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 و زيدبفضيلة الشيخ فوزي محمد أ 

 عيػ نجع الطوا الظهر ػ الحاج على طايعدرس 
 ىػ 0347ربيع آخر  22موافق  7/2/2102يـو األحد 

 )أىل اإليماف الحق(
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
نزؿ علينا من بياف القرآف ما ىو شفاٌء لنا وللمؤمنين أجمعين من داٍء الذي أ الحمد هلل

 يشغلنا ويهمنا في ىذا الزماف.
جعل اهلل عز وجل طاعتو عين طاعة والصالة والسالـ على نبي الُهدى والرشاد الذي 

 وقاؿ لنا في شأنو:اهلل، 
 .النساء(21) "َمْن ُيِطِع الرَُّسوَؿ فَػَقْد َأطَاَع اهلل"

 والذي نزَّه اهلل لسانو عن الهوى:سيدنا محمد المبلّْغ باهلل عن اهلل 
 )النجم(. (3) "ِإْف ُىَو ِإال َوْحٌي يُوَحى( 4) َوَما يَػْنِطُق َعِن اْلَهَوى"

لي الهمم العظاـ وكل من تبعهم و صلى اهلل عليو وعلى آلو الكراـ وعلى صحابتو أُ 
اجمعنا وإياىم أجمعين في مستقر رحمتك في و ى ىذا الهدى والرشاد وعلينا معهم، عل

 دار السالـ آمين يا رب العالمين.
وال يوجد مؤمن لو نحن مطالبين أجمعين بالتدبر والتذكر والتفكر في كتاب اهلل، 

 إعفاء من ىذه القضية الربانية:
بػَُّروا َآيَاتِوِ "  ص(.22) "ِكَتاٌب َأنْػَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌؾ ِلَيدَّ

ونسمع اهلل عز وجل فيو، ىذا الكتاب لماذا؟ ليتدبروه ويفقهوه ويعلموا مراد  أنزلنا
من  من معناىا، فال يوجد أحدٌ  ف نعرؼ شيئاً ولو قليالً آليات مرارًا وتكرارًا لكن البد أا

معاني كالـ اهلل، ولكن كٌل يعبّْر على قدره بما شرح اهلل عز وجل األولين واآلخرين يحيط ب
 صدره.



2 

كانت أوؿ غزوة في اإلسالـ بين بدر  يات نزلت عقب غزوة بدر، وغزوة ىذه اآل 
المسلمين وأىل مكة من الكافرين الذي ىم قريش ومن يتبعها ػ ولن أسوؽ الواقعة ألنكم 

 سريعة ألسباب نزوؿ ىذه اآليات.تعلمونها ولكن نريد أف نأخذ صورة 
و الكراـ، فكانوا صحب ومعو ثالثمائة وتسعة من صلى اهلل عليو وسلَّمخرج النبي 
جارية لقريش تعوّْضهم ما استلبوه من أمواؿ المسلمين في مكة، فقد يقصدوف قافلة ت

استولوا على دورىم، وعلى تجارتهم في مكة، وعلى أموالهم، ولم يسمحوا لهم بالخروج 
راد شيئاً آخر وال يكوف إال من يُدبره من وىم أرادوا ذلك واهلل عز وجل أ، منها بشيئ

 وؿ للشيئ كن فيكوف، وىذه تعلمنا أوؿ شيئ.يق
وال لمن حولك إال ما يقدره أنت في التدبير والرب في التقدير وال يحدث لك 

اللطيف الخبير عز وجل، فهل ال ندبر؟ ال ندبر ولكن نرضى بما قسم اهلل لنا إذا جاء 
 خالؼ تدبيرنا:

 )إرضى بما قسم اهلل لك تكن أغنى الناس(.
وجل أف تكوف ىذه غزوة فيها إعالٌء لشأف اإلسالـ والمسلمين، كانوا فقدَّر اهلل عز 

ورواية  قلة قليلة، في رواية كانوا ثالثمائة وتسعة، وفي رواية ثالثمائة وإحدى عشر،
 ثالثمائة وثالثة عشر على إختالؼ الروايات.

يال قلبوف كر جماؿ ال تزيد عن سبعين جماًل، ي ولم يكن معهم إال فرسين إثنين، وبضع
ياًل ويمشي قلياًل، والكفار خرجوا بما يقرب من ألف مقاتل ويمشوف قليال، فهذا يركب قل

وُمجهزين بالعتاد، وكانت ىذه في الجزيرة العربية أوؿ معركة يحدث دججين بالسالح، مُ 
 فيها تنظيم للجيش العسكري ألف قائد المعركة ىو حضرة النبي.

