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 13/13/4331                     1242-1241مه رمضان  3المعادى       

 

                                           سؤال : كيف يصل اإلوسان إلى هللا بطريق مختصر ؟ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
لبأ سوووسالم بوووين  وووشا الموووور  ب وووشا ال  وووس    ب ب وووس  وووأ درس   موووع ب وووي   اوووايس، البسوووس     ووون ال ي يووو   إخوووىاوأ باحةوووسبأ ى سووٌو

 المختصرا لاى ىل إلأ اهلل  ز  بجل  ؟.. 
 ؟    ز  بجل  بقةاهس هبسك سؤال يخطر داامًس  اأ الةسل ى هل ال بد لإلوسسن من شيخ   بمن طريق إلأ اهلل 

الوورحمن   بال حسجوو  لووه إلووأ بلووأ  موون البيووران   بيوودخل ال ب وو  ب اوول  اماووه هووى ان يب ووىاإلوسووسن الووطل يطاووا ال بووسن   ب وول مطمووع 
  ايه الخاق ... ألن دخىل ال ب   يحتسج إلأ امرين ى  مرشد  اب  سرف  ربسو أ   بهطا ا ثر مس

  قووووه لاقيوووسم بوووسل رااي الم تراوووس، .. بهوووطا موووس اشوووسر إليهووووسيى األبل هوووى ان يح وووإل اهلل اإلوسوووسن مووون الم س وووأ بالمخسل وووس،   بان 
ل وةي بوووس ال وووريم  ووواأ اهلل  ايوووه بسوووام   ث ال وووريى  وووأ الرجووول الوووطل لحووودي مروأ ؟ ..سووٌو قوووسل لوووه ى . صووواأ   )   بقوووسل ى يسرسوووىل اهلل بموووس .ووٌو

اطووى   شووي.سً ..  قووسل الرجوول لوون إال  ان .طووى  ..    ب.حووا الةيووح الحوورامإال  ان .طووى     ب.صووىم شووهر رماووسنالصوواىا، الخمووإ   إال  ان .طووى  
 ...   لن ازيد شي.ًس    قسل  اأ اهلل  ايه بسام   ى ا اح إن  دق (ى  ب أ رباي  ى إال  ان .زيد    قسل الرجل

مون اهول الب وسا يوىم   وز  بجول   بوه مون المخسل وس،     ووه بو ذن اهلل  وز  بجول  وهوأ اهلل  ي بأ إذا اد ل مس ايه من ال رااي   بإجتبا موس
  ل ون مون  وسن مقصودج درجوس،  سليو   بود اهلل   اب مقسموس، راقيو   سم  بهوطا هوى األمور ال وسم ل ميوع األووالميقس،   ب.  تح لوه ابوىا  ال بوس، 

 راد .. ببسلمثسل يتاح المقسل ى  بد سيدوس بمىالوس رسىل اهلل    هطا ال بد له من شيخ يٌخط بيدج   بيى اه إلأ الم  
البوود لووه موون م وود ر   .. ل وون  و وومجسوومه    هوول يحيووسج إلووأ موودر   ؟ .. لووى احوودوس يريوود ان يمووسرس ب ووي التوودريةس، الريساووي  لتب ووي  

رجوول رخوور يريوود ان ي ووىن  ووسحا بطىلوو    اب ال ووا  ووسلمأ .. هوول يصوول إلووأ ذلووس بوودبن م وودر   ؟ .. هووطا مسووتحيل   بهووطج هووأ الح سيوو  
 ب ختصسر .

ب ووسلمم  سموولم قرروووأ  سلووطل يريوود ان ي ووىن موون اهوول الوودرجس، ال سليوو  بالمقسمووس، الراقيوو    ال بوود لووه موون م رشوودم رب ووسوأ    بإمووسمم وووىراوأ   
.. ل ون الوطل يريود ال ب و   قو     هوطا امورم سوهل   بليسوح هبووسك   وز  بجول  يٌخوط بيودج   ي وى ج هوه  بيرشودج   حتوأ يصول إلوأ م ورادج بو ذن اهلل 

..  سل يخ بالم رب أ هطا لامخص ى ين   بلاقا  الم دبدين   . بجل    ز  قأ  بد ر  ال سلمين ر  لالطين يريدبن ال مسل   بام   ا  م
ل م مووى    هوول يحتووسج لوودربس خصى ووي  ؟ .. ال .. ل وون الووطل بااوور  مثووسل رخوور ى  الووطل يريوود ان يحصوول  اووأ الثسوىي وو  ال سموو  بوٌو

وو .. بلوويإ ال اسووتسذ   ال بوود ان يبتقووأ اسووتسذاً ي يوود مسد.ووه   بي يوود .ى وويل  اً      ووش بوود ان يبتقووأ اسووتسذيريوود ان يوودخل   اي وو  موون  اي ووس، القم 
 ى  بالم راد قسل  يه اإلمسم ابى ال زاام راأ اهلل  به باراسج    ل أ يةاغ المراد .. بهطا لمن ؟ لاطل  بدج م راد الم اىم 

