأأ  ١ٝٝ١ا٥َا٥َ ـٕي َٕطُُطؿِِؿعٔٔعََٚٚ  ٠١٠١عَعَبَبَضِِضأٚأََٚ  ي َٕٚ ـٔأأ  ٚ ـٔي     يبٍّيبٍََّْْ  ي
 : yy  فااؿ..، د المري دت منهم ؟ كم يد  ذر : وب فااؿ 

  َ٣ٍغُُغضَضَ  ط٠ٜط٠ٜؿََؿعََع  ٬١ٝٝ١َث٬َثثَثَََٚٚ  ١ٕٕ١ا٥َا٥َََََ  ٬١ٝٝ١ُث٬ُثثَث ٛ٣ٍ ٛ    
، وكػملب  yy  في  ممهم ميء بع ػ  yy  هؤال  ،مدعا كاسوا سوابا يت يضرته

 : yy  ولملب ياوؿ فدهم،  yy  م   بعد بع  ه في  الع ما   هء الخشد  وره ه
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  ِْأَٖأَٖ  ا٤ُا٤ًًََُُُٜٜعُُع ِْيت نأ   ..  ((    يي  تخريجه  يي  تخريجه، ، ٌٝ ٌٝ ا٥ٔا٥ٔطََطين إِغين إِغا٤ َبا٤ َبََٝٝبٔٔبيت نأ
السػابادت ، وريػوؿ الةياػدت ، والمريػء ل خ ػ   ،معػدت ، فهػو  سيي   مويد هلكن

دة صػايب ،مدػع الكائنػات ، فهػو ويػ المةئك  ، وسيي   ، وسيي   ي الجت  وسي  ، ا س   سيي  
 .النيو ة الجامع  الكام   

يػػال  ميػػء بع  ػػه ، فنػػابوا ينػػه فػػي تي دػػ  الر ، بعػػخ اوفػػراد  ؼ اهلل ومػػد اػػر  
  مومػا فح ػظ فػدهم ماػاـ ال ي دػ  ينػه فنسب ريػال هم للػدهم ، وهػص  ، وزاد في تشري هم 

yy ، ا ماـ  بو العزائم  في ذلب ياوؿ، و  مسه ال سيي  بعدفي  م ه و : 

ٖٛ  حمُدحمُد    البٝبالبٝب    َٔ قبٌَٔ قبٌ  ايسضٌايسضٌ ْٖٛ   اهلادٟاهلادٟ    البٝب البٝب     ٖٖٚٛٚٛ    اب٘ابْ٘

  بٛدادبٛداد        ْ س٠ ْ س٠         ََٓ٘ٓ٘      ٜسجٕٜٛسجٕٛ    ريِٖريِٖغغٚٚ  َٛض٢ ٚعٝطٞ ٚاخلًٌَٝٛض٢ ٚعٝطٞ ٚاخلًٌٝ

  َسادَساد            بهٌبهٌ      ؾاشٚاؾاشٚا      ٘٘ٚبؿ ًٚبؿ ً  حملُدحملُد        أ١َ أ١َ         ٜهْٛٛاٜهْٛٛا    زغبٛازغبٛا

  ايٛقادايٛقاد  بطساج٘ بطساج٘   ٜ٪َٓٛا ٜ٪َٓٛا       إٔ إٔ   ي٘ي٘    عاٖدِٖعاٖدِٖ  ايكسإٓ ايكسإٓ     ٚمبخهِٚمبخهِ

، الػمي يظهػر ينػدم واضػحا تمامػا  مهو ويػد: ......  yy  وهكما فريوؿ اهلل
 م ػا ريػال ه  تػه ميػء ه ػ  الخ ػ  ،يو  يدػث  ف س: ... ة ومااـ الريال  ال رؽ بدت مااـ النيو  
 . yyه فمنم سزوؿ الويي ي د

RR٠٠ََّّٛٛبُُبايُّايُّبِبِ  ُفُفهًِٝهًِٝايَتايَت  

 ة ؟ النيو  بومصط اة  هلحيدي م ي كاف ال ك دف مت اهلل 
يػا ريػوؿ اهلل م ػي   فاػاؿ :...،  هما السػؤاؿ yy  يوؿ يددسا مدسرة ريوؿ اهلل

 : yy  فااؿ ...، ا ؟كنت سيد  
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  ََٚسٔٔسػََػاٜؾاٜؾ ٚ ََٚ  ٚح٢ٚح٢ايٗطايٗط  ََِِٔٔٝٝبَبَ  ُُّّزَزَآٚآ    ((11))  
ف  ي كػائت ال يخ ػو  ف ، و.. ال ، ..وهء هناؾ اػئ ال هػو روح وال هػو ،سػد ؟ 

  يكػػوف رويػػا ،  و  ف يكػػوف ،سػػدا ،  مػػا الػػمي ال يكػػوف رويػػا وال ،سػػدا فهػػو الاػػي
دـ ، ومػػد وضػػ  ذلػػب الحػػديث آسػػه كػػاف سيدػػا ميػػء ه ػػ   وهػػما يعنػػي اسػػه يريػػد  ف ياػػوؿ 

 -يدث ياوؿ : yy  ددسا العرباض ابت ياري  يت ريوؿ اهللاوهر المي يرويه ي

  ْٚائهَتأب   اهلٔلاهلٔل  سَس٢َِِٓٓ ٔع٢ ٔعإْٚإ ّٚ ّٚ ائهَتأب ٔؾ٢ أ ٌَبٔٔبايٖٓايٖٓ  ُُِِاَتاَتـٜـٜٔؾ٢ أ ٌَٝ ٞ ٞ ؾٔؾٔ  ٍٍْْسٔسٔذََذُُُُِِٓٓيٜيٜ  ََّّآَزآَز  ٕٖٕٖإ٢إ٢ََٚٚ، ،   ٝ
    ((22))٘٘تََتََٝٓٝٓطٔٔط

 ،سوارهم  صء النيددت والمري دت ، وير   هوذلب الس
 تعالي: هو موؿ اهلل .... ، ....ة فخطاب ال ك دف له بالنيو  

                                                    
                                                     

                  SS  االحزاباالحزاب    
 فاد ،ا  في موؿ اهلل تعالي: ، ..... يال  ما هطاب ال ك دف بالر  

                                           
                                             

                                                 

(
1
أخسجّ انثزاز ٔانطثساَٙ فٙ األٔسط ، ٔأتٕ َعٛى عٍ اتٍ عثاس ، ٔأحًد ٔانثخاز٘ فٙ تازٚخّ  (

 ٔانطثساَٙ ٔانحاكى ٔانثٛٓقٙ ٔأتٕ َعٛى عٍ يٛسسج انفجس .

(
2
 . أخسجّ انحاكى ٔانثٛٓقٙ ٔاحًد عٍ انعستاض تٍ سازٚح (



ًِ ِّد اخَلالٜل ع        213       َقِدر َس

















 

 

                     SS.ٗالبكرٗ.البكر  
لػم  ف اهلل  سجػد ، سيدا  السػابادت طابات ال ك دف المو،ه  لبا لخسف و سظر 

 : همئسما هاطب االسيدا  فدها بايماليا منها بالنيوة و  ي     

                                                 
UU2424SS   هىد هىد      

                                     SS  ٌُٓايٌُٓاي    

                                               
                          

  UU224224SS   املائدج املائدج      

                                            
                                           

UU  2626  SS   م م  ،،  

اف  حػه بػال عظدم ،  هم ولمامهم ص وات اهلل ويةم  ي دػولكت يند هطاب زيدمه
   هفي مول            ). 

وك مػػػ                ييػػػارة مغدػػػر مػػػا ت دػػػد، ( ت دػػػد معػػػاسي ك دػػػرة     
           )....... :...... سػػػػػه  ريػػػػػء لإلسػػػػػ  والجػػػػػت   فهػػػػػي تػػػػػدؿ ي ػػػػػي  ،

بػػػػء و،مدػػػػع مخ ومػػػػات اهلل ، دت ، والرويػػػػاسددت بدوالمةئكػػػػ  ، ويم ػػػػ  العػػػػرش ، والكػػػػرو 
  المك    ، فاد  ريء ص وات اهلل ويةم  ي د  ل جمدع. 
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ينػػد  هي دػػ ههلل ويػػةمسػػه صػػ وات ا ولػػما فاػػد يػػمعت مػػت ر،ػػء مػػت الصػػالحدت 
ييشر مومػ  بيع ػ  ريػوؿ اهلل ، ، ي ي مر ي ي ر،ء في كوكب ال ريا الي المة  او هيرو،

  : هػػػاهو محمػػػد آمفاػػػاؿ الر،ػػػء ينػػػدما ر ..، ...يػػػدهء ي ػػػدهم  yy  ولذا بريػػػوؿ اهلل
yy  مد دهء ي دكم. 

لم يكت في يػالم  yy  ف ال يشدر بريال   تدؿ ي ي ، ف صحت لوهمة الرواي  
 .يضا  ض فا  بء في العوالم الع وي  ر او

السػػةـ  هف ،يريػػء ي دػػ مػػا ورد : ...  هيؤكػػد معرفػػ  المةئكػػ  بػػه ميػػء بع  ػػوممػػا 
 .... : هم يمايدء و ل هبنلمر اهلل في  السةـ ل ن دم  هبراهدم ي ديندما سزؿ  

،ومشػي يػددسا ،يريػء وهػو ممسػب  هه   هوزو، ،  همام  هبنلاليراؽ وركب  هركي 
سنػزؿ هػا هنػا  ياوؿ له :  ، رضا بها ما  وهضرة ي يددسا ابراهدم  ـ اليراؽ ، وك ما ر ب جا

سػزؿ هػا هنػا لمػاؿ لػه : ، لػي مكػ  لتي مك  ، ف مػا وصػء وفداوؿ : ال ، ي ي تيا ،يريء ؟ 
البػد لػب  يػء :فاػاؿ ،ير ، وال زرع وال مػا  ؟ ، سنػزؿ هػا هنػا يػا ،يريػء  براهدم : لفااؿ ، 

الف هنػا يػػدولد النيػي الػمي يخػرج مػت ولػػدؾ هػما ، والػمي يػ م اهلل بػػه مػت النػزوؿ هنػا ، 
 مر .او

RR    ََٚٚ٠٠ََٛٛبُّبُّايُّايُّ  ظا٥ُفظا٥ُف  

 ي  الكريم  :فوظائف النيوة ال ي ام  ها اآل

                                                    
                                                     

                  SS  حزابحزاباألاأل        
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 وهي هم  وظائف :
 ." اً ااهد"  : yy  هس  .ٔ

 ."ميشرا وسميراً "  : yy  هس  .ٕ

 ." هذسإب الي اهلل  دايداً "  : yy  سه  .ٖ

 ." مندراً  يرا،اً "  : yy  سه  .ٗ

 ."ف لهم مت اهلل فضة كيدرا وت بييشر المؤمند" : yy  سه  .٘

، ل ادػػاـ بهػػا  ء الحػػ   يَػػمػػت مِ  yy  ف بهػػا ريػػوؿ اهلل  ػػهػػمم الوظػػائف الخمسػػ  كُ 
 دـ للك  ف يرث اهلل اورض ومت ي دها .آلجمدع طوائف الخ   مت ميء 

RR  ََََُّكََك ُّا ِٖايػَّايػَّ  ا ِٖا   ددا

يناصػر يػدي نا ي ػي  ربعػ  .... ، .... وهما المااـ لػه اه صاصػات وايػع  ،ػدا 
 ... :. ازنها فا  ط يا لإليجم

 وغدوب يضرة المات .، و،ماالت اهلل ، لكماالت اهلل  ااهداً   وال : 
 ويواؿ اآلهرة . ااهداً   هاسدا :
 يماؿ المؤمندت في الدسدا . هرة ي ي في اآل ااهداً   هال ا :
 لخصائص االادا  . ااهداً   رابعا :

المح ػوظ ، واػاهد ي ػي سعػدم وبعد ذلػب فهػو اػاهد ي ػي  يػرار ال ػوح ....... 
الا ػم ، واػاهد ي ػي مرمػوزات واػاهد ي ػي تصػريف ، ، واػاهد ي ػي الػدر،ات اتالجن  

 عالي تو  الح  ييحاسه ها الكريي ، وااهد ي ي كء ائ يجري، وااهد ي ي ه ايالعرش
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 :  وذلب مت باب موؿ اهلل ، يت همم اومور  هم  وم كوته ، لدخير  هفي م ك

                                           
               SS.الجت.الجت  

 فناوؿ :، وينو،ز الحديث يت الكماالت ال ي  ارسا للدها  

  اٍاٍاٍ ٚايهَُاٍ ٚايهَُغٗٛد اجلَُغٗٛد اجلَُ  **أٚال :أٚال :

يػد  سه لم يط ػع ي ػي هػما الجمػاؿ و، وكماالت اهلل ، فهو ااهد لجماالت اهلل 
 . yy  ولدا  الةيادت ، فهو مااـ هاص بهسيدا  السابادت وال مت او مت او، ال ميوا

 yy    ، ويدسي بػالروح ، وهػوف مويي هص بالكةـ ،ولبراهدم هص بالخ   و
 : بالرؤي 

                               SS ال كوير ال كوير  
   لػي ماػاـليػد  دسي ، ولػم يصػء  و  وكاف ذلب في مااـ          

      ... يػػػوام وكاسػػػت الرؤيػػػ  كمػػػا ياػػػوؿ العػػػارؼ بػػػاهلل تعػػػالي الشػػػد  محمػػػد ي ػػػي
 : ٖٕيةم  في ك اب     االيرا  معجزة هالدة (( ص

رؤؼيمعـمشريمتؽققػم،موالمت ؾقفموالمزعونم،موالمعؽونم،موالمطؿم،مم}}

ؿقنم،متعوظلماهللموالماغؽلورمآذعيم،موالمشريمذظؽمممومؼؿقػؿفماظقاػ

ط ػوموسقوغومعـمشريمعلوصيموالممyسـمذظؽمسؾقامطؾريام،مصؼدمرآهم

م.{{حفو م،موعـمشريمإحوريموالممشقلم

  :    بو العزائم وفي ذلب ياوؿ ا ماـ 
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  عًٞ َكاّ عًٞ َكاّ أأ  ايٓصا١ٖ زاقّٝاايٓصا١ٖ زاقّٝا    قدعقدع      ايٞ ايٞ     َستكٝاَستكٝا  املًهٛت املًهٛت     داٚشداٚش    قدقد

َّ  ١١غاٖدت زبو بايٓصاٖغاٖدت زبو بايٓصاٖ َّد   د ٚاْكطاّ د ٚاْكطاّ ٚنٝف عٔ سدٚٚنٝف عٔ سدٚنِ ِّنِ ِّ    عٔعٔ  د

فػػي ك ابػػػه    اػػجرة الكػػػوف ((  ورد الشػػػد  محػػي الػػػديت بػػت يربػػػي  ومػػد 
 :تحت ينواف ،  ٕ٘ص

وسالمموػقمعؼوممرؤؼيماٌعؾقدمجؾ مyyممبفمص اٌؼومماظذيمخصيم}}

م{{دغلمأومأوػقمعؼوممضقد م،م

الػػ  سػػه مسػػ مد مػػت يػػالم الم ػػاؿ فػػي يهػػء االاػػارة ب سػػاف الحػػاؿ ، و وهػػو كػػةـ 
 لهداكء والظةؿ :ال دي  يت ا

ودرةمصدصيماظقجقدمودرهم،وععينم،مومطونممثرةماظؽقنمَّم}}

مةظحذاتفومومإاحومطوغحًمعحرادمممممةطؾؿيمطحـم،موملمتؽحـماظ حفرةمعحرادمممم

ظـؿرتفوم،مصفلمحمؿقيمحمروديمالجؿـوءممثرتفوموادحؿفالءمزػرتفحوم،ممم

صؾؿومطونماٌرادمسرضمػذهماظـؿرةمب مؼديمعـؿرػوم،موزصفحومإديمم

ضقحؾمظحفمؼحومؼؿحقؿممممم،م،مواظطقافمبفومسؾلمغحدعونمحضحرتفمممحضرةمضربفم

بلمروظىم;مضؿمصننمظحؽمروظحىمضحدمادخحرمظحؽمعطوظحىم،مصوردحؾممممممممأ

مفضودعومواصحوهمسؾحلمصراذحممممفصؾؿوموردمسؾقم،أخصمخدامماٌؾؽممفاظق

ؼـمصؼولم;مؼومحمؿدمارتػعماأل،مظلماؼـم؟مإغوئؿوم،مصؼولمظفمؼومجربؼؾم

،مظؽحينمردحقلممم؟ميمأؼحـممسحرفمسيمػحذهماظـقبحمممأصحنغلمالمم،معـماظؾ م

عرمربحؽم،مملوعومغؿـحزلماالمبحمم،ماظؼدممأردؾًمإظقؽمعـمذيؾيماًدمم

مصؿوماظذيمؼرادمعينم؟;مصؼولمؼومجربؼؾم
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عؼصححقدماٌ ححقؽيم،مصوظؽححؾمعححرادمم،مأغححًمعححرادماإلرادةم;مضححولم

،موأغحًمتؿحورماظؽحقنم،مأغحًمصحػقةمممممممفجؾحموأغًمعحرادمألم،مجؾؽمأل

مثرةمػحذهماظ حفرةم،مممطلسمايىم،مأغًمدرةمػذهماظصدصيم،مأغًم

أغحًممشححسماٌعححورفم،مأغححًمبحدرماظؾطححوئػم،معححومعفححدتماظححدارمإالممم

ظرصعيمحمؾؽم،معومػقحهمػحذاماىؿحولمإالمظقصحؾؽم،معحومرو مطحوسممممممم

ضؿمصونماٌقائدمظؽراعؿحؽمممحدودةم،مواٌحالءمممم،ماحملؾيماالمظ ربؽم

واظؽروبقحقنمؼؿفؾؾحقنمورودكممم،مسؾلمؼؿؾوذحرونمبؼحدوعؽمسؾحقفؿمممماأل

ؿمذححرفمروحوغقؿححؽم،مصححالمبححدمهلححؿمعححـمغصححقىمممممظححقفؿم،موضححدمغححوهلمإ

جلحؿوغقؿؽم،مص ححرصًمسححوملماٌؾؽححقتمطؿحومذححرصًمسححوملماٌؾححؽم،ممم

مم.دؼؿماظؾطقوءمأفمبقطءمضدعقؽمضؿيماظلؿوءمطؿومذرصًمبفؿوموذرِّ

ضحولم;مم،مصؿوذامؼػعؾمبلم؟م،مصؼولم;مؼومجربؼؾماظؽرؼؿمؼدسقغلم

ؿومظعقوظلمص،مخرم،مضولم;مػذامظلملظقغػرمظؽمعومتؼدممعـمذغؾؽموعومت

ضولم;موظلحقفمؼعطقحؽمممهم،مصننمذرماظـوسمعـمأطؾموحد؟موأرػوظلم

غحومذاػحىمممأػحومم،مربؽمصرتضلم،مصؼولم;مؼومجربؼؾماآلنمرحو مضؾحيبممم

ضحولم;معرطحىممم،مصؼحولمعحوظلمبفحذام؟مممم،مصؼر مظحفماظحربا ممم،.ظلمربلم.إ

مضولم;ماظع و م،م

المإمفصؾماظقأغومالأوزاديمتقضلم،مودظقؾلم،مغومعرطيبمذقضلمأ

نمأوطقححػمؼطقححؼمحقححقانمضححعقػممم،مالمػححقمإمفومالؼححدظينمسؾقححم،مبححفم

اظح مممفعوغؿحمأدحرارممأ،مومف،موروادحلمععرصؿحمممف ؼحولمحمؾؿحممأحيؿؾمعـم

مسفزتمسـمريؾفوماظلؿقاتمواألرضمواىؾولم؟
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م،بلموأغًمايوئرمسـدمددرةماٌـؿفلمموطقػمتطقؼمأنمتدل 

وظحلموضحًممم؟مؼومجربؼؾمأؼـمأغًمعينمم،إديمحضرةمظقسمهلومعـؿفكم

مفذامطحونمحمؾحقبكمظحقسمطؿـؾحممممإؼلعينمصقفمشريمربلم،مؼحومجربؼحؾمممالم

،ماٌرطححق موؼؼطححعمبححفماٌلححوصوتمممم،مصلغححومظلححًمطلحححدطؿممم،مذححهم

،ماحومذظحؽمحمحؾمايحد وتمممممإو،مظحلماىفحوتمممإواظدظقؾمؼلؿدلمبفم

المؼقصحؾمم،معـحزةمسحـمايحد وتمممم،مغومحؾقيبمعؼدسمسـماىفوتمأو

ٌممـذحوراتم،مصؿحممبويرطوتم،والؼلؿدلمسؾقحيمبوإلممفظقإ عحوغلممسحرفما

م.دغلمأومأنمضربلمعـفمعـؾمضو مضقد مأسوغلمسؾؿمأسرفمعوم

مصؼولم;،مربؼؾمجصقضعًمػقؽيماظقضًمسؾلم

،ماححومجححهمبححلمإظقححؽمالطححقنمخححودممدوظؿححؽممممإ!م،مؼححومحمؿححدم

نم،مألظقحؽمالزفحورمطراعؿحؽمممإ،موجحهمبوٌرطحىممموصوحىمحوذقؿؽ

رادومأو،مومادؿدسقامضرؼؾوم،مأذامادؿزاروامحؾقؾوإاٌؾقكمعـمسوداتفؿم

ابفؿمغحق ممسحز مأو،مخحداعفؿممخص أردؾقامأ،مزفقرمطراعؿفؿمواحرتاعفؿ

م.دا ماظلؾقكمآصفؽـوكمسؾلمردؿمسودةماٌؾقكمو،مضداعفؿأظـؼؾم

ًُمفظقحمإوتعوظلمؼقصحؾمممففمدؾقوغغأوعـماسؿؼدم وضحعمسيممموط حمبو

م.صؼدمحرمماظعطوءمم>غفمحمفق مبوظغطوءمأاًطلم،موعـمزـم

واىـححونمضححدم،ملمسيماغؿظححوركمسؾححنماٌححالءماأل!م،مإؼححومحمؿححدم

ورو مذحرابفوم،مم،مترابفحوممأبقابفوموزخرصًمرحوبفوم،موتزؼـًمأصؿقًم

واظدوظيم،مطؾمذظؽمصرحومبؼدوعؽم،مودرورامبقرودكمواظؾقؾيمظقؾؿؽم

م.ملس هك...م{{دوظؿؽم
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... بو الربدع بػت يػيع فػي ك ابػه   مفي روايات ك درة منها ما رواالرؤي  ومد وردت 
 ماؿ : yy  ف ريوؿ اهلل" ... ،  ت يديث ابت يياس ا ا  الصدور م" 

     تَ تَ أ أ ْٔ ْٔ ا ٌُ بِِبٞ دٔ ٞ دٔ ا ٌُ طٜ َٕ نٜ نٜ َٚ َٚ   طٜ َٕ ا َٞ إ إ ٞ ٞ بٔ بٔ   ريرُُيؿٔٔؿايػٖ  ايػٖ    ا َٞ ي َٞ ، إ  ، إ  ٞ ٞ بٚ بٚ ضَ ضَ   ي َٞ ي ِْ    ِٕ ِٕ أ أ     ي ِْ  ا َٞ إ إ ٞ ٞ ََٗٗتََتا َٞ ي   ي
٣ّ كٜكََٜ ََ  ٣ّ ا ؾٜ  ، ؾٜ  وٜٜوشئ  شئ    سَسَِِٓٓعٔ عٔ   ـَـَقٜ قٜ َٚ َٚ   ِِٖٖثُ ثُ ،  ،      ا ٌُ بِِبا دٔ ا دٔ َٜ َٜ     : :     ُتُتًًٞٞكٝٝك،  ٌُ طٜ ا ا صَصََٖ َٖ   ٢ٌ٢ٌجِِجَٔ َٔ ٞ ٞ ؾٔ ؾٔ   طٜ
٢ّكٜٜكََُُاٞياٞي ٢ّا ـٜ  ىٝٝىطُُطتِِتََٜٜ  ا ـٜا ًًٌُٔٔا ٌُٝ ٍَ كٜكٜؾٜ ؾٜ ،  ،      ًًًًُُٜٜ٘٘ٝٝٔٔخََخ  ٝ ٍَ ا َٚ ذََذتَ تَ   ِٕ ِٕ إ إ :  :      ا َٚ ا ُ٘ ظِ ظِ ا ُ٘ ُت ٓٓ بأ بأ   ُتُتقٞ قٞ طََطتََتاسِ  اسِ    ُت ٓٓ ي   ،،    ض٢ ض٢ ُُٛٛي
ٍَ كٜكٜؾٜ ؾٜ  ٍَ ا ٖٓ    ا ٖٓ  اي ٌُ ط٢ط٢بِِبا دٔ ا دٔ َٜ َٜ     yy    : :     يبيُُباي ٜ ٌُ ٍَ كٜكٜؾٜ ؾٜ .،.   .،.   ؟ ؟   ١ٕٕ١ادَ ادَ سَ سَ   َِِٔٔٔ َٔ   يوٜ يوٜ   ٌٌَِِٖ َٖ   ٜ ٍَ ا َٜ    ا  :  َٜ  : َُ َُ ا    سُُسُُٖٖشََشا 

ٙٔ  طََطايكٚ  ايكٚ    ًًََٜٜٞٞٞ عَ ٞ عَ اسٔ اسٔ ََٓٓدَ دَ   ٜٜ٘٘ػُُػبِ بِ أ أ   ِٕ ِٕ أ أ     اهللٜ  اهللٜ    ٌٌِِغََغ ٙٔ  ا َٜ تٖتٖسَ سَ   وٜٜوتٔتَٖٔ َٖ ٭ ٭   ا  ٞ َٜ ِٝٚا عَ   ٚا عَ   ٛظُ ٛظُ ذُُذٞ  ًِٝ ًٔ٘ٔ٘     ، ،
ٍَ كٜكٜؾٜ ؾٜ  ٍَ ا ٖٓ    ا ٖٓ  اي ٓٓ  ٞ ؾٔ ٞ ؾٔ بٔ بٔ   زٖ زٖ ظُ ظُ   ِِٖٖثُ ثُ :  :      yy    يبيباي ٓٓ  ٞ اي َٞ إ إ ٞ ٞ بٔ بٔ   مَ مَ طََطدََدؾٜ ؾٜ ،  ،  دٟا  دٟا  ظَ ظَ   ض٢ ض٢ ُُٛٛٞ اي َٞ ي   ٌٌََعٔعٔبِِبايػٖ  ايػٖ    ي
َٗؾٔ ؾٔ   ؼََؼِِٝٝيٜ يٜ   ابٕ ابٕ ذََذسٔ سٔ   ـَـَيٞ يٞ أ أ  َٝٗ ِْ      َٚ َٚ ،  ،      اٟٟاابَ ابَ ذََذسٔ سٔ   ُُ٘٘بٔٔبؿِِؿُٜ ُٜ   ابْ ابْ ذََذا سٔ ا سٔ ٝ ِْ  ا   ؼٗٗؼٞ سٔ ٞ سٔ ٚٓٓٚعَ عَ   عََعٜٜٛٛكٜٜكا
ُُ ٌٚ ٌٚ ن ْٔ  ازَ ازَ َْ َْ   وٜٜوشئ  شئ    سَسَِِٓٓعٔعٔؾٜ ؾٜ ،  ،      افْ افْ َٝشَٝشتٔٔتاغِ اغِ   وٜٜوئ ئ شَ شَ   سَسَِِٓٓٞ عٔ ٞ عٔ ٓٔٓٔكٜٜكشََشًًٜٜؾٜ ؾٜ ،  ،      ًٕوًٕوََ ََ َٚ َٚ   ٍٍّّػٔٔػِْ ِْ إ إ     ن ْٔ  ا ٞ ٞ ا

َْ  ََِِٓٓٝٝبَبَؾٜ ؾٜ ،  ،  ٞ ٞ ِِّّكٔٔكُٜ ُٜ   وٜٜوبَٓ بَٓ ضَ ضَ   ٕٖ ٕٖ إ إ     ـِـِقٔ قٔ :  :      ٞوٕوٕٞٞ بَ ٞ بَ بٔ بٔ أ أ     ١ٔ١ٔػَػًًَٝٝبٔ بٔ     ازٕ ازٕ َََُٓٓ َُ  أ َْ  ا  أ تَ  ا  أ تَ  ا  أ ٞ ٞ ؾٔ ؾٔ   طُُطه٤ه٤ؿٜٜؿا 
ٍُقٝٝقأأؾٜؾٜ  !!  وٜٜوشٔيشٔي ٍُٛ   ::  ًًََٜٜٞٞعِِعا٭ا٭  ًًٞٚٞٚٔٔايَعايَع  ََِِٔٔٔٔ  ا٤ُا٤ُسََسا ايٓٚا ايٓٚإَشإَشؾٜٜؾ، ،   ؟؟  ط٣ط٣هٞٞهٛ َبٛ َببُُبأأٞ ٞ ٓٔٓٔكٜكٜبََبغََغ  ٌٌََِِٖٖ  ٛ

َُ َٜ َٜ   ُٕ ُٕ زِ زِ ، أٝ  ، أٝ    سُُسََُُسِ سِ أ أ ا ا َٜ َٜ   ُٕ ُٕ ، أزِ   ، أزِ     ١ٔ١ٜٖٔ ٜٖ ط٢ط٢بََبايٞ  ايٞ    طََطِِٝٝا خَ ا خَ َٜ َٜ   ُٕ ُٕ أزِ  أزِ   َُ ا  ، ،     ُٝبُٝببٔٔباؿٜ  اؿٜ   ٛ ََُْٛ ُْ سِِسََٝٝ، ئ  ، ئ    سُُسُُٖٖشََشا 
ْٔ َْ َْ أزِ أزِ ؾٜ ؾٜ  ْٔ ا ٍَ ا قٜ ا قٜ ََُُنٜ نٜ   ُتُتِِٓٓٞ نٝ ٞ نٝ تٖٖتٞ سَ ٞ سَ بٚ بٚ ٞ ضَ ٞ ضَ ا ٍَ ا َٕ هٜٜهؾٜ ؾٜ   ََٞٞي٤ ي٤ سَسَتََتا ؾٜ ا ؾٜ َْ َْ زَ زَ   ِِٖٖ)) ثُ   )) ثُ     ََٞٞايٜ ايٜ عَعَتَ تَ   ا َٕ ا   اَباَبقٜ قٜ   ا
ٍَقٜٜق، ، ٞ (( ٞ (( ََْْزِِزأأ  ِِٚٚأأ  ٢ٌ٢ٌغََغِِٛٛقٜٜق ٍَا   ُُٙٙسَسََٜ َٜ   عََعنََنََٛٛؾٜ ؾٜ ،  ،      َُُ٘٘ٝبَٝبدٔ دٔ أ أ     ِٕ ِٕ أ أ     عُُعٛٔٛٔتََتغِِغأ أ     ًًِِِِٜٜٞ ؾٜ ٞ ؾٜ بٚ بٚ ٞ ضَ ٞ ضَ ٓٔٔٓيٜ يٜ أأغََغ ٚ ََٚ  ا
، ،     َٖٖٜٞٞ َٜ سِِسثَ ثَ   ََِِٔٔٝٝا بَ ا بَ َٖ َٖ زَ زَ طِِطبَ بَ   تُ تُ سِِسدَ دَ ََٛٛؾٜ ؾٜ ،  ،      ٜسٕ ٜسٕ سٔسٔشِِش٫ تَ  ٫ تَ  َٚ َٚ ،  ،      ـٕـٕٝٝٝٝهٞٞه٬ تَ ٬ تَ بٔ بٔ   ٖٖٞٞؿٜؿٜتٔتٔنٜ نٜ   ََِِٔٔٝٝبَ بَ 
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َٔ ط٢ط٢خٔ خٔ اٯ  اٯ  َٚ َٚ   ٌٌََئ ئ ٖٚ ٖٚ ا٭  ا٭    ًًََِِٜٜٞ عٔ ٞ عٔ ٓٔٔٓثَ ثَ ضَ ضَ ِٚ ِٚ أٜأٜؾٜ ؾٜ  ٜ َٔ ََ ًًٝٝٞ عُ ٞ عُ ٤ً٤ًََُُٔٓٔٓعَ عَ     َٚ َٚ     ، ،     ٜ ٛ ََ   صَصـَـخَ خَ أٜ أٜ     ًًِِْْٞٞعٔٔعٞ ، ؾٜ  ٞ ، ؾٜ  تٖتٖؾََؾ  اٟٟاٛ
َٜ    ُُْٖ٘٘ ْٖ أأ  ًًََِِٔٔعََع  شُُشإ٢إ٢  ،،  ٘٘اَْاَََُُْتِِتنٔنٔ  ًًٖٖٜٜٞٞعََع  ٫  َٜ َٚ   ط٢ط٢ِِٝٝغٜ غٜ   سْْسسَ سَ أٜ أٜ     ًًُُِِ٘ٔ٘ٔٔٔسَ سَ   ًًََٜٜٞٞعَ عَ   ضُ ضُ سٔسٔكٞٞك٫   ، ٟ   َٚ ٞ ٞ ْٔ ْٔ طََطٖٖٝٝخَ خَ   ًًِِْْٞٞعٔ عٔ ٟ ، 
َٕطِِطايٝكايٝك  ٤ً٤ًََََُُٔٓٔٓٞٞعََع  ، َٚ، َٚ  ٝ٘ٔٝ٘ٔؾٔٔؾ َٕآ   ((33))..(( ((   آ

 yy  ( يػػر رؤيػػاةٖٖومػػد كشػػف الاسػػطةسي فػػي المواهػػب   الجػػز  ال ػػاسي ص
 : ل جماالت الماتد  يدث ياوؿ

ؼحومحمؿحدمضحدممممم;ماهللمضحولمظحفمممذحوراتمطحلن ممػحؾماإلمأوظؾعضمم}}

سطقؿؽمغقرامتـظرمبفمذيوظلم،مومسعومتلؿعمبفمطالعلم،مؼومحمؿحدممأ

ؾؿؽمردحم،مأؼومحمؿدممظل إصؽمبؾلونمايولمععينمسروجؽمسرِّأغلمإ

واظ حوػدمعطوظحىميؼقؼحيمعحوممممم،مظلماظـحوسمذحوػداموعؾ حراموغحذؼرامممممإ

وأرؼحؽمم،مسحددتمصقفحومالوظقحوئلممممأ مظؿ وػدمعومؼ فدمبفمصلرؼؽمجـ 

م،مذححفدكمجالظححلأ ححؿممسححدائكم،ألموسححددتمصقفححأموغححوريمظؿ ححوػدمعحح

مفاظؿ ححؾقمسححـمسيمطؿححوظلمهغححلمعـححزأظححؿعؾؿم،مط ححػمظححؽمذيححوظلمأو

دراكمإعـمشريممهبوظـقرماظذيمضقامyyممهصرآم،مواظـظريمواظقزؼرمواٌ ري

والمضوئؿححوم،مومالمعححـمذححهم،مالمسيمذححهم،مصححردامصححؿدام،مرححيموحإوالم

صؾؿحومم،مظقسمطؿـؾفمذحهممم،موالمعػؿؼراماظلمذه،موالمسؾلمذهم،مب هم

اًؾحقةمممهضقؾمظفمؼوحمؿدمالمبدمهلذ،مطػوحوممهوذوػد،مذػوػوممفؿطؾَّ

،موححلممأعحوممورعحزمالمؼ حو م،مصحلوحلماظحلمسؾحدهمممممم،معـمدحرمالمؼحذا ممم

،معؾحؽمعؼحر م،موالمغحيبمعردحؾممممممفملمؼؼحػمسؾقحمم،مصؽونمدرامعـمدحرمم

مواغ دمظلونمايول;

                                                 

(
ٖ
 . ٜٕومد سا ه ينه صايب المواهب في الجز  ال اسي ص (
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مضقلموالمضؾؿمسيماظؽقنمحيؽقف\ب ماحملؾ مدرمظقسمؼػ قف

معـممماظؿِّقفممميرمسيمممغقرمهق ر\درمممميوزجفمممأغللممممؼؼوبؾف

مإغؿفكم..م{{..م

  تٛسٝد ايػٗٛدتٛسٝد ايػٗٛد* * 
ء ي ػي هػما الماػاـ ال ريػد ، والػمي ياػوؿ اهلل وي ي ذلب فهو الويدد المي يصػ

  : له فده 
 
       

   S ٙالضح 

ا  ي و،ػدؾ فريػػدا فػي هصػػالب ، فريػدا فػػي صػ اتب ، فريػػدا فػي صػػ ائب ، فريػػد
 ملػي هػمله .فوست الويدػد الػمي آويػت لي يضرتلواؾ آفي بهائب ، فريدا في وفائب ، ف

 مسػػت الويدػػد الػػمي س ػػت هػػم سػػت الويدػػد الػػمي كواػػ ت بهػػمة السػػدرة ،و  و الحضػػرة ، 
 ميػ اذ الويدػد فػي ي ػسػت او اهدؾ هالص ال ويدػد ، ل صػدر والمراتب لدي الادرة ، ف

، والمػػومندت والمحسػػندت ، والمريػػ دت ، والماػػربدت والصػػالحدتسيدػػا  ال ويدػػد لجمدػػع او
لػي  لف يصػء  يػد يػـو الػديت ، فػة يمكػت ولي لمت بداي  الدسدا ، والمؤمندت والمس مدت 

تويدػد الا ػب والجنػاف  هوسهاي ، تويدد ال ساف  هفال ويدد بداي ، ال بب لكماؿ ال ويدد 
، فكػػػػء  yy  هػػػػو ريػػػػوؿ اهلل ههدة ، واويػػػػ اذ اويظػػػػم فػػػػي ذلػػػػب ك ػػػػوهػػػػو المشػػػػا، 

 تعػػالي المصػػط دت واوهدػػار لكػػي ينػػالوا رتيػػ  ال ويدػػد العظمػػي المشػػار للدهػػا فػػي مػػوؿ اهلل
 :فك آؿ يمراف 
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، ويا ػػوا  هي ابػػ المنزلػػ  الع دػػا ، ويسػػجدوا ي ػػي  هػػممف يخضػػعوا لصػػايب  البػػد 
ويػػػده هم للػػػك يضػػػرة ، ي بابػػػه ي ػػػك ي ػػػ   لهػػػم الريػػػاب ،ويكشػػػف لهػػػم الجنػػػاب ي ػػػ

ملب لمػا ولػ، ي دهػا بصػ ات ذاتػه  ي اهلل فهو الشاا  الويددة ال ي ي ج   ، الوهاب 
وكمالػػه تعػػالي فػػي  هديػػا المةئكػػ  لدشػػهدوا ،مالػػ، السػػةـ  هه ػػ  اهلل يػػيحاسه آدـ ي دػػ

فػي ظهػر  مومصػط ا هظهػر ييديػ   ، ف مػا ا، معػوا ورة ا لهدػ  والشااػ  النوراسدػهػمم السػي  
ف يع مهػػػم  وط يػػػوا  هػػػروا ،مدعػػػا يػػػا،ديت ، ما اػػػاهدوا سػػػور موينػػػد دـ ي دػػػه السػػػةـ ،آ
اػػدا  ومػػد ير فهػػا اهلل يػػما  اواويػػما  هػػك  كػػاف بعػػخ الع مػػا  مػػاؿ لف ف  ليػػما  ، و او
  لاػوؿ اهلل ، اهلل وصػ اته  سهػا  يػما  سنا سري  فها ل مةئك  ، لال دـ ي ي الاصع  لدعر  آل
: 
 
            

   U(31) Sٗالبكر  

ف المةئكػػػ  ال مهػػػم (( ، ووولػػػملب لػػػم ياػػػء    ي   ، والعػػػرض يعنػػػي المشػػػاهدة 
اػد الحا،ػ   بدنما هي فػي ، فة تح اج لمعرف   يمائها ، ادا  ال ي ذكروها تس خدـ او

 . وص اته هيمائوب للك معرف  اهلل 
لهدػػ  ، يػػما  ا سػػوار او السػػةـ  هدـ ي دػآذف فالمةئكػ  مػػد اػػاهدوا فػػي اااػػ  ل

، في ظهػرم  yy  يرار الص ات الرباسد  ، ومد اسي جت بسر اعشعاف سور المصط ي و 
 :    وفي ذلب ياوؿ ا ماـ  بو العزائم

  عًٝ٘ عًٝ٘     ََٔٔ  ٜٗبطا ٜٗبطا     ململ  ألبٝ٘ ألبٝ٘ ٕ ايطذٛد نإ ٜكٝٓا ٕ ايطذٛد نإ ٜكٝٓا أأفًٛ فًٛ 

 : ا الشد  ي ي وفا يض  وياوؿ
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  ضذد ضذد     ََٔٔ  ٍٚ ٍٚ أأ  آدّ نإآدّ نإ  ٘٘يف ٚديف ٚدْٛزْٙٛزٙ  يٛ أبصس ايػٝطإ طًع١ يٛ أبصس ايػٝطإ طًع١ 

  َع اخلًٌٝ َٚا عٓدَع اخلًٌٝ َٚا عٓد    َعَبَد اجلًٌَٝعَبَد اجلًٌٝأٚ أبصس ايُٓسٚذ بعض مجاي٘ أٚ أبصس ايُٓسٚذ بعض مجاي٘ 

َّ  يهٔ ْٛز اهلل يهٔ ْٛز اهلل  َّد   ايصُد ايصُد     اهلل اهلل       ال بتدصٝص َٔال بتدصٝص َٔإإٜسٟٜسٟ      فالفال  د

ِٖغََغ  ::  ثاّْٝاثاّْٝا ِٖا     ٠٠خسخسآلآلاٍ ااٍ اََٛٛألِسألِس  دّادّاا

ف ، فدخيرسػػا مػػ ة يػػت العػػرض يػػـو اهود يدػػيخيرسػػا ينهػػا يػػت اػػ yy  سػػه يدػػث 
م ه ،واليامي لجمدػع اومػم ائ  ويشريت ص اً ، هماسدت منها  سه يش مء ي ي م الادام  ، و 

، .... والشػػ اي  ، وكد دػ  الحسػػاب ، وتطػػاير الصػػحف ، والصػراط ، ، ويصػف المدػػزاف 
 يت اهود يداسي وهما مت باب موؿ اهلل تعالي :

                                                
UU  44--44  SS انتكاثز انتكاثز  

لػي ذلػب للػدهولها ، وسعمػء ل وصػوؿ  لدهػا وسحػت  ل  كػي سشػ اؽ وكما يصف الجن ػ
 داوؿ :فذلب  ت ير  فئدتهم ، ييد  و هساهم بد ادة  yy  ويندما يري، المااـ 

  ٜ٘ٔ٘ٔا٥ٔا٥ٔا اٜؿا اٜؿصََصََٖٖ  ض٢ض٢طِِطٞ َعٞ َعؾٔؾٔ  ١ٜٜ١ٖٖٓٓاٜؾاٜؾ  ُتُتِِٜٜأأضَضَ  سِِسكٜكٜيٜي  ((44))  

  y  ٘٘اٍ عًٝاٍ عًٝاألعَُاألعَُ  سُضسُضعََع  ::ثايجّاثايجّا

                                                 

(
ٗ
     روام الحكدم ال رممي يت اس (
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و   هلػػػم فػػػي رايػػػ يػػػدسا  صػػػاب  ذا لسػػػه ،  بنػػػا  yy  ومػػػت الريمػػػ  الشػػػديدة لػػػه
فػػك معنػػك يحػػ  بػػه لاولػػه  yy  فػػإف ريػػوؿ اهلل، اػػاك ه اػػوك  فػػي الطريػػ  فػػي مدمػػه 

 :الحديث

  َََََٔ َُٜؿاٞياٞيٞ ٞ تٖتٖسََس  ْْ٘ٔٔ٘ٔٔسَسَبَبَ  ِِٚٚأٜأٜ  ٘ٔ٘ٔػٔٔػؿٞٞؿٞ َْٞ َْؾٔؾٔ  ََُُٔٔٔٔ٪ِِ٪ُُُُاٞياٞي  ٘ٔٔ٘بٔبٔ  اُباُبكََكُُٜٜ  ٣ِ٣ِيٜيٜأأ  ِِٔٔا َٔا ِٜٛن١ٔ  َُٜؿٖؿ ِٜٛن١ٔ  َٗاتََتٖؿ َٗااٝن   اٝن
    ٟ ٟ سٔسِِٓٓٔعٔٔع  وٜٜوئئشََش  ََِِيٜيٜأٜأٜ  سُُسأٔدأٔدإ٫ َٚإ٫ َٚ  ،،

مػػػت العطػػػف والشػػػ ا  ، بػػػب فػػػي الحػػػاؿ  يحػػػ   ، يعنػػػي ينػػػدما ت ػػػووم  و ت و،ػػػع 
 والحناف 

لعػػػالم ك ػػػه الصػػػ در افػػػي هػػػما الا ػػػب الكيدػػػر الػػػمي ويػػػع  ا لهػػػي ال ػػػي ،ع هػػػا اهلل 
 . ه ي دهم  وايع  ص وات اهلل ويةموالكيدر ري

و ي ػػدهم يػػـو الحسػػاب ،  لكػػي يشػػهد لهػػم ،  يمػػاؿ العيػػاد ،مدعػػا  هوكػػملب تعػػرض ي دػػ
 :  هلاول

                                               
                 WW4141  SSٛاليشاٛاليشا  

و  م ػػه الةياػػ  لدػػري ف يط ػػع ي ػػي  يمػػاؿ ،مدػػع اومػػم السػػابا  ،   هوهػػما ي زمػػ
 و ، يشػهد ي ػدهم  هيط ع ي ي  هةمهػم ومعػامةتهم وسػ يمالهم ، وينظر للك  يوالهم و 

خاص بب كء لد ػ  فكػء لد ػ  البػد لهم ، ولما فاد ط ب مت اهلل  ف يط ع ي ي الم ف ال
، وكػػم فدهػػا مػػت السػػدئات ، وكػػم فدهػػا مػػت الحسػػنات ، يػػري يومد ػػب فػػي هػػما الدػػـو   فو 

 فدها يدئات يس   ر لب اهلل وفي ذلب ماؿ : فإذا كاف
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   ٖٞ ِِ ُتِعَطُض َعًٜ َٕ ٜأِعَُاٜيٝه ٖٞ ٜؾإ٢ ِِ ُتِعَطُض َعًٜ َٕ ٜأِعَُاٜيٝه ١ًٕٜ ٜؾإ٢ ِٝ ٌٖ ٜي ١ًٕٜ ٝن ِٝ ٌٖ ٜي َٗا َسَػٟٓا َسُِسُت ٝن ِٓ ِٜتُ َٔ َٗا َسَػٟٓا َسُِسُت ٜؾَُا َضٜأ ِٓ ِٜتُ َٔ ٜؾَُا َضٜأ
ِِ َٗا َغ٦ٟٚٝا اِغَتِػٜؿِطُت اي٤ًَ٘ َتَعاٜي٢ ٜيٝه ِٓ ِٜتُ َٔ ِٝ٘ٔ، َََٚا َضٜأ ِِاي٤ًَ٘ َعًٜ َٗا َغ٦ٟٚٝا اِغَتِػٜؿِطُت اي٤ًَ٘ َتَعاٜي٢ ٜيٝه ِٓ ِٜتُ َٔ ِٝ٘ٔ، َََٚا َضٜأ اي٤ًَ٘ َعًٜ

((55))  
لذا ومػع فػي ذسػب ...: مػر يخجػء وهػما او، ب فوست سائم وريوؿ اهلل يسػ   ر لػ

ويجػػد فدهػػا  سنػػي ضػػربت ؟ ، وياػػوؿ فػػي س سػػه كدػػف تعػػرض صػػحد  ي ي ػػي ريػػوؿ اهلل 
، ! سنػي يػييت فةسػا   و ! ،  هم ػ  سني تك مت في ي  وايػد مػت ! ،  و  هم  مت  اً وايد

والػػديواف  ..... !!!!!!!!...هػػما اػػئ ال ي دػػ   ! ،  و معصػػد  ! ،  و لسنػػي فع ػػت منكػػرا 
 . yy  يدعرض ي ي ريوؿ اهلل

 وربنػا مػاؿ، يمشػي مسػ ادما في العمء ياـو بم ابع ػه هلف  يدسا لو يرؼ  ف رئدس
: 

                                                 
WW  101055SS ٘التْب٘ التْب  

الػػػميت  سػػػت تعػػػدش والمؤمنػػػوف ، والريػػػوؿ يشػػػاهد العمػػػء ، فربنػػػا يشػػػاهد العمػػػء 
وبعػد هػما ،  وال ريػوؿ اهلل  ...: ي ك يشهد ي دنػا يػـو الادامػ  ، معهم يشاهدوف العمء 

 ولملب لذا مات  يدسا واهد له  ربعوف ر،ة دهء الجن  .، سشهد ي ي بعضنا 
 كدف سشهد له وي ي  ي  ياس يا ريوؿ اهلل ؟ ماؿ :

  ِٕٜػ ٌَ َِٜعَتاُز ا ِِ ايٖطُد ُِٜت ِٕٜػإٔ َشا َضٜأ ٌَ َِٜعَتاُز ا ِِ ايٖطُد ُِٜت ٢ٕ إٔ َشا َضٜأ َُِٜا ُ٘ باإل٢ َُٗسٚا ٜي ٢ٕ ٔذَس ٜؾاِؾ َُِٜا ُ٘ باإل٢ َُٗسٚا ٜي ٔذَس ٜؾاِؾ
((66))  

                                                 

(
٘
  س  ، و له  و،ه يديدة ل رواي  و ا يناد وبول اظ م نوي  .الطيراسي يت  روام(

(
ٙ
، وابت ما،ه ، و مسند ا ماـ  يمد يت  بك يعدد الخدرى  ال رممي وال  ظ له وماؿ يديث يست امرو  (

   س   ، و الطيراسك يت وابت هزيم  وابت يياف في صحدحهما والحاكم
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 :رام ، لاوؿ اهلل  رم ، فوسا لي المي  لم  فإذا كاف يم ه غدر ذلب و سا

                                                      
WW  8181SSْٓسفْٓسف    

لدصػ ي ويخػرج  رام يػدهء المسػجد سػا  لكػت ، اػهد  يت ادئا مخال ػا ال  فإذا ر 
  .يمػػػػػاف وبػػػػػال اوي وبالصػػػػػةحاػػػػػهد لػػػػػه با  ف  فدجػػػػػب ، مػػػػػت المسػػػػػجد مسػػػػػ ادما 

٢ٕ َُِٜا ُ٘ باإل٢ َُٗسٚا ٜي ٢ٕٜؾاِؾ َُِٜا ُ٘ باإل٢ َُٗسٚا ٜي ولملب مػر  يػد المػوتي ، ربعوف ر،ة فاد سجا  فإذا اهد ،  ٜؾاِؾ
 فاالوا :،  هصحاب والريوؿ ،ال  مع ، في ،نازة محموال 

 : و،يت . yy  فااؿ لهم هما ر،ء صال  ،
   yy  فااؿ لهم هه مرت ،نازة اهري فاالوا : هما الر،ء طال  ،وبعد بر 

 : yy  ماؿ.... : ما ال ي و،يت ؟ امالو ، و،يت 

  َّأيأيبٔبٔ  ُُ٘٘يٜيٜ  ِِِِتُُتسِِس٢ٗ٢ٗؾََؾ  ٍٍُُِِٚٚا٭ا٭ َّإ ٢ٕإ ٢ٕا   ِِِِتُُتسِِس٢ٗ٢ٗٞ َؾٞ َؾأْأْايٖجايٖج، َٚ، َٚ  ١ٝٝ١ٖٖٓٓاٜؾاٜؾ  ُُ٘٘يٜيٜ  ِتِتبِِبدََدََٛٛؾٜؾٜ  ا
    ((77))  ض٢ض٢ضِِضٞ ا٭ٞ ا٭ؾٔؾٔ  اهلٔلاهلٔل  ا٤ُا٤ُسََسََٗٗؾُُؾ  ِِِِتُُتِِْْأأ  ،،  اُضاُضايٖٓايٖٓ  ُُ٘٘يٜيٜ  ِتِتبِِبدََدََٛٛؾٜؾٜ  ل٢ل٢ػِِػائؿائؿبٔبٔ  ًًِِٜٜ٘ٔ٘ٔٝٝعََع

ي بعضػنا ك نػا يػننج  ،  فػإذا اػهدسا لػيعخ ، وهػما  مػر ال سهػ م بػه اآلف يػا لهػواسي 
ويشػػػهدوف لهػػػما فدػػػدهء الجنػػػ  ، ، ف اوربعػػػدت يشػػػهدوف لهػػػما الر،ػػػء فدػػػدهء الجنػػػ  و