عض وكما تصير، ولكن حضرة النبي قاؿ: يهجموف على بألف الجيوش كانت ىمجية و 
وزَّع الُجند، الشباب في المقدمة وىؤالء ليقاتلوا المقاتلين معهم الفتوة ومعهم ف ال

والشيوخ في المؤخرة يحموف األماكن التي يُعسكر فيها  الشجاعة ومعهم البأس،
 المجاىدين إذا رجعوا فيكونوف حماية لهم.
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بالنصر متوجهاً لرب العالمين يدعو اهلل عز وجل  ودارت المعركة كاف دوره في خيمتو 
 وانتصر المؤمنوف وفرَّ الكافروف، وانقسم الجيش إلى ثالثة أقساـ:للمؤمنين، 

 من الكافرين ليقضي عليهم.ين للفارّْ  تبعقسٌم 
يقيم فيو المشركين ليستلب ما فيو من غنائم أتوا  وقسٌم دخل المعسكر الذي كاف

 أو جمااًل أو طعاماً أو غيره.مواًل أو عتادًا، أو أ الحاً بها وتركوىا، إف كاف س
بقي يحرس حضرة النبي خوفاً من ىجمة مرتدَّة يكوف فيها خطورة على حضرة  وقسمٌ 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمالنبي 
والغنيمة يعني: رين نسميها الغنيمة ػ ف، واألشياء التي أخذوىا من الكاإنتهت المعركة
من أي نوٍع من أنواع من األنواع إف كاف و بعد القتاؿ، ين أثناء القتاؿ أما نأخذه من المقاتل

الفيئ، وىذا ما نأخذه  وىناؾ شيٌئ آخر في الشريعة إسمو أو خيرات أو غيره، اً سالح
 .بدوف قتاؿ، فلو دخلنا بلداً بدوف قتاؿ وال حرب فهذا إسمو الفيئ

روا مع بعضهم فتنازعوا أتوا الغنيمة الجماعة الذين كانوا في المعسكر، وحض
أثناء القتاؿ كانوا كرجٍل ليعرفنا ربنا أف التنازع في أي مكاف وزماف سببو الدنيا، واختلفوا، 

ئم قالوا: واحد قلوبهم متوحدّْة، وبعد القتاؿ الجماعة الذين دخلوا المعسكر وأخذوا الغنا
: نحن أولى بها ألننا الذين الفارّْين قالوا، والجماعة الذين تتبعوا إنها لنا ألننا جمعناىا

والجماعة الثالثة قالوا: نحن كنا في تتبعناىم وحاربناىم وجعلناىم يفروا من الميداف، 
 ، واحتدـ الخالؼ واشتد الخالؼ.حراسة النبي

في وجود حضرة النبي  ، كيف تتنازعوفصلى اهلل عليو وسلَّمإف معكم حضرة النبي 
 :صلى اهلل عليو وسلَّموقد قاؿ 
 نبي ال ينبغي التنازع(. )عند

ُهمْ " ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَػْنِبُطونَُو ِمنػْ " َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِؿ َوِإَلى ُأوِلي االْمِر ِمنػْ
 النساء(.24)

 إذىبوا إلى حضرة النبي وأعرضوا عليو األمر وأنتهي كل شيء، وتسألوه: ما رأيك ؟
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الخالفات إلى يـو القيامة بين المسلمين والمؤمنين في  لكن عرفنا ربنا لكي نعرؼ أف سر  
، والحرص على الدنيا والحرص على أخذ الحظ الوفير من كل مكاف سببو حب الدنيا

 مقتنيات الدنيا.
راحوا لحضرة النبي بعد أف إختلفوا، فسألوه: ماذا  فلما لم يجدوا لخالفهم حاًل،

 نفعل؟ فنزلت ىذه اآليات من اهلل عز وجل:
 األنفاؿ(.0) "ْسأَُلوَنَك َعِن االنْػَفاؿِ يَ "

 :أخذىا منهمفىي ليست لهؤالء وال لهؤالء وال لهؤالء، 
 األنفاؿ(.0) "ُقِل االنْػَفاُؿ هلل َوالرَُّسوؿِ "

صلى اهلل عليو نضعها كما يريدوف، نزع اهلل منهم ىذا األمر وجعلو في يد رسولو 
 ، بعد ذلك أوصاىم وأوصانا كلنا:وسلَّم

 األنفاؿ(.0) "ُقوا اهلل َوَأْصِلُحوا َذاَت بَػْيِنُكمْ فَاتػَّ "
تآلف لاهلل عز وجل لعباده المؤمنين: اإلصالح بين المؤمنين وا أىم شيئ يحرص عليو

والتوادد والمحبة، وأف يكوف بين المؤمنين وفاؽ واتفاؽ، وأف ال يكوف بينهم خالؼ وال 
 ـ عن طريق رب البرية.شقاؽ، أف اليكوف بينهم عصبيات جاىلية، وال تشرذ

 وعلى رأي بعض الصالحين:
عز وجل وال يريدوف  مٍر واحد ذكره الواحد، ولكن عند ألناس تعتصم بأشياء كثيرةا

 تنفيذه:
 آؿ عمراف(.014) "َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهلل َجِميًعا َوال تَػَفرَُّقوا"

نا بهذه اآلية فهل باهلل عليكم لو أننا في مجتمعنا ومجتمع المسلمين كلهم استمسك
أو طائفة وطائفة؟ أو فئة وفئة؟ لكننا وقفنا عند ىذه اآلية يوجد خالٌؼ بين مسلم ومسلم؟ 