 بليإ ال ل  مطاوووووى م لهطا             بل ن خ ص  لة ي ا راد  قايا                          
ا  مآا ووىا رآلآ  ﴿( .. بقووسل . ووسلأ ى46) ص ى  ﴾ ىا بآ آِما ووىا الصَّووسِلحآسِ، بآقآِايوولم مآووس ه ووم  ِإال الَّووِطينآ رآمآب وو ﴿ب مووس قووسل رببووس  ووأ  تسبووه ال زيووز ى
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ًرا بآقآِايولم ِمون  ِ ةآوسِداآ ال َّو  ىر   ُِ ي ِاواعىكآ  آون   ﴿( .. قايول  قو    باأل ثريو  قوسل  ويهم ى35سوةٌ ى  ) ﴾دآاب بدآ ش    ثوآورآ مآون  ِ ور االر  بآِإن  . ِطوع  اآ  
وووةِيلِ  بلوووطلس مووون مب وووس يسوووتطيع ان   ( .. ألوهوووم ا وووحس  اهوووىا    ب ووول باحووود يريووود ان يم وووأ  اوووأ حسوووا هوووىاج 338األو وووسم ى  ) ﴾اهلل  سآ

 .م أ  اأ هىاج    هطج اهىا    بالح سي  .طىل .. يريد ان .م أ م ه ..  ريد انألن  ل باحد . يصسدق البسس  اهس .. ال يىجد ..
طووش      بل بهووس مموودبدا   مثوول طووش   الدراسوو  ال  ايووس  بوودوس .. محوودبدا با ووداد قاياوو    دبدا م ووقا وو   طووش   المقسمووس، ال سليوو  

%   بهووطج هووأ و ووإ الح سيوو  لطووش   الوودرجس،  3%   ب ووم  ووددهم موون الد   وو   7الدراسووس، ال  ايووس  ووأ ال سم ووس،    ووم  ووددهم ؟ .. 
موول دراسووس،   ايووس يووس  ووأ الوود ويس الد وي وو  الخسليوو  قاووً  قاياوو  ..  هوول يب ووع ألحوود  ان ي ال سليوو    بالمقسمووس، الراقيوو    مثوول طووش   الدراسووس، ال  ا

    رف ؟ .. ال يب ع  .. بلى قرا  ل  تا م تةس، ال  را األراي  ..  هل يب ع ان يس  ل رسسل   أ ال جسم   بدبن م  بدبن استسذ م رف
 أ و إ الح سي  ..  رف .. البد من م رف  اأ الرسسل  ..  ه ش بد من بجىد م  

 اا سم   القرروي   بال سم   الم حمدي   طوش   الدراسوس، ال  ايوس اإللهيو    بإسومهم اهول الخصى وي    اب اهول الب وىس الز ي و    اب اهول 
ذبن مون  خيور الةري و   واأ األرباح التقي   ال اي     اب اهول الودرجس، الراوىاوي   .. بالراوىان  وىق ال ب و    بهوم ال بود لهوم مون بجوىد م ورف مٌو

 اهلل  ايه بسام  .. 
  ش بد ان ي ىن م  تمد من جسم   .. بال سم   م تمدا .. 

لووأ اب ألحوود  ؟ .. هوول يب ووع ان اختووسرج م وورف  ووز  بجوول  اهلل  أآ د توىر  يوويم م تخوور ج  اووأ يديووه موون حماوو  المسجسووتير بالوود تىراج   بلِقو
وه ..  قوود  ووسن إمسمووسً أل  ووز  بجوول  وتقوول إلووأ جووىار اهلل إ  ووإ الح سيوو     ووش يب ووع م وورف بلووأ  .. هووأ و ال..  ب ووسن  هوول زمسوووه    مهمووس  ووسن شوٌو

 قسل  أ هطا ال ٌن ى راأ اهلل  به  سلم اهل زمسوه   ب سلم اهل م سوه   ل ن  أ  صرج   باإلمسم ابى ال زاام 
  واأ اهلل  ايوه بسوام    ل ون مقوسم رسوىل اهلل سً بقسامو ي وسً  وش بود ان ي وىن ح} اهلل حأ  قي ىم   بال يصول إليوه با ول إال  بحوأ  قي وىم   .. 

