
 𑐀𑐀𑐀 األبرار كتاب 𑐀𑐀𑐀 

 ِكَتابٌ . ِعلِّیُّونَ  َما أَْدَراكَ  َوَما. ِعلِّیِّینَ  َلِفي اْألَْبَرارِ  ِكَتابَ  إِنَّ  َكالَّ {
ْرقُومٌ  ُبونَ  َیْشَھُدهُ  مَّ ] المطففین 21-18) [اْلُمَقرَّ

 هللا وصفات هللا أسماء فیھ ویشھدون یشھدونھ الذي األبرار كتاب
 هللا صلى هللا رسول وموالنا سیدنا ھو هللا وكماالت هللا وجماالت

. البعض یفھم كما الیمین كتاب ولیس  وسلم علیھ

ُبونَ  َیْشَھُدهُ :( ھنا قال ربنا لذلك !! فقط) اْلُمَقرَّ

𑐀𑐀 األبرار كتاب سیرون الذین فھم ... 

 والبیانات .... الراقیة واألخالق ... العالیة الحقائق فیھ فیرون
 ... !! والنورانیة اإللھامیة والمعاني السامیة اإللھیة

 ! یشھدونھ أو! ویقرأونھ فیفتحونھ الكتاب ھذا فى ھذا كل

! دائماً  یشھدونھ وقد

 الكتاب؟ ھذا أین

! األعلى المأل في قال

 فال عزیمتھ، یعلى أن البد الكتاب ھذا قراءة إلى یصل أن أراد فمن
: صلى هللا علیھ وسلم  قال عالیة عزیمتھ كانت إذا إال أحد إلیھ یصل

𑐀𑐀  }اإلیمان من الھمة علو{  𑐀𑐀 

 ھذا إلى یصل أن یستطیع الذي ھو ھمتھ ویقوى عزیمتھ یعلى فالذي
. الكتاب



: وأرضاه عنھ هللا رضي العزائم أبو اإلمام قال مثلما

 وحورھا الجنان عدن لتشاھدوا *** واعشقوا ھیا عزائمكم علوا

 

 𑐀عزیمتھ یعلى الحور أراد فمن !!

𑐀 عزیمتھ یعلى الجنة یرید والذي !!

 !! ؟ وسلم علیھ هللا صلى رسول سیدنا یرید الذي یفعل فماذا

: القرآن فى ربنا یقول مثلما ھذا

ا ُتنِفقُوا َحتَّىٰ  اْلِبرَّ  َتَنالُوا َلن(   )] عمران آل 92 ۚ) [ُتِحبُّونَ  ِممَّ

 البار یرید والذي تحبونھ، الذي من أنفقتم إذا إال أبداً  البر تأخذوا لن
: یقول ھذا یفعل؟ ماذا البر ولیس وجل عز

 أعذر وفیھ للملیك  *** روحي بذل وقلیل

 

𑐀𑐀  سأنفقھا؟ التي الروح ھذه ما !

 :قال مثلما شیئاً  أملك ال فأنا صنعھا الذي فھو

ةَ  َلُھمُ  ِبأَنَّ  َوأَْمَواَلُھم أَنفَُسُھمْ  اْلُمْؤِمِنینَ  ِمنَ  اْشَتَرىٰ  هللاََّ  إِنَّ (    )اْلَجنَّ

] التوبة 111[

: یقولون فھؤالء یدفعون؟ ماذا الجنة رب یریدون فالذین

ا(  ا ہلِلَِّ  إِنَّ ]) البقرة 156 ) [َراِجُعونَ  إَِلْیھِ  َوإِنَّ



. وجل عز ہلل ھذا كل وأنفسنا، وأوالدنا نحن تعنى) إنا(

 أنوارنا، یقوى وأن الحقائق، بھذه یواجھنا أن وجل عز هللا نسأل
 الجمیل، وجھھ بدیع عن لنا ویكشف آمالنا ویبلغنا، أسرارنا، ویظھر

 سنا كل لنا ویكشف حضرتھ، عن یحجبنا حجاب كل عنا ویرفع
 قدس على اإلشراف أھل من ویجعلنا طلعتھ، أنوار عن یغیبنا

 العابدین ومن عزتھ، مكانة على اإلطالع أھل ومن حضرتھ،
 مقام من خوفاً  النھار وأطراف اللیل آناء الساجدین الراكعین

. وبناتنا وأبناءنا وإخواننا نحن .. عظمتھ،

 