 ونسيناىا وأىملناىا، فأمرىم اهلل عز وجل أف يصلحوا ذات بينهم.
إلى أف أعلى واسمى قربة يتقرب بها  صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك أشار نبينا الكريم 

ف كاف طواؿ ـ الليل وأعلى من صياـ النوافل وإوجل ليناؿ وأعلى من قيا العبد إلى اهلل عز
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صلى اهلل عليو العاـ، وأعلى من ىذه العبادات أف يمشي باإلصالح بين المسلمين، قاؿ  
 :وسلَّم

)أال أدلكم على ما ىو خيٌر لكم من الصالة والصياـ والصدقة ػ وىنا يقصد النوافل 
للحديث ونوجهو وجهًة ُأخرى، يعني أفضل من صالة ننتبو ألف الفرائض مفروٌغ منها حتى 

 زكاة الفريضة ال.لكن النوافل وأفضل من صياـ النوافل وأفضل من صدقة التطوع، 
رسوؿ أال أدلكم على ما ىو خيٌر لكم من الصالة والصياـ والصدقة؟ قالوا: بلى يا )

حلق الشعر ولكن ، ال أقوؿ تذات البين ىي الحالقة أال إف اهلل، قاؿ: إصالح ذات البين،
 تحلق الدين(.

 أال يحدث ذلك اآلف؟ ما الذي أوىى وأضعف صفوؼ المسلمين في ىذا الزماف؟
 .لطائفية والُفرقة والمنازعات في كل الجهاتااإلنقسامات والخالفات و 

جميعاً حتى ولو لم يستدعينا واحٌد  إلى أف نُهبَّ  صلى اهلل عليو وسلَّمفدعانا النبي 
نا لإلصالح بني المتخاصمين، وأظن ألطائفتين، فنحن نذىب من تلقاء أنفسنا نتطوع من ا

 .نتم كذلك رأيتموهرأيتو وأنا صغير وأ
حولهم ال كاف من  كل أو تخاصم أخوين، كاف  إذا تخاصم جارين كنا في أي بلد 

ػ فهذا  زعالنين؟ ال نكوف موجودين وىؤالء القـو يبيتوفكيف يستريح حتى يبيتا متصافيين،  
ويمشوف في جماعة إلى أف يجعلوا ىذه لجماعة صحتها اإليمانية من ىنا وذاؾ من ىناؾ، 

 كما ذكر اهلل عز وجل:
 آؿ عمراف(.014) "فَأَلََّف بَػْيَن قُػُلوِبُكمْ "

ليناؿ رضاه  ىذه يا أحبة أفضل القربات يتقرب بها العبد إلى مواله جل في عاله
على الفتن بين المؤمنين ويقضي على ي ىذه، ألنو يقضي ولياء اهلل، ىويكوف من ُكمَّل أ

والحقد من وينزع الغل  بين المسلمين، وُيصفّْي األفئدة، الكراىية والبغض الذي يحدث
 صدور المؤمنين وىذا الذي دعا إليو رب العالمين عز وجل.

ىو فالبد أف الذي يكوف معو ويعتمد عليو ويركز عليو وطبعاً من يمشي في ىذا األمر 



6 

 سالح العفو ألنو البد أف يعفوف عن بعضهم. 
 عندما نزلت ىذه اآلية ماذا قاؿ لهم؟ صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك حضرة النبي 

 كاف جالساً بينهم ػ قاؿ:
متي يقوؿ أحدىما: يا رب خذ لي بحقي من ىذا، فقاؿ اهلل تعالى: )رأيت إثنين من أُ 

من فضة وذىٍب مكللة باللؤلؤ والجواىر،  أُنظر ماذا ترى؟ قاؿ: أرى قصوراً في الجنة
قاؿ: أنت،  فيقوؿ: لمن ىي يا رب، قاؿ: لمن يملك الثمن، قاؿ: ومن يملك الثمن؟

فخذ بيد أخيك يا رب عفوُت عنو، قاؿ: قاؿ: كيف يا رب؟ قاؿ: بعفوؾ عن أخيك، قاؿ: 
 بينكم(.: فاتقوا اهلل وأصلحوا ذات صلى اهلل عليو وسلَّموأدخال معاً الجنة، قاؿ 

و خصومة يستطيع حسمها وال يتقدـ، فيؤاخذه ربو على قضية أفالمؤمن من يرى 
يريد لماذا؟ ألف المؤمن ذلك ويلومو حضرة النبي صلوات ربي وتسليماتو عليو على ذلك، 

 عز وجل.يكوف من أىل المقامات والدرجات الُعلى عند اهلل أف دائماً 
 فعلينا كما قاؿ لنا ربنا:

 األنفاؿ(.0) "ا اهلل َوَرُسوَلُو ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ َوَأِطيُعو "
ويجعلوىا أىم العبادات النفلية التي يتقربوف بها إلى رب في ىذه القضية  وفويمشي