 ..  الطل إوتقل 
  بيتاق وووأ مبوووه ال اوووم بالح مووو    بيسووومع مبوووه الى وووسيس   بي وووُر  ايوووه ام ووورج   مووون  يبوووس حسليوووسً يسوووتطيع ان يوووطها لسووويدوس الح سوووين   

الوطل يقودر  اوأ هوطج الحسلو    ي وىن بلي وس هلل ألووه يتحود  م وه بيسمع الر د باإلجسب  مبوه ..  مون مب وس يسوتطيع ان يقودر  اوأ هوطج الحسلو  .. ب 
ا رمووه ال ووريم   ب ام ووه ال اوويم   ب.ووى الج الح وويم   ب.ى جووه الوور ف الوورحيم  نبل وو..   بهووى  ووأ  ووسلم الةوورزخ   ل ببووس جمي ووسً وحتووسج ألحوود  مثابووس 

 .   ز  بجل  أ يى ابس إلأ المبها القىيم   بالمقسم ال ريم  بد اهلل من اهلل برسىله   يٌخط بٌيديبس ل  سً  اأ اهلل  ايه بسام  ..  ي ىن مٌذبو
 امشك ربأ لهم شيخم ي امهم       يى ال .طاةىن ال يخ بسلهمم                         

 س، اهلل .. باسوووومس  اهلل   ب وووو اهلل   ب مووووسل اهلل   ب يموووو  اهلل  رادبا ان ي ر ووووىا جمووووسل  بوووودمس اشوووويخسً .   سوووووح المشا وووو  لهوووومإذا  
.. قووووسل اهلل :دم ى اوةوووو.هم بٌسوووومساهم .. ال  وووور  هم األسوووومس  اإللهيوووو  الخس وووو  بهووووم   األسوووومس  اإللهيوووو  ل ميووووع هووووس ؟ لهووووم ان ي ر ى  يووووى  

المىجووىدا،   بل ميووع ال سابووس، ال  اىي ووس، بالس وو ايس، ..  قووسل لووه  وور  هم هووطج األسوومس    ب ر ىهووس موون ردم  ايووه السووشم    صووسر شوويخسً 
 .امشا    ايه ب اأ وةي بس ا ال الصشا با.م  السشم ل

ل   ووب   اب ال  مهبوو   بوودمس  احوودم يسووتطيعاقووىل ل ووم ى هوول هبووسك اريوود ان ب   ان يووت ام  ال  مهبوو  بوودبن اسووتسذ  ووأ هووطج المهبوو  ؟ ..  وٌو
  حتووأ لووى  ووتح محوول  بم ووردج   يقووىل اوووس بوود موون بجووىد اسووتسذ  ووأ هووطج المهبوو    بمهووسر.أ .تىقووى  اووأ مهووسرا اسووتسذل     ووشاريوود ان ا. امهووس 
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 .اميط الم ام   شن .. لمسذا ؟ ألوهس . تةر شهرًا له  اأ اوه . ام   اأ يد  شن .
ين الطريووق إلووأ اهلل .. هووى طريووق م بووىل   بلوويإ طريووق ِحس ووأ   ال يحوود ج حوودبد   بلوويإ لووه  ووأ   ووز  بجوول   سلووطل يسووير إلووأ اهلل  ..  وٌو
   اوويإ هبووسك إاووس ا لووس إال   مسووسرل وىراوي وو ب.قطووع  يووه  قةووس، م بىي وو    ب.م ووأ  يووه  ووأ   س هووى طريووق م بووىل دويووس الىجووىد بجووىد   بإو موو

 ةسس من الحقيق  الم حمدي   .  ى لس الطريق حتأ .صير من اهل التحقيق . تش   سن األسمس  اإللهي     اب اق
موون حقووساق الِم ووراج   بالم ووراج  مثووسل   بسوويدوس   بووه بووه باراووسج بوون ال ربووأ راووأ اهلل الوودين برد اب ر بل  وون اإلمووسم م حووأ بلووطلس 

هوول م  وو   وون رحاوو  باحوودا   بإو مووس اوةوٌو  ووأ الةدايوو  الووم ي ووةح بلووم يووزح حقووساق اإلسوورا  بالم ووراج  اهووس موورا   وواأ اهلل  ايووه بسووام  رسووىل اهلل 
سل لهووم اوووه ذاهووا إلووأ بيووح التووأ ررهووس   بقووموون الم ووسهد  ماوو ً   بلووم ي بةوو.هم برحاوو  اإلسوورا   س اإلسوورا   قوو    ألوووه ذهووا إلووأ بيووح المقوودس

  ألوهم اهل  قىل   بالم راج لم يربيه إال   أ المديب  ب د موس هوسجر   ألوهوم اهول اإليموسن   باهول اإليقوسن     وسن  ول  تورا ي  وى المقدس 
باراووسج  ووأ سووةع بسووتين راووأ اهلل  بووه لسوويىطأ بجمووع ربايس.ووه اإلمووسم ا إ   بلووطلس برد اإلسوورا  بالم ووراج  لام اووإ  اووأ قوودر اهوول الم اوو

قوساق ال يراهوس إال  رباي    ب ل ربايو  .ختاوى  ون اختهوس .. لموسذا ؟ ..  اموس ي اوإ موع جمس و  ي  وى سور    بموس زال  وأ اإلسورا  بالم وراج ح
اج لووم ي ةحهووس لسووسن حةيووا  بل وون  بالم وور بال قووىل ال .وودرك هووطج البقووىل   ل وون يحتووسج القاووى     هبووسك حقووساق  ووأ اإلسوورا  اهوول الرقووساق   

