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العــاملني، الــذي أ%ر قلوبنــا بنــور القــرآن، وســنة ســيد األولــني واآلخــرين، وجعــل  � ربِّ  احلمــد
  .مة واحلفظ لنا يف الدنيا، والنجاح والفالح يف يوم الدينفيهما العص

ال حتــيط بـــه  ال حييــزه زمـــان، و ال حيــده مكـــان، و ال شــريك لـــه،  ال هللا وحـــده  ال إلــه إ وأشــهد أن 
ال أكوان، كان قبل خلـق الزمـان واملكـان إلـه واحـد أحـد لـيس كمثلـه شـئ وهـو  ،فـرد صـمد ،أفالك و

ويفـىن الزمـان ويـذهب املكـان ويبقـى  .ان وهو على ما عليه كـانفأوجد الزمان واملك، السميع البصري
ال مثيـــل لــه وهـــو املنــزه يف ذاتـــه  .الــرمحن جباللــه ومجالـــه وكمالــه ال نـــد لــه و ال ضـــد لــه و ال كـــفء لــه و

ُ َأَحــدٌ   ﴿﴿  :وصــفاته عــن مجيــع مــا خيطــر `ألوهــام والعقــول َّiالصَّــَمدُ   .قُــْل ُهــَو ا ُ َّiَوَملْ   .َلــدْ َملْ يَِلــْد َوَملْ يُو   .ا
  ..))اإلخالصاإلخالص  سورةسورة((  ﴾﴾َيُكن لَُّه ُكُفواً َأَحٌد 

ه وأد%ه، وفـتح ه من خلقه وخليله، الذي قربـه ربـُّه،وصفيُّ هللا ورسولُ  وأشهد أن سيد% دمحماً عبدُ 
 حىت وصل إىل مقام يف الكمال مل يصل إليه أحـد سـواه، ومـع ذلـك فـا� ،له أبواب العناية بفضل هللا

الته يف  وجلَّ  عزَّ  ال منتهي لكما ال يصل واصل إىل كنه ذاته ،قدرته    .و
ركْ  مْ وســلِّ اللهــم صــلِّ  علــى ســيد% دمحم وعلــى آلــه وصــحبه وســلم، صــالة حتــل |ــا العقـــد،  ̀و

وتفرج |ا الكرب، وتزيل |ا الضرر، و~ـون |ـا األمـور الصـعاب، صـالة ترضـيك وترضـيه وترضـى |ـا 
   ..أما بعد .العاملني � ربَّ عنا 

نهــا علــى املــؤمنني، نَ مــا أعظــم حكــم اإلســراء واملعــراج، ومــا أكثــر مِ  :يــا أيهــا األخــوة املؤمنــونف
يف  وجـلَّ  عـزَّ  ة واحـدة، إذا وعيناهـا وفقهناهـا نلنـا |ـا رضـوان هللاولكين أذكركم وأذكر نفسي معكم مبنَّـ

  .الدنيا واآلخرة
لـيس يف زمـان وعـال  جـلَّ وإنـه  فقد كان من حكمة هذه الرحلة العظمى إظهار كمال توحيـد هللا،

ال خيطــر  ال تلحظـه العينـان، و ال يظهـره احلـد�ن الليـل والنهـار، و ال مكـان، وفـوق الطاقـة واإلمكـان،  و
الت نعوتـه وأمسائـه وصـفاته، ألنـه ،ولـو قليـل مـن صـفات ذاتـه ببال أي إنسان شئٌ   أو قريـب مـن كمـا

قطـار كلهـا تشـهد يف صـنعتها علـى بـديع صـنع الواحـد ع األقـدار، وأقـام األ األفكار، ونـوَّ حريَّ  وجلَّ  عزَّ 
  .وجلَّ  عزَّ  القهار

ينسـبون لـذات  -غري األنبياء واملرسلني فهم معصومون  -نا من األمم فقد كان السابقون لنبيِّ 
 صـلى هللا عليـه احلبيـب سـبحانه وتعـاىل  وزمـا%ً يتجلـى بقدرتـه فيـه، فأخـذ هللا ،مكا%ً يظهـر فيـه  وجلَّ  عزَّ  هللا