 البرية عز وجل.
يجعلها على بالك على الدواـ، وقد كانت وظيفة وال زالت وظيفة الصالحين، ولذلك 

صالحين في ىذا الزماف، لولياء اهلل الك فهو من ُكمَّل أف من يمشي في ذاهلل أأنا أرى بنور 
ما أمر بو اهلل وما طلبو رسوؿ اهلل وما كاف عليو الصحابة وأغبطو على ذلك ألنو يفعل 

 ف، وىم المؤمنين الصادقين.البررة الكراـ والسلف الصالح في كل زماف ومكا
: أف لهم بنا وصفهم وقاؿوكلنا طبعاً نريد أف نكوف من المؤمنين الصادقين والذين ر 

 هم درجات عالية ومنزلة كريمة وأيضاً مع ذلك مغفرٌة ورحمٌة من اهلل عز وجل.عند رب
 فيقوؿ: صلى اهلل عليو وسلَّمىذه الدرجات يحدّْث عنها رسوؿ اهلل 

 ىل الجنة كما تضيئ الشمس ألىل الدنيا(.)إف من المؤمنين رجاٌؿ يضيئ ُحسنهم أل
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 وفي رواية ُأخرى: 
 أىل الغرؼ ىؤالء في الدرجات الُعليا من الجنة:ف أىل الُغرؼ ػ و إ)
 الزمر(.21) "ُغَرٌؼ ِمْن فَػْوِقَها ُغَرٌؼ َمْبِنيٌَّة َتْجِري ِمْن َتْحِتَها االنْػَهارُ "

 وىي التي سيكوف فيها عباد الرحمن، وما جزاؤىم؟
 الفرقاف(.77) "ُيْجَزْوَف اْلُغْرَفَة ِبَما َصبَػُروا"

 صلى اهلل عليو وسلَّمحبيبنا العظيمة النورانية، وأىل ىذه الغرؼ  غرؼالىذه  ىي
 يقوؿ:

كما يظهر النجم الغابر ػ يعني الباىت في السماء إف أىل الغرؼ يترآوف الصالحين  )
 من ُعلو المنزلة ػ ثم قاؿ: ومنهم أبو بكر وعمر أنِعم بهما(.

احد في الجنة يرى أنو ال ألف ليس فيها ُحزف فربنا عز وجل جعل كل و و أىل الجنة 
أنو في  خير أعظم مما ىو فيو، ال يرى من فوقو، ومن كاف فوؽ يرى ما تحتو فيحمد اهلل

منزلٍة أعلى وال يرى ما فوقو ألنو يحزف والجنة ليس فيها ُحزف، وأوؿ اإلنساف ما يدخل 
 الجنة يقوؿ:

 فاطر(.43) "اْلَحْمُد هلل الَِّذي َأْذَىَب َعنَّا اْلَحَزفَ "
 الذين منهم أبو بكر وعمرالصادؽ فيقوؿ: أف أىل ىذه الغرؼ سيروف أىل اإليماف 

رفعة درجاتهم و نهم المسافة بعيدة لُعلو شأكما نرى نجم خافت وباىت في السماء، يعني 
 عند اهلل عز وجل.

ىؤالء الجماعة سيرتقوف إلى ىذه الدرجات ولماذا وبماذا؟ بهذه األوصاؼ التي 
 في ىذه اآليات الكريمة.م الخالؽ وصفهم بها الكري

 من من المؤمنين الذي يرتقي لهذا لمقاـ؟
 اإلنفاؿ(.2) "ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوفَ "

 أوؿ صفة من صفاتهم:
َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم َآيَاتُُو زَاَدتْػُهْم ِإيَمانًا َوَعَلى رَبِّْهْم  "الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اهلل َوِجَلْت قُػُلوبُػُهمْ "
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 اإلنفاؿ(.2) يَػتَػوَكَُّلوفَ  
لشدة في القلوب  نزعاجٌ عندما يسمعوا إسم اهلل تقشعر األبداف ويحدث خوٌؼ وإ
 معرفتهم بالحبيب المحبوب عز وجل.

 واحد ينتبو ويسأؿ: ىناؾ آية تقوؿ:
 الرعد(.22) "الَِّذيَن َآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُػُلوبُػُهْم ِبذِْكِر اهللِ "

يعني قهره وشدتو، خافت لو: نعم ػ إذا واجههم بجاللو فما ىذه وىذه، أقوؿ 
فال تعارض بين اآليتين،  القلوب، وإذا واجههم بجمالو ولطفو، إطمانت وأنست القلوب،
 فهذه مواجهة واألخرى مواجهة ُأخرى.