  ووى األسووتسر  بهووس لحةيووا  يوور م يووا  ررهووس ب ووين قاةووه   بال يح يهووس إال  لقريووا موون هووطج األسوورار مسقسلووه سوويدل محووأ الوودين بوون ال ربووأ 
يووس اخووأ يووس جةريوول    هووطا بقووسل لووه مووس    وواأ اهلل  ايووه بسووام    ان الحةيووا جةريوول  ايووه السووشم  بوودمس ا.ووأ بووسلةراق لرسووىل اهلل  راووأ اهلل  بووه

 قسل هطا الةراق .. بالرباي  إلأ هبس .. 
 الحىار الطل اذا ه م حأ الدين بن ال ربأ ألهل القاى    حىار  سلأ   قسل له يس اخأ يس جةريل ى 

 سس س،   بال بسلخطىا، ... مإن  حةيةأ م ب زج  ن الحر س، بال يى ل إليه بسل
 وون حماهووس السوومىا، باألرااووين بال ةووسل .. هوول هووطا يسووتطيع ان  تووأ   ووز ر تووه الب يووى يحموول مخاووىق اوو يى موون حموول ا قووسل م

بين ان يحمابهووس باشوو قن مبهووس بحماهووس اإلوسووسن ال سموول بهووى   وواأ اهلل يحموول األمسووو  التووأ  آرآاآووهآس اهلل  اووأ السوومسبا، باألُر بال ةووسل  وٌو
 ..    ايه بسام  

 ووز  ..  اوويإ هبووسك حوودي بال بووين   بإو مووس اهلل متووأ ن ..  ووش ايوون ... بإذا قيوول إلووأ  سلووطل يريوود الى ووىل إلووأ اهلل ..  يووى ؟ إذا قيوول ايوو
يحتووسج إلووأ .. ال يخاووى مبووه زمووسن بال م ووسن   بال .حوود ج حيطوو    بال م ووسن     يووى ي در ووه اإلوسووسن ؟  هووطا هووى يووس إخىاوووس ال  ووز الووطل  بجوول  

 ..  ز  بجل  خةير ل أ يى ابس إلأ الاطيى الخةير 
 ..  يى ي ىن ؟ .. بمن اين ابدا ؟ س ر إلأ اهلل اوس سٌس

 ربأ ال حىر  ببلدان    اسس ر ال من  ىوأ الداوأ     ا رد،   أمب                          
بوود ان . وورف و سووس ل ووأ .سووس ر  ذن  ووشاوووح .سووس ر .. مموون؟ .. موون و سووس .. بايوون هووأ و سووس ؟ .. بهوول . وورف و سووس ؟ .. إ

 سي  ر  س و سس ؟  الطلذا مبهس ...  من 
 رجلم قد  رف و سه    ي ر  س و سس .. إذن  ش بد من بجىد الخةير .. 

 س بوووووىن وووووووووووووووووس ربن     إلأ اهلل بظووووووووووووووووووووووووووإو مس القىم مسووووو                                  



2 

 طريق هللا حاجة المؤمن إلي مرشد في       فوزى محمد أبو زيد                   فضيلة الشيخ / 

 ير ببسلمقيل وووووووووول     سلمم بسلسوووووووو يه إلأ دليووو س  تقدبا                                   
 قد ساس الطريق  م  سد     ليخةر القىم بمس إست سد                                      

  يخةرك بيقىل لس ى هبس .ىجد  قة  .. هبس ممبى  السير  يه .. هبس .سير بسر    رف الطريق  ه ي ألو
 ه لس .. بالطرق األراي   رب مس وحتسج  يهس إلأ دليل .. بسلطريق ل أ ي ام    ش بد من   سرف  

  مسذا وحتسج  أ الطرق السمسبي   ؟  .. 
   .. راأ اهلل  به باراسجسيدل ابى ال ةسس الم رسأ  راأ اهلل  به باراسج    سن التاميط الب يا لسيدل ابى الحسن ال سذلأ 

يٌو لوه اووه اقور  البوسس إلوأ ال ويخ   ألووه م وه دااموسً .. هآ خسدموسً يخدموه   ب وسن م وه دااموسً   بيو   رجوأسيدل ابى الحسن ال سذلأ  سن لب 
سس المرسوأ    ود سج إشوتد   وأ ال وشم موع سويدل ابوى ال ةويواق  ايه الةس    بي تح  ايه لدخىل  شن   بلخربج  شن ..   أ يوىم  مون األيوسم 

 ى  ال يخ   بقسل له 
 باهلل ألبأ ال ةسس ا ام بطرق السمس  مبس بطرق اإلس بدري     .. سس ؟ مسلس بمس ألبأ ال ة} 

  هى ي ام ط رق السمس  ا ثر مبهس ..    اوح . ام طرق األس بدري     مس ..اوير
 بإي سك ان .   ر ان السومس  لهوس سو س بطورق مثول األُر .. ال.. إو موس هوأ الطورق التوأ .ى  ول إلوأ الس وم ى بالر قوأ  بال  ا وى  بود اهلل  وز  

 بجل  .. بهل السمس   يهس طرق ؟ 
د .. سووو    سلسووو س التوووأ .ى  ووول إلوووأ الر قوووأ  هلل  وووز  بجووول  هوووأ ى سووو   الصووودق ..سووو   اإلخوووشص .. سووو   اليقوووين .. سووو   التىحيووو

 الت ريد .. س   الت ريد .. س   الح ا  .. 
إال   ووأ سوو   باحوودا مبهووس ..  هووى ي موول لووس  اووأ  السووير هووى ي امهووس بي ر هووس   ب وول باحوود   يبووس ال يقوودر  اووأب هبووسك سوو سم  ثيوورام .. 