ال  موسـلَّ  وذهب به إىل كل عوامل األكوان، بل كل عوامل أنشأها مكون األكوان، حـىت وصـل إىل حيـث 
ال مكان فالزمان واملكان هنا حييزهم ويظهرهم تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر، أمـا يف  .زمان و

ال �ار، بل فلك دوار �مر ال ال ليل و ال قمر و ال يعلـم عوامل امللكوت العليا فال مشس و واحد القهـار، 
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لـيس عنـدهم َسـَنة . وجـلَّ  عـزَّ  قراره حىت سكانه من املالئكة األبرار، والكـل ُيسـلم أمـره للواحـد القهـار
ال شهر ألن الذي حيدد ذلك الليل والنهار والشمس والقمر ال يوم و   .. و

وهـي الـيت  ،ملنتهىعاملاً بعد عامل حىت وصل إىل سدرة ا ،عوامل السماء مصلى هللا عليه وسلَّ  فجاب
مــن اجلــن واإلنــس واملالئكــة املقــربني وأهــل عــالني وأهــل عليــني،  ،ينتهــي عنــدها علــم اخلالئــق أمجعــني

ال مــن  ال يعلمــون مــا ورائهــا مــن العــوامل، و فكــل أصــناف اخلالئــق ينتهــي علمهــا عنــد ســدرة املنتهــى و
ال% ألن هـذا  ،خلفها من عوامل الطهـر والبهـاء والضـياء، واجلمـال والكمـال أمـر خمصـوص بسـيد% ومـو

فــأوقف هللا الرســل يف الســموات، كــل رســول وقــف حيــث انتهــى علمــه . مصــلى هللا عليــه وســلَّ  رســول هللا
وكـــان يقـــف مســـنداً ظهـــره إىل البيـــت . الـــذي علمـــه لـــه هللا وأعالهـــم قـــدراً ســـيد% إبـــراهيم خليـــل هللا

عليـه السـالم حبسـب مـا عّلمهـم آدم  ،اءه مالئكة كل مساء حيث مكـانتهم يف الطهـر والضـيءاملعمور ورا
  .من األمساء -كما أنبأ هللا  -

: إىل هنـا انتهـى مقـامي قـال :وأعالهم قدراً جربيل األمني، وقد وقف عنـد سـدرة املنتهـى وقـال
مثـــل طـــرف (� دمحم أ% لـــو تقـــدمت قـــدر ُأمنلـــة : � أخـــي � جربيـــل أهاهنـــا يـــرتك اخلليـــل خليلـــه؟ قـــال

الخرتقتوأن ،احرتقت) األصبع والـذي قـال  ،عنـد هـذا املكـان هفعلم أن حدود علمـ .ت لو تقدمت 
اخـرتق وجتـاوز   ))النسـاءالنسـاء١١٣١١٣((  ﴾﴾َما َملْ َتُكـْن تـَْعلَـُم وََكـاَن َفْضـُل اiِّ َعَلْيـَك َعِظيمـاً  َوَعلََّمكَ   ﴿﴿ :وجلَّ  عزَّ  له هللا

 ئكــة هللا أن هــذا النــيب الكــرميإىل قــاب قوســني أو أدىن، ليعلمنــا هللا ويعلــم رســل هللا وأنبيــاء هللا ومال
أعالهـم علمـاً، وأفضـلهم مقامـاً، وأرفعهـم تكرميـاً ودرجـة عنـد هللا، لكـن لـيس معـىن  مصـلى هللا عليـه وسـلَّ 

ُ ِمبَـا  َوُهَو َمَعُكمْ   ﴿﴿ :كما قال لنا أمجعني وجلَّ  عزَّ  فا�. وجلَّ  عزَّ  ذلك أن هناك وجه � َّiَأيْـَن َمـا ُكنـُتْم َوا
  ..))احلديداحلديد٤٤((  ﴾﴾  وَن َبِصريٌ تـَْعَملُ 

ننــا وبــني حضــرة هللا ولــذلك تفضــل علينــا وعليــه `لصــالة حــىت نعلــم علــم اليقــني أن القــرب بي  
ال تالشــي مســافات!! لــيس قــرب زمــان ال اجتــاه إىل جهــات!! و ال إذهــاب حــدود و ، وإمنــا القــرب !!و