نو ىو الذي يمنع النفس من المخالفة لرب العزة عز وجل أل ذكره اهلللكن الوجل 
بعد يسوقها الوجل، والذي يطمئنها شيطاف، فالبد في البادية أف لواإلستماع إلى ىواجس ا

 ذلك اإلطمئناف بالجماؿ.
فيربي اهلل عز وجل رجالو المؤمنين الصادقين في البداية بالخوؼ من اهلل، ولذلك 

 قالوا:
 سلم، ومن خاؼ أدلج ومن أدلج بلغ المنزؿ[.]من خاؼ 

فيعمل لما يُرضي اهلل فستكوف لو وقفة مع  فمن خاؼ ماذا سيفعل؟ يستعد ويعمل،
النفس ينهاىا بو عن معصية اهلل جل فيعاله، وإذا خاؼ من اهلل عز وجل فُيصبح القلب 

 دائماً وأبدًا يستشعر حالوة كالـ اهلل:
َن َيْخَشْوَف رَبػَُّهْم اهلل نَػزََّؿ َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي تَػْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُلوُد الَِّذي"

 الزمر(.24) "ثُمَّ َتِليُن ُجُلوُدُىْم َوقُػُلوبُػُهْم ِإَلى ِذْكِر اهلل
اإللهي يقرأ كلمات اهلل يزيد اإليماف في قلبو، ويزيد النور و فعندما يسمع آيات اهلل 

 في قاطمو، واإليماف كما اتفق سلفنا الصالح قد يزيد وقد ينقص.
كالـ المحققين   يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكناإليماف الكالـ الذي قالوه لنا: 

قليال، فهناؾ إيماف ثابت وال يزيد وال ينقص، وىو إيماف المالئكة فال يزيد وال  أوضح
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 ينقص: 
ـٌ َمْعُلوـٌ "  الصافات(.023) "َوَما ِمنَّا ِإال َلُو َمَقا

دًا يكوف غ ، ثمال توجد درجات عندىم، فال يكوف أحدىم اليـو في درجة الصادقين
 وال ينقص.في درجة الذاكرين، فكل واحد في درجة ثابتة، فاإليماف عندىم ال يزيد 

يزيد وينقص كما ذكرنا، فيزيد بطاعة اهلل وينقص بمعصية العواـ من المؤمنين إيماف و 
 عندما تال قولو اهلل عز وجل: صلى اهلل عليو وسلَّماهلل لقولو 

َكال ِإنػَُّهْم َعْن رَبِّْهْم يَػْوَمِئٍذ ( 03) وِبِهْم َما َكانُوا َيْكِسُبوفَ َكال َبْل رَاَف َعَلى قُػلُ "
 .المطففين(07) "َلَمْحُجوبُوفَ 

 عندما قرأ ىذه اآلية حضرة النبي قاؿ:
)كلما أذنب العبد ذنباً كانت نكتًة سوداء على قلبو. وليست نقطة ولكن نكتة ػ فإذا 

 عني الغطاء أو الستارة او الحجاب ػ ثم تال ىذه اآلية:ػ والراف يتوالت الذنوب فذاؾ الراف 
َكال ِإنػَُّهْم َعْن رَبِّْهْم يَػْوَمِئٍذ ( 03) َكال َبْل رَاَف َعَلى قُػُلوِبِهْم َما َكانُوا َيْكِسُبوفَ "

 .المطففين(07) "َلَمْحُجوبُوفَ 
يظ عز فهذا الذي يحفظو الحفأساس اإليماف ىو النور الرباني الذي في قلب المؤمن 

لى الضالؿ اذ باهلل يتحوؿ بعد ذلك إفممكن للمؤمن والعيوجل، ألنو لو كاف سيتناقص 
 ،،،،،، وإلى ولكن اإليماف في القلب:

 المجادلة(.22) "ُأوَلِئَك َكَتَب ِفي قُػُلوِبِهُم االيَمافَ "
وأين يوسوس؟ ف يتسلل إلى قلوب أىل اإليماف، ولذلك فإف الشيطاف ال يستطيع أ

 ر:في الصدو 
 الناس(.7) "الَِّذي يُػَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاسِ "

الذي وضعو الرحمن واإليماف؟ ال يستطيع أف يذىب إلى ىناؾ، ألف نور اإليماف 
 :رضي اهلل عنووكتبو الرحمن يقوؿ فيو سيدي أبو الحسن 

]لو ظهر نور المؤمن العاصي لمأل ما بين المشرؽ والمغرب، فما بالكم بالمؤمن 
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 [.المطيع؟ 
، [عز وجل فاإليماف الذي كتبو الرحمن في القلوب محفوٌظ بحفظ عالـ الغيوب]

يزيد في الفتوحات ويزيد في العطاءات إذا زاد في الطاعات وانتهى عن المعاصي  ولكن
وُيحـر من العطاءات إذا إنغمس في المعاصي ـر من الفتوحات والمخالفات، وُيح
 و الرحمن يحفظو الرحمن عز وجل.قلبي  اإليماف الذي وضعو فوالمخالفات، لكن 

 فهذا إيماف يزيد وينقص.
 ىناؾ إيماٌف يزيد وال ينقص أبدًا:و 

أجعين، ألف واألولياء والصالحين وأتباعهم الصادقين إيماف األنبياء والمرسلين وىو 
ولذلك اإليماف عندىم في ازدياد ىؤالء سائرين في طريق السداد والرشاد على الدواـ، 

ومن طاعة اهلل، ومن اهلل القرب من عندىم في ازدياد ألنهم يستزيدوف دوماً من  والنور
طاعة حبيب اهلل ومصطفاه، فيزيدىم اهلل عز وجل شرفاً من عنده أضعافاً مضاعفة من 

ف نكوف منهم ات الروحانية، نسأؿ اهلل عز وجل أالعطاءات اإللهية والهبات الربانية والنفح
 أجمعين.