م ووأ  يهووس    تصوول إلووأ اهلل إختصووسر السوو س   بوودالً موون ان .ووطها ب.رجووع  وود ا موورا،   بلوون .صوول    هووى يصووى لووس السوو     اووأ ال ووىر ب.
وِطِج سآوةِيِار اآد   وى إِلآوأ اهلل  آاآوأ بآِصويرآا  اآوآوس بآمآوِن ا.وَّةوآ آبِور ﴿ ز  بجل  .. بيد ل س  اأ الم ختصر الم  يد .. لمسذا ؟ ألن رببس ا طأ لوه التٌييود ى  ق ول  هآ

 .. (:30) يىسى ى  ﴾
 وه بصويرا    ي وىن شو ىرج بوسلقىم ا موأ .. بهول ي وىز يوس إخوىاوأ   لىاحود بابل شرط  لهطا الخةير ان ي ىن  اأ بصويرا .. لوم ي ون م

بالووطين    ﴾ آاآووأ بآِصوويرآا  اآوآووس بآمآووِن ا.وَّةوآ آبِوور ﴿أل مووأ ان يقووىد باحوود مةصوور  ووأ الطريووق ؟ .. هووطا ال يصووح  .. بابل ب ووى  ووأ  تووس  اهلل لووه ى 
..  ﴾ اآوآوس بآمآوِن ا.وَّةوآ آبِور ﴿  بابل شورط   يوه هوى الةصويرا .. واأ اهلل  ايوه بسوام  خا ه    ي ىن الخاي و  الم قوسم .. مقوسم رسوىل اهلل يسيربن من 

ال . ىجوود الةصوويرا ..  ي ووىن طسلووا  اووم   بلوويإ  سلمووسً اب إمسمووسً   ألوووه  ووأ هووطج الحسلوو  سووي ىن قووسطع طريووق  اووأ احةووس  اهلل با وو يس  اهلل 
 يًش   بب د ذلس ي دبا او سهم  مس هم لم يتحر ىا من م سوهم ] محا س سر[ .. بابليس  اهلل  ز  بجل  .. ألوه سيىق هم  بدج زمبًس طى 

ح آ  مووس شوور   اهلل   ب موول بووه    ي امووه اهلل مووسلم ي وون  مآ بال وورط الثووسوأ البوود ان ي ووىن م ووه  اووم اإللهووسم ب وود إح ووسم  اووم ال وور  ..  وٌو
 ي ام .. 

طا ال ي قتودل بوه   بال ي تٌسوأ بوه   بال ي وا ان اسوام  لوه .. ال ا توُر و ُر ان احداً  بودج إلهوسم   بلوم ي ون  بودج  اوم ال ور     هو
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راوأ اهلل ين بون ال ربوأ م حوأ الود ايه بال ا.ة ه .. ألن هى إسمه م وطب  .. باحود ا طوأ لوه ب وي ال اوم   بل ون بودبن  اوم ال ور  .. قوسل 
 ى                        به 

  ن اهلل  بلى جس ك بسألوةس   ن زالح شري ته ال .قتدل بم                              
  بل ون لون يب وع ان ي وىن ق ودبا لوأ   ألن الق ودبا ال بود ان ي وىن  اوأ وهوا سويد األبلوين حتأ لى ا.سك بسل رامس،   ال ا توُر  ايوه 

حا وور ؟ .. موون .  ايوون وووس موون اإخى س يوو) الق وودا (  الزبوودبا:خوورين    ووسلمم بسل وور    ب موول بسل وور     ٌقسمووه اهلل   بجمووع  ايووه اهوول الصوو س .. 
 الاةن   بل ن ب د الخي      بدمس يخ ا ىج  أ الم مل   .يهر حقساق الق دا   بحقساق الزبد   ب.يهر الخيرا، بهطج الةر س، ى 

بآسج  ِمن  لآد وَّس ِ ا ًمس ﴿   مآً  ِمن  ِ ب ِدوآس بآ آاَّم  بآسج  رآح   (  87) ال هى ى  ﴾ رآ.وآيو 
بجوول   وش بوود  ان . وىن م ووه الرحمو  ابالً   بلووطلس الوطل م وه الوايوو  بالقسوىا   بالووطل م وه ال  وودا    وش يب ووع إمسموسً  ووأ  ا موه اهلل  وز  