 قلبـك مـا توسـوس بـه نفسـكبينك وبني هللا أن تدين قلبك يف مناجاتـك حلضـرة هللا، وتغلـق أمـام أذن 
  .مما رأيته أو شهدته أو مسعته من أقوال

أقــرب عــزَّ وجــلَّ  يف قلبــك، وجتــد هللاعــزَّ وجــلَّ  معــك، وجتــد هللا وجــلَّ  عــزَّ  يف حالــة املناجــاة جتــد هللا
الدك  إليك من كل شئ لك أو يف نفسك أو من حولك، أقرب إليك من زوجك الـيت جبـوارك ومـن أو

  ﴿﴿ :أقــرب إىل كــل شــئ مــن نفــس الشــئعــزَّ وجــلَّ  ألنــه ،نفســك الــيت بــني جنبيــكالــذين معــك، بــل مــن 

الَّ تـُْبِصُرونَ َوَحنُْن َأقْـَرُب ِإلَْيِه    . . ))الواقعةالواقعة٨٥٨٥((  ﴾﴾ ِمنُكْم َوَلِكن 

 وأبــــدعها ،وكورهــــا أيــــن هللا؟ يف قلــــب كــــل عبــــد مــــؤمن `�، لــــيس يف الســــموات وإن خلقهــــا
ال خت لــو ذرة مــن عــوامل األرض مــن وجــود قدرتــه، ومــن بصــمة وصــنعها، ولــيس يف األرض وإن كانــت 

وهـو  عليـه السـالمقـال سـيد% موسـى  .يف قلـوب املـؤمننيعـزَّ وجـلَّ  حكمته، ومن إبداع صنعته، لكـن هللا
اله يف قلـوب املـؤمنني، ويف . جتدين عند املنكسرة قلو|م من أجلي: أين أجدك؟ قال � ربَّ : يكلم مو

عـــزَّ وجـــلَّ  املســـلمني، فعنـــدما يعلـــم املـــرء مّنـــا أن عـــني هللا ترعـــاه، وأذن هللا إيقـــان املـــوقنني، ويف إســـالم
رَّ   ﴿ :مطلع على كل ظاهره وخفا�هعزَّ وجلَّ  تسمع حديثه وجنواه، وهللا   ..))طهطه٧٧((  ﴾﴾ َوَأْخَفىيـَْعَلُم السِّ

ال مكـان. يكون يف هذا احلال وليس يف هذا الوقت ال  يكون يف هذا احلال مع هللا بال زمان و و
ال إمكــان ، مســع فــإذا اجتــه إىل أي جهــة وقــال � ربّ   ،))احلديــداحلديــد٤٤((  ﴾﴾ ُكنــُتمْ َوُهــَو َمَعُكــْم َأيْــَن َمــا    ﴿﴿ :حيطــة و
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ـــُث َمـــا    ﴿﴿ :لبيـــك عبـــدي لـــك مـــا تريـــد مـــين: نـــداه ولبـــاه وقـــال   ﴾﴾  فـََولُّـــوْا ُوُجـــِوَهُكْم َشـــْطَرُه  ُكنـــُتمْ َوَحْي
حمصـور ،اجلبـل إن كان يف البحـر أو يف الـرب أو يف. . ))البقرةالبقرة١٤٤١٤٤(( . أو حـىت يف بطـن احلـوت ،أو يف مكـان 

صـلى أمـا مسعـتم قـول رسـولكم : قـال ؟فقد ُسئل رجل من الصاحلني عن أقرب مـا يكـون العبـد مـن ربـه
وهـو يف حالـة السـجود وقـد نسـى  ، ٢٢٢٢٢٢٢٢}}}}}}}}        أَْقَرُب َما َیُكوُن اْلَعْبدُ ِم#ْن َربِّ#ِھ َوُھ#َو َس#اِجدٌ أَْقَرُب َما َیُكوُن اْلَعْبدُ ِم#ْن َربِّ#ِھ َوُھ#َو َس#اِجدٌ أَْقَرُب َما َیُكوُن اْلَعْبدُ ِم#ْن َربِّ#ِھ َوُھ#َو َس#اِجدٌ أَْقَرُب َما َیُكوُن اْلَعْبدُ ِم#ْن َربِّ#ِھ َوُھ#َو َس#اِجدٌ أَْقَرُب َما َیُكوُن اْلَعْبدُ ِم#ْن َربِّ#ِھ َوُھ#َو َس#اِجدٌ أَْقَرُب َما َیُكوُن اْلَعْبدُ ِم#ْن َربِّ#ِھ َوُھ#َو َس#اِجدٌ أَْقَرُب َما َیُكوُن اْلَعْبدُ ِم#ْن َربِّ#ِھ َوُھ#َو َس#اِجدٌ أَْقَرُب َما َیُكوُن اْلَعْبدُ ِم#ْن َربِّ#ِھ َوُھ#َو َس#اِجدٌ         {{{{{{{{  :مهللا عليه وسـلَّ 

يف حالـة  وجـلَّ  عـزَّ  من شوارد األفكار ومن نوازع الـنفس واألهـواء، واشـتغل بكلـه `� كل ما أحاط به
  .الصفاء

عنــدما ابتلعــه احلـوت وكــان يف بطنــه، واحلــوت يف قــاع البحــار واحمليطــات، عليــه الســالم إن يـونس 
  ﴿﴿ :نـه يقـولفماذا قال حلضرة هللا؟ كأنه يف قاب قوسـني أو أدىن وهـو يف حـال املناجـاة أل !!%جى هللا

الَّ َأنـــَت  هللا عليـــه  مـــا الـــدليل علـــى ذلـــك؟ ردَّ  ..))األنبيـــاءاألنبيـــاء٨٧٨٧((  ﴾﴾الظَّـــاِلِمنيَ  ُســـْبَحاَنَك ِإّينِ ُكنـــُت ِمـــنَ الَّ ِإلَـــَه ِإ
َنا َلهُ   ﴿﴿ :وجلَّ  عزَّ  حيث قال نَـاُه ِمـَن اْلغَـمِّ وََكـَذِلَك نُنِجـي اْلُمـْؤِمِنَني  فَاْسَتَجبـْ اسـتجاب   ،))األنبيـاءاألنبيـاء٨٨٨٨((  ﴾﴾َوَجنَّيـْ

ال  وجـلَّ  عـزَّ  له وهو يف بطـن احلـوت ليعلمنـا ال يفصـله عنـك حـدود و أنـه لـيس بينـك وبينـه مسـافات، و
ال جهات، وإمنا الذي بينك وبني هللا هـو الـذنوب والعيـوب الـيت تُغطـي علـى صـفحة القلـب  حواجز و

حجاب قلبـك  وجلَّ  عزَّ  فإذا أزلت الذنوب `لتوبة النصوح وأزلت العيوب بكثرة الذكر �، كشف هللا
فكنــت مــن أهــل احلضــرة العليــة فتنــاجي هللا وتســمع تلبيــة هللا لنــدائك وأنــت يف املناجــاة أو وأنــت يف 

  .الصالة
إن العبد إذا أذنب ذنباً كان نكتة س#وداء عل#ى قلب#ھ ف#إذا إن العبد إذا أذنب ذنباً كان نكتة س#وداء عل#ى قلب#ھ ف#إذا إن العبد إذا أذنب ذنباً كان نكتة س#وداء عل#ى قلب#ھ ف#إذا إن العبد إذا أذنب ذنباً كان نكتة س#وداء عل#ى قلب#ھ ف#إذا إن العبد إذا أذنب ذنباً كان نكتة س#وداء عل#ى قلب#ھ ف#إذا إن العبد إذا أذنب ذنباً كان نكتة س#وداء عل#ى قلب#ھ ف#إذا إن العبد إذا أذنب ذنباً كان نكتة س#وداء عل#ى قلب#ھ ف#إذا إن العبد إذا أذنب ذنباً كان نكتة س#وداء عل#ى قلب#ھ ف#إذا         {{{{{{{{: مى هللا عليه وسلَّ صلَّ يف ذلك يقول ولذا 