 :من صفات المؤمنين الصادقينالصفة الثانية 
 األنفاؿ(.2) "َوَعَلى رَبِّْهْم يَػتَػوَكَُّلوفَ "

تكّْل ال يتكلوا على عمٍل وال على حسٍب وال على نسٍب وال على من حولو، وإنما ي
 .ف يقوؿ لو: كن فيكوفشيئاً أإذا أراد من  دائماً وأبدًا على

 يجة على مسبب األسباب، فاللنتوالتوكل معناه األخذ باألسباب مع اإلعتماد في ا
يست في ولفهذه سلبية وانعزالية  اهلل فهذا سمو تواكل،وأقوؿ توكلت على أترؾ األسباب 

ف يبارؾ في ىذا الرزؽ نني أسعى على الرزؽ وأطلب من اهلل أدين اإلسالـ، لكن التوكل أ
، فليس ، وىي البركة التي يعيش فيها الصالحين والصادقينليقـو القليل مقاـ الكثير

 مع الذي يقوؿ للشيئ: كن فيكوف.ػ ال وال أراضي وال استثمارات،  ،عندىم تكاية واسعة
فإذا نزلت فيو البركة فيا ىناه،  يريدوف من اهلل أف يكوف الرزؽ فيو البركة، همولكن
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 :صلى اهلل عليو وسلَّمصاحب ىذا الرزؽ ألف اهلل عز وجل كما قاؿ الحبيب  
ين، وطعاـ اإلثنين يكفي الثالثة، وطاـ الثالثة يكفي )طعاـ الواحد يكفي اإلثن

 الجماعة(.
ئو وحواسو، وفي أوالده في بركة اهلل عز وجل في جسمو وفي أعضا فيعيش مغموراً 

وفي أرضو فالبركة ستحفُّو من جميع نواحيو حتى في العمل وبناتو وفي زوجو وفي بيتو، 
 من ألف ركعة آلخر يصلي هلل عز وجل.اف أفضل يصليهما يكون الذين الصالح، فالركعتين

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ 
ف الرجل لُيصلي بصالة أخيو وركوعهما واحد وسجودىما واحد وبينهما كما بين )إ

 .(السماء واألرض
صلى ودعا ذات مرة إلى اإلنفاؽ، فجاء رجٌل بدرىم وجاء آخر بألف درىم، فقاؿ 

 :اهلل عليو وسلَّم
 احب األلف درىم(.)سبق صاحب الدرىم ص

لك من بركات اهلل ولذفالبركة حتى في األعماؿ، األحواؿ، ما الحكاية؟ ىي ىذه 
وأقل القياـ صالة العشاء والفجر في  ،قمناىالهذه األمة أف أعطانا كلنا ليلة لو أننا أ

لماذا؟ البركة من اهلل في تلك الليلة نأخذ أجر ألف شهر، ليلها قياـ ونهارىا صياـ،  جماعة
 عز وجل لهذه األمة.

لسنة عمري افكل سنة يزيد عمرؾ ثالثة وثمانين سنة في طاعة اهلل، فتقوؿ: أنا ىذه 
ىناؾ ثالثة وثمانين سنة في طاعة اهلل ولم  ستين سنة والسنة القادمة واحد وستين، ال ػ

التي خصَّ اهلل عز وجل  لكن الحسيب عز وجل حسبها لكن من أين؟ من البركةتحسبها، 
 ىذه األمة المباركة، ولذلك التوكل واإلعتماد على اهلل.بها 

تهاوف في الفرائض التي كلفني أف ال أ حرص علىالمذاكرة وأحضر اإلمتحاف وأأنوي 
بها الرحمن، وأحرص على الفرائض التي كلفني بها مع األىل والخالف كطاعة الوالدين 

 وعدـ عقوقهما وما شابو ذلك.
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كّْز ر ويحفظ الذي حفظتو وال ييحصلو في ثالثمائة ساعة، ما أقرأه في ساعة غيري ال  
 ؟ ىي البركة التي تأتي من اهلل عز وجل.التركيز الذي ركَّزتو، ما ىذا

لكنو كاف بارّّ بأمو وأبوه مات وىو كاف فقيرًا وأرضاه   رضي اهلل عنواإلماـ الشافعي 
الكتب فيسأؿ ، فكاف ال يملك ثمن شراء الكتب فيذىب للحانوت الذي يبيع صغير

مح لي بأف أجلس بجوارؾ ، يقوؿ لو بكذا، فيقوؿ لو: ىل تسالبائع ما ثمن الكتاب
ؿ لو: الحمد فيجلس سويعات قليلة، وبعد ذلك يقو  فيقوؿ لو: تفضَّل يا بني، وأتصفَّحو،