 طريق اهلل  ز  بجل     هى بار  الرحم  ال سم  ل ميع األوسم ى
ووً  لِا  آووسلآِمينآ  ﴿  مآ ووا بآسكآ ِإال رآح  م ووه جووز  موون الرحموو  لا ووسلمين  ووأ زمسوووه ... موون ايوون ؟  ( ..  هووى  اووأ األقوول309) األبيووس  ى  ﴾ بآمآووس اآر سآ

 .. من سيدوس رسىل  اأ اهلل  ايه بسام  .. 
ال اقتودل بوه باقوىل هوطا شويخ    وم ا.ة وه ياول  بي اول    بجود، رجوشً مون اهول ال وط   بجد، رجشً من اهل الحقساق .. ال مسوع ..

..  مسلووس بمووس  ال يوودرل بب سووه   بل وون اوووح م تووي قإل ووأ حووسل  هبووس هووىب ا   .. ب مووس قووسلىا  ووأ الِح ووم } إذا اخووط مووس بهووا   اسووق  مووس بجوو
لهطا المىاوى  .. بهوطا موس حود  لأسوتسذ محموىد ابوى ال وزاام اخوى اإلموسم ابوى ال وزاام ..  ى ول إلوأ حوسل جوط    وسن ي وير إلوأ الطيور  وأ 

ةوو   ى ووىال اب ميرووودا اب قهووىا .. بهووأ هووأ و ووإ الميووسج   السوومس     يقووى .. ي ووو ل الطامةوو   ووأ الةيووح . وور  مبهووس  يووى . ووس  حسووا الر  
 هالحسلوو  إن لووم يح يوو ووأ هووطج الحسلوو  . سووم أ حسلوو  ال يوودرل   بهووى  ووسن  ووأ حسلوو   بووس      ووأ هووطج     ووتن بووه القووىم الووطين ي ي ووىن حىلووه  

الايول بالبهوسر  بودوس   بل ون لويإ   اب وهوسر  الح يإل  وز  بجول    ب. وىن احوىال ال وري   م وه  يور مباوةط  .. لموسذا ؟ .. ألووه لويإ  بودج ليول
  بد اهلل ليلم بال وهسرم .. 

بب ي ال مس   الم سذيا  سن يم أ بسلايول بم وه شمسوي     ألووه لويإ يودرل    اويإ  بودج ليول اب وهوسر   بل بوه يورل ب وين الةصويرا 
بال وهوسر .. بيم وأ  وأ البهوسر بحسمول  اةوسً   برببوس ي يهور لابوسس  شمإم بال قمورم بال و وىمم   بال ليولم ال هبسك     ايإ  ب ين الةصير إذا را، 

 اوه ليإ قدبًا  أ هطا المامسر .. ب بدمس يٌ.أ شهر رماسن بهى ال يدرل اوه شهر رماسن بال شىال بال ذب الق دا .. ألوه مٌخىذ ...
 ايووه هلل   بهووطا  د ج اهلل  ووز  بجوول  ليووؤد ل مووسل وون ا ووحس  ال مووسل حتووأ  ووأ حسلوو  ال بووس    بهووطا هووى دليوول الق وودبا   ال بوود  بان يوور 

.أ رماوسن   يور د ج   الم طب  الطل اقتدل به     بدمس يحل  بقح ال ُر يرد ج اهلل إلوأ الصوحى ل وأ ي صواأ  ال وُر    وم ي وىد  موس  وسن .. يٌو
أ  وأ الطريوق  ريوسن   اب .يهور  ىر.وه .. اهلل إلأ الصحى ل أ يصىم مع المؤمبين   حتوأ ال يخوسلى شور  اهلل  وز  بجول  .. مسوتحيل اووه يم و

 . ير ا:خر وهساي ًس .. برببس حس يه ألوه إمسم بقدبا 
  ط  سوةع سوبىا،   بموبهم ا ثور   بوهوم اقوول   وإو موبهم الوطلبلوطلس األامو  الوطين  وسوىا لهوم  وىال، بجوىال،  وأ  وسلم ال ووط   

  ت دهم  اأ هطا المبىال .. 
ارب وين    ب وسن يقوى  اوأ بوس  الووسرم وث  وأ  وسر حورا  سوةع سوبين يت ة ود هلل  وز  بجول  باراوسج  راوأ اهلل  بوهسيدل احمد الةودبل  
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يىمسً يبيور إلوأ السومس  حتوأ .تحوىل  يبوسج إلوأ محوسجر مون الودم   بال يٌو  ول بال ي ور    بال ي اوإ   بال يبوسم   هول هبوسك باحود  وأ الحسلو  
ختووسرج اهلل لإلمسموو  ال بوود سو د الحوورام   ألوووه إمووسم   بالوطل يال بوود ان يصووايهس  ووأ الم الطةي ي و  ي  وول ذلووس ؟ .. بموع ذلووس   وول  رياوو     وسن