بَـْل رَاَن َعلَـى َكـالَّ   ﴿﴿: :   وجـلَّ  عـزَّ         م تلى ق#ول هللام تلى ق#ول هللام تلى ق#ول هللام تلى ق#ول هللام تلى ق#ول هللام تلى ق#ول هللام تلى ق#ول هللام تلى ق#ول هللاثثثثثثثث                ))))یعني الغطاء أو الستاریعني الغطاء أو الستاریعني الغطاء أو الستاریعني الغطاء أو الستار    ((((توالت الذنوب فذاك الران توالت الذنوب فذاك الران توالت الذنوب فذاك الران توالت الذنوب فذاك الران توالت الذنوب فذاك الران توالت الذنوب فذاك الران توالت الذنوب فذاك الران توالت الذنوب فذاك الران 
ِـْم يـَْوَمئِـٍذ لََّمْحجُ   .قـُُلوِ|ِم مَّا َكانُوا َيْكِسُبونَ  مـن أيـن  اً إذ  ..٣٣}}}}}}}}) ) املطففـنياملطففـني١٥١٥--١٤١٤((    ﴾﴾وبُـوَن َكـالَّ ِإنـَُّهـْم َعـن رَّ|ِّ

حمــوت الــذنوب كمــا أنبــأ هللا يف الكتــاب، فــإذوذلــك   ،!!احلجــاب؟ مــن العيــوب والــذنوب � أحبــاب ا 
الســتغفار وأزلـــت العيــوب بكثــرة الــذكر � يف الليـــل ويف النهــار، ورفعــت احلجـــب  ،`لتوبــة والنــدم وا
  .... ، لباكواألستار كلما قلت � ربّ 

        ی#ا ربَّ ی#ا ربَّ ی#ا ربَّ ی#ا ربَّ ی#ا ربَّ ی#ا ربَّ ی#ا ربَّ ی#ا ربَّ         ::::::::كلم#ا احتج#ت إل#ى ش#ئ قل#تكلم#ا احتج#ت إل#ى ش#ئ قل#تكلم#ا احتج#ت إل#ى ش#ئ قل#تكلم#ا احتج#ت إل#ى ش#ئ قل#تكلم#ا احتج#ت إل#ى ش#ئ قل#تكلم#ا احتج#ت إل#ى ش#ئ قل#تكلم#ا احتج#ت إل#ى ش#ئ قل#تكلم#ا احتج#ت إل#ى ش#ئ قل#ت{ { { { { { { { :  رضـي هللا عنـهُ ويف هذا يقـول سـيدي جعفـر الصـادق 

 وقـال اإلمـام علـي ........}}}}}}}}مي إال وأجد ھذا الش#ئ بج#واريمي إال وأجد ھذا الش#ئ بج#واريمي إال وأجد ھذا الش#ئ بج#واريمي إال وأجد ھذا الش#ئ بج#واريمي إال وأجد ھذا الش#ئ بج#واريمي إال وأجد ھذا الش#ئ بج#واريمي إال وأجد ھذا الش#ئ بج#واريمي إال وأجد ھذا الش#ئ بج#واريفما استتم كالفما استتم كالفما استتم كالفما استتم كالفما استتم كالفما استتم كالفما استتم كالفما استتم كال        ........عبدك جعفر یحتاج إلى كذاعبدك جعفر یحتاج إلى كذاعبدك جعفر یحتاج إلى كذاعبدك جعفر یحتاج إلى كذاعبدك جعفر یحتاج إلى كذاعبدك جعفر یحتاج إلى كذاعبدك جعفر یحتاج إلى كذاعبدك جعفر یحتاج إلى كذا
إذا دعوت أج#ابني، وإذا طلب#ت إذا دعوت أج#ابني، وإذا طلب#ت إذا دعوت أج#ابني، وإذا طلب#ت إذا دعوت أج#ابني، وإذا طلب#ت إذا دعوت أج#ابني، وإذا طلب#ت إذا دعوت أج#ابني، وإذا طلب#ت إذا دعوت أج#ابني، وإذا طلب#ت إذا دعوت أج#ابني، وإذا طلب#ت { { { { { { { { : كيف حالك مع هللا؟ قال  :عندما سألوهوكرم هللا وجهه  رضي هللا عنهُ 