فما يقرأه يحفظو، وليس يفهمو فقط بل الكتاب كلو من أولو إلى آخره،  هلل أنا حفظت
 .داً حفظاً جي يحفظو

العلم  لما دخل عليو ليطلبمنو  رضي اهلل عنوعتب اإلماـ مالك ىذا كاف ولذلك 
ؿ لو: أنا حفظتو، فقاؿ لو: أحفظت لإلماـ مالك، فقا الموطأمن منو، فقاؿ لو: إقرأ كتاب 

وفيها  فوجد قراءة صحيحة سليمة فيها جودٌة في الطق ، فقاؿ لو: إقرأ،؟ قاؿ: نعمالموطأ
ه، بماذا؟ والرجل حفظ الكتاب كلو من أولو إلى آخر ي نطق األلفاظ، وبة فوعذ ةٌ سالس

فيها عز وجل للؤمنين الذين يحسنوف التوكل على رب العالمين بالبركة التي يبارؾ اهلل لو  
 عز وجل.

 أما الصفة الثالثة لهؤالء المؤمنين الصادقين:
 األنفاؿ(.4) "الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَّالةَ "

في باختصار شديد أف يتشبو الجسم بظاىر رسوؿ اهلل في ىيئة الصالة  وإقامة الصالة
رًا حاضػ على قدره ػ ف يكوف القلب والتالوة والتسبيحات، وأالقياـ والركوع والسجود 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمفي ذلك سيدنا موالنا رسوؿ اهلل  وخاشعاً بين يدي اهلل متابعاً 
جسم والقلب في أداء الصالة بين يدي اهلل عز ف تحضر الروح مع الفإقامة الصالة أ

 :ب القلب في الصالة، فالنبي قاؿ فيهاحضر الجسم وغافإذا وجل، 
 )صلي فإنك لم تصلي(.

 وجد آخر يصلي وُيحرؾ يده وبعض جوارحو، فقاؿ:
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 )لو خشع قلب ىذا لخشعت جوارحو(. 
يكونوا كلهم صفاً مع الجسم فو مع الروح أما الصالة التي فيها إقامة هلل ىي الصالة 

:بو  في مواجهة الواحد، وإليهم اإلشارة بقوؿ حضرة النبي الذي يقصد واحدًا   كل صفيٍّ
 )إف اهلل ال ينظر إلى الصف األعوج(.

ال ػ صفَّك أنت، الجسم ىنا والقلب في البيت  ،الناس فهموا أنو الصف الذي ىنا
أعوج فمن الذي ينظر  نتوالروح في مكاف آخر والسر في مكاف ثالث، فيكوف صفَّك أ

ع الجسم مالقلب مع الروح مع السر أماـ الكريم،  اً إليو، فالبد أف يكوف الصفُّ مستقيم
 بين يدي من يقوؿ للشيئ: كن فيكوف.

 
 مدح اهلل ىذه الصالة فماذا قاؿ في سورة المؤمنوف؟

 المؤمنوف(.2) "الَِّذيَن ُىْم ِفي َصالِتِهْم َخاِشُعوفَ "
والخشوع يحتاج حضور  ،ألنها ال تنفع إال بالخشوعاكعوف أو ساجدوف لم يُقل ر 

 .القلب بين يدي من يقوؿ للشيئ: كن فيكوف
 :وقاؿ اهلل تعالى لدواد عليو وعلى نبينا أفضل الصالة وأتم السالـ

ولم يستطل  ،من تواضع بها لعظمتيمليس كل مصلٍّ أتقبل صالتو إنما أتقبل صالة )
وقطع ليلو ونهاره بذكري، وواسى الفقير والمسكين قلبو لجاللي،  وخشعبها على خلقي، 

مثلو عندي كمثل الفردوس ال  لظُلمة لو نورا والجهالة لو علما،أف أجعل ا ، عليَّ من أجلي
 نَّى ثمرىا وال يتغير طعمها(.يتس
 زة عز وجل، أفاء اهلل عز وجل على العبد نعماً عرب البها فهذه ىي الصالة التي أمر 

 في ىذه الحياة الدنيا، فالبد وأف تكوف الصفة التالية:
 األنفاؿ(.4) "َوِممَّا َرَزقْػَناُىْم يُػْنِفُقوفَ "

على الفقراء والمساكين، ورزقهم علماً فينفقوف من ينفقوف من ىذا الماؿ فرزقهم مااًل 
 الجاه في فينفقوف من ىذاجاه  قهم اهللفي تعليم الجهالء من المسلمين، ورز ىذا العلم 
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لى المسؤلين لقضاء حاجاتهم، رزقهم اهلل عز وجل بسطة الفقراء من المسلمين إتوصيل  
 حتى ال يفتك بهم األقوياء والمتشددين. للمستضعفين  يجعل ىذا الولد حمايةً ف في الولد

 فمن أي رزٍؽ رزقو اهلل يُنفق من ىذا الرزؽ على المؤمنين الذين قاؿ فيهم اهلل:
 األنفاؿ(.3) "ُم اْلُمْؤِمُنوَف َحقِّاُأوَلِئَك ىُ "