وتعػػػالي مػػػع  ف ربنػػػا يػػػيحاسه ، ينػػػه  ثوال سيحػػػ، فػػػنحت تػػػاركدت لهػػػما اومػػػر ورا  ظهورسػػػا 
 ي ، يدػػث ،ع نػػا سشػػهد ليعضػػنا ،  yy  مػػ  يػػددسا محمػػدومػػر فضػػد   و يطاسػػا هػػما ا
 .سش ع ليعضنا 

                                                 

(
ٚ
 يت  س  ، م    ي ده . (
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يػػػدوتي المنػػػادي مػػػت ، ولػػػملب ي ػػػك الخةفػػػات ال ػػػي تحػػػدث بدننػػػا وبػػػدت بعضػػػنا 
 فك الحديث الم    ي ده :وياوؿ ، لذاي  اهلل يـو الادام  مت بطناف العرش 

  ََٖٕا ََا ََأَٖأَٖ..!..، ..!..،   سٕٕسُُٖٖشََشََُُ  ١ٜٜ١ا أَٖا أَََٖٜٜ..!..، ..!..،   سٕٕسُُٖٖشََشََُُ  ١ٜٜ١ٜا أَٖٜا أ َٕا نا   سِِسكٜكٜؾٜٜؾ; ;   ِِِِهٝٝهََِِٓٓٝٝبََبٞ َٚٞ َِِٚٓٔٓٔٝٝبَبَ  ا نا
َٕا ٜنا ٜنا ََا ََََٖٖأٜأٜ  ، َٚ، َٚ  ِِِِهٜٜهيٜيٜ  ُُ٘٘تُُتبِِبََََٖٖٚٚ َٕا َََٖٛٛتَتَؾٜؾٜ  ;;  ِِِِهٝٝههٔٔهعِِعبَبَ  ََِِٔٔٝٝبَبَ ٚ ََٚ  ِِِِهٝٝهََِِٓٓٝٝبَبَ  ا َٖا ُٙبُُبا ُٛٙ ..، ..،   ِِِِٓٝهٓٝهِِٝٝا َبا َبََُُٝٝؾٔؾٔ  ٛ

  88ٞ ٞ تٔٔتََُُسِِسطََطبٔبٔ  ١١١١ٖٖٓٓذََذٛا اٞيٛا اٞيًًٝٝخُُخاِزاِز  ِِٖٖثُُث
ويجػػػدم ،  ه ػػػ ػػػع ي ػػػي يمويط م ،ينػػػدما يحايػػػب ييػػػد بػػػء مػػػد ورد  ف اهلل 

هػػةؼ مػػا   سػػك  ،ػػد يمػػء ييػػدي ..... لهػػم : هػػةؼ مػػا  دلػػك بػػه الشػػهود ياػػوؿ 
 :( يوسف U88 S فدجديوف مائ دت ؟ ، ..... تمكروف 

                                                  
 : ياوؿ اهلل 

    ٜٝ٘ٔٝ٘ٔؾٔٔؾٞ ٞ ًًُُٔٞٔٞعٔٔع  ِِٔٔعُُع  ُتُتظِِظاَٚاَٚذََذتََتٟ ، َٟٚ ، َٚسٔسٔبِِبٞ َعٞ َعٟ ٔؾٟ ٔؾٝٔسٝٔسبٔٔبعََع  ٠ٜٜ٠اَزاَزََٗٗؾََؾ  ُتُتًًٞٞبِِبقٜق   ، ،
    ((99))  ١ٔٔ١ٖٖٓٓذََذاٞياٞي  ََٟٟسٔسٔبِِبٛا ُعٛا ُعًًٝٝخٔٔخزِِزأأ

  ص األغٝا٤ص األغٝا٤ا٥ِا٥ِخَصخَص  غُٗٛدغُٗٛد  زابعا :زابعا :

ه ي ػي منافعهػا ، ويحػمر لدني ػ؛ ي ػي هصػائص اواػدا  ك هػا  ط عػه اهلل  فاد 
مرسػػا بالميػػادرة  و  هلال وي نػػا ي دػػ؛ ا تػػرؾ اػػدئا ين عنػػا مػػ yy  مػػت مضػػارها ، ولػػملب فاسػػه

 .لال ويمرسا منه وسهاسا ينه ؛ ، وال  مرا فده ضرر لنا  هلدل
                                                 

(
ٛ
 م    ي ده . (

(
ٜ
 روام السدوطي في الجامع الص در و يمد في المسند يت  س  . (
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روف يندما يك ش وف  يرار ال شريعات ال ي ،ا  بهػا وما زاؿ الع م والع ما  ي حد  
الع ػـو الحدي ػ  فػي  هلدػليدث مػا وصػ ت ومطابا ها تماما و،  ه ويةمه ي دص وات اهلل

 .يصرسا 
ال في يصػرسا الحػديث ، للي ت ب الن ائا لف الع ما  لم ي وص وا وهما مع الع م ب

 yy  هيػر النيػي الكػريم ،هػزة االي شػكاؼ الع مدػ  ، بدنمػا  وبعد ال ادـ الممهء فػي 
ولػم يك شػ ها ،  yy  لدهالاار  ادا   ف هناؾ ل، بء  هيت ت كم االادا  منم زماف بع  

 : همولمم في لب yy  مف م ء يصر لي اآللالع م 

  ـَأأ  لََلًًٜٜخََخ  اهلٜلاهلٜل  ٕٖٕٖإإ ـَي ، ،     طٚٚطبََبٞ اٞيٞ اٞيا ٔؾا ٔؾََََِِٗٗٓٓٔٔ  ١ٝٝ١ا٥َا٥َََُُعِِعبَبَضِِض; أ; أ  ١ٕ١ََٕٖٖأٝأٝ  ي
    ((1010))  ط٢ط٢شِِشبََبٞ اٞيٞ اٞيا ٔؾا ٔؾََََِِٗٗٓٓٔٔ  ١ٝٝ١ا٥َا٥َََُُتُُتغٔٔغ  ََٚٚ

 ....ل جدنات ، بنور اهلل المي  يطام  yy  وال يكوف ذلب اال بسيب اهودم
الوراهدػػػ  لكافػػػ  الكائنػػػات ، وفكػػػه لشػػػ راتها ، وفهمػػػه لرمزهػػػا ، فع ػػػم  صػػػوؿ اوسػػػواع ، 

 ....!!!.....ويصرها يصرا دمداا ، وفصائ ها ، وهصائصها 
وفػػي ذلػػػب .....!!!!..... لػػػم ين ػػه مػػت يصػػػرها بعػػد ، مػػع  ف الع ػػم الحػػديث 
  : :     ياوؿ يددسا ييد اهلل بت مسعود

  تطنٓا ضغٍٛ اهللتطنٓا ضغٍٛ اهلل  yy   ظٓاسٝ٘ ظٓاسٝ٘ ، َٚا َٔ طا٥ط ٜٛري ٗ ايػُا٤ ، َٚا َٔ طا٥ط ٜٛري ٗ ايػُا٤       ، ،
  ::  يي  تخريجه(  يي  تخريجه(إ٫ ٚشنط يٓا عٓ٘ عًُا إ٫ ٚشنط يٓا عٓ٘ عًُا 

RR  ََََُّكََك ُّا   ازازرََراز٠ ٚاإلِْاز٠ ٚاإلِْػََػايِبايِب  ا

                                                 

(
ٔٓ

 . روام الحكدم ال رممي و بو يع ي و بو الشد  في ك اب العظم  يت يمر (
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وهػػػػي ، لبيمػػػػاف  بهدايػػػػ  اليدػػػػاف لمػػػػت ،هػػػػزهم اهلل  yy  فدػػػػه ص  ومػػػػد ُهػػػػ
 :  المعند  باوؿ اهلل 

                             SSٖالشْرٖالشْر  
 :   ه ـ هداي  ا يساف الممكورة في مول

                                                   

WW4444  SSانقظضانقظض  
 ...........يدي  فهي هاص  بالمات او......... 

الحجػ  اليال ػ   ف  حيدب اليةغ بال ساف لكاف  بني ا سساف لكي تكوف هلل 
و  واػػ  ها بػػالحظ   همػػر اهلل ،  و اسصػػرافها يػػت هديػػ،  مػػا تا دػػب الا ػػوب وايػػ جاب ها و

 : هالسدد اويظم ص وات اهلل ويةم  ي د كما ماؿ،  للك اهلل  مفهما مرد  ؛ الهوي 

  ـَ ؾٜا٤َإ٢إ٢ ِٝ َٗا ٜن ُٜٜكُِّب ِٔ ٜأَقأبع٢ اهلل  َٔ ٢ٔ ِٝ َٔ ٜأِقُبَع ِٝ ًَٝٛب َب ـَ ؾٜا٤َٕٖ ايٝك ِٝ َٗا ٜن ُٜٜكُِّب ِٔ ٜأَقأبع٢ اهلل  َٔ ٢ٔ ِٝ َٔ ٜأِقُبَع ِٝ ًَٝٛب َب و و   --ٕٖ ايٝك

َّ َََٚا َؾا٤َ ٜأَظ  --  فك رواي   ـ ي م فك رواي   ـ ي م  َٗا ٜأٜقا ِٓ َّ َََٚا َؾا٤َ ٜأَظََا َؾا٤َ َٔ َٗا ٜأٜقا ِٓ     ((1111))  اَؽاَؽََا َؾا٤َ َٔ
 ماؿ :يدث  yyلي ذلب المااـ يشدر لو 

  أطاَعٓٔٞ ٜؾٜكِس أطا ِٔ ِٔ أطاَعٓٔٞ ٜؾٜكِس أطاََ ِٔ َعَكأْٞ ٜؾٜكِس َعَك٢ اي١ًَ٘ ََ ِٔ َعَكأْٞ ٜؾٜكِس َعَك٢ اي١ًَ٘ َع اي١ًَ٘ ، َََٚ ِٔ ، ، َع اي١ًَ٘ ، َََٚ َََٚ ِٔ َََٚ
ِٔ َعَكا أَٔري٢ٟ ٜؾٜكِس َعَكأْٞ، ، أطاَع أَٔريٟ ٜؾٜكِس أطاَعٓٔٞ أطاَع أَٔريٟ ٜؾٜكِس أطاَعٓٔٞ  ِٔ َعَكا أَٔري٢ٟ ٜؾٜكِس َعَكأَََْٞٚ َََٚ  ((1212))  

                                                 

(
ٔٔ

 ينت ال رممى يت  س  ، وله روايات يديدة بوياسدد ك درة و  ل اظ م عددة . (

(
ٕٔ

 وايمد يت ابي هريرة رضي اهلل ينه . اة اليخاري ومس م والنسائي وابت ما، رو  (
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 :   yy  وماؿ

   ٜأَب٢ ِٔ َٕ اٞيَذ١ٜٖٓ إ٫٢ ََ ًٛٝ ٌٗ ٝأَٖٔتٞ َِٜسُخ ِٔ ٜأَب٢ ٝن َٕ اٞيَذ١ٜٖٓ إ٫٢ ََ ًٛٝ ٌٗ ٝأَٖٔتٞ َِٜسُخ ِٔ َٜٞأَب٢ ، ، ٝن ٍَ اي٤ً٘ٔ َََٚ ِٔ َٜٞأَب٢ ٜقاٝيٛا َٜا َضُغٛ ٍَ اي٤ً٘ٔ َََٚ ٜقاٝيٛا َٜا َضُغٛ
ِٔ ؟ ، ؟ ،  ََ ٍَ ِٔ ٜقا ََ ٍَ ِٔ َعَكأْٞ ٜؾٜكِس ٜأَب٢ٜقا ٌَ اٞيَذ١ٜٖٓ َََٚ ِٔ َعَكأْٞ ٜؾٜكِس ٜأَب٢ٜأٜطاَعٓٔٞ َزَخ ٌَ اٞيَذ١ٜٖٓ َََٚ     ((1313))  ٜأٜطاَعٓٔٞ َزَخ
 : فك الحديث الم    ي ده  yy  هفاول،   هما المااـ   ، د  ما المي يوض   

  ٣ٌ ٜأَت٢ ٢ٌ َضُد ُ٘ ٔب٘ٔ ٜنََُج ٌَ ََا َبَعَجٓٔٞ اي١ً ٕٖ َََجًٔٞ ََََٚج ٣ٌ ٜأَت٢إ٢ ٢ٌ َضُد ُ٘ ٔب٘ٔ ٜنََُج ٌَ ََا َبَعَجٓٔٞ اي١ً ٕٖ َََجًٔٞ ََََٚج ُ٘  ٰ  ٰ  إ٢ ََِٛ ُٜ٘ق ََِٛ ٍَ: َٜـا  ٜق ٍَ: َٜـا  . ٜؾٜكا . ٜؾٜكا
ُِٜت اٞي ٢ّ إ٢ْٚٞ َضٜأ ِٛ ُِٜت اٞيٜق ٢ّ إ٢ْٚٞ َضٜأ ِٛ ُٕ. ٜؾايَٖٓذـا٤َ.       ٜق ٖٞ. َٚإ٢ْٚـٞ أَْٜـا ايٖٓـٔصُٜط اٞيُعطَِٜـا َِٝٓـ ـَ ٔبَع ِٝ ُٕ. ٜؾايَٖٓذـا٤َ.       َذ ٖٞ. َٚإ٢ْٚـٞ أَْٜـا ايٖٓـٔصُٜط اٞيُعطَِٜـا َِٝٓـ ـَ ٔبَع ِٝ َذ

ًٜٝكٛا َعًٜــ٢   ٜٛ ِْ َِٛٔــ٘ٔ. ٜؾـٜأِزٜيُذٛا ٜؾــا ِٔ ٜق ُ٘ ٜطا٥ٜٔؿــ٠١ َٔــ ًٜٝكٛا َعًٜــ٢  ٜؾٜأٜطاَعـ ٜٛ ِْ َِٛٔــ٘ٔ. ٜؾـٜأِزٜيُذٛا ٜؾــا ِٔ ٜق ُ٘ ٜطا٥ٜٔؿــ٠١ َٔــ ِِ  ٰ  ٰ  ٜؾٜأٜطاَعـ ٢ٗ ًٜــٔت ِٗ َُِِ ٢ٗ ًٜــٔت ِٗ . َٜٚنــٖصَبِت . َٜٚنــٖصَبتِ َُ
    َٚ  ِِ ُٗ ًٜٜه ِٖ ـُ ٜؾـٜأ ِٝ ُِ اٞيَذـ ُٗ ِِ. ٜؾَكـٖبَش ُٗ ِِ ٜؾٜأِقَبُشٛا ََٜهـاَْ ُٗ ِٓ َٚ    ٜطا٥ٜٔؿ٠١ َٔ  ِِ ُٗ ًٜٜه ِٖ ـُ ٜؾـٜأ ِٝ ُِ اٞيَذـ ُٗ ِِ. ٜؾَكـٖبَش ُٗ ِِ ٜؾٜأِقَبُشٛا ََٜهـاَْ ُٗ ِٓ ِِ.  ٜطا٥ٜٔؿ٠١ َٔ ُٗ ِِ.  اِدَتـاَس ُٗ اِدَتـاَس

ِٔ َعَكــأْٞ   ٌُ ََــ ِٔ ٜأٜطــاَعٓٔٞ َٚاٖتَبــَع ََــا ٔد٦ِــُت ٔبــ٘ٔ. ََََٚجــ ٌُ ََــ ِٔ َعَكــأْٞ  ٜؾــَصٔيٜو َََجــ ٌُ ََــ ِٔ ٜأٜطــاَعٓٔٞ َٚاٖتَبــَع ََــا ٔد٦ِــُت ٔبــ٘ٔ. ََََٚجــ ٌُ ََــ ٜؾــَصٔيٜو َََجــ
  َٜٚنٖصَب ََا َٜٚنٖصَب ََا 

َٔ اٞيَشٚل َٔ اٞيَشٚلٔد٦ُِت ٔب٘ٔ َٔ   ..  ٔد٦ُِت ٔب٘ٔ َٔ
فدما يروي  اليخاري يت ،ػابر بػت ييػد  yy  همول؛ كملب يزيد هما المااـ بداسا 

 ماؿ :     اهلل 

  َدا٤َِت ٥ٔ٬ََٜه٠١ إ٢ٜي٢ ايَدا٤َِت ٥ٔ٬ََٜه٠١ إ٢ٜي٢ اي ِْ َُٖٛ َْا٥ٔ َٚ َِ ِٝ٘ٔ ََٚغ٤ً ًٜ ُ٘ َع ٞٚ َق٢٤ً اي٤ً ِْ ٖٓٔب َُٖٛ َْا٥ٔ َٚ َِ ِٝ٘ٔ ََٚغ٤ً ًٜ ُ٘ َع ٞٚ َق٢٤ً اي٤ً ٍَ ، ، ٖٓٔب ٍَ ٜؾٜكا ٜؾٜكا
 ِْ ُ٘ َْا٥ٔ ِِ إ٢ْٖ ُٗ ِْ َبِعُه ُ٘ َْا٥ٔ ِِ إ٢ْٖ ُٗ ُٕ ، ، َبِعُه ٜٛا ًَٞب َٜٞك َٔ َْا٠١َُ٥ٔ َٚاٞيٜك ِٝ ٕٖ اٞيَع ِِ إ٢ ُٗ ٍَ َبِعُه ُٕ َٜٚقا ٜٛا ًَٞب َٜٞك َٔ َْا٠١َُ٥ٔ َٚاٞيٜك ِٝ ٕٖ اٞيَع ِِ إ٢ ُٗ ٍَ َبِعُه ٜؾٜكاٝيٛا ٜؾٜكاٝيٛا ، ، َٜٚقا

                                                 

(
ٖٔ

 .  بي هريرة يمد يت  رواة اليخاري و  (
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ُ٘ َََج٬  ََٖصا َََج٬ ٜؾاِنط٢ُبٛا ٜي  ِِ ٕٖ ٔيَكأسٔبٝه ُ٘ َََج٬ إ٢ ََٖصا َََج٬ ٜؾاِنط٢ُبٛا ٜي  ِِ ٕٖ ٔيَكأسٔبٝه ِِ إ٢، ، إ٢ ُٗ ٍَ َبِعُه ِِ إ٢ٜؾٜكا ُٗ ٍَ َبِعُه ِْ ٜؾٜكا ُ٘ َْا٥ٔ ْٖ ِْ ُ٘ َْا٥ٔ ْٖ ، ، ٍَ ٍَ َٜٚقا َٜٚقا
 ُٕ ٜٛا ًَٞب َٜٞك َٔ َْا٠١َُ٥ٔ َٚاٞيٜك ِٝ ٕٖ اٞيَع ِِ إ٢ ُٗ ُٕ َبِعُه ٜٛا ًَٞب َٜٞك َٔ َْا٠١َُ٥ٔ َٚاٞيٜك ِٝ ٕٖ اٞيَع ِِ إ٢ ُٗ ٣ٌ َب٢َٓ ، ، َبِعُه ٢ٌ َضُد ُ٘ ٜنََُج ًٝ ٣ٌ َب٢َٓ ٜؾٜكاٝيٛا َََج ٢ٌ َضُد ُ٘ ٜنََُج ًٝ ٜؾٜكاٝيٛا َََج

َٗا ََٞأُزَب١ٟ ، ، َزاّضا َزاّضا  ٌَ ٔؾٝ َٗا ََٞأُزَب١ٟ ََٚدَع ٌَ ٔؾٝ َٞ ، ، ََٚبَعَح َزأعّٝا ََٚبَعَح َزأعّٝا ، ، ََٚدَع ِٔ ٜأَداَب ايٖسأع َٞ ٜؾَُ ِٔ ٜأَداَب ايٖسأع ٌَ ; ; ٜؾَُ ٌَ َزَخ َزَخ
ِٔ اٞيَُٞأُزَب١ٔ  َٔ ٌَ ِٔ اٞيَُٞأُزَب١ٔ ايٖساَض َٜٚأٜن َٔ ٌَ َٞ ، ، ايٖساَض َٜٚأٜن ِِ ُٜٔذِب ايٖسأع ِٔ ٜي َََٚ َٞ ُٜٔذِب ايٖسأع  ِِ ِٔ ٜي َََٚ ; ;ِِ ٌِ ايٖساَض َٜٚي ِِ َِٜسُخ ِِٜي ٌِ ايٖساَض َٜٚي ِِ َِٜسُخ   ٜي

ِٔ اٞيَُٞأُزَب١ٔ  َٔ ٌِ ِٔ اٞيَُٞأُزَب١ٔ َٜٞأٝن َٔ ٌِ َٗا ، ، َٜٞأٝن ِٗ ُ٘ َٜٞؿٜك َٖا ٜي َٗا ٜؾٜكاٝيٛا أٜٚٚٝيٛ ِٗ ُ٘ َٜٞؿٜك َٖا ٜي ِْ ، ، ٜؾٜكاٝيٛا أٜٚٚٝيٛ ُ٘ َْا٥ٔ ِِ إ٢ْٖ ُٗ ٍَ َبِعُه ِْ ٜؾٜكا ُ٘ َْا٥ٔ ِِ إ٢ْٖ ُٗ ٍَ َبِعُه ٍَ ، ، ٜؾٜكا ٍَ َٜٚقا َٜٚقا
 ُٕ ٜٛا ًَٞب َٜٞك َٔ َْا٠١َُ٥ٔ َٚاٞيٜك ِٝ ٕٖ اٞيَع ِِ إ٢ ُٗ ُٕ َبِعُه ٜٛا ًَٞب َٜٞك َٔ َْا٠١َُ٥ٔ َٚاٞيٜك ِٝ ٕٖ اٞيَع ِِ إ٢ ُٗ َٚايٖسأعٞ َٚايٖسأعٞ ، ، اُض اٞيَذ١ٖٝٓ اُض اٞيَذ١ٖٝٓ ٜؾٜكاٝيٛا ٜؾايٖسٜؾٜكاٝيٛا ٜؾايٖس، ، َبِعُه

 َِ ِٝ٘ٔ ََٚغ٤ً ًٜ ُ٘ َع َِ َُشَُْٖس َق٢٤ً اي٤ً ِٝ٘ٔ ََٚغ٤ً ًٜ ُ٘ َع َِ ، ، َُشَُْٖس َق٢٤ً اي٤ً ِٝ٘ٔ ََٚغ٤ً ًٜ ُ٘ َع َُشَُّٖسا َق٢٤ً اي٤ً ِٔ ٜأٜطاَع  َِ ٜؾَُ ِٝ٘ٔ ََٚغ٤ً ًٜ ُ٘ َع َُشَُّٖسا َق٢٤ً اي٤ً ِٔ ٜأٜطاَع  ، ، ٜؾَُ
َِ ، ، ٜؾٜكِس ٜأٜطاَع اي٤ًَ٘ ٜؾٜكِس ٜأٜطاَع اي٤ًَ٘  ِٝ٘ٔ ََٚغ٤ً ًٜ ُ٘ َع َُشَُّٖسا َق٢٤ً اي٤ً ِٔ َعَك٢  َََٚ َِ ِٝ٘ٔ ََٚغ٤ً ًٜ ُ٘ َع َُشَُّٖسا َق٢٤ً اي٤ً ِٔ َعَك٢  ٜؾٜكِس َعَك٢ ٜؾٜكِس َعَك٢ ، ، َََٚ

َُشَُٖ، ، اي٤ًَ٘ اي٤ًَ٘  َُشََُٖٚ َٔ ايٖٓاؽ٢َٚ ِٝ َِ ٜؾِطْم َب ِٝ٘ٔ ََٚغ٤ً ًٜ ُ٘ َع َٔ ايٖٓاؽ٢ْس َق٢٤ً اي٤ً ِٝ َِ ٜؾِطْم َب ِٝ٘ٔ ََٚغ٤ً ًٜ ُ٘ َع   ..ْس َق٢٤ً اي٤ً

\\\\ \\\\

 
RR  ََََُّكََك ُّا   ١١االت اإلهلَّاالت اإلهل٠َّٛ إىل ايه٠َُٛ إىل ايهَُعِِعايدَّايدَّ  ا

 تنزهت ص اته .....يت ذاته و تاد   لما كاف الح   
دت ، ولكػػء ولػػي العػػـز مػػت الريػػء والعػػالدت مػػت الرويػػاسدهػػو الماصػػد الحاداػػي  

الخصوصػػد  مػػت  ولدػػا  اهلل الماػػربدت ، ومػػا يػػوام مػػت المااصػػد  هػػءاوفػػراد الػػوارهدت ، و 
ويػائء توصػء  ، فهو بالنسػي  لػه ..!!.. ف يما ل، ومت المطالب و ..!!.. ف ية لو 
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الع ػػػي الن ػػػوس الطػػػاهرة ،  ي دػػػه ، ف ػػػملب ت ولػػػه لجنابػػػه ، وآيػػػات مشػػػرمات داالتٌ  للدػػػه
 اورواح الم كد  . للده وتحت  

ال ل  ػردوس ومػا فدهػا ؛  ك ػوس الطاهرة للك ال ردوس اويػسما تش اؽ ت ب الن لو 
لحظػوة تػؤدي  هالرضواف ولدراكػه ،و لسمػا ذلػب ك ػ ال لندء؛ ،  و ت منك الرضواف اوكير 

يظػػػػم هػػػػي  لػػػػي هػػػػما الماصػػػػود اولوالويػػػػائء ك هػػػػا ، للػػػػك ، ػػػػوة ، ومػػػػرب ينيػػػػئ بحػػػػب 
 ........ :كالمااصد لعظم ها 

،  ما الماػػاـ الماصػػود بالػػمات دوف غدػػر مهػػو الػػدايي الحاداػػي فػػي هػػ yy  سػػهإف
الشػػػػم   yy  ف بػػػػه يػػػػعادة اوبػػػػد والنعػػػػدم الحاداػػػػي فػػػػي الػػػػدسدا واآلهػػػػرة ، لذ هػػػػوو

المسػػ ادم لػػمي المضػػدئ  ال ػػي تيػػدت يػػيء السػػعادة فػػي الػػدسدا واآلهػػرة ، وتوضػػ  الطريػػ  
لشػػػهدا  والصػػػالحدت ، فهػػػو النجػػػاة اع النيدػػػدت والصػػػديادت و مػػػ هيكػػػوف بػػػه النػػػاها ي دػػػ

حادادػػػ  ل عػػػالم ك ػػػه ، والسػػػعادة الحاداػػػ  لينػػػي ا سسػػػاف ، وريمػػػ  اهلل الحادادػػػ  لمػػػت ال
ر ، وياػػوي بػػه بعػػد ام ػػدي بػػه وميػػء وصػػايام ، يعػػز اهلل بػػه بعػػد الػػمؿ ، وي نػػي بػػه بعػػد ال اػػ

 :،ء  و ية: هالضعف ، ير مول

                                                 
                  UU9696  SSا٫عطافا٫عطاف 

RR  ََََُّكََك ُّا   ري ري ِِٓٓساز امُلساز امُلايطِّايطِّ  ا

ف ما ضي كماؿ اويما  والص ات لبػراز المرائػي ال ػي تظهػر فدهػا ت ػب المعػاسي ل
. 
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ه ي لدظهػر يػيحاسه بيػدائع لبػداع صػنعلسما ه اػ  اهلل تعػال؛ ،مع  ولما كاف العالم 
ربػػا  ه و لخ اػ، وظهػػورم لمػا لن سػػه فػاية مخ ػػارا ؛ ويجائػػب مدرتػه ، وغرائػب يكم ػه  ،

 :معيودا مهارا 
 ه ،وظهػور معاسدػ،  هام   ماب   لكماؿ تج دػتعددت يادا  ك؛ ام ضت لرادته اوزلد  

 yy  هػػي ياداػػ  يػػددسا وموالسػػا ريػػوؿ اهلل؛ فكاسػػت ت ػػب الحاداػػ  المخ ػػارة لحضػػرته 
ٌُ    هفي ك ابو  رضػام و  رضػام     ماـ ابو العزائموفي ذلب ياوؿ ا  ارمسؾحلممدشياظطفقرما

 ..: -.ٗٗص ((ضؾق ماألبرارم

صفحقماظعؼحؾممم،معحـمغحقرهممممyyممحمؿحدممفخؾؼماهللمغقرمحؾقؾم}}

ووؾحلمم،مذيحعممأاظعحوملمممفجؾوخؾؼمأل،مبدءاممفاألولماظذيمغظرمإظق

،محؿكمذقػدتمتؾؽماألغقارماظؼددقيمألػؾمسؾق م>صقفموؾقومسوعوم

دممعظفححرمآورمعؾؽححقتماهللمتعححوظلم،مصؽححونميمسؿححوظؾؿالئؽحح،ممومظعححوظ 

اٌظفرماألطؿحؾمممyyمموردقلماهلل،مذفقدمتؾؽماٌعوغلمظؾؿالئؽيم

سؾحلم،ممددحقيمظؾعحوملماظروححوغلماظعحوظلمواألممممظؼاظ فقدمتؾؽماظغقحق مم

ووضحػمجربؼحؾممم،مبفمسيمغحقرماظؼحدسممممج زصي،موبؿؾؽماىؿوالتمغػلفوم

)مظححقم);ماحملؿدؼححيمضححوئالمممفعحح مدونمدححدرتماظححذيمػححقماظححروحماألمم

م{{متؼدعًمالحرتضًم  

 ه ،سيدػا  مػت مي ػالريػء واو جَ رُ رج ُيػْيػ الػمي ، هو السراج المندػر  yy  فكاف
السػراج  فولػم يسػمه امسػا و، ام اهلل يػرا،ا مندػرا يػم  م ،والصديادت والشهدا  مت بعد

لريػء بػد ا ا ولػما واهػ  اهلل ، ولكت الشػم  ال تجعػء امسػا غدرهػا ،  ميسرج غدر 
ف المواهػػػ    بكسػػػر ال ػػػا  ( هػػػو اهلل ، والمواهػػػ    ب ػػػ   ال ػػػا ( ياػػػائ  فكػػػا،  yy  لػػػه

 هوتعػػػالي ظهػػػورم ياػػػا فػػػي ياداػػػ  ييديػػػ اػػػهدهم يػػػيحاسهوف، الريػػػء صػػػ وات اهلل ي ػػػدهم 
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فدمػػا تا ضػػده ت ػػب  همحػػاب اهلل ومراضػػد،  لد حظػػوا بػػالعدوف ال ػػي وهيهػػا لهػػمم، ومصػػط ا
في طػورهم الػدسدوي يم  وسهػا ؛ دنهم فصارت بكماؿ االي حضار معالم بدت  ي، الحادا  

 . yy  هلبمم ويريموف صورتها ي ي ،واهر س وس العالم ،وتشرؽ بهم امس
 : ماـ اليوصدري اوؿ ا وفي ذلب ي

  بِٗ بِٗ       ْٛزٙ ْٛزٙ     َٔ َٔ         اتضًتاتضًت  ؾإمنا ؾإمنا   تٞ ايسضٌ ايهساّ بٗاتٞ ايسضٌ ايهساّ بٗاأأٚنٌ آٟ ٚنٌ آٟ 

  أْٛازٖا يًٓاع يف اي ًِ أْٛازٖا يًٓاع يف اي ًِ   ٜ ٗسٕ ٜ ٗسٕ   نٛانبٗانٛانبٗا  ِِٖٖ  ؾ ٌؾ ٌ  مشظمشظ  ْْ٘٘إإؾؾ

ـ للػػػك يدسػػػي ي ػػػدهم الصػػػةة دآمػػػت لػػػدف ر خػػػء يػػػ ر مػػػت اويػػػ اولػػػملب لػػػم ي
ء للك اهلل بجاهه ، وكػ م وال وي  ، ي ي اتيايه  والحث  ، يمه لء بمكر لال وتجم  ، والسةـ

 ا .ت لنا ذلب ، د  الارآف الكريم بد   ولكت  ، مت  هء الك ابدت  ذلب  يدا  الح   
هػػء كػػء زمػػاف مػػت الكمػػاالت ال ػػي بهػػا بمػػا ال بػػد  و،  هومػػد بعػػث اهلل الريػػء مي ػػ

وتوهػػء النػػاس ، الػػدور  ي ػػي تػػم  ؛ وي ػػم بمػػا يجػب ي ػػدهم ، مػػاف  مػػت و  يكػوف النػػاس فػػي 
  بكء الكماالت ال ػي منحهػا اهلل الريػء فوارمت ت ب الشم  الك د  ، ل كماؿ المط   

 yy  وهػػو، كمػاالت سػابوا فػػي تي د هػا ينػه ه  ء مي ػػفكػاف مػا ،ػػا  بػه الريػ،  yy  منػه
 هرمت بالكماؿ المط   المي يدؿ  ي دػ ا؛ ف ما  ارمت امسه ، صء ت ب الكماالت  

 : اليػػػػتع موله

                                               
                 W3 Sٗاملاٜد. 

 اظطقادح مفػي ك ابػ      لي امدم مت هػما الماػاـ الحػةج لومد  اار 
 ..}} .. يدث ياوؿ :،  ٕٛص (( 
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رسمدراجمعـمغقرماظغقىمبداموسودم،موجووزماظلحراجمم .2

مهودودم،مضؿرموؾلمعـمب ماألضؿورم،مبرجيمسيمصؾؽماألدرارم،ممسو

مفومظؿؿؽقـحمحححم،موعؽق مفومظعظحؿمغعؿؿحممحح،موحرعق مؿفومىؿعمػؿحححعق أايؼم

 .مسـدمضربف

زفرمل،مصححمهعححرأوجححىمأ،مومه،مورصححعمضححدرمهذححرحمصححدر .3

عحـمغوحقحيممممذحرضًممشلحفممأعـمشؿوعيماظقؿوعيم،مومه،مرؾعمبدرمهبدر

 .عـمععدنماظؽراعيممضوءمدراجفأتفوعيم،مو

المسحـمححؼمممإمفعحرمبلحـؿممأ،موالممفخربماالمسحـمبصحريتممأعوم .4

 خربم،موتدظلمصقددم.لبصرمصأ،محضرمصلحضرم،مومفدريت

مغحفمحدمسؾلماظؿقؼقؼم،مدحقيماظصحدؼؼم،مألممأبصرهمأعوم .5

 ،مظؽالمؼؾؼلمبقـفؿومصرؼؼم.مف ؿمراصؼ،ممفواصؼ

 ;فمعومسرصيمسورفماالمجفؾموصػ .6

                                                  
                                          انثقزج انثقزج  

مهغححقارػؿمعححـمغححقرأو،مبححرزتممهقةمعححـمغححقرغححقارماظـؾححأ .7

،مممدشيضدممعحـماظؼ حممأو،مزفرمأو،مغقرمأغقرم،مغقارمزفرتم،موظقسمسيماأل

 دقيمغقرمصوحىماظؽرمم.

مفمسحمإدحؾؼماظعحدمم،مومممهدؾؼًماهلؿحؿم،مووجحقدمممفػؿؿ .8

صحو ممصحو موراءماآلمعؿم،معومطونمسيماآلطونمضؾؾماألمغفدؾؼماظؼؾؿم،مأل
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،مخحححقفمأو،مفمأرأو،مرفمسحححأو،مذحححرفمأو،مزحححرفم;مأصحححو مودونماآل

عححـمصححوحىمػححذةماظؼضححقيم،موػححقمدححقدماظربؼححيم،ماظححذيممم،سطححػمأو

وجحدم،موصحػؿفمممأوطحدم،موذاتحفمممأمعحرهمأوححدم،مومأموغعؿحفم،مريدمأمفمسأ

 صردم.أمفادم،موػؿؿأ

ذحفرهممأومهم،طحربمأو،مغظرهمأو،مزفرهمأعوم..م!...;مؼومسفؾوم .9

ع حححفقدامضؾحححؾممونمطحححملمؼحححزلم،و،ممهبصحححرأومهم،ضحححدرأومهم،غحححقرأو،م

طححونمعححذطقرامضؾححؾممم،مطححقانم،موملمؼححزلمميححقادثمواظؽححقائـمواألما

صػقيم،موطالعيممهظقانم،مجقػرواىقاػرمواأل،موبعدماظؾعدم،مؾماظؼؾ

سؾقيم،مسؾورتفمسربلم،مضؾقؾؿيم،مالمع رضلموالمعغربلم،ممفغؾقيم،مسؾؿ

 علم.أمفرصقيم،مصوحؾمفبقيم،مرصقأمفجـل

وئرم،مبصرتماظعققنم،مبفمسرصًماظلرائرمواظضؿأبنذورتفم .:

،مػحقماظحدظقؾموػحقمممممفرؾؼحمأ،موايؼممفض،مواظدظقؾمصد مفغطؼأوايؼم

اٌدظقلم،مػقماظذيمجالماظصدأمسـماظصدرماٌعؾحقلم،مػحقماظحذيمممم

تلمبؽالممضدؼؿمالمحمدثموالمعؼقلمومالعػعقلم،مبويؼمعقصحقلممأ

خربمسـماظـفوؼيمأوالمخورجمسـماٌعؼقلم،مػقماظذيم،مشريمعقصقلم

 ؼيم.واظـفوؼوتموغفوؼيماظـفو

ػحقماظؿؿحومم،ممم،مظلماظؾقًمايحرامممإذورمأرصعماظغؿومم،مو .21

 ظلمإردؾمأعرمبؽلرماالصـومم،مػقماظذيمأػقماهلؿومم،مػقماظذيم

 امم.حرتغومم،مػقماإلاأل
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،مذححرضًمأو،مشؿوعحيمبرضحًم،وهؿحيمبرضحيمٌعحًمممممممفصقضحم .22

ومف،مايؽحؿمطؾحمممهمثحرتم،ماظعؾحقممطؾحفومضطحرةمعحـميحرممممممأو،معطرتمأو

 .مهنمطؾفومدوسيمعـمدػرزعوشرصيمعـمغفرهم،ماأل

ػحقمم،مولمسيماظقصحؾيمموبفمايؼقؼحيم،مػحقماألمم،ميؼمبفما .23

 واظؾورـمبويؼقؼيم،مواظظوػرمبوٌعرصيم.م،خرمسيماظـؾقةماآل

 .حوطؿمفصفؿملسوملم،موالمارؾعمسؾمفظلمسؾؿإعوموصؾم .24

،مفغزلمصرضوغأ،مفذو مبرػوغأ،ممفسالعأبرزمأ،ممفزفرمعؼوظأ .25

 ف.،مرصعمذوغف ؾًمبـقوغأ،مفضراغأسفزمأ،مغفذر مجـوأ،مفرؾؼمظلوغأ

،مصالمدظقؾمؼوم؟مصلؼـماظلؾقؾم!م،ممفإنمػربًمعـمعقودؼـ .26

 {{طؽـقىمعفقؾم.مفايؽؿوءمسـدمحؽؿؿمؿصيؽ أؼفوماظعؾقؾم،موح 

RR  ََََُّكََك ُّا     ريريطٌ ايهِبطٌ ايهِبايَفايَف  ا

منزلػ  الريػء فػي كػء ،  هوبسػيي هبيرك ػ yy  مومصػط ا ه سزؿ اهلل تعالي  مػ  ييديػ
 وماؿ لنا:، يم وا وال يرج ( لعصم هم للي ل ريء   ماؿ تعا همااماتهم ، فكوس

                                   WW7878  SSاحلجاحلج  
 : و  هي ها لنا، هيت ل ريء الشهادة ي ي الناس يـو الادام   و 

                          WW7878  SSحلجحلجاا  
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، وبػدت ل ريػء بطريػ  الػويي ، ايعنػا بن سػه سػه ب هيػت  و ،  yy  وواه  الريء لػه
 : مااـ اليداف بطري  االلهاـ... باي فدنا هما المااـ  و 

                            
WW

  
SS8383ٛاليشاٛاليشا  

 : هي ها لنا و ، هيت الخدري  ل ريء  و 

                                      
                    WW110110  SSل عنراٌل عنراٌآآ  

مامنػا ، ...   yy  هوات اهلل ي ػدهم ماامػػػمامهم ص  وهي وظد   الريء ، فكما 
 . هسحت ماام

فػنحت ، ميااػرة  ههلل بنسػي نا للدػومد ظ رسػا والحمػد  ه ،،مء اهلل الريء مت ،مال
، يمالنػػا  يمارسػا وم ػػت  ف مصػػرت لو ، نا وبػه اػػرفنا وفضػ ، وهػػو ريػوؿ اهلل للدنػػا ،  هم ػ 

 : ظهر اهلل ير موله تعالي ل مةئك  ومد 

                             UU3030  SSٗالبكرٗالبكر  
، اػػهدسا ه ػػي مشػػاهد ال ويدػػد  و ،  هيدػػث وفانػػا لطاي ػػ،  yy  هم ػػ فدنػػا سحػػت 

 ل سيد  وال ادي :س سهم اوهي وا  والمةئك  ، yy  مرسا فنحت سص ي وسس   ر كما 

                                 UU3030  SSٗالبكرٗالبكر  
ال ايػػػء  هسػػػولمػػػرارا ب، لدنػػػا فنسػػػ   ر اهلل منهػػػالوسحػػػت سخشػػػي مػػػت سسػػػي  الاربػػػات 

  والشػػكر فػػي  ف  مامنػػا ماػػػاـ المن ػػ هف ػػ،  هسػػه ت ضػػء ي دنػػا فوفانػػا لمػػا يحيػػػ و ، المخ ػػار
فنسػ   ر ؛ ف س  ء يػت هػما المشػهد فنخشي ، ما ه ا  لنا دناللوسسب  ،هومراضد همحاب
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 اهلل تعالي ر،ويا 
 .ولم يكت ذلب ل مةئك  ، وط يا منه  ف يس ر ي دنا ساائصنا و،ه نا ،  هللد

مت الماػربدت ، ؿ اهلل فدها لال هاص   ييابه زِ نْ وهما المااـ مت الماامات ال ي ال يػُ 
ولكػػػت ذلػػػب فضػػػء اهلل ي دنػػػا ، وال بكػػػدسا لػػػم يكػػػت ذلػػػب بجهودسػػػا ، فػػػوؽ  هػػػء الدمػػػدت 

 . yy  ويددسا هبحيدي

RR  ََََََُّٗٗ ُّا     اي١اي١ضََضايسِّايسِّ  ا

وهػػما الماػػاـ ،  yy  هزوؿ الػػويي ي دػػسػػمػػت ومػػت    مػػا مهػػاـ الريػػال  فهػػي تيػػد
 :  هف يرث اهلل اورض ومت ي دها لاوليظء مح وظا في  م ه للك  

                                           اؿذطاؿذط    
ولػت تنسػ  لف اػا  اهلل ، واػريع ه بامدػ  لػم تنسػ  ، فاد اس سخت ارائع الريػء 

  وهػػما يػػدؿ ي ػػي باائػػه مح وظػػا فدنػػا ، وسعػػوذ بػػاهلل مػػت زمػػاف س اػػد فدػػه ريػػوؿ اهلل، تعػػالي 
yy  وتعالي هييحاس هلاول، بداسا وتع دما ويمة وياال : 

                            UU  77  SSاؿذطاتاؿذطات    
 : ما موله تعالي 

                                                 
                            UU  77  SS ٍعمزانعمزانآٍ آ  
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مػا   ي الجسػد الشػريف ، ،  yy  لػي محمػد، لو الا ء هنػا  اارة بالموت فا 
 : ي  الكريم ومد ،معت همة المهاـ اآل، مااـ الريال  فياؽ بياا  الريال  

                                           
                                              

                  SSانثقزجانثقزج  
 :ه السةـ في مول ه ي ديا له بها يددسا لبراهدم ي دوهي ال

                                           
                                              

            SSانثقزجانثقزج  
 : وهي،  مهامس  مت يند  ص  yy  وزاد الحيدب، له  فاي جاب اهلل 

                                 
بػػو العػػزائم المجػػدد  ويػػنناء توضػػد  هػػمم المهػػاـ باه صػػار مػػت ك ابنػػا    ا مػػاـ 

 وهي كما ي ي : ٔ٘ٔالصوفي ((  ص 
 : ي م اآليات .ٔ

وفػي ا سسػاف ، ، فػي اوكػواف ،  مات الدال  ي ػي مػدرة اهلل وياصد به العة
 : وهي المشار للدها باوؿ اهلل 
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             WW  4343  SSفظهدفظهد    

ومػػا  yy  هلل: تركنػا ريػوؿ ا    وفػي ذلػب ياػوؿ يػددسا ييػػد اهلل بػت مسػعود
 في السما  طائر يطدر بجنايده لال ذكر لنا ينه ي ما .

 ي م تزكد  الن وس : .ٕ

دراف  وهػػو الع ػػم الػػمي بػػه تصػػ و الػػن   مػػت اػػوائب الريػػا  ، ويةئػػ  الحاػػد ، و 
الحسد ، وبوايث الحظ والهوي ، ي ك تناؿ مااـ ا هػةص ، وال تحاػ  العيػادة ال ايػ  

 :  لاوؿ اهلل ،  د ها لال بعد تزكد  الن   وتص؛ منها 
                                           األعهى األعهى  

ي ػػػك ، اوصػػػحاب  yy  وهػػػما هػػػو الطػػػور الهػػػاـ لػػػمي ،اهػػػد فدػػػه ريػػػوؿ اهلل
هنػػػي يشػػػر يػػػن  ، ي ػػػك توه ػػػت لفطػػػرت س ويػػػهم ي ػػػي الصػػػ ا  والوفػػػا  ، وذلػػػب لمػػػدة 

، فيد  سزوؿ العيادات بالصةة فػي العػاـ ال ػاسي يشػر مػت  الن وس لعيادة يضرة الادوس
 . هم توالت بعد ذلب باد  العيادات . yy  بع  ه

 ي م الك اب : .ٖ

، واويػر ، واوهػةؽ ، والمعػامةت ، وهو ي م اويكاـ الشريد  في العيػادات 
 ف بع م    ال اه (( .وهو ما يسمي اآل، والحرب ف والس م ، والمج معات 

   :ي م الحكم .ٗ

فدكوف يكدما في تصرفاته ب د ا فػي ، لإلسساف  اهلل  هي هم وهو الع م المي
ي ػػػػك يكػػػػاد النػػػػاس غدػػػػر الحايػػػػديت ، وتحركاتػػػػه  هلػػػػامو  يوالػػػػه وهدئاتػػػػه ، مسػػػػددا فػػػػي  
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، وهػما س دجػ  ال وفدػ ، والسػه يزيػز لػم  هفعالػ و  هيوالػ ال يروف فده يديػا فػي  ،والحامديت 
 تعالي:  هفي مول وي ي لساف سيي مت اسيدا  اهلل  وايدةال مرة ليمكر في الارآف ك ه 

                                                هىدهىد    
، اهلل اليػػر وال ضػػء الكيدػػر  ميطػػا ف صػػايب الحكمػػ  مػػد    هيػػر اهلل ومػػد 

 :  هفي مول... 

                                               
             S269Wٗالبكر  

 : كو الوهي الع م ال دسي  .٘

يمػػاؿ ، والصػػدؽ فػػي الم ابعػػ  لسػػددسا هػػةص فػػي تن دػػم اونػػ ا يػػت ا يوهػػو مػػا 
، يدث ي اض ي ي صايب هما الا ب ي ـو وهيدػ  ، و يػرار روياسدػ   yy  ريوؿ اهلل

 :  ب ، وهي مت باب موؿ اهلل ، لم ولت تسجء في ك ا

                             WW282282SSٗالبكرٗالبكر  
 : المرموز للده باوله ييحاسه  و مت كنز فضء اهلل 

                              SSالكَفالكَف  
 : yy  و ف   وفدخ مت موؿ ريوؿ اهلل 

  ََََِِٔٔ  ًًُُِِٜٜعِِعََٜٜ  ِِٔٔهٝٝهََٜٜ  ِِِِا ٜيا ٜيََََ  ًًََِِٞٞعٔٔع  اهلٝلاهلٝل  ُُ٘٘ثَثَضٖضََٖٚٚ  ًًََِِٔٔا َعا َعََُُبٔبٔ  ٌٌََُُٔٔعََع    ((1414))  

                                                 

 (
ٔٗ

 . روام  بو سعدم في الح د  يت  س  (
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 :لع ما  الظاهر     بو يزيد اليسطامي وهما الع م المي ياوؿ فده 

خحذمسؾؿـحومسحـمايحلممممملـمعقحًم،موغمسحمخذمتمسؾؿؽؿمعقؿومأم}}

م{{سيمأيموضًمذؽـوممهخذلصـ،ماظذيمالمميقتم

لػي لفواههم وفدنا وسها بػ، تجدش في صدور العارفدت ، وهما الع م ياائ  صادم  
 :     ماـ ي يكما ياوؿ ا ،  هاص  المحيدت 

حيػظقغحححفمسيمصحححدورػؿم،محؿحححكمؼقدسقغحححفمسيمضؾحححق مممممم}}

م.م{{أعـوهلؿموأذؾوػفؿم

RR  ََُّايُعايُع  مح١ُمح١ُايسَّايس َُظ ُِ  ٞٞظ ُِجل   املاملٝع ايَعٝع ايَعجل

 : سه وتعالياير موله ييح،  عالمدت  ،معدت لمريء ريم   yy  سه ال اب 

                                    SSٛاألىبٔاٛاألىبٔا  
، لمػػا وصػػء للػػك يػػدرة المن هػػي  yy  سػػه هػػو ، كيػػر م ػػء ي ػػي ت ػػب الريمػػ   و 

، مػػاؿ: سعػػم . مػػاؿ لػػه مػػاذا تريػػد ؟ ، فاػػاؿ لػػه : آلػػب يا،ػػ  ؟ ،  وكػػاف بصػػحي ه ،يريػػء 
 ماؿ له :

ف  ر،و وفػػ ه ،ويػػخط هبكػػي هوفػػا مػػت غضػػي سػػا  يػػا ريػػوؿ اهلل منػػم ه انػػي اهلل و 
فهػػؤال  الاػػـو الػػميت ال يعصػػوف اهلل مػػا امػػرهم وي ع ػػوف مػػا  - مػػاف اهلل لػػي اوتط ػػب مػػت 
 ..!!..   لماذا يخافوف مت غضب اهلل ؟، يؤمروف 

..!!.. لػف يػن   هن دت وييعدت لومد ييد اهلل ، السهم ر وا وايدا كاف طاويا لهم 
 :فك معنك يدي ه الشريف  yy  ي ي ماؿ، 
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  َََََٔ ٠٠٠٠سَسَذِِذغََغ  ٝ٘ٔٝ٘ٔؾٔؾٔ  َٝؼَٝؼًًٔٔبِِبإلإل  ٫ ٫َٚ َٚ، إ، إ  ع٢ع٢بِِبايٖػايٖػ  أتأتََََُُٛٛايٖػايٖػٞ ٞ ؾٔؾٔ  ط٣ط٣بِِبؾٔٔؾ  ع٢ع٢نٔٔنََََِِٛٛ  ِِٔٔا َٔا  
  ..    ََٞٞاٜياٜيعَعَتَتَ  هللهلٔٔل
 هندت وبعد ييادة ا ، ال ويجد فده يجدة هلل ، لفة يو،د اير في السموات 

ف صػدر ......   فكػاف يامي ػه، مػر ف يعصػي او ر اهلل لػه مػد  ، لف ين  هػمم  والسيعدت 
 ... : ....... لهيي د  الارار ا 

                                             
                      SS  األعرافاألعراف  

 : خس٘ٚح األ.... ٔفٙ اٜ

                                    SS  صص    
مػر  يصػي ، فهما رئدسػهم وفػي لحظػ  ؛  هافوا، ف ما ر ي المةئك  هما المنظر 

 فااؿ له :، ومت ريم  اهلل ، ومت رضواف اهلل ، اهلل فطرد مت فضء اهلل 
ف تط ػب لػي مػت  ريػد وف! ، بكػي  سػا  و ، الحاده   سا منم همموف! ،ماف ريد او سا  
وفػورا سػزؿ ، .... ال د ػ   ماف مت اهلل في هػمماو yy  فط ب له الريوؿ؟ ، ماف اهلل او

 : موؿ اهلل تعالي

                                     
                            ٛالشعراٛالشعرا  
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ف   فويػػب  ؛ وتعػػالي  همػػاف مػػت اهلل يػػيحاسهػػم او" ؛  مػػدت "  فعنػػدما سزلػػت ك مػػ  
 ، وماؿ : yy  ريوؿ اهلل للك ، فمهبيشكر ريوؿ ي ي هما الجمدء 

فػػة ي سػػامطوف فػػػي م ػػب    ػػي الصػػػراط يػػـو الادامػػ  ل عيػػر ي دػػػهيوضػػع ،نػػايي ي
 .النار

اػػػئ سصػػػدب فػػػي  ف كػػػء  ، ي ػػػك الحدواسػػػات ول طدػػػور ،  ل كػػػء    ريمػػػ yy  فهػػو
   .....ولملب ماؿ : ، ريم  ريوؿ اهلل 

  ا٠٠ا٠٠سَسَََُُِِٗٗ  ٠١٠١ََُُسِِسا َضا َضََْْأأا ا ََُُْْٖٖإإ    ((1515))  
،  ها سصػػدينا مػػت هػػػمة الريمػػ  وال س ركػػػف ساهػػػمس مرسػػا  بنػػا ر و ، فهػػو ريمػػ  اػػػام   

 . yy  فكء وايد منا له سصدب مت ريم  ريوؿ
 ف الريوؿ ماؿ : ي ي ، هرة واليامي في اآل، ،ز  مت همم الريم  في الدسدا 

  ٍاي٤ًَ٘ َتَعا ٖٕ ٕٖ اي٤ًَ٘ َتَعاٍإ َّ َخًٜـَل ايٖػـَُاَٚأت َٚاٜ٭ِضَض،    ٰ  ٰ  إ ِٛ َّ َخًٜـَل ايٖػـَُاَٚأت َٚاٜ٭ِضَض،  َخًَٜل َٔا١ٜ٥َ َضِس١َُٕ َٜ ِٛ ٌٗ    َخًَٜل َٔا١ٜ٥َ َضِس١َُٕ َٜ ٌٗ  ٝنـ ٝنـ
ٍ  ضََض َٗـا إ ِٓ ٜ٘ َضِسَُـ١ٟ َٔ َِٖب َٔ ايٖػَُا٤ٔ َٚاٜ٭ِضض ٜؾٜأ ِٝ َٗا ٔطَباُم ََا َب ِٓ ٍ  ِس١َُٕ َٔ َٗـا إ ِٓ ٜ٘ َضِسَُـ١ٟ َٔ َِٖب َٔ ايٖػَُا٤ٔ َٚاٜ٭ِضض ٜؾٜأ ِٝ َٗا ٔطَباُم ََا َب ِٓ اٜ٭ِضض٢، اٜ٭ِضض٢،   ٰ  ٰ  ِس١َُٕ َٔ

ـُ ايَٞٛأيــَس٠ٝ َعًــ٢       ٛٔــ َٗــا َتِع ًٞــُل، َٚٔب َِ اٞيَد َٗــا َتــَطاَس ـُ ايَٞٛأيــَس٠ٝ َعًــ٢      ٜؾٔب ٛٔــ َٗــا َتِع ًٞــُل، َٚٔب َِ اٞيَد َٗــا َتــَطاَس َٖا   ٰ  ٰ  ٜؾٔب َٖا َٜٚيــٔس ي ػػي ي ػػي   --َٜٚيــٔس

َٗــا --والدهػػا مػػت هػػمة الريمػػ  والدهػػا مػػت هػػمة الريمػػ    الحدواسػػات الم ويشػػ  تجػػد لهػػا اػػ ا  وريمػػ  ي ػػي الحدواسػػات الم ويشػػ  تجػػد لهػػا اػػ ا  وريمػػ  ي ػػي  َٗــا ، َٚٔب ، َٚٔب
ـُ اٞيتََت َٗا َتٔعٝ َٔ اٞيَُا٤ٔ، َٚٔب ُُٛسُٛف َٔ ُِٝط َٚاٞي ـُ اٞيِؿَطُب اي٤ٛ َٗا َتٔعٝ َٔ اٞيَُا٤ٔ، َٚٔب ُُٛسُٛف َٔ ُِٝط َٚاٞي ُّ    ِؿَطُب اي٤ٛ ِٛ َٕ َٜـ ُّ    َد٥ٔ٬ـُل، َٚإَشا ٜنـا ِٛ َٕ َٜـ َد٥ٔ٬ـُل، َٚإَشا ٜنـا

ِٖ إإاٞئكَٝا١ََٔ اٞئكَٝا١ََٔ  ًٞٔك٘ٔ، ُث ِٔ َخ َٗا َٔ ِٖ َِْتَعَع ًٞٔك٘ٔ، ُث ِٔ َخ َٗا َٔ َٖا َع٢ًااَِْتَعَع َٖا َع٢ًٞقَتَكَط ُٖ  ٰ  ٰ  ٞقَتَكَط ُٖايٖٓٔبٌٝٚ، ََٚظاَز ِِ ٔتِػـعٟا  ِِ ٔتِػـعٟا  ايٖٓٔبٌٝٚ، ََٚظاَز

                                                 

(
ٔ٘

 . روام اليخاري في ال اري  واودب الم رد يت  بي هريرة  (
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ٌَ َضِس١َُٟ ٌَ َضِس١ََُٟٚٔتِػٔع ((1616))  َٚٔتِػٔع
ُ٘ َٚاي٤ٔصٟ َْٞؿٔػٞ ٔبَٚاي٤ٔصٟ َْٞؿٔػٞ ٔب  ::::  ، و فك الحديث، و فك الحديث ٕٖ اي٤ً ُ٘ َٝٔسٙٔ ٜيَِٝػٔؿَط ٕٖ اي٤ً َٝٔسٙٔ ٜيَِٝػٔؿَط

ًٞٔب َبَؿط٣ َّ اٞئكَٝا١ََٔ ََِػٔؿَط٠ٟ ََا َخَٜٛطِت َع٢ًٜ ٜق ِٛ ًٞٔب َبَؿط٣َٜ َّ اٞئكَٝا١ََٔ ََِػٔؿَط٠ٟ ََا َخَٜٛطِت َع٢ًٜ ٜق ِٛ ، َٚاي٤ٔصٟ َْٞؿٔػٞ ٔبَٝـٔسٙٔ  ، َٚاي٤ٔصٟ َْٞؿٔػٞ ٔبَٝـٔسٙٔ    َٜ
 ُ٘ ُٜٔكـَٝب  ِٕ َٗا إ٢ِبًُٔٝؼ َضَدا٤َ ٜأ ٍُ ٔب ٜٛاَٚ َّ اٞئكَٝا١ََٔ ََِػٔؿَط٠ٟ ََٜت ِٛ َٜ ُ٘ ٕٖ اي٤ً ُ٘ ٜيَِٝػٔؿَط ُٜٔكـَٝب  ِٕ َٗا إ٢ِبًُٔٝؼ َضَدا٤َ ٜأ ٍُ ٔب ٜٛاَٚ َّ اٞئكَٝا١ََٔ ََِػٔؿَط٠ٟ ََٜت ِٛ َٜ ُ٘ ٕٖ اي٤ً     ٜيَِٝػٔؿَط

((1717))  

\\\\ \\\\ 
RR  ١َُُ ١َُُايَِِٓع   اِيُهِبَس٣اِيُهِبَس٣  ايَِِٓع

... ولػػػملب مػػػاؿ لنػػػا اهلل فػػػي الاػػػرآف ،  yy  وهػػػمة الريمػػػ  بسػػػيب ريػػػوؿ اهلل
 : تمكروا همم النعم  وال تنسوها

                           
و ؟ ،  و الدػػػديت ؟ ،  و العدنػػػدت ؟ ،  و الشػػػرب ؟ ،  سعمػػػ  مػػػاذا يػػػارب ؟ االكػػػء 

 : همة النعم ! ، اؿ ال م؟ .......، و العاء ؟ ،  الر، دت 

                                              
          UU103103  SSٕآٍ عُطإآٍ عُطا  

                                                 

(
ٔٙ

 . ء و له روايات يدة بوياسدد مخ  فمرايديت ي دماف رضك اهلل ينه فك ،امع المساسدد و ال (
(
ٔٚ

 . يامع المساسدد يمي   بت الدماف  (
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هواسػا م حػابدت ، لو،ع ػت الا ػوب الاايػد  ، ل ت بدت همة الا ػوب  النعم  ال ي 
فهػما يػددسا ، ـ ب واومػت اوهدػ   يمػاف ي ػي فػي ا  مهػا ف الوايد منهم ي ضػء  ي ي 

 :يد  مصعب بت يمدر كاف مائدا ل مس مدت في غزوة 
 فمػػر  ، يػػدرا   مهػػم فويػػد المسػػ مدت ، مػػا زاؿ كػػافرا  مهػػو  وفػػي غػػزوة بػػدر وكػػاف 

مػػ   ف و، مسػػب بػػه ،دػػدا   هدػػ  المسػػ م :فاػػاؿ و،  ـ ب واوالػػمي مػػت او ههدػػ ي ػػي 
 ، وماؿ :ام ه هما  فوغضب، مواال ك درة ػوي دفع فده ، هري  

يػةـ وا ، هػي  ولكػت هػما ! ، هػي  لسػت  مػاؿ لػه :، هدػب ؟ وتب باهما وصػ 
 : ال ال ي ماؿ فدها ربنالهوة لف م تعد هناؾ ؛ فرؽ بدننا 

                          WW1010  SS احلجرا احلجرا  
 يااب وف  سصار المدين  و،عء ، ييابا  و،ع هم ، لف بدنهم  هؤال  الاـو الميت 

ذا لو ، .... سصػ دت  ههػما بد ػي ساسػم..... وياػوؿ لػه : مهػا يػدهم  وياهػم ، هء مك   
، ط اهػا  ي ػي ؟ ، ،مػء  اسظر  يهما  .... ياوؿ له :، ويندم زو، اف ، كاف غدر م زوج 

وهػػػػمم اورض سصػػػػ دت ، ... وهػػػػما المػػػػاؿ سصػػػػ دت ، ... وبعػػػػد يػػػػدتها ت زو،هػػػػا اسػػػػت ، 
 م ي ع وف ذلب ؟ما المي ،ع ه....... 

 فهو النعم  ال ي يمكرسا بها ربنا وياوؿ لنا :! .......... ريوؿ اهلل .......... 
يمػاف ، وسعمػ  ا يػةـ وسعمػ  الاػرآف النعم  سعم  الهداي  ، وسعمػ  ا  تمكروا بهمم

رضػام  و     ولملب ايػ معوا الػي االمػاـ الشػافعي،  yy  الف يييها النيي العدساف، 
 نعم  فداوؿ :وهو يصف همم ال
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غـؿػعمبفحومسيماظحدغقوممم،مومبورـيم،مأبـومغعؿيمزوػرةممسغيؿضيملمتصيم}}

ومسيمواحدةمعـفؿوم،مأصقفؿوممهومؼدصعمبفومسـومعؽرو،مأومسيماالخرةمأ

م.م{{مyyمماالموطونمدؾؾفومردقلماهلل>م

و ،  هػػرة ،هزهػػا لنػػا فػػي اآل  و سعمػػ،  ريػػ ها لنػػا اهلل فػػي الػػدسدا  فػػة تو،ػػد سعمػػ  
فهػو سعمػ  ،  yy  ال بسيب وبرك  ريوؿ اهلل؛ لهرة ا اهلل ينا في الدسدا واآلي  منعهمصد

فػاذكروا ، ف س ػمكرها  مرسػا  ولملب ..!!.. ، و يحصدها ،  ف يعدها  يد منا  ال يس طدع 
والنعمػ  ال ػي ،ػا  ، لػدكم لواسظروا العطايا ال ي ،ا  بهػا ، يعني اف كروا هما الر،ء .... 
 .لدكم لبها 

سػػت لػػب :  ربنػػا مػػاؿ لػػه ، سيدػػا  السػػابادت ف كػػء وايػػد مػػت او عرفػػوا ف ت ويك ػػي 
هػػمها والػػديوة ف ميطػػي ريػػوؿ اهلل هػػم و ، ديػػوة تػػديوها وربنػػا يسػػ جدب لهػػا فػػي الحػػاؿ 

 واي  ظ بها وماؿ : 

  َِْٝا، َٚإ٢ْٞ اِخَتَبٞأ َٖا ٔؾٞ ايٗس ُ٘ َزع٠٠َِٛ ٜقِس َتَٖٓذَع ٞٙ إ٤٫٢ َٜٚي ِٔ َْٔب ِِ َٜٝه ُ٘ ٜي َِْٝا، َٚإ٢ْٞ اِخَتَبٞأإ٢ْٖ َٖا ٔؾٞ ايٗس ُ٘ َزع٠٠َِٛ ٜقِس َتَٖٓذَع ٞٙ إ٤٫٢ َٜٚي ِٔ َْٔب ِِ َٜٝه ُ٘ ٜي   ُت ُت إ٢ْٖ

َّ اٞئكَٝا١َََٔؾٜؿاَعٔتٞ ٭َؾٜؿاَعٔتٞ ٭، ، َزعَِٛٔتٞ َزعَِٛٔتٞ  ِٛ َّ اٞئكَٝا١َََٖٔٔتٞ َٜ ِٛ   ((1818))  َٖٔتٞ َٜ
ولػد  المسػ ادمدت ،  yy  ف يشػ ع فػدهم يػـو الادامػ  هء الكيائر يريػد  فح ي 

، بعضػػهم يػػدهء الجنػػ  ب دػػر يسػػاب ،   ميااػػرة فالمسػػ ادموف والحمػػد هلل ي ػػي الجن ػػ، 
دهػر وهيػو ديوتػه لدشػ ع لكنػه ا، يضػا ي ػي الجنػ   و ، وبعضهم له يػؤاؿ ه دػف ويسػدر 

و ي ػي ،  ولػد  الهػء الصػ ائر  ،فش اي ه هنػا وهػء الكيػائر ، لهؤال  الاـو يـو الادام  
 بء ماؿ :، هء المعاصي الص درة  

                                                 
88

  جامع المساويد و المزاسيل ، رواي ابه عباس  ((
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  ٞٝأََٔت ِٔ ٢ٌ ايٜهَبا٥ٔط٢ َٔ ِٖ ِٔ ٝأََٔتَٞؾٜؿاَعٔتٞ ٫ٔ ٢ٌ ايٜهَبا٥ٔط٢ َٔ ِٖ     ((1919))  َؾٜؿاَعٔتٞ ٫ٔ
ومػػػاؿ لنػػػا : ، ف اهلل يػػػيحاس  وتعػػػالي تعجػػػب مػػػت ريمػػػ  هػػػما الريػػػوؿ بنػػػا  ي ػػػي 

س سػكم  ومػت ، مهػاتكم  ومػت ، بػائكم آك ػر مػت  هوا و ي موا اف هما الر،ء يحيكم اس ي
: 
             

 
U

 6Sاألحزاب 

اال ريػوؿ  ب ..ك ر مت س سػ يد يحيب  فة ، ك ر مت س سب  سه يحيب  ي ي 
ي العػػماب  الاػػرآف ور  هلمػػا سػػزؿ ي دػػ، م ػػي  م ػػي ...   ولػػملب كػػاف دائمػػا ياػػوؿ :، اهلل 

 مم السابا  :المي سزؿ ي ي او

   :ٍَ ِٜ٘ٔ َٜٚقا ٍَ: ٜؾَطٜؾَع ََٜس ِٜ٘ٔ َٜٚقا ِٖ ٝأَٖٔتٞ ٝأَٖٔتٞ$$ٜؾَطٜؾَع ََٜس ُٗ ِٖ ٝأَٖٔتٞ ٝأَٖٔتٞاي٤ً ُٗ ٍَ اهلل َعٖع   ،،..ٰ  ٰ  ََٚبٜه٢ََٚبٜه٢# # اي٤ً ٍَ اهلل َعٖع ٜؾٜكا ٜؾٜكا
ُِٜبٔهٜٝو؟ ُ٘ ََا  ًٞ ُِ، ٜؾَػ َُشَُٖٕس، ََٚضٗبٜو ٜأِعًٜ َٖبِ إ٢ٜي٢  ٌُ اِش ٌٖ: َٜا ٔدِبط٢ٜ ُِٜبٔهٜٝو؟ََٚد ُ٘ ََا  ًٞ ُِ، ٜؾَػ َُشَُٖٕس، ََٚضٗبٜو ٜأِعًٜ َٖبِ إ٢ٜي٢  ٌُ اِش ٌٖ: َٜا ٔدِبط٢ٜ   ََٚد

 ، ،   ُٙ ُٙ ٜؾٜأَتا ُ٘.ٜؾٜأَتا ُّ ٜؾَػٜأٜي ِٝ٘ٔ ايٖك٠ٝ٬ٜ َٚايٖػ٬ٜ ٌُ َعًٜ ُ٘.ٔدِبط٢ٜ ُّ ٜؾَػٜأٜي ِٝ٘ٔ ايٖك٠ٝ٬ٜ َٚايٖػ٬ٜ ٌُ َعًٜ ٍُ اي١ً٘ٔ ٔبَُا   ،،ٔدِبط٢ٜ ُٙ َضُغٛ ٍُ اي١ً٘ٔ ٔبَُا ٜؾٜأِخَبَط ُٙ َضُغٛ ٜؾٜأِخَبَط
.ُِ َُٖٛ ٜأِعًٜ َٚ .ٍَ ُِ.ٜقا َُٖٛ ٜأِعًٜ َٚ .ٍَ ٌِ: إ٢ْٖا   ، ، ٜقا َُشَُٖٕس ٜؾٝك َٖبِ إ٢ٜي٢  ٌُ اِش ٍَ اهلل: َٜا ٔدِبط٢ٜ ٌِ: إ٢ْٖا ٜؾٜكا َُشَُٖٕس ٜؾٝك َٖبِ إ٢ٜي٢  ٌُ اِش ٍَ اهلل: َٜا ٔدِبط٢ٜ   ٜؾٜكا

ُِٓطٔنٜٝو ٔؾٞ ٝأَٖٔتٜو ٫َٜٚ َُْػ٤ُٜٛى  ُِٓطٔنٜٝو ٔؾٞ ٝأَٖٔتٜو ٫َٜٚ َُْػ٤ُٜٛى َغ   ..  ((2020))َغ
 : فااؿ له اريد ضماس وكوسه ماؿ له :  ،بدا   ي ال سخزيب فدها 

                                       88  التحرٓهالتحرٓه  

                                                 
(

89
 . ، وس التزمذى عه جابز  مسىد أحمد و صحيح ابه حبان عه أوس  (

(
ٕٓ

 صحد  مس م و صحد  ابت يياف يت ييد اهلل بت يمرو بت العاص . (
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ربنػػا فدػػه  اهدم يػػديوبػػر لهػػم يػػددسا  ف هػػما المط ػػب  مػػع  م ، ي لػػد  النيػػي ويػػد
 وياوؿ : ، يندت 

                         
 :.... سا ويدي فا  بء " ،  م ي"  ء لم يا

                                              
      SSٛالشعراٛالشعرا  

 : ست والميت معب مت غدر ط ب  ...... لكت ريوؿ اهلل ماؿ له :

                                                 
                                                 

                                WW  88.التحرٓه.التحرٓه  
فػػػي وصػػػف هػػػمة الريمػػػ  العظمػػػي ،  بػػػي العػػػزائم  روع مػػػوؿ االمػػػاـ  ومػػػا 

 -((  اظطفححقرماٌححدارمسؾححلمضؾححق ماالبححرارمممم   فػػي ك ابػػ  ..... لجمدػػع العػػالم 
 يدث ياوؿ : -وما بعدها  ٚٗص

مبحومممألغحفمرححؿمايحس ممم،ماهللمررييمظؾعوٌ م،موغعؿممفأردؾم}}

واظؿؿؿعمم،مواظؾؿس،مواظذو م،ممواظ ؿِّ،مواظلؿعم،مبوحفمظفمعـماظـظرأ

م.yyممفوملمؼؽـمذظؽمضؾؾمعلراتماٌؾؽمواٌؾؽقتمبـعؿماهللمعـ
،معؿعححفماهللمبححفمعححـماظزؼـححيمواظرؼححوشممممبححومyyممرحححؿماىلححؿ

ذامادحؿعؿؾفوممإواىحزاءمسؾقفحوممم،مواظؿـعؿمبوٌ حؿفقوتماٌؾوححيمذحرسومممم
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مم;مفضولمدؾقوغ،ماظعؾدمبطرؼؼماظرسوؼيم م م  م  م م   م

   م     م     م م   مم 
مم.م سرافاألSمW43)م

اظلحؾطونمممفغحفمجعؾحممألم،ؾمصؾقاتماهللمودحالعفمسؾقحفمممرحؿماظعؼ

واظـظحرمبحفمسيممم،مضؿحداءمبحفمممعحرمبوإلمأو،مغلحوغلمماظػوسؾمسيماهلقؽؾماإل

تلحكريمعحومسيماظلحؿقاتموعحومسيممممممصحلزفرماظعؼحؾمدحر ممم،مطؾمايؼحوئؼمم

نمطحونممأبعدم،مًمايؼوئؼمطؾفومأعومماالغلونماالرضمظإلغلونم،موذظَّ

صظػحرماظعؼحؾمبـفوؼحيمبغقؿحفممممم،مواألغوسمسماظؾفوئؿموؼؼدِّ،مغفورمؼعؾدماأل

مطونماظعؼؾمممؾقطحوًممyyممإذمضؾؾف،ميم،موتؾؽمايؼوئؼمجؾق مyyممبف

،مظحفممموؼحذلُّم،مغلونمؼعؾحدمايفحرمممصؽونماإل،مواهلقيممظؾ فقةموايظخمل

نمؼطحلممأةماٌلؾؿماظذيمخرجمعـماىوػؾقيماظعؿقوءمحؿكمبؾغًمسز 

ؿمصؽلحرماظصحـؿمممدحؾمأوطؿمعـمجحوػؾلمم،مفماظذيمطونمؼعؾدهمبـعؾفمرب 

الصحـوممصفعؾحفومممخحذمضطحعماممأوطحـريمعحـفؿممم،مإذالالمظفموإسزازًامظؾقحؼمم

م.متقضعمسيماٌراحقض

ؾماهللممبحومذيَّحمم،مسؾلمسؾق مأو،ماٌالئؽيموسوظ ممyyرحؿم

م،ممحفوضؾقظح،موشػحراغححفم،موسػحقهم،معوغلمرضقاغحفمبفماٌلؾؿ معـمع

م.عقالػؿمؾؽقتمؼمغلفؿموؼلرػؿمرضوػؾمحظوئرماٌأ،مووعقاجفؿف

عحـماظرريحيمسيممممفودسأمبوم،مرحؿماظعوملمايققاغلمواظـؾوتلم

صصححد ماهللم،مغححقا مضؾححق ماٌلححؾؿ ماظححذؼـمؼلححؿعؿؾقنمتؾححؽماألمم

مم;ماظعظقؿ  م     م م   م     مم 
مغؾقوءاأل
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بفحذامممًاححدمأوملمجيؿحؾمم،مايلحينمممبلمسوئحفممفذيَّؾماهللمحؾقؾ

مم;مبححدامصؼححولأاىؿححولم  م    م       م  م

  مم 
مفطحؾماخالضحمممفنمعـقحملوأطؿؾمظفماىؿولمب،مماظؿقبحيمم

م;مضحولمدحؾقوغفمم،ماالهلقيم   م   م  م  ممS
ماظؼؾحؿم

م.ؼعينمظعؾلمخؾؼماهللمتعوظلم.;مظلمسظقؿإبنضوصيمخؾؼمم-

مم;مظعظؿحلمإ ؾوتحومجؾقحومبقـحومبؼقظحفممممم ؾًمظحفماظ حػوسيماممأ  مم

   م م   م    م   م
م

W
 

9Sم.اظؿقرؼؿ

اهللمتؾححؽممفوعححـمعـقححم،مغححفمرريححفماهللماظعوعححيمممأوطؾـححومؼػفححؿمم

مفغفمالمخيزؼأوعمعـمسيماظـورمؼعذ م،موععينممفغلأاظررييمالمؼؽقنم

،مورؾحىمػحذامممعحؾموعؼصحدمممأنمؼؽحقنمظحفمرؾحىمومممأدؾقوغفمؼؼؿضحلمم

م.دالعلمسيمػذاماٌقرـمنوةماظعوملماإلمyyمماظلقدماظعظقؿ

عؼومماظرصعيممفصلضوع،مبدامأمًاحدأاهللمتعوظلمرصعيمملمؼرصعفوممفرصع

،ممفذيححعمحيؿدوغححأجبعححؾماظعححوملم،ماظحح متـودححىمطؿححولماألظقػقححيم

م;موايؿدمسيمايؼقؼيمالمؼؽقنمإالمهللمدحؾقوغفمضحولمتعحوظلممم  م

 م    م  م   م    مم
واٌؼححححححححوممم،ممدححححححححراءاإلSم

،مصحق ماظعحرشممممفنمجيؾل;مأاوػدموابـمسؾوسممفؿومبقـاحملؿقدمط

،مسحـماٌؽحونمممموشحينيم،مغحومعـحزهمسحـماىلحؿمممممأ))مؼحومحمؿحدمممموؼؼقلم;

وظحدؼفومحيؿحدهممم،مصوجؾسمػـومظقعؾؿماظـحوسمعؼحدارمعـزظؿحؽمسـحديممممم

م.مس هيل.ممذيعموػقماٌؼومماحملؿقدم  أاظعوملم
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ي الػديت بػت يربػي دػالعػارؼ مح، مػر وهػو الماػاـ المحمػود ويوض  ، د ػ  هػما او
 فداوؿ ب ساف الحاؿ : -وما بعدها  ٕٛص  -((  ذفرةماظؽقنفي ك ابه    

وٌوماغؿفحلمإديماظعحرشمكلحؽماظعحرشمبلذؼوظحفم،موغحوداهمممممممم}}

م;بؾلونمحوظفم

م.عـمعـمعؼؿؽمآأغًمسيمصػوءموضؿؽم،م!م،مؼومحمؿدم

مةوؼـزلماظلماظلؿوءماظدغقوم،موتحورم،متورةمؼؿ ق مإظقؽمحؾقؾؽم

م;مؼطقفمبحؽمسؾحلمغحدعونمحضحرتفم،موحيؿؾحؽمسؾحلمرصحرفمرأصؿحفمممممممم

م   م   م   م     م
وتورةمؼ فدكمذيحولمم،ماإلدراءم2م

محدؼؿحححف;أ م  م    م م  م
م

وتحححورهمؼ حححفدكمم،ماظحححـفؿم

مم;مفغقؿذيحححولمصحححؿدا م م    م  م  مم
،ماظحححـفؿمSم

مم;فموتحححورةمؼطؾعحححؽمسؾحححلمدحححرائرمعؾؽقؼؿحححم    م  م    م م

   مم
م : موتورةمؼدغقؽمعحـمحضحرةمضربحفممم،مماظـفؿمSم  م

 م    م م   مم
S

 
م.ماظـفؿ

اٌحؿقريمممفم،،ماظؾحفػونمسؾقحمماظظؿكنمإظقحفمممػذاموأغو!م،مؼومحمؿدم

م.دريمعـمأيمجفيمآتقفمأصقفم،مالم

مذحدػؿمظحفممأ،موميسظؿفؿمظفمرػؾحمأصؽـًم،ممفسظؿمخؾؼأجعؾينم

،مرسدمعـمػقؾيمجالظفأصؽـًم،م،مؼومحمؿدمخؾؼينمؼقممخؾؼينخ قي

رتعحوداممإمصحوزددتمهلقؾحيمامسحفممم،مالماهللمإظحفممإصؽؿىمسؾحلمضحوئؿ مالممم

دحؽـمظحذظؽمضؾؼحلمممم>مؾلمحمؿدمردقلماهللمصؾؿومطؿىمس،موارتعوذوم
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مصفحذهم،معوغحومظؼؾحيبمورؿلغقـحيمظلحريمممممأصؽحونمامسحؽممم،مأمروسلمدوػ

م.مظل إذاموضعمذيقؾمغظركمإصؽقػمممسؽمسؾل إبرطيموضعم

ظؾعحوٌ مومالبححدمظحلمعححـمممميغححًماٌردحؾمرريححم!م،مأؼحومحمؿحدممم

نمت حفدمظحلمبحوظرباءةممممأغصقىمسيمػذةماظؾقؾيم،موغصقيبمعـمذظحؽمم

صلغفمأخطحلمصحكمممػؾماظغرورمأظفمسؾلمػؾماظزورم،موتؼق ألمظإمفممومغلؾ

ضقممصضؾقا،مومزـقامأغكمأدعمعـمالمحدمظفم!م،مومأريؾمعـمالمػقؽيم

م!محقطممبـمالمطقػقيمظفمأ،موظفم!م

ظصحػوتفم،مطقحػمؼؽحقنمممممومالمسد ،مظذاتفممعـمالمحد !م،مؼومحمؿدم

واالدحؿقاءممم،مفذامطونماظرريـمامس،مإمومحمؿقالمسؾل ،مأمظل إعػؿؼرام

ومأصححػؿفموغعؿححفم،موصححػؿفموغعؿححفمعؿصححؾمبذاتححفم،مصؽقححػمؼؿصححؾمبححلممم

م.ؼـػصؾمسينم

تفمظلًمبوظؼرؼىمعـفموصحالم،موالمبوظؾعقحدمسـحفمممموسز !م،مؼومحمؿدم

صصالم،موالمبوٌطقؼمظفمريالم،موالمبوىحوععمظحفممشحالم،موالمبوظقاجحدممممم

موظحقمحمؼحينمظؽحونمممموصضحالم،مميغلمعـمرريؿحفمعـ حمموجدأظفمعـالم،مبؾم

م..صضالمعـفموسدالم

،مصؽقحػمممفغحومحمؿحقلمضدرتحفم،موععؿحقلمحؽؿؿحممممم!م،مأؼومحمؿدم

ممنمؼؽقنمايوعؾمحمؿقالم؟!أؼص م

مغوملظقؽمسينم،مصإؼفوماظعرشمأ))م;ممyyممصلجوبفمظلونمحوظف
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م،موالمت قشمسؾلمخؾقتلم  مع غقلمسـؽم،مصالمتؽدرمسؾلمصػقتل

قحفمحرصحوممممظإوححلممأضرأهمعـمعلطقرمعومأوالم،مررصوممyyممسورةأ،مصؿوم

م . س هكل......مم{{

RR  ١َُ ١َُُغِهُس ايِِّع   ُغِهُس ايِِّع

 .... : يت ب النعم يا  ه
 .ال تا ضي بطرا وك را ، ولكنها تا ضي ذال واكرا 

لي هػما للي ما ت ضء اهلل به ي دب باس سابب لفاي حضر سشوتب اوولك ، واسظر 
ا ال  ، والدهشػػ  مصػػور ومػػف مومػػف الحدػػرة يجػػزا يػػت يصػػر اآل،  yy  السػػدد العظػػدم

ل ع م ماػدار ، يت يد النعما  ، هم اسظر الي هما السدد بالعدت ال ي ت د  بما هولب اهلل 
 : فضء اهلل ي دب ، ول مكر سعم  اهلل المشار الدها في موله تعالي

           
    103 ل عنراٌ آ 

 :خٙ فٙ ْرا انًقاو أٔانشكس ٚا ،  y ٚعُٙ يحًدا

َّ ٔأل، ٔاجة نكًاالتّ  y ٌ اتثاعّأٔيع ،  y ّاتثاعكًال 

 : شكس نهًُعى ،نكٍ هللا تفضم عهُٛا تاتثاعُا نّ فجعهُا يحثٕتٍٛ نّ

                    
  31 ٌآل عنرا 

ين عػه الوربمػا كػاف ، راي  لرب  م دء يػزوؿ بموتػه   ي رؾ النـو والف ال ا،ر الكد  ل
ػػ يهػػا العامػػء و  ، فكدػػف بػػب  ب ، وسعػػدم ،سػػمب ، سػػت باتيايػػب لػػه تمػػن  مسػػرات يس 

وب دػػ  يا ػػب ، وط يػػ  رويػػب فػػي الػػداريت ، وتظ ػػر بمحيػػ  اهلل تعػػالي ال ػػي تػػرهص فػػي 
 ييد ها الجن  وسعدمها .
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 .!!. :هي كء العجب  يجب يا  لسي 
 ..!!..دت ب وفد  اهلل ومعوس ه دلدظ ر بالحسن هسء الخدر لن مت ر،ء يعم 
 ..!!..  بديه  و ،  مدػو، كوسه   هياسه ي ي فع  لده ما لهم ينسب اهلل  
لػػػػه  هتيايػػػػلكػػػػء ذلػػػػب بسػػػػيب ..!!.. ،   ه،ةلػػػ ،ػػػػء   هبمحي ػػػػ هي دػػػػ هػػػم يمػػػػت   

y. 
ء مػػػا كمػػ ،مػػء و  يظػػم و  ومػػا  ...... !!!! ...، يػػػه ه مرسػػا بػػه و  مػػا  هػػفّ  فمػػا 

 .....!!!!.....ت ضء به ي دنا 
 .ولم ي يع ريوؿ اهلل ، ييد هوام  ييدٌ ! ، واهلل  فشايٌ 

ف ي ندنػػا  هػػةص ، و ف يمنحنػػا ا  ، و  هف يوفانػػا لكمػػاؿ اتيايػػ  يػػيحاسه  يػػاؿ اهلل
 ه،مالػا هةص فك  يمالنا ، ي ك ال يكوف بدننا و بدنه مايحجينا يػت اػهود يت اهود 
 وي م .  ي ي يددسا محمد وي ي اله وصحيهلوافر وص ي اهلليساسه الالظاهر ، و 

 :    بو العزائمماؿ ا ماـ  
زاْااٞ اجلُاا٬ٝ زاْااٞ اجلُاا٬ٝ أأ  اجلُاااٍ اجلُاااٍ   ٜاات ٜاات أأزز

\ ٌٖ ٌٖ ؾٛضااح جاا   ايطااب٬ٝايطااب٬ٝ٘ ٘ يٝاايٝااإإ  ؾٛضااح جاا

 ٞ ٞ مجايااو طاا٘ أزاْاا غٝٛباااغٝٛبااا    مجايااو طاا٘ أزاْاا
أٚٚ\

  ايطااس ًْٓااا ايٛصاا٫ٛ ايطااس ًْٓااا ايٛصاا٫ٛ   جًااٞ يٓااا جًااٞ يٓااا أ

ٚج٬ٗٚج٬ٗظ٬َاااظ٬َااا      نٓااانٓااا    َٚاأ قبااٌَٚاأ قبااٌ
  ؾخاا٫ٛؾخاا٫ٛ    زجااا٫زجااا٫  ٘٘بطاابطاا      ؾضااسْاؾضااسْا\

جمٝااادجمٝاااد        قاااسإٓقاااسإٓ    بٓاااٛزبٓاااٛز  تاْااااتاْااااأأ
ؾ\
  عاااص اياااري٬ٝ عاااص اياااري٬ٝ أأ  ايكًاااٛبايكًاااٛب    حٝااااحٝااااأأؾ

غٝٛباااغٝٛبااا        عًُٓااا عًَٛااا غااٗدْا عًُٓااا عًَٛااا غااٗدْا 
  صاا٫ٛصاا٫ٛأأ        ؾسٚعاااؾسٚعااا  بااطبااط  ؾكٗاأؾكٗاأ\
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يٓااا ٜااا حبااٝيب يٓااا ٜااا حبااٝيب   ضااساجا ضااساجا       ُبعثااَتُبعثااَت
  ؾهٓاات يٓااا اخلااري ٚايطًطااب٬ٝ  ؾهٓاات يٓااا اخلااري ٚايطًطااب٬ٝ  \

طٗاااٛزا يهاااٌ َاااساد طٗاااٛزا يهاااٌ َاااساد   دز دز أأ
  املثااا٫ٛاملثااا٫ٛ  ًْٚٓااااًْٚٓاااا    املساضاااٞ املساضاااٞ     َٓخٓاااآَخٓاااا\

ٜااادٟٜااادٟؾتخاات نٓااٛش اهلاادٟ ٚا٭ؾتخاات نٓااٛش اهلاادٟ ٚا٭
  جٗاا٫ٛجٗاا٫ٛ    بعٝاادابعٝاادا    ؾ اا٬ؾ اا٬  ؾكٖسباات ؾكٖسباات \

تعااايٞتعااايٞ  يااسبِّيااسبِّ  ؾااسْدؾااسْد  ْااتْااتأأ    ْعااِْعااِ
  اياادي٬ٝاياادي٬ٝ  ْااساىْااساى    حكاااحكااا  اهلل اهلل     عًااٞ عًااٞ \

ياادْٞياادْٞ    بعًااِبعًااِ  حبااٝيبحبااٝيب    تٝااتتٝااتأأ
  عًُٓااا باا٘ ايعًااِ ميخااٛ املثاا٬ٝ    عًُٓااا باا٘ ايعًااِ ميخااٛ املثاا٬ٝ    \

بٓاااٛز ايتحًاااٞبٓاااٛز ايتحًاااٞ  اي ااا٬ّاي ااا٬ّ  حماااٛ حماااٛ 
  ظًااا٬ٝظًااا٬ٝ  ظااا٬ّظااا٬ّ  اهللاهلل      يٓاااايٓاااا    أَاااٖدأَاااٖد\

  

  ٚص٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آي٘ ٚ صشب٘ ٚ ضًِٚص٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آي٘ ٚ صشب٘ ٚ ضًِ
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  تاضعتاضعيياا  اُباُبايَبايَب
================================= 

ًَٝ٘  تُُ٘ تُُ٘ َََشبََََّشبَّ ًََٝ٘ٚأَِْٛاُز ايصَّال٠ِ َع   َٚأَِْٛاُز ايصَّال٠ِ َع
================================= 

RR  ٍٔضُُضا َزا َزدَْدَِِّّْضََض  ١ِ١ِبَّبَّشََشََََ  اُباُببََبضِِضأأ ٍٛٔ     اهلِلاهلِل  ٛ

RR  ََََِِٛٛٔٔٔٔتََتايِفايِف  ََََِِٔٔ  ََِِٔٔٔٔؤِِؤامُلامُل  ُفُفقِِق  RR  ٍََُُُايَهايَه ٍُا َّاملَُِٓاملَُِٓ  ا ََّش   ٟٟدِِدَش

RR  ١١ََّّٜٜدِِدََُُّّامُلَشامُلَش  اِفاِفصََصاألِٚاألِٚ  اُزاُزطََطشِِشتِِتاِضاِض  

RR  ََْْ١ ١ تِِتبَّبَّشََشََََ  رُُرا٥ِا٥ِتََت          ..RR  ١ ١ ًًِِِِٝٝعََع  ال٠ِال٠ِايصَّايصَّ  ١ُُ١ًًََصِِص  

RR  َبِِبٞ ايَّٞ ايًًَََّعََع  ال٠ِال٠ِايصَّايصَّ  ناُتناُتسََسبَب ٞ ٞ  

RR  يب يب ٞ ايَّٞ ايًًَِِّعََع  نينََيًًِِاِصاِصايَٛايَٛ  ال٠ُال٠ُصََص  

RR  ٍٔػََػػِِػاِْاِْ  اُباُببََبضِِضأأ ٍٔا َّ  ٠ِ٠ِسََسطََطاحَلاحَلبِبِ  فنَيفنَيأزأزايَعايَع  ا َّامُلَش   ١١ََّّٜٜدِِدامُلَش

RR  ٍُٔٛصُٛصاِياِي  َتِشِكُٝلَتِشِكُٝل ٍٛٔ ٌٔ اأُلُص  ٛ ٌٔ اأُلُصِبِأِص ٍِٔبِأِص ٍٛٔ ٛ  

RR  ٍَُٛصُٛصاِياِي  ١ُُ١َٝكَٝككِِكسََس ٍَٛ   ٍٍٛٛضُُضايسَّايسَّ  ١ِ١ََِّّٝٝعِِعيٞ ََيٞ ََإإ  ٛ

RR  ٍٔضُُضزََز  ا٠ُا٠ََُٝٝسََس ٍٛٔ ١١ََّّٝٝكِِكاحَلاحَل  اهلِلاهلِل  ٛ
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ًَٝ٘)  yَََشبَُّت٘ َََشبَُّت٘  ًَٝ٘)َٚأَِْٛاُز ايصَّال٠ِ َع   ((11َٚأَِْٛاُز ايصَّال٠ِ َع

RR  ٍٔضُُضا َزا َزدَْدَِِّّْضََض  ١ِ١ِبَّبَّشََشََََ  اُباُببََبضِِضأأ ٍٛٔ     y    اهلِلاهلِل  ٛ

 :فك الحديث  yy ياوؿ يددسا ريوؿ اهلل

  ََََ٣ٔ٣ََٔٔٔ٪ِِ٪ََُُ  سٕسٕبِِبعََع  بٔٔبًًٞٞكٜٜك٢ ٔب٢ ٔببٚبٚسُُس  ًًٜٜٜٜ٘٘تََتا أِخا أِخ ... ...   ، ،
  ((ٕٕ))..  ....  اض٢اض٢ايٖٓايٖٓ  ٢ََ٢ًًٜٜعََع  ُُٙٙسََسػََػدََد  ّ اهلٝلّ اهلٝلطٖٖط٫ َس٫ َسإإ

، يحػـر ،سػدم ي ػك النػار ، با يه  yy فوى ييد مؤمت يخ    يب ريوؿ اهلل
ى يينػػا فكدػػف ساػػو  ..،  yy فػػنحت سريػػد  ف تاػػوى يػػرارم الحػػب لريػػوؿ اهلل، ولػػملب 

 ؟  yy لريوؿ اهلل
 ..:ي ـز ي دنا  ادا ، ى يينا لريوؿ اهلل لكك ساو  

وف الػػػػمى يعػػػػرؼ هػػػػمم ، وكماالتػػػػه  ، و هةمػػػػه ، وسعوتػػػػه ، سعػػػػرؼ صػػػػ اته :" وال
، لػػػم تج مػػػع المػػػت ميػػػء .... وسهػػػا صػػػ ات ؛  yy اواػػػدا  ي دػػػه ييػػػا فػػػك ريػػػوؿ اهلل

 : فهك كما ياوؿ يددسا ي ك، والمت بعد فك  يد يوام 

  ِٔ َِٔ ٜكٍٛ ٜكٍٛ   ، ، أسب٘أسب٘  ١١َٚٔ خايٛ٘ َعطؾَٚٔ خايٛ٘ َعطؾ  ،،  ضأٙ بس١ٜٗ ٖاب٘ضأٙ بس١ٜٗ ٖاب٘  َ
  ((33))  َجًَ٘جً٘; ; عسٙ عسٙ ٫ٚ ب٫ٚ ب، ،   مل أض قبً٘مل أض قبً٘    -- ى واص ه ى واص ه  --  ْاعتْ٘اعت٘

ال يسػػ طدعوف  ف يم ئػػوا  يدػػنهم مػػت ريػػوؿ  yy ومػػد كػػاف  صػػحاب ريػػوؿ اهلل
                                                 

(
1
 ـ . ٜٚٛٔ/ٓٔ/ٜٔيـو  -غربد  –ف هما الدرس بمسجد يددى همد  بالجمدزة كا (

(
2
 روام  بو سعدم يت ابت يمر و رمز السدوطك لصح ه . (

(
3
 روام ال رممى فك الشمائء يت ي ك رضك اهلل ينه . (
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، فهػػما يػػددسا يمػػرو بػػت العػػاص ، ي ػػك مػػت سصػػ هم بشػػك  مػػت الجػػر م ؛ منػػه  اً اهلل يدػػا 
 . بدت يددسا ي ك ويددسا معاوي  سه كاف له دور كيدر فك ال  ن وسحت سعرؼ 

RR  ََََِِٛٛٔٔٔٔتََتايِفايِف  ََََِِٔٔ  ََِِٔٔٔٔؤِِؤامُلامُل  ُفُفقِِق      

مػػت الم ػػروض ي دنػػا  ال ، و الموضػػويات المشػػابه  لػػه   ف كػػاف موضػػوع ال  نػػلو 
مػػا ر يػػب فػػك هػػمم ال  نػػه ؟ومػػت  : كمػػا مػػاؿ  يػػد الصػػالحدت يػػدت يػػولوم،  سخػػوض فدهػػا 

 : ماؿ..، المخطك فدهم ؟

،مهماهللمدققصـومسـفموغز ،مذكءشو مسـومم}}

م{{مهمأسقــوموأظلـؿـومسـماًقضمصقفغـزِّ

فػػك ،  زبػػت ييػػد العزيػػ ومػػدخ اهلل يػػددسا يمػػر، ر الخػػوض فػػك هػػما اومػػر ولمػػا ك ػػ
، كمػا كػاف م يعػا    ال اسدػ  مت فػوؽ المنيػر فػك الخطيػ يددسا ي ك فمنع يب     ياـ بنك  مد

 : واي يدؿ ذلب باوؿ اهلل تعالك

                                           
                                             

             ُٓسْرِ اليحل((سْرِ اليحل((  9090))األُٓ ))األ  
 د: فسددسا يمرو بت ييد العزيز ياوؿ
،   سمػت فػك لد ػف واي ػرت فػك  يػيابه وميرراتػه ، لما ت كػرت فػك هػما الخػةؼ 

، بكػػر الصػػدي   وويػػت يمدنػػه يػػددسا  بػػ، ر فػػك بدػػت وايػػع كيدػػ yy فرايػػت ريػػوؿ اهلل
دهػء يػددسا معاويػ   موبعػد، هم دهء يػددسا ي ػي ، ويت يسارم يددسا يمر بت الخطاب 
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  وبعػد برهػ، واه  دا ورا  الس ار ، بعد ذلب في صال  فسدح  ي دها ي ار  و مد دهة، 
 وماؿ :، وكـر اهلل و،هه   هرج يددسا ي ي، 

مػػػاؿ :هػػػم  ،   هيكمػػػت لصػػػالح   ي اف المحكمػػػ -.!. مضػػػي لػػػي ورب الكعيػػػ  
 وماؿ :، رضام  و     هرج بعدة يددسا معاوي 

ف مػاذا ، ت دهنػاف بػريئفػاذا كػاف ا ، ف االهنػدت بػرا ة   ي  ، غ ػر لػي ورب الكعيػ  
والمج هػد ، ا مج هػد وهػما مج هػد ف هػم  هكء ما ساول....!!!... ،  س ك م سحت فدهما ؟

 اؿ :فا yy  ريوؿ اهلل مصدر   هيكم

  ََََِِٔٔ  إ إ طََطدِِدأأ  ًًُُٜٜ٘٘ؾٜؾٜ  اَباَبقََقأأ  ِِٕٕإ٢إ٢، ٜؾ، ٜؾ  طْْطدِِدأأ  ًًُُٜٜ٘٘ؾٜٜؾ; ;   أٜأٜٜٜٛٛخِِخأأؾٜؾٜ  سََسََٗٗتََتاِداِد((ٔٔ))  ..  
فسػػددسا ي ػػي هػػو  ،سهػػم اصػػحاب ريػػوؿ اهلل و، لػػي ماػػاـ اال، هػػاد لفهػػم وصػػ وا 
، هػػاد والػػمي لػػي ماػػاـ ا لفوصػػة  ،ويػػددسا معاويػػ  كاتػػب الػػويي ، بػػاب مدينػػ  الع ػػم 

فمػا الػمي ، وزر  هولػد  ي دػ، ،ػر  هطػو فػي ا، هػادم لػه لػو ا؛ ، هاد لي مااـ ا ليصء 
 ....!!!....يده نا في م ء همة االمور 

RR  ٍَُُايهَُايه ٍُا   ٟٟدِِدََُُِِّّشََشامُلامُل  ا

ييػد اهلل بػت  هبنػمػاؿ  ، لمػا ياسػت وفاتػه ، ت العػاص ف يددسا يمػرو بػ فالشاهد 
 :وكاف مت الصالحدت : ، يمرو 

بصيم}} ؼوم مyyممظؼدمعوتمردقلماهللمين واهللم
م{{مyyعـفممًاعؾؽًمسقينمعـفمحقوءوعوم،م

                                                 

(
ٔ
 روام اليخارى يت يمرو بت العاص رضك اهلل ينه . (
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 مت  yy  ، ولملب المي وصف ريوؿ اهلل هف م يس طع ولم ي مكت مت وص 
لػػف  وتػػرؾ مائػػ   yy  اس اػػء سػػه مػػع ؛ هنػػاف فاػػ   ااػػ هر مػػنهم ، م ػػ  م د ػػ   هصػػحاب 

وهنػد بػت ، بػي طالػب  فا  هما يػددسا ي ػي بػت  هلكت المي اي طاع اف يص ،  صحابيّ 
ومػػػد ذكػػػرت فػػػي الك ػػػب يػػػت هػػػميت ، وصػػػافه  ف وصػػػ ام وذكػػػرا بػػػي هالػػػ  ، فهمػػػا ال ػػػما 

 لي المدين  .ليندما مر بخدم ها مها،را مت مك  ، ـ معيد  لي لضاف  با ، هندت فا  ا 
 ..!!.. مف يص و  ف م يس طدعوا ،  yy   ما باد  اصحاب ريوؿ اهلل

ف لكػت يصػػ،  هو يصػف سايدػػ  مػت سوايدػػ،   يػػدهم ،اسيػا مػػت ،واسيػه مػد يصػف 
 ..!!..الشخصد  الرباسد  ك ها مت ،مدع ،واسيها هما مس حدء  مهم

هػػم ر،ػػع ،  yy  لػػي ريػػوؿ اهللبػػت هابػػت لسػػه لمػػا مػػدـ يسػػاف  ف سع ػػم  ويك ػػي 
بمػػا ينايػػب  موبػػملوا لػػه مػػاال لكػػي يهجػػو ، يػػت  : صػػف لنػػا مػػا ر  لػػه وافاػػال، لػػي مومػػه ل

 فااؿ يساف :، ب ضهم فده 
ٟ  ٚضعت َٔ خٚضعت َٔ خ\ضطعتضطعت    أْٛازٙأْٛازٙ    يٞيٞإإ  ْ س ْ س   ملاملا ٟ  ٝؿيت نؿٞ عًاٞ بضاس   ٝؿيت نؿٞ عًاٞ بضاس

ٙ ؾًطات  ؾًطات  \خٛؾا عًٞ بضسٟ َٔ حطٔ صٛزت٘خٛؾا عًٞ بضسٟ َٔ حطٔ صٛزت٘ ٙ أْ اس ٟ  إإ  أْ اس ٟ  ٫ عًاٞ قادز   ٫ عًاٞ قادز

  َثٌ طًٛع ايػُظ ٚايكُسَثٌ طًٛع ايػُظ ٚايكُسٚايٛج٘ ٚايٛج٘ \يف ْٛزٙ غسقتيف ْٛزٙ غسقت    از َٔ ْٛزٙاز َٔ ْٛزْْٙٛٛا٭ا٭

  ايصٖسايصٖس    جنِجنِنُخ١ًَّ ْطحت يف  ا٭نُخ١ًَّ ْطحت يف  ا٭\ايكُسايكُس  َٔ َٔ   جطِ جطِ   يفيف      ايٓٛزايٓٛز      زٚح َٔزٚح َٔ

 فااؿ يساف :، فاالوا له : ما هما ؟ 

م{{نمؼصػماظؽذ م.أظرجؾمؼًموسورمسؾلماأػذاماظذيمرم}}

، ومهارتهػػا ، ذا كاسػػت المصػػاسع تصػػنع سموذ،ػػا مدمػػا ،ػػدا لديػػدت دمػػ  صػػناي ها إفػػ
 .....:ي ي وهلل الم ء او، وتعرضها ي ي العالم ي ي تريهم صناي ها 
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فوكمػء ،   د ػاِ  ُ   والخُ د ػاِ  ْ كمػء الصػ ات الخَ   yy  ف اهلل ،مع فػي المصػط يإف
 : yy  وؿ اهللالص ات الجسماسد  ،معت في ري
والػمي كػاف مشػهورا بالجمػاؿ الػمي ،عػء ، السػةـ  هي ي اف يػددسا يويػف ي دػ

ريػػ ت لنسػػا  كيػػار الاػػـو ... ؛  ولمػػا اػػايت الاصػػ  فػػي المدينػػ   ،امػػراة العزيػػز ت ػػ ت بػػه 
دة مػػنهت ت ايػػ  ويػػكدنا يطػػت كػػء وايػػ و ، ، سػػ هت فػػي الصػػال   و ، ينػػدها فػػي الاصػػر 

هػػما  ومػػد وصػػف اهلل ، ف يػػدهء ي ػػدهت  يويػػف مػػرت يػػددسا  و ، كػػء ول اطعهػػا وت
 : المنظر يدث ماؿ

                                                    
                           ْٓسفْٓسف  

..!! ديهت يػ سهػت مطعػت  ي ػي ، يػ يهت ياػولهت ويسػهت ، فعندما دهء ي دهت 
كػػػوف وايػػػدة تاطػػػع ..!!.. تصػػػورها بعا ػػػب اسػػػت ؟  ..!..!كدػػػف تحػػػدث هػػػمة االمػػػور ؟

فمػػا ماػػدار مػػا ي م ػػع بػػه هػػما الشػػخص ؟؟ ،ػػء النظرالػػي اػػخص دهػػء ي دهػػا  يػػديها مػػت 
 هومػع ذلػب فػإف يػددسا يويػف ي دػ،  هيصػ ف  يد يسػ طدع  ال ...!!.. ، مت الجماؿ ؟ 

 : yy  السةـ ياوؿ فده الريوؿ

    ٜسِِسكٜكٜيٜي  ِٚ ِٚٝأ   ((ٕٕ))    ٢ٔ٢ٔػِِػشُُشاٞياٞي  طُُطٛٞٛٞؾََؾ  ََٞٞتٔٔتٝأ
و،مدػء صػنع اهلل ،  yy  ، يست مت ؟ يست ريوؿ اهلل..!!.. سصف الحست 

مػر سمػا كػء اولو ،  هف ييديػ وال ، ف يحػد  بػه  يػد  فة يسػ طدع ،  yy  في ريوؿ اهلل
 ....؟؟؟!!!؟؟؟؟ويح ار فده  هف ي د البد ....؟؟... سساف م ا  ذا ر لسه ،  

                                                 

(
ٕ
 روام ابت  بي ادي  (
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RR  ١١ََّّٜٜدِِدََُُّّاحمَلاحمَل  اِفاِفصََصاالِٚاالِٚ  اُزاُزطََطشِِشتِِتاِضاِض  

وؿ ػويشػػ  ريػػ، لهدػػ  سسػػاف يػػوي يعشػػ  هػػمة الشخصػػد  ا لف  ي  فػػالم روض 
 : ف ربنا المي ماؿ هماو، باب ل سعادة وباب ل رضا ؛ اهلل 

                                            
WW  3232SS  وقد قالوقد قال،  ،    ل عمزان ل عمزان آآ  yy  ::  

  ََٚٚاهلٔلاهلٔل  ُٜ  ٫ُٜ َٕنٝٝنأأ  ََٞٞتٖتٖسََس  ِِِِنٝٝنسُُسسََسأٜأٜ  ََُُٔٔٔٔ٪ِِ٪٫  َٕٛ   ٘ٔ٘ٔػٔٔػؿٞٞؿََْْ، َٚ، َٚ  ٙٔٔٙسٔسٔيٜيََََٜٚٚٚٚ  ٘ٔ٘ٔأيأيََََ  ََِِٔٔٔٔ  ِِ٘ٔ٘ٔٝٝيٜيٜإإ  بٖٖبسََسأأ  ٛ
  ((ٖٖ))    ٌٌََعٔعََُُٔدِِدأأ  اؽ٢اؽ٢ايٖٓايٖٓ، َٚ، َٚ

   : ٍ٫ ٫ ، إ، إؾ٧ ؾ٧ نٌ نٌ نجط َٔ نجط َٔ أأسبو ٜا ضغٍٛ اهلل سبو ٜا ضغٍٛ اهلل أأؾػٝسْا عُط قاٍ : ؾػٝسْا عُط قا
ََُّّْإ٢إ٢  ٌٌُُُُِِهٞٞهََٜٜ  ِِِِ: ٜي: ٜي  yy  قاٍقاٍ، ، ْؿػٞ ْؿػٞ  ُْا ٜا ٜا   : ٚاهلل: ٚاهللؾكاٍ ؾكاٍ .. !! ..، .. !! ..، ط ط ُُِِا ُعا ُعََٜٜ  وٜٜوا

سيت ْؿػٞ اييت بٌ سيت ْؿػٞ اييت بٌ ، ، نجط َٔ نٌ ؾ٧ نجط َٔ نٌ ؾ٧ أأسبو سبو ْٞ ٭ْٞ ٭، إ، إضغٍٛ اهلل ضغٍٛ اهلل 
ََُّّْإإ  ِِٖٖتَتَ  ََٕٕقاٍ : اٯقاٍ : اٯ، ، دٓيب  دٓيب   ُْا   ((ٗٗ))  ط ط ََُُا ُعا ُعََٜٜ  وٜٜوا

فػػنحت ك نػػا ، يػػواؿ هػػمم الشخصػػد   ف سطػػالع  يػػاـ او مفالوا،ػػب ي دنػػا فػػي هػػم
و  فػػي دسدػػا الرياضػػ  ، لػػو يػػئ نا يػػت اخصػػد  مػػت الشخصػػدات المشػػهورم ، والحمػػد هلل 

                                                 

(
ٖ
     ظ له والنسائي وابت هزيم  يت اس روام مس م وال   (

(
ٗ
   روام اليخاري ومس م يت يمربت الخطاب (
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وسح ػػظ ال اػػاطدع والمةمػػ  ، سح ػػظ الشػػكء والمةبػػ   اتجػػدس، فػػي دسدػػا المس سػػةت 
، تي لػػه هػمم الشخصػػد  وتناديػػه وف الوايػد منػػا لػػو سػاـ تػػ ومػػت الممكػػت ، يػت ظهػػر م ػب 

 هل ع اػػ.....و فةسػه لمػاذا ؟،  يػت ال د ػ  فػةف فػي المنػاـ  ر : ويسػ داظ مػت سومػه وياػوؿ 
 ....!!!بهم 

 :يحظي بريوؿ اهلل سساف لكي فا 
واػدئا ،  ههةمػ واػدئا مػت ، وادئا مت صػ اته ، ف يعرؼ ادئا مت مةمحه  ال بد 

مػػػػع ، ي ع ػػػػ  ب  ػػػػب الػػػػمات المحمديػػػػ   هيجع ػػػػ.... يطاهػػػػا لػػػػه اهلل  مػػػػت كماالتػػػػه ال ػػػػي 
وي ع ػػػ  بػػػه ،  ههدالػػػ هبحدػػػث ي م  ػػػ، اي حضػػػار المحايػػػت النيويػػػ  فػػػي الا ػػػب والجنػػػاف 

ودواـ الػمكر ، تعشاا يو،ب المحيػ  ؛ لصورة المحمدي  الروياسد  با هفد عش  م ي مهاطر 
 .ويكوف يندم ومعه ،  هلدل،ء ذلب يارب فب...  yy  هله بالصةة ي د

ضححو مضقدحح م فػػي ك ابػػه       ولػػملب ياػػوؿ الشػػد  ييػػد الكػػريم الجي ػػي

 :((وعؾؿؼلماظـوعقد م

،معؿلدبحوممطلغحؽمبح مؼدؼحفمسيمحقوتحفممممم،مطـمسيمححولمذطحركمظحفممممم}}

ومصنغححفمؼححراكموؼلححؿعؽمطؾؿ حح،مجاللمواظؿعظححقؿمواهلقؾححيموايقححوءمبححوإل

،مم،مواهللمجؾحقسمعحـمذطحرهمممصػمبصػوتماهللمتعوظلمالغفمعؿ ،مذطرتفم

م{{غصقىمواصرمعـمػذهماظصػيممyyممصؾؾـيب

 :((اظـوعقسماالسظؿم   وياوؿ ايضا في ك ابه 

وظقمطـًم،موععـوهممyyممخلمبدواممعالحظيمصقرتيأأوصقؽمؼومم}}

مyyممصققضحرمظحؽمم،مصعـمضرؼىمتلظػمروحؽمبفم،مومعلؿقضرامعؿؽؾػ
،موخيورؾؽ،موحيد ؽم،مصقفقؾؽمم،موختورؾفوهد ف،موده،مسقوغوم
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سؾحؿممالم،موحنمذحوءماهللمتعوظحمموتؾقحؼمبفحؿمإمم،مصؿػقزمبدرجيماظصقوبيم

عححراضؾ م،مسؾححلماظححدرجوتمماظعححورص مالمؼزاظححقنموظححقمترضححقامألممممنأ

،مهلحلمماظؿفؾحلماإلمإذحرا ممحح مسيمم،موعلؿقضرؼـمدقدماظلحوداتمم

صقـحوظقنمصحق معحومممم،موؼؿؾؼقغحفمبؼحوبؾقؿفؿممم،ممyyممؼقجفقنمػؿحؿفؿمظحفمم

همسيمصحقرةمخيؾحعمسؾقحفمتؾحؽمممممآوطؾمعحـمرم،مضعوفمدرونمسؾقفمبلؼؼ

مآهم،عحعمطحؾمرمممyyمموػحذامدأبحفممم،مصقعظؿمترضقحفم،مػومآاًؾعيماظ مر

م{{ريدؼومأوخؾؼوم،مطرعومحمؿدؼوم

 :     براهدم الراددلوفي ذلب ياوؿ ايضا الشد  
م;دؾو ماظقصقلمأسظؿمأوٌومطونمعـمم}}

،محح مؼصحريممممyyمموطـحرةماظصحالةمسؾقحيممم،ماظؿعؾؼمبصػوتمايؾقحىممم

وضعمصوحىمدالئؾماًحرياتمصحقرةممم،مأؼـؿومطونممخقوظفمب مسقـقف

>مفمسؾحلمايؾقحىمممـفومسـحدمصحالتممظرمصقفوماظؾعقدمسـاظروضيماظ رؼػيمظق

،مرةماظصحالةممؽمععمطـحمظذامطررمذ،مصنظلمتصقرمعـمصقفومإصقـؿؼؾمعـفوم

وػححقم..محملقدححومم   ي المظنػػوف الاػػائم فػػي الػػمهت وهمػػا (ؾمق ححكشيؿصيصححورمظححفماْظ

مyyمموظقسمعؼصقدماظعورص م،مبؽـرةماظصالةمسؾلماظـيب،ماٌؼصقدم
إنمطحونمذظحؽمحوصحؾممممو،مغػلحفؿمبحذظؽمممأوم،مأحصقلماظـقا مهلحؿمم

م{{عرم.سيمغػسماأل

RR  ََْْ١ ١ تِِتبَّبَّشََشََََ  رُُرا٥ِا٥ِتََت        
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والحػػػ  يػػػيحاسه ، وت ػػػ   كنػػػوز اليػػػر ، ي نػػػزؿ الخدػػػر  يػػػواؿولػػػملب ف ػػػي هػػػمم او
 ..!!..؟؟لكت لمت ؟ ، وتشجدعات ، وبعةوات ، وتعالي ي  ضء بن حات 

ل ػمي يعمػء  لمت تػاتي العػةوة ال شػجدعد  ؟ ،العالمدت  ل عام دت المخ صدت لرب  
 ....المي يعمء ، و الكسوؿ والم واسي ؟  

تنػػػػزؿ ي ػػػػي ... ؟؟ ... ، دػػػػر اليريػػػػ  وكػػػػملب العػػػػةوات ال شػػػػجدعد  ل مصػػػػط ي ه
، والهػػػػػائم ، والػػػػػماكر ، والحاضػػػػػر ، ل  ػػػػػاكر ..... تي لمػػػػػت ؟ولكػػػػػت تػػػػػ..... ، الػػػػػدواـ 

 .yy  والمش وؿ الياؿ بريوؿ اهلل
، ميػػػاؿ فدزيػػػد ا ، ياػػػوي ينػػػدم الحػػػب ؛ فاالسسػػػاف لمػػػا يعػػػرؼ هػػػمم الكمػػػاالت 

وينػػدما يكػػـر بشػػئ مػػت ، يكػػـر بشػػئ مػػت الرؤيػػا المنامدػػ  ، وينػػدما يزيػػد الحػػب اػػدئا مػػا 
فالػػمي يػػموؽ طعػػم الحػػةوة ، ك ػػر  ف يػػري  السػػه يريػػد ، يزيػػد االميػػاؿ ؛ الرؤيػػا المنامدػػ  

 ولدست الحةوة المصنع  .، وسحت ساصد يةوة ريوؿ اهلل .... ، .... ك ر  يريد 
 .ل ا وب  مويةوة ريوؿ اهلل همتد  مت ريوؿ اهلل مياارة سحت سريد الحةوة اآل

   م م ء ويعظ ػء ويعظ ػسسػاف الػمي ييج ػسسػاف الػمي ييج ػف ا ف ا   ل ع مػوا ل ع مػوا   ––نإ ٚاسس َٔ بين اغـطا٥ٌٝ  نإ ٚاسس َٔ بين اغـطا٥ٌٝ  ٚاشا ٚاشا

ٚقس عاف َا٥يت عاّ ٚقس عاف َا٥يت عاّ ، ، نإ َػطؾا عًٞ ْؿػ٘ نإ َػطؾا عًٞ ْؿػ٘ --كم له يند اهلل ؟ كم له يند اهلل ؟ ،  ،  ريوؿ اهلل ريوؿ اهلل 
ٝـ أأٚضؾهٛا ٚضؾهٛا ، ، يكاٙ بين اغطا٥ٌٝ عًٞ َعب١ً يكاٙ بين اغطا٥ٌٝ عًٞ َعب١ً أأ، ٚبعس َٛت٘ ، ٚبعس َٛت٘  ٝـ ٕ ٜكًٛا عً ٚ ٚ أأ، ،   ٕ٘٘ ٜكًٛا عً
ٕ ٕ : أ: أايػــ٬ّ ايػــ٬ّ   ٘٘يــٞ َٛغــٞ عًٝــيــٞ َٛغــٞ عًٝــإإ  ٚسٞ اهلل ٚسٞ اهلل أأَــٛاتِٗ ، ؾــَــٛاتِٗ ، ؾــأأٜــسؾٓٛٙ َــع ٜــسؾٓٛٙ َــع 
ٌٚ، ، ؾػػً٘ ٚنؿٓ٘ ؾػػً٘ ٚنؿٓ٘ ، ، يٞ عبسٟ ؾ٬ٕ يٞ عبسٟ ؾ٬ٕ إإاشٖب اشٖب  ٌٚٚق ٝـ   ٚق ٝـ عً ٘ ، ؾؿعـٌ شيـو ;   ٘ ، ؾؿعـٌ شيـو ;   عً

ؾتعذــب بٓــٛ إغــطا٥ٌٝ، ٚ طًبــٛا َٓــ٘ إٔ ٜػــأٍ اهلل عــع ٚدــٌ عــٔ   ؾتعذــب بٓــٛ إغــطا٥ٌٝ، ٚ طًبــٛا َٓــ٘ إٔ ٜػــأٍ اهلل عــع ٚدــٌ عــٔ   
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ايػبب ؾ٢ شيهـِ ؟ ، ؾـأٚس٢ اهلل إيٝـ٘ : أْـ٘ نـإ نًُـا ؾـتح ايتٛضتـ١ ،         ايػبب ؾ٢ شيهـِ ؟ ، ؾـأٚس٢ اهلل إيٝـ٘ : أْـ٘ نـإ نًُـا ؾـتح ايتٛضتـ١ ،         
ٚٚقعت عٝٓ٘ ع٢ً اغِ سبٝب٢ قُس ؾٝٗا ، قٖبٌ َٛنع امس٘ ، ٚٚنع٘ ٚٚقعت عٝٓ٘ ع٢ً اغِ سبٝب٢ قُس ؾٝٗا ، قٖبٌ َٛنع امس٘ ، ٚٚنع٘ 

ٚغؿطت ي٘ شْٛب٘ ٚغؿطت ي٘ شْٛب٘ ، ، دٌ شيو ضٓت٘ دٌ شيو ضٓت٘ أأؾُٔ ؾُٔ   ق٢ً عًٝ٘ ،ق٢ً عًٝ٘ ،ع٢ً عٝٓٝ٘ ، ٚ ع٢ً عٝٓٝ٘ ، ٚ 
  ..((55))ٚظٚدت٘ غبعٌ سٛضا٤ ٚظٚدت٘ غبعٌ سٛضا٤ ، ، 

فػي  -(( رعوحمححز ماظحرحقؿممم   ويحكي يمر بت يعدد ال وتي في ك ابػه 
 : رضام  و     يت االماـ ي داف ال وري، ال صء ال ايع وال ةهدت 

ي وسحػت سعػرؼ  ف العيػادة يػوؿ الكعيػ  فػم–غفمطونمؼطقفمحقلماظؽعؾحيممأم}}
صقجححدمرجحححالمالمؼرصحححعمضحححدعوموالممم–مالطػػواؼ هػػي الػػمكر والػػػديا  وااليػػ   ار

وضححولمظححفمم;مؼححوم،مصلححلظفم،ممyyممالمبوظصححالةمسؾححلمردححقلماهللإؼضححعفوم

راكمأصؾححؿم،منمػححذاموضححًماظححذطرمواظححدسوءمواالدححؿغػورممممم!م،مإرجححؾم

،ممغًم؟أصؼولمظفم;معـم،مت ؿغؾمسـمذظؽمبوظصالةمسؾلمردقلماهللم؟

،مم–وضحدمطحونمسحوملماظعحرا ماٌ حفقرممممممم–اظـحقريمممغومدػقونأضولمظفم;م

جؾسمجبقاريم!.،إخربتؽمأغؽمدػقونماظـقريمٌومأصؼولمظفم;مظقالم

موضولمظفم;،مودلضصمسؾقؽمضص م،مصؿـقلمجوغؾوم

،موبقـؿومحنـمسيمبلمأغوموأسؾلمايٍمػذامظعومممظؼدمسزعـو

،مظلموجففمصقجدتفمعلقداإصؾؿومعوتمغظرتمماٌقتماظطرؼؼمجوءه

صوخحذتينمدحـيممم،م حؿمجؾلحًمحزؼـحومطؽقؾحومعفؿقعحومممممم،موجففمصغطقًم

،مذدؼدمبقوضماظقجفم،مؼًمرجالمذدؼدمبقوضماظـقو مأعـماظـقممصر

                                                 

(
٘
 روام  بو سعدم في الح د  ، والسدوطي في الخصائص يت وهب (
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وعرمبقحدهمم،م ؿمط ػموجففم،مبلمأسمأضؾؾمح موضػمسؾلمرأوضدم

موطونمععيمرضعيمصغريةموضعفوم!!م،موصورمطوظؼؿرم،مضموجففمسؾقفمصوبق 

أبحلممظحلممإبحؽمممأتحكمعـماظذيمو،مغًم؟مأعـمم،مصؼؾًمظفم;،مجبقارهم

م؟مسيمػذهماظلوسي

م!ممغومحمؿدمردقلماهللأعومتعرصينم؟مأصؼولم;م

مكمؼصؾلمبفومسؾحل مقبأصقفوماظصؾقاتماظ مطونمموػذهماظقرضي

مم،مصفؽًمإلشو ؿفم.دؿغوثمبلم!م،مإؼًم،مصؾؿومحضرهمعورأ

بحلممأصؽ حػماظغطحوءمسحـموجحفممممم،مضولم;مصوغؿؾفًمعحـمغحقعلممم

م!.مصقجدتفمضدمابقض 

ضححعفوماالمبوظصححالةمأرصححعمضححدعوموالمأاظححذيمجعؾححينمالممصححذظؽ

م{{.مyyممسؾلمردقل

..RR  ١ ١ ًًِِِِٝٝعََع  ال٠ِال٠ِايصَّايصَّ  ١ُُ١ًًََصِِص  

 .فهي الصةة ي ده :  ما النايد  اوهرى ال ي تاوي المحي  في ريوؿ اهلل 
ويك دنػػا مػػوؿ ، فدني ػػي  ف سزيػػد ،ريػػ  الصػػةة ي دػػه اآلف ؛ فػػإذا كنػػا سصػػ ي ي دػػه 

 : yy  الريوؿ
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  َق٤ً ِٔ ِٔ َق٤ًََ ُِٔػٞ ََٚدَبِت ََ ُٜ  ٌَ ُِٜكٔبُح ََٚعِؿَطٟا ٔس  ٌَ ٖٞ َعِؿَطٟا ٔس ُِٔػٞ ََٚدَبتِ ٢َ َعًٜ ُٜ  ٌَ ُِٜكٔبُح ََٚعِؿَطٟا ٔس  ٌَ ٖٞ َعِؿَطٟا ٔس ٢َ َعًٜ
َّ ائكَٝا١ََٔ  ِٛ ُ٘ َؾٜؿاَعيت َٜ َّ ائكَٝا١ََٔ ٜي ِٛ ُ٘ َؾٜؿاَعيت َٜ     ((66))ٜي

 !................  سعم ...؟؟؟...!!!.. ..................يشر مرات فا  
مػػاؿ : هػػما ، وفػػي المسػػا  يشػػر مػػرات ، الػػمي يصػػ ي فػػي الصػػياح يشػػر مػػرات 

،  ظت  ف المي ال يسػ طدع  ف يصػ ي فػي الصػياح يشػراً  ، يـو الادام و،يت له ا اي ه 
و سػػت م وضػػو ، وبػػوي كد دػػ  ، وسهػػا بػػوي صػػد   ، فهػػو يػػا،ز ،ػػداً ، وفػػي المسػػا  يشػػراً 

 و ، لػػملب فطالمػػا  سػػت مااػػي ........ ولكػػت و سػػت ي ػػك غدػػر وضػػو  يجػػوز.،  فضػػء 
 yy  صػةة ي ػك ريػوؿ اهللفااػ ء لسػاسب بال.:  و فػي  ي مكػاف ، ،ال ، في العمء

. 
وسب تاػوؿ ،  ف الصةة ي ك ريوؿ اهلل هي  يضاً ذكر هلل : ول ع موا ي م الدادت 

 وهء  يد منا يص ي ي ده؟ ،  لد  هما ذكر هلل؟ " ،  ال هم صء  " : 
.... اهلل ؿ لػػه : يػػا رب  و   ال هػػم((  ي يػػافناػػو ، سحػػت ال سعػػرؼ  ف سصػػ ي ي دػػه 

،  يػػا رب صػػ ي ي ػػك ريػػوؿ اهلل( ... سعػػرؼ كدػػف سصػػ ي ي دػػه وسنػػا ال،  سػػت ي دػػه  صػػء  
ك ي دػه وف ربنػا صػ   ، فة يظت بعضػنا  سػه يح ػاج لهػا ، وريوؿ اهلل ال يح اج للك صةتنا 

 ؟ هء يح اج لصةة  يد آهر..!!.. ، والمي ص ك ي ده اهلل 
 (                 )حزاباأل 

ولػػم ياػػء صػػ ك ولكػػت مػػاؿ   ، فػػإذا كػػاف اهلل والمةئكػػ       ) ... ي للػػك 
والمةئكػ  تصػ ي ي ػك ريػوؿ اهلل ! ، فإذا كاف اهلل يص ي ي ك ريػوؿ اهلل ، وف اآلف يص   

                                                 

(
ٙ
 ت  بي الدردا  رضي اهلل ينه .روام الطيراسي ي (
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 سحػػػػت الػػػػميت سح ػػػػاج......... فمػػػػت الػػػػمي يح ػػػػاج للػػػػك الصػػػػةة ي ػػػػك ريػػػػوؿ اهلل؟! ، 
لػػػملب يجػػػب  ف ....  ؟ yy  لصػػػةة ي ػػػك ريػػػوؿ اهللمػػػا  يو،نػػػا للػػػك ا ............،

 . yy  سك ر مت الصةة ي ك ريوؿ اهلل
وهػػػو فػػػي س ػػػ  ، ورد هػػػو ذكػػػر هلل بوفضػػػء اوذكػػػار ؛ وينػػػدسا مػػػت ضػػػمت  ورادسػػػا 
 :الومت صةة لنا ي ك ريوؿ اهلل 

 ال للػػػه لال اهلل محمػػػد : وفػػػي المسػػػا  مائػػػ  مػػػرة ، فناػػػوؿ فػػػي الصػػػياح مائػػػ  مػػػرة 
 ريوؿ 

، ... (  ، ال لله لال اهلل محمد ريوؿ اهلل ص ك اهلل ي دػه ويػ م اهلل ي ده وي م اهلل ص ك
 : ياوؿ yy  وف الريوؿ

  َٜ٘قِبًٔٞ: ٫ٜ إيَ٘ إ٤٫ اي٤ً ِٔ َٔ َٕ ًُٞت أَْٜا َٚايٖٓٔبٝٗٛ ٌُ ََا ٝق ِٔ ٜقِبًٔٞ: ٫ٜ إيَ٘ إ٤٫ اي٤ًَٜ٘أٞؾَه َٔ َٕ ًُٞت أَْٜا َٚايٖٓٔبٝٗٛ ٌُ ََا ٝق     ((77))  ٜأٞؾَه
فنكػػوف ،معنػػا الحسػػت  ،  yy  ال للػػه لال اهلل محمػػد ريػػوؿ اهلل: فػػنحت ساػػوؿ 

، فػمكرسا اهلل بوفضػء اوذكػار ، لكػت ،معنػا الحسػت ك ػه ، د  الحسػنددت فاػ  ولػ، ك ه 
 : ومعه ريوؿ اهلل بالصةة ي ك ريوؿ اهلل في س   الومت

 ....محمد ريوؿ اهلل ص ك اهلل ي ده وي م لال اهللال لله ....... 
 : ......ال تس  رؽ يشر دمائ  ، يشر دمائ ! ، ؟  كم توهم المائ  مرة

،  و ميػػء النػػـو ،  و فػػي العمػػء ،  و راكػػب فػػي الاطػػار ، فػػي الطريػػ   و سػػا مااػػي
..!. ،  و ه ػػث يػػاي  ميػػء  ف يػػوتي النػػـو ، ب فػػي مضػػجعه ربػػع يػػاي  فالوايػػد منػػا ي ا  ػػ

وف هما بم اب  الط ػب الػمي  مدمػه لريػوؿ اهلل ! ، ي ك ي  يني النـو ،  موؿ فدها  فوظء  

                                                 

(
ٚ
 روام اليدهاي يت ط ح  بت ييدد اهلل بت يةـ (
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و ساؿ مسطاً مت العطا  الػمي يهيػه لػه ، ي ده اهلل  ي ك  من  مت المن  ال ي ي  ضء بها، 
والط ػػب الػػمي  مدمػػه للػػك اهلل ي ػػك  يصػػء  ا ؟ ،ياػػدـ ط يػػ! ، فالػػمي يريػػد يػػةوة ، اهلل

هػي ؛ ي ك يةوة مت العةوات ال شجدعد  ال ي يشػجع بهػا العمػاؿ فػي محيػ  ريػوؿ اهلل 
  وؿ اهللػت الصةة ي ػك ريػفالمي يك ر م..، الصةة ي ك ريوؿ اهلل ص ك اهلل ي ده وي م

yy  ، و صي  مش واًل به ي ك الدواـ ، مع مطالع  يدرته وص اته وكماالته: 
، وا كػراـ ، وسػه يػر الجػود ...:... ، البػد  ف يكػـر  وال يحػـر، ال بد  ف يكـر 

  فدكػػـر اهلل ،مدػػع المػػؤمندت المحيػػدت لػػه، ولف كػػاف ا كػػراـ مػػت الكػػريم يػػيحاسه وتعػػالك 
yy  ،وات اهلل ويةمه ي ده.و، ه ص  

ـم   ومد ساء الشد  يويف النيهاسي في ك ابه  يػت ا مػاـ ((  دعودةماظحدارؼ
عححـ ماٌـححيمسيماظؿؾححؾسمم   مولػػه فػػي ك ابػػه ، محمػػد بػػت يمػػر ال مػػري الوايػػطي 

 :((  بوظلـي

تؿلطحدمسيمححؼماظلحوظؽمممممyyممسؾؿمأنماظصالةمسؾكماظـيبإم))م

وذظحؽمسقغحًومظحفمممم،موغفحورًامممسيمابؿداءمأعرهمسؾكمدؾقؾماٌداوعيمظقاًل

األربححو مدونممورؾححىماظؼححر معححـمر ِّ،مسؾححكمدححؾقطفمسيماظطرؼححؼم

م.صننمذظؽمصؿ مظؾو ماهلداؼيمإديماهللمتعوديم،مشريػومعـماألذطورم

،مواظحدظقؾمظـحومسؾقحفمممم،مػقماظقادطيمبقــوموبقـفمتعوديممyyممصنغف

واظؿعؾححؼمبوظقادححطيمعؿؼححدممسؾححكماظؿعؾححؼممم،ممواٌعححروفمظـححومبححفمم

صححننماظقادححطيمػححقماظلححؾىمسيماظححدخقلمسؾححكمممم،مدححطمإظقححفممبوٌؿق

اظقادححطيممyyممصفححق،موودححقؾيمإديمعـححوزلماظؼححر م،ماٌؾححؽماظعظححقؿم

م.ب ماًؾؼموب مربفؿمتعوديم
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ممعحـماألغؾقحوءمواألوظقحوءمعـحفمممم،موأسؾؿمأنمعددمذيقحعماًالئحؼممم

yyمموأنمذيقعمأسؿوهلؿمتعحرضمسؾقحفمم،ممyyمموظحفم،ممyyسيمطحؾمممم

م.صنغفماظلؾىمسيمذظؽم،مأجرم

موظصالةمسؾقفمعـمأسظؿماظعقنمظؾؿؼر مإديماهللمتعوديموردقظفص

وععـحكماظظؾؿحيممم،موالمتزولماظظؾؿحيمإالمبحوظـقرممم،موبفومؼؽؿلىماظـقرمم،

صحنذامم،موعومبوظؼؾىمعـماظصحدأمم،معومؼؿعؾؼمبفذهماظـػسمعـماألدغوسم

زاظححًماظعؾححؾم،مواظؼؾححىمعححـماظصححدأم،متطفححرتماظححـػسمعححـماظححدغسم

مواإلطـورمممم،مربطؿفمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿوذظؽمطؾفمب،ماٌوغعيمظؾكريم

م.ؼـؿرمكؽـمحمؾؿفمعـماظؼؾىممyyممعـماظصالةمسؾقف

مyyمموٌومسؾؿـومأغفمالمؼؿقصؾمالطؿلو مإتؾو مأصعوظفموأخالضحفم
إالم،موالمؼؿقصححؾمظ ححدةماالسؿـححوءمبححفمممم،مإالمبعححدمذححدةماالسؿـححوءمبححفمممم

ةموالمؼؿقصؾمظؾؿؾوظغيمسيمحؾحفمإالمبؽـحرةماظصحالممم،مبوٌؾوظغيمسيمحؾفم

صؾحذظؽمبحدأماظلحوظؽمممم،موعـمأحىمذقؽًومأطـرمعـمذطرهم،ممyyممسؾقف

،موتزطقحيماظحـػسممم،مصحننمهلحومسيمتـحقؼرماظؾحورـممممم،ممyyممبوظصالةمسؾقحفم

دححقىمعححومتضححؿـؿفمعححـماألدححرارممم،مسفوئححىمجيححدػوماظلححوظؽمذوضححًومم

م.اظ مؼعفزمسـفومايصرمواالدؿؼصوءم،مواظػقائدم

تعحوديممصقلىماظلحوظؽمإخحالصماظؼصحدمسيماظؿقجحفمإديماهللممممم

،موتؾحقحمظحفمبرطوتفحوممممم،محؿكمجيينممثرتفحوم،ممyyممبوظصالةمسؾكمغؾقف

وغحقرمم،مإالمعصحؾوحمؼفؿحدىمبحفمممم>موعومػلمسيمذيقعمعـوزلماظطرؼحؼمم
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رؾحعمبلغقارػحوممم،مأمyyممصؿحـمسؿحرمضؾؾحفمبوظصحالةمسؾقحفممممم،مؼلؿضوءمبحفمم

م{{مسؾكمأدرارمحؼوئؼماظؿقحقد

غحححقارمظحححقاض ماأل   فػػػي ك ابػػػه     ومػػػاؿ يػػػددي ييػػػد الوهػػػاب الشػػػعراسي

 (:( اظؼددقيمسيمبقونماظعفقدماحملؿدؼي

أنمغؽـحرمعحـممممyyممأخذمسؾقـوماظعفدماظعحوممعحـمردحقلماهللمممم}}

وغحذطرمإلخقاغـحومعحومممم،ماظصالةمواظؿلؾقؿمسؾكمردقلماهللمظحقاًلموغفحورًاممم

إزفحورًامم،موغرشؾفؿمصقفمطؾماظرتشقحىمم،مسيمذظؽمعـماألجرمواظـقا م

،مصؾوحًوموعلوءطيم،مؾيموإنمجعؾقامهلؿموردًامطؾمؼقمموظقم،مyyممحملؾؿف

طححونمذظححؽمعححـمأصضححؾمم،معححـمأظححػمصححالةمإديمس ححرةمآالفمصححالةممم

وػحقمعحـممم،مطونمظفمأجحرمسظحقؿممم>موعـموازىمسؾكمذظؽم،ماألسؿولم

م.مyyممأوديمعومؼؿؼر مبفمإظقف

عـمجعؾماهللمتعوديمظفمايحؾمواظحربطمدغقحومممم>موعومسيماظقجقدم

ءمواظصػو،مواحملؾيم،مصؿـمخدعفمسؾكماظصد م،ممyyمموأخرىمعـؾف

م.م{{موأطرعفمذيقعماٌمعـ ،مداغًمظفمرضو ماىؾوبرةم،م

 وماؿ  يضاً في الك اب الممكور:

،مصوسؿؾمؼومأخلمسؾكمجالءمعرآةمضؾؾؽمعـماظصدأمواظغؾحورممم}}

ةمحؿكمالمؼؾؼكمصقؽمخصؾيمواحد،موسؾكمتطفركمعـمدوئرماظرذائؾ

ممyyمموحضرةمردقلماهلل،مكـعؽمعـمدخقلمحضرةماهللمتعودي

صرمبحومتصحؾمإديممم،ممyyمماظصالةمواظلالممسؾقحفمصننمأطـرتمعـم

،موػححلمررؼححؼماظ ححقامغححقرماظححدؼـماظ ححقغلم،ممyyممعؼححوممع ححوػدتف
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،مواظ حقامأريحدمبحـمداوودماٌـححزالويمممم،مواظ حقامأريحدماظحزواويمممم

صالمؼزالمأحدػؿمؼصؾلمسؾحكمردحقلممم،موذيوسيمعـمع وؼاماظقؿـم

وؼصححريم،محؿححكمؼؿطفححرمعححـمطححؾماظححذغق مم،موؼؽـححرمعـفححوم،ممyyمماهلل

وعـمملمحيصؾمظحفمم،موع وصفيم،مؼؼظيمأيموضًمذوءممyyممبفجيؿؿعم

صفقمإديماآلنمملمؼؽـرمعـماظصالةمواظؿلؾقؿمسؾكم؟م،مػذاماالجؿؿو م

م.اإلطـورماٌطؾق مظققصؾمظفمػذاماٌؼومممyyممردقلماهلل

أغحفمملمحيصحؾماالجؿؿحو مممم;موأخربغلماظ قامأريحدماظحزواويممم

دححـيممyyممحؿححكموازححىمسؾححكماظصححالةمسؾقححفممم،مؼؼظححيمyyممبححوظـيب

م.ؼصؾلمطؾمؼقمموظقؾيمزيل مأظػمعرةمم،وعؾيط

ومسعًمدقديمسؾقوماًقاصمرريحفماهللمؼؼحقلم;م))المؼؽؿحؾمممم

مyyممعؼوممسؾدمسيمعؼحومماظعرصحونمحؿحكمؼصحريمجيؿؿحعمبردحقلماهللمممممم
ؼؼظححيممyyمموممححـمبؾغـححومأغححفمطححونمجيؿؿححعمبححوظـيب،مأيموضححًمذححوءم

واظ ححقامسؾححدماظححرحقؿم،ماظ ححقامأبححقمعححدؼـم;موع ححوصفيمعححـماظلححؾػم

،مواظ حقامأبحقمايلحـماظ حوذظلممممم،مواظ قامعقدكماظزوظلم،مماظؼـووي

،مواظ قامأبقماظلعقدمبـمأبلماظع وئرم،مواظ قامأبقماظعؾوسماٌردلم

م.واظ قامجاللماظدؼـماظلققرل  م،مودقديمإبراػقؿماٌؿؾقظلم

ؼعينماظ قامأريدم،موضولمأؼضًومرضلماهللمسـف;م))ضولمظلمعرةم

حؿحكمم،ممyyممالةمسؾحكماظحـيبمم;مررؼؼؿـحومأنمغؽـحرمعحـماظصحممممماظزواوي

وغلححلظفمسححـمأعححقرم،موغصححقؾفمعـححؾماظصححقوبيمم،مؼصححريمجيوظلححـومؼؼظححي

مموغعؿحؾمبؼقظحفممم،موسـماألحودؼٌماظ مضعػفومايػحوزمسـحدغومم،مدؼــوم
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yyصؾلـومعـماٌؽـحرؼـمظؾصحالةمسؾقحفمممم،موعومملمؼؼعمظـومذظؽم،مصقفومم

م{{مصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ

 ((: ؼىماألصقلتؼر وماؿ الشد   يمد ديةف في ك ابه   

م;وهلذامضولمطـريمعـمأئؿيماظطرؼؼماٌؼؿدىمبفؿمم}}

عححـمأسظححؿمأدححؾو مممyyممأنماالذححؿغولمبوظصححالةمسؾححكماظححـيبم

وضحدموصحؾممم،موأغفومتؼقممعؼومماظ قامسيماظرتبقحيممم،ماظػؿ مسؾكماظعؾد

وملمؼؽحـمهلحؿمذحقامممم،مبفومإديمععرصيماهللمتعوديمطحـريمعحـماظعحورص مممم

م.شريمذظؽم

مظ وذظلمؼؼقل;مهللمسؾودمؼؿقديمتربقؿفؿموطونمأبقماٌقاػىما

بـػلفمعـمشريموادحطيمبؽـحرةمصحالتفؿمسؾقحفمصحؾكماهللمممممممyyمماظـيب

م.{{مسؾقفمودؾؿ

RR  َبِِبٞ ايَّٞ ايًًَََّعََع  ال٠ِال٠ِايصَّايصَّ  ناُتناُتسََسبَب ٞ ٞyy    ((88))
    

  ص٠٬ اهلل َطًٛبٞ        ع٢ً املدتاز حمبٛبٞص٠٬ اهلل َطًٛبٞ        ع٢ً املدتاز حمبٛبٞ

 :فومصر طري  يوصء ا سساف للك معد  النيي العدساف 
 ............... هو الصةة ي ده ص ك اهلل ي ده وي م.............. 

                                                 

(
8
لحاج يوض زكي اليشيدشي بالمدين  ال جاري  بمحافظ  ك ر الشد  صياح يـو همم المحاضرة كاست بمنزؿ ا (

 ـ.ٖٜٜٔ/ٙ/ٖالجمع  المواف  
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  وهػػم اودال  والمراػػدوف الػػميت هدػػوهم يػػددسا ريػػوؿ اهلل، والسػػاباوف  ،معػػوف 
yy  وللػػك ،ػػودى ال ضػػء ، ويوصػػ وهم للػػك محطػػ  اومػػاف ، لدوهػػموا بدػػد السػػالكدت

، ادػ   ،معػوا ي ػك  سػه لػد  هنػاؾ طريػ  ي ػك ال ح، ي ك ااطئ يدد اوولدت واآلهريت 
وهػمم المعدػ  ،  yy   مصر مت الصةة وال س دم ي ده،  yy  ل دهوؿ في معد  النيي

 اام   مت 

((                                ))  األحزاباألحزاب  
  ، وفػػي معدّػػ   اهلل مػػت فدنػػا ال يريػػد  ف يكػػوف فػػي معد ػػ...، فػػاهلل والمةئكػػ  

  ولػػم ياػػء معد ػػ،   الجامعػػ    اهلل تعنػػي المعد ػػومعد ػػ ....دت؟مةئك ػػه ي ػػدهم السػػةـ  ،معػػ
  الجامعػػ  لكػػء    اهلل تعنػػي المعد ػػلكػػت معد ػػ،   الػػريدم  و معد ػػ،   ال طدػػف  و معد ػػ، الػػودود 

 . كماالت و،ماالت اهلل 
  هػػو االيػػم الجػػامع لجمدػػع الكمػػاالت والجمػػاالت ا لهدػػ  ؛ وف ايػػم اهلل   

   

          ) بػء مػاؿ   " ، صػ وا " لم ياػء    )  بػء دائمػاً يصػ وف كدػف؟
 ..!!.. ، هما ائ لد  لنا اوف بػه ....                      )  

 كم مرة؟ لم يحدد.
سزلػػت هػػمم اآليػػ  للػػك  لمػػاينػػدما ذهػػب الصػػحابي الج دػػء يػػددسا  بػػي بػػت كعػػب 

 اؿ له : ريوؿ اهلل وم

     َق٬ٜٔتٞ؟ ِٔ ٌُ ٜيٜو َٔ ِِ ٜأِدَع ِٜٝو ٜؾٜه ٍَ اهلل إ٢ْٚٞ ٝأٞنٔجُط ايٖك٠ٜ٬ٜ َعًٜ ِٔ َق٬ٜٔتٞ؟ َٜا َضُغٛ ٌُ ٜيٜو َٔ ِِ ٜأِدَع ِٜٝو ٜؾٜه ٍَ اهلل إ٢ْٚٞ ٝأٞنٔجُط ايٖك٠ٜ٬ٜ َعًٜ َٜا َضُغٛ
 ٍَ ٍَ ؾٜكا ٍَ #. #. ََا ٔؾ٦َِت ََا ٔؾ٦َِت $$ؾٜكا ًٞت ايٗطُبَع؟ ٜقا ٍَ قاٍ: ٝق ًٞت ايٗطُبَع؟ ٜقا ِٕ    $$قاٍ: ٝق ِٕ    ََـا ٔؾـ٦َِت. ٜؾـإ٢ ََـا ٔؾـ٦َِت. ٜؾـإ٢
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ِْٝط ٜيٜو َُٗٛ َخ ِْٝط ٜيٜوظ٢ِزَت ٜؾ َُٗٛ َخ ٍَ #. #. ظ٢ِزَت ٜؾ ـَ؟ ٜقا ًُٞت ٜؾايِٓٚك ٍَ ٝق ـَ؟ ٜقا ًُٞت ٜؾايِٓٚك ِٕ   $$ٝق ِٕ   ََا ٔؾـ٦َِت، ٜؾـإ٢ ََا ٔؾـ٦َِت، ٜؾـإ٢
ُٗ ُٗظ٢ِزَت ٜؾ ِْٝط يٜوظ٢ِزَت ٜؾ ِْٝط يٜوَٛ َخ ٍَ:   #. #. َٛ َخ ٢ٔ؟ ٜقـا ِٝ ًَٝج ًُٞت ٜؾـايٗج ٍَ:   قاٍ: ٝق ٢ٔ؟ ٜقـا ِٝ ًَٝج ًُٞت ٜؾـايٗج ََـا ٔؾـ٦َِت   ََـا ٔؾـ٦َِت   $$قاٍ: ٝق

ِْٝط  َُٗٛ َخ ِٕ ظ٢ِزَت ٜؾ ِْٝط ٜؾإ٢ َُٗٛ َخ ِٕ ظ٢ِزَت ٜؾ ٍَ:      ##ٜؾإ٢ َٗـا؟ ٜقـا ٌُ ٜيـٜو َقـ٬ٜٔتٞ ٝن١ً ًُٞت ٜأِدَعـ ٍَ:      ، ٝق َٗـا؟ ٜقـا ٌُ ٜيـٜو َقـ٬ٜٔتٞ ٝن١ً ًُٞت ٜأِدَعـ إ٢َشا إ٢َشا $$، ٝق
ُِْبٜو ُِٜػٜؿُط ٜيٜو َش َُٖٖٜو َٚ ُِْبٜوُتٞهٜؿ٢  ُِٜػٜؿُط ٜيٜو َش َُٖٖٜو َٚ ا ا ََََ  اهلٝلاهلٝل  وٜٜوؿٔؿٔهٞٞهََٜٜ  اٟٟاإشإش  ::  وفك رواي وفك رواي   --..# # ُتٞهٜؿ٢ 

َٖ َٖأ     ((99))  وٜٜوبٔٔبِِْْشََش  ٌٌٖٖنٜنٜ  وٜٜويٜيٜ  طُُطؿٔؿٔػِِػََََٜٜٚٚ  وٜٜوتََتطََطخٔٔخآٜآََٜٚٚ  اٜىاٜىََِِْْٝٝزُُز  ط٢ط٢ََِِٞ ٜأٞ ٜأؾٔؾٔ  وٜٜوُُٖٖأ
 ي لو ائت ،ع ت كء وم ب ل صػةة ي دػه بعػد ال ػرائخ ، يديث ي سر اآلهر 

 ياوؿ : يك دب اهلل همب وي  ر لب ذسيب.، المك وب  
    مػػػا كدػػػف يصػػػ ي اهلل؟ وكدػػػف تصػػػ ي المةئكػػػ ؟ لػػػد  لػػػب اػػػوف بهػػػما   

                )ولػػد  لػػب اػػوف ، يػػ م اومػػر للدػػه ، ( ســْرٗ األحــزاب
 ؟ هء تعرؼ كد د  الصةة ي ده، ، و ست يندما تص ي ي ده ..!!..   ست

 ؟ ولكػت كدػف سصػ ي ي دػب، مػالوا : يػا ريػوؿ اهلل  مػا السػةـ ي دػه فاػد ي منػام 
 هم ماؿ:! ، : وددسا لو  سنا لم سسوله  ي ك مالوا، فسكت 

ايمػػء توكدػػء  ، فمػػاذا  فعػػء؟، وسػػب ال تعػػرؼ  ف تصػػ ي " ،  ال هػػم صػػء   ":مولػػوا
 سػػت ي دػػب  ف ، لػػد  لػػب اػػوف ، كدػػف؟ ،   ال هػػم صػػء  :  مػػء ، وهػػو يصػػ ي ،  هلل 

 . وهو يص ي بما اا  وكدف اا  ،  ال هم صء  : تاوؿ 
((   ال هػػم(( يعنػػي   يػػا اهلل: بػػء  ط ػػب مػػت اهلل  ف يصػػ ي ، يعنػػي  سنػػي ال  صػػ ي 

كدػػف تشػػا  وبمػػا تشػػا  وف هػػما  مػػر غديػػي ال يع مػػه لال هػػو ،  ي ػػك يػػددسا محمػػد  صػػء  
           ). 

                                                 
 روام الطيراسي بإيناد يست ٜ
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بػء صػةة وذكػر هلل ، ال تصي  صةة فاػ  ، كوسني يندما  ص ي ي ك النيي اآلف 
فوصػيحت " ،  صػء  .." هػم مػاذا؟ ، وهما ذكر ،  موؿ   ال هم(( : وسي ميء  ف  ص ي ، 

و صيحت الدلدء العم ي ي ك ييي لهػما النيػي ،  yy  اهلل وصةة ي ك ريوؿ اهلل ذكر
 :في يديث ما معنام  yy  ماؿ، 

  ََََِِٔٔ  ٜط٢ط٢نٞٞنشٔٔش  ََِِٔٔٔٔ  طََطجَجَنٞٞن٦ٟا ٜأ٦ٟا ٜأِِٝٝؾََؾ  بٖٖبسََسأٜأ ٔٙ ٔٙ  
وظػء ، ولملب لما ذهب ر،ء للك السددة رابع  العدوي  رضي اهلل ينهػا و رضػاها 

 : ضاهاو ر     ويطدء فدها فاالت، ي ك م يت الدسدا 

ًم،ممضحولمهلحو;مٌحوذاممم،مظقالمأغؽمهىماظدغقومٌحومذطرتفحومممم}} ;مم؟مضوظح

م.م{{أطـرمعـمذطره.>مألنمعـمأحىمذقؽًوم

\\\\ \\\\

 
RR  يب يب ٞ ايَّٞ ايًًَِِّعََع  نينََيًًِِاِصاِصايَٛايَٛ  ال٠ُال٠ُصََص  

 و سا  يب النيي. ما الدلدء؟
 ي ك  ف الصالحدت مالوا:،  yy   سني مش وؿ دائماً بحضرة النيي 

، هػػا ينمدو ، ويرمدهػػا ، والػػمي ي ػػميها ، لسػػالكدت والمريػػديت الػػمي يػػروى  رواح ا
سػػور يػػدد اوولػدت واآلهػػريت هػػو  ىوتػر ، ي ػػك ترت ػع الحجػػب ينهػػا ، ويزكدهػػا ، ويصػ دها 

 .بدواـ ا سساف ي دها  yy  الصةة ي ك النيي
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 و ،  ف تصػ ك ي ػك النيػي؟  و و سػا راكػب ، وماذا ي دب و ست تسدر فػي الطريػ  
مػػاذا ي ػػي فػػي هػػما ، بػػدالً مػػت السػػكوت  يػػدر و سػػا  صػػ ي ي ػػك النيػػي ، و سػػا فػػي العمػػء 

 و يح ػاج للػك ؟ ،  و يكػء ؟ ،   و لسػاسي يػدمء  ، يػودفع اػدئًا؟  ،  فده تعػب؟ ، اومر؟ 
 ............ بداً ........  ي ك ياوى وي ك م ك درًا؟؟ فد امدنات 

 yy  ة ي ػػك النيػػيوبالصػػة، فال سػػاف ينػػدما ينشػػ ء بػػمكر اهلل ، بػػء بػػالعك  
ي ػك  ف ا سسػػاف يصػء لمري ػ   سػه بكػػء ، وال يحػػ  ب عػب  بػداً ، يصػي  ه د ػاً ولطد ػاً 

 كدف هما؟..!!.. ،   yy  ياائاه يص ك ي ك النيي
فدحػاوؿ اي حضػار معاسدػه ، بعد ف رة يزيد الحب ، : هو يص ك ي ده ب ساسه   والً 

ويحػاوؿ  ف يعػرض ي ػك ، تػه ويحاوؿ  ف ي مكر ،مدػء سعو ، ويحاوؿ اي حضار ص اته ، 
،  و يعػرض ي دػه  لديػدت لػه اهلل ذرة مػت كماالتػه المحمديػ ، فارم وذله واغ رابه  اهلل 

،  و يادمػػه فػػي موا،هػػ  معػػه صػػ وات اهلل ويػػةمه ي دػػه ، مشػػهداً مػػت ،ماالتػػه اويمديػػ  
 .يناؿ بها السعادة اوبدي  

ه يس حضػػػػر المعػػػػاسي وم يػػػػ، كػػػػء هػػػػمم اواػػػػدا  تجع ػػػػه بعػػػػد ف ػػػػرة لسػػػػاسه يػػػػمكر 
، وصػػ ات هػػما الجمدػػء صػػ وات اهلل ويػػةمه ي دػػه ، معػػاسي هػػمم الحضػػرة ، المحمديػػ  

برؤي ػه صػ وات اهلل  يكرمػه اهلل ، وهػمم الجمػاالت ، ويندما ينش ء بهمم الصػ ات 
تع ػػ  بػػه  ك ػػر ، فػػإذا  كػػـر برؤي ػػه صػػ وات اهلل ويػػةمه ي دػػه منامػػاً ، ويػػةمه ي دػػه منامػػاً 

وللػػك كمػػاؿ ال ويػػك بكماالتػػه و،ماالتػػه صػػ وات اهلل ، للػػك ال شػػيه بوهةمػػه  فدػػديوم هػػما
ي ػػك يصػػدر فػػي يالػػه ويػػ وكه وفػػي ه اػػه وفػػي هديػػه وفػػي يػػم ه سسػػخ  ، ويػػةمه ي دػػه 

يعنػي فػي كرمػه وفػي لط ػه وفػي  سسػه ، مػت الحضػرة المحمديػ  ، مص رة ،ػداً ،ػداً ،ػداً 
يصػي  صػورة مصػ رة ،ػداً ،ػداً ، هائػه وفي برم وفي ودادم وفي ص اته وفي ،ماله وفي ب

 ...مت الحضرة 
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مػػا ال ، وي ػػاض ي دػػه مػػت يػػر هػػمم المشػػابه  ، وهنػػا يحػػدث ال شػػابه بدنػػه وبدنػػه 
، واويػػرار النوراسدػػ  ، ، والع ػػـو الوهيدػػ   يسػػ طدع  ف يػػمكرم  يػػد مػػت اوسػػوار المحمديػػ 

ي ػك كمػء ، ي دػه  وغدرها مت  صناؼ المواهب ال ي ت اض مت م يه ص وات اهلل ويةمه
 وال ي ياوؿ فدها الص وات اهلل ويةمه ي ده :، و رضاهم      العارفدت 

  ََََط٣ط٣هٞٞهٞ َبٞ َبأٔبأٔب  ض٢ض٢سِِسٞ َقٞ َقؾٔؾٔ  ُُ٘٘تَتَبِِببََبإ٫ َقإ٫ َق  ٧ٙٙ٧ٟ َؾٟ َؾض٢ض٢سِِسٞ َقٞ َقؾٔؾٔ  بٖٖبا ُقا ُق    
  .و رضام 

RR  ٍٔػََػػِِػاِْاِْ  اُباُببََبضِِضأأ ٍٔا   ١١ََّّٜٜدِِدََُُّّاحمَلاحمَل  ٠ِ٠ِسََسطََطاحَلاحَلبِبِ  فنَيفنَيأزأزايَعايَع  ا

لماذا ال ينش  وا بػاهلل :.... ت بحضرة النيي سجد العارفدت مش ولد، مت  ،ء هما 
هػو ، وسهم يشاهدوف  ف ا  هم بالنيي ..!!..، مياارة كما ياوؿ الناس في همم اوياـ؟ 

 ...!!.. لكت ي ك المنها المي وضعه اهلل وكدف؟، ا  هم باهلل 
 : له يريد رضا اهلل ماؿ ييحاسه فالمي ، كء المي يريدوسه  ف ينالوا رضا اهلل

                                                
                                  األحزاباألحزاب  

؟ ، كدػػػف كػػػاف يسػػػدر ،  ينظػػػر للػػػك هػػػما الر،ػػػء ، فالػػػمي يريػػػد  ف ينػػػاؿ رضػػػا اهلل 
 .كما رضك ينه ،  ي ك يرضك ينه ! ، ويسدر م  ه 

 مت المي  هم الرضا؟ 

                                      
             ٘ٓسْرٗ الفتحسْرٗ الفتح  1818اآلٓ٘ اآل  
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! ،  سػا رضػدت يػػنهم ، ... وي يعػػوؾ ، ويطدعػوؾ ، والػػميت معػب ، فالػميت بػايعوؾ 
 ...: ماؿ له : ا،ع هم ي نيهوف  ف، ويندما ،ا  لديايعهم 
                           ٘ٓسْرٗ الفتحسْرٗ الفتح  1010اآلٓ٘ اآل  

 ما الدد ال ي كاست فوؽ  يديهم؟
وسه لو ماؿ ذلب لكاست يػد اهلل المعنويػ  الحادادػ  ، لم ياء يد اهلل فوؽ  يديكم 

  لكنه ماؿ، فوؽ  يدي الكء بما فدهم يد ريوؿ اهلل               
لسهػػا يػػد ، لكػػت مػػا هػػي الدػػد ال ػػي كاسػػت فػػوؽ  يػػديهم؟ ، ت معهػػم ولدسػػت يػػدؾ  سػػ، هػػم 

لسػػب  سػػت فػػي هػػما الماػػاـ سائػػب يػػت .....  ومعناهػػا  سػػه ياػػوؿ لػػه :،  yy  ريػػوؿ اهلل
، ومنػدوب يػت الػمات ا لهدػ  فػي مواهاػ  ومعاهػدة هػؤال  الاػـو ، .....  الحضرة الع د  

 . ي ك الجهاد في ييدء اهلل 
  ولملب يندما مػاؿ               ٘ٓسـْرٗ الفـتح(   10)اآل  ،

  لسمػا مػاؿ" ، كوسمػا ييػايعوف اهلل "لػم ياػء                ٘10)اآلٓـ 

بالندابػ  ..:  ي لسب في همم الحال  .... ،  ي  سهم ييايعوف اهلل في الحادا  ،  سْرٗ الفتح(
 ..!!.. . يت يضرة اهلل 

، ي ػػك الكمػػاالت ال ػػي يرتضػػدها ، ، وه ػػ  هػػما السػػدد العظػػدم  الخ ػػ فخ ػػ  اهلل 
 ، وكوسه ماؿ لنا : ، وي ك الص ات ال ي يرضك ينا بها وي ك الجماالت ال ي يحيها
فع دػػػه  ف ي صػػػف بهػػػمم ، وسحيػػػوم ، وسعطدػػػه ، وسرضػػػك ينػػػه ، مػػػت  راد  ف سحيػػػه 

ال ػػػي ، الجمػػػاالت وي جمػػػء بهػػػمم ، ، وي خ ػػػ  بهػػػمم اوهػػػةؽ ال اضػػػةت  الكمػػػاالت
 ظهرت في هما المحيوب اويظم ص ك اهلل ي ده وي م.
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RR  ٍُٔٛصُٛصاِياِي  َتِشِكُٝلَتِشِكُٝل ٍٛٔ ٌٔ اأُلُص  ٛ ٌٔ اأُلُصِبِأِص ٍِٔبِأِص ٍٛٔ ٛ  

 :ال بد  ف يرى هما الر،ء ..... فالمي يريد  ف يصء للك اهلل كدف يصء؟
، ويمشػي  وكدف يمشي؟ وما ص اته؟ وما سعوته؟ وما ،ماالته؟ ويمشي ي ك م اله

 .ي ك يناؿ رضا اهلل ،  مي ي ك منواله ، ويح ي ك منها،ه
لد  كما يظت بعخ النػاس ال دػر فػاهمدت ،  yy  لذاً يا لهواسي يب ريوؿ اهلل

 مػت الػمي يرفنػي بػاهلل؟ تولكػ، فوسػا مػع اهلل ، الميت ياولوف  ه دب مػع اهلل ي ػك طػوؿ( 
ومػػت ،  ، ومػػت الػػمي سػػزؿ ي دػػه كػػةـ اهلل؟.... ريػػوؿ اهلل صػػ وات اهلل ويػػةمه ي دػػه ....

لنػػا ،مػػاؿ اهلل وكمػػاؿ اهلل وبهػػا  اهلل وغدػػوب  ومػػت الػػمي وضػػ   ،  نػػا ريػػال  اهلل؟ الػػمي ب   
 .فنا بن سه مت غدر وياط ه لكاف ير  !! ، ف و ربنا ال يريدم في السك  ، اهلل؟ 

  وكماالتػػه فػػي ذاتػػه ا لهد ػػ وسػػه ، ،ع ػػه وايػػط  بدنػػه وبػػدت ه اػػه  لكنػػه 
ال يسػػ طدع  يػػد مػػت الخةئػػ   ف يػػدرؾ ياداػػ  ،   عوتػػه الصػػمداسد  وصػػ اته وس،   الاديػػد  

 فك معنك يدي ه الشريف : yy  ماؿ، همم الجماالت 

  ـٜ  ٌٌٗٗنٝٝن ـٜا     ٢ٌ٢ٌغُُغ٢ ايٗط٢ ايٗطتٖتٖسََس  اهلٔلاهلٔل  أتأتٞ َشٞ َشؾٔؾٔ  ٢ََ٢كٜٜكُُِِسََس  ل٢ل٢ًًٞٞا
ومت الػمي يسػ طدع  ف يط ػع ي ػك هػمم ،  مت المي يس طدع معرف  همم ال دوب؟

وكااػ ه ،  ط عػه اهلل    ، بمػا آتػام اهلل مػت مواهيػه الع دػاهلللكت ريوؿ ...... الكماالت؟ 
 .وبدت له اهلل ، اهلل 

وي ػػػػك مػػػػدر الاوابػػػػء ، ت لنػػػػا ي ػػػػك مػػػػدرسا بػػػػد  ، وهػػػػو صػػػػ وات اهلل ويػػػػةمه ي دػػػػه 
ت لنػا بػد  ، ... وي ػك مػدر الندػات والاصػود المو،ػودة فػي  رواينػا ، المو،ودة فػي م وبنػا 
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ومػػا يةئمنػػا مػػت اوهػػةؽ ، ي دػػ  بنػػا مػػت اويػػواؿ الع دػػ   مػػا، صػػ وات اهلل ويػػةمه ي دػػه 
 .ولوال الوايط  لمهب كما مدء المويوط.، الوايط   yy  وهو، والص ات ا لهد  

فك مػػػا كػػػاف ، هػػػما يػػػا لهػػػواسي الػػػمي ،عػػػء العػػػارفدت يه مػػػوف بسػػػددسا ريػػػوؿ اهلل 
  للػك يضػرة اهلل، كػاف  مػرب منزلػ،  الر،ء منا  مرب اػيهاً للػك يػددسا وموالسػا ريػوؿ اهلل 

ك مػػا كػػاف  يظػػم فػػي الحظػػوة ،  وك مػػا كػػاف  كمػػء فػػي االتيػػاع لسػػددسا وموالسػػا ريػػوؿ اهلل 
، ولد  كما يظنوف  سنا سجع ه اريكاً فػي اومػر مػع يضػرة اهلل ، ، وال ضء مت اهلل 

 .فهما ال هم ال يو،د يند  يد ولو مت ص ار المس مدت 
 :كء ما فهمنام 

 ف س خ ػ  بوهةمػه ، وي دنا لكي سكوف محيػوبدت ، حيوب   ف همم هي الصورة الم
،  yy  فػػوتع   و سشػػ ء بػػه،  ي ػػك سنػػاؿ رضػػا رب العػػالمدت ، وس جمػػء بجماالتػػه 

 .وبه وص وا ، ، وبه اتص وا  فهو  صء وصوؿ العارفدت
، و ف يكشػف لنػػا يػت  يػرار محي ػػه ،  ف يكرمنػا بحسػػت م ابع ػه  سسػوؿ اهلل 

ومػػت الشػػاربدت ، و ف يجع نػػا مػػت اآلسسػػدت بمعد ػػه ، يدػػ  محي ػػه و ف يػػمي  م وبنػػا بعػػخ ر 
ومػػت الواصػػ دت للػػك مراضػػك اهلل ، ومػػت النػػاه دت مػػت ي ػػـو  هػػء والي ػػه ، بكػػوس محي ػػه 

 وص ك اهلل ي ك يددسا محمد وي ك آله وصحيه وي م.، بحضرته 

RR  ٍَُٛصُٛصاِياِي  ١ُُ١َٝكَٝككِِكسََس ٍَٛ   ٍٍٛٛضُُضايسَّايسَّ  ١ِ١ََِّّٝٝعِِعيٞ ََيٞ ََإإ  ٛ

  يصػػ ي بهػػا ا سسػػاف ي ػػك يػػددسا ريػػوؿ اهلل صػػ ك مػػا  فضػػء صػػد .....  يػػؤاؿ :
مػت  ،ػء ! ،  ريػد صػد    صػ ي بهػا : بعضهم ياػوؿ :  و بمعنك آهر ، ؟  اهلل ي ده وي م

  ف  رى ريوؿ اهلل ص ك اهلل ي ده وي م؟
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وكء وايػد ك ػب ي ػك ممهيػه ، كء المي ك يه العارفوف في هما اومر  الجواب :
 ماؿ : همم هي.،  yy  وصء بها للك ريوؿ اهلليت الصد   ال ي ، وي ك مشربه ، 

ولكػػت ، فهػػو لػػم يصػػء بالصػػد   ، وياداػػ  اومػػر ، لكػػت لذا سظرسػػا للػػك لػػب اومػػر 
فحػػػب ريػػػوؿ اهلل ....!!...،  وصػػء بالحػػػب المو،ػػػود فػػػي م يػػػه  هنػػػا   دا  هػػػمم الصػػػد  

يكشػػػف لػػػب اهلل ، ي دػػػه بػػػوي صػػػد    وصػػء  ، يجعػػء فػػػؤادؾ مشػػػ والً بػػػالنظر للػػػك محدػػػام 
  وبهائه ص وات اهلل ويةمه ي ده.، يت ،ماؿ يضرته 

 :لد  الموضوع موضوع الصد  
ي ك مت اسشػات منػه  دي ييد السةـ بت بشدش  ال هم صء   سا  ص ي بصد   يد

 و بصػػػد   يػػػددي ،  و بصػػػد   يػػػددي  يمػػػد اليػػػدوي ، اويػػػرار واس  اػػػت منػػػه اوسػػػوار( 
 و ،  و المشػػاكء ، وم يػػي مػػع العدػػاؿ  ،لكنػػي  صػػ ي و سػػا مشػػ وؿ ، لبػػراهدم الديػػومي 

وآهػر ، وايػد يريػد او،ػر  ،لكت لت  هم ال ضء، يآهم او،ر والحمد هلل ، المشاغء 
 .يريد ال ضء 

 ف  كػػوف ، و تك ػػم معػػه ، و تصػػء بػػه ، فال ضػػء  سػػك  رام ..... ومػػا هػػو ال ضػػء؟ 
بػػاومر منػػه  هػػما وسنػػي مااػػك، ويػػوى هػػما وال ت عػػء  ، يػػو،هني  فعػػء هػػما، طػػوع  مػػرم 

 .و ي صد   بعد ذلب تص   ....... فهما هو ال ضء ، دائماً 
طػػػواؿ ، ولػػػملب فػػػإف  يػػػد العػػػارفدت كاسػػػت الصػػػد   ال ػػػي وصػػػء بهػػػا لريػػػوؿ اهلل 

 ‘ و يائداً،  و مااػداً،  و سائمػاً ياػوؿ : ي دػه الصػةة ي دػه والسػةـ ،  و ذاهياً ، ، ويه 
ي دػػه الصػػةة : فالنػػاس تسػػمع ، فاػػ ‘ سػػةـ ي دػػه الصػػةة وال ‘ي دػػه الصػػةة والسػػةـ 

 ...:ولكنه في الحادا  ، والسةـ 
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ي دػه  ‘يندما يرام  و يرى ميساً مت  سػوار الحضػرة ياػوؿ : ي دػه الصػةة والسػةـ 
الػػمي  ا ػػبوبال، فهػػو  والً وصػػء با يػػه ، . فهػػما وصػػء بهػػمم الصػػد    الصػػةة والسػػةـ
توصػػء للػػك يػػددسا وموالسػػا ريػػوؿ اهلل فػػوي صػػد   بعػػد هػػما ،  yy  امػػ ب بحػػب النيػػي

 ص ك اهلل ي ده وي م.
هػي مػت ، وال ػي سار هػا ، لكت ال  ويات ال ي سعرفها الخاص  با ماـ  بي العػزائم 

 لكت كدف؟ yy   يظم اوبواب ل دهوؿ ي ك موالسا ريوؿ اهلل
ويريدوف  ف ين هوا منها يندما يج معوف فػي ، لد  كما يار ها بعخ لهواسنا اآلف 

يريػػد  ف ي ادػػه مػػت ، وكػػوف كػػء وايػػد مػػنهم ي دػػه يمػػء هادػػء ، هػػم ياومػػوف ، ث يػػاي  ه ػػ
ت  مولهػا بعػد صػةة الصػي  فػي فػإسي كنػ .....ولكنهػا لدسػت كػملب، ي ك ظهرم وياـو 

و ت ػػمذ ، و مولهػػا بو،ػػد واػػوؽ ، و غنػػي بهػػا ، و تػػرسم بهػػا ،  و يػػاي  لال يشػػرة ، يػػاي 
 بها.

 :هما المي يجب  ف سكوف ي ده 
، ويس حضػػر هػػمم الكمػػػاالت ، يس حضػػر المعػػػاسي ، يهػػما ينػػدما يصػػػ ي ي دػػه ف

، فنوهػم ال ػواب ، لكنا ساولها كةـ ، ي ك يس طدع  ف يس ايء  سوار الحضرة المحمدي  
 . yy  يح اج يضور واي حضار مع ريوؿ اهلل، آهر  دئاً لكت ال ضء يح اج ا

يػدارة مريػددس موديػء  فمػ ةً  سػا معػي، د هما ما هي الصد  ؟  ي صد   تصػ بع
لكػػت ،  ٕٜٓٔ، وآهػػر معػػه يػػدارة  وبػػء موديػػء  والمحػػرؾ يح ػػاج للػػك يمػػرة،  ٜٜٔٔ

ولد  هنػا المهػم ماركػ  السػدارة ، ؟ فالمهم المحرؾ   يهما توصء  يرع، المحرؾ ي دم 
 ..!!...وهو الا ب .... فويضاً المهم يندؾ المحرؾ  ، لكت المهم المحرؾ، 
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فػإذا كػاف م يػي يػ دم  ، يوؿ اهلل ص ك اهلل ي ده وي مفهو المي يدوص ب للك ر 
و ريد  ف  موؿ ائ لكم : مػت الممكػت  سكػم لػم تسػمعوا  سػه يو،ػد ، فوي صد   تص  ، 

وال يعرفػػػػوف  ف ي ك مػػػػوا ، ولهػػػػم كرامػػػػات ، ولهػػػػم كشػػػػف ، ف و وصػػػػالح، كيػػػػار  ولدػػػػا  
، والصػدت ، وفي الهند ، وفي رويدا ، وفي  ف اسس اف ، فدو،د  ولدا  في ليراف  ، العربد 

، وال يعػػرؼ  يػػدهم  ف يػػ ك م ال  ػػ  العربدػػ  ، وال تحػػد ، ال تعػػد ،  ولدػػا  ولهػػم كرامػػات 
 فكدف وصء للك همم الدر، ؟
، فدعػرؼ يس حضػر س سػه مػع اهلل ، وهػي ل ػ  الا ػوب ، لسه يػ ك م بال  ػ  ا لهدػ  

بػػوي  ف دصػػء  ، يػػ دم  فمػػا داـ ا سسػػاف م يػػه..!!.. ، فػػالمهم الا ػػب ، ويخشػػع مػػع اهلل 
 يصء للك الرؤوؼ الريدم ص ك اهلل ي ده وي م.....  !!...  صد   

RR  ٍٔضُُضزََز  ا٠ُا٠ََُٝٝسََس ٍٛٔ   ١١ََّّٝٝكِِكاحَلاحَل  اهلِلاهلِل  ٛ

 يؤاؿ : الحديث المي ياوؿ :

  َََََٔ زٗزٗضُُضأٜأٜؾٜؾٜ  .... ; .... ;   ََٞٞسٔٔسُُٚٚضَضَ  ًًٖٖٜٜٞٞعََع  اهلٝلاهلٝل  زٖٖزإ٫ َضإ٫ َض.... ;ٖ .... ;ٖ   ٢ًًََٞٞ َع٢ َعِِّّكََكُُٜٜ  سٕٕسأَسأَس  ِِٔٔا َٔا  
    ((ٓٔٓٔ))    ٬ّ٬ّايٖػايٖػ  ًًِِٜٜ٘ٔ٘ٔٝٝعََع

 ؟ ي ك يرد اهلل ي ده رويه؛  مدتٌ  yy  فهء ريوؿ اهلل
، .. فػي الحضػرة الع دػ   yy  فروح ريػوؿ اهلل........، ال ....... الجواب : 

 . ي  سه مجموع ي ك اهلل  ،ال تيرح ينها

                                                 

(
ٔٓ

 . روام  يمد و بو داود يت  بي هريرة رضي اهلل ينه (



          288        

















 

 

وال ، ال يريػد  ف ييػرح يػت بابػه ، وهما ما يسموسه ،مػع الجمػع ي ػك يضػرة اهلل 
ا صػػ دت ي دػػه ياػػوؿ لػػه  زي بعضػػه لينػػا مسػػامحدنب فػػإذ، يخػػرج مػػت ريابػػه طرفػػ  يػػدت 

 .روح ي م ي ده( 
كمػػا كػػاف يسػػهو فػػي الصػػةة هػػء كػػاف يسػػهو م  نػػا؟ سػػمهب للػػك اليدػػت  و للػػك 

 ................ ال............. العمء؟ 
  ٚايطٗٛ َٔ نٌ قًب غاؾٌ ٫ٙٚايطٗٛ َٔ نٌ قًب غاؾٌ ٫ٙ\ضا٥ًٞ عٔ زضٍٛ اهلل  نٝـ  ضٗاضا٥ًٞ عٔ زضٍٛ اهلل  نٝـ  ضٗاٜا ٜا 

  هللهلل    ؾايتع ِٝؾايتع ِٝ      اهللاهلل      ض٣ٛض٣ٛ      عُاعُا\ؾطٗاؾطٗا  قد غاب عٔ نٌ غ٧ ضسٙقد غاب عٔ نٌ غ٧ ضسٙ

يػها مػت ...، ولػد  م  نػا ، فنسػك العػوالم الكوسدػ  ، اي  رؽ في اهود الحضرة 
، فػي اػدة الجمػع ي ػك يضػرة اهلل  yy  فهػو،  ،ء  سه تمكر زو، ه  و ابن ه  و يم ػه 

 وف اهلل ماؿ له:
 
           

   اليجه 

ومػػد يػػرض ي دػػه الم كػػوت  ، ت   ػػت ينػػا طرفػػ  يػػدت و سػػت لػػم ،  ي سحػػت معػػب 
 فااؿ له :، ك ما يعرض ي ده يما   و ،ن   و م كوتاً ياوؿ : ال اسش ء بهمم اوادا  

، وال اسدػػػ  ، يرضػػػنا ي دػػػب السػػػما  اوولػػػك ،  سػػػت ال يو،ػػػد م  ػػػب فػػػي يضػػػرتنا 
   والعرش  يضاً ، والجن  ، واوسيدا                    

لكنػه ال يريػد لال ، وسريػب اآليػات الكيػرى  يضػاً ، ولم ت   ت ، كء همم اوادا  
يعنػي مجمويػاً بك ػه ي ػك يضػرة اهلل ، فوصي  في مااـ يسموسه ،مع الجمػع ، الحضرة 

اهلل لذف لػه اهلل  ف ؟ ؼ له ر مت ط فإذا ي م ي ده وايد....،  ال ي   ت س ساً للك يوام، 
 لدصػ ك ي دػه ويحم ػه للػك يضػرة اهلل ، و ف ي نزؿ مت ي و بهائه ،  يهي  مت ي دائه

. 
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 .يي يداة كام  ، لكت يددسا ريوؿ اهلل 
ولػد  ينػد ، فإذف هو يي ينػد اهلل ، ولذا كاف الشهدا   يدا  يند ربهم يرزموف 

ك نػا يػنحدا وال ،  ولػد  هػو ويػدم ، يدػاة يػرمدي   بديػ   زلدػ   الرب يػي ينػد اهلل 
 : يموت يو،د  يد
                                            

  انانسىرج اندخسىرج اندخ  4444اآليح اآليح 
 :و ست تع م الحديث المي ياوؿ ، ي ك الك ار  س سهم 

  َََٜٜٕا ٝؾا ٝؾ ٬َٕ ٣ٕؾٝٝؾ  ََٔٔاِباِب  ٬ ٬٣ٕ َٕا ٝؾا ٝؾََٜٜ، ،   ٬ ٬َٕ ٣ٕؾٝٝؾ  ََٔٔاِباِب  ٬ ٬٣ٕ ٟا؟ ٟا؟ كٜٜكسََس  ِِِِهٝٝهبٗبٗضَضَ  سَسَعََعا َٚا َََََٚ  متمِِتسِِسدََدََٚٚ  ٌٌََِِٖٖ، ،   ٬
ٍَغُُغا َضا َضََٜٜ  ٛا :ٛا :اٝياٝيقٜٜق، ،  ٍَٛ ٍَقٜٜق، ، ٛا؟ ٛا؟ ٝٝؿٝٝؿدٔٔد  سِِسٟا ٜقٟا ٜقََََِِٟٛٛ ٜقٟ ٜقأزأزََٓٓأُتأُت  اهلٔلاهلٔل  ٛ ٍَا ا ا ََُُئئ  عُُعََُُأِغأِغ  ُُِِِِٗٗ: ٫ إْٖ: ٫ إْٖ  ا

ٍُأٝقأٝق ٍُٛ َُٕٝعُٝعٛٔٛٔتََتػِِػ٫ ٫َٜ َٜ  ِِٔٔئهئهََٚٚ، ،   ِِِِهٝٝهََِِٓٓٔٔ  ٛ َٕٛ     ((1111))  ٬ٜٜ٬ََّّايٜهايٜه  ٛ

  ََٚٚاض٢اض٢ايٖٓايٖٓ  ط٢ط٢ؿٜٜؿسُُس  ََِِٔٔٔٔ  ٠٠٠٠طََطؿٞٞؿسُُس  أَٚأَٚ  ١ٔٔ١ٖٖٓٓذََذاٞياٞي  اض٢اض٢ََٜٜض٢ض٢  ََِِٔٔٔٔ  ٠١٠١نََنِِٚٚا َضا َضإَٖإَٖ  طُُطبِِبكٜٜكاٞياٞي    ((1212))    
فك هػم  يدػا  ،  و مد ػاً ويحػ  بالعػماب؟ ؟ ،  وينعم بالخدر ،  فكدف يكوف مد اً 

 و ساػػػوؿ : ،  سنػػػا ينػػػد الايػػػور ساػػػوؿ : السػػػةـ ي ػػػك المػػػؤمندت ، والػػػدلدء ي ػػػك ذلػػػب ، 
 :فالحديث ياوؿ  ، السةـ ي دكم

  َََََٔ ٘ٔ٘ٔٝٔٝٔأٔخأٔخ  ٢ََ٢ًًٜٜعََع  ُُِِِِّّػََػُُٜٜ  ٣ِ٣ًًِٔٔػِِػََُُ  ِِٔٔا َٔا  ٕٝ ٕٝا َٕنٜنٜ  ٢ِ٢ًًِٔٔػِِػا َٕا   زٖزٖضََض َٚ َٚإ٫إ٫، ، ا ا ََِِْْٝٝٞ ايٗسٞ ايٗسؾٔؾٔ  ُُ٘٘ؾٝٝؾط٢ط٢عِِعََٜٜ  ا
َّايٖػايٖػ  ًًََِِٜٜ٘٘ٝٝعََع  زٖٖزطََطؾٜؾٜ  ُُ٘٘سُُسُُٚٚضُُض  اهلٝلاهلٝل ٬َّ َّا َزا َزََََ  ٘ٔٔ٘بٔبٔ  ؼََؼََٓٓتََتا٥ِا٥ََِٚٚ  ٬ َّا     ((1313))  ٙٔٙٔط٢ط٢بِِبقٜقٜ  سَسَِِٟٓٓا ٔعٟا ٔعؿٜٜؿأقأقََٚٚ  ا

                                                 

(
ٔٔ

 م    ي ده مت يديث يمر بت الخطاب رضك اهلل ينه . (
(
ٕٔ

 ك اهلل ينه .ال رممي يت  بي يعدد الخدري رض (
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  و  يدا  ، لذا كاسوا مت الصالحدت؛ لما  يدا  يند ربهم يرزموف ، فهم غدر موتك 
تػػع فػػي  و ير ، لمػػا مسػػجوف فػػي زسزاسػػ  مػػت ،هػػنم ، لذا كػػاسوا مػػت الكػػافريت ؛ مسػػجوسدت 

 . وهما يي  ،  لكت في ك  ا الحال دت فهما يي  ، ... روض  مت رياض الجن  

                                      WW2525  ىْحىْح  
 ؟ م ك همم النار

                                             
                              غافرغافر  

 ؟ فكدف يعمبوف في السما  هاسد ، .... يعمبوف فدها اآلف ، فهمم النار هنا 
، ولكػت يدػاة  هػرى يع مهػا اهلل ، لدست م ء يداتنا ، يداة معنوي  ، يداة  هرى 

 . ال يع مها لال اهلل ، اآلف يداة يرمدي   بدي   فريوؿ اهلل يي  
يصء للػك ماػاـ ال  ؤمتوف الم، ي ك المؤمت يصء للك مااـ ال يصء للده الم ب 

 :فالمؤمت كم ماؿ الحديث  ، يس طدع الم ب  ف يصء للده

  ٍَََََََٚٚا َظا َظ ٍَا ٖٞ  ُبُبطٖٖطكٜكٜتََتٟ َٜٟ َٜسٔسٔبِِبعََع  ا ٖٞإي   ُُ٘٘تُُتبََببََبا أِسا أِسشََشإ٢إ٢ؾٜٜؾ، ،   ُُ٘٘بٖٖب٢ أٔس٢ أٔستٖتٖسََس  ٢ٌ٢ٌاؾٔأؾََٛٛايٖٓايٖٓبٔبٔ  إي
      ((1414))  ٘ٔٔ٘بٔبٔ  عُُعََُُػِِػٟ َٜٟ َٜصََصاي٤اي٤  ُُ٘٘عَعَُُِِغََغ  ُتُتِِٓٓنٝٝن

 !.ال ، ؟  هء يس طدع الم ب  ف يصء للك ماامه.!. ، فالمي يسمع بسمع اهلل 

                                                                                                                            
83

   روام ابت  بي الدسدا وابت ييد الير في ال مهدد مت يديث ييد اهلل بت يياس  ((

(
ٔٗ

  م    ي ده مت يديث  بي هريرة رضك اهلل ينه (
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يسػػػمع ،مدػػػع ، لكػػػت الػػػمي يسػػػمع بسػػػمع اهلل ، وف الم ػػػب يسػػػمع ي ػػػك مػػػدرم 
هػػما هػػو الػػمي ، فػػي ومػػت وايػػد ، فػػي ،مدػػع الجهػػات ، بجمدػػع ال  ػػات ، اوصػػوات 

وسػػػػه ييصػػػػر ،مدػػػػع ،   ي ػػػػك مػػػػت الم ػػػب، يسػػػمع بسػػػػمع اهلل، والػػػػمي ييصػػػر بيصػػػػر اهلل 
وفػػػي النػػػور، والػػػمي ، فػػػي الظػػػةـ ، و،مدػػػع الحركػػػات ، و،مدػػػع السػػػكنات ، الجهػػػات 

يػػ ك م ب سػػاف اهلل هػػما يك ػػم ،مدػػع الحاػػائ  ب  اتهػػا، ولهجاتهػػا، وهػػو بهػػما  فضػػء مػػت 
 . الم ب

ومػد وصػء ،  ولػك  yy  ف فهوو لذا كاست همم الحال  يصء للدها اوسيدا  العادي
 .فدسمع بسمع اهلل  ،للك همم الحال  

كدػػف يػػ م فػػي الحالػػ  اليشػػري   سػػه ...: والػػدلدء  يطػػام لنػػا فػػي ا يػػرا  والمعػػراج 
ويصػعد للػك السػماوات ، ويػدهء ويػؤمهم ، ويص ي باوسيدا  ، يمهب للك بدت المادس 

ويك ػم المةئكػ  والجنػ ، والنػار، والعػرش، والكريػك، ويعػود وفرااػه ، يما ا ت و يػما  
 كدف تايء بالحال  اليشري ؟  !!......!لم ييرد؟

 و هػػػمم ،  و الجهػػػات ، ال ػػػي لػػػد  بهػػػا المسػػػافات ، لذف هػػػي بالحالػػػ  ا لهدػػػ  
 كدف ت م كء همم اومور في همم ال حظات لال بالحال  ا لهد ؟،  اوادا . 

الوايػد منػا  يداسػاً يحصػء فػي المنػاـ  ، وهمم ت م معنا  يضاً لكت في يالم المنػاـ
، وط ػػػت ، فػػػورى  سػػػي ذهيػػػت للػػػك مكػػػ  ! ، يسػػػ طدع الجسػػػم  ف ياطعػػػه  الوايػػػد مػػػا ال

هم اي داظ مت سػومي ، ور،عت ، وزرت يددسا ريوؿ اهلل ، ويعدت وذهيت للك المدين  
فهػػػمم اومػػػور لكػػػي  فع هػػػا بالجسػػػم كػػػم مػػػت الومػػػت ، ...مكػػػاسي ، فو،ػػػدسي كمػػػا  سػػػا ، 

 . تح اج؟ لكت الروح تاطعها في لحظ 
فهػو ، تحػدث معػه فػي الداظػ   yy  وهػو، لنػا فػي المنػاـ وهمم اومور تحػدث 

بالنسػػي  لنػػا الوايػػد منػػا مشػػ وؿ ، فهػػما بالنسػػي  لػػه معػػالم ظػػاهرة ، ال يو،ػػد اػػئ يشػػ  ه 
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، وينظػػر بنػػور اهلل ، فكػػاف يسػػمع بسػػمع اهلل ، لكنػػه بالػػمات م يػػه طػػاهر ، ينػػاـ ويصػػحو 
 ولملب يددى ييد الوهاب الشعراسي ماؿ :

مسيماظؿ فدمسيماظصالةموأضقلم;معومعـمعرةمأجؾسم}}

إالموأراهم،ماظلححالممسؾقححؽمأؼفححوماظححـيبمورريححيماهللموبرطوتححفمممم

م{{وسؾقؽماظلالممؼومسؾدماظقػو .،موأمسعفموػقمؼؼقلم،مأعوعلم

فمت غدػر المعاػوؿ ..!!.. ، ، وهو يع منا  ، ورد السةـ فرض فإلاا  السةـ ين 
كمػػػا م نػػػا اآلف ال   ...!!!.... ،كدػػػف؟ويػػػرد ي ػػػك الكػػػء  ، بػػػء البػػػد  ف يػػػرد ،  سػػػه ال يػػػرد 
وف السػػةـ ، لذا كػػاف ب سػػاف اهلل مػػت بػػاب  ولسػػاسه الػػمي يػػ ك م بػػه( ...!!.. ، ت عجػب 
 .ولذا سظرسا للك النايد  اوهرى ماؿ :  كنت يمعه المي يسمع به( ، هاص به 

 .. : ولملب فاآلي 

                                         
                                                  

                                   ٛاإلسراٛاإلسرا  
 .:فإسه في هما المااـ 
، اػدئاً  ولال لما اي طاع  ف يسػمع ويػرى، اليصدر بيصر اهلل ، السمدع بسمع اهلل 

ي ػػػك ال ت عجيػػوا مػػػت هػػػما ، لػػو ال  ف ت ضػػػء اهلل ي دػػه بسػػػمعه وبيصػػرم فػػػي هػػػما الماػػاـ 
الحػػديث فإسػػه كػػاف يسػػمع بسػػمع اهلل وييصػػر بيصػػر اهلل ولػػد  معنػػك  سػػه السػػمدع اليصػػدر 

 ..: ال.. سه اهلل ... 
  ٚاحهِ مبا غ٦ت َدحّا ؾٝ٘ ٚاحتهِٚاحهِ مبا غ٦ت َدحّا ؾٝ٘ ٚاحتهِ\يف ْبِٝٗيف ْبِٝٗ  ايٓضاز٣ ايٓضاز٣   دعت٘ دعت٘   دع َا ادع َا ا
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، ت ضػػء  ولكنػػه ييػػد ت ضػػء ي دػػه اهلل، بػػء لسػػه ييػػد ، فدػػه  سػػه للػػه  فػػنحت ال ساػػوؿ
 . ي ده اهلل بسمعه وبيصرم في هما المااـ
ٖٔ\ًَو املًٛى إذا ٖٚبًَو املًٛى إذا ٖٚب ٫ٖٔ تطأي   ايطببايطبب      عٔعٔ        ٫ تطأي

 ؟ وهء يو،د ائ غريب ي ك مدرة اهلل، فكء ائ ممكت ! ، ال ت عجب 
 :yy  ماؿ

  ٝ٢ٗ٢ِِِِٗٛٔيٛٔيكٝٝكعُُع  ض٢ض٢سِِس٢ ٜق٢ ٜقًًٜٜعََع  ؽََؽااايٖٓايٖٓ  بََبأطأطخََخأٝأٝ  ِِٕٕأٜأٜ  ُتُتطِِطََٔٔأٝأ  ((1515))  
 .فع ك مدر م وبهم  .:ف و  ما المؤمن
 .ف كء مااـ مااؿ  ، ي ك مدر ييهم ....:ف و والمحي  

ت ضػء ي دػه المػولك ....  ذلػدةً  اً لكت ييد، فالعيد لد  معه لال المؿ وا سكسار 
   فوصي  يزيزاً بالعزيز ييحاسه وتعالك،  بالعز : 

  بعد خًع يًسقاعبعد خًع يًسقاع  فًبطٓا ثٛب عصِّفًبطٓا ثٛب عصِّ

بػػء هػػو ييػػد اهلل ، ه للػػه ػ  مػػاؿ لسػػال يو،ػػد  يػػد فػػي اومػػ  المحمدي ػػ، فالحمػػد هلل 
 . وص ك اهلل ي ك يددسا محمد وي ك آله وصحيه وي م، وريوله 
 

                                                 

(
ٔ٘

 رضك اهلل ينهما .  هر،ه الدي مي يت ابت يياس (
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  ______________________________________  عاغسعاغسييايباب اايباب ا
َِْضني  اِباِبٙ َقٙ َقٙ ِفٙ ِفَمَكاُو التََّداِىَمَكاُو التََّداِى َِْضنيَق   ______________________________________  َق

RR  اٛاٛسََســــــــــضِِضاإِلاإِل  ُْشُْشــنُينُي  

RR  اٛ اهللاٛ اهللــــــََٔٔبِِبأِىأِىََّّ  اهلِلاهلِل  ِٔبِٔببِِبحََح  ًًََِِٔٔبََب  

RR  ْدْدنُُنخِِخاو امَلاو امَلــــــكََكنََناِلاِل    RR  ببسِِســالُكالُك  اشُلاشُلــــــيََيمََم  

RR  ََُٗٔٔخََخاِلاِل ُٗا   ٘٘ضََضاَزاَزدََدنُُناِلاِل  اُواُوــــكََكمََم  RR    ٘٘ــــََّّاِىاِىاإلمَياإلمَي  ا

RRََِّّّ٘حِّحالسُّالسُّ  ًًُُاِضاِضخََخنََناِلاِل ٘   RRنينيبِّبِّخِِخنُُناِلاِل  اُتاُتاَماَمكََكمََم  

RR  ًًــــــــــــــــادٓادٓسََسنُُناِلاِل  اِداِدسََســــــــــــاألِفاألِف  ظُُظىِِىأُُأ  

RR  ٍَجََجامُلامُل ٍَا ٍَــــــــــػََػللُنللُن  ُُٗٗدََدــــــــــــا ٍَا   ٗٗدََدا
RR  اٛاٛــََٔٔبِِب٘ األِى٘ األِىََّّعِِعنِِنجََج  سُّسُّــــــــــضِِض  

RR  للاألنَناألنَن  كاُوكاُونََناِلاِل  
  



 

 

  

ُثَِّ دََْا َفَتَدٖي٢ُثَِّ دََْا َفَتَدٖي٢
  **  

ِٚ ٔٔ َأ َٕ َقاَب َقَِٛضِٝ َِٚفَها ٔٔ َأ َٕ َقاَب َقَِٛضِٝ   َفَها

َأد٢ََِْأد٢َِْ
َِٚس٢ ٔإَي٢ َعِبِدِٙ  **   َِٚس٢ ٔإَي٢ َعِبِدَِٙفَأ   َفَأ

َِٚس٢  ََاََا َِٚس٢َأ َأ
  **    
  

WW88--1111SSِايٓذِايٓذ  



 

 

ُّ ايتََّدا٢ْ ف٢ قاب َقَِٛضني ُّ ايتََّدا٢ْ ف٢ قاب َقَِٛضنيَََكا   ((11))َََكا
ومهدػػئ لطػػائف اواػػياح ، د هلل ف ػػاح الا ػػوب ل نػػزؿ معػػاسي  يػػرار ال دػػوب الحمػػ

فسيحاف مػت ،عػء ا سسػاف وهػو مػت يػةل  مػت ، ل ناوؿ الراح مت يضرة الكريم ال  اح 
 وي اه الحكم  العالد  مت رب العالمدت.، ي ب رموز  يرار ال كويت، طدت 

الػػػمي رمػػػام مػػػوالم ،  والصػػػةة والسػػػةـ ي ػػػك يػػػددسا وموالسػػػا محمػػػد بػػػت ييػػػد اهلل
مػت بػد  اليػد  ، ي ك ،عء ي ك يديػه الخدػر لكػء ييػد ماػرب هلل ، ومربه وييام ، و دسام 

وي ػػك آلػػه و صػػحابه وكػػء مػػت يػػار ، صػػ وات اهلل ويػػةمه ي دػػه  ،ي ػػك سهايػػ  النهايػػات 
  م ػػػا بعد .............. آمدت ،ي ك هديه للك يـو الديت 

بإيػػرا  ... تحدػا م وبنػا ، فػنحت ،مدعػاً والحمػػد هلل . ....فدػا لهػواسي ويػا  ييػػابي 
 . ريوؿ اهلل ص ك اهلل ي ده وي م

RR  نُُٓٛش اإٔلِضَسا٤نُُٓٛش اإٔلِضَسا٤  

  ْعط٢ ب٘  خريّا  ٜدّٚ  نٌ عاّْعط٢ ب٘  خريّا  ٜدّٚ  نٌ عاّ\إضسا٩ٙ  ايعايٞ   جيدد  صؿْٛاإضسا٩ٙ  ايعايٞ   جيدد  صؿْٛا

  أضس٣  اإلي٘  بطٝد ايسضٌ ايهساّأضس٣  اإلي٘  بطٝد ايسضٌ ايهساّ\بػس٣ يٓا بػس٣  يكد ًْٓا املساّبػس٣ يٓا بػس٣  يكد ًْٓا املساّ

 .. :.....و ا يرا  و المعراج يا لهواسي 
فد نػػاوؿ منهػػا العػػارفوف فصػػوص ،     الناد ػػهمػػا كنػػوز ال دػػب ا لهدػػ  لػػبرواح ال اد ػػ

، لدناولوسهػػػػا فػػػػي يضػػػػرة النيػػػػي المخ ػػػػار ، وغدػػػػوب اويػػػػرار ، ودرر المعػػػػاسي ، الحكػػػػم 
 .ل ماربدت و اوطهار و اوبرار 

                                                 

(
ٔ
  ا يرا  والمعراج لد   الخمد  كاف هما الدرس بمسجد اوسوار الاديد  بالمهنديدت بالااهرة ، بمنايي  لد  (

 ـ.ٜٜٗٔمت ديسمير  ٜٕهػ ، المواف  ٘ٔٗٔر،ب  ٕٙ
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دة ال ضػػػء ػمائػػػ، سسػػػوؿ اهلل  ف سكػػػوف ،مدعػػػا مػػػت الجالسػػػدت ي ػػػي هػػػمم المائػػػدة 
 .سحت و لهواسنا  ،معدت ، و الشراب المحمدي ، ا لهي والع م الرباسي 

ـٌ  وهػػما سػػمكرم فػػي هطػػب الجمػػع و ، لجمدػػع  هػػء ا يػػةـ  وهػما الكنػػز منػػه يػػا
ياػوؿ فدهػا ، وك م  المجال  العام  بالنسي   هواسي و ييػابي الػدياة ؛ المجال  العام  
 :و رضام     ا ماـ  بو العزائم

اجملؾسمأظػمرجؾمعـمأػؾمعؼومماإلحلونمظقمطونمسيمم}}

،مورجؾمواحدمعـمأػؾمعؼومماإلدالمم،مصالمسؾلماظداسلمأنمؼضقِّعم

م{{ظقؾيمبلطؿؾفومحؿكمالمؼؽ ػماظلر مظغريمأػؾف.

يعنػػك ي دػػه  ف ياضػػي ال د ػػ  بوكم هػػا فػػي الحػػديث يػػت ا يػػةـ وماػػاـ ا يػػةـ 
 :يدسك ي ده السةـ  كما ماؿ يددسا..!!.. ،  ي ك ال يكشف الدرر ، لماذا؟ 

م{{المتعؾؼقاماىقاػرمسيمأسـو ماًـوزؼرمم}}

 .مت الخنازير  والحكم   غ ك مت الجواهر، والمي ال يايء الحكم  ارٌ 
ومنػػه هػػاص ، ومنػػه هػػاص وهػػء ا هػػةص ، فمنػػه يػػاـ لجمدػػع  هػػء ا يػػةـ 

ظ و وفده  سوار ال ت وح لال لا ػوب صػ ت مػت الحػ، الخاص ل خواص و هء ا ه صاص 
وفدػػه مػػاال يسػػ طدع  ف ييػػدت ، مػػت اوغدػػار ساػػك وفدػػه  يػػرار ال تظهػػر لال لا ػػب ، اوكػػدار 

  ..  وف هما ير اهلل مع ييديه ومصط ام، عيارة وال  ف يشدر للده با اارةينه ا سساف بال
وك نػا ، ف يػت الخػوض فػي هػما المدػداف و والحادا  يا لهواسي  سنػا ،مدعػاً يػا،ز 

 نػػا فضػػء اهلل و تح نػػا ليػػعاؼلال لذا يم  ، ث فػػي هػػما الموضػػوع لسػػنا مػػت فريػػاف الحػػدي
وال ضػء ، لهواسنػا  وتعػم  ، نا ػػػف عم   ، ووال نا ا غاه  مت بحور ال ضػء ا لهػي، ريوؿ اهلل 

 اً ......هر آو ،  واًل .... في ذلب هلل 
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            SSْٓىصْٓىص  

 و يػمعه غدػري ، والكةـ المي مػر م م  ػي ، فنحت ك نا ضع ا  في هما المدداف 
لذا اػرب ا سسػػاف  ذاذوك هػػا ر ، ك هػػا مشػور لذا الح النػور ،  مػت الك ػب  و مػػت الع مػا  

ا  ا يػػر  رفهػػو يريػػد مػػت ا سسػػاف لد اػػه  يػػرا،  yy  اػػرب  وايػػد مػػت معػػدت ريػػوؿ اهلل
غ الا ػػب ممػػا ومػػد فػػر  ، هاضػػعاً ل جنػػاب ،  ف ي اػػك س سػػه ي ػػك اوي ػػاب ؟ ، والمعػػراج 

 ... : وياوؿ كما ياوؿ الصالحوف، يوى الوهاب 
  َٓٛا بٛصٌ ٚاضعدْٚٞ بؿ ًهَِٓٛا بٛصٌ ٚاضعدْٚٞ بؿ ًهِ\أْا اي عٝـ ازمت٢ ع٢ً أعتابهِأْا اي عٝـ ازمت٢ ع٢ً أعتابهِ

 و الم  ػػاح اوكدػػد الػػمي ي ػػ   لػػب بػػه  يػػرار ، هػػما يػػا لهػػواسي السػػيدء الويدػػد 
 .....   مجدد الحمدد ال

RR  .َٚأِِْبَٝا٤ اهلل َٔ َسِبِٝب اهلِل  ِٝ َٚأِِْبَٝا٤ اهلل.َب َٔ َسِبِٝب اهلِل  ِٝ   َب

، اهلل  وصػػ ي  ، ياة يػػت ال ػػرؽ بػػدت ييدػػب اهلل ا يػػرا  مػػد ي حػػدث فدػػه بعػػخ الػػد  
 : وف هؤال  كما ماؿ اهلل ، ...... ؟ وما لنا وما لهما المجاؿ، و سيدا  اهلل 

                                         253253  SSٗالبكرٗالبكر  
الػمي  يػجد آلدـ  ويك دنػا فػي هػما المجػاؿ  ف اهلل ، ء هػو اهلل فالمي فض  
مت بػد  اليػد  ، ،مدع  رواح الكائنات  yy   يجد لسددسا محمد، مةئك  السموات 

لال ويػػ مت لسػػدد ، فمػػا مػػت روح ظهػػرت  و يػػ ظهر فػػي الو،ػػود ، للػػك سهايػػ  النهايػػات 
وف الكػػء اسطػػوى .!!!... ، .وبعػػد ذلػػب ال كػػةـ .. ، هود الو،ػػود فػػي هػػما الدػػـو المشػػ
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 في 
 المصط ك ص وات اهلل ويةمه ي ده.

، وك نػػا والحمػػد هلل مػػت  هػػء الصػػ ا والوفػػا ، لكنػػي  ريػػد  ف  تحػػدث مػػع لهػػواسي 
يػػت لمحػػ  مػػت  يػػواؿ ا يػػرا  لعػػء اهلل  ف يجع نػػا ،مدعػػاً مػػت  هػػء ا يػػرا  والمعػػراج لف 

 اا  اهلل.
 :والمعراج  في ا يرا 
الػمي يرغػب ، ووض  الطري  الموصء للدػه ، الماامات الروياسد   هيت اهلل 

وبػػدت مراي ػػه ، فالػػمي يريػػد  ف يصػػء للػػك اهلل وضػػ  لػػه الطريػػ  ، فدػػه  هػػء الخصوصػػد  
، ال يح ػػاج المػػر  بعػػد ذلػػب للػػك بدػػاف و.... وماام ػػه بػػو، ك بدػػاف ، ومكافآتػػه ، ومراتيػػه 

 . ف د  بعد هما اليداف بداف....  ف يديو س سه ل عداف  ؛لكت كء ما يح اج للده 

RR  ٛدٛدُُُُشِِشاّ امَلاّ امَلكََكََُُاِياِي  

ك ينا ػػ،  yy  ف ػػ كت بداي ػػه هػػي بدايػػ  ريػػوؿ اهلل، فمػػت  راد الوصػػوؿ للػػك اهلل 
والع ػػم النػػافع المػػدار ي ػػك م ػػوب اوطهػػار ، وي سػػ ه بالمػػا  المعػػدت ، م يػػه مػػت اوغدػػار 

وهاصػػػ  فػػػي ، يػػػامةً بطايػػػ  اهلل ، ي ماػػػاـ اوهدػػػار هػػػم ياػػػدم بدسػػػه و،سػػػمه فػػػ، واوبػػػرار 
 ...... الومت المي  يرى فده اهلل بحيديه ومصط ام

                                                
                 SSٛاإلسراٛاإلسرا  
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ويمػػار ،  هػػء السػػموات ويحمػػدم ي دػػه ، فالػػمي يريػػد الماػػاـ الػػمي يحمػػد فدػػه 
البػد و ف يكػوف لػه مسػ  ، فةبد و ف يكوف له يػدر للػك اهلل فػي ال دػء ....:  الم كوت 

 .وال يع م به  يد لال الوايد اويد ، والناس سداـ ، بدت يدي اهلل في ،ن  الظةـ 
لو،ػدسا العجػب العجػاب ، ويكايػات الماػربدت ، ولو فحصػنا دواويػت الصػالحدت 

لال فػي ال دػء والنػاس  ، فمػا دارت ي ػدهم اوكػواب مػت طهػور الشػراب، في هما اليػاب 
 وفي ذلب ياوؿ ا ماـ  بو العزائم يت هما المااـ : ،  سداـ

  بهأع ايٓٛز َٔ بس املعا٢ْبهأع ايٓٛز َٔ بس املعا٢ْ\\ضك٢ْٛ ايساح يف يٌٝ ايتدا٢ْضك٢ْٛ ايساح يف يٌٝ ايتدا٢ْ

كػال ي ،  ولد  بحر ميػاسك ، واليحر بحر الحيدب بحر معاسك ، فالكوس مت النور 
البد و ف يكوف لػه يػدر فػي ال دػء ....!!..؟؟ ... م ك يحدث هما؟، ا سصطاؼ ي دها هن

 :ومت  ،ء هما مالوا في يكمهم ،  للك اهلل 

م{{عـمملمتؽـمظفمسيمبداؼؿفمضقعيم،مملمتؽـمظفمسيمغفوؼؿفمجؾليمم}}

و رضام بعد  ف يجيوا مت اويرار ال ي  فاضها ي ػك     ويندما يولوا الجندد
همم اويػرار مػت هػمم : وماؿ لهم ، يجرة ص درة تحت ي م بد ه  اار للك ، لساسه اهلل 
وف هػػما ومػػت ، يعنػػك مػػت ال ج ػػك بػػدت يػػدي اهلل فػػي اويػػحار والنػػاس سدػػاـ  ، الحجػػرة

    وكػػما ينػػدما يػػولوا الشػػد  ييػػد العزيػػز الػػدباغ،  الصػػ ا  مػػع الوايػػد اويػػد 
 لماذا هص ربنا ومت السحر باي جاب  الديا ؟ فااؿ :، و رضام 

م{{مyyممألنمػذهمػلماظؾقظيماظ موظدمصقفومدقِّدماألغؾقوءم}}

فع دػه  ف ي عػء كمػا فعػء ، فػإذا يػار ا سسػاف للػك اهلل ، فهمم هي لحظ  ا ،ابػ  
ي ػػك  ، وال يحػػب  ف يط ػػع ي دػػه  يػػد بالنهػػار ، الصػػالحوف فدكػػوف لػػه ومػػت مػػت ال دػػء 

يضػع  يػدهم ي ػك . ، .فػإذا  صػي  الصػياح ، و رضػاهم ياومػوف ال دػء ك ػه      كػاسوا 
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ال يةيػظ ي دػه النػاس  هػر ... ، ي ػك لذا مشػك .... ، وفي يدنده كحةً .... ، اعرم زي اً 
 الكهف ( ....:  Uٕٛ S  ماؿ تعالك فك  لماذا؟.!! ، .. السهر 

                                           
فالػمي ي   ػت ل نػاس يكػوف يػا لهػواسي مػد ومػع فػي ،  مػت النػاس اً ال يريدوف  يد

 .  الناس  وضايت مكاس ه يند رب  ، ال ي  وا ل ياس 
ِّ اخلًل خًؿو ثِ عاٌَ ِّ اخلًل خًؿو ثِ عاٌَؾد   بضدم ذا  ٫َٛى ايع١ًٝبضدم ذا  ٫َٛى ايع١ًٝ\\ؾد

RR  ٍََََََُٓٓ ٍُاش   ب.ب.سِِسايُكايُك  اش

وهػػػي للػػػك يػػػـو : ....منػػػازؿ الاػػػرب ومراتػػػب الر،ػػػاؿ  yy  هػػػم ذكػػػر ريػػػوؿ اهلل
ة فمنػا مػت ي   ػت للػك هػمم المنزلػ  مػر  ، ت ب ال د   الميارك   نها وذكرها فيالادام  كما بد  

 آٍ عُطإ (: U152 S)  .....ماؿ تعالك  وللك غدرها تارة

                                               

 :ت معاً دلكت يو،د ،ماي  فدنا يريدوف ا هن، هؤال  ،ماي  و،ماي  

وهػما لػت ي رمػك  بػداً يػت ، وي   ت للك اوهرى وم اً آهر ، ك همم وم اً ي   ت لل
؛ ولد  لػه فػي الحدػاة الروياسدػ  ، المرتي  اآلدمد  ويدظء وام اً يند همم المنزل  اآلدمد  

.... وهػما كػملب ، ومرة وهء الشػااوة ، وف يددسا آدـ كاف ي   ت مرة وهء السعادة 
وي   ػػت  هػػرى وهػػء الػػدسدا يريػػد  ف ، يريػػد  ف يسػػدر معهػػم  وسػػه ي   ػػت يدنػػاً وهػػء اهلل

 ولت يرمك للك مراتب الر،اؿ.، وبما يظء هاب اً ي ك هما الحاؿ ، يصي  م  هم 

RR  ١.١.ََّّٝٝاِْاِْاإلمَياإلمَي  ا٠ُا٠ََُٝٝشََشاِياِي      
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 :مرتي  مت مراتب الر،اؿ   ما  وؿ  
 .؛ فػةوي  لكت ال يجع ها م ػء الحدػاة العدسػ، فإذا  يدا في م يه الحداة ا يماسد  

  مػػػت  ،ػػء هػػما ،ػػا  لنػػػا!!! ،   وي ػػرؾ الػػدسدا بالك د ػػ! ، ك و،هػػه سحػػو الػػدار اآلهػػػرة يػػول  
yy   دي  فااؿ   المحم    في همم الحداة ا يماسد  بالمزي  yy  : 

   ِٜٝو ِٜٝو َسك٦ا، َٚٔيَذَػٔسٜى َعًٜ ًٜٔو َعًٜ ِٖ ِٜٝو َسك٦ا، َٚ٭ ٕٖ ٔيَطبٜو َعًٜ ِٜٝو إ٢ ِٜٝو َسك٦ا، َٚٔيَذَػٔسٜى َعًٜ ًٜٔو َعًٜ ِٖ ِٜٝو َسك٦ا، َٚ٭ ٕٖ ٔيَطبٜو َعًٜ إ٢
ٌٖ ٘ٔ ٝن ٌَٖسك٦ا، ٜؾٜأِع ٘ٔ ٝن ُ٘،   َسك٦ا، ٜؾٜأِع ُ٘، ٔشٟ َسَل َسك٤   ..((11))ٔشٟ َسَل َسك٤

ويعطػي ،سػمه و،واريػه لخ ػ  ،  يعطػي مػا فػي م يػه هلل. ، هيعطي لكء وايد يا  
  : وغدرهػا.، وهمم هي الاسم  العادل  ،  اهلل         S

  جمالػن ، 
 فاػػػد ضػػػدع مكاس ػػػه ينػػػد رب  ، ه ل نػػػاس فالػػػمي يجعػػػء م يػػػه وك  ػػػ؛  اهلل  يػػػركمػػػا  ه
يصػػي  ومػػد تػػرؾ المهػػاـ ، ي يجعػػء م يػػه و،واريػػه ل ػػدار اآلهػػرة ، والػػم  النػػاس 

 : وال ي منها،  العالمدت   ه بها رب  وال كالدف ال ي ك   

                          ٘ٓو انتى منها :، و انتى منها :  سْرٗ التحرٓهسْرٗ التحرٓه  66اآلٓ٘ اآل ،  
                                                     

           ٘ٓو انتى منها :، و انتى منها :  سْرٗ طُسْرٗ طُ  132132اآلٓ٘ اآل ،  
                                    3737  سْرٗ اليْرسْرٗ اليْر  

 .  نا بها اهلل همم ك ها تك د ات ك   
                                                 

(
ٔ
فك صحد  ابت يياف و ،امع المساسدد وصػحد  ابػت هزيمػ  ، وفػك اليخػارى بػاه ةؼ ال ػاظ ، و مػد ورد  يت ي ماف  (

نَػْدػَب ي دػَب يا ػا، فَإف  ِلَجَسدِ  فك موضع آهر وسصه :  يت ييداهلل بت يمرو بت العاص يت ريوؿ اهلل  َؾ ي دَب يا ػا َولف  ِلَعدػْ
 روام اليخارى ومس م وغدرهم ك دروف باه ةؼ  ل اظ وزيادة  وساصاف (.ولف ِلَزْوِ،َب ي دَب يا ا، َوَ ْف ِلَزْوِرَؾ ي دَب يا ا،
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فػي  في الجياؿ  و فػي الصػحارى  و اً ويخرج هائم، فالمي يحدا الحداة ا يماسد  
 ؟ ...!!!وال يعرؼ ل مهب  و ل ماؿ مادار ، ال يشعر ب دء  و سهار ، اليراري 

،   هػػػمم منزلػػػ  دسد ػػػ.... ، ال ....  هػػػمم الحدػػػاة المط وبػػػ  ينػػػد الوايػػػد الاهػػػار؟ 
 : yy  ولملب ماؿ فدها

   ٖٕ ٕٖ إ َِ ٢ ٢ َٝػَٝػعٔٔعإ َٔ ََطَِٜ َِ ِب َٔ ََطَِٜ ٟا ٟا ََٝٓٝٓكٔكََٜٜٔ  اَزاَزظَظَ  ِِٛٛيٜيََٜٚٚ  ،،  ا٤ٔا٤ََُُٔاٞياٞي  ٢ََ٢ًًٜٜعََع  ٢ََ٢ؿََؿََََِب
  ((22))  ا٤ٔا٤ََٔٛٛٞ اهٜلٞ اهٜلؾٔؾٔ  ٢ََ٢ؿََؿََُُيٜٜي

وف ، ي ػػػك ال ساػػػف ينػػػد الماػػػاـ العدسػػػوى ،  ي ػػػك مػػػت هػػػما  كوسػػػه يو،ػػػد ياػػػدتُ 
، ؼ النػاس الػمي فػي بدػوتهم فدريد  ف يعػر  ، مت السالكدت  اً المااـ العدسوى يجمب ك در 

، يريػد  ف ييػرا اوكمػه واوبػرص  يريػد  ف يحدػي المػوتك بػإذف اهلل، والمي فػي صػدورهم
!   و فػػك روايػػ   هػػرى ال .: النيػػي مػػاؿ  ، اػػداً  ف هػػما هػػو الماػػاـ العػػاليومع ، بػػإذف اهلل 
 ( :ل حديث 

   ٢ََٕ ٢َ عَٝػعَٝػيٛ إٔ أخ٢ يٛ إٔ أخ٢ َُٖٔا ٜنا َٔ َٜٔكَٟٝٓا  َٕ ٜأِسَػ َٕنا َُٖٔا ٜنا َٔ َٜٔكَٟٝٓا  َٕ ٜأِسَػ   ٢ََ٢ؿََؿََُُيٜٜي، ،   نا
  ((33))    ا٤ٔا٤ََُُٔاٞياٞي  ٢ََ٢ًًٜٜعََع، َٚ َق٢٤ً ، َٚ َق٢٤ً     ا٤ٔا٤ََٔٛٛٞ اهٜلٞ اهٜلؾٔٔؾ

 ! ... فة تاف يند هما المااـ

RR  ََََُّكََك ُّا   ١.١.ضََضاَزاَزدََدُُُُاِياِي  ا

                                                 

(
ٕ
 الحكدم يت زافر بت ي دماف ، فك كنز العماؿ ل م اك الهندى . (

(
ٖ
 ذ بت ،يء رضك اهلل ينه ، و فك كنز العماؿ ل م اك الهندى .روام الدي مك يت معا  (
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ػػػػ!. ...... سػػػػدرس ...!!.. ، ء؟ مػػػػاذا س عػػػػ ،   ل سػػػػالكدت فالمداريػػػػ  تع ػػػػك الهم 
ولذا كػػاف المحاضػػر ي  اػػك ميااػػرة ، وييػػما لػػو كاسػػت فػػي مػػدرج يػػدد اوولػػدت واآلهػػريت 
 . yy  ا رياؿ المياار مت محط  يدد اوولدت واآلهريت

فػي  الاـو لم يك يوا ...: وسه كما م ت يا لهواسي ..... ، لدست مداري  الك ب 
البػد ؛ بدت وا سساف المي يريد  ف يمشي في طري  الماػر  ، ك يهم لال ما ت حم ه العاوؿ 

ويضػع يا ػه ،  له  ف ي    يا ػه الػوهيك ل كػةـ العػالي النػازؿ مػت فػدخ فضػء اهلل 
 ػه بهػا اهلل ل اداـ بالمهاـ ال ي ك   ؛ وتدبدر  مور الحداة ، الكسيك هنا ل سددر ائوف الدسدا 

يح ػػػاج للػػػك العاػػػء ، لكػػػت السػػػدر والوصػػػوؿ للػػػك اهلل ، ... اويػػػرة واليدػػػت فػػػي اػػػئوف 
دت الػػػػػميت ياػػػػػوؿ فػػػػػدهم  يػػػػػد فماػػػػػاـ الرويػػػػػاسد، الموهػػػػػوب الػػػػػمي وهيػػػػػه لػػػػػب اهلل 

 :الصالحدت

م.{{المختؾقماألرضمعـمعوئيمأظػمسؾكمضدممسقلكمسؾقفماظلالممم}}

بوهيػارهم و مػوالهم والػميت سػوس  ، والميت تعجينػا  يػوالهم ، الميت سراهم ،مدعاً 
الزاؿ يو،ػػد ياػػدت  يػػة مػػت ! ، النيػػي مػػاؿ : ال ، والػػميت سظػػت  سهػػم فػػي الدر،ػػ  العػػة ، 

، وهؤال  ،مدعاً لت يصء وايد مػنهم للػك ياػدت يػددسا يدسػك ي دػه السػةـ ، هما الدادت 
لػػت يصػػء  يػػد مػػنهم للػػك ماػػاـ يػػددسا ،  و ظهػػر ، فكػػء الػػمي يػػدظهر فػػي هػػما الماػػاـ 

 ف هنػػاؾ يادنػػاً فػػوؽ ياػػدت يػػددسا يدسػػك ي دػػه ، ويخيػػر  yy  ذلػػب ياػػوؿ ومػػع، يدسػػك 
 . السةـ

  ...:...:  ال ي ،ا ت في الشريع  المحمدي ، فإذا يدا ا سساف الحداة ا يماسد  

                            WW  143143  SS  ٗالبكرٗالبكر  
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درم ويػ وكه للػك اهلل ت جرت في م يه يدوف الع ـو ا لهد  ال ي يح اج للدهػا فػي يػ
، وال مػدى لػه ، وال يػد لػه ، ويطػا  اهلل ال سهايػ  لػه ، وكء وايد منا له ي م هاص به ، 

 { . هللمررائؼمبعددمأغػوسماًالئؼم}موف .... : 
مػػنهم مػػت يوهػػم : ....  و  هػػء هػػما الماػػاـ ، ء  هػػء هػػما الع ػػم واآلفػػ  ال ػػي تعط ػػ

ومػػػنهم مػػػت ي صػػػء با يػػػه ، ـو سػػػور ال رمػػػاف ، ومػػػنهم مػػػت يوهػػػم ي ػػػ ي ػػػـو بػػػاطت الاػػػرآف
آفػػػ  ... ،  ويػػػيب لسشػػػائها بسػػر مػػػت اهلل ، فدحصػػػء يكمػػػ  و،ودهػػا ، بالكائنػػات 

 : -وي ومهم ك درة وك درة  -هؤال  
و ف مػػا ينػػدم هػػو ..!!.. ، ء النهايػػ  وايػػد مػػنهم  سػػه يص ػػ يػػك كػػء  لذا مػػاؿ  و اد  

 !...ولد  هناؾ ي م مكنوف غدر ما يندم ، ..!!.. وغاي  ال هـو ..!!.. ، سهاي  الع ـو 
 .  همم هي اآلف  ال ي تحجيه في هما المااـ

RR١.١.ََِّّٝٝٚسِٚسايسُّايسُّ  ُُٔٔاِضاِضشََشََُُاِياِي    

والسيدء الػمي ييػدت لػب ، ت  ف سور هما الع م بد  ، فوراً  yy  ولملب ريوؿ اهلل
يراهػػا  هػػء ،  و،مػػاالت رباسدػػ ،  لذا ظهػػرت ي دػػب محايػت روياسدػػ ، صػواب هػػما الع ػػم 

 .م  ما ظهر في يويف ي ده السةـ ، لخصوصد  ا
؛ لذا ، سػوا بػدت يػديب ، ومت يوسسػوف بػب ، همم المحايت تجعء مت يحيوسب 

وال ، وال ينشػػػػ  وف بشػػػػئ ،  يسػػػػ معوف للػػػػك الع ػػػػم الم ػػػػاض ي ػػػػك م يػػػػب مػػػػت اهلل 
ال ، منػػه  اً  و يضػػو ، منػػه  اً ومطػػع ،ػػز ...، ي ػػك ولػػو كػػاف هنػػاؾ يػػكدت ، يحسػػوف بشػػئ 

 ..!يشعر
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                                 .سْرٗ ْٓسف.سْرٗ ْٓسف  

RRََََنينيبِّبِّشِِشُُُُاِياِي  اُتاُتاََاََكََك  

 ... : مااـ  هء الحكم ، وبعد هما 

                                             
                     ٘ٓسْرٗ البكرٗسْرٗ البكرٗ  269269اآلٓ٘ اآل  

-و هػػء المكافحػػات ، و هػػء المكااػػ ات ، وبعػػد هػػما ماػػاـ  هػػء الموا،هػػات 
الػميت بػايوا  ، وبعد هما مااـ  هء الخ ػ  الكػراـ ،  - ولمامهم يددسا مويك ي ده السةـ

الدهػم و زوا،هػم و يػوالهم و س ايػهم ك هػا هلل و،ع وا  ،سػامهم و و ،  كء ائ هلل 
 ،  ييػدت ريػولكم الكػريم صػ وات اهلل ويػةمه ي دػه ..!.. : ومع ذلػب يػا لهػواسي ،

،  ال تركنػوا للػك  ي ماػاـ مػت هػمم الماامػات ، في ريال  ص درة مت يػددسا لبػراهدم لكػم 
 فهي منازؿ المريديت والمحيدت والطاليدت.

RR  ادٜٔ.ادٜٔ.سََسُُُُاِياِي  اِداِدسََساألِفاألِف  ظُُظِِْْأُُأ  

 :وهناؾ بعد ذلب 
،  والمخ صػػػدت هلل العظػػػدم ، والمط ػػػوبدت ، والمحيػػػوبدت ، منػػػازؿ المػػػراديت 

 :مت  ،ء هما ماؿ يددسا لبراهدم 
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   اٞيَذ١ٜٓٓ ٜطَٝٚب١ٝ ايٗتِطَب١ٔ َعِصَب١ٝ ٖٕ ِِ ٜأ ُٖ َّ َٚاِخٔبِط ٕٖ اٞيَذ١ٜٓٓ ٜطَٝٚب١ٝ ايٗتِطَب١ٔ َعِصَب١ٝ ٜأٞقط٤ٟ٢ ٝأََٖتٜو َٔٓٚٞ ايٖػ٬ٜ ِِ ٜأ ُٖ َّ َٚاِخٔبِط ٜأٞقط٤ٟ٢ ٝأََٖتٜو َٔٓٚٞ ايٖػ٬ٜ
ْٕ َٗا ٔقَٝعا ٕٜا٤ٔ، َٚأْٖ ْٕا َٗا ٔقَٝعا ٕٜا٤ٔ، َٚأْٖ       ((44))  ا

،   وهػال  الجن ػػ،   وهنػاؾ بعػد ذلػب صػايب الجن ػ، (   كػء هػمم المنػازؿ منػازؿ الجن ػ  
 وهػػػػػو اهلل ،   ويػػػػػر مػػػػػرب  هػػػػػء الاػػػػػرب فػػػػػي الجن ػػػػػ،   وسعػػػػػدم الجن ػػػػػ،   الجن ػػػػػ ورب  

فهػو ال يريػد { ،  صؿـمطونماهللمعرادهمصؿؼعحدماظصحد موراءهمم:........ } 
ييػػدت لنػػا ، و رضػػام     ب يػػددسا  بػػو العػػزائمولػػمل،  ي اػػئ مػػت هػػمم المنػػازؿ ك هػػا 
 ياوؿ فده : yy  منازؿ اوفراد ولمامهم يدد العياد
  ٚقدع نًِٝ اهلل َبد٤ إنساّٚقدع نًِٝ اهلل َبد٤ إنساّ  \َكاّ خًٌٝ اهلل بد٤ يطريَٙكاّ خًٌٝ اهلل بد٤ يطريٙ

تحػػػدث ينهػػػا العػػػارفوف وذكروهػػػا ، كػػػء هػػػمم الماامػػػات والمنػػػازؿ ال ػػػي ذكرساهػػػا 
، ومػػػػنهم اوسجػػػػاب ، طػػػػاب ومػػػػنهم اوم، ومػػػػنهم اوبػػػػداؿ ، مػػػػنهم اووتػػػػاد ، وفصػػػػ وها 

فمػػاذا ، وبدنػػوا كػػء اػػئ يػػنهم ، وفصػػ وا  سػػورهم ، وفصػػ وا  يػػوالهم ، وفصػػ وا ي ػػومهم 
 : yy  الميت ماؿ فدهم.!. ، مااـ اوفراد ، ؟ .بعد هما

   ٔغرُيٚا ٔغرُيٚا ، ! ، !َٕ ُُٜؿٚطُزٚ ََٕغَبَل اٞي ُُٜؿٚطُزٚ َغَبَل َغَبَل   ! ،! ،ٔغرُيٚا ٔغرُيٚا : :   وفي رواي   هرىوفي رواي   هرى  --َغَبَل اٞي
ُُٞؿَط ُُٞؿَطايـ َٕ ايـ َٕ ُزٚ ََٜهُع ََٜهُع   ..--  ما ياؿ هؤال ؟ ماؿما ياؿ هؤال ؟ ماؿ! ، ! ، بالاصد بالاصد   اهلل اهلل   الميت  فردهمالميت  فردهم  --ُزٚ

َّ اٞئكَٝا١ََٔ ٔخٜؿاقٟا ِٛ َٜ َٕ ِِ ٜؾَٝٞأُتٛ ُٗ ِِ ٜأِثٜكاٜي ُٗ ِٓ َّ اٞئكَٝا١ََٔ ٔخٜؿاقٟاايٚصٞنُط َع ِٛ َٜ َٕ ِِ ٜؾَٝٞأُتٛ ُٗ ِِ ٜأِثٜكاٜي ُٗ ِٓ     ((55))  ايٚصٞنُط َع
 ؟ هم يا لهواسيما هو هم  ! ، هؤال  

                                                 

(
ٗ
 . ينت ال رممى يت ابت مسعود (
 .  روام  يمد ومس م يت  بي هريرة (٘ 
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طرفػػ  يػػدت وال  م ػػوبهم ال ت  ػػء يػػت اهلل ، هػػم ك ػػه فػػي ذكػػر اهلل هػػؤال  هم  
وال ،  اً وال مظهػر ، وال اػهرة ، وال ماامػات ،  در،ػات وال، ال يي وف بملب منػازؿ ، ء ػ م

 .ال يي وف بملب بديةً ،  بء يريدوف و،هه ،  اً مخير 
 :...  وفي ذلب تاوؿ السددة رابع  العدوي  رضك اهلل ينها 

  جص٬ٜجص٬ٜ    ح ّا ح ّا   ايٓحا٠ ايٓحا٠     ٜٚسٕٚ ٜٚسٕٚ \نًِٗ   ٜعبدٕٚ  َٔ   خٛف   ْازنًِٗ   ٜعبدٕٚ  َٔ   خٛف   ْاز

  ضًطب٬ٝضًطب٬ٝ      ٜػسبٛا ٜػسبٛا  ٚ ٚ        بٓعِٝبٓعِٝ\ؾٝخ ٛاؾٝخ ٛا    اجلٓإاجلٓإ    أٚ بإٔ ٜدخًٛاأٚ بإٔ ٜدخًٛا

  بد٬ٜبد٬ٜ        بيب بيب     أبػٞ أبػٞ     ٫ ٫       أْا  أْا  \حظحظ    يٝظ يٞ  يف ايٓاز  ٚاجلٓإيٝظ يٞ  يف ايٓاز  ٚاجلٓإ

 وما  يوالهم؟؟ ، وما  يرارهم ؟ ،  يت هؤال  الاـو 
ووضػعوا س ويػهم ورا  ظهػورهم ، هؤال  ال تياح  يرارهم لال لمت م كنػا  روايهػم 

ولمدرًامواححدًاممالمؼـ;موسمسؾكمحضرةماظؼدُّمعؽؿق ظي: } وسهػم ياولػوف ، 

ئػب آوهػؤال  الجالسػوف ي ػك  ر ، يػمهم اوفػراد لهػؤال   . { اظـػحقسممعـفومأربحو صيم
وهػػػؤال  هػػػم ، وهػػػؤال  الػػػمي فػػػي  يػػػديهم كػػػء كنػػػوز المػػػنعم الجػػػواد ، الاػػػرب والػػػوداد 

 ومؤيػػػدوف فػػػي كػػػء يركػػػاتهم ويػػػكناتهم مػػػت رب  ، الحػػػام وف ويػػػةـ الهدايػػػ  وا راػػػاد 
 ..... يي ص ك اهلل ي ده وي م  الن  كما وض  ..!!.. ،  اـو ال: .. هؤال  ،  العياد 

RR  َٖذََذامُلامُل َٖا ُُ  ٠ُُ٠دََدا ُُيً َٖػََػيً َٖا   ٠.٠.دََدا
وي حمػػػػء ، البػػػػد  ف يركػػػػب الصػػػػعب ؛ فالػػػػمي يريػػػػد  ف ينػػػػاؿ المرتيػػػػ  الروياسدػػػػ  

،  والمجاهػػػدة فػػػي هػػػما الماػػػاـ تكػػػوف ل مشػػػاهدة،  المكابػػػدة والمجاهػػػدة فػػػي اهلل 
، وينزلػػه فػػي منػػازؿ النيدػػدت والمريػػ دت  اهلل  فد  ضػػء ي دػػه، ولػػد  لب،ػػر وال ػػواب 

ويوضع في مائم  مت الاوائم ال ي ،معت لسدد اوولدت واآلهريت لماذا ،معهم لػه ربنػا؟ 
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ي ػػك يعرفنػػا  ف كػػء ماامػػاتهم وكػػء در،ػػاتهم وكػػء منػػازلهم و ممهػػم ،معػػت فػػي ميضػػ ه 
 :ص وات اهلل ويةمه ي ده هو بعد ذلب وميء ذلب كما ماؿ يت ذلب 

  ُِٜٞٔٛع  ُ٘ ِْ َٚاي٤ً ُِٜعٛٔٞإ٢َُْٖا أَْٜا ٜقأغ  ُ٘ ِْ َٚاي٤ً ُ٘ : : وىف روايةوىف رواية، ، إ٢َُْٖا أَْٜا ٜقأغ ُ٘ اي٤ً ٕٝاي٤ً ٕٝا ِْايايِعٛٔٞ َٚأَْٜا ِعٛٔٞ َٚأَْٜا ا ِْٜكأغ   ((66))  ٜكأغ
                          ؟؟  ماذا هؤال  وهؤال ماذا هؤال  وهؤال ، ل، ل  

 ! ... وهؤال  ريد ه! ، وف هؤال  ريد ه ، وال اسد  لةيادت ، هؤال  اوولك ل سابادت 

                                          ، ، وهذا انعطاء وهذا انعطاء

    .! .! قال : القال : ال  ؟،؟،  طعةطعة                           2020  ٛاإلسراٛاإلسرا  
 ....!!!!....غدر محظور  بداً يا لهواسي 

   ..... مالوا :، وماذا همنه؟ 
  بٓؿٝطهِ َٔ غري َا متٜٛ٘بٓؿٝطهِ َٔ غري َا متٜٛ٘\بٝعٛا ايٓؿٛع يسبهِ ٚتكسبٛابٝعٛا ايٓؿٛع يسبهِ ٚتكسبٛا

\\\\ \\\\ 
RR  ا٤.ا٤.ََٝٝبِِب١ األ١ِْ األََِّّْٝٝعِِعُُِِدََد  سُّسُّضِِض  
...،  ينػدم  فنػا  ف الكػء  ي ػك يعر  .... ، فجمعهػم لػه ! ... فالموضوع يهء ،ػداً 

........ ؟  مػػت  يػػت يػػا لهػػواسي! ، والػػدر،ات ! ، وال رمدػػات !، كشػػوؼ الماامػػات   كػػء  

                                                 

(
ٙ
 . روام اليخارى يت معاوي   (
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ي ػك ، ،ظ ػت مو،ػودة ؟ ، ي ك الكشوؼ ال ي ك يت ميء ذلب ،  yy  مت ريوؿ اهلل
 ... : ؽ ي دها هوصد  

                             UU  4646  SS  ٗاملاٜدٗاملاٜد  
، ؽ ي ػػدهم فهػػو الػػمي صػػد  ! ، تعنػػك الػػميت ،ػػا وا مي ػػه ، مػػاذا تعنػػي بػػدت يديػػه؟ 

، واي مػػدت الػػدر،ات فػػي هػػمم ال د ػػ  ، ؽ ي ػػك الكشػػوؼ السػػابا  فجػػا وا ي ػػك يصػػد  
! ،  يػػك  سي ػك مػدـ ريػوؿ  و  وكػء ولػك  ، مم المنػػازؿ فنػا  ف الػمي يػدنزؿ فػي هػوي ػك يعر  
د وهػو يػد  ! ، هػو الػمي يػدنزؿ اآلهػريت ! ، المي  سزؿ اوولػدت ..، يدنزلهم؟  مت المي

 .....:اوولدت واآلهريت ص وات اهلل ويةمه ي ده.
  ٚضسِٖ       قبٌ          املعا١ٜٓٚضسِٖ       قبٌ          املعا١ٜٓ\أبِٖٛ أْت ٜاضس ايٛجٛد ٫ٚ ؾدسأبِٖٛ أْت ٜاضس ايٛجٛد ٫ٚ ؾدس

  ع٢ً صدم  املتابع١ع٢ً صدم  املتابع١      ااقد  باٜعٛقد  باٜعٛ\ت اإلَاّ هلِت اإلَاّ هلِصؿٛا ٚزا٤ى  إذ أْصؿٛا ٚزا٤ى  إذ أْ

ي ء تومدػع النسػ  المع مػدة الػمي كػاف فػي بدػت الماػدس ، فكاف االي ماد ك ه 
كاف هما الح ء المنشػود الػمي ،  ي ء توهد  الدر،ات والماامات ال ي سالوها مت اهلل ، 

و صػػي  ! ، وبعػػد هػػما هي ػػت اويػػواؿ ، د الو،ػػود صػػ وات اهلل ويػػةمه ي دػػه يضػػرم يػػد  
 هما هو الطري  الم  وح : .....مت يريد منازؿ الر،اؿ 

  أتاٙ َٔ غريى ٫ ٜدخٌأتاٙ َٔ غريى ٫ ٜدخٌ  \اَس٨ اَس٨ أْت باب اهلل أٟ أْت باب اهلل أٟ 

 ..!!..فة تو،د يك  غدر همم 
 هناسا ، وهو والحمد هلل ،  yy  ك ها مت ريوؿ اهلل،  فالدر،ات همم يا لهواسي

،   وماومػػػػات روياسد ػػػػ،   د ػػػػو يػػػػرار ذات،    نػػػػا ،مدعػػػػاً بمراتػػػػب هصوصػػػػد  و،م  ، ،مدعػػػػاً 
! ،  سهػػم يػػ روها يػػنكم ... لكػػت مػػت ال ضػػء ، والحمػػد هلل يػػا لهػػواسي ك كػػم ت يسػػوسها 

 ؟ لماذا
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ف حػػـر مػػت هػػما الوهػػب ، ي ػػك ال تاػػع فػػي الػػمسوب والعدػػوب ، ي ظػػاً ل ا ػػوب 
وسه مت طيدع  ا سسػاف لذا يػرؼ ، المي  ليسه لها ييدب اهلل ص وات اهلل ويةمه ي ده 

!  وممكػت  ف يكسػء  و ي راهػك، وممكػت  ف يعجػب ، مت الممكت  ف ي  ػر ! ، ت هو م
ولػػػػم ، يػػػػ ر يػػػػت  هػػػػء الخصوصػػػػد  هصوصػػػػد هم  yy  فمػػػػت  ،ػػػػء هػػػػما ريػػػػوؿ اهلل ،

 م ك يكشف لب الخصوصد ؟! ، ما دامت بشري هم مو،ودة ، يكشف لهم يت مزي هم 
مالػػب ينػػد اهلل  يػػ رى،  ف تنسػػ   مػػت اليشػػري  ، لذا ايػػ طعت و سػػت فػػي الػػدسدا 

  ، و بمػاذا ؟ ،  والػمي مػات بمػاذا ي  خػر ، لكت في همم الحال  ي كوف مد مػت 
 ..: ومد ده ت في موؿ اهلل ..!..، اس هت ؟ ،  و بماذا ي  ر ؟ ، يزهو 

                                                    
        UU  122122  SS  األىعاواألىعاو  

و سػػت فػػي !! ، فػػة تط ػػب المنػػازؿ الػػدسدا  ،يػػا لهػػواسي فهػػما يػػ ر مػػت اهلل 
 المنازؿ 
ال تنػػاؿ لال ، و ي ػػم ي ػػم الداػػدت  ف المنػػازؿ العالدػػ  كمػػا بدنهػػا ليػػرا  الحيدػػب ، الع ويػػ  

 . وبمحخ العطا  مت يضرة الجود ا لهي، وبكـر مت اهلل ، ب ضء مت اهلل 

RR  ُّكََكََُُاِياِي ُّا َُ  ا َُاألن   ..ٌٌاألن

،  مػػا  هػػء المحيػػ  فاػػد تػػدلك  فػػإف  هػػء المجاهػػدات وم ػػوا ينػػد اليدػػت المعمػػور
و ياطػه مػت  ، وسػزؿ لػه كػـر اهلل ، يعنػي تػدلك لػه فضػء اهلل .. : لكء مػنهم رفػرؼ العنايػ  

 ....: لددهء في موؿ اهلل، كء ،واسيه 
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                               yy          
            UU  105105  SS  ٗالبكرٗالبكر  
بػء ر ى اومػور  ! ،   الي  ػ ولػم يػر لن سػه اػدئا،  اً وال ،هاد وسه لم ير لن سه يمةً 

! ، و يطػام ! ، و دسػام ! ، ام ورم ػ! ، فحيام اهلل ب ض ه ، وللك اهلل ، وباهلل ، ك ها مت اهلل 
 !. وهما يا لهواسي باب اوفراد

وال تػزاؿ بادػ  مػت ،  و،ػودٌ  فػة زاؿ فػي س ويػهم، اهػا  مػا  هػء المنػازؿ ال ػي ذكرس
ويػػمهب الشػػ عا  فكػػء ، ولػػملب تجػػد  ف الحػػديث يػػمكر يػػـو الادامػػ  ، الػػن   مو،ػػودة 
  ...،  لمػاذا؟! ، ياػوؿ : لسػت صػايب هػما الماػاـ .. ت باد  مػت س سػه وايد منهم يديد  

يم ػت كػما مػت ،   لػد  كػملب يػا لهػواسي؟، كاست س سي مو،ودة فػي المكػاف ال ةسػي 
 ؟ وال ائ  بداً ؟ ، لذاً مت المي لد  له س   ، س سي 

لكػػت لػػم يكػػت الماػػاـ ، ويو،ػػد وايػػد  يضػػاً س سػػه لػػم تكػػت مو،ػػودة ، هػػو وايػػد 
لكت اوكمػء الػمي  دى كػء ، يددسا يدسك لكت لد  هما اوكمء ، ؟  اوكمء مت هو

 ػػػػك ل حدواسػػػػات ي، ي ػػػػك ل حشػػػػرات ، ي ػػػػك ل طدػػػػور ، ي ػػػػك ل جمػػػػادات ، مػػػػا ي دػػػػه 
لػم يخػرج مػت الػدسدا لال ومػد ، رؾ  مػراً فػي الػدسدا لال ووضػع  يايػه  ػلم ي، الم ويشات 

 . ريك ،مدع اوي  
 :  : .... همم يدودكم ...وماؿ لهم ..  ،ا  بالجت  

  ََُُٕٓٓهٝٝهػِِػتَت َٕٛ ًًَٕٝٝتأٝنتأٝنََٚٚ.، .، ٠ ٠ َٛضَٛضذُُذََُُِِٗٗاٞياٞي  َٚضَٚضايٗسايٗس ٚ ََٚ  ..،..،  اَضاَضؿٜٜؿائكائك  ََٚٚ..، ..،   اَضاَضشََشائبائب  ٛ َٕٛ َّٜٜٛٛائعائع  ٛ َّا ، ،   ا
      ((77))٘ٞ٘ٞكٜكٜؾٜؾََٜٚٚ، ،   خََخََٚٚايٖطايٖط  ََٚٚ

                                                 

(
ٚ
 . روام  بو سعدم يت ابت مسعود والزبدر بت العواـ و بو هريرة (
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 :هم بعد ذلب ،ا  بالمئاب 
 :فااؿ لهم  ، ولذا بالمئاب ماي وف ي ده، فاد كاف ،الساً هو و صحابه 

    ََََٖٖٚٚا٤َا٤َدََد  أبأب٥ََ٥ايٚصايٚص  سُُسؾٞٞؾا َٚا َٚصََص  ِٝ ِٝإي   --  ؟؟  ما هػو ر يكػمما هػو ر يكػم، ،  سا  ري ت للدهم فحضروا  سا  ري ت للدهم فحضروا   --  ِِِِهٝٝهإي
ِٕ ِٕإ ََِٛأي  ِِِِتُُت٦ِِ٦ؾٔٔؾ  إ ِٔ ٜأ َٗا َٔ ُُٛا ٜي ِٕ َتٞكٔػ ََِٛأيٜأ ِٔ ٜأ َٗا َٔ ُُٛا ٜي ِٕ َتٞكٔػ ِِ ٜأ ِٝٝه ًٜ َٖا ٜؾُتٔػرُي َع ِٚ ُتَد٥ًٛ َٗا ٜأ ُِٜكًُٔش ِِ ََا  ِِ ٝه ِٝٝه ًٜ َٖا ٜؾُتٔػرُي َع ِٚ ُتَد٥ًٛ َٗا ٜأ ُِٜكًُٔش ِِ ََا  ٝه
––   ِِ ِِ ٚ ؾـــ٢ ضٚاٜـــ١ : إٕ ٔؾـــ٦ُِت ُُُُُٖتُُتؿٞٞؿَنـــَنـــأٜٜأٚ ؾـــ٢ ضٚاٜـــ١ : إٕ ٔؾـــ٦ُِت ُٖٛ قـــايٛا: ٚنٝــــ قـــايٛا: ٚنٝــــ   ،،  ِِِِشٚٝنشٚٝن٪ِِ٪ُٜـــُٜـــ  ِِِِٜيـــٜيـــََٚٚ  ِِِِٛ

ٍَْهٝؿِٗ ٜا ضغٍٛ اهلل؟ ٜقْهٝؿِٗ ٜا ضغٍٛ اهلل؟ ٜق ٍَا َٕشُُشبَبَصِِصــ: َت: َتا َٕٛ ! ، ! ، قايٛا ٜا ضغٍٛ قايٛا ٜا ضغٍٛ   ،،ٕٛ.ٕٛ.ُُُُعَعَََٛٞٛٞٝٝؾٜؾٜ  ُُِِِِٗٗيٜيٜ  ٛ
ِ ٚمـٔ ْٓٛـط   ٚمـٔ ْٓٛـط     !!صبح هلِ َـٔ أْؿػـٓا ٜٚـأنًٕٛ    صبح هلِ َـٔ أْؿػـٓا ٜٚـأنًٕٛ    ْـْـ ِ إيـٝٗ ، ،   !!..ِِِِعَـ عَـ قـاٍ: َْ قـاٍ: َْ ، ، ؟ ؟   إيـٝٗ

ٍَََََََٚٚأٜأٜؾٜٜؾ، ، قايٛا: ٫ ْطن٢ بصيو قايٛا: ٫ ْطن٢ بصيو  ٍَأ إ ِٕ  أبأب٥ََ٥ايٚصايٚص  أ إ ِٕأ     ((88))    ُُِِِِٗٗٓٓٛا َٔٛا َٔػُُػًًٔٔتََتاِخاِخ  أ
 فااؿ ل مئاب :ي ك وضع الحدود الااطع  .!.، فوضع الحد ،  ي هموا يرم  

    ِٜإشا َضإشا َض ِٜأ ُُُُُٖتُُتأ ُٖٛ ِٕ  ِِِِإٜاٝنإٜاٝنؾٜٜؾ، ،   اهلٔلاهلٔل  ََِِٔٔٝٝبََبِ َِٚ َََُُِِٚٗٗٓٓٝٝا َبا َبٛا ََٛا ََشََشًًِٜٜ أِقِ أِقٛ ِٕأ     ٢ٗ٢ًًِِِِِِٜٜٗٝٝعََع  ٚاٚاسُُسعِِعتَتَ  أ
ُٖنٝٝنطُُطتِِتأٝٝأ ُٖٛ ِٜا َضا َضإَشإَش، َٚ، َٚ  ِِِِٛ ِٜأ ُُُُُٖتُُتأ ُٖٛ ٢ٗٛا ٔؾٛا ٔؾًًٝٝعََعاٞؾاٞؾؾٜٜؾ; ;   اهلٔلاهلٔل  َٚزَٚزسََسٛا ُسٛا ُسنٝٝنطََطِ َتِ َتٛ ٝ٢ٗ       ٦ُِ٦ُِِِِِا ٔؾا ٔؾِ ََِ ََٝ

 !..يضروا همم اليدع   -مت وفد المئاب  –فالميت كاسوا يند النيي 
؟ ، فكدف وصء هما الكةـ للك مت كاسوا فػي يصػر يػددسا يمػر بػت ييػد العزيػز 

يرفػوا ..!!.. ، ي ػك غػنمهم وعنػدما ر ى الريػاة  ف الػمئاب تعػد... ف ؟ كدػف! ،  موم وس   
 (ٜ ..  كدف يرفوا؟! ،  مد مات    يمر بت ييد العزيز (  ف الر،ء

                                                 

(
ٛ
و بو سعدم يت طري  امر بت ، والدرامي وابت مندع في مسندم، يدد روام اليدهاي و بو سعدم يت يمزة بت   (

 .يطد 
(
ٜ
 وفك تاري  دمش   بت يساكر.، ليدر الديت العدنك  رىويمدة الا، الطياات الكيرى البت يعد  (
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 يطػػػك ،  يػػػاس كػػػء اػػػئ ميػػػء م ادرتػػػه الحدػػػاة الػػػدسدا   تػػػم   yy  وف ريػػػوؿ اهلل
 لكء 

وسػه ال ،  وهػما موضػوع ال سسػ طدع  ف س صػ ه،  يادا   مرها المي يددم المػولك 
 !.ت حم ه العاوؿ 

 ..؟كدف  لهم كء يما  بما فدها بومرها
 وكدػف  ودع فػي كػء ياداػ  مػا يط يػه المػولك ، و ويك في كػء يػما   مرهػا 

الطريا  الصحدح  ال ػي ت عيػد .... وكدف بدت لكء يادا  في اوكواف ، ؟  ولها؟ ، منها 
 : ير موله ييحاسه، ؟   بها هلل 

                                               
             UU  5555  SSاإلسزاءاإلسزاء  

 .!!!!... هما  مر يا لهواسي يطوؿ
 .، و سوار المعراج  سسوؿ اهلل  ف يكرمنا بويرار ا يرا 

و ف يجعػػء م وبنػػا مصػػط م  فػػي الػػمات ، و ف ي  ضػػء ي دنػػا بالماامػػات ال رداسدػػ  
وكػء  وماتنػا ، و ف يجعػء كػء  س ايػنا فػي يضػرته ، ال تمدػء للػك الػدسدا بالك دػ     ، الع د

 .وكء  يمالنا ي ك وف  اريع ه ، في طاي ه 
، و ف يػػػػػوفاهم ل سػػػػػعي ي ػػػػػك طريػػػػػ  اوهدػػػػػار ، و ف يجعػػػػػء  والدسػػػػػا  والداً بػػػػػررة 

و ف ، ر و ف يرزمنػػا وليػاهم السػػةم  مػت ال جػػار واواػػرا،   النيػي المخ ػػار ويكػرمهم بمعد ػػ
ويجع نػػا مػػػت الػػميت ي م عػػػوف ، ي ػػػك مائػػدة النيػػي المخ ػػػار ، يجمعنػػا وليػػاهم يػػػـو الاػػرار 

 بالنظر للك و،ه الوايد الاهار.
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ّصلٙ اهلل علٙ ضٔدىا ذلند ّعلـٙ آلـُ ّصـخبُ ّضـله.    



 

 

  ______________________________  اد٣ عػساد٣ عػسحلحلايباب اايباب ا
  ____________________________________  َمَكاُو الػََّفاَعَ٘مَكاُو الػََّفاَع٘

RR  ُُ٘٘اَعاَعَغَفَغَف  ِّ َِّض   اهلِلاهلِل  ِْلِْلضُُضزََزىا ىا دِِدــــــَض
RR  ْل اهللْل اهللضُُضسََساٛ ِباٛ ِبََٔٔبِِباألِىاألِى  ُُ٘٘فََفسِِسعِِعمََم  

RR  َّٙٙعَنعَنالُعالُع  ُُ٘٘اَعاَعفََفالػَّالػ  
RR  ـَاملكاملك ـَــ   ْدْدنُُنخِِخامَلامَل  اُواُوــ

RR  َّ٘٘امَّامَّالَعالَع  ُُ٘٘اَعاَعـَـَففالػَّالػ  
RR  بنيبنيسَّسَّكََكنُُناِلاِل  ُُ٘٘اَعاَعَغَفَغَف  

RR  َّلِِلٍٍِِٕ ِإٔ ِأفِِف  ُُ٘٘اَعاَعفََفالػَّالػ  َٔ َٔال   نينينِِنال
RR  َّنينيبِِباَضاَضخََخامُلامُل  ينَيينَياملؤِماملؤِم  اِباِبطََطيف ِحيف ِح  ُُ٘٘اَعاَعفََفالػَّالػ  

RR  ٍَِّفِِف  ُُ٘٘اَعاَعفََفالػَّالػ ٍِٕ أ   ازازــاليَّاليَّ  لِِلٕ أ

RR  ٍَِّفِِف  ُُ٘٘اَعاَعفََفالػَّالػ ٍِٕ أ   ٘٘يَّيَّاجَلاجَل  لِِلٕ أ



 

 

  

  مسِعْنَامسِعْنَا
  فى الضَُّحى وَلَسَْوفَ ُيعْطىفى الضَُّحى وَلَسَْوفَ ُيعْطى  

  فَسزَّقُلُوبَنَا ذَاك العَطاءُ فَسزَّقُلُوبَنَا ذَاك العَطاءُ 
  وَكيْفَ َياَرسُولَ اهلل تَزْضىوَكيْفَ َياَرسُولَ اهلل تَزْضى

  وَفِينَـــا مَْن ُيعَذَّبُ أوْ يُسَاءُ وَفِينَـــا مَْن ُيعَذَّبُ أوْ يُسَاءُ 
ُٕ بٔ ثابت ُٕ بٔ ثابتَسطَّا   َسطَّا

غاعُس ايسَُّضٍٛغاعُس ايسَُّضٍٛ



 

 

ُّ ايػََّفاَع١ ُّ ايػََّفاَع١َََكا   َََكا

RR  ٍٔضُُضزََزَضِِّٝدْا َضِِّٝدْا   ١ُُ١اَعاَعَغَفَغَف ٍٛٔ   y..((11))  اهلِلاهلِل  ٛ

ورزمنػػػا محيػػػ  يػػػددسا وموالسػػػا ، الحمػػػد هلل الػػػمي هػػػداسا ،مدعػػػاً للػػػك فضػػػ ه وكرمػػػه 
و ف ي اػػء بهػػػا ،   فػػػي م وبنػػا ت هػػمم المحي ػػوسسػػوله يػػيحاسه وتعػػػالك  ف ي ي ػػ، ريػػوؿ اهلل 

 . نا آمدتنا يـو لاا  رب  و ف يده نا بها في ا اي  سيد  ، مدزاسنا 
يػػػددسا وموالسػػػا ، والنعمػػػ  المسػػػداة ، لصػػػةة والسػػػةـ ي ػػػك الريمػػػ  المهػػػداة وا

آمػدت ... ، ... وآله و صػحابه وكػء مػت واالم للػك يػـو  ف س اػك اهلل ، محمد بت ييد اهلل 
. 

وبعػد ، ه ػت فضائء ريػوؿ اهلل صػ وات اهلل ويػةمه ي دػفإذا كاف الارآف الكريم بد  
 yy  و الخطيػا  يسػ طدع  ف ي حػدث يػت ريػوؿ اهللفمت مت الع ما   و المحػدهدت  ، 
 .ر بعضنا ي ك ييدء المكرى لكننا ساوؿ لنمك  ، 

 : و رضام    ولملب فإف الشد  يمر بت ال ارض

، ومػػػد ومػػػف يداتػػػه ك هػػػا ي ػػػك منا،ػػػاة اهلل ،   الع د ػػػ وكػػػاف مػػػت العشػػػاؽ ل ػػػمات
لع ػه ينػاؿ الايػوؿ مػت اهلل ، وال ضػرع بػدت يػدي اهلل ، وال ملء بػدت يػدي اهلل ، وييادة اهلل 

وفػي ،  ػه وينػدما ياسػت مند  ، فػوؽ العاػوؿ  اً وماؿ فدهػا مصػائد، فهو يعيد همم المات ، 
 ولكنػه لداللػه،   و روم مكاس ػه فػي الجن ػ،   ي ده ماعػدم فػي الجن ػ ضَ رِ يُ ، لحظ  االس ااؿ 

 ماؿ منشدًا : ، و مع اهلل لم يرض بهمم المنزل  
  عت أٜاَٞعت أٜاََٞا قد زأٜت ؾكد ضَٖٝا قد زأٜت ؾكد ضٖٝ\ب عٓدنِب عٓدنِؾإٕ تًو َٓصييت يف الؾإٕ تًو َٓصييت يف ال

                                                 

(
ٔ
 ـ.ٜٛٛٔ/ٓٔ/ٜٔيـو ، محافظ  ال ربد   –مركز زف ك  -همم المحاضرة كاست بمسجد ي اف بده ورة  (
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    :لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا؟ وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه يريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل

                     UU2828  SS  الكَفالكَف  
 سهػػػم يػػػـو الادامػػػ  وبعػػػد  ف يػػػده وا ، كالجمايػػػ  الػػػميت ي حػػػدث يػػػنهم الريػػػوؿ 

ء م ػ؟ ، وياوؿ لهم : هء باك لكم اػئ ،   ك ها ويومر اهلل لهم بوسواع سعدم الجن  ،   الجن  
فداػوؿ ؟ باػك لكػم اػئ : وياوؿ لهػم ، وا،ب الضداف   مويادـ له، المي يندم ضدوؼ 

فدكشػف ،  فداولوف ومػا هػو؟! ، اهلل ييحاسه وتعالك : باك لكم ائ يندي ادهرته لكم 
: فدنظػروف للػك و،ػه اهلل بػالنور الػمي فك معنك يدي ػه  yy  ماؿ، لهم يت بديع و،هه 

،  اتم  م ػ، وينسػوف ال فدنسػوف النعػدم،  دئاست اهلل ااهلل فة يجدوف مع ي، يحيوهم به 
 : بجوار ،ماؿ الكريم ييحاسه وتعالك، ، وينسوف كء همم اوادا   وينسوف الم ع

           َُٓـأز: ٜـا ٌُ ايٖٓـاض٢ ايٖٓـاَض، ْـاَز٣  ِٖـ ٌُ اٜؾٖٓـ١ٔ اٜؾٖٓـ١ٜ ٚأ ِٖ ٌَ أ َُٓـأز: ٜـا         إَشا َزَخ ٌُ ايٖٓـاض٢ ايٖٓـاَض، ْـاَز٣  ِٖـ ٌُ اٜؾٖٓـ١ٔ اٜؾٖٓـ١ٜ ٚأ ِٖ ٌَ أ إَشا َزَخ
ِٛٔع َِٓس اي٤ً٘ٔ ََ ِِ ٔع ٕٖ ٜيٝه ٌَ اٜؾ١ٖٔٓ، إ ِٖ ِٛٔعأ َِٓس اي٤ً٘ٔ ََ ِِ ٔع ٕٖ ٜيٝه ٌَ اٜؾ١ٖٔٓ، إ ِٖ ـَٛ؟    أ ُٖ َٕ: ََٚـا  ُٙ ٜؾَٝٝكٛٝيـٛ ِٓٔذَعٝنُٛ ُٜ  ِٕ ُٜط٢ُٜس أ ـَٛ؟    سا  ُٖ َٕ: ََٚـا  ُٙ ٜؾَٝٝكٛٝيـٛ ِٓٔذَعٝنُٛ ُٜ  ِٕ ُٜط٢ُٜس أ سا 

َٖٓــا؟   ُٚدٛ ــِٝٚض  َُٜب َََٛاظ٢َٜٓٓــا، َٚ  ُ٘ ــ ٢ٌ اي٤ً َُٜجكِّــ  ِِ ــ َٖٓــا؟  أٜي ُٚدٛ ــِٝٚض  َُٜب َََٛاظ٢َٜٓٓــا، َٚ  ُ٘ ــ ٢ٌ اي٤ً َُٜجكِّــ  ِِ ــ إ٢َشا إ٢َشا : :   --  و فػػك الحػػديث اآلهػػرو فػػك الحػػديث اآلهػػر  --أٜي
٦ِٟٝا      َٕ َؾـ ٍُ اهلل َتَبـاَضٜى ََٚتَعـاٜي٢: ُتط٢ٜـُسٚ ٍَ َٜٝكٛ ٌُ اٞيَذ١ٖٔٓ اٞيَذ١ٜٖٓ، ٜقا ِٖ ٌَ ٜأ ٦ِٟٝا     َزَخ َٕ َؾـ ٍُ اهلل َتَبـاَضٜى ََٚتَعـاٜي٢: ُتط٢ٜـُسٚ ٍَ َٜٝكٛ ٌُ اٞيَذ١ٖٔٓ اٞيَذ١ٜٖٓ، ٜقا ِٖ ٌَ ٜأ َزَخ

ِِ؟  ِِ؟ ٜأظ٢ُٜسٝن ََٖٓا؟ ، ، ٜأظ٢ُٜسٝن ُُٚدٛ ِِ ُتٔبِٝٚض  َٕ: ٜأٜي ََٖٓا؟ ٜؾَٝٝكٛٝيٛ ُُٚدٛ ِِ ُتٔبِٝٚض  َٕ: ٜأٜي ًَٞٓا اٞيَذ١ٜٖٓ ، ، ٜؾَٝٝكٛٝيٛ ِِ ُتِسٔخ ًَٞٓا اٞيَذ١ٜٖٓ ٜأٜي ِِ ُتِسٔخ َٔ   ، ، ٜأٜي َٔ   َُٚتَٓٚذَٓـا َٔـ َُٚتَٓٚذَٓـا َٔـ
ـُ اٞئشَذـاَب.  ، ، ايٖٓاض٢؟ ايٖٓاض٢؟  ٍَ: ٜؾَٝٞهٔؿـ ـُ اٞئشَذـاَب.  ٜقا ٍَ: ٜؾَٝٞهٔؿـ ِِ        ،،ٜقا ٢ٗ ِٝ ٦ِٟٝا ٜأَسـٖب إ٢ٜيـ ٛٝـٛا َؾـ ِِ      ٜؾَُـا ٝأِع ٢ٗ ِٝ ٦ِٟٝا ٜأَسـٖب إ٢ٜيـ ٛٝـٛا َؾـ ٜؾَُـا ٝأِع

ٌٖ ِِ َعٖع ََٚد ٢ٗ َٔ ايٖٜٓٛط٢ إ٢ٜي٢ َضٚب ٌَٖٔ ِِ َعٖع ََٚد ٢ٗ َٔ ايٖٜٓٛط٢ إ٢ٜي٢ َضٚب َٔ    ((11))  

                                                 

(
ٔ
 ي ك روايات يدة  م يت صهدب واليخاري يت  بي يعدد الخدري والنسائي و بو داود و يمدروام مس  (
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، لمػا اس اػء رآم  يػد الصػالحدت فػي المنػاـ ، م و رضا    فالشد  ابت ال ارض
ف مػػاذا لػػم ، وفػػي منا،ػػاة اهلل ، فاػػاؿ لػػه :  سػػت م ػػت كةمػػاً ك دػػراً فػػي الشػػوؽ للػػك اهلل 

 تمدح 
 : و رضام    فااؿ؟ ،  ريوؿ اهلل ص ك اهلل ي ده وي م

  ٚأنثساٚأنثسا      عًٝ٘عًٝ٘      املث٢ٓاملث٢ٓ    بايؼبايؼ  ٚإٕ ٚإٕ \َكضساَكضسا    ايٓيبايٓيب    يفيف    َدحَدح    أز٣ نٌأز٣ نٌ

  عًٝ٘ ؾُا َكداز َا ميدح ايٛز٣؟عًٝ٘ ؾُا َكداز َا ميدح ايٛز٣؟\ث٢ٓ مبا ٖٛ أًٖ٘ث٢ٓ مبا ٖٛ أًٖ٘إذا نإ اهلل أإذا نإ اهلل أ

، وي نػك ي دػه ، ظػء يمػدح فدػه ،  yy  ولملب فإف ا ماـ  با العػزائم لمػا مديػه
 ماؿ  يمرسي يا ريوؿ اهلل : ... ،وفي سهاي  المطاؼ
  صساحاصساحا        زب٢زب٢    َٚدحو  صاغَ٘ٚدحو  صاغ٘\املداحااملداحا        يويو    أصٛؽأصٛؽ    ع٢ً قدز٣ع٢ً قدز٣

  غسٚحاغسٚحا    ايطا٢َ ايطا٢َ   قدزى قدزى   أٚؾ٢ أٚؾ٢ \حت٢حت٢          ايسضٌايسضٌ    ٜاإَاّٜاإَاّ    أْاأْا    ََٚٔٚٔ

  جساحاجساحا  ؾت٢  ؾت٢      بايٛصاٍ بايٛصاٍ     ؾاضعد ؾاضعد \قًيبقًيب            ٤ٌَ٤ٌَ      أحبو أحبو               ٚيهينٚيهين

 ! .....ر فا  يت محي ك لب فإسي  ييّ 
 يت بعخ ما في فؤادم مػت الشػوؽ للػكر يعي  ، فكء المي ي حدث يت ريوؿ اهلل 

مػػت ال ػػراـ فػػي و ، للػػك ريػػوؿ اهلل  ومػػت الحػػب  ، ومػػت الو،ػػد للػػك ريػػوؿ اهلل ، ريػػوؿ اهلل 
 ...: وسه كما يمعنا اآلف في الارآف ، يددسا وموالسا ريوؿ اهلل

                                              
                 U  5050 S  األحزاباألحزاب  

 . وه اـ النيددت، فهو ريوؿ اهلل 



        318     

















 

 

ومػت الػمي ، ؟  بػهمػت الػمي  د  ، يػةمه ي دػه فهما الريوؿ الكػريم صػ وات اهلل و 
 .... ومت المي ماؿ له : ال تخف، ؟  توالم

                              SS  احلجراحلجر  
 وماؿ له :، ومت المي ماؿ له مر الحراس ب ركب؟ 

                             UU  6767  SSٗاملاٜدٗاملاٜد  
د بػه هػو الػمي تعه ػ، فالػمي  ريػ ه وبع ػه ، وبك ال ه ، ح ظه فهو المي يد عهد ب

 .مت اليداي  للك النهاي  ص وات اهلل ويةمه ي ده 
 مت  ،ء هما لما سػرى بعػخ  يػداث مػدةد ريػوؿ اهلل صػ وات اهلل ويػةمه ي دػه

، وي ك يظدم سعم اهلل ال ي ال تعد وال تحصػك ي دنػا ك نػا ، سجد الدلدء ي ك فضء اهلل  ،
 ...:ك  ريوؿ اهلل ص ك اهلل ي ده وي م.بير 

RR  ََََاهلل.ٍٛ اهلل.ضُُضسََسا٤ ِبا٤ ِبََٝٝبِِباألِْاألِْ  ١ُ١ُفََفسٔٔسعِِع ٍٛ  

 لكػت سسػوؿ مػت يرفػوم، فة سس طدع  ف سعير ينه ،  ما فضء اهلل ي ك ريوؿ اهلل 
هػػم اوسيدػػا  ، لكػػت الػػمي يرفػػه  ك ػػر ويػػت مػػرب ، سحػػت صػػحد  يرفنػػام بعػػخ الشػػئ  ،

،  و ك ػر درايػ  بػه، سساف يكوسػوف  ك ػر ي مػاً بػه ف لإلو فدائماً الناس المارب، والمري وف 
 و ك ر لياط  به.

 لماذا؟، ف و اوسيدا  والمري ، فوك ر الناس ي مًا بريوؿ اهلل وبمكاس  ريوؿ اهلل 
فػر وا مػا  يػي ه اهلل ، وف هؤال  الميت كشف لهم ربنا السػ ار يػت النيػي المخ ػار 

 همم النعم ماذا ط يوا؟ ولما ر وا، ي ده مت النعم الظاهرة والياطن  
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 ي يريػد  ف يكػوف فػرداً مػت  فػراد هػمم اومػ  ، منهم مت ط ب  ف يكوف مت  م ػه 
 .مت  ،ء ال ضء المي هص به سيدنا ص وات اهلل ويةمه ي ده ، ؟  لماذا، م  ه م  نا 

ولػػػد  وايػػػداً بػػػء مائػػػ  و ربعػػػ  ، ومػػػنهم مػػػت مػػػدـ ال مايػػػاً ي ػػػك يػػػرى هػػػما النيػػػي 
مدموا ،مدعاً ال ماياً لحضرة اهلل لدكشف لهم يػت سػور و،ػه ريػوؿ ، ويشروف  لف سيي 

 :في الحديث  yy  فو،ه ريوؿ كما ياوؿ، ويم عهم به ، اهلل 

  ََََِِٔٔ  َ((22))  اض٢اض٢ايٖٓايٖٓ  ٢ََ٢ًًٜٜعََع  ََٙٙسََسػََػدََد  اهلٝلاهلٝل  ََّّطٖٖطٞ َسٞ َسآْٔآْٔضَض    

  ٢ّ، ٜؾٜكِس َضٜأ َٕٜٓا ِٔ ضآْٔٞ ٗ ا ٢ّ، ٜؾٜكِس َضٜأََ َٕٜٓا ِٔ ضآْٔٞ ٗ ا َٕ ٫ َٜـٟا ; ؾـٟا ; ؾ٢ َسك٢٤ َسك٤ََْْ ٜٛا ِٝ ٕٖ ايٖؿ َٕ ٫ َٜإ ٜٛا ِٝ ٕٖ ايٖؿ ((33))  بٞبٞ  ٌٌَُُتَُٖجَتَُٖجإ
    

 :والحديث اآلهر 

  ١ٜٔٛ ٢ّ ٜؾَػََٝطأْٞ ٔؾٞ اٞيَٜٝك ِٔ َضآْٔٞ ٔؾٞ اٞيََُٓا ََ١ٜٔٛ ٢ّ ٜؾَػََٝطأْٞ ٔؾٞ اٞيَٜٝك ِٔ َضآْٔٞ ٔؾٞ اٞيََُٓا ََ  ((44  )  )
  

ماؿ:   مت رآسػي يػـر اهلل ،سػدم ي ػك النػار((  ووؿوالحديث ا، ال بد مت ذلب 
 و الصػػػػورة ؟ ،    و بالصػػػػورة الحاد ػػػػ؟ ،   بالصػػػػورة النيوي ػػػػ، فالػػػػمي رآم بػػػػوي صػػػػورة؟ ، 

 !   لكت بالنسي  ل صورة الجسماسد  ؟ ، .. ل ي ه اه اهلل ي دها ييحاسه وتعالك   االنوراسد  
   .... :ومد ماؿ فدها اهلل..!! ، و بو ،هء كاف يرام ! ، فوبو لهب كاف يرام 

                                      األعرافاألعراف  

                                                 

(
ٕ
 .  روام الدي مي يت  س  (

(
ٖ
 ي ك روايات . ا ماـ  يمد واليخاري وال رممى يت  س  ، و مس م وال رممى و ابت يياف يت  بي هريرة . (

(
ٗ
، وروام الدارمي يت  بي م ادة ، وام الطيراسي يت  بي بكر ور ، روام اليخاري ومس م و بو داود يت  بي هريرة  (

 .وهو يديث م واتر، وروام  بو سعدم يت يحي 
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، يوكػػػػء ، لسمػػػػا يػػػػروف ،سػػػػماً مػػػػ  هم و ..!!.. ، ال يػػػػروف الجمػػػػاؿ الػػػػمي فدػػػػب 
لكػػت النػػور المم ػػد مػػت هػػما الجسػػم  يػػت ، ..... ويعػػود ، ويػػمهب ، وي ػػزوج ، ويشػػرب 

ف و اوسيدػػػا  والمريػػػ ..........  ؟ ، هػػػما النػػػور مػػػت الػػػمي رآم..!!..  ال يروسػػػه ...هػػػو؟
 .......... ص وات اهلل ويةمه ي دهم  ،معدت.....

، وربنػػا كشػػف لهػػم هػػما النػػور ،  yy  يػػوؿ اهللوهػػما الػػمي ،ع هػػم ي ع اػػوف بر 
،مػػع ،  فػػدياهم للػػك ا، مػػاع بعػػد مػػا ه ػػ  الكػػء  ،   ميػػء ه ػػ  الخ ػػ  وهػػم  رواح سوراسد ػػ

و،ػػػػدوا سػػػػوراً ييهػػػػر ..... ، وبعػػػػدما يضػػػػروا اال، مػػػػاع ، فدػػػػه  رواح النيدػػػػدت والمريػػػػ دت 
 اوبصار 

 فاالوا :، الرؤي  فودهش يدوسهم ي ك صاروا ال يس طدعوف ، غشاهم هما النور 

  ٍَُُْْقٜٜق، ، ؟ ؟ بِٓبِٓا َضا َضا َٜا َٜصََصََٖٖ  ََََِِٔٔ  ُٛضُٛض ٍَا َٖ  ا  :َٖ ُْصََص:  ُْا  َُٝٔبٝٔببٔٔبسََس  ُٛضُٛضا   َُٞ َِ  ِِٛٛيٜيٜ  ََٚٚ، ،   yy  سٕٕسُُٖٖشََشٞ  َِآ   ِِِِتُُتِِٓٓآ
ِْ  ِِِِهٝٝهتُُتًًٞٞعَعَذََذيٜيٜ  ٘ٔٔ٘بٔٔب ِْأ     ((55))    اٙاََٙٓٓقٞٞقسٖسٖقََق ٚ ََٚ  ٘ٔ٘ٔا ٔبا ٔبٖٖٓٓٛا : آََٛا : آََاٝياٝيكٜكٜؾٜٜؾ، ،   ا٤َا٤َََٝٝبٔٔبأ

 : وك يه في ك ابه الكريم، فوهم ي دهم العهد 

                              UU8181  SS  ٌآل عنراٌآل عنرا    
ة تيػػد  ميػػء فػػالنيو  ، ة والريػػال  وف هنػػاؾ فارمػػاً بػػدت النيػػو  ، (  المريػػ دت لػػم ياػػء  

بعػػدما ، ف ويك  ػػ، لكػػت الريػػال  ال تػػوتي لال بعػػد  ف ييعػػث  ، ه ػػ  الخ ػػ  وسهػػا لػػبرواح
 .ة مت ميء ه   الخ   لكت النيو  ،  ها وياوؿ له ب   ، فدعطده الريال  ، يوتي في الدسدا 

 ماؿ :، : م ك كنت سيدًا؟  سيوته فاالوايت بد yy  ولملب لما يولوا ريوؿ اهلل

                                                 

(
٘
 . روام ابت يعد يت هالد بت معداف مرية (
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  ََٚسٔٔسػََػاٜؾاٜؾ ٚ ََٚ  ٚح٢ٚح٢ايٗطايٗط  ََِِٔٔٝٝبَبَ  ُُّّزَزَآٚآ    ((66))  
وفػي ، يعنػك ميػء آدـ ... ، لذف  ؟ ال ،سػد وهء يو،د اخص لػد  لػه روح وال

 : yyماؿ الرواي  اوهرى 

  ْٚائهَتأب   اهلٔلاهلٔل  سَس٢َِِٓٓ ٔع٢ ٔعإْٚإ ّٚ ّٚ ائهَتأب ٔؾ٢ أ ٌَبٔٔبايٖٓايٖٓ  ُُِِاَتاَتـٜـٜٔؾ٢ أ ٌَٝ ٞ ٞ ؾٔؾٔ  ٍٍْْسٔسٔذََذُُُُِِٓٓيٜيٜ  ََّّآَزآَز  ٕٖٕٖإ٢إ٢ََٚٚ، ،   ٝ
    ((77))٘٘تََتََٝٓٝٓطٔٔط

( هػاتم النيدػدت    بء مػاؿ :( هاتم المري دت    ولم ياء،  اً  ي وآدـ لم يكت طدن
ة ميػء ه ػ  الخ ػ  لكت النيػو  ،  و  واسها ،  و مكاسها ، بعد زماسها  وف الريال  لم يوتِ ، 
. 

 ..... : ة ريوؿ اهللهي سيو  همم  

                                      
                                             

                                                
                                 ٌآل عنراٌآل عنرا  

 :فريء اهلل ص وات اهلل ويةمه ي دهم مت هما الدـو 

                                                 

(
ٙ
روام الطيراسي يت ابت يياس وال رممي يت  بي هريرة وا ماـ  يمد واليخاري في تاريخه وابت يعد واليزار و بو  (

 .سي والحاكم يت مدسرة الضيكسعدم والطيرا
(
ٚ
 .روام ا ماـ  يمد واليزار والطيراسي واليدهاي و بو سعدم يت العرباض بت ياري  رضك اهلل ينه (
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وبع ػ  ، وصػ ات ريػوؿ اهلل ، ف بػوف ييػدت ،مػاؿ ريػوؿ اهلل كء وايد منهم مك   
ا  ربنػا ولػملب لمػا ،ػ ،، ويػومر مومػه  ف ي يعػوم ويمات ويةمات ريوؿ اهلل، ريوؿ اهلل 

 .... : ماؿ، وتك م يت الدهود 

                                    UU  146146  SS  ٗالبكرٗالبكر  
! فهػؤال  يعرفوسػه م  مػا يعرفػوف  والدهػم ، وال يعػرفهم؟ ؟  يضػء  يػد يػت  والدم 

 لماذا؟... والحاد ، الحسد ؟ لكت المي يمنعهم مت ا يماف به ، 
ف مػػػا ، ف كػػػوف فػػػي بنػػػي ليػػػرائدء ، عػػػوف  ف تكػػػوف النيػػػوة فػػػدهم وسهػػػم كػػػاسوا يطم

 .ولم يؤمنوا بريوؿ اهلل، ذهيت النيوة للك بني ليمايدء غضيوا 
، ومػػت  ،ػػء هػػما يرفوسػػا مااماتػػه ودر،اتػػه ، فاوسيدػػا  هػػم الػػميت يرفػػوا ريػػوؿ اهلل 

 مه ي ده.ص وات اهلل وية، ويرفوسا مدزاته ال ي ت ضء بها ي ده ربنا ييحاسه وتعالك 

RR  ََُّايُعايُع  ١ُُ١اَعاَعفََفايػَّايػ َُظ   ٢.٢.ظ

 :ولملب لو ت مكروف فإسه لذا ،ا  يـو الادام  لف اا  اهلل 
وكء لسساف ي منك الخروج مت المومػف ، فالخةئ  ك ها تاف في هوؿ الحساب 

 ؟ لمت سمهب، مت ادة اوهواؿ والعماب الظاهر في ياي  الادام  ، ولو للك النار 
، فنػػػػمهب للػػػػك يػػػػددسا آدـ  ، وسيدػػػػا  والمريػػػػ وفوهػػػػم ا، سػػػػمهب للػػػػك الكيػػػػار 

 وللػك يػددسا يدسػك، وللك يددسا مويػك ، وللك يددسا لبراهدم ، وسمهب للك يددسا سوح 
 ...!!!وييد  الحساب ، سمهب للدهم لدخ صوسا مت هما العماب  ،
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لكػػنهم لمػػا يرفػػوا مػػدر ريػػوؿ اهلل ال زمػػوا اودب بػػدت ، فهػػؤال  هػػم كيػػار النػػاس 
للػػك ، هػمم لدسػػت مهم ػػي  لسػت لهػػا( : فك مػػا ذهيػوا للػػك  يػػد مػنهم ياػػوؿ ،  يػدي اهلل

 ؟ مت سمهب يا  با الخةئ  ك هم

   َّ َٕ آَز ِِ إ٢ٜي٢ َبِعض٣. ٜؾَٝٞأُتٛ ُٗ ُّ اٞئكَٝا١ََٔ ََاَز ايٖٓاُؽ َبِعُه ِٛ َٜ َٕ َّ إ٢َشا ٜنا َٕ آَز ِِ إ٢ٜي٢ َبِعض٣. ٜؾَٝٞأُتٛ ُٗ ُّ اٞئكَٝا١ََٔ ََاَز ايٖٓاُؽ َبِعُه ِٛ َٜ َٕ إ٢َشا ٜنا
َٗا ٍُ: ٜيِػُت ٜي ُ٘: اِؾٜؿِع ٔيُصضٜٖٚٔتٜو. ٜؾَٝٝكٛ َٕ ٜي َٗاٜؾَٝٝكٛٝيٛ ٍُ: ٜيِػُت ٜي ُ٘: اِؾٜؿِع ٔيُصضٜٖٚٔتٜو. ٜؾَٝٝكٛ َٕ ٜي     ..ٜؾَٝٝكٛٝيٛ

      ياوؿ لهم اذهيوا للك سوح فربنا ماؿ فدهياوؿ لهم اذهيوا للك سوح فربنا ماؿ فده                      
  ::  ، وفك رواي ، وفك رواي لدست مهم ي ويحولهم للك لبراهدملدست مهم ي ويحولهم للك لبراهدم  فدمهيوف للك سوح ، فداوؿفدمهيوف للك سوح ، فداوؿ  ،،  ا يرا ا يرا 

  َُِٖٓاٝن ٍُ: ٜيِػُت  َُٖٓاٝنِٜؾَٝٝكٛ ٍُ: ٜيِػُت  ٌَ ٜأ٫ِضض٢، ، ، ٜؾَٝٝكٛ ِٖ ُِٛت َزع٠َِٟٛ ٝأٞغط٢ٜقِت ٜأ ٌَ ٜأ٫ِضض٢، إ٢ْٚٞ َزَع ِٖ ُِٛت َزع٠َِٟٛ ٝأٞغط٢ٜقِت ٜأ إ٢ْٚٞ َزَع
َٜ ٫ ُ٘ ُ٘ ٫ َٜٚإ٢ْٖ َّ إ٤٫٢ َْٞؿٔػٞٚإ٢ْٖ ِٛ َّ إ٤٫٢ َْٞؿٔػُُٞٗٗٓٔٞ ايَٝ ِٛ ِٔ  ،،  ُُٗٗٓٔٞ ايَٝ َِٔٚ ٜيه َِ َعًٜ  َٚ ٜيه ٖٝٔ ِِ ٔبإ٢ِبَطا ِٝٝه ًٜ َِ َعًَٜع ٖٝٔ ِِ ٔبإ٢ِبَطا ِٝٝه ًٜ ِٝ٘ٔ ِٝ٘ٔ َع

َٗا. ٍُ: ٜيِػُت ٜي َِ. ٜؾَٝٝكٛ ٖٝٔ َٕ إ٢ِبَطا ٌُ اهلل. ٜؾَٝٞأُتٛ ُ٘ َخًٔٝ ُّ. ٜؾإ٢ْٖ َٗا.ايٖػ٬ٜ ٍُ: ٜيِػُت ٜي َِ. ٜؾَٝٝكٛ ٖٝٔ َٕ إ٢ِبَطا ٌُ اهلل. ٜؾَٝٞأُتٛ ُ٘ َخًٔٝ ُّ. ٜؾإ٢ْٖ   ايٖػ٬ٜ
  وهي لدست وهي لدست   --فدمهيوف للك لبراهدم ، فداوؿ لاد  هطوت هةث  هطا  فدمهيوف للك لبراهدم ، فداوؿ لاد  هطوت هةث  هطا   ي  ي 

( ،  يػت ( ،  يػت   حلحـوتماألبحرارمدحقؽوتماٌؼحرب ممممحلحـوتماألبحرارمدحقؽوتماٌؼحرب مممم  اوسيدػا   اوسيدػا   ، لكت في مدزاف ، لكت في مدزاف .... هطا   هطا  
  ............  ::ياوؿ لهم : اذهيوا للك مويك.ياوؿ لهم : اذهيوا للك مويك.، ، ؟ ؟   سمهبسمهب

    َُُٛغ٢ ِِ ٔب ِٝٝه ًٜ ِٔ َع َُُٛغ٢َٜٚيه ِِ ٔب ِٝٝه ًٜ ِٔ َع ُّ  َٜٚيه ِٝ٘ٔ ايٖػ٬ٜ ًٜ َُّع ِٝ٘ٔ ايٖػ٬ٜ ًٜ ُِ اهلل، ،   َع ًٝٔ ُ٘ ٜن ُِ اهللٜؾإ٢ْٖ ًٝٔ ُ٘ ٜن ُِٝ٪َت٢، ،   ٜؾإ٢ْٖ ُِٝ٪َت٢ٜؾ   ََُٛغـ٢ ََُٛغـ٢   ٜؾ

ٍُ ٍُٜؾَٝٝكٛ َٗاٜؾَٝٝكٛ َٗا: ٜيِػتُ ٜي ِٔ ، ،   : ٜيِػتُ ٜي ِٔ َٜٚيه ِِ ٔبٔعَٝػ٢َٜٚيه ِٝٝه ًٜ ِِ ٔبٔعَٝػ٢َع ِٝٝه ًٜ ِٝ٘ٔ ايٖػ  َع ًٜ ِٝ٘ٔ ايٖػَع ًٜ       ٬ٜٜ٬َُُّّع
  --للػػك مويػػك ، فداػػوؿ : لدسػػت مهم ػػي ؛ فوسػػا م  ػػت ر،ػػةً للػػك مويػػك ، فداػػوؿ : لدسػػت مهم ػػي ؛ فوسػػا م  ػػت ر،ػػةً  ي ف مػػا يػػمهيوف  ي ف مػػا يػػمهيوف 

وهو لم يكت ياصد م  ه ، لكت فػي مدػزاف اوسيدػا  ، وفػي مدػزاف يػدد اوسيدػا  ، يػروف  ف وهو لم يكت ياصد م  ه ، لكت فػي مدػزاف اوسيدػا  ، وفػي مدػزاف يػدد اوسيدػا  ، يػروف  ف 



        324     

















 

 

  لمػػت سػػمهب ؟لمػػت سػػمهب ؟،  ،  هػػمم اله ػػوات لػػم ي ع هػػا يػػدد اوسيدػػا  ، ف ػػملب سػػاؿ السػػدادة ي ػػدهم هػػمم اله ػػوات لػػم ي ع هػػا يػػدد اوسيدػػا  ، ف ػػملب سػػاؿ السػػدادة ي ػػدهم 
  ..........  !!  دسكدسكياوؿ : اذهيوا للك يياوؿ : اذهيوا للك ي....... ....... 

      َت٪ُِٝ ُ٘. ٜؾ ًَُُٔت ُ٘ ُضُٚح اهلل َٜٚن ُِٝ٪َتٜؾإ٢ْٖ ُ٘. ٜؾ ًَُُٔت ُ٘ ُضُٚح اهلل َٜٚن َٗا.   ٜٞٞؾإ٢ْٖ ٍُ: ٜيِػُت ٜي َٗا. ٔعَٝػ٢. ٜؾَٝٝكٛ ٍُ: ٜيِػُت ٜي ٔعَٝػ٢. ٜؾَٝٝكٛ
ُُشَُٖٕس . ِِ ٔب ِٝٝه ًٜ ِٔ َع ُُشَُٖٕس .َٜٚيه ِِ ٔب ِٝٝه ًٜ ِٔ َع َٗا.  ، ، َٜٚيه ٍُ: أَْٜا ٜي َٗا.ٜؾٝأَٚت٢ ٜؾٜأٝقٛ ٍُ: أَْٜا ٜي َٗا.  ،،ٜؾٝأَٚت٢ ٜؾٜأٝقٛ َٗا.أَْٜا ٜي َٗا  ،،أَْٜا ٜي َٗاأَْٜا ٜي     ((88))    أَْٜا ٜي

وصػػػايب الحػػػوض ، صػػػايب الماػػػاـ المحمػػػود ، صػػػايب هػػػما الماػػػاـ  ا ي  سػػػ
وصايب لوا  السعود فػي الدػـو المويػد لف اػا  ، وصايب الكوهر المشهود ، لمورود ا

 :ولملب ماؿ لنا اطمئنوا ، اهلل 

     ُِٔس ُِٔس ئَٛا٤ُ اٞيَش َّ ائكَٝا١ََٔئَٛا٤ُ اٞيَش ِٛ َّ ائكَٝا١َََٜٔ ِٛ ُٙ ـ إ١٫   َٜ ِٔ غَٔٛا ُّ ٜؾَُ ٦ََِٕٔٛص ـ آَز َٜ ٍّ ِٔ َْٔب ُٙ ـ إ١٫ ٔبَٝٔسٟ، َََٚا َٔ ِٔ غَٔٛا ُّ ٜؾَُ ٦ََِٕٔٛص ـ آَز َٜ ٍّ ِٔ َْٔب ٔبَٝٔسٟ، َََٚا َٔ
    ((99))  ١ٔٔ١ٖٖٓٓذََذاٞياٞي  ََِِٔٔٔٔ  ٣ّ٣ّأزأزخََخ  ـَـَيٞٞيأٜأٜ  اهلٝلاهلٝل  ََََََٞٞٓٔٓٔسَسَخِِخأٜأٜ  سِِسقٜقََٜٚٚ  ،،  َتِشَت ئَٛا٥َٔٞتِشَت ئَٛا٥ٔٞ

لدن ػموا مػرادم ولاػارته فدمػا ... ؛ ... في ذلب الدػـو يا ػوف طػوع  مػر ريػوؿ اهلل 
 . يريد في هما الدـو المويود

RR  ُّاملَكاملَك ُّا   ٛد.ٛد.ُُُُشِِشامَلامَل  ا

 وات اهلل ويػةمه ي دػه ػنوف مػدر ريػوؿ اهلل صػييد  ، فهؤال  اوسيدا  ي دهم السةـ 
 : ماؿ فده، وتعالك فربنا ييحاسه ، 

                                 WW4040  SSاألحزاباألحزاب  
 : هو وايد... ريوؿ اهلل في الكوف ك ه مت اليد  للك النهاي  ... اس يهوا معي 

                                                 

(
ٛ
 . م    ي ده مت يديث  بي هريرة  (

(
ٜ
 . روام ا ماـ  يمد وال رممي وابت ما،  والدارمي و بو سعدم يت ابت يياس (
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             ،  اب يػت ريػوؿ اهلل  ما مت ،ا  مي ه فهم سػو ،
ومائػػػد اوولدػػػا  ، ومائػػػد الع مػػػا  العػػػام دت ، ائػػػد المريػػػ دت وم، لكنػػػه هػػػو مائػػػد اوسيدػػػا  

، ومائػػد اوئمػػ  منػػم  ف ه ػػ  اهلل الػػدسدا للػػك  ف يػػرث اهلل الخةئػػ   ،معػػدت ، والصػػالحدت 
  ولػملب ربنػا مػاؿ، وهػو الاائػد ، هػو الػزيدم            ، ولكػنهم

 .مه ي ده للك  ممهم وللك مومهم وكاسوا يي  وف ينه ص وات اهلل وية، اب ينه سو  
 :لكت هما المنصب 

 ويااؿ له :،   يددسا ريوؿ اهلل ي ك العرش  ِ جْ فدُ ، ال يظهر لال يـو الادام  
  ٜٚا حمُد ٖرا ايعسش ؾاضتًِٜٚا حمُد ٖرا ايعسش ؾاضتًِ\زتبت٘زتبت٘    عٓد عٓد     ْيب ْيب     نٌ نٌ       ٚقٌٝٚقٌٝ

                                      ٛاإلسراٛاإلسرا  
 ماؿ :     يددسا ييد اهلل بت يياس ...، ؟ د بالمااـ المحمودما الماصو 

>مؼؾعـفماهللمعؼوعًومحيؿدهمصقفماألوظقنمواآلخرونممم}}

م{{كماهللمدؾقوغفموتعوديمسـماظعرش.صقؿـق 

 ، ه وال يس  ، ه وال ،س  ، العرش  ما م   ، واهلل ييحاسه وتعالك كما سع م ،مدعًا 
 : ولكنه تنزؿ وماؿ، لعرش محمواًل به ولد  يامًة له وا، واهلل هو المي يحمء العرش 

                                SSُطُط  
لكػػػت ذات اهلل ، ايػػػ وى بادرتػػػه وبعظم ػػػه وباوتػػػه وبع مػػػه وبكرمػػػه ي ػػػك العػػػرش 

فريػػػوؿ اهلل ل خةئػػػ  ،  يػػػيحاسه وتعػػػالك ال تحػػػ  وال تجػػػ  وال تمػػػ  وال يحػػػدها اػػػئ
 مي ياوؿ له : ،معدت هو ال
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، لدع مػػػوا  ف العػػػرش مخ ػػػوؽ مػػػت مخ ومػػػاتي ! ، ا، ػػػ  يػػػا محمػػػد ي ػػػك العػػػرش 
، وهػػػو محمػػػوؿ مػػػدرتي ، ويم  ػػػه بعنػػػاي ي ، و و،دتػػػه ب ضػػػ ي وكرمػػػي ، ه ا ػػػه باػػػدرتي 

فهما هػو الماػاـ المحمػود وهػو  -وف ذات اهلل لد  كم  ها ائ  -ولد  يامء لماتي 
وسػػػػػه ...  لمػػػػػاذا؟... والكػػػػػء يحمػػػػػدم ، يػػػػػدج   ي ػػػػػك العػػػػػرش  yy   ف ريػػػػػوؿ اهلل

 .وه صهم مت همم المشاغء ، ه صهم مت همم المشاكء 
 ؟ ما المي يدعم ه ريوؿ اهلل في اآلهرة

RR  َّ١.١.اَّاَّايَعايَع  ١ُُ١اَعاَعفََفايػَّايػ  

 .ا ايات ك درة 
وهػي مػت  ،ػء  ف الجيػار ،ػػ ال ػي م ناهػا اآلف ، و وؿ ا اي  هػي الشػ اي  العامػ  

وذلػب بعػد  ف يخػرج ، ويع ت بد  الحسػاب ، المومف  ييحاسه وتعالك ي ج ك ي ك  هء
 ..ويصط وف في ياي  المومف، الناس مت الايور 

                                           ُطُط  

 ف السػددة ، ي ك  سه مت اػدة الشػ ء مػا روى فػي الصػحدحدت ، فالكء مش وؿ 
، بػػوف الخ ػػ  يػػديع وف يرايػػا يػػـو الادامػػ   yy  ريػػوؿ اهلليائشػػ  تعجيػػت ينػػدما  هيػػر 

فاػد ، ماؿ : يا يائش  اومػر  اػد مػت ذلػب ، !  فاالت : وايو تام  يط عوف ي ك يوراتنا
 .ا  هم ما هو  كير مت ذلب 

فكء وايػد يػداف فػي المكػاف الػمي اس هػك ، فكء وايد مش وؿ بحاله وبن سه 
فكػء وايػد لػه ،هػػ  ، لػمي ي ومػف ي دػه يسػابه وا، والػمي يػددم لػه ك ابػه ، للدػه يم ػه 

 فدش ع ريوؿ اهلل ليد  الحساب.، معدن  يدحايب يندها 
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والمسػػػ م مػػػت  مػػػ  ، الكػػػافر ، وهػػػي الشػػػ اي  العامػػػ  ل كػػػء ، وهػػػمم  وؿ اػػػ اي  
وف الكػػء يريػػد  ف ييػػد  الحسػػاب ، والمسػػ م مػػت ،مدػػع اومػػم السػػابا  ، يػػددسا محمػػد 

 ماب.كي ي خ صوا مت هما الع.... 

RRبني.بني.سَّسَّكََكُُُُاِياِي  ١ُُ١اَعاَعَ َغَفَ َغَف  

 :ايمها  yy  وتو،د ا ايات  هرى يدش ع فدها ريوؿ اهلل
، ، واػػ اي  هاصػػ  لعامػػ  المػػؤمندت  اػػ اي  هاصػػ  ل ماػػربدت، الشػػ اي  الخاصػػ  
، واػػػ اي  هاصػػػ  وهػػػء الكيػػػائر الػػػميت يػػػدده وف الجحػػػدم  واػػػ اي  هاصػػػ  ل مػػػمسيدت

 وؿ ، دهػػا ريػػوؿ اهلل صػػ ك الػػه ي دػػه ويػػ م كػػء هػػمم اػػ ايات يدشػػ ع ف،  والعدػػاذ بػػاهلل 
 :ا اي  الماربدت ...: همم الش ايات

ي ػػك يخر،ػػوا مػػت ،  ف ي ػػ   لهػػم  بػػواب الجنػػ  ، يػػدوهم لذف مػػت رب العػػالمدت 
وف ، ويج ػػػ  فػػػي اػػػرف  مصػػػرم يط ػػػع ي ػػػك الحسػػػاب ، الايػػور وكػػػء وايػػػد للػػػك مصػػػرم 

 وهؤال  ياوؿ فدهم :، المدزاف  و ،  و الصراط ، هؤال  الاـو لد  لهم اوف بالحساب 

    ائكَٝاََـ١ٔ ُّ ِٛ َٕ َٜـ ُّ ائكَٝاََـ١ٔ   إشا ٜنا ِٛ َٕ َٜـ ِٔ ٝأَٖٔتـٞ       ، ، إشا ٜنا ٜٛا٥ٜٔؿـ١ٕ َٔـ َِْبـَت اي٤ًـ٘ َتَعـاٜي٢ ٔي ِٔ ٝأَٖٔتـٞ       ٜأ ٜٛا٥ٜٔؿـ١ٕ َٔـ َِْبـَت اي٤ًـ٘ َتَعـاٜي٢ ٔي ٜأ
َٕ ٔؾٝٗا ، ، ٜأِدَٓٔش١ٟ ٜأِدَٓٔش١ٟ  ُُٛ َََٜٚتََٓع َٕ ٔؾٝٗا  ٢ٕ َِٜػَطُسٛ ِِ إٜي٢ أؾَٓا ٖٔ ِٔ ٝقُبٛض٢ َٔ َٕ ٛٔرُيٚ َٕ ٔؾٝٗا ٜؾَٝ ُُٛ َََٜٚتََٓع َٕ ٔؾٝٗا  ٢ٕ َِٜػَطُسٛ ِِ إٜي٢ أؾَٓا ٖٔ ِٔ ٝقُبٛض٢ َٔ َٕ ٛٔرُيٚ ٜؾَٝ

ـَ َؾا٩ُٚا ِٝ ـَ َؾا٩ُٚاٜن ِٝ ٥ٔ٬ٜٕٜه١ٜ  ٜن ُِ ا ُٗ ٍُ ٜي ٥ٔ٬ٜٕٜه١ٜ، ٜؾَتٝكٛ ُِ ا ُٗ ٍُ ٜي ُِ أؿَػاَب؟ ، ٜؾَتٝكٛ ُِٜت ٌِ َضٜأ َٖ ُِ أؿَػاَب؟ :  ُِٜت ٌِ َضٜأ َٖ ٜؾَٝٝكٛٝيٕٛ: َـا  ٜؾَٝٝكٛٝيٕٛ: َـا  ، ، : 
َِٜٓــا ٔسَػــابٟا َِٜٓــا ٔسَػــابٟاَضٜأ ٜٙ؟   َضٜأ ُِ ايٚكــَطا ٌِ ُدــِعُت َٖــ  :ِِ ُٗــ ٍُ ٜي ٜٙ؟ ، ٜؾَتٝكــٛ ُِ ايٚكــَطا ٌِ ُدــِعُت َٖــ  :ِِ ُٗــ ٍُ ٜي َِٜٓــا ، ، ، ٜؾَتٝكــٛ َٕ: َــا َضٜأ َِٜٓــا ٜؾَٝٝكٛٝيــٛ َٕ: َــا َضٜأ ٜؾَٝٝكٛٝيــٛ

َِ؟   َٗــٖٓ ِِ َد ِٜــُت ٌِ َضٜأ َٖــ  :ِِ ُٗــ ٍُ ٜي َِ؟  ٔقــَطاطٟا، ٜؾَتٝكــٛ َٗــٖٓ ِِ َد ِٜــُت ٌِ َضٜأ َٖــ  :ِِ ُٗــ ٍُ ٜي ٍُ ، ، ٔقــَطاطٟا، ٜؾَتٝكــٛ َِٜٓــا، ٜؾَتٝكــٛ َٕ: َــا َضٜأ ٍُ ٜؾَٝٝكٛٝيــٛ َِٜٓــا، ٜؾَتٝكــٛ َٕ: َــا َضٜأ ٜؾَٝٝكٛٝيــٛ
ِٔ ٝأ ٥ٔ٬ٜٕٜه١: َٔ ِٔ ٝأا ٥ٔ٬ٜٕٜه١: َٔ ِِ؟ ا ُِْت ِٔ ٜأ ِِ؟ ١َٖٔ ََ ُِْت ِٔ ٜأ ََ ١َٖٔ ، ،     ِِ ٍُ: َْاَؾـسَِْاٝن َُشَُٖـٕس ، ٜؾَتٝكـٛ ِٔ ٝأَٖـ١ٔ  َٔ :َٕ ِِ     ٜؾَٝٝكٛٝيٛ ٍُ: َْاَؾـسَِْاٝن َُشَُٖـٕس ، ٜؾَتٝكـٛ ِٔ ٝأَٖـ١ٔ  َٔ :َٕ ٜؾَٝٝكٛٝيٛ
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َِْٝا ِِ ٔؾٞ ايٗس َِْٝااي٤ًَ٘ َسٚسُثْٛا َا ٜناَِْت ٜأِعَُاٝيٝه ِِ ٔؾٞ ايٗس ٢ٕ ٜناََْتا ٔؾٝٓـا    اي٤ًَ٘ َسٚسُثْٛا َا ٜناَِْت ٜأِعَُاٝيٝه َٕ: َخِكًَٜتا ٢ٕ ٜناََْتا ٔؾٝٓـا  ، ٜؾَٝٝكٛٝيٛ َٕ: َخِكًَٜتا ، ٜؾَٝٝكٛٝيٛ
ًِٜػَٓا  ًِٜػَٓا ٜؾَب ٢ٌ َضِس١َُٔ اي٤ً٘ٔ، ٜؾَٝٝك  َٖٔصَٖٙٔٔصٜٙٔؾَب ِٓع٢ٜي١ٜ ٔبٜؿِه ٜٕ ٢ٌ َضِس١َُٔ اي٤ً٘ٔ، ٜؾَٝٝكا ِٓع٢ٜي١ٜ ٔبٜؿِه ٜٕ َٕا َٕٛٝيٛ َُُٖا؟ ٛٝيٛ َُُٖا؟ : ََٚا  َٕ: ٝنٖٓا إشا ، ، : ََٚا  َٕ: ٝنٖٓا إشا ٜؾَٝٝكٛٝيٛ ٜؾَٝٝكٛٝيٛ

ِٕ َِْعٔكــٝ٘   ــا َِْػــَتٔشٞ ٜأ َِْٛ ًٜ ِٕ َِْعٔكــٝ٘  َخ ــا َِْػــَتٔشٞ ٜأ َِْٛ ًٜ ــا  ، ، َخ َِ ٜيَٓ ــ ــا ٝقٔػ َُٖٔ ــا  ََِْٚطَنــ٢ ٔبايَٝٔػــري٢  َِ ٜيَٓ ــ ــا ٝقٔػ َُٖٔ ٍَ   ََِْٚطَنــ٢ ٔبايَٝٔػــري٢  ــٛ ٍَ ، ٜؾَتٝك ــٛ ، ٜؾَتٝك
 ِِ ٥ٔ٬ٜٕٜه١ٝ: َٜٔشٗل ٜيٝه ِِ ا ٥ٔ٬ٜٕٜه١ٝ: َٜٔشٗل ٜيٝه     ((1010))  ََٖصاََٖصاا
لكػػت كدػػف ، والرضػػا بالحسػػدب الاريػػب الػػرزاؽ يػػيحاسه وتعػػالك ، مراميػػ  الرمدػػب 

وف الجنػػػػ  ،  yy  ال يػػػػده وف لال بعػػػػد  ف يػػػػوذف ريػػػػوؿ اهلل.... ، ؟  جنػػػػ يػػػػده وف ال
 :وهو ياوؿ ، yy  وم  ايها هو ريوؿ اهلل! ، ممنوي  مت ال    لال لذا ،ا  م  ايها 

  َْ١ٔٔ١شََشِِٝٝايٖكايٖك  سَسَِِٓٓعٔٔع  زُُزطُُطدِِدََٜٜ  ََََِِٔٔ  ٍٍُُا أٖٚا أٖٚأَْأَْ  ََٚٚ، ،   ُضُضا٭ِضا٭ِض  ُُِِ٘٘ٓٓعََع  لٗٗلؿََؿِِٓٓتَتَ  ََََِِٔٔ  ٍٍُُٖٖٚٚا ٜأا ٜأأَْأ    
ٍَ  ُبُبََٖٖشِِشأأؾٜؾٜ  ، ،   ٛض٢ٛض٢ؿُُؿايٓٗايٓٗ  ََََََّّٜٜٛٛ ٍَإ ٍُكٜٜكُُٝٝؾٜٜؾ، ،   حُُحتٔتٔؿٞٞؿتََتغِِغأأؾٜؾٜ  ١ٔٔ١ٖٖٓٓذََذاٞياٞي  إ ٍُا ٍُقٝٝقأٜأٜؾٜٜؾ، ، ؟ ؟ ََََِِٔٔ: :   ا ٍُٛ ٛ  ::  
ٍُكٝٝكتَتَؾٜٜؾ، ،   سِِسُُٖٖشََشََُُ ٍُٛ ََِْْٕطِِطأَٔأَٔ  وٜٜوبٔبٔ  ١ٝٝ١هٜٜه٥ٔ٬ٔ٥٬ََُُاٞياٞي  ٛ ِٕا أ     ((1111))  ًٜوًٜوبِِبقٜقٜ  سٕٕس٭َس٭َس  حُُحتَتَؿٞٞؿ٫ ٫َْ َََْٚٚ  حََحتَتَؿٞٞؿََْْ  ا أ

: مػػت  ،ػػء  فدشػػ ع لهػػؤال  الاػػـو وياػػوؿ، فػػنحت مػػوموروف  ال س ػػ   لال لػػب  والً 
 .  ت همم اوهواؿ و ده هم  ماكنهم في الجن  هم مهاطري ياف

 .. :  يت يج سوف ياي  الحساب

                                         
                                       
                               SSنينياملطففاملطفف  

                                                 

(
ٔٓ

 . و بو ييد الريمت الس مي مت يديث  س  رضي اهلل ينه روام ابت يياف في الضع ا  (
(
ٔٔ

 . روام مس م يت  س  رضي اهلل ينه (
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ولػد  لػه اػوف بمػا ، ع ي ػك الحسػاب ي ط  ػ، فدج   كء وايد منهم فػي اػرف ه 
فد ػػ   ، ل جمايػػ  الماػػربدت  yy  فهػػمم  وؿ اػػ اي  مػػت اػػ ايات ريػػوؿ اهلل، يحػػدث 

،   ويج سػهم فػي اػرفاتهم فػي الجن ػ،   ويػده هم  مػاكنهم فػي الجن ػ،   لهم  بواب الجن ػ
و ف تجهز لهم يورهػا ومصػورها ، وتجهز لهم ارابها ،    ف ت    لهم  بوابها ويومر الجن  

الجنػػاب يػػيحاسه  ي ػػك ينظػػروا الحسػػاب وهػػم فػػي سعػػدم يػػز  ، و ف تهدػػئ لهػػم  يػػيابها ، 
 . وتعالك

RR  َّني.ني.ُُِِايَٝايَٝ  ٌٌِِٖٖٔٔٞ ِأٞ ِأفِِف  ١ُُ١اَعاَعفََفايػَّايػ  

 .. :  وريولهوصدموا مع اهلل، وا في الدسدا ل مؤمندت الميت بر  .. الش اي  ال اسد  

                                           
                                            

         SSاألحزاباألحزاب  

 ..؟ما ا اي  ريوؿ اهلل لهم  \
ويمابػه ، واػدته ، و هوالػه ، عظػدم يددسا ريوؿ اهلل يندما اط ع ي ػك المومػف ال

، وال مكاسػػاً يةئمهػػم ، ال يجػػد مكاسػػاً ينايػػيهم ..... ؟  المػػؤمندت yy  فػػويت يج ػػ ، 
 ((1212))(  تحت ظء يرش اهلل يـو ال ظء لال ظ ه  ، لال ظء العرش المي يدج   ي ده 
                                                 

(
ٕٔ

يشدر بملب للك الحديث المي روام  يمد واليخاري ومس م والنسػائي و ابػت ييػاف و ال رمػمي يػت  بػي هريػرة  (
  ماؿ: ماؿ ريوؿ اهلل   : ِـٌ ياِدٌؿ، وااب  سشوَ في ييادِة ال  ِه، ييعٌ  يُِظ  هم ال  ُه في ِظ  ِه يوـَ ال ظ ء  لال  ِظ  ه: لما

ور،ٌء م ُيه مع  ٌ  بالمسجِد لذا هرَج منه ي ك يعوَد للده، ورُ،ةِف تحاب ا في ال  ِه ا، َمعا ي ده وت ر ما ي ده، ور،ػٌء ذكػَر 
َؽ بصػػػَدمٍ  ال  ػػَه هالِدػػاً ف اضػػْت يدنػػاُم، ور،ػػٌء دَيْ ػػه امػػر ُة ذاُت َيَسػػػٍب َو،مػػا ٍؿ فاػػاَؿ: لسػػي  هػػاُؼ اهلل، ور،ػػٌء تصػػد 

 ((.فوه اها ي ك ال َتع َم ِامالُه ما تُن ُ  َيمدُنه
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وماؿ ال  يد يدهء هما المكاف لال المي معه تػمكرة مػت ، فحجزم ك ه ل مؤمندت 
 همت ال مكرة؟ ما،  yy  ريوؿ اهلل محمد

، ولمػا  ف يكػوف  لما  ف يكوف ذكػر ربنػا مػرة بخشػوع وهضػوع ي ػك دمعػت يدنػام
،  و فػػػي العمػػػء يكػػػوف م ػػػمكراً ل صػػػةةوهػػػو فػػػي اليدػػػت .. م يػػػه مع ػػػ  بالمسػػػجد دائمػػػاً 

 ويريد  ف يدهء في مطار الرضػواف فػي  وؿ الومػت، ومس عداً ل صةة ، وم نيهاً ل صةة 
، ا  ف يكػػوف فػػي ف ػػرة اػػيابه  هػػم فدهػػا اػػهادة بوسهػػا هالدػػ  مػػت المعاصػػي والػػمسوب ، ولمػػ

وسشو فدها في طاي  اهلل  ااب سشػو فػي طايػ  اهلل(، ولمػا  ف يكػوف يػادالً فػدمت والم اهلل 
فوي ،ماي  ي ولك  مرهم يكوف لمامػاً ،  و بدت رم يوا  كاف في يمء مص ح  يكومد  م

،  و يكػػوف مػػد يػػرض ي دػػه مػػت  و هػػم اػػهادة بهػػما، لعػػدؿ يػػادالً بدػػنهم يحكػػم بدػػنهم با
فػػإذا  يػػ طاع  ف يخػػرج  ،: لسػػي  هػػاؼ اهلل رب العػػالمدتفاػػاؿ، اػػهوات الػػدسدا وم ػػماتها 

وسػه ال ظػء ، بوسػه يج ػ  تحػت يػرش اهلل ، مت م  ه اهادة بوي مت هؤال  يوهم تػمكرة 
 لال ظ ه.

ه توضػع تحػت العػرش فنسػخ  منػ، وله يدة سسػ  ، والم ف الخاص بب مو،ود 
، وتو،ػد صػورة  هػرى مػع  وفدهػا  صػوؿ  يمالنػا، في منطا  ايمها كنػوز اويمػاؿ هنػاؾ 

يشػػػرة بالنهػػػار ويشػػػرة بال دػػػء ، الكػػػراـ الكػػػاتيدت الػػػمي معنػػػا ويػػػددهم يشػػػروف م كػػػاً 
واورض س سػػػها ال ػػػي تاػػػف ي دهػػػا معهػػػا ، ومعهػػػم سسػػػخ   يضػػػاً مػػػت  يمالػػب ، ي عػػاميوف 

، ويػددسا ريػوؿ  ، والجػوارح س سػها معهػا صػورة مػت هػما الم ػف سسخ  مت هػما الم ػف
، وفػي كػء يػما  مػت يػموات اهلل  ، والحػ  يػيحاسه وتعػالك ينػدم صػورة اهلل يندم صورة

ي ػك تػدهء تحػت ظػء يػرش ، وكػء هػمم الصػور تظهػر ، ....  صورة مت ديواف  يمالب
، اػػوف بالحسػػاب  والػػميت تحػػت ظػػء العػػرش هػػؤال  لػػد  لهػػم، اهلل يػػـو ال ظػػء لال ظ ػػه 
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لكػػػػنهم لػػػد  لهػػػم اػػػػوف بال عػػػب  و بالعنػػػػا   و ، ولف كػػػاف العػػػرش فػػػػي  رض الحسػػػاب 
 وسهم ماؿ فدهم ريوؿ اهلل :،  بالشاا  المي في هما الدـو الطويء 

  ََُُُُٜٜ٢ٌ٢ٌتََتٜٝؿٜٝؿؿٔٔؿخََخ  ٢ٔ٢ِِٔٝٝتَتَعَعَنٞٞنضَضَ  ٠ٔ٬٠ٔ٬كََكنٜنٜ  ٢ٔ٢ََٔٔٔ٪ِِ٪ُُُُاٞياٞي  ٢ََ٢ًًٜٜعََع  ١ٔٔ١اََاََََٝٝائكائك  ََََِِّّٜٜٛٛ  طٗٗط      ((1313))  
، ،السدت فػي الظػء ، ي دهم في ومت ركع دت ه د  دت ف  لف ين  ي مر و همس

فػػالظةؿ ، وذل ػػت مطوفهػػا تػػملدةً ، وداسدػػ  ي ػػدهم ظةلهػػا ، ال يػػروف امسػػاً وال زمهريػػراً 
 .وكملب الاطوؼ ، سازل  ي دهم 

 : ياوؿ فدها ريوؿ اهلل ، وتو،د اجرة وايدة مت  اجار الجن    طوبك(( 

  ََُُِِٜٜااََٗٗعُُعٜٜٛٛكٞٞك٫ ٫َٜ َٜ ٚ ََٚ  ١ٕٕ١ََٓٓغََغ  ١ٜٜ١ا٥َا٥َا ََا ٤ً٤ًََََٗٗٞ ٚٔٞ ٚٔؾٔؾٔ  ُبُبانٔأنٞ ايٖطٞ ايٖطؿٔٔؿ    ((1414))  
فهػما اػئ  ..، فما بالكم بيامي اواجار؟، وهي اجرة وايدة مت  اجار الجن  
 . ال يع مه لال الوايد الاهار ييحاسه وتعالك
، والمحسػػػػندت ، بدت والماػػػر  ، السػػػابادت ..... هػػػؤال  الاػػػـو الػػػميت  اػػػػرسا للػػػدهم 

 بالحساب.  لد  لهم اوف...: .....والمؤمندت

RR  َّني.ني.بِِباَضاَضشََشامُلامُل  ٓنَيٓنَياملؤَِاملؤَِ  اِباِبطََطيف ِسيف ِس  ١ُُ١اَعاَعفََفايػَّايػ  

دسا فسػد  ،  yy  يدشػ ع فػدهم ريػوؿ اهلل،  ما الميت يدده وف الحساب  يضػاً 
 : ماؿ    س  بت مالب

                                                 

(
ٖٔ

 . روام  يمد و بو يع ك وابت يياف واليدهاي بسند يست يت  بي يعدد (

(
ٔٗ

 . م    ي ده مت يديث  بي هريرة رضي اهلل ينه (
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  ٍَغُُغٜا َضٜا َض ٍَٛ ِٕدُُدٞ أِضٞ أِضإْٚإْٚ  اهلٔلاهلٔل  ٛ ِٕٛ أ ٍَأَْأَْ  ٛ أ ٍَا ٍَقٜٜق، ،   ١ٔٔ١اََاََََٝٝائكائك  ََََِِّّٜٜٛٛ  تٜوتٜواَعاَعؿٜٜؿؾََؾ  ا ٍَا   : يٜو: يٜو  ا
ٍَقٜٜق، ، ٌٌْْأعأعٞ ٜؾٞ ٜؾإْٖإْٖ، ،   وٜٜوشٔيشٔي ٍَا َٕإشا ٜنإشا ٜنؾٔٔؾ، ،   ُُ٘٘: ٜي: ٜي  ا َٕا ِٜؾٜٜؾ، ،   وٜٜوشٔيشٔي  ا ِٜأ ٍَ قٜٜق، ، ؟ ؟   سٜىسٜىأٔدأٔد  ََٔٔأ ٍَ ا ا

yy  ٙٔطََطايٚكايٚك  سَسَِِْٓٓٞ ٔعْٞ ٔعسُُسذٔٔذ: َت: َت ٙٔا ٍَقٜقٜ  ،،..ا ٍَا ِٕ: ٜؾ: ٜؾ  ا ِٕإ ٍَقٜقٜ  ؟ ،؟ ،  ٓاٜىٓاٜىُُٖٖ  سٜىسٜىأٔدأٔد  ِِِِيٜيٜ  إ ٍَا : :   ا
٢َٕٝعَٝعُُٔٔاٞياٞي  سَسَِِٓٓٞ ٔعٞ ٔعْْٔٔسُُسذٔٔذتََت ٢ٕا ٍَقٜقٜ  ،،  ا ٍَا ِٕ: ٜؾ: ٜؾ  ا ِٕإ ٍَقٜقٜ  ؟ ،؟ ،ٓاٜىٓاٜىُُٖٖ  سٜىسٜىأٔدأٔد  ِِِِيٜيٜ  إ ٍَا ٞ ٞ ْْٔٔسُُسذٔٔذ: َت: َت  ا

      ((1515))  ع٢ع٢أنأنََََََٛٛ  ٬١ٜٜ١َث٬َثايٖجايٖج  ٙٔٔٙصٔٔصََٖٖ  أٝٝأٛٔٛٔٞ ٫ أِخٞ ٫ أِخإْٚإْٚؾٔؾٔ  ،،  ـٔـٔشُُشايٗكايٗك  ط٢ط٢أٜأٜٜٜٛٛتَتَ  سَسَِِٓٓعٔٔع
ينػػد تطػػاير الصػػحف \: هةهػػ   اػػدا  فػػي المومػػف يدشػػ ع فػػدهم ريػػوؿ اهلل 

 : ...... -وهما بعد الخروج مياارة  -
فالصػحف ،ػػاهزة والحػ  يػػيحاسه وتعػػالك يػدومر هزاسػػ  الاػػدرة  ف تخػرج مػػا فدهػػا 

؟ فػإف كػاف مػت  هػء الدمػدت :.... صػاييها ف خرج كء صحد   م جه  للك  ، مت صحف
تػوتي ي ػك يػدم الدسػرى ؟ ؛ ولذا كػاف مػت يصػاة المػؤمندت ، .... يمسكها بددم الدمنك ؛ 

 .  في رمي ه تع   ؟ ؛ ولف كاف والعداذ باهلل مت المنافادت ، .... 
ي ػػك يحصػػي مػػت لػػم ،  yy  فعنػػد تطػػاير الصػػحف يػػدكوف مو،ػػوداً ريػػوؿ اهلل

فاػػػد  طمػػػوف ي ػػػك ال ػػػوج ، فدريػػػد  ف يطمػػػئت ؟ ، ي ػػػك يشػػػ ع فػػػدهم ويعػػػرفهم ؟ ، يػػنج  
و طمػػوف ي ػػػك ال ػػػوج ال ػػػاسي الػػمي  ، سػػػه تحػػػت ظػػػء ،    والً اووؿ الػػمي  ده ػػػه الجن ػػػ

 ؟ ......ود لدرى الميت يجدئوف بالك ب ػفدع، العرش 
ومػت الػمي يػدوهم ك ابػه بدػدم ؟ ، فدريد  ف يطمػئت مػت الػمي يػدوهم ك ابػه بدػدم الدمنػك 

 .ي ك يش ع فدهم ص وات اهلل ويةمه ي ده ، وف هؤال  الميت لهم الش اي  ؟الدسرى 

                                                 

(
ٔ٘

 روام ال رممي يت  س  رضي اهلل ينه . (
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فػػي لد ػػ  الاػػرب والمنا،ػػاة فػػي لد ػػ   yy  هػػمم الشػػ اي  وصػػء بػػه اومػػر للػػك  سػػه
  ........    ::ال تخف: فااؿ له ، يا رب  م ي  م ي  ماؿ له :، ا يرا  والمعراج 
  َْؾٔـ ؾٔـ   ُُِِِِٗٗا ٜيا ٜيأَْأَََْٚٚ، ،   ٛض٢ٛض٢بُُبٞ ايٝكٞ ايٝكِ ٔؾِ ٔؾُُٗٗا ٜيا ٜيٛا ٚأَْٛا ٚأَْاُتاُتإشا ََإشا ََ  ُُِِِِٗٗا ٜيا ٜيأَْأَََْٚٚ، ، ٛا ٛا اُؾاُؾا َعا َعََََ  ُُِِِِٗٗا ٜيا ٜيأَْأ ٞ ٞ

ُٓ ُٓاي   ،،    وٜٜوتٔـ تٔـ ٞ أَٖٞ أَٖؾٔـ ؾٔـ   ٤ٜٛى٤ٜٛىػُُػا ٫ َْا ٫ َْإْٖإْٖؾٜؾٜ  طِِطؿٔٔؿبِِبأأ  ماؿ لػه : ، ماؿ :  سا هائف  ض ض ٢ٛ٢ٛؿُُؿاي
 و رضام :     وهما اومر المي ماؿ فده يددسا يساف بت هابت
  ايعطا٤ايعطا٤    ذاىذاى  قًٛبٓا قًٛبٓا   ؾطس ؾطس \مسعٓا يف اي خ٢ ٚيطٛف ٜعطٞمسعٓا يف اي خ٢ ٚيطٛف ٜعطٞ

  َٔ ٜعرب  أٚ ٜطا٤َٔ ٜعرب  أٚ ٜطا٤    ٚؾٝٓا ٚؾٝٓا \تسض٢تسض٢            اهلل اهلل         ٜا زضٍٜٛا زضٍٛ      ٚنٝـٚنٝـ

  :  مػػاؿ لػػه....، فاػػاؿ لػػه :  ريػػد الضػػماف             
         ماؿ له : لذاً ال  رضك ووايد مت  م ي في النار ، يورة الضحك . 

 .فدش ع وهء الحساب 
 yy  مػاؿ، ي يش ع له ينػد المدػزاف؟ ومت الم، فالمي يش ع له يند المدزاف \ 
: 

  ََََِِٔٔ  ََََُتُتِِٓٓنٝٝن، ،   ٢ََ٢هََهكٞٞكتُُت  ِِِِيٜيٜ  ِِٚٚأٜأٜ  ِتِتََٝٝهٔٔهقٝٝق  ٢ِ٢ًًِٔٔػِِػُُُُاٞياٞي  ٘ٔ٘ٔٝٔٝٔأٔخأٔخ  ١ٔٔ١اَداَدٞ َسٞ َسؾٔؾٔ  ٢ََ٢ؿََؿ  
ِٕؾٜؾٜ  ٘ٔ٘ٔأْأَْٝعَٝعََٔٔ  سَسَِِٟٓٓا ٔعٟا ٔعؿٜٜؿأقأقََٚٚ ِٕإ     ((1616))  ُُ٘٘يٜيٜ  ُتُتعِِعؿٜٜؿإ٫ َؾإ٫ َؾ ٚ ََٚ  ٘ٔ٘ٔأتأتََٓٓػََػسََس  ١ٝٝ١ؿٞٞؿنٜنٜ  ِتِتًًٜٜكٝٝكثَثَ  إ

 :ماؿ ، ض  و ل ر ، لد  لع    ،ذلب لمت يمشي في يا،   هده المؤمت
ولف لػم تػر،  ك ػ  ، فإذا ر،حت ك ػ  يسػناته فيهػا وسعمػت ، يومف يند مدزاسه 

 . ا ع له ريوؿ اهلل ص ك اهلل ي ده وي م؛ يسناته 

 ماؿ : ،  ؟ ولمت يش ع يند الصراط، يند الصراط : المكاف ال اسي \
                                                 

(
16

   وام  بو سعدم يت ابت يمر ر  (
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 :.......لمت يص ي ي ده ص وات اهلل ويةمه ي ده 

  ََُْٗٗإْٖإْٖؾٜؾٜ  ًًٖٖٜٜٞٞعََع  ٬٬٠ٔٔ٠ايٖكايٖك  ِِٔٔٚا َٔٚا َٔطُُطأنٔجأنٔج ُْا  ٢ٔٙ ايٚك٢ ايٚكًًٜٜعََع  ِِِِنٝٝنُٛضُٛضا  ٙٔطا ِٚ  ََٚٚ، ،   طا ِٚأ   اؽ٢اؽ٢ايٖٓايٖٓ  ٢ََ٢يٜٜيأ
    ((1717))    ٠ٟ٬٠ٟ٬قََق  ًًٖٖٜٜٞٞعََع  ُُِِِِٖٖطُُطجََجأٞنأٞن  ١ٔٔ١اََاََََٝٝائكائك  ََِِّّٛٛٞ َٜٞ َٜبٔٔب
 ، وماذا تعني الش اي  هنا؟ فدش ع له

وهػػما بالنسػػي  ل ك ػػار  -و يػد مػػت السػػدف ، الصػراط كمػػا سع ػػم  رؽ مػػت الشػػعرة 
 :اهلل ماؿ فريوؿ .! ؟ ، ولكت لب  ست  -

  ُٕٜٝهٜٝه ُٕٛ ٙٝطََطايٚكايٚك  ٛ ٙٝا ُُ  ا   ..((1818))  اّاّأٜٖأٜٖ  ٬١ٔٔ١َث٬َثثَثَ  ٠ٔٔ٠ريرََيػٔٔػََُُنٜنٜ  ُُ٘٘نُُنطِِطعََع  ٢ٔ٢ٔ٪َٔ٪َٔيًُُيً
، ت يوهػػؤال  الػػػميت يػػمهيوف يػػػائر ، فعرضػػه م  مػػا يمشػػػي الوايػػد منػػا هةهػػػ   يػػاـ 

و،مايػػػ  يجوزوسػػػه  ، فجمايػػػ  يركػػػب لهػػػم  ،نحػػػ  فدطدػػػروف ، ومػػػنهم مػػػت يػػػمهب راكيػػػاً 
و،مايػػػ  ، وزوف كػػػاليرؽ الخػػػاطف   دفعػػػ  فػػػدا يػػػدفعهم ريػػػوؿ اهلل، كػػػاليرؽ الخػػػاطف 

 .تحم هم الري  فدمروف ي ده كالري  السريع  
يػػػددسا ،يريػػػء وهػػػو مػػػع ريػػػوؿ اهلل ينػػػد يػػػدرة  -... يػػػددسا ،يريػػػء : و،مايػػػ  

ماؿ لػه : منػم ه انػي ، ماؿ له ما ييكدب يا  هي يا ،يريء؟ ، المن هك ومف هناؾ فيكك 
وسػه يػرى يظمػ  اهلل و،ػةؿ اهلل ومهػر  –دهػوؿ النػار اهلل ييحاسه وتعالك و سا هائف مػت 

 ؟  فاط ب لي اوماف مت اهلل ييحاسه وتعالك -اهلل فخوفه ذلب
 : فنزؿ موؿ اهلل ييحاسه وتعالك

                                                 

(
ٔٚ

 روام اليخاري في تاريخه وال رممي وابت يياف والسدوطي يت ابت مسعود رضي اهلل ينه (
(
ٔٛ

 روام الارطيي في ال مكرة يت يعدد بت  بي هةؿ (
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                                SSٛالشعراٛالشعرا  

 ! .ماؿ له:  بشر فاد س ت اوماف 
 مػػػاؿ :، مػػػاؿ : بمػػػاذا تكػػػافئني؟ ، مػػػاؿ لػػػه : يػػػا ريػػػوؿ اهلل فػػػإسي يػػػوكافئب بهػػػا 

و،نايػه كمػا تع مػوف لػه ،  يو،عء ،نايي ي ك الصراط يـو الادام  ف مػر ي دػه  م ػب...
،نايػػه  فسدضػػع، لػػو ظهػػر وايػػد منهػػا لحجػػب ضػػو  الشػػم  ..!!.. ، يػػ مائ  ،نػػاح 

 .ي ك يمر المؤمنوف ي ك الصراط وال ياعوف في ،هنم ؛ ي ك النار 
، فمػػنهم مػػت يمػػر م ػػء اليػػرؽ : ...فدػػمهب ريػػوؿ اهلل لدمػػرر  م ػػه ي ػػك الصػػراط 

ومػنهم  ، ومنهم مت يحم ػوف ي ػك ،نػاح يػددسا ،يريػء، ومنهم مت يمر كالري  الشديدة 
 . يوؿ اهلل ص ك اهلل ي ده وي موهما ك ه بش اي  ر ، مت ي سع لهم الصراط لدسدروا 

 . لت يحـر لال  هء الكيائر.... ؟ مت المي يدحـر مت همم الش اي 

RR  َِّٖفِِف  ١ُُ١اَعاَعفََفايػَّايػ ِٖٞ أ   از.از.ايَّايَّ  ٌٌٔٔٞ أ

! يػػا محمػػد :... فدسػػ  د وف ، وهػػؤال   يضػػاً يػػوتي ريػػوؿ اهلل يشػػ ع فػػدهم  \
 .... فداوؿ له :، رب  م ي  م ي يا: فداوؿ ! ، يا محمد ! يا محمد 

   ُغِشكٟا  ;;إ٢ْٖٜو ٫ٜ َتِسض٢ٟ ََا ٜأِسَسُثٛا َبِعَسٜى إ٢ْٖٜو ٫ٜ َتِسض٢ٟ ََا ٜأِسَسُثٛا َبِعَسٜى :ٍُ ٍُ: ُغِشكٟاٜؾٜأٝقٛ     ((1919))  ٜؾٜأٝقٛ
اذهيػوا ل وهػموا يظكػػم : فداػوؿ لهػم ، لسػب ال تػدري مػاذا  يػدهوا بعػػدؾ؟ ..... 

 :ييد  الش اي  الخاص  ال ي ياوؿ فدها ......... ال.......؟ لكت  ي ركهم، مت النار 
                                                 

(
ٜٔ

 صجد  مس م يت  ـ ي م  رضك اهلل ينها ، وفدها رويات يديدة . (
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  ٖٔاَعاَعؿٜٜؿؾََؾ ٖٔيت ٭       ((2020))يتيتأَٖأَٖ  ََِِٔٔٔٔ  ط٢ط٢ا٥ٔا٥ٔبََبايٜهايٜه  ٢ٌ٢ٌيت ٭

  .َٞع٢ًٜ َضٚب ُٕ ُٕ َع٢ًٜ َضٚبٞ.ٜؾٜأِغَتٞأٔش ُٕ ٔيٞ.  ،،ٜؾٜأِغَتٞأٔش ُِٝ٪َش ُٕ ٔيٞ.ٜؾ ُِٝ٪َش ِٜ٘ٔ.  ،،ٜؾ َٔ ََٜس ِٝ ُّ َب ِٜ٘ٔ.ٜؾٜأٝقٛ َٔ ََٜس ِٝ ُّ َب ُٙ ٔبََُشأََس   ،،ٜؾٜأٝقٛ ُٙ ٔبََُشأََس ٜؾٜأِسَُُس ٜؾٜأِسَُُس
ُُٓٔٝ٘ٔ اهلل. ٢ٗ ًٞ ُٜ  .َٕ ِٝ٘ٔ اٯ ُُٓٔٝ٘ٔ اهلل.٫ٜ ٜأٞقٔسُض َعًٜ ٢ٗ ًٞ ُٜ  .َٕ ِٝ٘ٔ اٯ ُ٘ َغأدسٟا.  ،،٫ٜ ٜأٞقٔسُض َعًٜ ِٖ ٜأٔخٗط ٜي ُ٘ َغأدسٟا.ُث ِٖ ٜأٔخٗط ٜي َُشَُُٖس   ،،ُث ٍُ ٔيٞ: َٜا  ُٜٝكا َُشَُُٖس ٜؾ ٍُ ٔيٞ: َٜا  ُٜٝكا ٜؾ

ُِٜػَُ  ،،اِضٜؾِع ضٞأغٜو.اِضٜؾِع ضٞأغٜو.  ٌِ ُِٜػََُٚٝق  ٌِ ِ٘.  ،،ِع ٜيٜو.ِع ٜيٜو.َٚٝق ٜٛ ٌِ ُتِع ِ٘.ََٚغ ٜٛ ٌِ ُتِع ٍُ:   ،،َٚاِؾٜؿِع ُتَؿؿ٤ِع.َٚاِؾٜؿِع ُتَؿؿ٤ِع.  ،،ََٚغ ٍُ: ٜؾٜأٝقٛ ٜؾٜأٝقٛ
ِٔ   .،.،َضٚب ٝأَٖٔتٞ. ٝأَٖٔتَٞضٚب ٝأَٖٔتٞ. ٝأَٖٔتٞ ٍُ َسٖب١ٕ َٔ ًٞٔب٘ٔ َِٔجٜكا َٕ ٔؾٞ ٜق ِٔ ٜنا ًِٔل. ٜؾَُ ٜٛ ِْ ٍُ: ا ُٜٝكا ِٔ ٜؾ ٍُ َسٖب١ٕ َٔ ًٞٔب٘ٔ َِٔجٜكا َٕ ٔؾٞ ٜق ِٔ ٜنا ًِٔل. ٜؾَُ ٜٛ ِْ ٍُ: ا ُٜٝكا ٜؾ

َٗا. ِٓ َٔ ُ٘ ٣ٕ ٜؾٜأِخط٢ِد َّا ِٔ إ٢ ِٚ َؾٔعرَي٠ٕ َٔ َٗا.ُبٖط٠ٕ ٜأ ِٓ َٔ ُ٘ ٣ٕ ٜؾٜأِخط٢ِد َّا ِٔ إ٢ ِٚ َؾٔعرَي٠ٕ َٔ ٌُ.  ،،ُبٖط٠ٕ ٜأ ًُٔل ٜؾٜأٞؾَع ٜٛ ِْ ٌُ.ٜؾٜأ ًُٔل ٜؾٜأٞؾَع ٜٛ ِْ ِٖ ٜأِضٔد  ،،ٜؾٜأ ِٖ ٜأِضٔدُث ُع إ٢ٜي٢ ُع إ٢ٜي٢ ُث
ُ٘ َغأدسٟا. ِٖ ٜأٔخٗط ٜي ًٜٞو اٞيََُشأَٔس ُث ُٙ ٔبٔت ُ٘ َغأدسٟا.َضٚبٞ ٜؾٜأِسَُُس ِٖ ٜأٔخٗط ٜي ًٜٞو اٞيََُشأَٔس ُث ُٙ ٔبٔت َُشَُُٖس اِضٜؾِع   ،،َضٚبٞ ٜؾٜأِسَُُس ٍُ ٔيٞ: َٜا  ُٜٝكا َُشَُُٖس اِضٜؾِع ٜؾ ٍُ ٔيٞ: َٜا  ُٜٝكا ٜؾ

ُِٜػَُِع ٜيٜو.  ،،َضٞأَغٜو.َضٞأَغٜو.  ٌِ ُِٜػَُِع ٜيٜو.َٚٝق  ٌِ ِ٘.  ،،َٚٝق ٜٛ ٌِ ُتِع ِ٘.ََٚغ ٜٛ ٌِ ُتِع ٍُ: ٝأَٖٔتٞ.   ،،َٚاِؾٜؿِع ُتَؿؿ٤ِع.َٚاِؾٜؿِع ُتَؿؿ٤ِع.  ،،ََٚغ ٍُ: ٝأَٖٔتٞ. ٜؾٜأٝقٛ ٜؾٜأٝقٛ
ًِٔل.  ،،ٝأَٖٔتٞ.ٝأَٖٔتٞ. ٜٛ ِْ َٞ: ا ٍُ ٔي ُٜٝكا ًِٔل.ٜؾ ٜٛ ِْ َٞ: ا ٍُ ٔي ُٜٝكا ٣ٍ ٜؾَُٜؾَُ  ،،ٜؾ ِٔ َخِطَز ٍُ َسٖب١ٕ َٔ ًٞٔب٘ٔ َِٔجٜكا َٕ ٔؾٞ ٜق ٣ٍ ِٔ ٜنا ِٔ َخِطَز ٍُ َسٖب١ٕ َٔ ًٞٔب٘ٔ َِٔجٜكا َٕ ٔؾٞ ٜق ِٔ ٜنا

َٗا. ِٓ َٔ ُ٘ ٣ٕ ٜؾٜأِخط٢ِد َّا ِٔ إ٢ َٗا.َٔ ِٓ َٔ ُ٘ ٣ٕ ٜؾٜأِخط٢ِد َّا ِٔ إ٢ َٔ،،  .ٌُ ًُٔل ٜؾٜأٞؾَع ٜٛ ِْ ٌُ.ٜؾٜأ ًُٔل ٜؾٜأٞؾَع ٜٛ ِْ ُٙ   ،،ٜؾٜأ ِٖ ٜأُعُٛز إ٢ٜي٢ َضٚبٞ ٜؾٜأِسَُُس ُٙ ُث ِٖ ٜأُعُٛز إ٢ٜي٢ َضٚبٞ ٜؾٜأِسَُُس ُث
ًٜٞو اٞيََُشأَٔس. ًٜٞو اٞيََُشأَٔس.ٔبٔت ُ٘ َغأدسٟا.  ،،ٔبٔت ِٖ ٜأٔخٗط ٜي ُ٘ َغأدسٟا.ُث ِٖ ٜأٔخٗط ٜي َُشَُُٖس اِضٜؾِع َضٞأَغٜو  ،،ُث ٍُ ٔيٞ: َٜا  ُٜٝكا َُشَُُٖس اِضٜؾِع َضٞأَغٜوٜؾ ٍُ ٔيٞ: َٜا  ُٜٝكا   ،،..ٜؾ

ُِٜػَُِع ٜيٜو  ٌِ ُِٜػَُِع ٜيٜوَٚٝق  ٌِ ِ٘  ،،  َٚٝق ٜٛ ٌِ ُتِع ََِ٘ٚغ ٜٛ ٌِ ُتِع ٍُ  ،،َٚاِؾٜؿِع ُتَؿؿ٤ِع.َٚاِؾٜؿِع ُتَؿؿ٤ِع.  ،،  ََٚغ ٍُٜؾٜأٝقٛ : َٜا َضٚب ٝأَٖٔتٞ : َٜا َضٚب ٝأَٖٔتٞ   ٜؾٜأٝقٛ
ًِٜٛٔل  ،،  ٝأَٖٔتٞٝأَٖٔتٞ ِْ َٞ: ا ٍُ ٔي ُٜٝكا ًِٜٛٔلٜؾ ِْ َٞ: ا ٍُ ٔي ُٜٝكا ِٔ   ،،  ٜؾ ًٞٔب٘ٔ ٜأز٢َِْ ٜأز٢َِْ ٜأز٢َِْ َٔ َٕ ٔؾٞ ٜق ِٔ ٜنا ِٔ ٜؾَُ ًٞٔب٘ٔ ٜأز٢َِْ ٜأز٢َِْ ٜأز٢َِْ َٔ َٕ ٔؾٞ ٜق ِٔ ٜنا ٜؾَُ

٣ٕ َّا ِٔ إ٢ َٔ ٣ٍ ِٔ َخِطَز ٢ٍ َسٖب١ٕ َٔ ٣َِٕٔجٜكا َّا ِٔ إ٢ َٔ ٣ٍ ِٔ َخِطَز ٢ٍ َسٖب١ٕ َٔ ًٞٔب٘ٔ َا :  :    رواي   هرىرواي   هرىوفك وفك   ––    َِٔجٜكا َٕ ٗ ٜق ًٞٔب٘ٔ َا ٚنا َٕ ٗ ٜق ٚنا
ِٝط٢ َشٖض٠ٟ ـٜ َٔ ا َٔ ُٕ ِٝط٢ َشٖض٠َٟٜع٢ ـٜ َٔ ا َٔ ُٕ َٔ ايٖٓاض٢.  --    َٜع٢ َٔ ُ٘ َٔ ايٖٓاض٢.ٜؾٜأِخط٢ِد َٔ ُ٘ ٌُ  ، ،   ٜؾٜأِخط٢ِد ًُٔل ٜؾٜأٞؾَع ٜٛ ِْ ٌُٜؾٜأ ًُٔل ٜؾٜأٞؾَع ٜٛ ِْ     ((2121))  ٜؾٜأ

                                                 

(
ٕٓ

وابت يياف واليدهاي واليزار والحاكم يت  س  وروام ابت ما،ه يت ،ابر  روام ا ماـ  يمد و بو داود وال رممي (
 . وروام الاضايك والطيراسي يت ابت يياس وروام الخطدب يت ابت يمر

(
ٕٔ

 . م    ي ده مت يديث  بي هريرة رضي اهلل ينه (
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ٍَقٜقٜ  ََُُِِٔٔٝٝٞ ٔؾٞ ٔؾئئ  ِِٕٕا٥َصا٥َص  بٚٚبا َضا َضََٜٜ  ::  وفك رواي وفك رواي  ٍَا     ! !   ٠ٟٟ٠طٖٖطََََ  ِِٛٛيٜٜيإ٫ اهلل َٚإ٫ اهلل َٚ  ٫ََ٘٘ إٜي٫ إٜي  ا
  : وفدها ياوؿ اهلل، ف و وهمم هي ال ي يدندـ ي دها اآلهر 

                                        احلجراحلجر  

RR  َِّٖفِِف  ١ُُ١اَعاَعفََفايػَّايػ ِٖٞ أ   ١.١.ََّّاجَلاجَل  ٌٌٔٔٞ أ

الػػػميت ده وهػػػا، ويريػػػدوف المنػػػازؿ ، وهنػػػاؾ اػػػ اي   هػػػرى وهػػػء الجنػػػ   \
 :وال ي لم تي  ها  يمالهم، وال يوصء للدها ،هادهم، العالد  والدر،ات الرامد  فدها 

 هم اهلل فدػرمد  ،  فدش ع لهػم ينػد اهلل ،  yy  هيوف للك ريوؿ اهللفدم
لكرامػػػاً ..... ، والػػػدر،ات الجناسدػػػ  دوف سظػػػر للػػػك مجهػػػودهم ، فػػػي المنػػػازؿ الرضػػػواسد  

 : yy  وللك هما ا اارة بالحديث المي ياوؿ فده، لحيديه ومصط ام 

  ُُٜٜ((2222))..  ١١اََاََََٝٝكٔٔكاٞياٞي  ََََِِّّٜٜٛٛ  بٖٖبسََسأٜأٜ  ََََِِٔٔ  عََعََََ  ٤ُ٤ُطِِطََُُاٞياٞي  طُُطؿََؿشِِش..  
ولػػو ياولنػػا ، وال تحصػػك ، ال تعػػد ،  yy  وبالجم ػػ  فػػإف اػػ ايات ريػػوؿ اهلل

 . ولكت المؤمت يك ده م دء الحكم ، اي اصا ها الي جنا للك مج د كيدر 
و ف يم عنػػػا بػػػالنظر للػػػك ،  ف يرزمنػػػا اػػػ اي ه فػػػي الػػػدسدا واآلهػػػرة  سسػػػوؿ اهلل 

 . سوارم الياهرة 
 ى آله وصحبه وسلم.وصلى اهلل على سيدنا حممد وعل

                                                 

(
ٕٕ

 . ينهروام ا ماـ  يمد واليخاري ومس م و بو داود وال رممي والنسائي يت  س  رضي اهلل  (





 

 

  اِتَن٘اِتَن٘اخَلاخَل
========================= 

RR  ُُّّم َطِعــــتََت ُُّّم َطِعَر   اٌاٌــــــِه اإلميِه اإلميــــــَر
RR  اإلمياٌــأِضأِض ِٗ َّ ٌِ َحال ِٗ اإلمياٌَباُب ُفِكَدا َّ ٌِ َحال   َباُب ُفِكَدا
RR  اإلمياٌــــــطََط َّٗ ِِّم َحال َّٗ اإلمياٌِسُٓل َذ ِِّم َحال   ِسُٓل َذ

RR  ٌِِٜل ِلطِعه اإلميا ُ٘ الرَّا ِِٜل ِلطِعه اإلمياٌَعالَم ُ٘ الرَّا   َعالَم
========================= 

  ِّخَتاَما .ِّخَتاَما .
  
  



 

 

  

  
              

f 



 

 

١َُاخَلاخَل ١َُاِت   اِت
، الػػمي د ، وكنػػز يضػػرة الجػػو  الحمػػد هلل الػػمي  سػػار الو،ػػود بط عػػ  يػػعد السػػعود

السػا محمػد وآلػه وصػحيه و يػددسا وم، ، و،ع ه م  ايػاً ل كػـر والجػود   فردم اهلل بالشهود
 وكء مت اتيع هدام للك يـو الديت. آمدت.

RR  ٕاإلميا ِٔ ُُّم َطِع ِٔ اإلميإَتَر ُُّم َطِع   ..َتَر

تػمومهم ؛  ه ماـ بالحضػرة المحمديػ صال  لإللف مت  هم الدوايي لدى ي  نا ال
 :فكاسوا يجدوف يةوة ا يماف ،  ، وليسايهم بحةوة ا يماف لطعم ا يماف

، وينػػد يػػماع يػػدرة النيػػي  ، وينػػد تطيدػػ  يػػن  النيػػي العػػدساف ينػػد تػػةوة الاػػرآف
 . ف، ويند رواي  الومائع ال ي يدهت بدت  هء الشرؾ و هء ا يما ص ك اهلل ي ده وي م

،  ؛ ولسمػػػػا تنػػػػاؿ بصػػػػ ا  ،ػػػػواهر الن ػػػػوس ويػػػػةوة ا يمػػػػاف ال تشػػػػ رى بػػػػاومواؿ
؛ فإسهػػا ال  وتم ػػب  مػػواؿ الػػدسدا ك هػػا، ف ػػو كاسػػت هنػػاؾ س ػػ  هيد ػػ  ،  وبطهػػارة الا ػػوب

 ، ورب س   ال يم ب صاييها مت الػدسدا لال الك ػاؼ تس طدع  ف ت موؽ يةوة ا يماف
فم ػػػء هػػػمم يكػػػـر اهلل صػػػاييها ب ػػػموؽ يػػػةوة ،  لكنهػػػا طابػػػت و سابػػػت للػػػك اهلل ، 

 :yy  ير موله، ا يماف 

  شٟ ٔطَُطٜٔشٟ ٔطَُطٜٔ، ، َعَح أغَبَط َعَح أغَبَط ُضٖب أِؾُضٖب أِؾ   ، ،ُٜ  ٫ُٜ ُ٘ ٜي٪٪٫  ُ٘ ٜيَب ، ،   َُُ٘٘ب
  ((11))  ُٙ ُٙ ٭َبٖط٭َبٖط  اهلٔلاهلٔل  ٢ََ٢ًًٜٜعََع  ََِِػََػأٞقأٞق  ِِٛٛيٜٜي

                                                 

(
ٔ
 روام الطيراسي يت  س  وابت ما،  يت معاذ بت ،يء ومس م يت  بي هريرة . (
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RR  ٕ٠َِٚ اإلميا ٕٔ َسال ٠َِٚ اإلميإأِضَباُب ُفِكَدا ٕٔ َسال   ..أِضَباُب ُفِكَدا

 لب مػػػػ ةً  ضػػػػرب لػػػػم، ...؟  ؽ يػػػػةوة ا يمػػػػافمػػػػا الع ػػػػء ال ػػػػي تمنػػػػع مػػػػت تػػػػمو  
 اً ؛ وي مومه يجػدم مػر   ك بالسكر، وسناوله كوب ما  مح    كيندما يمرض  يدسا بالحم  ...:

، وف ذومػػه  بػػء مػػت ينػػدم هػػو.!. ؟ ال هػػء المػػرارة ال ػػي يجػػدها مػػت الكػػوب، ؟  ، لمػػاذا
 :     ، فهو كما ماؿ ا ماـ اليوصدري ، وم يه يادم مريخ

  ضكِضكِ    ََٔٔ    املا٤املا٤    طعِطعِ  هس ايؿِ هس ايؿِ ٜٜٚٓٚٓ\قد تٓهس ايعني ض٤ٛ ايػُظ َٔ زَدقد تٓهس ايعني ض٤ٛ ايػُظ َٔ زَد

،  ف الشػم   ي ػك لػو  مسػمت لػه بػوغ ظ اويمػاف، فػي يدندػه  فالمي يندم رمػدٌ 
، و همػء  بصػح  او،سػاـ اهػ م   تفكملب اومر لم،  ؛ وسه ال يراها لم يصدؽ، مشرم  

ولذا  صػدب بػدا   .!. ، تػه لبػرة يسػارع للػك الطيدػب ه عػاً و،زيػاً ، فإذا وهز  يافد  الا ب
 وفي م ء هؤال  ياوؿ الر،ء الحكدم : .!. ال يه م ، ،  و مرض الاسوة في م يه  ال    

  املبضساملبضس  ٌ ايطُٝع ٌ ايطُٝع يف صٛز٠ ايسجيف صٛز٠ ايسج\ب١ُٝٗب١ُٝٗ    ايسجاٍ ايسجاٍ     ََٔٔ    إٕإٕ  أب٢ٖٓأب٢ٖٓ

ْٔ ْٔؾط   ٜبضسٜبضس  ٫ ٫             بدٜٓ٘بدٜٓ٘        أصٝبأصٝب    ٚإذاٚإذا\َايَ٘اي٘    يف يف   َضٝب١ َضٝب١     يهٌيهٌ      ؾط

RR  ٕ٠َٚ اإلميا ِٚٔم َسال ٠َٚ اإلميإَطٔسُٜل َذ ِٚٔم َسال   َطٔسُٜل َذ

 : ؽ يةوة ا يمافلف المي يرغب في تمو  ....  ؟ افكدف ت موؽ يةوة ا يم
، والحسػػػػػد ، البػػػػػد  ف يعػػػػػالا م يػػػػػه مػػػػػت اودوا  ال ػػػػػي بػػػػػه كالحاػػػػػد  -ٔ

 . ويو  الظت  ، ، وال      والطمع،  ، والش    والحرص، واوساسد  
 . هم ي س ه بما  االي   ار والندـ  -ٕ
 .  ، ويصاء مرآته بالمداوم  ي ك ذكر اهلل  ويج ك ص ح ه  -ٖ

 اؿ ػيصدر صاييه كما م، ..ر ػ، بعد الرياض  بالمك.. فإذا ص ا الا ب بال كر
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 :    اـ  بو العزائمػا م
  بآٜا بآٜا     ٚدّاٚدّاَطسَطس    ايػٝبايػٝب      ٜػاٖدٜػاٖد\إذا صؿا ايكًب َٔ ِٖٚ ٚغبٗا إذا صؿا ايكًب َٔ ِٖٚ ٚغبٗا 

RR  َٕعال١ََُ ايرَّا٥ِٔل ِيطِعِ اإلميإَعال١ََُ ايرَّا٥ِٔل ِيطِعِ اإلميا..  

 .، ويموؽ يةوة ا يماف  يرى ال دب؛ فإذا ص ا الا ب 
فػي  yy  مػا  اػار للدػه ريػوؿ اهلل.، ..؟ ؽ يةوة ا يمػافي ي مو  وما يةم  الم

 ...... :ي ده  فضء الصةة و  تم  السةـ موله 

  ٕؾٝ٘ٔ ََٚدَس َس٠َٜٚ٬ اإل٢ّا ٖٔ ِٔ ٝن ٖٔ ؾٝ٘ٔ ََٚدَس َس٠َٜٚ٬ اإل٢ّإَث٬ْخ ََ ِٔ ٝن   ::  َث٬ْخ ََ
ُُٖا  --11 َُٖٔا ٔغٛا ُ٘ ٚضغٛٝي٘ أسٖب إيٝ٘ٔ  َٕ اي٤ً ِٕ َٜهٛ ُُٖاٜأ َُٖٔا ٔغٛا ُ٘ ٚضغٛٝي٘ أسٖب إيٝ٘ٔ  َٕ اي٤ً ِٕ َٜهٛ   ..ٜأ
ُ٘ إ١٫ هلل    --22 ُٜٔشٗب ِٕٜط٤َ ٫  ِٕ ُٜٔشٖب ا ُ٘ إ١٫ هللٚأ ُٜٔشٗب ِٕٜط٤َ ٫  ِٕ ُٜٔشٖب ا   ..ٚأ
ُٜكَصَف ٗ ايٖٓاض    --33  ِٕ ُٙ أ ِٕ َٜعَٛز ٗ ايٝهؿط٢ نُا ٜهَط ِٕ َٜهَطَٙ أ ُٜكَصَف ٗ ايٖٓاضٚأ  ِٕ ُٙ أ ِٕ َٜعَٛز ٗ ايٝهؿط٢ نُا ٜهَط ِٕ َٜهَطَٙ أ     ((11))  ٚأ

 :فم ء هما تجدم دائماً 
 ، وهػي موائػد ممػدودة  ،  و ي ك موائػد كػـر اهلل وفضػء اهلل في مجال  ذكر اهلل

 : وللدها ا اارة باوله ص ك اهلل ي ده وي م، ؛ لكت وهء ا يماف  ، و رزاؽ مشهودة

  ُٕاا ُٕيكطآ ٢ِط٢ط٢ايٜهايٜه  يكطآ ٜ٢ِ     ((22))  ض٢ض٢ٞ ا٭ِضٞ ا٭ِضؾٔؾٔ  اهلٔلاهلٔل  ١ٝٝ١بََبأُزأُزََََ  ٜ
 اً ويدػا ،  اَ ، ووري اً و يرار ،  اً وي م،  اً سور : ... وماذا يوكء منها الجالسوف ي دها؟

 . اً ، وهشوي وهشد ً ،  ، ويكدن ً  ويكم ً ،  اً وزهد، وتاوى ، 
                                                 

(
ٔ
 . روام اليخاري ومس م وال رممي والنسائي وابت ما،  و يمد وابت يياف يت  س  (

(
ٕ
 .  روام السدوطي يت ييد اهلل بت مسعود (
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 ي  ، والشػراب الػرو  ولملب ف د  المحرـو المي يحـر س سػه مػت الموكػء الشػهي  
ولسمػا المحػرـو الػمي يحػـر س سػه ،  ، والجػام الع ػي   وال ػراش الػوطي  ،  ، والمنك  اليهي  
، وسػػور  اػػدت، ومجالسػػ  الم    الحدت، ومصػػايي  الص ػػ ، واػػراب العرفػػاف مػػت مائػػدة الاػػرآف

 بدت.، وي ـو اوص دا  والمار   ديت، وص ا  الموي   ادت، و س  الم    الماكريت
 ، وال مػت المػدف اومريكدػ  مػت العواصػم اووروبدػ  بُ  َ طْ يماف ال تُ لذف فحةوة ا 

، والمط ػػػوب منػػػب لكػػػي  ، ولسمػػػا توهػػػب بمحػػػخ ال ضػػػء مػػػت مدينػػػ  اوسػػػوار الارآسدػػػ 
ػػ ومػػا داـ ،  ه الا ػػب السػػ دم للػػك الػػرؤوؼ الػػريدم صػػ ك اهلل ي دػػه ويػػ مت ػػمومها  ف تو، 

، ول  ػؤاد  يمػاف فػي الا ػب مو،ػودة، تكوف يػةوة ا ا ، والجسد مس ادما الا ب ي دم
 و رضام :     وكما ماؿ ا ماـ  بو العزائم،  مشهودة
  حمُدحمُد            بدز بدز           ٫ح٫ح      إٕإٕ        عحبعحب    ٫ٚ ٫ٚ 

  ايطُاايطُا      ب٘ب٘      ٜٚسقٛا ٜٚسقٛا         قّٛقّٛ        ع٢ًع٢ً      ًٜٛح ًٜٛح 

  قًٛبٓاقًٛبٓا          حتٝٞ حتٝٞ           َٓ٘ َٓ٘         ْٛز ْٛز       ؾٓكط١ ؾٓكط١ 

  أجنُاأجنُا    ٚٚ        بسّا بسّا           نٓت نٓت   َا َا           إذاإذا            ؾهٝـؾهٝـ

  ٚاضعٚاضع      ؾايؿ ٌؾايؿ ٌ      ٜا قّٛ ٜا قّٛ         حسجحسج    ٫ٚ ٫ٚ 

  عُُاعُُا    ٚايؿ ٌ ٚايؿ ٌ     بايؿتح بايؿتح       اهللاهللزضٍٛ زضٍٛ       ْٛزْٛز  ٚٚ

  زاحٓازاحٓا  تػسب تػسب   غ٦ت غ٦ت       إٕإٕ      تعرت تعرت   ؾ٬ ؾ٬ 

  َع ُاَع ُا          ضعٝدّا ضعٝدّا           ٜػدٚ ٜػدٚ           ذاق٘ ذاق٘           ؾُٔ ؾُٔ 

  بإذْ٘بإذْ٘      َٓ٘ َٓ٘         اللالل      ِٜ ِٜ ٚأٚأ      ٖٚرا ٖٚرا 

  َرتمجّاَرتمجّا    ٚٚ          داعّٝاداعّٝا        عٓ٘ عٓ٘           صس  صس          قد قد     ٚٚ

\

\\
\ \

\\
\
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  ...ِٚخَتاََا......ِٚخَتاََا...
، ، واوهػػػةؽ الكريمػػػ   ، واويػػػواؿ المسػػػ ادم  للػػػك  صػػػحاب اوذواؽ السػػػ دم 

ه ضمائرسا، وتحم ه يػرائرسا، سحػو هػما السػدد تعيدراً يما تكن  . : ....  منا هما الك ابد  م
، ومػا  فمػت معوسػ  اهلل وتوفداػه؛ فما كاف فده مت هدر ،  العظدم ص وات اهلل ويةمه ي ده

 ..... ييوتسر  ، ويج  ي ، فمت زل ك ؛   و هطوٍ ،   و سسدافٍ ،  ده مت يهو  ف
                                             

             UU7979  SS  .ايٓػا٤.ايٓػا٤  
، ولف  فمت تويدػد اهلل ويط ػه ويناسػه،؟...... فإف ياز الايوؿ والرضا يند الارا  

ومػد  ... ،   ػي ي وفسػاد سد  فاد يكوف ذلػب بسػيب هيػث طػوي   ؟.... االي حسافينء لم 
،  ـٜٜ٘ٔ، الموافػ   وؿ مػايو  ػهػ ٘ٔٗٔيػـو ا هنػدت غػرة ذو الحجػ  كاف ال ػراغ منػه 

 ...... :  ه بايوؿ يست ف ي اي    يوؿ اهلل 
                                                     

                                                    
                             SS  ٗالبكرٗالبكر..  

 وص ك اهلل ي ك يددسا محمد وي ك آله وصحيه وي م.
  ايهسّايهسّ    ٚاضعٚاضعَ ٢   ٜا َ ٢   ٜا   َاَا    يٓا يٓا   ٚاغؿس ٚاغؿس \َكاصدْاَكاصدْا  ؼ ؼ بِّبِّ  باملضطؿ٢ باملضطؿ٢   ٜا زبِّٜا زبِّ

  مبا ٜتًٛٙ يف املطحد ا٭قض٢ ٚيف السّمبا ٜتًٛٙ يف املطحد ا٭قض٢ ٚيف السّ\املطًُنياملطًُني        يهٌيهٌ      هلٞهلٞإإ  ٚاغؿس ٚاغؿس 

  ايكطِايكطِ        أع ِأع ِ      ََٔٔ        قطِقطِ      مس٘مس٘ٚإٚإ\حسّحسّ        طٝب١طٝب١      يفيف    جباٙ َٔ بٝت٘جباٙ َٔ بٝت٘

 حبمد اهلل وبركة مصطفاه 
َّ
م

َ
 yy  ت
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  ْشٓدْشٓدد أُبد أُبنَّنَّخََخٚ ُمٚ ُمشِِشِِْْاألضتاذ َفاألضتاذ َف
  ٓذ ّذلل املٔالد :تاز 
 الػسبٔ٘  - مسنص الطيط٘ - اجلنٔصٗ ، و11/10/1441
  :     املؤٍل 

 و .1490لٔطاىظ نلٔ٘ داز العلْو ، جامع٘ الكاٍسٗ 
  :      العنل 

 مــدٓس عاو مبدٓسٓ٘ طيطا التعلٔنٔ٘ .
  :    اليػاط 

ىل                 ٓعنل   -1 إ  ٗ عْ للد م٘  لعا ا للجنعٔ٘  ٜٔطا  للَّ   ز  ُا
ال        ّمكسٍا     224ّاملػَسٗ بسقه        ،  عسبٔ٘  ظنَْزٓ٘ مصس 

ٗ            ،    105  ازع  غ ،  114  ٙ : السٜٔط     ، حداٜل املعادٚ بالكاٍس
 اجلنَْزٓ٘.ّهلا فسّع فٙ مجٔع أحناٛ 

2-            ٛ أحنا ٘     ٓتجْل فٙ مجٔع  الدعْٗ       اجلنَْزٓ ليػس 
   ٘ ملُ        ،  اإلضالمٔ ا  ٛ ٘           ّإحٔا ىٔ اإلميا ّاألخالم  باحلهن٘    ،  جل 

 . ّاملْعع٘ احلطي٘
  الوضد اإلهتابات اهلادف٘ إىل إعادٗ دلباإلضاف٘ إىل ال -3
ــْتٔ٘  -4 ــجٔالت الصـ ــددٗ  ّالتطـ ــاٜمل املتعـ  ّ الْضـ
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امللتٔنٔدٓا للنخــاضسات ، ّ الدزّع ّ اللكاٛات ، علٙ           
 .الػساٜمل ّ األقساص املددل٘

 ّأٓطا مً خالل مْقعُ علٙ غبه٘ اإلىرتىت  : -5
WWW.Fawzyabuzeid.com 

  ْتُـدع : 
 ، تعصب ّاخلالفات بني املطلنني         ٓدعْ إىل ىبر ال          -1

           ٙ ٗ   ّإحٔاٛ زّح          ،  ّالعنل علٙ مجع الصف اإلضالم  اإلخْ
، ّاألثسٗ       ،  ّاألحطاد       ،  ّالتدلص مً األحكاد          ،  اإلضالمٔ٘    

 .ّغريٍا مً أمساض اليفظ، ّاألىاىٔ٘ 
حيسص علٙ تسبٔ٘ أحبابُ علٙ الرتبٔ٘ السّحٔ٘                     -2

 . ّتصفٔ٘ قلْبَه، بعد تَرٓب ىفْضَه ، الصافٔ٘ 
ُّالتَّ  ٓعنل علٙ تيكٔ٘      -3 مما غابُ مً معاٍس       ف ص
ً        ٗ بعٔد  ُّّإحٔاٛ التَّ       ،  عً زّح الدٓ الطلْنٙ املبيٙ       ف ص

لكسآٌ        ا ْ   ،  علٙ  ٙ   ّعنل زض ،   اهلل علُٔ ّ ضله      ل اهلل صل
 . ّأصخابُ الهساو

   ٍُدف: 
ّىػس   ،  إعادٗ اجملد اإلضالمٙ ببعح السّح اإلمياىٔ٘                     

 . املبادئ الكسآىّٔ٘تسضٔذ ، األخالم اإلضالمٔ٘ 

 علٙ ضٔدىا ذلند علٙ آلُ ّ صخبُ ّ ضلهاهلل ّصلٙ



      A    346        

















 

 

U 
 الارآف الكريم. -ٔ
 المعجم الم هرس ول اظ الارآف الكريم، فؤاد ييد اليامي، دار الشعب. -ٕ

  

   ك ب السن  : 
 ،  ربػػػػرى ومجمويػػػػ  مػػػػت المس شػػػػرمدت، المعجػػػػم الم هػػػػرس ل حػػػػديث النيػػػػوي  -ٖ

 فنسب، هولندا.
 الجامع الكيدر، السدوطي، الهدئ  العام  ل ك اب، الااهرة. -ٗ
 الجامع الص در، السدوطي، مصط ك الح يي، الااهرة. -٘
 الدرر المن  رة في اوياديث المش هرة، السدوطي، دار االي صاـ، الااهرة. -ٙ
 كشف الخ ا ، العج وسي، دار ال راث، ي ب. -ٚ
نػػػدي، مؤيسػػػ  الريػػػال ، كنػػػز العمػػػاؿ فػػػي يػػػنت اومػػػواؿ واوفعػػػاؿ، الم اػػػك اله -ٛ

 بدروت.
 كنوز الحاائ ، المناوى، دار الجدء، بدروت. -ٜ

  

 ك ب السدرة : 
 دالئء النيوة،  بو سعدم، مك ي  الم نيي، الااهرة. -ٓٔ
 هدر اليشر بخدر اليشر، ابت ظ ر الحموى. -ٔٔ
 السدرة النيوي ، ابت هشاـ، مصط ك الح يي، الااهرة. -ٕٔ
 نيهاسي، مصط ك الح يي، الااهرة.اوسوار المحمدي ، ال -ٖٔ
 يج  اهلل ي ك العالمدت، النيهاسي، مصط ك الح يي، الااهرة. -ٗٔ
 ،واهر اليحار، النيهاسي، مصط ك الح يي، الااهرة. -٘ٔ
 يعادة الداريت، النيهاسي، مصط ك الح يي، الااهرة. -ٙٔ
 اواهد الح ، النيهاسي، مصط ك الح يي، الااهرة. -ٚٔ
 الع مد ، بدروت. الش ا  ل ااضي يداض، دار الك ب -ٛٔ
 المواهب ال دسد  بالمن  المحمدي ، الاسطةسي، دار الك ب الع مد ، بدروت. -ٜٔ
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 وفا  الوفا  السمهودي، دار الك ب الع مد ، بدروت. -ٕٓ
يػيء الهػػدى والراػػاد فػػي يػػدرة هدػر العيػػاد، الشػػامي، المج ػػ  اوي ػػك ل شػػئوف  -ٕٔ

 ، الااهرة. ا يةمد 
 امء الم طاوي، دار المعارؼ، الااهرة.ريوؿ اهلل في الارآف الكريم، يست ك -ٕٕ
 السدرة النيوي  واآلهار المحمدي ، ديةف، دار المعرف ، بدروت. -ٖٕ

  

  ك ب صوفد : 
، مك يػ  النجػػاح،  الػدر المػنظم فػي و،ػوب محيػ  السػػدد اويظػم، راػدد ال ػاذفي -ٕٗ

 طراب  ، لديدا.
 ا بريز، الدباغ، دار ال كر، بدروت. -ٕ٘
 لمكد ، البت يربي، دار صادر، بدروت.ال  ويات ا -ٕٙ
 اجرة الكوف، البت يربي، مك ي  صيد ، الااهرة. -ٕٚ
 ا سسػػػاف الكامػػػء، د. محمػػػد ي ػػػوي المػػػالكي، دار الشػػػروؽ، مكػػػ  yy  محمػػػد -ٕٛ

 .المكرم  
 المهائر المحمدي ، د. محمد ي وي المالكي، دار ،وامع الك م، الااهرة. -ٜٕ
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