  .}}}}}}}}        افتتحني بالكالمافتتحني بالكالمافتتحني بالكالمافتتحني بالكالمافتتحني بالكالمافتتحني بالكالمافتتحني بالكالمافتتحني بالكالم        أعطاني، وإذا سكتُّ أعطاني، وإذا سكتُّ أعطاني، وإذا سكتُّ أعطاني، وإذا سكتُّ أعطاني، وإذا سكتُّ أعطاني، وإذا سكتُّ أعطاني، وإذا سكتُّ أعطاني، وإذا سكتُّ 
ال تـدفع لـه الرسـوم و  ،فكانت حكمة الصـالة لـنعلم أن هللا معنـا حممـول  لـيس فالصـالة تليفـون 

جنـدة  .له وقت معلوم، ختاطـب بـه يف أي زمـان ومكـان احلـي القيـوم، وجتـده أقـرب إليـك مـن كـل شـئ
  .إهلية ملن يستغيث |ا يف كل بلية

}}}}}}}}؟؟؟؟    ؟؟؟؟    فننادی#ھفننادی#ھفننادی#ھفننادی#ھفننادی#ھفننادی#ھفننادی#ھفننادی#ھ        أم بعی#دٌ أم بعی#دٌ أم بعی#دٌ أم بعی#دٌ أم بعی#دٌ أم بعی#دٌ أم بعی#دٌ أم بعی#دٌ         ؟؟؟؟؟؟؟؟فنناجی#ھفنناجی#ھفنناجی#ھفنناجی#ھفنناجی#ھفنناجی#ھفنناجی#ھفنناجی#ھ        قری#بٌ قری#بٌ قری#بٌ قری#بٌ قری#بٌ قری#بٌ قری#بٌ قری#بٌ ن#ا ن#ا ن#ا ن#ا ن#ا ن#ا ن#ا ن#ا أربُّ أربُّ أربُّ أربُّ أربُّ أربُّ أربُّ أربُّ { { { { { { { { : قـال قـوم � رسـول هللا
فنـزل يف احلـال تلكــس  ٤

ـــا َســـأََلكَ َوِإَذا   ﴿﴿ :إهلـــي مـــن الواحـــد املتعـــال ـــاِن ِعَب اِع ِإَذا َدَع ـــَوَة الـــدَّ ـــٌب ُأِجيـــُب َدْع ـــِإّينِ َقرِي ِدي َعـــينِّ َف

                                      
 .ابن حيانعن ابن مسعود رواه أبو يعلى يف صحيح   ٢
  .عن أيب هريرة رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة وقال الرتمذي هذا حديث حسن صحيح  ٣
حمموع فتاوى ابن تيمية ٤   منازل السالكني بني إ�ك �بد و إ�ك نستعني، 



   الھدى اإلسالمى فى اإلنفاق     : اإلسراءشھر رجب و:   

  .ادعوا هللا وأنتم موقنون `إلجابة ..))البقرةالبقرة١٨٦١٨٦((  ﴾﴾فـَْلَيْسَتِجيُبوْا ِيل َوْليـُْؤِمُنوْا ِيب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن 
        ::::الخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیة

ال  .املوحـدين احلمد � الذي هدا% إىل هـذا اخلـري، وجعلنـا مـن خيـار عبـاده ال إلـه إ وأشـهد أن 
ال شريك له، يوالينـا `خلـري،  وأشـهد أن سـيد% دمحماً ، ويصـرف عنـا الـبالء يف كـل طرفـة عـنيهللا وحده 

لتنزيــه احلقيقــي للحميــد اÂيــدهللا ورســولُ  عبــدُ  ركْ  مْ وســلِّ اللهــم صــلِّ  .ه، جــاء% بشــهادة التوحيــد ̀و  ̀و
يعـاً مـن حزبـه يـوم لقـاءك `�، ونور هللا الدال علـى هللا، واجعلنـا مجعلى سيد% دمحم، بيت هللا املعمور 

  ... أما بعد .� هللا
كــان فضــل هللا علينــا `إلســراء عظيمــًا، فــإن مــن قبلنــا قــد ضــلوا   :فيــا عبــاد هللا مجاعــة املــؤمنني

ال إذا ذهب إىل هذا ا ال متحى إ حلائط وبكـى الطريق فجعلوا حائطاً للبكاء ملن أراد أن متحى ذنوبه، و
الدموع، واآلخرين جعلوا التوبة مربوطة بقلب رجل يذهبون إليه وجيلسون بني يديه ويعرتفون لـه دون 

حمو ذنو|م أو عدم قبول توبتهم، لكن هللا جتلى لنـا فلـم جيعـل بيننـا وبينـه مكـان  ،هللا بذنو|م ويف يده 
ال حــائط وإمنــا هللا معنــا حيثمــا توجهنــا ال حــاجز و ال زمــان و وهــو يف قبلتنــا حينمــا صــلينا، ويســمع  ،و
ال حيتـاج إىل واسـطة بيننـا   وجـلَّ  عـزَّ  نداء% إذا %دينا على أي حـال كنـا، ويف أي زمـان كنـا، أخـرب% Åنـه 

ال أن نزيل اجلفا الذي على القلوب، ومنحو الستائر اليت حتجب القلـوب عـن حضـرات عـالم  ،وبينه إ
ال يزال هللا منك . الغيوب ال يـزال لسـانك رطبـاً بـذكرهمث بعد ذلك   ،على `ل تذكره أينما توجهت، و

فتكون يف أي مكان ويف أي زمان وأنت على أي لـون وعلـى أي شـكل وعلـى أي حـال فقـري أم غـين 
مــا الــذي جيعلــك قريبــاً مــن هللا؟ أن . وجــلَّ  عــزَّ  املهــم هــو تقــوى هللا، هــي الــيت تقربــك مــن هللا، ال يهــم

ال حتتاج بعـد ذلـك إىل أحـد وتقوى ،تعمر قلبك `إلميان وهللا  ،هنـافلـو ملكـت التقـوى وأنـت ها ،هللا 
ويلبيــك فيمــا أردت، وإذا كــان معــك مــال وذهبــت إىل احلــرم الشــريف وطفــت  ،معــك حيثمــا حتــدثت

فهـل يكرمـك هللا كمـا يكـرم  ،وعـن الـدين لكـن قلبـك مشـغول `لـدنيا عـن هللا حوله بدل املـرة سـبعني
َا   ﴿﴿ :وجلَّ  عزَّ  ه قالألن. ال !عباده املتقني؟     ..))املائدةاملائدة٢٧٢٧((  ﴾﴾اiُّ ِمَن اْلُمتَِّقَني  يـَتَـَقبَّلُ ِإمنَّ

ُكْنُت أَِبی#ُت َم#َع ُكْنُت أَِبی#ُت َم#َع ُكْنُت أَِبی#ُت َم#َع ُكْنُت أَِبی#ُت َم#َع ُكْنُت أَِبی#ُت َم#َع ُكْنُت أَِبی#ُت َم#َع ُكْنُت أَِبی#ُت َم#َع ُكْنُت أَِبی#ُت َم#َع         {{{{{{{{        :قـالاَألْسَلِميُّ   رَبِيَعَة ْبُن َكْعبٍ   إذ يروى سيد% الكرميوانظر إىل عظمة النيب 

أَْو أَْو أَْو أَْو أَْو أَْو أَْو أَْو : : : : : : : : َق#الَ َق#الَ َق#الَ َق#الَ َق#الَ َق#الَ َق#الَ َق#الَ         ،،،،،،،،َقتَ#َك ِف#ي اْلَجنَّ#ةِ َقتَ#َك ِف#ي اْلَجنَّ#ةِ َقتَ#َك ِف#ي اْلَجنَّ#ةِ َقتَ#َك ِف#ي اْلَجنَّ#ةِ َقتَ#َك ِف#ي اْلَجنَّ#ةِ َقتَ#َك ِف#ي اْلَجنَّ#ةِ َقتَ#َك ِف#ي اْلَجنَّ#ةِ َقتَ#َك ِف#ي اْلَجنَّ#ةِ أَْس#أَلَُك ُمَراَف أَْس#أَلَُك ُمَراَف أَْس#أَلَُك ُمَراَف أَْس#أَلَُك ُمَراَف أَْس#أَلَُك ُمَراَف أَْس#أَلَُك ُمَراَف أَْس#أَلَُك ُمَراَف أَْس#أَلَُك ُمَراَف : : : : : : : : َفقُْلتُ َفقُْلتُ َفقُْلتُ َفقُْلتُ َفقُْلتُ َفقُْلتُ َفقُْلتُ َفقُْلتُ         ،،،،،،،،لْ لْ لْ لْ لْ لْ لْ لْ سَسَسَسَ    سَسَسَسَ    : : : : : : : : ييييييييَفَقاَل لِ َفَقاَل لِ َفَقاَل لِ َفَقاَل لِ َفَقاَل لِ َفَقاَل لِ َفَقاَل لِ َفَقاَل لِ . . . . . . . . َرُسوِل اIِّ، َفأَتَْیتُھُ ِبَوُضوِئِھ َوَحاَجِتھِ َرُسوِل اIِّ، َفأَتَْیتُھُ ِبَوُضوِئِھ َوَحاَجِتھِ َرُسوِل اIِّ، َفأَتَْیتُھُ ِبَوُضوِئِھ َوَحاَجِتھِ َرُسوِل اIِّ، َفأَتَْیتُھُ ِبَوُضوِئِھ َوَحاَجِتھِ َرُسوِل اIِّ، َفأَتَْیتُھُ ِبَوُضوِئِھ َوَحاَجِتھِ َرُسوِل اIِّ، َفأَتَْیتُھُ ِبَوُضوِئِھ َوَحاَجِتھِ َرُسوِل اIِّ، َفأَتَْیتُھُ ِبَوُضوِئِھ َوَحاَجِتھِ َرُسوِل اIِّ، َفأَتَْیتُھُ ِبَوُضوِئِھ َوَحاَجِتھِ 

##ُجودِ         َف##أَِعنِّي َعَل##ىَف##أَِعنِّي َعَل##ىَف##أَِعنِّي َعَل##ىَف##أَِعنِّي َعَل##ىَف##أَِعنِّي َعَل##ىَف##أَِعنِّي َعَل##ىَف##أَِعنِّي َعَل##ىَف##أَِعنِّي َعَل##ى: : : : : : : : َق##الَ َق##الَ َق##الَ َق##الَ َق##الَ َق##الَ َق##الَ َق##الَ ،،،،    ،،،،    ُھ##َو ذَاكَ ُھ##َو ذَاكَ ُھ##َو ذَاكَ ُھ##َو ذَاكَ ُھ##َو ذَاكَ ُھ##َو ذَاكَ ُھ##َو ذَاكَ ُھ##َو ذَاكَ : : : : : : : : قُْل##تُ قُْل##تُ قُْل##تُ قُْل##تُ قُْل##تُ قُْل##تُ قُْل##تُ قُْل##تُ         ،،،،،،،،َغْی##َر ٰذِل##َك؟َغْی##َر ٰذِل##َك؟َغْی##َر ٰذِل##َك؟َغْی##َر ٰذِل##َك؟َغْی##َر ٰذِل##َك؟َغْی##َر ٰذِل##َك؟َغْی##َر ٰذِل##َك؟َغْی##َر ٰذِل##َك؟ ##ُجودِ َنْفِس##َك ِبَكثْ##َرةِ السُّ ##ُجودِ َنْفِس##َك ِبَكثْ##َرةِ السُّ ##ُجودِ َنْفِس##َك ِبَكثْ##َرةِ السُّ ##ُجودِ َنْفِس##َك ِبَكثْ##َرةِ السُّ ##ُجودِ َنْفِس##َك ِبَكثْ##َرةِ السُّ ##ُجودِ َنْفِس##َك ِبَكثْ##َرةِ السُّ ##ُجودِ َنْفِس##َك ِبَكثْ##َرةِ السُّ فدلــه علــى الطريــق         ،،،،،،،،٥٥٥٥٥٥٥٥}}}}}}}}        َنْفِس##َك ِبَكثْ##َرةِ السُّ
  .صلوات هللا وسالمه عليهالصحيح 

فـارجع إليـه وتـب إليـه  ،وجـلَّ  عـزَّ  عنهسهوت أو نسيت أو غفلت أو شغلت `لدنيا أنت فإذا 
رِيَن  َوحيُِبُّ حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني   ﴿﴿  وجلَّ  عزَّ  وهو   .>> مث الدعاء<< ...  ..))البقرةالبقرة٢٢٢٢٢٢((  ﴾﴾اْلُمَتَطهِّ
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