 اوويهم سً  ووأ مسووسلس احووىالهم حتووأ ال يٌخووطهس شووي.سووس   ال رياوو   ل ووأ يم  وون احووىالهم ألوهووم ي قتوودل بهووم    ووش يص ووح ان ييهوور  يىقيووهان 
لوووطل ي ووؤ.م بووه   ل ووون الم ووطب  الثووسوأ الوووطل ال يوودرل مسلصوووةح   بال ا وودا هم   اب يسووق   يهوووس احةووسبهم   بهووطا هوووى ال وويخ الم ووطب  ا

ل   ووأ الطريووق  هووى المسووؤل  وون قتوودل بووه   بإذا اقت وودل بووه احوودم بز  هووطا وسووام  لووه حسلووه   بل وون ال و  ووأ رماووسن   اليهوور بال ال صوور بي طوور
 و سه   بهطا هى الطل حد  مع السيد محمىد ابأ ال زاام رحم  اهلل  ايه .

ل  شور   حىاليوه .. ال ال مس    الطين احسطىا به إقتدبا به   بهى  سن  وأ هوطا الىقوح  وسحا بلوه    ل ون لوم ي ون إموسم    وش يودرل بٌو
  ةح بال ظهر بال مور  بال رماسن بال شى ال ..  سلطين يحيطىن به   اىا مثاه   بهطا هى الخطٌ ال ةير لاطين برا ج .. 

 ؟ وتة  ه ايبس ان ل ن من الطل 
 األبلين با:خرين  اأ اهلل  ايه بسام  .سيد ة ع ا مل البسس قيسمًس ب ر  وت

يحماىووه  ىاا ويا ب وال  وأ  وأ قدميوه   ب وسو   وسن قود  وأ رخور حيس.وه  راأ اهلل  به باراوسباإلمسم السيد محمد مساأ ابى ال زاام 
 ل أ يدخاىج دبرا الميسج .

بقوسل ى خسل وح رسوىل اهلل  واأ  وت يسابالً ..  و هوم  وأ   او  ادخاوىج برجاوه الي مبوأب  ب أ يىم من األيسم بهم يودخاىج دبرا الميوسج   
اهلل بوه وه  وواأ اهلل رسوىل اهلل  ايوه بسوام  .. خسل وح رسوىل اهلل  وواأ اهلل  ايوه بسوام  .. حتوأ بهوى  ووأ هوطج الحسلو   وسن يحوس إل  اووأ س وب   

  ايه بسام  .
  ال ووديد اخووطبج بادخاووىج الم رسووتسن     اهوول الىلووه حتووأ اوووه  ووأ حسلوو  ال ووطااموو   ب ووسن موونراووأ اهلل  بووه باراووسج اإلمووسم ال ووةاأ 

بقووسلىا اوووه م بووىن   بلووطلس  بوودمس ذهووا احةسبووه يووزبربج    سل مس وو  المىجووىدين هبووسك   قووسلىا لووه ى احةسبووس يريوودبوس    ٌمسووس بسلح ووسرا 
 بهطا  سن درسًس  ماي ًس بسلبسة  لهم ..    ن  اأ بشاررب   بال .صةباخط يقط هم     ر با امسمه    قسل لهم  يى .د   ىن محةتأ 

 ي بأ الطل يد  أ محة  اهلل    ش بد ان يصةر  اأ بش  اهلل حتأ  أ هطج الحسل  ي طيهم درسًس .
ل ب ووسن لووه لحيوو     سلووطل  ووسن ي ىاوو.ه وسووأ ان ي خاوو  قووسل لهووم ى باوو.ىوأ  ..يقووىل لهووم بهووى  ووأ األو ووسس األخيوورا  رخوور  هووطا رجوولم 

ل الاحيو     قوسل لوه ى سوةحسن اهلل حتوأ  وأ يولحيت     ٌمسس ال يخ بيودج بباو هس  اوأ لحيتوه   بم بسهوس اووه يقوىل لوه ى اووح وسويح س وب   .خا
حتووأ  ووأ الووب إ األخيوور لووم يبسووأ س ووب   موون سووبن الىاووى  بهووأ ....  هووطا الىقووح لووم .بسووأ س ووب   موون س ووبن رسووىل اهلل  وواأ اهلل  ايووه بسووام  

 ي  .. .خايل الاح
 لحقيق  ... ى إمسم  أ ال ري     بإمسم  أ اابى ال يبين ب ان ي ىن ال يخ  أ الم هدين    ش ب د  يس إخىاو س

إمووسم  ووأ األحووىال   بإمووسم  ووأ األ مووسل بإمووسم  ووأ األقووىال ... إمووسم  ووأ  وول م ووسل ألوووه  اووأ وهووا سوويدوس رسووىل اهلل  وواأ اهلل  ايووه 
 .بسام  

تآود بنآ ا.َِّة    ﴿ال رط الثسوأ ى وًرا بآه وم  م ه  ٌآل   م  اآج  راوأ ش يطاوا مبوس شوي.سً   قوسل شويخبس ابوى ال وزاام  و( .. 43) يوإ ى  ﴾ ىا مآن  ال يآس 
 ..    شيخس من ي طيس   ال من يٌخط مبس } ى اهلل  به 
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ل     ي طيووس جووسج ي طيووس  امووسً   ي طيووس حووسالً .. بي طيووس د ووىًا  ووسلحً     ي ووتح اهلل لووس بهووس السوو س  اهووس   ي طيووس مبصووا   بوٌو
 شر   ؟ 

 بسلد ىا الصسلح  .. 
    بجووس  السوواطسن ال  ثمووسوأ يووزبر مصوور  ووأ  صوورج بمصوورراووأ اهلل  بووه الرجوول الصووسلح سوويدل  ةوود الىهووس  ال وو راوأ   بوودمس  ووسن 

وأ   ب ول موس احودم سوام   ايوه ي ر  وه  وسن قود سومع  ون ال ويخ ال و را بقسباه  ةسر القىم  اأ ابىا  القسهرا من األمرا  بالىزرا  بال  اموس    بهوى
احوود    ووىجل بسلخاي وو  ال  ثمووسوأ ب وود مووس   إن  ال وو راوأ ال يووطها إلووأ ى ل لووه يقووى ايوون ال وو راوأ ؟ ..  السوواطسن ى يقووىل لووه    بووه الخووديىل 

   ىجوودج  راووأ اهلل  بووه باراووسجإوتهووح الت ووري     يقووىل إن  المى ووا يووطها إلووأ ال وو راوأ  ووىراً ..   اووأ ال ووىر .حوور ك المى ووا إلووأ ال وو راوأ 
ال ووسف    قووسل السووشم  اووي م    قووسل ال وو راوأ ى ال سووشم  اووأ ط ووسم   باجاووإ ل ووأ .ٌ وول     اووإ  الخةووز موون يٌ وول ب ووي  سوورجسلسووسً 

 ..   من هطا الط سم بيٌ ل هبس ألوه م ه ز المىااد بمس  ايهس من  طا ب طا   بهى يٌ.أ إلأ   الساطسن بالخديىل ز شن 
   اأ اهلل  ايه بسام  حيث يقىلبقسل  دق رسىل اهلل بهطج الاطا  الساطسن بشةع باقسم اوه لم يطق لط ا  ط سم  من قةل   ٌ ل

 ..  ( سي سحين   يٌخطبن لطا ط سم األ بيس  بيا ىوه  أ ط سم ال قرا   ) إن  هلل مشا    
 يٌ ول الوديس الربموأ    بيقوىل لويإ لوه ط ووم     بصوا  ال قيور .. لط .وه بياو ىوهس  اوأ  وسلوبأ يوطبح الوديس الربموأ     تٌخوط المشا و  

 بال هبسك لط ا  .. بال قير يٌ ل الةصا  بيتاط ذ يهس  ٌوه ا ل الديس الربمأ  .. بهطج ح م  اهلل .. 
 ةودان    بب د مس ان إوتهأ الساطسن من الط سم قسل لا  راوأ ى اطاوا موس شو.ح ل وأ ا طيوه لوس    قوسل لوه ى  يوى اطاوا مبوس بلوأ

ما  تهمووس بما ووسك .. ي بووأ لووأ  ةوودين إ بووين اوووس ما ووتهم   بهمووس الاووطان ي مسوو سن بووس   بيسوويطربن  ايووس ..  قووسل لووه ى بمسهمووس ؟ .. قووسل 
 .. ل ن اوح خشص .. الحرص بال هىا   باوس مس تهم بسيطر،  ايهمس 

اووس م قور   مون السواطسن    و ذا  وسن لوس حسجو  اذ رهوس لوأ  وم  ب سن الساطسن ب د ذلس إذا سوس ر إلوأ األسوتسو  يمور   ايوه   بيقوىل لوه ى
  رهس لس  بد اهلل  ز  بجل  .. ذ اذ رهس  بدج    يقىل له ى باوس م قر    بد اهلل     ن  سن لس حسجً  اذ رهس لأ   باوس ا  

تآوود   ﴿هووطج احووىال ال مس وو  الصووسلحين ى  ووًرا بآه ووم  م ه  ووٌآل   م  اآج   ﴿(   بهووم الووطين ي ماووىن بقووىل اهلل ى43) يووإ ى  ﴾ بنآ ا.َِّة  ووىا مآوون  ال يآس 
ِه اهلل ال و رِيد  ِمب   م  جآزآاً  بآال ش   ىرًا  ( ..;) اإلوسسن ى  ﴾ إِوَّمآس و ط ِ م   م  ِلىآج 

 ال وريد مب م جزا ًا   بال حتأ  ام  و  رك   بل ن الح سي  هأ لىجه اهلل  ز  بجل  . 
 ب اأ اهلل  اأ سيدوس محمد ب اأ رله ب حةه بسام                                    

   

 

 