 نأخذ واحدًا منهم:
 سيدنا حارثة يسألو سيدنا رسوؿ اهلل ذات صباح:

إف لكل قوٍؿ حقيقة، فما )كيف أصبحت يا حارثة؟ قاؿ: أصبحُت مؤمناً حقاً، قاؿ: 
ػ الزىد ػ فأسهرُت ليلي  قاؿ: عزفت نفسي عن الدنياػ فأتي باألوصاؼ ػ ؟ حقيقة إيمانك

 .نهاري طمعاً في مرضاة اهللطاعة اهلل، وأظماُت  في
التي تُقرب إلى اهلل ال ترفع إال بعد الزىد في طيبات  إجتهد في طاعة اهلل، إذف الطاعة

بقضاء طلبات بطنو  ويكوف في النهار مشغوالً لكن واحد يشتغل بقياـ الليل،  ىذه الحياة،
وؿ، يقضيها فهذا الزىد األجل في عاله،  لطاعة اهلل التي قاـ بها لو فماؿ ىذه وما وفرجو،

 الذنوب واآلثاـ. ال يبحث عن الحراـ الذي حرمو اهلل وجعل لمن يصنعومن حالؿ و 
يقـو الليل ويجلس بالنهار وعينو ال يستطيع أف يغضها عن النظر إلى الذاىبات 

 لزىد.اواًل من ألو فالبد لطاعة؟ وىل ينتفع بهذه العبادة؟ واآلتيات، ىل ترفعو ىذه ا
ُت نهاري ػ فماذا كانت النتيجة؟ فسي عن الدنيا فأسهرُت ليلي وأظمأعزفُت ن)قاؿ:

 .أفاض اهلل عليو روحانية وشفافية وصفاء ونقاء ونورًا ينظر بو إلى ملكوت السماء
وىم ػ فأصبحُت وكأني أرى أىل الجنة وىم يتزاوروف فيها، وكأني أرى أىل النار 

: عرفَت فالـز ػ ثم قاؿ لمن حولو: صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ يتعاووف ويصطرخوف فيها، ف
 عبٌد نوَّر اهلل باإليماف قلبو(.

 ىؤالء الصادقوف ىم المؤمنوف حقا، ماذا لهم عند ربنا؟
 األنفاؿ(.3) "َلُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد رَبِّْهْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌؽ َكرِيمٌ "

حٌد من خلق اهلل في ىذه يستطيع اإلحاطة بها أالدرجات ال  ىذه الدرجات عند رفيع
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 الدنيا، ألف الحبيب قاؿ في شأنها: ةالحيا 
ت وال ُأذٌف سمعت وال خطر على قلب د للصالحين في الجنة ما العيٌن رأع)إف اهلل أ

 بشر(.
نفسهم ناؾ جماعة أخرى ربنا وصفهم أنهم ىم أىؤالء القـو لهم درجات، وى

 الدرجات:
 آؿ عمراف(.024) "ِعْنَد اهللُىْم َدَرَجاٌت "

ز التي جعلها اهلل عدرجات النفسهم درجات، والذين ىم ألو كانت بين ما  كبير فارؽ  
 وجل وأعدىا للصالحين والصالحات.

لهم درجاٌت عند ربهم ولهم مغفرة ومن فاز بالمغفرة فقد فاز بالنجاة والنجاح والخير 
 ، وما ىو ىذا الرزؽ؟حضرة الكريم العميم يـو الدين، ولهم رزٌؽ كريم يأتيهم من

وحكٌم قدسية إلهامات، وعلوـٌ وىبية وأسرار قرآنية ػ فيوضات ػ تنزالت ػ مشاىدات 
وغيرىا من العطاءات الربانية التي يُفيضها اهلل على ىؤالء القـو الذين تخلقوا بأخالؽ 

 المؤمنين الصادقين.
من الصادقين في طاعتو ومن  ف يجعلنانسأؿ اهلل عز وجل أف نكوف منهم أجمعين وأ

 والنقاء ف يرزقنا الصفاءومن الُمخلصين في ديواف حضرتو، وأالمخلصين في عبادتو، 
 ويتنزؿ لنا بعظيم النور والضياء.

ات تينا منو النفحبإماـ المرسلين وسيد النبيين، وتأويجعلنا دائماً وأبداً على ُوصلٍة 
 وحين. النبوية على الدواـ في كل وقتٍ 

منا، وأف يكفينا بحاللو عن حرامو ويُغنينا ال يجعل الدنيا أكبر ىمنا وال مبلغ عل وأف
رفة عين أو أقل، وأف ال يجعلنا خلق اهلل ط جميع من سواه، وأف ال ُيحوجنا إلى بفضلو عن

 األكََّف إال إليو، وال نستمد الفضل والخير إال من بين يديو،نمد األيدي إال إليو، وال نرفع 
 لنا في اآلخرة من خيار المقربين الناظرين إليو.وأف يجع

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم


