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  وكدوٛوكدوٛ

  بضي اهلل الزمحَ الزحٗيبضي اهلل الزمحَ الزحٗي

 ؤبػػهد   ا٢بمػػهلل ا ايػػنع ته مصػػا وبفػػه  وتلنػػإا نويػػإه        هػػ 
نف ت ػ   ن نهل ايقرآف، و سأيا عمفه  ته مة اإلمي ف، وزاده  عإ ه  فج إه  م

يُػػهللع عإ هػػ  هػػن  ايػػه   اإل٥ب ػػة، ونف ه إهػػ  مػػن نهػػل ايقػػرآف   ايػػهلل   ، ومػػن 
 ... نهل ايقرآف وم  ة ايهيب اي هللانف   ايهللار اآلورة نٝب ْب

 ع ػهلل ،، يػرا ايهدػهد ايهػهراي وايبالة وايسالـ عإػ  يػ هللان ب تػن
نع د إػػا يػػرا عه يصػػا يإلإػػ ، يػػإ  ، ويػػ ا ا٥بهللايػػة اير،  ػػة، وايرمػػ  ايػػ

عإ ػػا وعإػػػ  آيػػا ايػػػنين يػػ روا عإػػػ  ُهػػهللا ، ونيػػػى تا ايػػنين نعػػػ  ه  عإػػػ  
 تػالغ ريػػ هللات ،، وعإػ  نػػل مػػن تػ  ا  عإػػ  هػػنا ا٥بُػهللم وايهػػهر    يػػـه 

 ايهللين، وعإ ه  م ا  نٝب ْب .. آمْب آمْب اي رب اي  ٤بْب.
ايبػػ د ْب مػػن ا٤بػػ مهْب هػػنا نص ػػا يػػانّب ن ػػران تػػا كػػا ة ايسػػ ي ْب 

تػػننر نيػػ  ب ذنػػر  بػػء اا   ػػ يف وا٤بريػػإْب   ايقػػرآف اي ػػرع، وايػػهللاع  
   تػػػننر نلػػػهاؿ ايبػػػ ٢بْب واي إمػػػ يف اي ػػػ مإْب وااوي ػػػ يف وا٤بصقػػػْب ول ػػػ    

 ق ة ايهق ة   رضهاف رب اي  ٤بْب ....ايص
 وذيػػح للػػ ام ٥بمماػػ  و زرة ي ػػ ادما  ي جػػهلّلوا   ايسػػّب    ريػػ  ،

 . ف لهزوف ت رما ورضها ا وفصىا اإل٥ب 
وذنران مث هللام ومنهذد م يإب ٢بْب ا٤ب  يػرين جيهػ ز واوصبػ ر خمػّب ٨بػل 



 

 

 

 

55                                                      املكدوـــــــــــــــــــــــــــــٛاملكدوـــــــــــــــــــــــــــــٛ                

، ول ػػأ ن هػ  رنػػ ان عإػ  ل  تػػا فقػد نمػػ  داػػ د  وهػه اإلمػػ ـ نتػهاي  اد  
 :وعإهمػػػػػػػػػػػا وم يل تػػػػػػػػػػػػا وخمّبهػػػػػػػػػػػػ  فقػػػػػػػػػػػػهلل ذنرانهػػػػػػػػػػػػ  تصهيػػػػػػػػػػػػ    نص تهػػػػػػػػػػػػ 

وهػنا هػه ايػنع د إهػ   سػم  هػنا  ،)اإلهام أتـوالعسائن ادـدد الصـو     
 .)اإلهام أتوالعسائن سريج حياج اي ص ا ا٤بلصبر 
إسػ ي ْب نف ه إا عربة يإم مهْب وزادام يإمصقْب و ػهرام ي نيأؿ ، 

ويػػإ  ، عإػػ  يػػ هللان ب وعإػػ  آيػػا ويػػى ا ورولػػ م ورانػػ ان يإهايػػإْب، 
 ويإ .

، ـٕٙٔٓيه مػػػػن مػػػػ  ٗا٣بمػػػػ   لػػػػهللاد  ا٤ب ػػػػ دم ،يقػػػػ هرة ...   
 ػهٖٚٗٔمن ردا  ٕٚا٤بهاف  

 
 
 

 ايربيهلل : ا١بم  ة ػ ٧ب فظة ايانرت ة ،ٝباهرية مبر اي رت ة
 ٕٓٓٓ-ٓٗ-ٜٖٔ٘ٓٗ٘تإ لهف : 

 WWW.Fawzyabuzeid.com :مه   اإل َب ت
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fawzyabuzeid@hotmail.com, 

fwzyabuzeid48@gmail.com, 
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  الفصن األٔهالفصن األٔه

  قصص األٌبٗاٞ ٔالصاحلنيقصص األٌبٗاٞ ٔالصاحلني

  العربٚ وَ قصص األٌبٗاٞ ٔاملزصمنيالعربٚ وَ قصص األٌبٗاٞ ٔاملزصمني

 يف الكزآُ الكزٖييف الكزآُ الكزٖي

    اٞاٞــــــحكىٛ قصص األٌبٗحكىٛ قصص األٌبٗ

 احلنياحلنيــــــــــــــــــــــات الصات الصــــــــــــٔحكأٖحكاٖ
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  الفصن األٔهالفصن األٔه

  قصص األٌبٗاٞ ٔالصاحلنيقصص األٌبٗاٞ ٔالصاحلني

  العربٚ وَ قصص األٌبٗاٞ ٔاملزصمني يف الكزآُ الكزٖيالعربٚ وَ قصص األٌبٗاٞ ٔاملزصمني يف الكزآُ الكزٖي

 ٪بػػهلل نف ، ....    نصػ ب رب اي ػػ ٤بْب وهػػه ايقػرآف اي ػػرعيػه  ظػػران
  وهػػػػه اي إػػػػ  ا٢ب ػػػػ  ، يػػػػننر يهػػػػ  ي ُػػػػننِّران  بػػػػء اا   ػػػػ يف وا٤بريػػػػإْب

، تػل ذنفػران   سػ م مػن ل ػ ايت ايبػ ٢بْب،   ايس تقْب، ومل ي صل  تػنيح
ن ي  هلل ايب حل اينع نػ ف مػ  مهيػ  عإ ػا وعإػ     هػ  نفنػل ايبػالة ون  

، وا١بم عة اينين نريإا  ي هللان ع س     ن ط ن ة   تالد ايشػ ـ وايسالـ
ي   م يهج ة ي هللان مهيػ    ي  إانها ري هللات ،، وايردل اينع د إا ،

 من فرعهف و هما، ونهل اي اف، وخمّبه  اي ثّب.
يهػػ   بػػء اا   ػػ يف وا٤بريػػإْب وا٤بقػػرتْب وايبػػ ٢بْب   ملَ ذنػػر ، 

  :: ػػػػػػػ ؿ ت ػػػػػػػ                                    ((111111  يوسففففففف  يوسففففففف 
ىهف تػػػػا نلػػػػها٥ب ، ومػػػػ   عظػػػػةك وذنػػػػرم ودروس يص إمػػػػهف مهاػػػػ  مػػػػ  يبػػػػىِّ
يبإىهف تا نعم ٥ب ، ومػ  ايسػ  ل اامثػل ايػنع يسػّبوف ف ػا ف بػإهف ف ػا 

  .   رض يف ، 
   حل رضػػػهاف ، ت ػػػ رؾ وت ػػػ وعإػػػ  هػػػنا ا٤بهػػػهاؿ يػػػ ؽ يػػػإله  ايبػػػ

عإػػ ا  نٝب ػػْب يػػّب ايبػػى تة، وزودػػ ت ايهػػيب نماػػ ت ا٤بػػ مهْب، وايصػػ ت ْب، 
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 واي إم يف اي  مإْب، وااوي  يف، وايب ٢بْب    يـه ايهللين.
 هلل يقهؿ اي  ض ي ل ه   بء اا    يف وا٤بريإْب،  قهؿ يا: يػه  إهػ  

ف ه تػػنيح فسػػ صىجفل نهػػل اي بػػر، اف هػػ هللايف اا   ػػ يف وا٤بريػػإْب م بػػهم
ف من ،، ومل يروا ومل يشاهللوا م  ٫بن ف ا من ظإم ت هػنا اي مػ ف، و وم يهلل

ن ف هللا تػػػهلل مػػػن ذنػػػر  ػػػ    مػػػن يػػػّب ا وهػػػنا لػػػٌب يإبػػػى تة ا٤ب ػػػ رنْب، ويػػػن
 عإ  ع  د  نٝب ْب.  ايب ٢بْب ا٤ب  يرين، لٌب ت هف لجة ا
 و هلل   ؿ ايس دة اي إم يف ااداليف:

ا   ػ يف وا٤بريػإْب، فمػن ا٢بُجة عإ  ا٣بإ  ٗبػ  ن ػ ـ ف ػا ا ن  ـ ، 
يص إػػل   ايػػهلل    نف مإ ػػا نو وظ لصػػا نو عمإػػا كػػانإا عػػن ، نو   عػػة ،، 
ت هف ا٢بُجة ايق دمة عإ ا تسإ م ف تن داود  ػيب ،، فقػهلل آ   ، مإ ػ  مل 
أيتػػا نلػػهللام   إػػا وهللا ت ػػهلل  مػػن اي ػػ ٤بْب، ومػػ  ذيػػح مل يإصلػػت عػػن   عػػة ، 

  ن ل.وذنر  وك ر   رفة عْب وهللا
ومن ت إل ،٤برض وايسق  واامل، ون ا ني تا مرضك ن  هلل  فمه ػا مػن 
  عة ، دل   ُعال ،  قػهؿ يػا: وهػل م ثػت   ا٤بػرض مػهللة زمه ػة نو   
م ػػػػ انة  دسػػػػهللية نهػػػػيب ، نيػػػػهب عإ ػػػػا وعإػػػػ     هػػػػ  نفنػػػػل ايبػػػػالة ون  

نهللا تشػ ه ٜب   ة عشػرة ع مػ م و  يػت يػا زودػا:  ايسالـ  يقهلل اتصال  ، 
 ،    م  تح ي إا    يهظر  ي ػح ف شػل ح وي  ف ػح  فقػ ؿ ٥بػ : نػ

ِعشػػُت يػػى ب اي ػػهللف    يػػت: يػػ  ْب ع مػػ م، فقػػ ؿ:  ذا لبفػػإُت يػػ  ْب 
!!، وينيح   ؿ نم  نوػرب ،   ايقػرآف: مق تل ايس  ْب نك ه    ، 
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                                 ((8383   وا ظػػػػػػػػػر    ندب  .األنبيففففففففف   األنبيففففففففف
!! ومل يقل يػا انشػلا، نو  اا    يف   دع دا  ا دل   ُعال ، نل هنا م ا
اكػػػػلِب، وهػػػػنا ندب اا   ػػػػ يف وا٤بريػػػػإْب عإػػػػ ا  يػػػػإهات ، وتسػػػػإ م تا 

 نٝب ْب.
ومػن ت إفػػل شف كػػ  تا كػانإا، وي ىػػأ عػػن ايػ واج، وهػػنا يشػػانإا عػػن 

ثػػػرة ا٤بانػػػرايت، ونثػػػرة ايلػػػًب ايػػػٍب يص ػػػرض ٥بػػػ  ي   ا٤بػػػه   ا٢بهػػػ ف ا٤بهػػػ ف
وو ية   هنا اي م ف،  قهؿ يا: هل ت رفضَت يلصهة تػهازع نو تنػ رع فصهػة 
يهيف ايبهللي  عإ ا وعإ     ه  نفنل ايبالة ون  ايسالـ ! فقػهلل خمإفقػت 
ااتػػهاب، ووإ ػػػت مالتسػػػا ، وروادتػػػا عػػن  لسػػػا ، و  يػػػت: ُه  ػػػُت يػػػح، 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ: ي هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                                            
       ((2323  و  اا ر   ؿ ايب ٢بهف: يوس  يوس 

} علِّموا أوالدكم سورة يوسف فإن من ُعرض عليه شيٌئ يف احلرام } علِّموا أوالدكم سورة يوسف فإن من ُعرض عليه شيٌئ يف احلرام 

  ..إِياه يف احلالل {إِياه يف احلالل {  فأباه، رزقه الله فأباه، رزقه الله 

ف، وي هػػا مإػحك ويػإط  فقػهلل رفػض، ونػ ف   يػ  ل ذيػح يػ  هف يػا
   ػػػػػػػػ ؿ:                                    ((3333  ف   ػػػػػػػػت  يوسفففففففف  يوسفففففففف

، وردف ٥بػػ  كػػ  ع  ت ػػهلل مػػ  تإانػػت مػػن اي ػػرب عص ػػ ، ايهص جػػة نف نل  هػػ  ، 
ي ص وداػػػ  يهيػػػف   ا٢بػػػالؿ، ون  ػػػت ت ػػػرام، اف زوداػػػ  نػػػ ف  تػػػن عماػػػ ، 

يهسػػػ يف، وي هاػػػ  هللا تسػػػصط   نف تُلبػػػب عػػػن ونػػػ ف عهِّ هػػػ م لُبػػػهرام هللا أي  ا
ذيػػح، اف ايصق ي ػػهلل   نايماػػ  ٛبه اػػ  مػػن ذيػػح، فص وداػػ  يهيػػف وت ػػهلل نف 
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ت ودا  يهيف اكصانإت تط عة ، وع  دة ، وزههللت ف مػ  ن  ػت تشػصا ا 
   لسػػا  وهػػ    ت ػػت اي  يػػ ، لػػٌب  ػػ ؿ ٥بػػ  يهيػػف: اي زُي لػػة  ف ،

 .هللين ي ٢بْب،   يت: يإفمُت امر ، نمري نف آت ِح يُ لرج مهح وي
ػػػػةم عإػػػػ  ا٣بإػػػػ  نٝب ػػػػْب ويػػػػه  فج ػػػػل ،  اا   ػػػػ يف وا٤بريػػػػإْب ُلجف

 ايصطردان   هنا ا٤بق ـ هللالصجه     و ت   هيل ولس ه  م  نكران  ي ا.

  حكىٛ قصص األٌبٗاٞ ٔحكاٖات الصاحلنيحكىٛ قصص األٌبٗاٞ ٔحكاٖات الصاحلني

 .ااوي  يف وايب ٢بْب ُلجج م عإ  نهل زم هن  ود ل ، 
ػػػػ  ايظػػػػالـ ٘بػػػػهلل  همػػػػ م رب فػػػػ خم  ا صشػػػػ ر ايلػػػػًب، ونثػػػػرة ايلسػػػػ د، وتَلشِّ

عػػػػن ا٢بػػػػراـ وعػػػػن  أي سػػػػهف ،ا، ويصمص ػػػػهف ٗبه دػػػػ ة ،، للظاػػػػ  ، 
اين هب واآلزـ، ود إا  وه    ايهلل    ت هه  ن ٤بالد ػة اي ػراـ، هللا ي بػهف 

 .، م  نمره  ويل إهف م  ي مروف
  ايػػهلل    مػػن مه يػػا  م فػػها  ، وي ػػ  ت صمػػل ا٢بُجفػػة عإػػ  ا٣بإػػ 

ه  ٥بػػػ  نوهللادام وتهػػػ ت  وي ػػػن تػػػههللا  وه ػػػأ ، ، وم  يػػػا ومل يانػػػَباوا عػػػ 
 تههللاايتا ود إا  تررةم ونتق  يف ون ق  يف لٌب ت هف ا ا٢بُجفة اي  يانة.

  هػػػنا اي مػػػ ف نثػػػّبك مػػػن ايبػػػ ٢بْب واي ػػػ رفْب  ومػػػن ُلجػػػل ، 
  هػػنا اي مػػ ف نمػػ  د ػػل   نػػل زمػػ ف    اال ػػ يف وا٤بهصقإػػْب، فج ػػل ،

ندمةم يُقصهللم عهلليا ، ويص جفػا ايهػ س مػن يػاللا  مػ  لػ ؿ ايػ من ايػنع 
 ا٢بُجفة اي  يانة. ه  ف ا، لٌب ت هف ا 



 

 

 

0000                      قصص األٌبٗاٞ ٔالصاحلني الفصن األٔه:        

وايشػ    ، ايػهللنصهر ع ػهلل ا٢بإػ   ٧بمػهد .. ومن ايرد ؿ اينين رنيه ه 
 ..... ونك  ها  ونمث ٥ب  نثّب..  ب مصهيل ايش راوع

ي ػػػػػها  هللا ان ػػػػػهف ايظاػػػػػهر، وهللا ي انػػػػػهف ايُشػػػػػارة، وهللا يسػػػػػ هف ورايف 
، ي ػػن  فقػػهلل م ػػهفا  ، ، ايُسػػم ة، وي ػػها  هللا يريػػهللوف  هللا ودػػا ، 

 . نإم  زادوا   ايصم ْب زادوا   ايصهاض  يرب اي  ٤بْب 
 :الدكتٕر عبد احلمٗي حمىٕد رمحٛ اهلل عمْٗ

اارض  هللا ويصجشػػػػ   نػػػػ ف هللا يسػػػػم  عػػػػن يػػػػ حل    نع مهضػػػػ    
 ! ايب  ب وينها  ي ا، ل ف م ن ف نو مهصقالم 

ا ػػػا نػػػ ف يػػػرم نف ههػػػ ؾ لػػػربك كػػػ هايف عإػػػ  ايبػػػ ٢بْب ...  ٤بػػػ ذا 
ونل  ب ايب ٢بْب، فأراد نف يُث ت تهلسا ايقهللوة، اف هنا اامػر مػن ديػن 

، وي ل    ذيػح  ػهؿ ، دػل ،، وان ا ،، واُن ِّن  ي هللان ريهؿ ، 
     عال :                        ((1515 لقم ن لقم ن. 

 عإػػػػ ا ، فهيػػػػإها فػػػػ  ظر    ايقػػػػـه ايػػػػنين نانتػػػػها    ،، وفػػػػصب ،
 ورايفه ، لٌب تصاُبف ٗب   هها تا. يرواتبإها، و 

وا صقػػل    دػػهار ،    ... ويػػنيح عػػ ش رٞبػػا ، ع شػػة اي اهػػهللين
 !مل ميإػػح لػػٌب مػػن لطػػ ـ ايػػهلل    ايلػػ ي ُكػػقفةم ٛبإ ػػحو  .... رلػػ ب ايبػػ ٢بْب

نػػػػ ف ي ػػػػػ اب   ُكػػػػقة ،إلهػػػػػ ر   لإم ػػػػػة اي يصػػػػهف، مػػػػػ  ن ػػػػا ت ػػػػػهن نعإػػػػػ  
وي ػػن ن  ػػت يػػهلل  يػػىف يف  .... ا٤به يػػا، ود يفتػػا مػػن نػػل داػػة ا٤ب  يػػا

 يلف يف عإ  ايلقرايف وا٤بس نْب دادم م.



 

 

 

0202                      قصص األٌبٗاٞ ٔالصاحلني الفصن األٔه:        

 :ىد وتٕل٘ الشعزأٙ رمحٛ اهلل عمْٗحمٔالشٗخ 

إ ا   تلسػّب ايقػرآف مػ  هللا يُ ػهللا مػن اي هيػت ومػن اإلمػ رات ُعرض ع
 ػ ؿ: د إػُت وػها رع   تلسػّب ايقػرآف لسػ ةم  ومن ايس هدية وي هػا 

 ومل يصق فػل مهاػ  مإ مػ م والػهللام  يصإل يهف ٝباهرية مبػر اي رت ػة، يهدا ، 
و  جػػا  ذا عإمهػػ  نف ايػػنين نوػػنوا تلسػػّب  وٝب ػػه    نصػػا و   ػػه  ... 
هها تا، اف هن  اي صػا يػ   هػه مػن عمإاػ ، وي ػها  ٝب ػها نػل عػهللِّة اخمص

، يهظػر ٥بػ ، هللا مػن  إ ػل  وهللا نثػّب مل  مهاض     مهضهع  والػهلل ، مػ  ن ػا
وعهػػهللم  َلُبػػل عإػػػ  دػػ د ة اإلمػػ رات  ػػػ ؿ: ُنكػػاهللن  ني د إصاػػ  إل شػػػ يف 
عمػػ رات  يػػ ه ة يط ي ػػ ت اازهػػر ايشػػريف، ورفػػض نف أيوػػن مهاػػ  مإ مػػ م 

 لهللام.وا
فقػػهلل ..  ونػ ف مػ  ذيػػح هللا يهسػ  داػػ د  لسػا  رفػة عػػْب  وهللا ن ػل

ل    تها ع هلل ايرل   ن ا ن ف م ا   ٧ب ضرة   د م ة ايقػ هرة   ايق عػة 
ايُ ربم، ون ف نايما  نايـ ُعهلهاف ايشػ هع ة، وايػصمرت اض ضػرة واايػ إة 

ّب، ونػ ف نرت  ي ع ت، ونإم  يأيه  يػ اهللام فأدػ ب ضػجفت ايق عػة ،يص  ػ
  برام عظ م م يإم مهْب وا٤بسإمْب.

وعهػػهلل عهدتػػا  ػػ ؿ هللاتهػػا ويسػػ دقا: اي تُػػِبف إبػػأ يل عػػن مسػػجهلل اي 
نريػػهلل  نػػ يف لػػ دٍب، و ػػ ؿ ون ػػ ؿ   ا٤بسػػجهلل، فػػنها  تهػػا يػػّبا ، فهدػػهلل  
 ػػػهلل وإػػػ  دإ  تػػػا ووضػػػ ا عإػػػ  فػػػرش ا٤بسػػػجهلل، ونوػػػن يهظػػػف مػػػرال ض 

ؿ يػػا: نلسسػُت نف  لسػػ  تظػػن ا٤بسػجهلل، فسػػأيا  تهػا: مػػ  هػػنا اي ن   فقػ 



 

 

 

0101                      قصص األٌبٗاٞ ٔالصاحلني الفصن األٔه:        

 ن ِب ني ىُت ك   م فأل  ُت نف ُنعرفا  لق قصا .
،  ػػػػة    يػػػػـه  يص رفػػػػها نف ُلجػػػػل ، ...  فاػػػػ هللايف هػػػػ  ايردػػػػ ؿ

  ايهللين:                                    ((165165   النس   النس . 
يقػهؿ: ))ايإاػ  هللا ُٚبإػ  وداػا  ، ونػرفـ  ن ف ي هللان اإلمػ ـ عإػ ا 

ػػة  مػػ  ظػػ هرام مشػػاهرام نو ، هػػ م مسػػصهرام   يػػ ال  اارض مػػن  ػػ د   يػػح ،٢بُجف
 ٚبإها اارض من   د   ا ٕبجل ، وت ه تا.

 هػػن  ا٤بقهللمػػة ذنرانهػػ  ا هػػ  ٫بصلػػل تػػننرم كػػ له  اإلمػػ ـ ن  اي ػػ اد 
  ،  ػػهف عػػن ف، و٤بػػ ذا انه ايػػ  ض  ذا ذُنػػر ايبػػ ٢ب ص ضو ػػهلل ميػػونرضػػ 

ل ػػ ة ايبػػ ٢بْب  و ػػهلل ذنػػػران ا٢بُجػػة ههػػ  اف هػػػ هللايف م  يػػرين يهػػ ، وتشػػػرك 
ف، و ف وم يػػػهلله ف ٧بلهظػػػه مثإهػػػ ، وهػػػنا ن ػػػهم   ا٢بجػػػة، ف ا   ػػػ يف وا٤بريػػػإ

وايبػػػى تة ي لػػػ ا  نف ريػػػهؿ ، نػػػ ف فػػػ ا ، ومػػػ ذا يريػػػهللوف ت ػػػهلل ذيػػػح  
 ي هه    هن  اي بهر ا٢بجة ت هف ٩بن   هن  ايظإم ت. 

ايػػٍب مل تشػػانإا  ايػػهلل    وهللا نهها هػػ  وهللا  ةن  ايهجػػـه اي ػػ هر فص ػػهف هػػ
لظهظاػػ  وهللا كػػػاها   عػػػن ودػػػا ،  رفػػػة عػػػْب، تػػػل  هيػػػت عهػػػهلله  ن ػػػهار 

 :ا ت ػػػػػ  اي بػػػػػّبة، ويػػػػػ رت ن ػػػػػهار ايسػػػػػريرة مهػػػػػّبة، ونػػػػػأهن  م ه ػػػػػْب تقهيػػػػػ
                                                       ((108108  يوسفففففففف  يوسفففففففف 

 ملصهلة    يـه ايق  مة. ن  يهة   ي   ولهللؾ تل ن ت ومن م ح



 

 

 

0404                      صريٚ اإلواً أبٜ العشائيصريٚ اإلواً أبٜ العشائي :الفصن الثاٌٜ  

  الفصن الثاٌ٘الفصن الثاٌ٘

  العشاٟيالعشاٟيصريٚ اإلواً أبٜ صريٚ اإلواً أبٜ 

  ٌشأتْ ٔتزبٗتٌْشأتْ ٔتزبٗتْ

  بداٖٛ دعٕتْ إىل اهللبداٖٛ دعٕتْ إىل اهلل

  األوز بالدعٕٚ وَ رصٕه اهلل األوز بالدعٕٚ وَ رصٕه اهلل 

  قصٛ الدٖز ٔالشٗخ اجلٍٗد، التأٖٗد الباِز وَ اهللقصٛ الدٖز ٔالشٗخ اجلٍٗد، التأٖٗد الباِز وَ اهلل

  ّادٓ يف الضٕداُّادٓ يف الضٕداُججقصٛ الشٗخ الصبٗحٜ، قصٛ الشٗخ الصبٗحٜ، 

  جّادٓ لإلجنمٗشجّادٓ لإلجنمٗش، يف ٔادٙ حمفا، ، يف ٔادٙ حمفا، يف صٕاكَيف صٕاكَ

  قصٛ حمىد حمىــٕد باشــــــــــــــــــاقصٛ حمىد حمىــٕد باشــــــــــــــــــا

  املكــــــز ٔوطبعٛ املدٍٖٛ املٍٕرٚاملكــــــز ٔوطبعٛ املدٍٖٛ املٍٕرٚ

  جّادٓ يف اخلالفٛ اإلصالوٗٛجّادٓ يف اخلالفٛ اإلصالوٗٛ

  دٔرٓ يف إصالح الصٕفٗٛدٔرٓ يف إصالح الصٕفٗٛ

  رضٜ اهلل عٍْ رضٜ اهلل عٍْ   ٔفاتْٔفاتْ

  سٔجاتْ ٔأٔالدٓسٔجاتْ ٔأٔالدٓ



 

 

 

0505                      صريٚ اإلواً أبٜ العشائيصريٚ اإلواً أبٜ العشائي :الفصن الثاٌٜ  

ٔٔالعشاٟيالعشاٟي: صريٚ اإلواً أبٜ : صريٚ اإلواً أبٜ الفصن الثاٌٜالفصن الثاٌٜ
  

  أتْ ٔتزبٗتْأتْ ٔتزبٗتٌْشٌش

ونرض  ، هػه مػن يػالية آؿ اي  ػت   اإلم ـ ب م ض  نته اي  اد 
اا اػػ ر، ونُماػػا مػػن ذريػػة اإلمػػ ـ ا٢بسػػن، ونتػػه  مػػن ذريػػة اإلمػػ ـ ا٢بسػػْب، 

 وتهاف ك ر،ي فقهلل ن ف نته   ٠با ع هلل ،، ونُما  ٠با  آمهة.
 دروا آؿ اي  ػػت عهػػهللم  تػػه ف زمػػ ـ ا٢بُ ػػ  تػػِب نُم ػػة نضػػطاهللوه ، فاػػ

   ن ػػراؼ ايهللويػػة اإليػػالم ة ت  ػػهللام عػػن  لػػهذ تػػِب نُم ػػة، فمػػها  مػػن ذهػػا 
٢ب مػػة ذيػػح ترنسػػص ف ونفان  سػػص ف، و نو  تػػالد ايبػػْبنو    تػػالد ا٤بانػػرب، 

 ٥ب ة ل ػأ  ػ مها   هػن  اامػ نن وهػن  اايػق ع تهشػر اإليػالـ تػْب هػن  
رنسػص ف   يػـه عإ ا   تردل مها  دول  يهم اي ثّب ...اي ق ع، وايص ري  

ف نيػػف   اإليػػالـ!! هػػل يػػه م ثػػها   دمشػػ  نو ا٤بهلليهػػة نػػ ف ه والػػهلل يػػ  
 .  ي إما  اي إ   ل  ك  ا ي ىبل هنا ايلنل ! ي ه

٤ب  نيسػها دويػة و٠بههػ  ايهللويػة ايل  م ػة، ودػ يفت    مبػر ونيػ  
ا٤ب ػػػ  يػػػهللين ، ايلػػػ  م  ايقػػػ هرة، ن  ػػػت دويػػػة ايلػػػ  م ْب ٘بػػػنب نػػػل آؿ 

اايػػق ع، ويريػػهللوف نف يُ هضػػهه  ٩بػػ  ت رضػػها يػػا مػػن ظإػػ  ل اي  ػػت مػػن نػػ
ولرمػػػ ف، ف يػػػصقهللمها مػػػن ا١ب يػػػرة اي رت ػػػة    إػػػة تػػػِب هػػػالؿ، وٙب ػػػ  نصػػػا 

 ايص ري  نف عهللده    ذاؾ ايه ت ن ف لهايل نرت  م دة نيل م.
                                                 

ٔ
 َٕٙٔٓ/٘/٘ ٘ـ1ٖٗٔ سخت ِٓ 2ٕ اٌّعبدٞ 



 

 

 

0606                      صريٚ اإلواً أبٜ العشائيصريٚ اإلواً أبٜ العشائي :الفصن الثاٌٜ  

نيػػن يسػػ ههف وعػػهللده  ن ػػّب  فأكػػ روا  يػػ ا  نف يػػنه ها    دهػػهب 
 ونيهاف، وه  ااكراؼ هه ؾ اآلف.مبر،   ٧ب فظ ت يهه ج و ه  

ولػػػػهلل ت فصهػػػػة   زمػػػػ هن    تػػػػه  ، وظاػػػػرت دويػػػػة  ٠باػػػػ  اي انت ػػػػة 
والصػػػػ دها    ايقنػػػػػ يف عإ اػػػػ ، وتػػػػػِب هػػػػػالؿ نػػػػ  ها مشػػػػػاهرين ،يلرويػػػػػ ة 
وايشج عة، فطإ ها مها  نف ينه ها يإقنػ يف عإػ  هػن  ايلصهػة، فػنها مػن 

وهن    ايصػػػػ ري  ذهػػػػا، وتقػػػػ  مػػػػن تقػػػػ ، وهػػػػ  و ػػػػ د   ر  ػػػػة زتصػػػػة ٘بػػػػهلل
 اإليالم  ا٢بهلليأ.

وت ػػهلل نف ذه ػػها    ههػػ ؾ ايػػصقروا عػػ ، ونػػ ف مػػن ٝبإػػصا  ومػػن ٝبإػػة 
  ، وهػػه دػػهللا اإلمػػ ـ ن  اي ػػ اد بنمػػرادا  والػػهللام  ٠بػػا م ضػػ  تػػن ُمقػػرِّ 

ا٢بػػػهللود تػػػْب ا١ب ادػػػر وا٤بانػػػرب،  ااخمػػػهاط ايها  ػػػة عإػػػ  ونرضػػػ  ، ذهػػػا   
ن إه مَبام، وننرما ، ت ػْب مػ يف، ونيفػَ  وت ها وتْب اي ىر لهايل ي   م دة  

، له٥بػػ  تإػػهللة، و٠ُب ػػت اي إػػهللة )عػػْب م ضػػ   وهػػ  مهدػػهدة    و صهػػ  هػػنا
 وايصقر ع  هه وذريصا.

ونرضػػ  ، ويػػ هللع  ظاػػر ت ػػهلل ذيػػح يػػ هللع نتػػه ا٢بسػػن ايشػػ ذيل 
نتػػه ا٢بسػػن نػػ ف ي  ػػهلل ،   د ػػل    كػػ ُذيا   تػػه  ،    نف ن   ايهػػهللايف: 

ا  ؿ  ههللع ايه س  ي ه   و٠ُبَ  ،يش ذيل ،يهسػ ة يإ إػهللة، و ف نػ ف  )اي عإ ا 
ايبػػ ٢بهف ٥بػػ  رنعك آوػػر، اف ايبػػ ٢بْب ٥بػػ    نػػل نإمػػة وع ػػ رة  كػػ رة، 
فقػػ يها: ايشػػ ذيل ي ػػِب ايشػػ ذ   ع  دتػػا و    عصػػا يل، فاػػ  يُ ويههنػػ  عإػػ  

 لسا م     إهع  من ن هار ونيرار.
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يل، فجػػػ يف   تػػػن اامػػػّب م ضػػػ ، وتصإمػػػن وادصمػػػ  ا٣بإػػػ  عإػػػ  ايشػػػ ذ
عإػػ  يهلليػػا، ونػػ ف ذا ةػػة ن ػػّبة وعظ مػػة و هيػػة فسػػمف   نتػػه اي ػػ اد  م ضػػ ، 

ونرضػػػػ  ، ومػػػػن ل هاػػػػ    ونػػػػ ف و دمػػػػ م يسػػػػ هللع نتػػػػه ا٢بسػػػػن ايشػػػػ ذيل
 ي َلَ ُا، وني ب ا٣ب دـ اينا  يا.
اإلي ههللرية، ون ف ي هللع نته ا٢بسن انُػلا   وظل م ا لٌب ويإها   

،   نػػل عػػ  ـ، ونػػ ف يسػػ فر     هػػ ،   يػػنها مػػن  هػػ  م كػػ  م    ايُقبػػّبِّ
 يرنا ايسل هة    دهللة ي  دع فرينة ا٢بل    ت ت ، ا٢براـ.

ان   ايش   م ض  ف قػهؿ: ت ودػُت امػرنةم مػن اإليػ ههللرية وٞبإػت 
  ل رلإة ايش   نته ا٢بسن ايش ذيل ااوّبة، فإم  نورب   ،يسلر نرَِهػت 

يػػرفت عإػػ  عػػهللـ ترناػػ  وهػػ  مق إػػةك عإػػ  ايهضػػ ،  ػػ ؿ: فإمػػ  مل ذيػػح، ون
ندػػػهلل ملػػػرفام نوػػػربُت ايشػػػ  ، فقػػػ ؿ ايشػػػ  : نلنػػػره ، فألنػػػر  ، فقػػػ ؿ 

ونردػػها هػػنا اي ػػ ـ   م ضػػ  يسػػ فر م ػػ يل ايشػػ  : اي نـ ع ػػهلل ايػػهللاع اترنػػ 
وع ػهلل ايػهللاع مل  -ي   من ، وّبام، فق يػت يػا: اي يػ هللع ايسػم  وايط عػة

، فس فر ايش   وي فر م ا م ض ، ووض ت ويػهللام ون٠بصػا ع ػهلل -أيت ت هلل 
 ايهللاع.

وايشػػػػ   نتػػػػه ا٢بسػػػػن ايشػػػػ ذيل عهػػػػهللم  ويػػػػل     هػػػػ   إػػػػا فأيػػػػ م 
ومقطلػػ م، فإمػػ  يػػأيا ٤بػػ ذا:  ػػ ؿ يػػا:   ُٞب ثػػرة يػػهؼ تػػرم، فجػػ يف  اادػػل  
نمػػ   إػػا مػػن ، نف يُػػهللفن   مهضػػ   مل يُ ػػَء ، ف ػػا  ػػد، ونف يُقػػ ض 

  ونمػػػ   ػػػ ؿ ،:  وهػػػه يػػػ دهلل،                       ((3434 هللا    الزمففف الزمففف
 .ي ور ، ٥ب   إ  م اهن  هللا يطإ هف ك   م ا لسا  و من  يطإ هف ا 
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رد  ايشػ   م ضػ     اإليػ ههللرية ت ػهلل ندايف رلإػة ا٢بػل، ف يػصأذف 
 هة ، ي ُ إِّػ  دعػ   إ   ديهؽي هللع نته اي   س ا٤بري  نف ينها    

 ٠بػػا )٧بإفػػة نتػػه عإػػ   ويػػ ن فػػأذف يػػا، فظػػل ميشػػ  لػػٌب ايػػصقر   م ػػ ف 
 ويه  يهلسا زاوية ف ا  يُ ق   ف ا  ٦ب ي  ايطريقة ايش ذي ة. ف ا 

نوهللاد     نف دػػػ يف نتػػػه اإلمػػػ ـ نتػػػه اي ػػػ اد  وهػػػه و وايػػػصقر ف اػػػ  هػػػه 
  منػرب ايس هلل ع هلل ، اضجػهب، ونػ ف  دػر خمػالؿ، ونػ ف يػهّرِد اارز  

 اارز   رك هلل. 
 -واهن  مػن آؿ اي  ػت  -ون ف اُنا زايرة ايب ٢بْب، ون  ت زودصا 

ر نف ترافقا   زايرة ايب ٢بْب، فنها    رك هلل، ونػ ف هػنا اي ػـه   ُٕٚتبِّ
من ردا، ون  ها ي وروف   رك هلل ضريب يػ هللع زخمإػهؿ، ومسػجهلل يػ هللع 

ة ويػصْب عمػهدام، وهػه زخمإهؿ لجما نض  ؼ ا٤بسجهلل اازهر، وف ػا  الٜب دػ
َف ف ػػا   ا٢بمإػػة ايلر سػػ ة عهػػهللم  دوإػػها ركػػ هلل، ووضػػ   ا٤بسػػجهلل ايػػنع ُنذِّ
ااهػػ يل ٥بػػ  وطػػة، عإػػ  نف نػػل والػػهلل يػػهللول ت صػػا ويانإقػػا عإػػ   لسػػا،    
نف يػػهللول ايلر سػػ هف ويُإقػػهف ايسػػالح وهإسػػها ي سػػَبانها، ف ُػػ ذِّف ا٤بػػ ذف 

دلػػػة يإلر سػػػػ ْب   ركػػػػ هلل ف لردػػػهف عإػػػػ ا  ويقصإػػػهه ، ون  ػػػػت ه ميػػػػة ف 
وذيػػح يػػهة  تسػػ ا نذاف ا٤بػػ ذف، وُوطػػة ا٤بػػ مهْب   هػػنا ا٤ب ػػ ف ا٤ب ػػ رؾ.

 ـ )ٞبإة فري ر . ٚٓٛٔ
فػػهللوال ي ػػ ورا ضػػريب يػػ هللع زخمإػػهؿ، و  اينػػريب د يفهػػ  ا٤بلػػ ض، 

هللا انصمل ايصأد ل، فى ويها  ورادا  فإ  يسصط  ها، فم  ن ف من وػ دـ ٗب  
عإ اػ  ،ب اينػريب وترناػ ، فُهيػهلل اإلمػ ـ نتػه  اينريب  هللا نف ترناػ  ونخمإػ 
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ايسػ ت  واي شػرين مػن  يػـه اإل هػْب    اي  اد    ضػريب يػ هللع زخمإػهؿ
 ـ.ٜٙٛٔمن  هفمرب  ٕهػ ، ٕٙٛٔيهة  كار ردا

، وهػػػ  ن ػػػهللار وهػػػه  لػػػ  اي ػػػـه ايػػػنع ا صقػػػل ف ػػػا    دػػػهار ، 
 هريا  ٗبقهللار ايهالهلل ايقا ر، ونل ك يف عههلل  ٗبقهللار.

نف ويػػهللت نعط هػػ  ا٣بػػ دـ  م كػػة مػػن عإػػ  اينػػريب فإلفػػت عػػ   وت ػػهلل
 ا٤بهيهد ووردت.

هل ههػ ؾ مػن ُويػهلل   ضػريب   ػل ذيػح  هللا يهدػهلل خمػّب اإلمػ ـ عإػ ، 
ن  ػػت نُمػػػا تطػػهؼ لػػػهؿ اي   ػػة، ونػػػ ف ايهػػيب يقػػػهؿ ٥بػػ  اي نمػػػ ، فج يفهػػػ  
 ا٤بل ض فجأة، فأين تنها  ندوإهه  داول اي   ة، فهيهللت اإلمػ ـ عإػ ّ 

  ض   داول اي   ة، لِ  ك هللا ي إما   هللا ا٢ب   ونر  . 
ونػػ ف ايشػػ   ع ػػهلل ، اضجػػهب اندػػا ايسػػ دة ايشػػ ذي ة   تإػػهلل  و  
م   ػػػػا، ونػػػػ ف ردػػػػالم مصبػػػػهف م ومص ىػػػػرام   اي إػػػػ ، ويػػػػ   مػػػػن ا٤بصبػػػػهفة 
ا١بُاػاليف، ونػ ف لريبػ م عإػػ  نف يُػر  نوهللاد  عإػ  اي إػػ  مػن اي هللايػة، فمهػػن 

هات نريإا    ايُ صف ب، لٌب  ذا تإ  ي   يههات نػ ف نف تإ  ايثالث يه
 . هلل للظ نص ب ، 

ونلنر يػا عإمػ يف مػن لهيػا ي إمه ػا نمػ  نػ ف اي ُػرؼ ا٤بص ػ    ذاؾ 
ايه ت، ي إمه ا اي إـه ايٍب ي إمههن  يإطػالب   ػل عمػـه ا٤ب  هػهلل اازهريػة 

 .  هنا اي م ف
مة نص تا نيػهؿ ة   مقهللو  ؿ اإلم ـ نتهاي  اد  مصىهللز عن هن  ايلَب 
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: )و ػهلل نٛبمػت للػظ مػًب ن ػرب ا٤بسػ يح ٤بسػإح ـٕٜٔٔايهيهؿ    ة 
، ومًب ايسههي ة   عإػ  ن ن  ، و س  اي   دات من ا٤به أاإلم ـ م يح ت
، ومن عإػ  ا٢بػهلليأ ا٤بلصبػر من عإ  ايهىه اادروم ة واايل ةايصهل هلل، و 

نػػل هػػن  ايانل ر  ...  عإػػ  ايشػػ   ع ػػهللايرٞبن ع ػػهلل يإلمػػ ـ اي ت ػػهللع، وذيػػح
دروس وبهيػػ ة، فإػػ  ي ػػن ههػػ ؾ م  هػػهلل  هللا ا١بػػ م  اازهػػر، ونظػػن ت ػػهلل 
ذيح د يف ا٤بسجهلل ااٞبهللع    هط ، وم اهلل ني هط، ينيح ن  ت ايَبت ػة 

 فردية.
نٞبػػػهلل تػػر ف    نف ويػػػل    يػػػن ايسػػػ ت ة عشػػر ع مػػػ م، ونػػػ ف نوػػػه  

اازهػر ايشػريف،  اينع ي قا  هلل د يف    ايق هرة، فج يف م  نو ػا، ودوػل
 ودرس عإـه اازهر.

و هظػػػر        ػػػة ايبػػػ ٢بْب ا٤بصقػػػْب ايػػػٍب  ردػػػها ، نف ي ػػػهف عإ اػػػ  
نت  ع ايب ٢بْب   هنا اي م ف، ايش   ع هلل ، اضجهب ن ف اندا ايسػ دة 
ايش ذي ة، وزاويصا ف اػ  نلػ اب ونوراد ونذنػ ر ايسػ دة ايشػ ذي ة، ي ػن اتهػا 

 ػػا  يلف زايرة ايبػػ ٢بْب، ف هػػُت نإمػػ  ٠ب ػػُت ان ػػ  عػػن  لسػػا ف قػػهؿ: لُ 
عػػػن ويلّ  مػػػن نوي ػػػ يف ، نذهػػػا  ي ػػػا ونزور ، ونهػػػُت ُنلػػػا ٠بػػػ ع نرامػػػ ت 
ايبػػػ ٢بْب لػػػٌب ن ػػػِب مػػػن نثػػػرة مط ي ػػػة نصػػػ ب )روض ايػػػرايلْب   مه  ػػػا 
ايب ٢بْب  يإ  ف   للظصا، فألا ردػالم  ٠بػا ايشػ   خمػ ش ا٣بشفػ ب، وهػه 

ها وتصإمن عإػ  يهلليػا، فإػ  ي  ِّ ػا نتػه ، ومل يهاػا عػن رف ع ، ونون ااوراد م
 ذيح، اهن  ن  ها ي إمهف نم  يقهؿ ايق دل:
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مػػػ  ايػػػنع ضػػػ ف  هػػػن  اامػػػهر اآلف  اي بػػػ  ة ا١ب هإ ػػػة، واي بػػػ  ة هللا 
 هظػر    ...  صسػ ْب يإبػهف ةه٤بيه ان  نف ت هف نتهللام، وو يفةم تْب ايسػ دة ا

ايسإف ايب حل م ذا ن  ها يبه هف  ايسػإف ايبػ حل نػ  ها يل إػهف نعمػ هللام 
تص جفػػػا مهاػػػ  ايقإػػػهب واي قػػػهؿ، ف هػػػهللم  ذهػػػا نلػػػهلله     يػػػ هللع نتػػػه 

ي صصإمػن عإػ  يهلليػا، فقػ ؿ يػا:   مهدهد ٔبهار ايس هللة زيهػا امق م)ايس هد 
ايش   عثم ف ا٤بانر ، و٤بف  أي  مػن اي تِبف ن ت يست تإم نع، ن ت تإم ن 
 ا٤بانرب ت هلل، نُم أ هه  عههللع مسصم  م.

ونػػ ف ايهػػ س أيتػػهف مػػن ا٤بانػػرب ف ه يػػهف   اإليػػ ههللرية، ويرن ػػهف   
ايه ػل لػػٌب يه يػػها   ايروضػة، وايروضػػة ن  ػػت تُ صػرب ا٤ب هػػ يف ٤ببػػر، و  يػػـه 

الف  فجػ يف ، من ااايـ وت هلل يالة اي بر   ؿ ايش   نته ايسػ هد: نيػن فػ
فقػ ؿ يػا: اذهػػا اآلف    ايروضػة فػػ ف كػ لح عثمػػ ف ا٤بانػر  ي بػػل    

نػػػ  منػػػ  عإػػػ  ذيػػػح  ٟبسػػػة عشػػػر يػػػهة، فػػػنها ! .... ايروضػػػة اآلف.
ايشػػ   نتػػه  ، ي سػػصق ل ايشػػ  ، فهػػ ؿ ايشػػ   فسػػإف  عإ ػػا، و ػػ ؿ: دػػ زم

  هاؿ هن  ا٤بهللة.يل ايس هد وّبام  ذ للظح 
يف هػ  ايػنين يريػهللوف فنػل ، و نػراـ ، فا هللايف ه  ايرد ؿ، وهػ هللا

وعط يف ،، ي ن من يُرد ايػهلل    نو ا٤بػ ؿ نو ا٤ببػ حل فاػنا مػ  ياػهللـ نلػهاؿ 
ايطػػػ ي ْب، يقػػػهؿ:  ذا مل تػػػنها مػػػ  ايشػػػ   يػػػ ىهللث يػػػح نػػػنا ونػػػنا!!، 

 وي   هنا هنل ايب ٢بْب وهللا ي  ل ا٤بصقْب.
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اي  ت، وايبػ ٢بْب فج يف اإلم ـ نته اي  اد     ايق هرة وتهللن ي ور آؿ 
اال  يف، ونػ ف ههػ ؾ ردػالم مػن ُنمفػل ايبػ ٢بْب   هػنا ايه ػت، ونػ ف  ٠بػا 

 ايش   لس  ْب ا٢ُبب  . 
فُأعجا اإلمػ ـ نتػه اي ػ اد  ،يشػ   لسػ  ْب ا٢ُببػ  ، وتصإمػن عإػ  

فقهلل تصإمػن عإػ  يػهللع نت ػا، وايشػ    ،يهلليا، ف يب حل ن ف هللا ي صل  تهالهلل
 . عإ  يهلل ايش   لس  ْب ا٢بب   ايش ذيلخم ش ا٣بش ب ايرف ع  و 

ونرضػػ     وهػػنا م ػػهللن ايبػػ ٢بْب، فسػػ هللع ع ػػهلل ايههػػ ب ايشػػ راي
يقػػهؿ: ) ذا ا صقػػػل كػػ لح ومل ت مػػػل ترت صػػح ف ٕبػػػأ عػػن كػػػ    لػػ ّ  يُػػػص  

 ترت صح  ايهظ ـ ه نا، ف ا ل ا   ـه هللا يبل  ي ا وايل   هللا ٕب ّ    د .
تػػػػة ايػػػػهللع يف، وٙبق ػػػػ  ايردػػػػ يف، ٫بػػػػن  ػػػػ ور ااضػػػػرلة عإػػػػ  يػػػػ  ل  د 

وايربنة، ي ن من يُػرد ايلػصب اإل٥بػ ، وايهيػهؿ    ،، وايهيػهؿ    مقػ ـ 
هللا ي ػػهف ت هػػا وتػػػْب ل  ػػا ، ومبػػػطل   لجػػ ب مػػػ ذا انصػػ ج  انصػػػ ج    
، هللا انصػػػ ج    اتػػػن يػػػ ه  نو ايػػػرازع، وي ػػػن انصػػػ ج       ػػػاك     ػػػا  لػػػ ّ 

اػا ويركػهلل  ويظػل م ػا لػٌب اُنقػ  يػا عبرع لػ ا، ا ػا يػ أون ت ػهلل  ويهد
مهػػ  ، وتإػػح هػػ  ايسػػ  ل ايػػٍب ت فهاػػ  يهػػ  نصػػ ب ،، ونويػػ ان عػػ  ريػػهؿ ، 

. 
ف  صا  من اازهر، ون ف   هنا ايه ت وزير ا٤ب  رؼ  ػهلل ن شػأ نإ ػة 
ن٠ب ه  دار اي إـه يصلّرِج مهللريْب، ف يصى  ع ، وعُػْبِّ مهللريػ م ت ػهلل ذيػح   

 .٧ب فظة ا٤به  
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  داٖٛ دعٕتْ إىل اهللداٖٛ دعٕتْ إىل اهللبب

وهه   هظر    لػ ؿ ايبػ ٢بْب: مػ ذا نػ ف تران٦بػا  نػ ف   اي إػهلل ايػٍب 
ف اػػ  وا٠باػػ  ا٤بطػػ هرة، وتػػُب ف اػػ  ت صػػ م ويػػ ن ف اػػ ، ف ػػ ف يقنػػ  و صػػا   

 .دروس    ايلقا وااوالؽ واي   دات يإه س  إ  م ا 
مػػن تػػالد ،، ويػـه ا٣بمػػ   أيوػػن ُيػرفةم ف اػػ     مػػا، ويهػ ؿ    تإػػهلل  

عإ ػا   وهإ    ا٤بسجهلل، ويبإ  ا٤بانػرب، ويشػرح يإهػ س ٗبػ  فػصب ،
تا لٌب ت هلل لْب  من ت ػهلل اي شػ يف، ويػرفض نف ي  ػت عهػهلل نلػهلل، وي  ػت   
ت ت ،، ي   ت هف و يبةم ا، وم ا    ما، و  ػل ايلجػر تسػ عة يبػ هلل 

ػػب  هاكػػ ب نعطػػ   ، وهػػن  ايص -ون  ػػت اي ػػ دة ه ػػنا  -   ا٤ب ن ػػة ويُهكِّ
 ف ا  يس ف اإل٥ب ـ، ف  ف يُإاما تقب دهلل  ٥ب ة و ص ة.

وهػػن  ايقبػػ دهلل  ُ ػػ  مهاػػ     و صهػػ  هػػنا عشػػر ٦بإػػهللات، ونػػل ٦بإػػهلل 
 لهايل ٟب  م دة يلىة، نإا  فصهل تك  ٥ب ة و ٥ب م ت ر،  ة.

يُقػػ ِّض يػػا مػػن ي ص ػػهف ورايف ، فقػػهلل نػػ ف أيوػػن  يػػ ى م  ونػػ ف ، 
تان  هتػػة، فػػ ذا ا صاػػ  ورُدف  ػػ ؿ: نع ػػهللوا عإػػ ف، ف سػػم  اي ػػالـ  ٥ب ػػ م، نكػػ ا 

ايػػنع نص ػػه ، فمػػ  يػػرا  مه يػػ  م يإ قػػهؿ يقػػهؿ: دعػػه ، ومػػ  يػػرا  تقػػف عهػػهلل  
 اي قهؿ يقهؿ: الر ه  لٌب هللا انهللث فصهة.

 ف  ف يقف عإ  ا٤ب ن ة يُردد ايقبػ دهلل، ونمػ   ػ ؿ يػ هللان ن ػ   :
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{{  يًّا َإال َحَسَن الِصِوِتيًّا َإال َحَسَن الِصِوِتَما َبَعَث الِلُه َنَبَما َبَعَث الِلُه َنَب} } 
ٕ 

ايبػػػػهت،  وهػػػػ  ل مػػػػة ،، نينػػػػ م هللا يهدػػػػهلل ويلا وارثك  هللا لسػػػػن
وُلسػػن ايبػػػهت ي ػػهف مهىػػة  ٥ب ػػة، و مػػهللاد مػػػن ، ف اوي ػػ يف ور ػػة اا   ػػ يف

اَي َنَ،  يسػػ هللان نتػػه مهيػػ  ااكػػ رع: ا٢بنػػرة اضمهلليػػة،  ػػ ؿ ريػػهؿ ، 
ِمِن َمَزاِمرَي آَل َداُوَد {ِمِن َمَزاِمرَي آَل َداُوَد {} َلَقِد ُأوِتيَت ِمِزَماًرا } َلَقِد ُأوِتيَت ِمِزَماًرا  :ُمهَي 

ٖ 
ف  ف عههللم  يرا  ي هللان عمر يقهؿ يا: ت  َ  وذنػران ت ػالـ رتهػ ، وهللا 
يشػػ  ها مهػػػا، ٤بػػػ ذا  اف لنػػػرة ايهػػػيب مهىػػػا م مػػػ رام مػػػن مػػػ امّب آؿ داود، 

} الِلُه اْلُمِعِطي َوَأَناا  } الِلُه اْلُمِعِطي َوَأَناا   :اهن  مهىة  ٥ب ة من ا٢بنرة اضمهللية ير  هيا 

اْلَقاِسُم {اْلَقاِسُم {
لا   ا٤بسػجهلل لػٌب ُيبػإ  يػالة ا١بم ػة، ويُ طػ  دريػ م ويظػ، ٗ

 ت هلله ،   يهبرؼ    تإهللتا، ونل ٝب ة   م  ف  آور.
هػػػ هللايف هػػػ  ايردػػػ ؿ ايػػػنين ه هػػػهللوف   يػػػ  ل ، وهللا  ػػػ فهف يهمػػػة 

  هللادػػػػػ ، وكػػػػػ  ره  كػػػػػ  ر اإلمػػػػػ ـ عإػػػػػّ :                           
                  ((99 تسػر هػػنا اإلوػػالص همػػ  ، ...  اإلنسف ن اإلنسف ن 

ايب د ْب عإػ  ا٣بػهاص، ٫بػن هللا  ريػهلل مهػ فقْب، ومػ ذا  ل ػل عػ  ويػه نػ  ها 
 مليف اي هف، ٫بن  ريهلل ايب د ْب ويه ن  ها  إ الم.

ػػػ  لهيػػػا ردػػػ ؿك يػػػ د هف، ونيفػػػهلل  ،  تصأي ػػػهلل ، وتػػػهللن  ف ػػػهللن يصجمف
   ل ت ايرول   ة اير،  ة.ت نا  يبى ا   هن  ايس

                                                 
2
 ٌٍّضٞ اٌىّبي رٙز٠ت 
3
 ِٚغٍُ اٌجخبسٞ اٌصس١س١ٓ 
4
  عف١بْ أثٟ ثٓ ِعب٠ٚخ عٓ ِٚغٍُ اٌجخبسٞ 
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    األوز بالدعٕٚ وَ رصٕه اهلل األوز بالدعٕٚ وَ رصٕه اهلل 

ن ق ػػػػة ونرضػػػػ     اإلمػػػػ ـ ااػػػػهللد ايسػػػػ هلل ب م ضػػػػ  نتػػػػه اي ػػػػ اد  و 
مه م م ونمػر   ايب ٢بْب مل ي هللن ايهللعهة    ،  هللا ت هلل نف د يف  ريهؿ ، 

نف يػػهللُع ا٣بإػػػ     ،، ويقهفػػػا يػػػ ان م   ايبػػإهات عإػػػ  لنػػػرتا ٝب اػػػ    
نرتػػػ  فصهلػػػ ت، وهػػػ  ايػػػٍب  صإههػػػ    ٦ب يسػػػه  عإػػػ  ايػػػهللواـ، وايػػػٍب ٠بف هػػػ  

 عإ  وّب ايربية . ة  ايبالوا٤بهب ايه هية )ايلصهل ت اير،  ة 
  قصٛ الدٖز ٔالشٗخ اجلٍٗدقصٛ الدٖز ٔالشٗخ اجلٍٗد

وذات يػػـه نػػ  ها يسػػّبوف ٔبػػهار تإػػهللة  ٠باػػ  ٠بػػ يهط    ػػ ؿ ا٤به ػػ ، 
قصػػهللع تسػػ هللان ريػػهؿ عهػػهلل ديػػر   ايبػػىرايف، فهد ػػت اي شػػ يف، وهػػه نػػ ف ي

 ،  ُة َفَصا ِّ { ُة َفَصا ِّ { } َأِيَنَما َأِدَرَكْتَك الِصال} َأِيَنَما َأِدَرَكْتَك الِصال
فقػ ؿ: ه ػ  اي نل ػ ب، ، ٘

عج ػػا ايقػػرآف ومػػن تػػهللن يشػػرح آايت مػػن   نلػػهلله  ويػػإ  عػػ ، فػػأذفف 
اآلايت ايٍب تصىهللث عن ايس هللة مرع ويػ هللان ع سػ ،   ن  ت يطف ، نهن

لهيػػػا دإسػػػها ايػػػهللير و  مػػػن يره ػػػ فانػػػهللث ..  ذ وػػػرج ا مػػػر خمريػػػاشو ذا 
وننمػل  يػهللير فػهللولاإلنم ؿ ،لَبة  إ ها مها ييسصم هف، وت هللم  ايصم ها 

مػػن و ن ػػّب ايره ػػ ف يػػالـ  وا صاػػ  جي ،يػػصمر    مطإػػ  ايلجػػرايػػنم ا ايػػهللرس
 ،١به هلل و هلل رنيه  ،   ن٥بما ، تقب هللة:   م ا، و٠ب

 ل  ػػيب  ػػػهلل كػػػرح يػػػهللرع
 

 وآ سػػػػػػػػػػػػػػِب    ايلجػػػػػػػػػػػػػػر
 ون إ ػػػػػػػػػِب عإػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػُب 

 
 ربمػػػػػػػػػن اإللسػػػػػػػػػ ف وايػػػػػػػػػ

                                                  
  ذر  ن عن و مية واتن نٞبهلل مسههلل ٘
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 وانويػػػػػػػِب ن ػػػػػػػهس ايػػػػػػػراح
 

 يػػػػػػػرف  مػػػػػػػن يػػػػػػػهلل اي ػػػػػػػهللر
 ونكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهللي ٘بإ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 ونويػػػػػػػػػػػػػإِب    ايػػػػػػػػػػػػػهللير

 ور ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي    نعإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ّبمقػػػػػػػػ ـ ايقػػػػػػػػرب وايسػػػػػػػػ
 ٠ب ػػػػػػػػػت لهػػػػػػػػػْب ره ػػػػػػػػػ ف 

 
 يػػػػػػهللم  ظػػػػػػرع    اي هػػػػػػر

 وعهػػػػػهلل كػػػػػاهده  لسػػػػػِب 
 

 ٛبهػػػػػػػػػػػػها يقصلػػػػػػػػػػػػها ن ػػػػػػػػػػػػرع
 وانداي اإلمػػػػػػػػػػػػػػػ ـ ه ػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
 ن ؾ ايهيػػػػػػػػػػػل ،ي شػػػػػػػػػػػر

 ر اي م ضػػػػػػػػ فقػػػػػػػػ  يإػػػػػػػػهللي 
 

 فػػػػػػ ي  ػػػػػػهلل يػػػػػػهللر نمػػػػػػرع
 ف هػػػػػػػػػػػت  مػػػػػػػػػػػ ما  ٤بػػػػػػػػػػػ  

 
 دعػػػػػػػػػػػ ي ي إػػػػػػػػػػػة ايقػػػػػػػػػػػهللر

 ندرت ايػػػػػػراح مػػػػػػن يػػػػػػهللع 
 

 ودار ايشػػػػرب مػػػػن ٕبػػػػرع
 ٛبإػػػػػػػػػػػػػػػػ    وكػػػػػػػػػػػػػػػػ ههللي 

 
 ومػػػػل عهػػػػهللع عػػػػن ايانػػػػّب

 ون  ػػػػػػػد مػػػػػػػن يػػػػػػػرد  ػػػػػػػر  
 

 ٕبسػػػػػِب ل ػػػػػأ هللا يػػػػػهللرع
دعػهة ا٣بإػ      ا ظر ن ػف نػ ف ايردػ ؿ ايبػ د هف يُإاماػ  ،  

 ،ريف  ذا يهللؽ ف ف ، يصههللا  وهه يصه  ايب ٢بْب. ! اف ا٤ب 
ت ػػػػهلل نف عمػػػػػل فػػػػَبة   ا٤به ػػػػػ   ُقػػػػػل    تإػػػػهللة اإلتراه م ػػػػػة ٗبى فظػػػػػة 

 ف ػػػػػػهللن يُ طػػػػػػ  درويػػػػػػ م   ا٤بسػػػػػػجهلل اي  ػػػػػػّب   اإلتراه م ػػػػػػة....  ايشػػػػػػر  ة
، وهػ  يػرا   ة ن  اي ػ اد  هػ  خم يػة تان ػ   ، ت ػ   ونيػ ىت ايػهللعهة 

 ...   عال   ل ل  تا و يبةم ٤بههللا  دلا ا د ..نل ل  تا
  التأٖٗد الباِز وَ اهللالتأٖٗد الباِز وَ اهلل

ف ٥بػػػػ  لػػػػ هللات مي ػػػػن ي ثػػػػّبك مػػػػن ا٤بريػػػػهللين نف ه ف واي ػػػػ رفه ايبػػػػ ٢ب
يصىػػهلل ها عهاػػ  عإػػ  نهنػػ  نرامػػ ت، وهػػ  ف ػػالم  نرامػػ ت، ي ػػها  مل يطإ ههػػ  

ن ػػف  ي ػػِب ي ػػهللن اي ػػالـ مػػ  ...  ومل يروهػػ ، ي هاػػ  اي ػػهللات مػػن ، 
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بػػ دؼ نف هػػنا اي ػػالـ هػػه ايها ػػ  ا٤بهدػػهد عهػػهلل هػػنا اإل سػػ ف   سػػ ف، ف 
اينع يصىهللث م ا، نو ايها   ا٤بهدهد   اامهعة نو   اي إهللة، وهن  تػال 

ـك ٧بضك من اي إ  اي  ّب   ... ت مال وهللا ت ماهلل وهللا ٙبنّب، و من   ٥ب 
نهت ،ام    درس ت هلل ايظار جيلهللم اي الد، ونهػت نت إػ  عػن 

 عط يف ا٢بقهؽ اهإاػ ،   دػ يف ردػل مػن نهػل هػن  اي إػهللة و ػ ؿ: ا٤بّباث و 
نريػػهللؾ نف تػػص إ  عػػن ا٤بػػّباث و عطػػ يف ذوع ا٢بقػػهؽ لقػػه ا ، فقإػػت يػػا: 

 ايأؿ ا٢ب ضرين عن مهضهع ايهللرس!!.
  قصٛ الشٗخ الصبٗحٜقصٛ الشٗخ الصبٗحٜ

نف اي ػػػػػرب نػػػػػ  ها ذنػػػػػر إلتراه م ػػػػػة و  نلػػػػػهلل دروس ن  اي ػػػػػ اد  ،
ن ل ف ف نون نيرار يه عة ايػنها مشانهيْب تصىنّب اينها، ونف د تر ت

وي ػن هػن  اايػرار  هػت  ونيرار اي  م  يف من ي هللان د لر ايبػ دؽ 
ونػػػ ف ههػػػ ؾ ردػػػل مػػػن ردػػػ ؿ ذيػػػح ٢ب مػػػة! و مػػػ  ااايـ فإػػػ  ي ػػػرؼ نلػػػهللك 

اازهػػر نهنػػ  درايػػة اازهػػر، وي هػػا م ػػأ   تإهللتػػا ومل ي مػػل   اازهػػر، 
نها، ونػ ف  ٠بػا ايشػ   وفصب دن انم، ونػ ف كػانإا ايشػ خمل ن ػف يبػه  ايػ

 ، ايبػػػ  ى  رٞبػػػة ، عإ ػػػا، فُا ػػػد يػػػا نف اإلمػػػ ـ نتػػػه اي ػػػ اد  ي ػػػرؼ ايسػػػرف
فج يف  يريػهلل نف يػص إ  ن ػف يبػه  ايػنها، فأعطػ   ت ػض ااوراد ي شػصانل 

 ع ، ونإا  ذنر ا، ويالة ويالـ عإ  ريهؿ ،، و  عة ا.
ذه ػ م،  نل م    ٧بإاوت هلل ا شان يا ،اوراد  ذ تا ي َبيا ل ؿك يرم تا  

أيت ػا نلػهللك يطإػا ع ػهة كػ م مػثالم، ف جػهلل نف ايشػ ع نيػ ب ذه ػ م، ف قػػهؿ 



 

 

 

2828                      صريٚ اإلواً أبٜ العشائيصريٚ اإلواً أبٜ العشائي :الفصن الثاٌٜ  

يػػا: هللا يهدػػهلل عهػػهللع، ف قػػهؿ يػػا ايردػػل: هػػنا هػػه نم مػػح، ف قػػهؿ يػػا: يػػن 
 نت   يح ك   م.

فظن ايه س نف تا دههفك، فأمسح تا اإلمػ ـ نتػه اي ػ اد  وردف ، و ػ ؿ 
، وي سػت اي  م ػ يف ايػٍب ومرا  صػا ، تقػهم هػ   ن م ػ  اناي تِب  ف  يا: 

ػر وتبػه  عػػ  ايػنها، وايصقػػهم يقػهؿ ف اػػ  ،:    ُٙبنِّ                
                                   (. ايطالؽ 

وهػػنا مػػ  ٫بصػػ ج نف   إمػػا اوهللادان   ايشػػر  ة و  ايبػػ  هلل، وايػػنين 
اي ههز، ويريهللوف هن  اي ههز يُ ب ىها نخمه  يف تػهللوف ت ػا وهللا  ي ىثهف عن

 عهػػ يف، فاػػن  هػػ  اي هػػهز: )مػػن نراد ايانػػُب ف يقه عػػة ت ل ػػا  وتقػػهم ، 
 ه  ااي س.

ذها ت هلل ذيػح يػهللعهة ، ف مػل   نيػهاف، وعمػل   ادفػه، وت ػهلل 
نف ذيػػػح نلػػػا اإل٪بإ ػػػ  نف يُقإِّبػػػها ا٤بهللريػػػْب فػػػأوع وا    وزارة ا٤ب ػػػ رؼ 

 يلبإها ت ض من ا٤ب إمْب وي ل  اي    .
  جّادٓ يف الضٕداُجّادٓ يف الضٕداُ

  )يف صٕاكَ()يف صٕاكَ(

ت ػػهلل ذيػػح  إػػا ايسػػهداف ت ثػػة ت إ م ػػة، فصقػػهللـ اإلمػػ ـ نتػػه اي ػػ اد ، 
وامصىهػػػػه ، وذهػػػػا    ايسػػػػهداف، فأريػػػػإه     تإػػػػهلل   ٠باػػػػ  "يػػػػهانن"   
ا١بهػػػػهب، ؤبهارهػػػػ  نػػػػ ف هللا يػػػػ اؿ ت ػػػػض ايهػػػػ س ي  ػػػػهللوف ااوزف، فػػػػ  صا  

رية وتهللن هم  لهيا ت ض اض ْب، ويريهللوف نف ياهللوا هػ هللايف ايهػ س    ايلُ 
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 ، ن ف يهللوإهف  ون ف ا٤ب شرين مهدهدين .دين ، 
ونيػػػػػ ىت لػػػػػر،م ت ػػػػػها  وتػػػػػْب ا٤ب شػػػػػرين، وا٤ب شػػػػػرين نػػػػػ ف م اػػػػػ  
اإلم    ػػ ت ا٤ب ديػػة، فػػهللول هػػه تطريقػػة ُنوػػرم، ف يهػػ س   ا١بهػػهب يػػ   

د   ايهسػػ يف، واي ه سػػة يػػ   ف اػػ  ت ػػهللد، عهػػهلله  مإػػبك، وهػػ  ان ػػهف ايص ػػهلل
ػػإها دعػػهة ،، وهػػه يػػ انه     فػػأوع     نل  تػػا: يػػصص دروف مػػ  ،، وتهيِّ
مػن فنػإا دػل   عػال ، فط ٤بػ  اإل سػ ف ي شػصانل مػ  ، فسػ أون وػّبع 

 ايهلل    واآلورة  ف ك يف ،، وهن  لق قة ،    يـه ايهللين.
تػا    اايػهاؽ، وهإسػها ي ص إمػها ف   ها أيونوف ا٤بإب، وينه هف 

م  ايه س وي رضها تن عة اإليالـ، ورخمف هه    اإليالـ، ودوإها ٥ب  مػن 
،ب ت هللاد اي ودػ ت، واإليػالـ أيمػر ،يص ػهللد، لػٌب نف اي ه سػة اإل٪بإ  يػة 

نوردػت تشػري  م  -وهػ  وا  ػة مهدػهدة ومريػهدة  -اوؿ مرة     ر ا  
ف دػػهللة، مػػ  نف هػػنا  اب ايسػػهداف ٤بفػػ  ودػػهللوا نف يػػلِّ ايص ػػهللد اهػػل دهػػه اِنػػ

 .يشرعا اي الـ مه ؼ  
نهػػػل ا١بهػػػهب عإػػػ  نيػػػهللع هػػػ هللايف، ونلػػػا    لػػػ   فػػػأنـر ، 

ر ايبػهف ة مػن ا٣بػ ع الت ايػٍب ف اػ ، وايسػهداف تإػهللك نإاػ   ايه ت ن ا يُطاِّ
 يهف ة، وم  ننثر ا٣ب ع الت تْب ه هللايف ايبهف ة.

ومػػن نػػ ف يسػػ ها    و صػػا يُ صػػرب ننػػرب  ؤبػػهار يػػهانن ههػػ ؾ د يػػرة،
كػػ     هػػن  ا٤بهطقػػة ونػػ ف  ٠بػػا ايشػػ   ع ػػهلل ايػػرل   ايسػػهانِب، فػػنها 

ونوػػػن  -وا ظػػر    داػػ د ايبػػ ٢بْب  -اإلمػػ ـ نتػػه اي ػػ اد  عإػػ  ن ػػا زادػػر 
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يصقرفب  ي ا    نف ي ر و دما اينا ، وهه اينع يُهضػ ا، وهػه ايػنع أي  
 ا٢بظهة عههلل .يا ،يط  ـ وايشراب ي ه ؿ 

و  يـه ا٤بهيهلل ايه هع ن ف ي مل هنا ايردل ُيػهاانم عإػ  لػهايل م دػة 
فػػػهللاف، ويبػػػه هف يػػػا نريػػػ  م ع ي ػػػ م، و دػػػ م، و ػػػه،م ُم رنشػػػ م ت ػػػل اايػػػهاف، 
وأيت ا ايه س من نل ن٫بػ يف ايسػهداف ي ىنػروا هػنا ا٤بهيػهلل، ونػ ف يػا م   ػة 

يل نف ن ػػػػهؿ نإمػػػػة   و يػػػػة، فقػػػػ ؿ يػػػػا اإلمػػػػ ـ نتػػػػه اي ػػػػ اد : يػػػػه نذ ػػػػَت 
ا٤ب  روفهف، فق ؿ يا: تلنفل هللا م   ، فأمسح ،٤ب  روفهف وتػهللن ،ي ػالـ، 
ون ف عههللم  يص إ  يصانُبف ت الـ ،، ويصانُبف ،٤بهاد هلل، فاػه ن٠ب هػ  مهاد ػهلل 
ومل ُيسػػم ا   بػػ دهلل، و ػػػ ؿ ف اػػ : )راح  ػػهللس   بػػػ دهللك مػػن  بػػهدع  ي ػػػِب 

 مهاد هلل عن ودهلل.
شػػ   ع ػػهلل ايػػرل   ايسػػهانِب، و ػػ ؿ يػػا: نن ػػَت وهػػه يػػص إ  يػػرخ اي

اينع نٕبػُأ عهػا مهػن عشػرين يػهة، وت مػل  لسػح و دمػ م يل وتُهضػ ِب !! 
وت ػ  ن  اي ػ اد ، وهػنا نػ ف  -وهنا هه ايبهللؽ م  ،  -ووإ  م  عإ ا 

ف ػػا  يػػالح ي ػػل مػػن لهيػػا ي مشػػ  عإػػ  ايػػهال ايقػػهع وا٤بػػهال ا٤بسػػصق  ، 
يشػػرع ا٢ب ػػ  ، فػػ ذا وعػػَ  ايػػرنس فسُ بػػإب ايصبػػهؼ ايػػنع هللا  ػػرج عػػن ا

 اي ل ت هلل ذيح.
لٌب نهن    يها نف ايش   ع هلل ايرل   ت ػهلل ذيػح نػ ف هللا يسػص ط  نف 
هإ    ٦بإ   ف ا اإلم ـ نته اي  اد  ا ػا هللا يط ػ  نف يهظػر   وداػا مػن 

 ا٢ب  يف، ون شهلل ف ا  ب دهلل و  ؿ ف ا :
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  )يف ٔادٙ حمفا()يف ٔادٙ حمفا(

 ػػػػػػت    قإػػػػػػه     وادع لإلػػػػػػ   ػػػػػػ ؿ ايسػػػػػػهداف، ووادع لإلػػػػػػ  ن 
مشاهرة ،٣بمر وا٤بسػ رات وا٤بالهػ ، وا٤بسػ دهلل و ي ػة، فمػ ذا يبػه  نتػه 
اي ػػ اد   ذهػػا يإلمػػ رة اوؿ مػػرة، ونػػ ف ههػػ ؾ مػػهللير عػػ ـ يإسػػ ة ا٢بهلليػػهلل 

، ودإػ  عإػ  ايَبات ػ ة ٔبػهار ، فأكػ ر ن مػل افهػهللع  ايسهداف ون ف ا٠بػا  
ر،    ا١بريهف و  ؿ يا: ه ت ك ع يإش  ، فق ؿ يا ايش  : هللا هػ ت ٟبػ

وه ت م ا  ن هللة   ة، فج يف يػا ،٣بمػر ودػ يف ،ي  ػهللة، فبػاف ا٣بمػر عإػ  
اي  ػػػهللة فصلىمفػػػت، فقػػػػ ؿ يػػػا: ا ظػػػػر ن ػػػف تبػػػه  تهلسػػػػح  ونوػػػن  مػػػػن 
ا٣بمػػػػػ رة    ا٤بسػػػػػجهلل، فمشػػػػػ  عإػػػػػ  هػػػػػنا ا٤بهػػػػػهاؿ، لػػػػػٌب نف نيػػػػػى ب 

 ا٣بمف رات عرفه .
   ، ا ظروا ن ف ن ف ايهللع ة    ، ي  تهللوا وه ههللوا ! ف يهللعهة 

ٙبصػػػػ ج    ذيػػػػح، اف مػػػػن   ا٤بسػػػػ دهلل ماػػػػهلليْب، وي ػػػػن مػػػػن هإسػػػػهف   
ايانُػػرز، وا١ب يسػػهف   ا٤بقػػ ه ، وا١ب يسػػهف   ا٤بالهػػ  انصػػ دهف نف يػػنها 

  ي ا  ايهللع ة ويهللعهه ، وي ن ،يإْب وا٢ب مة وا٤بهعظة ا٢بسهة.
ي ن يه   ؿ ٥ب : نإ   داوإػْب داػهف ، ي نػرته  نو يطػردو ، ي ػن 
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    ػػػػػ ؿ ٤بهيػػػػػ  وهػػػػػ روف: ،                                   
                               (( طه طه. 

عإفػػػ  اإلمػػػ ـ نتػػػه اي ػػػ اد  نتهػػػ يف  هػػػنا ا٤بػػػهال، ويػػػنيح ذهػػػا نلػػػهلل 
ف، ون  ػػت تالم ػػن     تهريػػ  هلل   كػػار رمنػػ ف يُ ى ػػ  ي ػػ يل كػػار رمنػػ 

مهلليهة تهري  هلل و   و صه  هنا تشصار ،٤بق ه ، وهإسهف ف اػ     ايلجػر، 
فهدػػهلل اال ػػ ب ههػػ ؾ  ػػهلل عمإػػها يػػا دػػهللوهللام ،٤بسػػ دهلل، فقػػ ؿ ٥بػػ : ومػػ ذا 

  اي إػػػهللة، وأي  م ػػػ  والػػػهللك  نيػػػه  ،٤بسػػػ دهلل  نان نريػػػهلل دػػػهللوهللام ،٤بقػػػ ه 
صىػػػهللث م ػػػا ف ػػػ ف يػػػنها يإمقاػػػ  وهإػػػ  ؤبػػػهار  رف قػػػا وي....  فقػػػد

، فمػػن نػػ ف ٔبػػهار  يصقػػرفب ي سػػم ، واآلوػػر يقػػَبب ي سػػم ،  تبػػهت  عػػ ؿ 
وخمػػػػّب ، وت ػػػػهلل ذيػػػػح يه لػػػػها ايإ ػػػػا ،يط ويػػػػة وايػػػػهللوم هه واي ػػػػل يسػػػػم ، 
ف ب هلل عإ  ايَبات  ة ويص إ ، واي ل يسم ، ويظل م ا  عإػ  هػنا ا٢بػ ؿ 

 لٌب يقهؿ ٥ب : ندرنها ايسىهر.
ي   مقاػػػ  آوػػػر وه ػػػنا لػػػٌب اي ػػػـه   هػػػنا ا٤بقاػػػ ، واي ػػػـه ايثػػػ 

فاػنا داػ د ايبػ ٢بْب، يػنه هف يإهػ س ا٤بسػ نْب ....  أيوػنه     ، 
، ي ههػػ  يػػه ا صظػػران لػػٌب يػػهللوإها     نمػػ نها ، ي شػػهللاوه  يػػرب اي ػػ ٤بْب

ا٤بسػػ دهلل، فمػػٌب أيتػػهف ا٤بسػػ دهلل  لػػٌب مػػن أي     ا٤بسػػجهلل اآلف فػػال أي  
هلل   مػػػػت ايبػػػػالة، لػػػػٌب   يػػػػـه  هللا عهػػػػهللم  يُقػػػػ ؿ:  ػػػػهلل   مػػػػت ايبػػػػالة  ػػػػ

 ا١بم ة، فم ذا ٠ب  !.
فػػ ذا   مػػت ااو ػػ ؼ ت مػػل دروس   ا٤بسػػ دهلل فػػال ٘بػػهلل مػػن هإػػ  
  ا٤بسجهلل يسم ع ايهللرس، وم ذا ٫بص ج  نف  نها  يػ ا  يهشػهللاه     ، 
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 ، ف ذا يهلل ت ايه ة ونوإبه  ايطهية فػ ف ،  ،يػُ ىق  يهػ  اامه ػة
ق ػػػػ  مهػػػػ  ، وي ل ػػػػا كػػػػرف م وفلػػػػرام  ػػػػهؿ ل  ػػػػا ، ويػػػػُ م ِّها ، مػػػػن ٙب

، َخِيٌر َلَك ِمِن ُحِمَر ، َخِيٌر َلَك ِمِن ُحِمَر ااَواِحٌدَواِحٌد  َرُجاًلَرُجاًل  اللهالله  } أَلِن ُيِهَدى َبَك} أَلِن ُيِهَدى َبَك ومبػطل  :

الِنَعَم {الِنَعَم {
     ..هػل يهدػهلل نلػهللك مػن هػ هللايف....  ٙ                  

                                          ((3333 فصلت فصلت 
و  ن هػػ يف ذيػػح نػػ ف يػػَبدد    نمػػ نن ايسػػم ع وايإاػػه وم ػػا  لػػر مػػن 
 وها ػػا يانهػػهف ااانكػػ هلل ايهلليه ػػة وا٤بهاد ػػهلل ايرول   ػػة ايػػٌب ت إماػػ  نل ػػ ـ 
اإليػػػالـ وآداتػػػا لػػػٌب هػػػ ـ عػػػ  نهػػػل اي إػػػهلل ٝب  ػػػ م فبػػػ روا يصانهػػػهف عػػػ    

  ن  ػػل عػػ  ت ػػهلل ذيػػح عإػػ   خمػػهللوه  وروالاػػ  ومهػػ ز٥ب  ونمػػ نن نعمػػ ٥ب ،
نل ػػػػ ـ ايشػػػػري ة اإليػػػػالم ة وعإهماػػػػ  كػػػػرل م وتلبػػػػ الم ، لػػػػٌب كػػػػرح ، 

 يهللوره  يإل   ؿ عإ  نرن ف اإليالـ واي مل ع .
  جّادٓ لإلجنمٗشجّادٓ لإلجنمٗش

ت ػػهلل ذيػػح  إ ػػت نإ ػػة ايشػػري ة   ا٣بر ػػـه نيػػص ذام يإشػػري ة فصقػػهللفـ 
يػ  ايق دػهلل اإل٪بإ ػ ع جي  د م ة خمُػردوف)وعمل نيص ذام يإشري ة ون ف  ٠با  

 اينع ن ف هه ؾ.
ا٤بسػػ دهلل ايُ ػػربم ف اػػ  ٗبػػ   ، ونوػػن اُن ػػ إلر ػػـه وعػػ ش عػػ ي فػػنها

اف ف اػػػػ   ،تػػػػا عإ ػػػػا، وا٣بر ػػػػـه ُيسػػػػمههن  اي  يػػػػمة ا٤بثإثػػػػة فػػػػصب ، 
  ا٤بسػػجهلل ف ػػ ف وف اػػ  نـ ُدرمػػ ف،  ،ق إػػ ايوا٣بر ػػـه  ،ا٣بر ػػـه اي ىػػرع

                                                 
6
  ععذ ثٓ عًٙ عٓ ِٚغٍُ اٌجخبسٞ 
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 و  تإػػهلل آوػػرصلسػػّب ايقػػرآف اي ػػرع، يقػػـه ت   نلػػهلل هػػن  اي إػػهللافاي  ػػّب 
اي لػػػ رع، وا٤بسػػجهلل اي  ػػػّب ايث يػػأ نػػػ ف يشػػرح ف ػػػا  اػػػ  يػػى بيشػػرح ف 

 .ا٢ِبَ   يس هللان نٞبهلل تن عط يف ، ايس ههللرع
 تاراث  تاراث    ويأليف نل هن  اي إـه كػ ا ضػ عت وخمػّب مهدػهدة، فاػنا

ربيػة ومل ان فظها عإ ا، وهنا نين م ٢ب مة  ٥ب ة ي إما  رب اي ،نض عا ان إه 
. 

و  هػػػنا ايه ػػػت نػػػ ف اإل٪بإ ػػػ  ان مػػػهف مبػػػر وايسػػػهداف، ون  ػػػت 
ا٢بػػرب اي  ٤ب ػػة ااو ، ون  ػػت ترن ػػ  ضػػهلل ٙبػػ يف اإل٪بإ ػػ  وايلر سػػ ْب ومػػن 

اإل٪بإ ػ  ويػإها يإشػريف لسػْب ون٤ب   ػ . و ن  ػت ترن ػ  مػ   يط ي ػ  و م ا ، 
  نػػػ ف ان ماػػػ، و ونػػػ ف مقػػػر ُل مػػػا   م ػػػة ،ونػػػ ف ل نمػػػ م يػػػ الد ا٢بجػػػ ز

 .اآلفايشريف لسْب من ذريصا مإهؾ ااردف و ايشرف يف، 
ضػهلل  يصى يف م اػ ن ه ه  شف و إ      ايشريف لسْب ٪بفنها اإل

 ا٣بالفة اي ثم   ة وضهلل ترن  .
ونرضػػػ   يُ ط هػػػ  وظ لػػػة ايػػػهللاع  اإليػػػالم    اإلمػػػ ـ نتػػػه اي ػػػ اد و 

يػػهع  تػػهلل نف ي ػػهف يػػا دورام    يقػػ ظ ا ايبػػى ب   مثػػل هػػن  اامػػهر، فػػال
اإليالم  وته  ا ا٤بسإمْب    م  يػهلل اي ػ فرين وا٤بشػرنْب وااعػهللايف ايػنين 

 يُريهللوف ُضرفام يإليالـ نٝب ْب.
وهػه يهػهع نف يهبػب  ،فس فر عإ  ن ا ذاها    م ػة ادايف ايُ مػرة
 لػراد ونويػ   و بػىا اايشريف لسْب، فنها و  تإا و إا يق يف  عإػ  
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ت ػهلل نف عرفػا ،٤برايػالت    دويػة مسػإمة،نف يقف م  ايهللوية اي ثم   ة اهن
 ايٌب ت ها وتْب واإل٪بإ   وم  دار ف ا  رخمػ  نف نلػهللام مل ي ػن يػهللرع عػ  ت ػهلل،

تلػ  م ػا اوهللا يسصج ا يإل٪بإ  ، و  هن ية ايإق يف  ،هللا يقف ضهلل ا٤بسإمْبو 
 نف ي هف هنا ايإق يف يّرِام هللا ي رؼ تا نلهلل.

مػػػ  دار ت هامػػػ ، ف ػػػهللن  نذاع ايشػػػريف لسػػػْباإلمػػػ ـ وٗبجػػػرد نف عػػػ د 
عرفػها ن ػا ضػهلله  و ٙبػت مػرا  صا ،   اإل٪بإ   ين هف اإلمػ ـ ن  اي ػ اد 

 ي   م ا .و 
فى ويها نف يسصقط ه    ايسهداف ،٥بهللااي و،٤بال لػ ت و،٣بطػ ،ت 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهف  هللا ،:و،٤بانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرايت، وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هللايف ايقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـه هللا  
                                                     
   ايسػػهداف  )رهه يػػهلل ويهجػػت  ف يػػصهللع   ا٢بػػ ن  اإل٪بإ ػػ ع...  األحففزا  األحففزا  3939))

و إا مها نف ي صا م  هػ م يإهػ س مسػ وخل ا٣بالفػة اإليػالم ة   ترن ػ  ومػ  
يرخم ا    ايص  مل مػ  اإل٪بإ ػ  ،عص ػ ره  ي مإػهف يصقػهللـ ايػ الد ورف ه صاػ ، 

: نت صػا ضػهلل اإل٪بإ ػ    ػ ؿ: ن ػف هػنا ونان فق ؿ يا اإلم ـ نتهاي  اد  
 :ردل مص إ ،   ؿ 

  ِب ونان م إ ! ذا ن ف تطإا مِب نف ننصا ضهلل و 
 ودع  اإلم ـ ن، ،دصم ع م ن ّبام   اندع اين  طت مل اا٢ب ن   ق ـف
ر  هؿففر  ،اي  اد   ض نف اننر ، وذها    ا٤بسجهلل اي  ّب ونون يُلسِّ
 ،:                                             
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ايصبريب يا شع مه ها و  ،من وظ لصا إل٪بإ    رارام ن  يا انف  ف  ف، اجمل دلة اجمل دلة 2222))
لهللفدوا ، و مطإق م  نع وي إة مهايالت ٙبمإامه ها  و ،عمل  ل هم 

 ٔ، وذيح   هللا يان دره  هه ونيرتاو  ،   مصا   تإهللتا ا٤بط هرة   ا٤به  
ون ف  .. وي  يف وايب ٢بْبا ظروا    دا د اا... و ـٜ٘ٔٔنخمسط  

لرج م ك  م من ف...   م نف   هنا فصى نإا  ،ا، فرنم  ون نمهر   أي ايش
ن ف نإم    ؿ ت إهلل  يه ؿ عإ  ايسهداف ي نها    تإهللتا ،٤به  ! ...و 

   نف ، فا  تهللين ، ويُإق  ايهللروس ايٍب تُه ِّا ايه س وت رِّ  ،مسجهلله 
إف   يصل! فاه هللاُيس ِّا ااي  ب  و، ،وايصقر ع  ،ويل    ا٤بط هرة

 نل و ت  ولْب. ايب ٢بْب   عن
  قصٛ حمىد حمىٕد باشاقصٛ حمىد حمىٕد باشا

ون ف من اينين اعصقهللوا ف ا وات  ه  وترتها عإػ  يهلليػا ردػالم مػن ن ػ ر 
ونػ ف  ،٠با ب ٧بمهد ،ك ، ون ف  هلل تقإفهلل رد س م يإػهزرايف و  ،نع  ف ايب  هلل

 ،  لػهللث مػ  لػػهللث٤بفػ  خم يػة اادب،  مػن ن ػ ر نهػل ايبػ  هلل، ونػ ف ردػالم 
ػػػة   ايشػػار اي قػػػ رع ٗب دػػػة فػػػهللاف يإلمػػػ ـ ن   إا مػػػل عقػػػهلل ويػػػجف  ػػ ـ ت ُلجف

وعإػػ   ريػػ  ، اي ػػ اد ، و ػػ ؿ يػػا: اي مػػههللاان يصُهلػػ  مػػها  عإػػ  اال ػػ ب 
عهػػهلله  عػػّ ِة  لػػ     ف، واف ايبػػ ٢بْبه ف ايبػػ د و ، فاػػ هللايف هػػ  ا٤بريػػهلل
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نس ه  ع  رب اي  ٤بْب، فق ؿ يا: م  هنا  فق ؿ: يا نػنا، فقػ ؿ يػا: نُ ظػر 
وإف اإلم ـ ن  اي  اد  فهدهلل و ادن نلػ ادن اي هػح ايقػهم    فهظر ،وإل 
 ونرض  .  ورفنا  !  ؿ: من ن ف عههلل  هنا فال أيون هنا   نإا، 

تُ رض عإ ا  ايهلل    ف أتهه  اهن  هللا يريهللوف  ،فان  نلهاؿ ايب ٢بْب
 . هللا ودا ، دل   ُعال 
 نن ػػػػص  يػػػػيْب و ػػػػ ؿ ٥بػػػػ : ب ٧بمػػػػهد ،كػػػػ  ا٤بسػػػػ ه ت ػػػػهلل ذيػػػػح نإفػػػػ  

وهنا ٨برج يط ػفك  -وهه   ا٤بهلليهة د هللاُ  هللا تسصط  ها مرا  ة هنا ايردل 
ف ترنه  يػنها يإقػ هرة ف  ػهف ٙبػت مػرا  ص   م  كػرةم، فص ػهف ا٤برا  ػة  -

اهنػػ  نػػ  ها مريػػهللين  ُ اػػ يف يل ػػروف ٗبػػ  ف ػػا ا٤بهل ػػة وا٤ببػػإىة يػػهللعهة ، نكػػهللا 
 مش  ا .

  يف   هنا ايه ت ن ف عههلله  وػّبوايهدافأذ ها يا نف أي  يإق هرة، 
خمػػّب نخمه ػػ يف زمههػػ  هػػنا، فأخمه ػػ يف زم  هػػ  هػػنا اهنػػ  لبػػإها عإػػ  ايانػػُب مػػن 

 مهاؿ   ا٣بّبات. ايُسىت فال يهفقا  ، إل ل ؽ هن  اا
نكػهلل وهػه ورا ػة نو واف ه هللايف نػ  ها هم ػهف هػنا ا٤بػ ؿ مػن لػالؿ، 

ي ػػػِب  ا  مػػػن، ومػػػهنثػػػرنفمػػػها  مػػػن نػػػ ف يُهشػػػد م اػػػهللام ديه ػػػ م نو ، ا٢بػػػالؿ
مػػن ي ػػِب مسػػجهللام، ومػػها  مػػن نػػ ف   نػػل مهيػػ  يػػنتب مػػها  و  ،مسصشػػل 

  مػػن نػػ ف و نرت ػػة عجػػهؿ ويػػهِّزعا  عإػػ  ايلقػػرايف وا٤بسػػ نْب، ومػػهان ال ػػة 
ومػها  ُنان سك   زم  هػ  هػنا ها نإا  وّبة، ف    يُهل  عإ   الفب اي إ  ...

 سػػ م يػػهزرايف ي هػػ ف وهػػه رف ػػ  وي ػػها  ن ػػل مػػن ايقإ ػػل، فمػػها  ردػػلك نػػ ف رد
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قهلل ن ل  عإ  عهللد  هللا يُ هلل وهللا اُنهلل عإ  نته يف ي ه ف لٌب لبػإها ف ا٢بريرع،
 عإ  نعإ  ايشا دات ا١ب م  ة عإ   لقصا ايشلب ة.

فقهلل ايصهيها عإ  نرض ا٤بس نْب ٗبالي   مػن  ،ي ن اآلورين مس نْب
وعمإػها  ،ايهللويػةودإ ها نرض م تقروض نينػ م مػن نمػهاؿ ايلقػرايف مػن  ،ايهللوية

مشػ ري  ووردػػها ومل ُيسػػهللدوا ايػػهلليهف ايػٍب عإػػ ا  يإ هػػهؾ، ف   ػػت ايهص جػػة 
 .هفقهف إل ل  ا    ا٣بّبات نتهللام نهن  هللا يُ 

  املكز ٔوطبعٛ املدٍٖٛ املٍٕرٚاملكز ٔوطبعٛ املدٍٖٛ املٍٕرٚ

ف ػػ ف ردػػالم مػػن ااع ػػ ف  ػػهلل ويػػل    رت ػػة فريػػ    ا١بػػ اب، ونػػ ف 
رضػػػ   يص ػػػهف مقػػػرفام نو   عهػػػهلل  يػػػرااي ضػػػلمة فهه اػػػ  يإلمػػػ ـ ن  اي ػػػ اد 

وايػػٍب  ،وهػػن  ايسػػرااي تػػْب كػػ رع ٦بإػػ  ايشػػ ا وكػػ رع تهريػػ  هلل، يهللعهتػػا
اهنػػ    وت ػػض اي مػػ رات يهر ػػة اإلمػػ ـ،ومقػػر ا٤بشػػ لة  ،ا٤بسػػجهللاآلف ف اػػ  

عػػر،ت ايهقػػل ٧ُبمفإػػة ٗبػػ  انص دػػا هللوإا  تػػ تن  ػػت مسػػ لة ضػػلمة، ون  ػػ
وايهػ س   ،يهدػا ، ونػ ف نػل اي مػل ،ف من ا٤بأنههللات وا٤بط هم ته ا٤بسإم

 ن  ها يس رعهف   ا٣بّبات نإا  إلع  ة ايب ٢بْب عإ   تالغ دعهة ،.
وعمػل    وننرمػا ،  ،ف يصقر اإلم ـ نته اي  اد    هػنا ا٤ب ػ ف

، ص ػػػايط ػػػ  مهاػػػ  نُ   هػػػهرةمط  ػػػة ا٤بهلليهػػػة ا٤ب) مػػػن ا٤ب ػػػِب مط  ػػػة ن٠ب هػػػ  دػػػ يف  
و٠ب هػ  وت هلله  خمّبف  ٠با    ة ااتهلليةايس  د)٦بالتا، ف مل نوهللام ٦بإة  ٠با  و 

 ٦بإة )ايلصب  وت هلله  خمّب  ٠با  و٠ب ه : ٦بإة )ا٤بهلليهة ا٤بههرة .
وهػػػػن  ا٤بط  ػػػػة هػػػػ  ايػػػػٍب ن  ػػػػت تط ػػػػ  ا٤بهشػػػػهرات ايسػػػػرية    ػػػػهرة 
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يثػػهار يػػ هلل زخمإػػهؿ ورف  ػػا، اهنػػ  ن  ػػت لػػر،م عإػػ  اإل٪بإ ػػ  نيهمػػ   ٜٜٔٔ
ن ظإ  ي  ف اارض ننثر من تريط     هللا يهدهلل م ، ا اونيهم  وياها ،ذه ها

 ونهل تريط    .
ف   ػػت ا٤بمإ ػػة ايػػٍب هللا تان ػػا عهاػػ  ايشػػم ، ونػػل هػػن  ايثػػروات 

 نونوه  من هن  ايش هب وهن  اي الد.
ايقنا  ن ف نالما ي دؽ   هن  ا١ب د ة ف ػ ف يقػهؿ: ٫بػن  ريػهلل نف 

  مػت نورو،  فقػهلل  ،يرداوا يه  هن  ايثروات ايػٍب نوػنوه  مهػ ، وهػن  لق قػة
٪بإػَبا انإا  عإ  ننص ؼ ايثػروات ايػٍب نوػنوه  مػن هػن  ايشػ هب، نإاػ  

وفر سػػ  ون٤ب   ػػ  وخمػػّبه ، لػػٌب ايربتانػػ ؿ ونيػػ       ػػ مها عإػػ  ننصػػ ؼ هػػن  
مػهاد وػ ـ أيوػنوهن   ،اي الد، فنه ها    هن  اي الد وايػصهيها عإػ   ػروا  

هنػػػػ  ٥بػػػػ  شخمإػػػػ  اايػػػػ  ر،   ي   ه ، ونيػػػػ ب ٥بػػػػ  يػػػػه  م ٘بػػػػ رايم  ،بػػػػهف هه يو 
وي   ههنػ  ٥بػ  شخمإػ  اايػ  ر، وا٤بانػ مرين مػها   ،ف أونوف ا٤بهاد ا٣ب ـ ٦ب انم 

 ه  من   مها جي ش يف مب    عههللان، وع هلل ايه ير نمف  ت نا .
اإل٪بإ ػػ  نلساػػها عػػنا و ف   ػػت لػػر،م هللا هػػهادة ف اػػ  عإػػ  اإل٪بإ ػػ ، 

فأيػػرف نل  تػػا نف  ،ايه ػػل ينػػ ه     بػػري ػػ  فػػ عصقإه  ونوػػنو   ،اامػػر
يػػػنه ها م ػػػا، فإػػػ  يسػػػصط  ها مػػػه ا  فػػػنه ها م ػػػا، فإمػػػ  ودػػػهللوا نف اامػػػر  

ونإماػػ  ت ػػض اال ػػ ب ا٣بػػ رد ْب وهػػ  ردػػ ؿ ايس  يػػة، و ػػ يها  ،نػػنيح
ون ػص  اآلف يػصهللف هف ايهػ س يثػهرة  ،٥ب : هنا ردلك ديِب، وايػهللين يػا ُلرمصػا

 ف ضطروا يإلفراج عها. ،عإ   
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يػػ ى ف ، و  -ونرضػػ     ايه ػػت اإلمػػ ـ نتػػه اي ػػ اد نػػ ف   هػػنا 
يػػػا  تبػػػ ؿ ت ػػػل اا هػػػهللين ا٤بسػػػإمْب   نػػػل ن٫بػػػ يف اي ػػػ مل، عػػػن  ريػػػ   -
فأريػػػل    ا٥بهػػػهلل  ،ومل ي ػػػن   ذيػػػح ايه ػػػت خمػػػّب ا٤ب  ت ػػػ ت ،  ت ػػػ تا٤ب

 ،وب    ػ ؿ وب عإػ  دهػ ح و،نسص ف، ف  ف   ،نسص ف كهنت عإػ 
 ،ين يقهمػػهف ،يثػػهرة   ا٤بانػػرب ع ػػهلل اي ػػرع ايلطػػ  و وها هػػ  ايػػن، وخمػػّبه 

ونين  ايق دمْب ،يثهرة     هللو  س   نٞبػهلل يػهن ر ها  ،وع هلل ايق در ا١ب ادرع
 .ون ف عإ  يإة ع  ٝب   م  ،وخمّب 

 ،ونػػ  ها أيتػػهف  ي ػػا يػػرام ي ػػ ورو  ويإصقػػها تػػا، ونل ػػ انم  وها هػػ    ا٥بهػػهلل
رام و ػػػ تإا  وايصقػػ  عػػ  وهػػػ    وايػػنين يسػػ فروف إل٪بإػػَبا ذهػػػا  يػػ ا  يػػ

ا ػػا ردػػل ايػػهللين، ويػػ   يردػػل ايػػهللين  ،ايسػػل هة ي صىػػهللث م اػػ  وي إماػػ 
 .نف يصلإ  عن دور    ايه ه ة، اهن  مس دل و ه ة

وهػػػن  ا٤ب  ت ػػػ ت نػػػ ف هم اػػػ  عهػػػهلل    خمرفصػػػا ا٣ب يػػػة   يػػػههللوؽ 
هػػ ، و٤بػػ  نلػػ ف اإل٪بإ ػػ  عػػن  ا٤بهضػػهع ت مػػن ا٤بهشػػهرات وخمّب ، وػػ صك تػػا

ا ت صػػا ي  ىثػػها عػػن هػػن  ا٤بهشػػهرات، وا ظػػر    اي ػػهلل ، يإبػػ ٢بْب، هػػ ٝبه 
ن ف يا نري  م   لجرتػا ؤبػهار  ايبػههللوؽ، فجإػ  عإػ  ايبػههللوؽ، فقهلل  

وهػه هإػ   فإػ   عهػهلل ايشػ   كػ يف  ل ػا، و  ؿ ٥ب : فصشها نم  تريػهللوف
  وا برفها: فلصشها فإ  ههللوا ك   م عإ  ايبههللوؽ،              

                        ((4040 احلج احلج. 
  جّادٓ يف اخلالفٛ اإلصالوٗٛجّادٓ يف اخلالفٛ اإلصالوٗٛ
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فقػػ ـ  ،وت ػػهلل ذيػػح لػػهللث   ترن ػػ  نف نمػػ ؿ ن تػػهرؾ نيػػ يف    ايػػهللين
ونيان  مػهللارس ايقػرآف اي ػرع، ونيانػ   ،ااذاف جييان يف ـٕٜٗٔم رس  ٕ  

و ػػ ؿ:  ريػػهلل  فػػة اإليػػالم ة،ونيانػػ  ا٣بال ندػػ زة ا١بم ػػة ود إاػػ  يػػـه االػػهلل،
 ،ونكػ ع ا٣بمػر ،ونك ع ايصػرباج ،نف    هلل ترن      ايهظ ـ ااورو  واي إم   ة

 ، و ػػػػهلل ويػػػػل    رُتػػػػا    ا١بػػػػ اب ونػػػػ ف نيػػػػإا ياػػػػهدع مػػػػن ياػػػػهد ايػػػػهللمن
آوػػػػػػر ايسػػػػػػال ْب  وهػػػػػػهاا ػػػػػػهلل وايػػػػػػصانل يػػػػػػإطصا، و ػػػػػػرد ايسػػػػػػإط ف ع هلل

 اي ثم   ْب. 
ن ػا رفػض نف يُ طػ  يإ اػهد وعػهللام  هللا اي ثمػ ي وم  ضػ ف ايسػإط ف 

تػػػػه ن  ػػػػهم   ٥بػػػػ    فإسػػػػطْب، ولػػػػ ويها م ػػػػا ونخمػػػػرو  ،امػػػػهاؿ وخمّبهػػػػ  
ف   ػػػػت ايهص جػػػػة نف يػػػػإطها هػػػػنا ايردػػػػل وهػػػػه نمػػػػ ؿ ن تػػػػهرؾ  ،فػػػػرفض

 ي سصهيها عإ  فإسطْب.
اإلم ـ نته اي  اد  يه دع: اي ٝب عة ٫بن ايهللوية اإليالم ة انثػر  هللن ف

مهبػػػا ا٣بالفػػة فقػػهلل ه  صػػا ومل ي ػػهلل يإلإ لػػػة  مػػن م دػػة يػػهة، ويػػى ب نف
ايػػػنع يػػػ دع ه  ػػػةم نمػػػ  يه انػػػ    مهبػػػ ا، وي ػػػن ي لػػػ  ن ػػػا نػػػ ف د م ػػػ م 

 يإمسإمْب، فهريهلل نف    هلل ا٣بالفة مرةم ز  ة يهجمِّ  ا٤بسإمْب.
لهيػا  ػ يها يػا: هػن  فريػة  هامػن نػ  و  ،٠ب  عنا اي الـ ا٤بإح ف اد

يهللعهة من مبر، فأراد نف يػص إ  مػ  وو ية نف ا ،اف ت هف ن ت ا٣بإ لة
اإلم ـ نته اي  اد    هنا ا٤بهضهع، فأريل رد   ديها ا ا٤بإ  ، و  ؿ يػا: 

 ف  همػػػ م  ػػػ ؿ: تإانػػػا اي لسػػػن " فسػػػأيا ٤بػػػ ذا  ،نف ا٤بإػػػح يريػػػهللؾ، فػػػرفض
هللا يسػػػػصط  هف نف ي إانػػػػه  وي طػػػػه   فقػػػػهللوا اإليػػػػالـ   ن لسػػػػا  ونهإػػػػ ا  
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هلل تركػػػ ب ا٤بإػػػح فػػػ اد ٥بػػػنا اامػػػر نػػػ ف هللا ي يػػػ  ل ػػػأ ن ػػػا "،!يانػػػّبه 
ويقػػهؿ:   ػػا ني هتػػا   يػػهلل اإل٪بإ ػػ ، نمػػ  نػػ ف نينػػ  هللا يهافػػ  عإػػ  تركػػ ب 

 ايشريف لسْب يص  و ا م  اإل٪بإ   ضهلل  وها ا ا٤بسإمْب   ترن  .
ورنس زعمػػػ يف اي ػػػ مل اإليػػػالم  ايػػػنين نػػػ ف عإػػػ   ،وذهػػػا    ا٢بػػػل

 ع م م يإلالفة اإليالم ة.وعمل م ٛبرام  ،ف ه هللايف ه  ايق دةا ،يإة ع 
فج يف ا٤بإح ع هلل اي  ي  آؿ ي هد ونراد نف ي ػهف هػه ا٣بإ لػة، فإمػ  
رنم اإلمػػػػ ـ نتػػػػه اي ػػػػ اد  نف اامػػػػهر دوإػػػػت ف اػػػػ  ااخمػػػػراض ايشلبػػػػػ ة 

 وتلػرفغ ت ػهلل ذيػح يػهللعهة ،  هػنا اامػر سىا من ا ،وااههايف اينات ة
 .وريهيا 

  دٔرٓ يف إصالح الصٕفٗٛدٔرٓ يف إصالح الصٕفٗٛ

ينػػ  يػػ  ل تا   نص ػػا و  ٦بالفتػػا يإػػهللعهة ايػػٍب رنفػػ  وتػػهللن ت ػػهلل ذيػػح 
فػأراد نف يهػ اا   ،ف ا  عإ  اي قظة اإليالم ة، اف ا٤بسػإمْب نػ  ها خمػ فإْب

 ر ة ايٍب ي  ا  اإليص م ر وخمّب .و   ايلُ  ،و   ا١بم  ،٢بق قة ايهللين
ونػػ ف مػػن ضػػمن  ،ي يػػهلل    ذيػػح  ونػػ ف ، ،ف ػػهللن   هػػنا ااػػ ؿ

 هػنا اي ػػ ب ن ػا نػ ف يػػرم نف اإليػالـ يػن ي ػػهف يػا كػػأفك  هللا ااع د ػا  
نف اإليػػػالـ هػػػه  ، ذا وضػػ  ا٤بسػػػإمهف هػػن  ا٤ب ػػػ دخل ايثال ػػة ٙبػػػت نع ػػها 

 ونف اإليالـ هه ايهسا. ،ونف اإليالـ هه ايه ن ،ايهللين
ت جا  ذا عإمت ن ا نمإ  هن  ايثال ػة نصػا    و ػت  والػهلل  يثال ػة  
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ومُيإػػ  يإث يػػأ يػػلىة،  ،ومُيإػػ  يإثػػ ي يػػلىة ،ُنصفػ ب، فُ مإػػ  هػػنا يػػلىة
 .ويرد  مرةم ز  ة يألوؿ، يه رؼ نف هنا كرابك من عههلل ايهه ب 

آفػة اآلفػ ت ايػٍب ن  ػت   هػنا ايػ من و  نػل زمػ ف هػ  ايُلر ػة تػػْب 
اف يػػػ ا   ايشػػػل يف مػػػن دايف ايصلر ػػػة)ا٤بسػػػإمْب، فهضػػػ  ٥بػػػ  نصػػػ ،م ٠بفػػػ  : 

يػػػػا: اي مػػػػههللاان  ريػػػػهلل نف  ػػػػهللول   ايطُػػػػرؽ ا٤بشػػػػ نل نإاػػػػ  ايُلر ػػػػة، فقػػػػ يها 
فاػ   ريقػة  !ايبهف ة، فقػ ؿ ٥بػ : هػل تريػهلل اي تػِب نف   يػهلل ايطُػرؽ  ريقػة 

   والهللة    ،:                                            
                    ((153153   ٝب  ػػػػة )نجم  ػػػػة ون٠ب هػػػػ : فسػػػػجإا    األنعففف   األنعففف

  .آؿ اي  اد 
ونػ ف  ،لػهللث ػهلل نمػرك  ، وهػنا تسػ ايصسج ل ايطريقػة وي ها اضطر

٠با ٧بمهد، ونػ ف  نمرام خمري  م، ف  ف يإلم ـ ن  اي  اد  نو م نيانر مها ون ف 
ونػػ ف   ا٤بطػػ هرة، فهيػػل تػػا لػػ ؿ ا١بػػنب    نف  ، ػػهلل ُدػػنب    ، 

سػػهداف نػػ ف مُيإػػ  ايقبػػ هللة، فُ مإ اػػ  ٧بمػػهد اإلمػػ ـ نتػػه اي ػػ اد  وهػػه   اي
 .!!عإ   وها ا   ايه ت وا٢ب ؿ

و  ل يػػة ا١بػػنب هػػن  لػػهللث يػػا ل يػػة ويػػا فُأوػػن ومل يػػهللرع ،يػػهلل    
٤بظػػ هر، ف ػػأ  كػػار رمنػػ ف فُ لطػػر، وهللا ُيبػػإ  عهػػهلل و ػػت ،مػػن لهيػػا وهللا 

 ة.ننثر من مرة، وتال ف دهللايبالة، فى وؿ اإلم ـ نته اي  اد  نف يهبىا 
، اهنػ  يُ سػروف وا٤بب  ة نف ايهػ س مي إػهف    مص ت ػة هػن  اايػه ؼ

ويريػػهلل نف   يريػػهلل نف ُيبػػإ  وهللا يبػػـه وهللا كػػ يف مػػن ذيػػح،فػػال ٥بػػ  اامػػر،
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ذات و وهػ  مبػ  ة ن ػّبة، فهدػهلل لهيػا هػ هللايف،  ،يهللول ا١بهة تانػّب لسػ ب
فإمػػ  زاد !.مػػرة  ػػ ؿ يػػا: اي ٧بمػػهد ننتػػرنا  مػػ مهْب ونردػػ  ندػػهلله  نػػ فرين 

ويػنيح   نف ُيسجل هن  ايطريقة ايبػهف ة، ضطر   ا ،اامر ومل ههلل ف دهللة
اهنػػ   ،يػجإا    ػل وف تػا تسػهصْب، يػجفإا  يػُ  إن ايػربايفة مػن نف ػ ؿ هػ هللايف

ن ػػػا  ، واف ٧بمػػػهد نػػػ ف يقػػػهؿ ت ػػػْب ا  اي ػػػ اد نم  نػػػ  ها مهصسػػػ ْب  ي ػػػا
 .واهن  ني يفوا    ايهللين وني يفوا    ، نوه ، 

هػػنا، وميشػػهف عإػػ  زاؿ مػػها  تق ػػة ههػػ ؾ   ا٤بطػػ هرة    و صهػػ  ومػػ 
 ػػهلل  فػػرنيصا هلل ذه ػػت    ههػػ ؾ ذات مػػرة، ويأليػػف فقػػ اي   ػػل    اآلف،

وعهػػهلله  عق ػػهللة نف ٧بمػػهد هػػنا يػػ ُ  أ   يػػه ها يػػا ضػػران م ن ػػّبام دػػهللام، 
 آور اي م ف، ي ِب نمثل ا٤باهللع ا٤بهصظر.

فصػ در    ،أريل ٥ب  ردػالم نػ ف فقػّبام ف،، وي ى ف ، اي   ل ميهللا  
 افنػى ها عإ ػا ف ػُب ٥بػ  هػن ،ف خمصُب خمه يفام زادهلل عػن ا٢بػهلل ،ا٢بهلليهلل ا٣بُردة

ايػػػػٍب وضػػػػ ا     -ايهجلػػػػة  -ون  ػػػػت ايثُريفػػػػة  ،اينػػػػريب تهػػػػ يفام ن ػػػػّب دػػػػهللام 
 اينريب ٜبها  يصة ماليْب دوهللار   هنا ايه ت من نمري  .

    ايقػرآف:  ،اف اي   ل يانرع نمػ   ػ ؿ                  
                               ((100100   ويػػػػنيح نت  عػػػػا ي يػػػػػهللوف،  امل ئفففف   امل ئفففف

 .٤ب ذا  اف ذيح ي جا ايه س
فاػػنا ايػػنع د إػػا يػػجفل ايطريقػػة اي  م ػػة ايشػػ ذي ة، ا ػػا كػػ ذيل ن،م 

بػ   ايطريقػة ايشػ ذي ة، و ف   ْب ا٢بُ  سػ، ونين م نون عن ايش   لعن دهلل
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ويػػإهات  و يػة تػػا فاػػ  وبهيػػ ة مػػن  ،نػ ف ، وبفػػا شوراد  و يػػة تػػا
 وي ها    اايل  ريقة ك ذي ة. ،ا٢بنرة اضمهللية

ونرضػػػػ   نػػػػ ف يػػػػا ايػػػػهللور اي ظػػػػ     ااػػػػ ؿ   اإلمػػػػ ـ نتػػػػه اي ػػػػ اد 
ايبػػػػه ، ا ػػػػا دػػػػ يف   عبػػػػر نػػػػ ف يسػػػػ طر عإػػػػ  ايبػػػػهف ة ا٣بػػػػ ع الت 

رافػػ ت وااوهػػ ـ وا٣بػػهللع، وا٤بشػػ ي  د إػػها ايطػػرؽ ويػػ إة ياليػػَبزاؽ، وا٣ب
وا٤بريػػػهللين نيػػػ ب مػػػ  يبػػػإا  ن ػػػا مػػػ  داـ نلػػػا ايشػػػ   فػػػالف فقػػػهلل ضػػػمن 

 ا١بهة، لٌب ويه ترؾ ايبالة وايب  ـ، ف   ها يقهيهف )ِلا وانـ!! .
ويػػنيح  مػػت ت مػػل نصػػ ب عػػن اإلمػػ ـ ن  اي ػػ اد ، وهػػه نوؿ نصػػ ب 

اي ػ اد ، ونػ ف نوؿ نصػ ب يل، ونػ ف ف ػا اي ػهلل مػن ،  ك مل عن اإلمػ ـ ن 
نهػػت لػػٌب اامػػ نن ايػػٍب نذنرهػػ    ايسػػهداف وخمػػّب  نػػ ف   ا ، وا٢بمػػهلل

يريِب ،  ايه    ع مل ا٤به ـ، و٠ب صا )اإلم ـ نته اي  اد  ااهللد ايبه   اف  
نإمة ٦بهللد نإمػة كػ مإة، وهللا يسػصط   نلػهلل نف هػهللد   نػل كػ يف، فاهػ ؾ 

ن ههللد   ايس  يػة، ومػن هػهللد   ايقػ  هف، ونػ ف هػه ٘بهلليػهلل  اا ػل   م
 اا ؿ ايبه .

و  يػػ  ل هػػنا ايصجهلليػػهلل  ػػ ـ ت مػػل دعػػهم ي ػػل مشػػ ي  ايطػػرؽ   
عبر ، ويه  ٥ب  وي مة عظ مة، ودا  ٥بػ  نفلػر ايط ػ ـ، وت ػهلل نف ا صاػها 
  و ػػػػػ تإا  ت ػػػػػػل ترلػػػػػػ ب  ػػػػػػ ؿ ٥بػػػػػ : يل نإمػػػػػػة والػػػػػػهللة،  ػػػػػػ ؿ ، ت ػػػػػػ  :

                               ((153153  فػػال يهدػػهلل  ػػرؽ عهػػهلل    األنعفف  األنعفف
،، وايطريػػ  والػػهلل، ونان نريػػهللن  نف تصلقػػها عإػػ  والػػهلل مػػه  ، و صهػػ زؿ يػػا 
عن ا٤بش لة نإه ، وي هف هه كػ   ايطريػ ، ولػٌب هللا تقهيػها ن ػِب ٝب ػص   
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 يصلصػػػ روا نلػػػهللن  كػػػ ل م، انػػػهف نان كػػػ   ا٤بشػػػ ي ، فسػػػأترن   يػػػ عصْب
 وايردل اينع ٚبص رو ه  نان نوؿ من نٞبل لنادا.

يصشػ دروف  ف ٤بشػ ي ا٤بريهللين و  يها يا: ندرؾ    ت ضوت هلل فَبة د يف
 ظػػل عإػػ  مػػ  ٫بػػن تلقػػص   فقػػ يها: اتلقهػ  عإػػ  نف ا،النيػة، فسػػأ٥ب : هػػل 

ة ف اػ   ٤بشػ لف !!ف  ف يَبؾ هن  ا٤ب  يا  ،، اف اامهر د  هية!!عإ ا
 !.فِإَ  يَبؾ هن  ا٤بش لة  ،وايش   د يف ،ايش   راحو ُنعفة، 

ا ػػػا نػػػ ف يريػػػهلل نف همػػػ   ػػػل  ،عمػػػل مػػػ  عإ ػػػاف إلمػػػ ـ نتػػػه اي ػػػ اد  
صهق ػػة يا٤بسػػإمْب عإػػ  ا٣بالفػػة اإليػػالم ة، وٝبػػ  ايبػػهف ة عإػػ   مػػ ـ والػػهلل 

 ايطُرؽ ايبهف ة من ما ترا  .
ػػػػ  عإػػػػ  اال ػػػػ ب ايبػػػػه  ا٤بلػػػػ يف يسػػػػ در  ون  يهػػػػ  ،٤بػػػػهال ،فرنف

 يطرؽ ااوػرم ن  ػت   هػنا ايه ػت وهللا تػ اؿ    و صهػ  فايطُرؽ ااورم، 
ظاػػػر  وخمػػػّب ماػػػص  ٗب ،ايردػػػل يػػػهف  م  ذا نػػػ ف م صػػػنهللام   مإ سػػػات صػػػرب هػػػنا 

و٨بػػػرب ، و ذا نػػػ ف عهػػػهللم  أينػػػل يسػػػ ل ي  تػػػا عإػػػ  مالتسػػػا، فاػػػنا عهػػػهلله  
 يه ك عظ   ويطإ هف مها ايهللع يف. 

نو مقط ػػػػة فاػػػػنا ردػػػػلك ٦بػػػػنوب ويػػػػا   ،ت مالتسػػػػا مصسػػػػلةو ذا ن  ػػػ
نرام ت عظ مػة عهػهلل عػالـ ايان ػهب، وهللا يػ اؿ ايهػ س عهػهلله  هػن  اي ق ػهللة 

    و صه  هنا.
 تػػػرؾدػػػل هػػػنا ر يقهيػػػهف ي ودصػػػا: ي ودصػػػا ونوهللاد ،  و ذا نػػػ ف  رنػػػ م 

 ميهلللهف ف ا م  نف ايهللين يناـ ف ا.  ،، و م يسّبو  ،ايهلل    نإا 



 

 

 

4747                      صريٚ اإلواً أبٜ العشائيصريٚ اإلواً أبٜ العشائي :الفصن الثاٌٜ  

ػػػر ايصبػػػ ت ودػػػها نٝبػػػل ))و ػػػ ؿ يهػػػ :  ،هؼ مػػػن هػػػنا اي ػػػالـ نإػػػافطاف
 ،كػرتها نههػأ ايشػراباو  ،ونإػها نيػنف ايط ػ ـ ،واي سها نفلػر ايث ػ ب ،ايهس يف

   عإػػ  نف ي ػػهف ذيػػح مػػن لػػالؿ، ونف تشػػ ر ، ت ػػهلل ذيػػح عإػػ    مػػا
   ! لسػػح  وهػػل ديههػػػ  لػػرفـ ذيػػح عإ هػػػ  عإػػػ  ُتنػػ ِّ    َ فِإػػ          

                                          ((3232  مػػػػػػػػػػػػػ  داـ  األعففففففففففففف ا  األعففففففففففففف ا
 ما ن ت.ايرزؽ     م ولالهللام نلإفا ، فإ  ُٙبرِّ 

 رٞبػػة ، عإ ػػا يقػػهؿب عإػػ  يػػالمة ا٤برووكػػْب نػػ ف ايشػػ   هػػ هللايف 
عُػػرايانم ، نو ميشػػ  : هػػ هللايف اي تػػِب ي سػػها ٗبج ذيػػا، فمػػن ميشػػ  ل ف ػػ م فػػ ا 

، ا ػا يػه  فا هللايف   نايقػهة اي قإ ػة يػهيفة فإػ ن  ػت ُػهاه  اي قإ ػة ف اػ   قػءك
وي ػػػػن  قصػػػػهللع ،يردػػػػل  ،٫بػػػػن هللا  قصػػػػهللع عػػػػ و  وهػػػػ  ٨ب ت ػػػػليل ػػػػل ذيػػػػح، 

 اي  مل اي  مل اي  مل اينع ميش  عإ  كرع ، دل   ُعال .
ونرضػػ   و ػػ ؿ   فهالػػهلل مػػها  ذهػػا يإشػػ   ن  ا٢بسػػن ايشػػ ذيل

تػػَبنا  يُػػربُِّدوف يػػح ا٤بػػ يف  وا٤بلػػروض نف تشػػرب ا٤بػػ يف يػػ وه م  فقػػ ؿ  ملَِ يػػا: 
يا: اي نو  نان  ذا كرتُت ا٤ب يف اي  رد نٞبهلل ، ت ل دػهارل ، و ذا كػرتُت 

فأيامػػ  ، ونان ُمصنػػررك يػػنيح، ة  لػػ   ناذا٤بػػ يف ايسػػ ون ن ػػهؿ: ا٢بمػػهلل ا ت ػػ
مصنػػػػػػ ي   نـ ن ػػػػػػهؿ: ا٢بمػػػػػػهلل ا ونان ،نلسػػػػػػن  نٞبػػػػػػهلل ، ت ػػػػػػل ا١بػػػػػػهارح

   !وُمصنرر 
فسػػ هللان نتػػه ا٢بسػػن ايشػػ ذيل نػػ ف يإػػ    ،هػػ هللايف نيػػ  ْب ايبػػ ٢بْبو 

، وهػػػنا ت ػػػهلل مرلإػػػة ا١باػػػ د ااو  وأينػػػل نلسػػػن ايط ػػػ ـ ،نفلػػػر ايث ػػػ ب
 يهلسا.
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ونرضػػ  ، فػػأوؿ مػػن   نػػ ف عإػػ  هػػن  ايػػهتّبة اإلمػػ ـ نتػػه اي ػػ اد و 
ت ن  ػػت  صػػُب ايسػػ  رات   عبػػر  نػػ ف هػػه مػػن ٝبإػػصا ، وهػػن  ايسػػ  راا

، آوػػػػر    مه ػػػػف يػػػػ  راتنف يصهقػػػل مػػػػن  ف ػػػػهللهللام مػػػػنإلتػػػالغ دعػػػػهة ،، 
ايػػنين ا ػػا ينػػرب ايقػػهللوة ي وػػرين  ،ايسػػ  رة تُ  هػػا عإػػ  ايػػهللعهة   ػػت ف

 يإصقشف واي ههلل. يهللعهف 
 ا٤ب  ػػف،يقػػهؿ: نان هللا نرنػػا ايقطػػ ر  ،تػػْب ت ػػض  وها هػػ لػػٌب وهػػنا 

 يثػة، و٫بػ وؿ نف  لاماػ  هللا نرنا  هللا  ط ر ايهللردة ايث، و اف ذيح  يراؼ
اي هػػهلل ي ػن ، وهػنا هػػه اي هػهلل ،يػا نف هػػنا هػه ايصبػهؼ دويُا ػ، هللا ف دػهللةو 

و  نع وػ  ر هللا  ،وهه نف ي هػهلل اإل سػ ف   خمػّب ، ،عههللان هه زههللك  إيبك 
َإِن الِلَه ُيِحِب َأِن َياَرى  َإِن الِلَه ُيِحِب َأِن َياَرى    }} يقرتا    مههللا ، وي ن  ذا نعط   ، ايه مة:

{{َلى َعِبِدِه َلى َعِبِدِه َأَثُر ِنِعَمِتِه َعَأَثُر ِنِعَمِتِه َع
ٚ 

 وعاِين وعاِين   ف  ف هػه مػن نوؿ ايهػ س ايػنين دإ ػها ايسػ  رات   مبػر،
، و٠بفػ   ُيػا ا ايرومػ ،  بػراي ونيػإ  عإػ  يهلليػا ٥ب  ي دق م، وايس د  ن ف

 من ا٤برات   ؿ يا: وذات مرة
 ر نُمح ايٍب نرض صح ينب اإليالـ.اي ُيا ا زُ 

 صِب ونان يانّب من ايٍب نرض  :ويأ٥ب  ،وذها    نُما ،فصىّبف 
ونػ ف  ،  يت يا: اي تِب عههللم  ويهللُتح ُنِيػ ُت ٗبػرض  فإػ  يهػ ؿ ايإػنب

                                                 
 عهام  ، رض  عمرو تن ، ع هلل عن ايَبمنع د م  ٚ
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يهػػ  دػػ رة مسػػإمة فاػػ  ايػػٍب نوػػنتح ونرضػػ صح، ف رففػػا ايسػػر ايػػنع د إػػا 
 ُيسإ ، و٫بن  سصاْب عن  اامهر.

ونرضػػ     يػػ هللان اإلمػػ ـ ا٢بسػػن اي بػػرع ا٤بشػػاهر ،ي هػػهلل وايػػهرع
، وايسػػػ هللة نـ ملسو هيلع هللا ىلص هللة نـُ يػػػإمة زودػػػة ايهػػػيبا ن  ػػػت و دمػػػة عهػػػهلل ايسػػػ نُماػػػ

وايهيهلل ي    فصىػ وؿ  ،يإمة ن  ت  هلل ٘ب وزت ايثم  ْب، ونما ن  ت ت مل
 فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فؿ ،ايسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هللة نـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػإمة نف  هللدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فص ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلليا 

يػػنب ت ػػهلل ايثمػػ  ْب، فقػػ يها: ايرضػػ  ت ايػػٍب رضػػ ا  مػػن نـُ يػػإمة هػػ  ايػػٍب 
ينع اكصار تا تْب ايه س، يص رفػها ن ػر رضػ عة نعطصا ايلقا وايهرع وايهللين ا

 ينب ااـ
 ٤ب ذا  ،وم ا ايس  رة ،ف  ف اإلم ـ نته اي  اد  م ا ايس د 

 !!  يهللعهة ،
وَبعػػػها ا٤بهػػػ ظّب ايشمسػػػ ة، ف ػػػ ف اإلمػػػ ـ نتػػػه اي ػػػ اد  نف انوؿ مػػػ  و 

فِإػػَ  نتػػرؾ ااكػػ  يف  ،عهػػهلل  مهظػػ ر، يه ػػرؼ نف هػػنا يػػ   مػػن اي هػػهلل وايػػهرع
  !ة م داـ يل ف ا  مبإىةاي بري

ي ػن فم  ا٤بػ    ف اػ ،  ،ولرارة ايشم  ،ٛبه  نذم ايشم ف يهظ رة 
ااكػػ  يف ايػػٍب لرمفاػػ  اإليػػالـ هػػ  ايػػٍب يػػ   يل ف اػػ  مهل ػػة نو يقػػ  عإػػ ف 

 تس  ا  ضررك.
 نمه ا   ما   وملَِ ُنلرِّ   َ ي ن م  داـ ف ا  مهل ة يل فإِ 



 

 

 

5151                      صريٚ اإلواً أبٜ العشائيصريٚ اإلواً أبٜ العشائي :الفصن الثاٌٜ  

  ترت ػػة ا٤بريػػهللين،   اد ومشػػ  عإػػ  هػػنا اايػػ س اإلمػػ ـ نتػػه اي ػػ  
وهػػه نف ُنعطػػ  نػػل ذع  ،فػػر ف ا٤بريػػهللين عإػػ  ا٤بػػهال ايبػػى ب اإليػػالم 

وتُ طػ  اوهللادؾ لقاػ ، وتُ طػ  ي مإػح  ،ل   لقا، فُص ط  زودصح لقاػ 
ويإهايػهللين لقامػ ، ويػنوع  ،وتُ طػ  يرتػح لقػا، و١بّبا ػح لقػه ا  ،لقػا

 .اارل ـ لقه ا 
ويػنيح  ،٫بػن هػ يػ   عهػهلله  عقػهؽ وننمل ايه س    م م ،٢بقػهؽ و 

عههللم  ندهلل نوػ م مػن اال ػ ب عهػهلل  عقػهؽ نعجػا مهػا، اف ايػهللين عهػهللان 
 ننمل م  ف ا هه ايق  ـ ،٢بقهؽ ايى ب ا٢بقهؽ.

   فػػػػػػ ذا نهن ػػػػػػت هػػػػػػن  اامػػػػػػهر:                           
          يػػ هللان ريػػهؿ ،    نف ي هػػح ت مػػل وهللا  ػػص  ت ودػػح، مػػ )الشفف   )الشفف

ن ف يسصأذف من زودصا   نف يقـه ايإ ل، ٤ب ذا  اف ٥بػ  لػ  فاػ  ي إصاػ ، 
 وايهللين ه نا، وعههللم  نإما  ،ايإهب ايإط ف ايط ا يَرلفت يا.

نمػل نعمػ ؿ ا٤بػ من ايػٍب تُقرتػا ا٢بقػهؽ، ون ف إليالـ هه ايق  ـ ت ػل
 .ها  يه  ريهؿ ، ، وت ف    ، هه ايق  ـ ،٢بقهؽ ايٍب نود ا  عإ ه  

فاػػػن  ا٢بقػػػهؽ عهػػػهللم   قػػػـه عػػػ  فقػػػهلل ويػػػإه     ا٤بػػػراد، ومػػػ ذا عػػػن 
هػػن  مثػػل هػػن  اامػػهر  و  ،اا هػػهللات   ايبػػالة وايبػػ  ـ وا٢بػػل وت ػػرار 

ين  اي ػػػ رفهف، وهػػػل اي  تػػػهلل ٫بػػػنوهػػػ هللايف  ٠باػػػ  اي  تػػػهللوف، ي ههػػػ   ،ع ػػػ دات
   ا١بهػػػػػة:٥بػػػػػ ف آوػػػػػر كػػػػػ يفهػػػػػ ؾ فػػػػػرؽك ن ػػػػػّب، ف ي  تػػػػػهللو هن ي ػػػػػ رفْب  هللا، 

                   ((2323  ٥بػػػػ  فػػػػهؽ  نمػػػػ  اي ػػػػ رفهف فػػػػأوؿ كػػػػ يف ال عففف  ال عففف



 

 

 

5050                      صريٚ اإلواً أبٜ العشائيصريٚ اإلواً أبٜ العشائي :الفصن الثاٌٜ  

  وهه مق ـ ايرضهاف: ا١بهة،                    ((7272 التوبة التوبة. 
 !!!فمق ـ اي  تهللين خمّب مق ـ اي  رفْب ،نرنيص  ايلرؽ تْب اإل هْب

 هْب.تهلل نف مُن ِّ  تْب اإل  فال
وني يػػػا  ،فاػػػنا مػػػهال اإلمػػػ ـ ن  اي ػػػ اد  ايػػػنع ٫بػػػن يػػػ دروف عإ ػػػا

 ااوؿ اي إ    اي مل.
  ٔفاتْ ٔفاتْ 

 ه ههلل   تبى ب ا٤بل ه   اإليػالم ة و شػر دعػهة ،  وظل 
تػػال نإػػل نو مإػػل، لػػٌب وافصػػا مه صػػا ف  صقػػل    دػػهار رتػػا   ي إػػة اإليػػرايف 

ونػػػ ف ذيػػػح   يػػػـه ايسػػػ ت   وا٤ب ػػػراج وهػػػ   لػػػ  ايإ إػػػة ايػػػٌب ويػػػهلل ف اػػػ ،
هػػػػػػ ا٤بهافػػػػػ  ايسػػػػػ دس مػػػػػن ننصػػػػػهتر ٖٙ٘ٔواي شػػػػػرين مػػػػػن كػػػػػار ردػػػػػا 

، و ػػهلل يػػهة  نػػ ه  نإاػػ      عػػة ،  ٓٚـ، عػػن عمػػر يهػػ ه  ٖٜٚٔ
ت  صا و  مهضػ  وإهتػا تهػ يف عإػ  ايهيػ ة ا٣ب يػة ايػٌب ويػ  عػ   دفن 

وا٤ب رفػة   ذيح وٙبهؿ هنا ا٤ب  ف تربنصا    مسجهلل ن ػّب يشػ  مهػا ايهػهر 
 وا٥بهللم    ٝب   ا٤بسإمْب

                                         

                                            

      ((2323  األحزا  األحزا 



 

 

 

5252                      صريٚ اإلواً أبٜ العشائيصريٚ اإلواً أبٜ العشائي :الفصن الثاٌٜ  

  سٔجاتْ ٔأٔالدٓسٔجاتْ ٔأٔالدٓ

 ها  نوهللاد :،يس هللة مهصا   إ ة ون٪با م و هلل ت وج 
  ايس هلل نٞبهلل م ض  نتهاي  اد: 

ػ، ا٤بهافػػػ  يإسػػػ دس هػػػٜٖٓٔرت ػػػ  ااوؿ  ٕٓو ػػػهلل تػػػه    
 ، ودفن ،٤بقبهرة ٔبهار وايهلل .ـ ٜٓٚٔواي شرين من 

 هػ ٖٛٛٔهاي  اد  وته  ع ـ وايس هلل ب ا٢بسن م ض  نت. 

  هجرية.ٜٖٚٔوايس هلل ع هلل، م ض  نتهاي  اد  و هلل ته  ع ـ 

 هػ ٜٖٓٔتهف ت ع ـ   ة م ض  نتهاي  اد  و هللوايس هللة فصى. 

تػ وج ،يسػ هللة ي   ػة ٧بمػهد  ،و٤ب  تهف ت ايس هللة مهصا  زودصػا ااو 
ون ػػرعن مػػن  إ ػػا،  اإلمػػ ـ رٞباػػ  ، نلػػا نهػػل تيػػالمة اي ط لػػ ، ون  ػػ

 .و هلل تهف ت ن ه يف وهللاد   هللاتها  كل  
 وت هلل وف    ت وج ،يس هللة ع ي ة ايسم ل  ون٪با مها :

   ايس هلل ٨بص ر م ض  نتهاي  اد. 
 . وايس هللة ماهللية م ض  نتهاي  اد 

و هلل ر،هػ  ٝب  ػ م عإػ    عػة ، ولسػن ع  دتػا، وخمػرس فػ ا  لػا 
ا١باػػ د   يػػ  إا واي مػػل عإػػ   عػػاليف كػػأف ديػػها  فهفػػها ٝب  ػػ م ٗبػػ  ع هػػهللوا 
، عإ ػا، فرضػػ  ، عػها  نٝب ػػْب ونوإلاػػ    نوهللادهػ  ٖبػػّب   ايانػػ ترين، 



 

 

 

5151                      صريٚ اإلواً أبٜ العشائيصريٚ اإلواً أبٜ العشائي :الفصن الثاٌٜ  

 ويالـ عإ  آؿ اييْب وا٢بمهلل ا رب اي  ٤بْب.
 .... نف همإه  ٔبم ؿ اي إم يف  سأؿ ، 

 .... ونف يُ ت ه  ل مة ا٢بُ م يف
 .... ونف يلصب عإ ه  ٗب  فصب تا عإ  ايُ رف يف
 دوا مػػػن مػػ يف ُعإمػػ يف فُقاػػ يف نػػ ونف ه إهػػ  مػػن ايػػنين ور ػػها مقػػػ ـ لُ 

 .... فقاا  نف ي ه ها ن    يف
ه على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسِلمه على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسِلموصلى اللوصلى الل



 

 

 

5454                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

  

  الفصن الثالثالفصن الثالث

  ِذا فضن المَِّْذا فضن المَّْ

  فٕسٝ حمىد أبٕسٖدفٕسٝ حمىد أبٕسٖد  الشٗخالشٗخوَ صريٚ وَ صريٚ   عالوات عمٜ الطزٖلعالوات عمٜ الطزٖل

  ٔأوا بٍعىٛ ربك فحدثٔأوا بٍعىٛ ربك فحدث

  البحث عَ العارفالبحث عَ العارف، ، البداٖٛالبداٖٛ

  وعزفٛ اإلواً أبٜ العشاٟي وعزفٛ اإلواً أبٜ العشاٟي 

  العثٕر عمٜ الزجن احل٘العثٕر عمٜ الزجن احل٘، ، البحث عَ املعزفٛالبحث عَ املعزفٛ

    فٜ صحبٛ الشٗخ فٜ صحبٛ الشٗخ ، ، الَّمْالَّمْالبداٖٛ الصحٗحٛ لمضري إىل البداٖٛ الصحٗحٛ لمضري إىل 

  إكىاه املضريٚ ٔالفتح الِٕبٜ فٜ الدعٕٚ إكىاه املضريٚ ٔالفتح الِٕبٜ فٜ الدعٕٚ ، ، اصتالً الزاٖٛاصتالً الزاٖٛ

  وَ بعض عالوات تأٖٗد الَّمْ تعاىل ٔتٕفٗكْ:وَ بعض عالوات تأٖٗد الَّمْ تعاىل ٔتٕفٗكْ:
    ،،بإجابٛ وكٍُٕ الصدٔر بإجابٛ وكٍُٕ الصدٔر   ، ، الزؤٖا الصاحلٛ الزؤٖا الصاحلٛ بب

  ،،بإصـتحابٛ الدعاٞ ٔبمٕغ الزجاٞبإصـتحابٛ الدعاٞ ٔبمٕغ الزجاٞفٜ اإلصتشارٚ ٔالتٕجْٗ، فٜ اإلصتشارٚ ٔالتٕجْٗ،   

  ضـمٕك.ضـمٕك.باصتحابٛ األفزاد لٍا ٔتبدٖن الضري ٔالباصتحابٛ األفزاد لٍا ٔتبدٖن الضري ٔال  

  الدعٕٚ ٔاهلدفالدعٕٚ ٔاهلدف

  ٔصٗـــــــــــــٛٔصٗـــــــــــــٛ



 

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ فوزى حممد أبوزيد  



 

 

 

5656                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

  ِذا فضن اهللِذا فضن اهلل  الفصن الثالث:الفصن الثالث:

  ٔأوا بٍعىٛ ربك فحدثٔأوا بٍعىٛ ربك فحدث

مصثػ هللام  عإ ا نفنل ايبالة ون  ايسػالـ،  نيا  اال  ب نل  ب ايهىب
:  امػػػػر ،   نص تػػػػا اي ػػػػرع    هيػػػػا                  

و ػػػ وهللام عإػػػ  رخم ػػػة اي ثػػػّبين مػػػن اإلوػػػهاف واض ػػػْب وا٤بسػػػإمْب  ، الضففف   الضففف   1111))
يػػػّبت  ايسػػػإهن ة    ريػػ  ايقػػػـه ٙبػػػهللزم تلنػػػل ، ت ػػػ   ننصػػا كػػػ   م مػػػن 

عإػػػ ف و    مػػػا و نرامػػػا، ويػػػنا  فنػػػل ،  عإػػػ ف ومهصػػػا، ف ػػػل هػػػنا مػػػن
 " هنا فنل ،".ن٠ب ت هنا اي  ب 

وػػهاىن اي ػػراـ   منػػ  اتف ػػ  هنػػل ايبػػ ٢بْب اف ننثػػره  ونان   هػػنا اي  
وطها يّبة ل     شيهلليا  ٤بن ت ػهلله ، ف شػلها عمػ  ع يشػه  ع ػ انم ت ػ انم، 
ومل يَبنها خمّبه  ان   عها   قػالم وهللا ٠ب عػ م، فػأ، ها يإق يػهللين عػن د ػ د  

ه  يػػػّبه  و٦ب هػػػهللا   ون ػػػهار نف ػػػ ٥ب  ونلػػػها٥ب  ايػػػٌب تإاناػػػ  ، ت ػػػ   تسػػػر 
ت ػػػهلله  هن ػػػ م يصػػػفي ف ا٤بهصل ػػػْب! وهللا مرت ػػػ م ا٤بهػػػ زؿ  فػػػال ت ػػػهف يػػػّب   مػػػن 

وهػ    هػنا نإػا  ػهلل ٘بػرفدوا عػن  ادع  يف ا٤بصبهفْب! وهللا م  يان ت اض ْب!!
ر ية ذوا   ومهللح نف ػ ٥ب ، اهنػ  مل يشػاهللوا  هللا ،٢بػ  ايقػ    تهل ػنام امػر 

 :البق   البق   283283))   ، ا٤ب      اي ص ب ا١ب م     هيا ت   

                                                  

 ف ػػػػػ  ها   يػػػػػرده  ا هػػػػػهللا   ونلػػػػػها٥ب  ومشػػػػػ ههللا   ومهػػػػػ زهللا  



 

 

 

5757                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

وم  فىػ    مسَبكػػهللين   نػػل ضػػة و لػػ  ون ػػل تقػػهؿ ا٢بػػ  ت ػػ رؾ وت ػػ   
 :)الص  )الص    يهرة   نص تا اي رع 

                                            
                                  

ومام  عج ػت ٩بػ  يقهيػهف! نو يػ ا عإ ػح ايػص   تا نوعسػر فامػا 
 بػػا نع ػػها  ومل ان ػػهللوا  نو هنػػما فػػ عإ  نهنػػ  د إػػها  ػػهؿ ا٤ببػػطل  

ٌَٓ َأْفَرٚ  }} ا   ػهلل نمنإػة:عه ٌَٓ َأْفَرِٚإ ًِ َأَ ٚ       ِإ ََّما ََْٓلٔيٕ َما  َلاِه َأْقاِ َ  ًِ َق ًِ َأَ ٚ     اْلٔفَرٚ َم ََّما ََْٓلٔيٕ َما  َلاِه َأْقاِ َ  ًِ َق اْلٔفَرٚ َم
ُٔ ٔفٕ ا ِٔ َِٔي ُٔ ٔفٕ اَع ِٔ َِٔي  ٛ{{  ْلَنَي ِو َم  َلِه َتَرَٓ ْلَنَي ِو َم  َلِه َتَرَٓ َع

 ّما  ّما    فإههللا ن ا ل  يراح م   ػ يه  ويػههللا ا٢ب دػة ي شػلا مػ  ل ػه ،فإههللا ن ا ل  يراح م   ػ يه  ويػههللا ا٢ب دػة ي شػلا مػ  ل ػه ،
ولػػ  نػػ ف نعظػػ !، فػػ ف عج ػػت مػػن كػػٓبيف ذنػػرو  فػػال ت جػػل تهقػػهلله  وهللا 

وي ػػػن عػػػهلل ،يإػػػـه عإػػػ   لسػػػح وهللا تقػػػهللح   لقاػػػ ، فػػػ هن  مل  ا صق يػػػا !
يبػػهللر عػػها   ػػهؿ  هللا عػػن  ػػهر لػػ  تػػْبِّ  كػػاهللو   هللا ٦بػػ ؿ ف ػػا يإػػهل  وهللا 

 يإهه  نو ايصهه  وهللا ا٣ب  ؿ.
 و٩بن هنجها هنا ايهال ف ص ها يّبه  ش لسا  يإننر هللا يإىبر:

يانػػػػ ا     ، واإلمػػػػ ـ ا"ايهبػػػػ دب ايهلليه ػػػػة"اإلمػػػػ ـ اض يػػػػىب   نص تػػػػا: 
"يلصػػػة اي  ػػػهلل    ، و  تػػػن ا١بػػػهزم   نص تػػػا: "ا٤بهقػػػن مػػػن اينػػػالؿ"نص تػػػا: 

"رفػػ  اإليػػر عػػن ، واإلمػػ ـ اتػػن لجػػر اي سػػقالىن   نص تػػا:  بػػ ىة ايهيػػهلل"
                                                 

2
 .خبِع اٌّغب١ٔذ ٚاٌّشاع١ً، اٌشَّبفعٟ )٘ك( فٟ اٌّعشفخ عٓ ٚاثٍخ  



 

 

 

5858                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

"ايلإػػح ا٤بشػػىهف   ، و ب تػػن  هيػػهف ايهللمشػػق    نص تػػا:  نػ ة مبػػر"
" يطػ دف ا٤بػهن  :، واإلم ـ ايش راىن   نص تا ايشاّبنلهاؿ ب تن  هيهف"

 .....وااوالؽ   ايصىهللث ته مة ، عإ  اإل الؽ"
 رضػػ  ، عػػها  نٝب ػػْب، فػػأان عإػػ  هنجاػػ  … وخمػػّبه  وخمػػّبه  

ننصػػػا هػػػػن  ايشػػػػنرات ا٤بلصبػػػرة ي  ػػػػهف ف اػػػػ  تلنػػػل ، ت ػػػػض اي ػػػػهف 
 واي ربة ٤بن يرخم هف يإهؾ  ري  ايقـه ويريهللوف نمثإة لهلليثة نم ما !.

نىّنِ نرم  لسػػػ  ن ػػػلف مػػػن نف ننػػػهف منهذدػػػ  نو  ػػػهللوة وي إػػػ  ، مػػػُب 
 يإس ي ْب! نو نف ن ف ٔبهار من ذنرت من ايس تقْب ا٤بلإىْب!

وي ها  ٢ب ح اإلوهة اض ْب! و يرار اال  ب اي ػراـ نٝب ػْب! نيػأيا 
يػػػ ى  ا وت ػػػ   نف يانلػػػر   مػػػ هللا ي إمػػػهف، ونف ه إػػػُب نلسػػػن ٩بػػػ  يظهػػػهف 

 .... نف   هف فا نا عإمه  ا٢ب  ا ااعظ 
نف يق مػػُب دادمػػ م ونتػػهللام عإػػ  وػػّب لػػ ؿ ان اػػا ،  نمػػ  نىّنِ نيػػأيا 

 وريهيا وا٤ب مههف.
مػػ  وعػػهلل ت ػػهد ٞب ػػهلل  ف كػػ يف ، إلنمػػ ؿ هػػن  ايسػػّبة و وراداػػ     
نص ب مهلبل نم  يرخما  وهاىن، ونم  تقن  نم  ة اي إ  وايشػا دة عإػ  

ان عإ ا ي داته  ومش  ه   .... م  ر،ف
 ....و، ا٤بسص  ف 

 وتا تإهغ اإلوالص وايصهف     نل ك ف.



 

 

 

5959                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

 : تهللن بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ف  هؿ
ويػػهللت ت إػػهللة ا١بم ػػ ة مرنػػ  ايسػػهطة ٗبى فظػػة ايانرت ػػة ٔبماهريػػة مبػػر 

ـ، ا٤بهافػػ  يإلػػ م  ٜٛٗٔاي رت ػػة، يػػـه اإل هػػْب ايثػػ من عشػػر مػػن ننصػػهتر 
ت إػػػهللت  و،٤برنػػػ  لػػػٌب  هػػػػ، وتإق ػػػت ت إ مػػػ ٖٚٙٔعشػػػر مػػػن ذم ا٢بجػػػة 

لبػػإت عإػػ  ايث  هيػػة اي  مػػة،   ايصىقػػت ت إ ػػة دار اي إػػـه ،يقػػ هرة يػػهة 
 ـ. ٜٓٚٔـ، ومها  لبإت عإ  ي س    دار اي إـه يهةٜٙٙٔ

 ف عمإػػػت ،يَبت ػػػة وايص إػػػ   تبػػػ  هلل مبػػػر نوهللام،   تهقفإػػػت وتر ف ػػػت 
تق عػػهللت  لػػٌب ويػػإت    مهبػػا مػػهللير عػػ ـ ٗبهلليريػػة  هطػػ  ايص إ م ػػة،  

ـ، ومػػػ  زيػػػت ن ػػػ   لػػػٌب اآلف ت إػػػهللت  ،١بم ػػػ ة، و ػػػهلل مػػػنف ، ٜٕٓٓيػػػهة 
ت ػػػػ   عإػػػػ  تلنػػػػإا وايػػػػص مإُب   ٦بػػػػ ؿ ايػػػػهللعهة  ي ػػػػا يػػػػ ى  ا ،٢ب مػػػػة 
وا٤بهعظة ا٢بسهة مهن م  يقرب من اارت ػْب ع مػ م وا٢بمػهللا عإػ  فنػل ، 

 .وتهف قا وترنة ريهيا 
  البداٖٛالبداٖٛ

 ونػ ف -ايقػ هرة د م ػة – اي إػـه دار نإ ػة نمػ ايث   ػة ايسهة   ونان

 ايقػرآف وتػالوة ايب  ـ وو ية اي   دة،    ل ِّ ت ـ،ٜٚٙٔع ـ   ذيح

   نو       ايلرادض عإ  ، ،ض فظة وننرمُب ، ايهىب عإ  وايبالة
 ٝب عة.

 نف داػهللم ٧بػ وهللا ايهلليه ػة اي صػا تػ  ض ايلَبة تإح   وايصأ ست

 ايإ ػأ ا ) ايانػ فإْب ته  ػا (نصػ ب هػ  اي هللاية ون  ت ع ، اعمل ن رنه 



 

 

 

6161                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

 عإػ  مط ػهع وهػه ايانػ ا  يإلمػ ـ) ا٥بهللايػة تهللايػة (نصػ ب   ، ايسمر ههللم

 يإلرد ن مال .مها د ف ا  واينم وض  )اي  تهللين مها ج (نص تا ه ماب

 .   اي ش يف يالة ت هلل ز  ة  هما لٌب  هما من يقظصا و ت من
 يػ  ـ ا  ،إلضػ فة اي صػ ب، هنا   م  نتصهل  ،  و هلل ننرمُب

 مػن اي شػر نػأايـ ايل ضػإة وااايـ نيػ هع نػل مػن وا٣بم   اهللا هْب يهم 

،  ايهػىب عإػ  ايبػالة    ل ِّ ػت ونػنا وخمّبهػ ، ع كػهرايف ويػـه ا٢بجػة ذم
 ونص ب ا١ب و  يإلم ـ) ا٣بّبات دهللادل (نص ب  رايفة عإ  نواظا ف هت

 ... ي مل ع هللا٤بقبهد يإش  ) ا٣بإ  ي هلل عإ  ايبالة   ا٢ب  ن هار (
 تبػ      ريقػ  عإػ  ايهػىب  ايبػالة   عظ مػة يػنة ندهلل ونهت

 هللا ي ػ  ايطريػ    نعػرفا  ٩بػن نفػرا  نهػت لػٌب عػ ، ،  يإامُب ن ف
 ايبػإهات مػن لػ ،   اي ظ مػة، نمػ  د إػت ايإػنة تإػح عػن يشػانإهىن

، ف هػت  ػل  ايإ ل مهصبف   ن رن  عإ ا  وايصسإ م ت    ن ػرن  ايهػـه
 ن ػا  نيصىنػر ه إػُب عظػ   ش ػ  ونلػ ا  وولشػصا ايإ ػل يػ هف

مهصظػرك  ونان اي  ل ػة هػن  عإػ  ر يصػا،ونانـ مػن ومي هػُب ي ىنػرىن 

 عهلليهللة. مرات تر يصا  ،  لنرتا، فأنرمُب اد ومَب ِّاك 
 ذا و ػػرنت و صاػػ  نالمػػ م مهسػػه،م يإلمػػ ـ ايانػػ ا  ومقصنػػ  : نف اي  ػػهلل 

لػػػٌب أي ػػ  تػػا ويػػػرا ،    واظػػا عإػػ  ايبػػالة عإػػػ  يػػ هللان ريػػهؿ ، 
اػا   مه مػا نو    ت إه ةصا ت ثرة ايبالة عإ ا ف  ا  يبّب ك لا ويهدِّ

يقظصا  ف ن ف من اا هاييف ونف مثل هنا هللا انص ج    ك   آور، ويػ دؼ 
 هصا  .هنا اي الـ ههم    لس  وع مت عإ  ايسّب   هنا ا٤بهال    م



 

 

 

6060                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

  البحث عَ العارفالبحث عَ العارف

و  ذيػػح ايه ػػت نػػ ف ايبػػ ٢بهف و٧ب ػػهه  يصجم ػػهف لػػهؿ اي ػػ رفْب 
ا٤بهصقإػػػْب، وو يػػػة   مهايػػػهلله  ونهػػػت نتػػػردفد عإػػػ  تإػػػح ا٤بهايػػػهلل ٕبثػػػ م عػػػن 
ايبػػػ ٢بْب يإص ػػػرؼ عإػػػ ا  وزاير ػػػ ، ونينػػػ م نهػػػت نتػػػردفد عإػػػ  ااضػػػرلة 

نلػػهلل اي ػػ رفْب  ا٤ب  رنػػة تػػهللعهة مػػن نيػػى ع ، ف هػػت نرم  لسػػ    ضػػريب
 رٗب  هللا نعرفا من   ل فأذها    زايرتا.

، ٜو  مػػرة  يصق ػػت تردػػل مػػن ايبػػ ٢بْب هػػه ايشػػ   لسػػن كػػ   ف 
ون ه يف ٘ب ذته  ا٢بهلليأ يأيِب: هل يح ك   ، فقإػت:   ػ ، كػ ل  ريػهؿ 

 ، فق ؿ: هػنا هللا يهلػ  عهػهللان )نع عهػهلل نهػل ايطريػ   مػن هللا كػ   يػا ،
 ف يش ط ف ك لا!!

هن  اي إم ت ٗبث تة ايشرارة ايٌب لرنػت مػ  نمػن    لسػ  ف   ت 
   مػن لػاِّ اإلتبػ ؿ ،ي ػ رفْب ٙبق قػ م يقهيػا ت ػ  :              

                  ((119119 التوبة التوبة 
وه ػػنا ا صقإػػت تلنػػل ، ت ػػ      ا٤برلإػػة ايص ي ػػة فأيػػ ىت نإمػػ  

 ػػػت عػػػن عػػػ رؼ نو يػػػ حل ذه ػػػت  ي ػػػا وعرضػػػت  لسػػػ  عإ ػػػا، فمػػػها  ٠ب

                                                 
3
اٌش١خ زغٓ شععجبْ   ٚ٘عٛ ِعٓ لش٠عخ رعبج اٌعدعُ ِشوعض اٌغعٕ،خ قشث١عخ، ٚلعذ فعشي ٔفغعٗ ٌزسفع١   

بٌشعٙبدح ازص٘ش٠عخ سقعُ زصعٌٛٗ ع١ٍٙعب عّعحد ثبٌسعذ٠ف اٌشعش٠و اٌعزٞ سٚٞ اٌمشآْ، ٚسفض اٌعًّ ث

لبي  }خ١عشوُ ِعٓ رعٍعُ اٌمعشآْ ٚعٍّعٗ { .. سٚاٖ اٌجخعبسٜ، ٚلعذ  عٓ ع١ذٔب عثّبْ عٓ سعٛي هللا 

 َ. 31٘ٔرٛفٟ فٟ اٌخبِظ ِٓ فجشا٠ش عبَ 



 

 

 

6262                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

اينع  ػ ؿ يل: "هػه نان كػإت  لسػ  ٤بفػ  هػ    10ايش   "نٞبهلل لج ب" 
 ك ل خمّبع"!!

فلردت من عههلل  ل يه م، ومل ننػن نعإػ  و صاػ  نف ااوي ػ يف  سػم ف، 
يهللهللايػة ا٣بإػ  عإ ػا، وويلا يهلسػا وهػه  ويلا مركهللك وهه ايػنع يق مػا ، 
 اينع يق ما ، ي   دتا و  عصا.

و٤بػػ  ن  ػػت اي إ ػػة ٕبػػ  ا٤بهػػّبة ،يقػػ هرة   ذيػػح ايه ػػت ،يقػػرب مػػن 
ايسػػػ هللة زيهػػػا ت، ف هػػػت نتػػػردد عإػػػ  ايسػػػ هللة زيهػػػا نثػػػّبام ونيػػػأؿ عػػػن 

، وعرضػػػػػت عإ ػػػػػا 11ايبػػػػػ ٢بْب، فػػػػػنه ت    ايشػػػػػ   ع هللا٤بقبػػػػػهد يػػػػػ مل
فقػػػػػ ؿ: عهػػػػػهللم  تهاػػػػػ  يػػػػػى صا، فقػػػػػ ؿ يل: هػػػػػل ت ودػػػػػت  ، فقإػػػػػت: هللا، 

فص ج ػػت اي نهػػت   لػػ ؿ هللا نلػػ ا ف ػػا ....  درايػػصح وتصػػ وج  دصػػِب !!
شف هػػنا اامػػر عػػ د  عػػن ايسػػّب    ،، فقإػػت عإػػ  ايلػػهر: وهػػل يػػ هللان 

 ع س  ت وفج  فأد تُب: يسه  نس هللان ع س . 
                                                 

ٔٓ
فعشي ٌٍعجعبدح اٌش١خ أزّذ زدبة   ٚ٘ٛ سخً صبٌر زصً عٍٝ اٌعب١ٌّعخ ِعٓ ازص٘عش اٌشعش٠و، ٚر 

فٟ خٍٛح ثّغعدذ عع١ذٞ أزّعذ اٌجعذٚٞ، عٍعٝ ٔٙعح شع١خٗ اٌشع١خ ه شعش٠و ٚ٘عٛ ِعٓ وجعبس أل،عبة 

ععٓ عّعش ٠ٕعب٘ض اٌّب عخ  اٌ،ش٠مخ اإلدس٠غ١خ، ٚظً عٍٝ عجبدرٗ ٌُٚ ٠زضٚج إٌغبء ززعٝ ٌمعٝ سثعٗ 

ٚخّغععخ أعععٛاَ، ٌٚععٗ زععش٠ر ٠ععضاس ثّغععدذ ععع١ذٞ أزّععذ اٌجععذٚٞ ٌٚععٗ وزععبة ِ،جععٛ  ٘ععٛ  اٌع ععخ 

١ٌٛ٠ععٛ عععٕخ  ٖٔزجععبس آساء فععٟ ز١ععبح ععع١ذٞ أزّععذ اٌجععذٚٞ اٌذ٠ٛ١ٔععخ ٚاٌجشصخ١ععخ ، ٚرععٛفٟ فععٟ ٚاإلع

 ٘ـ.32ِٖٔٓ شعجبْ عٕخ  3َ اٌّٛافك  312ٔ
ٔٔ
اٌش١خ عجذ اٌّمصٛد عبٌُ  وبْ ٠عًّ عغعىشٜ شعش خ رعذسج فعٝ اٌٛظ١فعخ ززعٝ ٚصعً ةٌعٝ سرجعخ  

ٔعٛاس اٌسعك فعٟ اٌصعٍٛاد ، ٌٚعٗ فعٟ رٌعه وزعبة  أزبثط، ٚوبْ ٠ىثش ِعٓ اٌصعحح عٍعٝ سععٛي هللا 

ع١ٍٗ أعَّظ خّبعخ رحٚح اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ اٌغ١ذح ص٠ٕت ٚرفعشي  عٍٝ ع١ذ اٌخٍك  ٌّٚب فزر هللا 

د فٟ ٍِىٛد هللا ِع أعّبء هللا ٚاٌسضشح فٟ سزعبة عع١ذٔب  ٌدّع اٌخٍك عٍٝ هللا، ٌٚٗ ِٓ اٌىزت أ٠ضب

ِعٓ أقغع،ظ  ٔٔ٘عـ اٌّٛافعك 31ِٖٔٓ شعجبْ ععٕخ  ٕٙٚلذ رٛفٟ فٟ ١ٌٍخ اٌدّعخ  سعٛي هللا 

 َ. 311ٔعٕخ 
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وت هلل ٕبأ دا هلل م  ايبػ د ْب مػن ردػ ؿ ،  رة، ومػ  اي طػ يْب   
ـ، وايػنين هػ     ظػران  طػ ع  ريػ  يإلإػ ، ويػنا هللا ٪بػهلل داع ػ م  ري  ايقػه 
 يننره  ..

ذه ػت   ا٤بهيػػهلل ايػػردىب يسػ هللع نٞبػػهلل اي ػػهللوع تطهطػ  يػػ ايرة ايشػػ   
ت ػػهلل مػػ  ٠ب صػػا عهػػا، وعهػػهللم  يػػ فىصا ودإسػػت  12 تػػراه   لسػػْب عّمػػ ر

 نم مػػػػػػػا، نوػػػػػػػن يصػػػػػػػأمإِب   ن ػػػػػػػِب عإػػػػػػػ ف و إػػػػػػػا مػػػػػػػِب نف ننػػػػػػػرر زايرتػػػػػػػا،
عػػرم اض ػػة ت ههػػ  وم ثػػت م ػػا يػػهصْب ن  ػػت ف امػػ  ايَبت ػػة فل إػػت وته قػػت 
 ايرول ة ااو  يل.

ردػػالم يػػ لا لػػ ؿ، وهػػه  طػػاك  ونػػ ف ايشػػ    تػػراه   لسػػْب 
يإمقػػ ـ اي  سػػهع، ف ػػ ف ينػػ  يػػهلل  عإػػ  ظاػػرع ويرتِّػػت عػػ  فػػأل ا ٕبػػرارة 

تربنصػػػا نلػػػهاهللام ، ه ػػػة لػػػٌب نهػػػت هللا  ا٢بػػػ ؿ تهصقػػػل   ف، و ػػػهلل ور ػػػِب ، 
  ػػػ  نف نلػػػرؾ يسػػػ ي إليػػػصم ع  تهضػػػهح    ايػػػننر ايػػػنع يهشػػػانل تػػػا ن

ده ي!    دردة ني نهت عههللم  نرنػا ا٤بهايػالت    ريقػ     اي إ ػة، 
هللا نلػ ا شدسػ د مػن لػهيل رخمػػ  كػهللة اي لػ ـ ويبػه ا    ٤بػ  نان مشػػانهؿ 

                                                 
ٕٔ
اٌش١خ ةثشا١ُ٘ زغٓ عّبس  ٘ٛ سخعً أِعٟ ي ٠معشأ ٚي ٠ىزعت، ٔعضذ ِعٓ ِسبف عخ أعع١ٛ  ٚاععزمش  

ث،ٕ،ب، ٚاشزغً ثبٌزدبسح، ٚرعشف عٍٝ اٌش١خ صذ٠ك، ٚوبْ ِٓ اٌّدبر٠عت ِعذفْٛ ا٢ْ ثمش٠عخ ١ِعذ 

فزعشن ردبسرعٗ ٚصٚخزعٗ ٌٚٚعذٖ ٚألعبَ  ٠ض٠ذ ِشوض اٌغٕ،خ قشث١خ، ٌّٚب رعشف ع١ٍعٗ أزمعً ة١ٌعٗ زبٌعٗ،

فٟ خجً ثمش٠خ ازِجٛ ١ٓ ِشوض اٌغٕ،خ قشث١خ ٌّذح عجع ع١ٕٓ، ِٕم،عبد عٓ اٌخٍعك، وعبْ ف١ٙعب ٠دعذ 

أز١بٔبد ِٓ زشاسح اٌزوش ِب ٠ذفعٗ ةٌٝ ةٌمبء ٔفغٗ فعٟ اٌزشععخ ٚععط اٌّعبء فعٟ اٌجعشد اٌمعبس  ١ٌٍ،عو 

ٝ عضثخ شعع١ش ٚألعبَ ثٙعب ٠ٙعذٞ إٌعبط ةٌعٝ هللا ِٓ زشاسح داخٍٗ، ٌّٚب اعزمشد ثٗ اززٛاي، أزمً ةٌ

  د، ٚأل١ُ ٌٗ ِغدذ ٚزش٠ر ثٙب ٚوبٔذ ٚفبرٗ فٟ ععجزّجش ززٝ رٛفٟ ثٙب عٓ خّغخ ٚرغع١ٓ عبِب

 َ.312ٔعٕخ 
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 تا. 
، وي هػا نػ ف يػ   ر عإػ ف ا ػّبام يػإ  ف م يػػههللا ن ف ونػ ف هػنا لػ ؿ   ػاك

، فقػهلل  ػهفم هػنا ا٢بػ ؿ ع مػ  عإػ  ايصلػرغ يإ  ػ دة، تهللارنصِب عه يػة ، 
و هيت ف الم ترؾ ايهللراية واي ىأ عن م ػ ف مهقطػ  نتلػرغ ف ػا ي  ػ دة ، 

  ٤ب  ندهلل  من يػنة   اي  ػ دة، يػههللا نف تػهللارنصِب عه يػة ، ٗب رفػة اإلمػ ـ
 .ن  اي  اد  

    وعزفٛ اإلواً أبٜ العشائيوعزفٛ اإلواً أبٜ العشائي

نػػػػػػهف ذيػػػػػػح نهػػػػػػت هللا ننػػػػػػفا عػػػػػػن  ػػػػػػرايفة نصػػػػػػا ايبػػػػػػ ٢بْب و  خم
وآزره ... وت هم  نان   دإسة م   لر من ٧بػيب ايبػ ٢بْب، ذنػروا يل   ػنة 

وعػػن وإ لصػا ايقػػ د    ذيػح ايه ػػت، وهػػه  13   ػة عػػن اإلمػ ـ ن  اي ػػ اد  
نتػػه اي ػػ اد ، وت ػػهلل ا بػػرا  منػػت   تإػػح ايإ إػػة  اتهػػا ايسػػ هلل نٞبػػهلل م ضػػ 

هلل م ضػ  نتػػه اي ػ اد  د يسػػ م عإػ  نريػػ ا ا٣بػ ص تػػا، ومل فرنيػت ايسػ هلل نٞبػػ
 ننن رنيصا من   ل.

   زايرتػػػا، فرنيػػػت يػػػ هللان ريػػػهؿ ،  وعهػػػهلله  ايػػػصلرت ، 
و هلل نون ت هللع و  ؼ   اي هامل اي إهية   ه د   عإ  اارض، وندوإػِب 

 عإػػ  اإلمػػ ـ ن  اي ػػ اد  و ػػ ؿ يل: ت ػػرؼ مػػن هػػنا ، فسػػ ت اد،م م ػػا 
ف إمػت نف هػنا  ذف ت ، ويالما عإ ا: هنا ك لح! ..... ق ؿ يإهاف

                                                 
ٖٔ
، ٘ععـٕٔٗٔ  ٔساخععع وزبثٕععب   اإلِععبَ أثععٛ اٌعععضا ُ اٌّدععذد اٌصععٛفٝ   داس اإل٠ّععبْ ٚاٌس١ععبح    

 َ 3ٕٓٓ، ٖٓٗٔ  ٕ، أٚ  33َٕٔ
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 لػػػر مػػػن  ونػػػ ف عهػػػهلل .... ،هللا صقػػػ ؿ، فصهداػػػت    ايسػػػ هلل نٞبػػػهلل  مهػػػا 
 وتق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت نان وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه...  اإلوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهاف ... ف  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفها يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  م 

 .ف  ي صا وي مت  ري  نت ا 
  البحث عَ املعزفٛالبحث عَ املعزفٛ

عػن ايبػ ٢بْب هػه   و٤ب  ن ف ايش يف اينع ي ر ِب ويهللف ِب    اي ىأ
ا٤ب رفػػػػة ايشػػػػاهدية، وذيػػػػح هللا يصػػػػأت   هللا ،  شػػػػ ؼ  ن ل ػػػػة م رفػػػػة ، 

ن هار اي بّبة ايههرا  ة، ف  ف نوؿ ي اؿ ن رلػا عإػ  نػل عػ رؼ نيصقػ  تػا 
هػػػه: ن ػػػف تهلػػػصب اي بػػػّبة  ونػػػ ف نػػػل والػػػهلل مػػػها  ه  ػػػِب عإػػػ  لسػػػا 

 مهاجا ومشرتا. 
 ريقػة ايَبت ػة ٚبصإػف  و٤ب  دوإت رايض ا٤بهللرية اي  م ة ودهللت ف ا 

من فرد    فػرد، فقػهلل ر ف اإلمػ ـ نفػرادام عإػ  هنػل ايػهللعهة ايبػهف ة ا٢بقػة، 
ونذف ٥بػػػ    اإلركػػػ د، ف ػػػ  ها ههتػػػهف ايػػػ الد ويإصػػػف لػػػه٥ب  ايبػػػػ د هف 
وانػػ د عػػ  ا٤بطإهتػػهف، وي ػػل والػػهلل مػػها  هنػػل وػػ ص تػػا  و  ذيػػح يقػػهؿ 

ة ا٤بركهلل تقصن  تل وت ، فهي {{الْسع٘ تكتضٕ التف ّت الْسع٘ تكتضٕ التف ّت   }}: اإلم ـ 
مشػػ رب ومشػػ ههلل ايسػػ ي ْب، ف ػػ ف نف ن  إػػت عإػػ  ت ػػض هػػ هللايف ا٥بػػػهللاة 

 ن إا ا٢ببهؿ عإ  تان ٍب، وه  فصب ،ب اي بّبة.
فص إقػػت  14ونػػ ف نوؿ مػػن تإقف ػػت مػػها  ايشػػ    ػػ هر ب ٨ب ريطػػة 

                                                 
ب٘ش ه ِخبس٠،خ  ٚوبْ أثٖٛ اٌش١خ ه ِخبس٠،خ ِٓ د١ِب  ٚوبْ ِٓ أ٘عً ثٛسععع١ذ، اٌش١خ   14

ٚ٘ٛ سخً ِٓ اٌصبدل١ٓ فٟ صسجخ اإلِبَ أثعٟ اٌععضا ُ ٚلعذ سثَّعبٖ أثعٖٛ ٘عٛ ٚث١ٕعٗ ا٢خعش٠ٓ عٍعٝ ٘عزا 

، ٌٚعٗ ٌغعبْ ث١عبْ ٠دعزة اٌست اٌصبدق ِّب خعٍٗ ٠زشن عٍّٗ فٟ اٌزدبسح ٠ٚزفشي ٌٍذعٛح ةٌٝ هللا 
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تػػا اف ، وه ػػا يسػػ ف ت ػػ ف اإلمػػ ـ ن  اي ػػ اد ، ومػػن كػػهللة ت إقػػ  تػػا و ػػهلل  
ظ ػػ م عإػػ  لنػػهر درويػػا   نم م ػػ ف، نىن نهػػت نللػػظ ايػػهللرس نهػػت مها

مػػن نويػػا    آوػػر  ونع ػػهلل  عإػػ   وػػهاي ت ػػهلل ردػػهع  تق يػػا ول يػػا، ونأ ػػا 
 كريد مسجل. 

ونػػػ ف يػػػا ايلنػػػل عإػػػ ف  ذ لثّػػػِب عإػػػ  اإل  ػػػ ؿ عإػػػ  درايػػػٍب لػػػٌب 
اإل صاػػػ يف مهاػػػ    ت ػػػهلل ذيػػػح ي ػػػهف اإل  ػػػ ؿ ،ي إ ػػػة عإػػػ   ريػػػ  ،، و٤بػػػ   

تػػػػػػرخم ٍب ومه ػػػػػػٍب، ديفػػػػػػُب عإػػػػػػ  ااوراد اي  م ػػػػػػة مػػػػػػن االػػػػػػ اب ن كػػػػػػلصا 
وايإطػػػػ دف  وايلصهلػػػػ ت ا٣بمسػػػػْب   ايبػػػػالة عإػػػػ  يػػػػ هللان ريػػػػهؿ ، 

ايربزو ػػة وخمّبهػػ  لػػٌب ن ػػا ٤بػػ  ودػػهلل هنمػػ    ذيػػح ونف نػػل مػػ  وظفلػػا يل هللا 
 يش   رخم ٍب،   ؿ يل: نل ااوراد ملصهلة يح وم ح اإلذف ف ا .

سػػػإهؾ ايبػػػى ب ايػػػنع ي ق ػػػا ايلػػػصب عهػػػهلل و٤بػػػ  نػػػ ف مػػػن كػػػروط اي
ايبػػػػهف ة نف ا٤بريػػػػهلل هللا يل ػػػػل وردام  هللا جيذف مػػػػن كػػػػ لا  ل ػػػػأ نف اإلذف 
يلػػصب يػػا ،ب اإلمػػهللاد وه ػػل روح ايشػػ   تاللظػػا فصىلظػػا مػػن اي ق ػػ ت 
ا٣بل ة وايهي وس ايهلس   ة، فقػهلل فرلػت عػنا اإلذف ون  إػت عإػ  ااوراد 

ف خمإ ػػل  لسػػ ، ونػػ ف  ػػهؿ اإلمػػ ـ ن  عمفػػة هللا ت ػػلا، خمػػّب نف هػػنا مل يشػػ
 اي  اد : 

                                                                                                        
 ، ِع اٌصذق فٟ اٌسبي ٚإٌٛسا١ٔعخ ٚاٌشعفبف١خ، ٚرعذ٘ٛسد صعسزٗ لجعً ٚفبرعٗ ٌىجعشٛة ةٌٝ هللا اٌمٍ

ععٕٗ، فٍععُ ٠عععذ ٠غععز،١ع اٌم١ععبَ ثععجععبء اٌععذعٛح، ٚألعبَ عععٕٛارٗ ازخ١ععشح فععٝ اإلعععّبع١ٍ١خ ٚرععٛفٝ ةٌععٝ 

 سزّخ هللا رعبٌٝ ٚدفٓ ثٙب ِٕز عٕٛاد ل١ٍٍخ.
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يػػػرفا   نذي دادمػػػ م ٩بػػػ  لػػػهللا   نف ننشػػػف هػػػنا اامػػػر يإشػػػ   ب 
، ، فقػػػػ ؿ يل: ايػػػػنع يلػػػػصب اي بػػػػّبة هػػػػه ذنػػػػر ، 15كػػػػى تا ههػػػػهللاوع 

يقصػػا، ف رضػػت اامػػر عإػػ  ردػػل وي هػػا مل ي ػػْب يل ن ل ػػة هػػنا ايػػننر وهللا  ر 
، فأدػػ تِب  د تػػة فامػػت مهاػػ  16آوػػر مػػن ايػػهللع ة وهػػه ايشػػ    طػػا زيػػهلل 

يريػػهلل يػػر  عػػن هػػنا اامػػر، ونف ي ػػهف نػػلا ةػػ  هػػه اإل  ػػ ؿ عإػػ  ٦بػػ ي  
 اإلوهاف وت  دؿ اي ايرات و رايفة ايبإهات   ا١بم عة.

 هػنا ومل ي ػن ي ج ػػِب ت ػض ملػ ه   رادػػت ويػد ٝبػهع اإلوػػهاف  
ذيػػح ايه ػػت ... ل ػػأ نهنػػ  نػػ  ها يروِّدػػهف ف مػػ  ت ػػها  نف هػػن  ااذواؽ 
اي  ي ػػػة ... واالػػػهاؿ ايرا  ػػػة ... وا٤بشػػػ ههلل ايسػػػ م ة ...  منػػػ  هػػػ  نذواؽ 

فقػػد!!، نمػػ  اي ػػ  هف  ونلػػهاؿ ومشػػ ههلل   يػػرة عإػػ  اإلمػػ ـ ن  اي ػػ اد  
إلػهف ن لسػػا  .. ف  لػ ا  نف ان اػه  ويق إػها عإػػ  ااوراد وااػ ي ! وهللا ي 

هػػنا اامػػر! .. وي يػػهللوف دعػػهاه  نف هػػن  ااكػػ  يف تهػػ ؿ تلنػػل ، فقػػد! 
 وي   يإمج ههللات ف ا  كأف.

ونهت نرد عإ ا  ٗب  ٠ب صا مها  مػن نلػهاؿ اإلمػ ـ ن  اي ػ اد  وخمػّب  
                                                 

ٔ٘
ِسبف ععخ وفععش اٌشعع١خ، رعععشف عٍععٝ اإلِععبَ أثععٟ  اٌشعع١خ ه شععسبرٗ ٕ٘ععذاٚٞ  ِععٓ ثٍععذح اٌخبد١ِععخ 

اٌعععضا ُ فععٟ صععجبٖ ٚلععذ وععبْ  بٌععت عٍععُ ثبٌّعٙععذ ازص٘ععشٜ، فزععشن دساعععزٗ ِٚشععٝ خٍععو اإلِععبَ أثععٟ 

د، ٚلعذ  اٌعضا ُ ززعٝ فعزر هللا ع١ٍعٗ ٚصعبس ِعٓ وجعبس اٌعذعبح ةٌعٝ هللا  ٚةْ وبٔعذ رعزش٠عٗ زعذح أز١بٔعب

د، سزّعٗ هللا َ ععٓ 33ٖٔ٘عـ ٖٔٗٔرٛفٟ ثىفش اٌش١خ فٟ سِضعبْ ععٕخ  عّعش ٠ٕعب٘ض اٌزغعع١ٓ عبِعب

 سزّخ ٚاععخ. 

ّٓ ِشوعض عع١ذٞ ععبٌُ ِسبف عخ وفعش اٌشع١خ، ٚلعذ دععب ٌعٗ  ٙٔ اٌش١خ ل،ت ص٠ذ  ٘ٛ سخً ِٓ ثٍذح اٌمع

فعٟ لٌٛعٗ  }اٌٍٙعُ  ٌغع١ذٔب عجعذهللا ثعٓ عجعبط  سععٛي هللا   اإلِبَ أثٛ اٌعضا ُ ثّب دععب ثعٗ عع١ذٔب

دٍعٝ عٍعٝ لٍجعٗ زمعب ك صعبدلخ فعٟ ِععبٟٔ ا٠٢عبد اٌمشآ١ٔعخ فمٙٗ فعٟ اٌعذ٠ٓ ٚعٍّعٗ اٌزع٠ٚعً{ فىعبْ ٠ز

 َ.32ٖٔٚاززبد٠ف إٌج٠ٛخ ٚظً ِدب٘ذاد فٟ هللا  ٛاي ز١برٗ ززٝ ٌمٝ سثٗ ٚدفٓ ثجٍذرٗ عٕخ 
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، و  نف ايػػػطل يف ، مػػػن ايبػػػ ٢بْب و٦ب هػػػهللا   ايل دلػػػة   ذات ، 
 ػػػػ   وايػػػػ  وخمػػػػّب ٧ببػػػػهر ورٞبصػػػػا مل يصه ػػػػف وفنػػػػإا يػػػػ ى  ا وت  

  ت ػػػػ   :وايػػػػ ة تسػػػػ  نػػػػل مػػػػن اهصػػػػهللم ونانب، و ػػػػهلل  ػػػػ ؿ        
                    ((7575   ف إمػػػػػػػػػة يبػػػػػػػػػطل  .. احلفففففففففج احلفففففففففج

 تب انة ا٤بن رع تهللؿ عإ  دواـ هنا اامر    يـه ايق  مة. 
  العثٕر عمٜ الزجن احل٘ العثٕر عمٜ الزجن احل٘ 

ا٢بػػ ؿ فػػَبة مػػن ايػػ من ونان مشػػانهؿ ،يردػػل ا٢بػػ  وظإإػػت عإػػ  هػػنا 
ايػػنع أيوػػن ت ػػهللع    ، و ف نهػػت ت قهػػت ن ػػا مػػن تػػْب نفػػراد آؿ اي ػػ اد  

 يإر اي ايٌب ذنر     ل ي  .
وا صا ت من درايٍب   ا١ب م ة ولبإت عإ  دردػة ايإ سػ    مػن  

ـ،   يػػػهللر  ػػػرار ت   ػػػِب ٜٓٚٔد م ػػػة ايقػػػ هرة يػػػهة  –نإ ػػة دار اي إػػػـه 
هزارة ايَبت ػػػة وايص إػػػ   ٗبى فظػػػة  هػػػ ، وذه ػػػت     هػػػ  وايػػػصإمت اي مػػػل تػػػ

شرمهت مهللري م  عهللادايم يإانة اي رت ة، فص رفت عإػ   إػة  إ إػة م  رنػة ت ػرؼ 
اإلم ـ ن  اي  اد  م رفة يق ه ة، و٤ب  يأيصا  عن يػ ا م ػرفصا  ،إلمػ ـ ن  

 اي  اد    يها: ايش   ب عإ  يالما.
يإ إػة ا٤بشػاهدة ل ػأ دعػهي النػر م اػ  الصلػ هللام وهللا ن   تإػح ا

  مهػػ ؿ ايشػػ   ع ػػهللايإط ف ب عإػػ  ايصػػ در  ٗبػػ الد يػػ هللان ريػػهؿ ، 
شرمهت، وت هلل ته وؿ اي ش يف ٘ب ذته  ن راؼ ا٢بهلليأ فأذهإِب م  رنيصا مها  
من االهاؿ اي  ي ة وااوالؽ واي م هللات ايس م ة م  نهن  ن  ها  هم م خمػّب 
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  هنا ايشأف يهايف تْب  وهاهن  مػن آؿ اي ػ اد  ايظػ هرين نو تػْب  م روفْب
 ذويا  واض طْب ع  اهن  ك  ره   هؿ اإلم ـ ن  اي  اد : 

اي ػػػػ اد   ايػػػػنع  ػػػػ ؿ يل: عػػػػرفص  ن، 17فمػػػػها  ايشػػػػ   نتػػػػه اي ػػػػهللب 
ونمػػ  ايػػنع نػػ ف يػػا ايلنػػل اانػػرب عإػػ ف   م رفػػة ،يقػػهؿ وعرفهػػ   ،ي ػػْب، 

، وهػػه اي ػػ ب ايػػنع 18كػػ ل  و مػػ م  فاػػه ايشػػ   نٞبػػهلل لسػػن خمػػر،وع 
دوإػػػت مهػػػا عإػػػ  ايردػػػل ا٢بػػػّ  ف هػػػهللم  نيػػػ تصِب ايهللهشػػػة مػػػن ٝبػػػ ؿ هػػػن  
االػػهاؿ ايػػٍب نهػػت نٕبػػأ عهاػػ ، ويػػأيصا  عػػن يػػرِّ ٘بمإاػػ  عػػ ، ن٤بػػب    

ف  ػهلل ا صقػل   ذيػح ايه ػت    تإػهللة فن إة ايشػ   ب عإػ  يػالما، ونػ 
ها   ٧ب فظػة ايشػر  ة، ومل ننػن  ػهلل لظ ػت ٗبق تإصػا رخمػ  ذهػ    ي اػ  مػرارام 

 يشهللة ت صما وول يف .
وت هلل ا صا يف ايسارة، ذه ت    خمرفٍب فهمت مأوهذام عػن  االػهاؿ 

  ا٤بهػػ ـ وهػػه يهظػػر   ف، ونوػػن يهظػػر  ّ   ... و   ػػهم  رنيػػت ايشػػ   
يهظػػر، ونإمػػ   ظػػر  ّ  نلسسػػت شي اخم ػػا عػػن ن ػػ ي ونرتلػػ     ويط ػػل ا

                                                 
ٔ1
ٚخٗ ثبزٔٛاس اٌسم١خ فعٟ صعسجخ اٌشع١خ ه   ُٚ اٌش١خ أثٛ اٌعذة  سخً أخزرٗ اٌدزثخ اإل١ٌٙخ عٕذِب 

شذ٠ذ اٌزّغه ثبزٚاِش اٌششع١خ، ٚلذ رعٛفٟ ٚدفعٓ ا٢ْ ثجٍذرعٗ عٍٝ عحِٗ، ٚةْ وبْ ِع شذح خزثٗ 

َ ٚوبْ ٠ز١ّض ثبٌىشو اٌصعش٠ر ٚاٌّعشفعخ 32ِٙٔبسط  ٔٔزبخش اٌشص٠مبد لجٍٟ ِشوض أسِٕذ فٟ 

 ثّب ٠ذٚس فٟ اٌخٛا ش ٚةْ وبْ ٠غزش رٌه ث ٙٛسٖ فٟ زبٌخ اٌدزة. 
ٔ2
ع  ّّ ً ٚسثعخ أٔج١عبء هللا رعشفعٗ اٌش١خ أزّذ زغٓ قشثبٚٞ  ٚ٘ٛ سخً ِعٓ خبصعخ أ١ٌٚعبء هللا ِٚعٓ و

ثمعب  اٌغعّبء ٚردٍٙعٗ ثمععب  ازسع، ٠عذعٛ ةٌعٝ هللا ثغعّشٖ ٚثسبٌععٗ، ٚ٘عٛ ا٢ْ لعب ُ ثجٍذرعٗ اٌشص٠مععبد 

لجٍععٟ ِشوععض أسِٕععذ ٠دّععع زٌٛععٗ اٌصععبدل١ٓ، ٠ٚٛخععٗ ثيشععبسارٗ اٌّمععشث١ٓ، ٠ٚشفععع ثعزٛاٌععٗ اٌعب١ٌععخ 

 اٌغبٌى١ٓ.



 

 

 

7171                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

ا٤بإ ػػهت ونكػػ ههلل نكػػ  يفام هللا نذنرهػػ  اآلف، فص ج ػػت ٩بػػ  رنيػػت وكػػ ههللت 
وةمػػػت نف نيػػػأؿ عػػػن يػػػرِّ ذيػػػح، فسػػػم ت يػػػه م ه  ػػػِب عمػػػ  دػػػ س   

 و  رع   ل نف نت إ  تا ويقهؿ:
  " لك  أم٘ ىيب ٍّذا الرج  ىيب ٍذِ األم٘ "" لك  أم٘ ىيب ٍّذا الرج  ىيب ٍذِ األم٘ "  

و ػهلل عإمػت ن ػا ايردػل ا٢بػ  ايػنع ان ػ  تػا ، ايقإػهب ف يص قظت 
 واينع يقهؿ ف ا اإلم ـ نته اي  اد : 

ويقهؿ ف ا ويقهؿ ف ا   } الله حي قائم وال يص  إليه واص  إال حبي قائم {،} الله حي قائم وال يص  إليه واص  إال حبي قائم {،
ْص مع احلٕ حٔ ٌٗ للكلب ّىفْص يف حٔ ٗ الكلب خرْي مً ْص مع احلٕ حٔ ٌٗ للكلب ّىفْص يف حٔ ٗ الكلب خرْي مً ىَفىَف  }}  نين م: نين م: 

  {{حٔ ٗ الفردّض حٔ ٗ الفردّض 
ونرضػػ   يإمشػػانهيْب ،ي  ػػ دة وايظػػ  ْب نهنػػ  تانػػِب    ويقػػهؿ نينػػ م 

إمن  حرمْا الْصْل بتضٔٔع إمن  حرمْا الْصْل بتضٔٔع   }} مق ـ ايهيهؿ عن م رفة اي  هلل ا٤بهيػهؿ:
ونوؿ نيػػػل مػػػن هػػػن  اايػػػهؿ نف هم ػػػح ، عإػػػ  ع ػػػهلل ، {{األصاااْل األصاااْل 

 مهيػهؿ يقهيػا ت ػ  :                          ((4343 الن ف الن ف   ،
 ويقهؿ ٥ب  نين م:  

َىَفْص مع َىَفْص مع   }} وي رفا  فنل ا١بإهس م  اي  رؼ ا٢ب  ف قهؿ:
 .{{الع  ف خرْي مً عن  العبَّ د ّالزٍ د لشيني طْال الع  ف خرْي مً عن  العبَّ د ّالزٍ د لشيني طْال 
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وك يفت  رادة ، نف نعثر ت ػهلل ذيػح عإػ  ا٢بػهلليأ ايػنع يهضػب مػ  
 :  هيا  رنيصا   ا٤به ـ وهه

  9ٔ9ٔ} الشيخ يف قومه كالنبي يف أمته { } الشيخ يف قومه كالنبي يف أمته { 

كػػػ   هػػػ هللايف ايقػػػـه ايػػػنين نهػػػت م اػػػ  ومػػػن عإػػػ   ف إمػػػت ن ػػػا 
ك نإصا ، وهه اي  ب اينع تل ض مها عإـه ايه ػهة ونلها٥بػ  ٥بػ ، وعإمػت 

تلنل عإّ  ود إُب م ا  ونيأيا ي ى  ا وت ػ   نف ي يػهلل  نين م نف ، 
 .:يقهؿ ن  اي  اد   عإ ف هنا ايلنل وه إُب مها 

  } من كان معنا فقه املعنى ومن كان منا نال املنى {} من كان معنا فقه املعنى ومن كان منا نال املنى {

ايإاػػ  ن إهػػ  ا٤بػػُب ومصػػ  ع ه هػػ  ٗبشػػ ههللة ن ػػهار    هػػ  ونيػػراران تشػػاهد 
 ٧ب هته  و للة  هلليه  ٗب  يهة اي م هللات اير،  ة واا هار اينات ة.

ة ويػػػإ  ، عإػػػ  يػػػ هللان ب يػػػّر ا٣ببهيػػػ ة وفػػػرد ا٢بنػػػرة اينات ػػػ
ون كػػف نػػل اي مػػ هللات اهػػل ايهلػػهس اينن ػػة وآيػػا ورّاث تإػػح ا٢بنػػرات 

 آمْب آمْب اي رب اي  ٤بْب.  ايههرا  ة ..
  البداٖٛ الصحٗحٛ لمضري إىل اهللالبداٖٛ الصحٗحٛ لمضري إىل اهلل

عإػّ  نف ننػرمُب تبػى ة نوػ  ايشػ   نٞبػهلل  ون ف مػن فنػل ، 
لسػػن خمػػر،وع ايػػنع نوػػن ت ػػهللع    ايطريقػػة ايبػػى ىة يصاػػنيا ايػػهل  

                                                 
١خ ٚاٌغ١ٛ ٟ فٟ اٌدبِع اٌىج١عش ِعٓ زعذ٠ف سٚاٖ اٌذ٠ٍّٟ فٟ ِغٕذ اٌفشدٚط ٚأثٛ ٔع١ُ فٟ اٌسٍ 3ٔ

 فٝ اٌضعفبء ِٓ زذ٠ف اثٓ عّش. ، وّب أخشخٗ اثٓ زجبْأثٟ سافع 
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م إاػػػ  ،آلداب اي  ي ػػػة ايهادػػػا ات  عاػػػ  عهػػػهلل ايػػػهللوهؿ عإػػػ  ويػػػقإا  وت 
 ايش   نو مب ل صا، و  ذيح يقهؿ اإلم ـ نته اي  اد :

} على السالك يف طريقنا أن يصطفي له أخًا صادقًا سبقه يف } على السالك يف طريقنا أن يصطفي له أخًا صادقًا سبقه يف 

صحبة الشيخ يتأدب بأقواله، ويتهذب بأفعاله، ويأنس صحبة الشيخ يتأدب بأقواله، ويتهذب بأفعاله، ويأنس 

بأحواله، حتى ُيدخله على حضرة املرشد ويكشف له عن بأحواله، حتى ُيدخله على حضرة املرشد ويكشف له عن 

االت وكماالت املرشد، ألن املرشد يف ذاته عبد وال االت وكماالت املرشد، ألن املرشد يف ذاته عبد وال جمجم

  يتحدث عن نفسه {يتحدث عن نفسه {

ونهػػػػػت ونان   خممػػػػػػرة تإػػػػػح االػػػػػػهاؿ نتطػػػػػهر يػػػػػػري  م   االػػػػػػهاؿ 
،    نف ل  ػت ايلريػة ايرول   ة ونك ر تشهؽ كهلليهلل    يق يف ايشػ   

و  يهػػ  يقنػػ يف  دػػ زة اي  ػػهلل، فػػنه ت تػػهام يإقػػ يف ايشػػ   زي نايـ ع ػػهلل ايلطػػر 
 ؾ.ا٤ب  ر 

ت ػهلل يػ ايا عػن  ون ف هنا نوؿ يقػ يف ت ػِب وتػْب ايشػ  ، وايػصاإا 
اإلوػػػػهاف شف ل ػػػػ  يل  بػػػػة ايردػػػػل ايػػػػنع عػػػػـ  عإػػػػ  زايرة ايشػػػػ   ن  

، ون هػػ يف يػػّب   ي ػػا ودػػهلل ع تػػهللام يسػػ ن   نػػهخ يػػانّب ا٢بسػػن ايشػػ ذيل 
،يقرب من ي لل اي ىر، ف ّرج عإ ػا ي ص ػرؼ عإ ػا وعػرؼ مهػا ن ػا يبػـه 

 ويقـه ايإ ل نتهللام!! ايها ر نتهللام 
فإم  يأيا اي  تهلل عن وداصا  عرفػا ن ػا مصجػا يػ ايرة ايشػ ذيل فطإػا 

 يف يػػػػػػا، فسػػػػػػ ر ايردػػػػػػل    ريقػػػػػػا لػػػػػػٌب ويػػػػػػل    هللعمهػػػػػػا نف يسػػػػػػأيا ايػػػػػػ
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اإلي ههللرية، و  ؿ عإػ  ايقطػا ن  ا٢بسػن فهدػهلل مػن وػّبات ، ا٢بّسػ ة 
 وا٤ب ههية، م هللا ان د تا ايهيف.
ايػصأذف ايشػ     ايسػلر فسػأيا ايشػ  : وت هلل  ن يف مهللة اينػ  فة، 

نمل ي إلػػح نلػػهلل تشػػ يف ، فى ػػ  يػػا مػػ  دار ت هػػا وتػػْب اي  تػػهلل، فرفػػ  يهلليػػا 
و  ؿ ايى تا:  ي داع فأّمهها: ايإا     ع لاف ايهلل    مػن  إ ػا  فص جػا 

 ايردل! من دعهتا.
  ي فر ايردل راد  م لٌب ويل    نهخ اي  تهلل، فسأيا عػن رلإصػا، 

ونػص  عهػا ل ػ يفام مهػا مػ  دعػ  تػا ايشػ   يػا، ٤بػ  يػرا  مػن ع  دتػا،  فأورب  ع 
وي ػػن اي  تػػهلل نحّل عإ ػػا   م رفػػة ايػػهللعهة ايػػٌب دعػػ  عػػ  ايشػػ   يػػا، فػػننره  
يػػا، فقػػ ؿ: ا٢بمػػهلل ا! يقػػهلل ت رفػػت اإلد تػػة ونلسسػػت عػػ     لسػػ  مهػػن 
ذيػػح ايه ػػت، فقػػ ؿ ايردػػل مههللهشػػ م: ومػػ  ايػػهلل    ايػػٌب عهػػهللؾ  ، فقػػ ؿ: نان 
نيـه ايها ر، ف ذا دان ا٤بانرب ذه ت    اي ىر ايط د ك   م نفطػر عإ ػا، 

 ػػػرج يل نػػػل يػػػـه ٠ب ػػػة والػػػهللة، نأهنػػػ  ت  هاػػػ  ايػػػٌب نٙبّبػػػل  ف ػػػ ف ، 
، ومامػػ  ادصاػػهللت   ا٢ببػػهؿ عإػػ  خمّبهػػ  هللا نيػػصط  !!.،  عإ اػػ  نػػل يػػـه
ة ف هػػت نػػل يػػـه ونان ذاهػػا    اي ىػػر نٛبػػُب تقإػػيب نف يػػرز ُب ، تسػػم 

ننػػرب نو شوػػرم م اػػ   فإمػػ  دعػػ  يل ايشػػ   مل نعػػهلل ندػػهلل ذيػػح ا٣بػػ  ر   
  لس .

فػ ادت دهشػة ايردػػل مػن نلػػهاؿ ايبػ ٢بْب وعػػـ  عإػ  زايرة ايشػػ   
ن، ا٢بسػػن   ايسػػهة ايص ي ػػة، وعهػػهللم  ذهػػا  ي ػػا فػػهدد شف اانػػل خمػػّب مػػ  
اعص د  فاه يهف والهلل   نل يـه   ايلطػهر وايانػهللايف واي شػ يف، وت جػا 
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من ذيح وظن    لسا نف ايش   هللا يريهلل  نراما، م  ن ا ن ف أينػل م ػا، 
وندرؾ ايشػػ   ت بػػّبتا ايههرا  ػػة مػػ   ػػصإل تبػػهللر  فقػػ ؿ: "٫بػػن  ػػـه ٪بػػهد 

 ،٤بهدهد، وهللا  ص إف ا٤بلقهد".
ف   ت هن  ا٢ب مة هػ  ا٤بلصػ ح ايػنع فػصب  لػل  إ ػا ووضػ ا عإػ  

 ايلص ح.  نوؿ  ري  ايلالح، اينع هن يصا يق يف اي رع
عهػػهللع عػػهللة نكػػ  يف مهاػػ : ني  و ػػهلل نٜبػػر هػػنا ايإقػػ يف مػػ  ايشػػ   

فامت نىن نان عإ  ك نإة هنا اي  تهلل يشانإ    ذيح ايه ػت ،ي  ػ دة...  
اف ا٤بريهلل ايب دؽ أيوػن نػل لػهلليأ يإشػ     ا٣بإػهة نو   ا١بإػهة عإػ  

 ن ا هه ا٤بقبهد تا!، وهللا كأف يا   ذيح تانّب ،.
 نف ا٤بريػهلل هللا يبػب يػا وضػ   ػهللـ    ريػ  ،  ومهاػ  نىن عإمػت

لٌب  إ  ايهلل    ،ي إ ة من  إ ا، ومهاػ  نىن ندرنػت نف دعػهة ايشػ   و ػهلل  
نرره  نم م   الزم هػ  يل وا٢بمػهلل ا كػ رت ،إلد تػة مػن و صاػ ، فبػ رت 

 . ايهلل    هللا تس وع عههللع  إ الم وهللا نثّبام ٔب  ا رض  ، 
اانؿ  عهػػػهللع، فاػػػ  ني نهػػػت نع ػػػهلل ، نمػػػ  ايػػػهلل    ايػػػٌب ن  ػػػت 

آمػ هللام و بػهدام    لسػ  وهػ  و ف ن  ػت  بػهدام را  ػة اهنػ  تص إػ  ،يػهللار 
،  هللا نهنػػ  هللا تإ ػػ   داب نهػػل ا٢بنػػرة ايػػنين اآلوػػرة وايهيػػهؿ    ، 

هللا يههاؿ عط يف وهللا وهف م من د ايف، و من  ا ا ي ى  ا نهالم  ي  هللوف ، 
 ....٥بن  اي   دة 

وهػػػػن   ريقػػػػة اي ػػػػ رفْب، ل ػػػػأ يرمػػػػ وف    ايسػػػػ ي ْب ٗبػػػػ  يبػػػػىب 
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نلػػها٥ب    يػػ  ؽ لػػهلليثا  لػػٌب ويػػه نػػ ف لػػهلليث م عػػ دايم، و  ذيػػح يقػػهؿ 
 :اإلم ـ نته اي  اد  

عإػػػػ  ايقػػػػهللـ ايث تػػػػت  وه ػػػػنا تػػػػهللنت ايسػػػػإهؾ ا٢بق قػػػػ     ، 
اضمػػهللع   لظػػهة هػػنا ايػػهيل، ومػػ  دار ت ههػػ  يػػأذنر  ػػنرام يسػػّبا مهاػػ    

ا هن  ايسػّبة تهشػ ط م ٥بمػ  اال ػ ب ورف ػ م ي ػ اد  ايطػالب و ف نػ ف نخمإػ
 20} املجالس باألمانات {} املجالس باألمانات { :ذيح هللا يإ   نف  ننر  يقهيا 

فااإذا فااإذا   و ػػ  هف نهػػل ا٢بنػػرة   ٦ب يسػػا : ٫بػػن  ػػـه ٪بإػػ  مػػ  ،،

مػػن ااإػػ  ف أمنػػ  مل ٪بإػػ  نصمػػ انم يإسػػر، وهػػنا اف هػػن  اي إػػـه  قمناااقمنااا
واايػػػػرار ٙبصػػػػ ج    نذواؽ و يػػػػة فػػػػ يطري   ي اػػػػ  ا٢ب مػػػػة ايق دإػػػػة: "ُذؽ 

 ة  ي ا     هؿ اإلم ـ ايان ايل: ت رؼ".، واإلك ر 

 .: وه  ا٤ب ه ة تقهؿ اإلم ـ ن  اي  اد  

                                                 
20
 سٚاٖ أثٛ داٚد عٓ خبثش 
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    خ خ الشٗالشٗفٜ صحبٛ فٜ صحبٛ 

، ونذنػػر ،وصبػػ ر كػػهلليهلل ن ػػا عهػػهللم  وتػػهللنت يػػى ٌب مػػ  ايشػػ   
نمرىن ،إلرك د ونهت نتهدا شمر     ا١با ت ا٤بلصإلة يإق  ـ تػهعظ نهإاػ  
و رك ده ، ن ف يصػه  ت ػهلل عػهدت  و  دريػا تبػى ب ت ػض ا٤بلػ ه   ايػٌب 

ٗبػػ  يالدػػ  اي بػػر مػػ  اي سػػر فقػػهلل نهػػت ن قػػل عػػن  ذنر ػػ ، وي  ػػهلل تهضػػ ىا 
ايسػػػ تقْب آراداػػػػ  وايصشػػػػاهلل عػػػػ    درويػػػػ ، ورٗبػػػػ  هللانفطػػػػن نهنػػػػ  هللاتالدػػػػ  

 اي بر نو نهن  تشهللد عإ  ايه س.
ف ػػػ ف يقػػػهؿ   مه ِّاػػػ  وهػػػه   ايػػػهللرس اي ػػػ ـ: ت ػػػض ايهػػػ س يقهيػػػهف  
نػنا، و ايبػهاب ايػنم هػا نف  قهيػا يإهػ س هػه نػنا، ويػننر اايػ  ب، 

مثػػ ؿ ذيػػح مهضػػهع ا٤بػػهت، فقػػهلل نهػػت نرنػػ    لػػهلليث  عهػػا عػػن كػػهللتا و 
 يقهؿ: وره صا نهللنب ايس تقْب، لٌب ٠ب صا 

يػػننر ايهػػ س ا٤بػػهت وكػػهللتا وره صػػا وهللا يلر ػػهف   ذيػػح تػػْب ا٤بػػ مهْب 
وخمػػّب ا٤بػػ مهْب، ومػػ   ػػ يه  لػػ  ووا ػػ  وي ػػن ،يهسػػ ة يإ ػػ فرين وا٤بشػػرنْب 

 امر يصانّب، فاه ،يهس ة ٥ب  فرح تإقػ يف وا١ب لهللين، نم  ،يهس ة يإم مهْب ف
، ويرور تص رع ،، ود ل يننر من ضػروب ايص ػرع ونيػهاف ايه ػ   ايػٌب 

 21 يصإق ه  ا٤ب من عههلل مهتا لٌب د ل ا٢ب ضرين ان اهف ا٤بهت ويصمهه ا.
                                                 

ٕٔ
أوشِٕٝ هللا رعبٌٝ ثعذ رٍٍه اٌٛالعخ ثغٕٛاد ٌّب لذَّس ٌٝ زًّ أِبٔعخ اٌعذعٛح ثععذ سز١عً اٌشع١خ  أْ  

ٕٛاي ِٓ دعٛح اٌزجش١ش ّٚ٘ب   ثشب ش اٌّؤِٓ عٕعذ ٔخشج ٌٍٕبط وزبث١ٓ فٝ ٘زا اٌشعْ ٚعٍٝ رٌه اٌّ
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ونذنػػر ن ػػا ٩بػػ  نزر دهشػػة اي ثػػّب مػػن ااوػػهاف ن هػػ  نهػػ  ذات مػػرة   
.يػػ ايرة قػػ ت   إػػ  شرمهػػت ٗبى فظػة  هػػ ، و ػػهلل ذهػػا زايرة   تإػهللة ايرزي

إبػػالة ، وت ػػهلل ايبػػالة  إ ػػها نف يمػػريض وذه ػػت مػػ  اإلوػػهاف يإمسػػجهلل 
) الْ ثا٘  ) الْ ثا٘  نيق  دري  ، فصىػهلل ت م اػ  كػ رل  ل مػة يإلمػ ـ ن  اي ػ اد : 

أ بعَ٘ ّ ث٘ أقْال: ٍّه محل٘ الظرٓع٘ املنياْحنيَ ّّ ثا٘ أعنا ل     أ بعَ٘ ّ ث٘ أقْال: ٍّه محل٘ الظرٓع٘ املنياْحنيَ ّّ ثا٘ أعنا ل     
حْال  ٍّه أٍا  املْاجٔاا الدا دق٘    حْال  ٍّه أٍا  املْاجٔاا الدا دق٘    ٍّه العب د الْ عٌَْ ّّ ث٘ أٍّه العب د الْ عٌَْ ّّ ث٘ أ

  احملاثنيَ ّالرابع الْا ث الفرد اجل مع (احملاثنيَ ّالرابع الْا ث الفرد اجل مع (
وكرلت يإلوهاف ا٢ب ضرين ايثال ة ااو  ٕبسػا م ت سفػر، وةمػت 
تشرح ايرات ة، و ذا شخ يهللول عإ ه  ويقهؿ ايش   يهللعهن ، فقمه  وذه هػ  

 تػهللن ودإسه  ل أ نػ ف ايشػ   وتػهللن دريػا  ػ دال: ايهر ػة نرت ػة ويػرده   
تشػػػػػرح ايراتػػػػػ  وهػػػػػه ايػػػػػهارث ايلػػػػػرد ا١بػػػػػ م  نم مػػػػػن ل ػػػػػأ ن صا ػػػػػت نان 

.  ونرض. 
وايػػصمرت تهػػ  ايسػػههات، وتهايػػت االػػهللاث، وو ػػ  ف اػػ  م كػػ يف ، 
يا نف انهللث، وظار ف ا  من اا ػهار واايػرار واإلف ضػ ت وايصأي ػهللات ٩بػ  

 هللايس ا ايننر نو هللا تط قا اي   رة وهللاٙبمإا اإلك رة.
يػهللعهة    ، ٗببػر اٝب  ػة   يف تإح ايسهْب ني  ايش   و  ن ه

ا١بهلليػػهللة يص ػػػهف واداػػػة ر٠ب ػػة يإػػػهللعهة ايبػػػ د ة، و ػػهلل ن نػػػ   ي اػػػ  نتهػػػ    
 وتالمنتا ونهت والهللا مها  وايصمرت ا٤بسّبة.

                                                                                                        
 اٌّٛد، ٚاٌثبٔٝ  ثشش٠بد اٌّؤِٓ فٝ ا٢خشح.
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ٗبػػػ  كػػػ يف   هػػػنا ايسػػػ  ل مػػػن اامػػػهر وا٤باػػػ ـ ومػػػن  و ػػػهلل نإلػػػُب 
ايهللعهية، ونػ ف ايشػ     خم يا رلالتا  ك هف ايهللعهة، ونهت نيى ا 

  ان ػػػل    اي ثػػػّب مػػػن كػػػ هف اإلوػػػهاف وايصشػػػ را  ، ونػػػ ف   ذا مػػػ 
نوػ ان فػهزم   هػنا  فػ ف  ػ ؿ  ايصش ر  نلهلل   كٓبيف ويػأيا: هػل يػأيت

ورٗبػػ  يػػأؿ ايشػػ   ت نػػا : ٗبػػ ذا نكػػ ر    ػػ ،  ػػ ؿ يػػا نعمػػل مػػ  نكػػ ر تػػا!
وػربىن ايػ  ض عإ ح فهزم  ف قهؿ يا: نػنا، ف قػهؿ:   ػ  هػه ايبػهاب، ون

٩بن ن ف يالـز ايش   ن هػ يف    مصػا ت هريػ  هلل ن ػا ٠ب ػا   خمػّب مه ػف يقػهؿ 
 ٤بن يسأيا:  ذها يلهزم فلهزم نان ونان فهزم.

  اصتالً الزاٖٛاصتالً الزاٖٛ

ومػرت ايسػػههف ونػػ ف   مػػ  ايشػػ   مػن ايشػػ هف مػػ  هللا يسػػ ا ااػػ ؿ، 
 وم   هلل هللا يسطر ٕب ؿ ٩ب  ي   يا وع يف  هللا يهللور ايرد ؿ......

ـ ، وذهػا ايشػ   ٜٜٔٔهػػ، ٔٔٗٔد يف نمر ، ون ف اي  ـ  لٌب
يإىػػل هػػنا اي ػػ ـ ونػػ ف عإػػ  مهعػػهلل يإقػػ يف ، ت ػػ  ، و ػػهلل يػػى صا ت ػػهلل نف 
نمػػػرىن ،٢بػػػل ل ػػػأ نهػػػت هللان ػػػهم ا٢بػػػل هػػػنا اي ػػػ ـ و ػػػ ؿ  : ومػػػن ايػػػنم 

 .يث ت اإلوهاف عههلل   صق  ، ف  ف م نراد 
ي إػػة   ػػل ا صقػػ ؿ ايشػػ    و٤بػػ  دػػ يف ااواف ا٤بهعػػهد .... .. و  آوػػر

عإػػ  ٝب ػػ  اإلوػػهاف يسػػإ  عإػػ ا  فػػردام فػػردام ونػػ  ها ي ج ػػهف  و ػػهلل مػػرف 
يػنيح، دػ يفان ل ػأ  قػ   تلهػػهللؽ نـ ايقػرم ا٢ب ديػة عشػرة مسػ يفام، فأل  هػػ  
نف  إػػهلل    ايهػػـه ي هػػ ؿ  سػػط م مػػن ايرالػػة، وي هػػا  ػػ ؿ: نلػػاا نف ندإػػ  
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راتا ايػػػٌب نيق هػػػ  اي ػػػـه يسػػػرد م لػػػهللث   ٧ب ضػػػ م  ػػػ  ٢بظػػػ ت، وتػػػهللن 
يإىج ل، ويهضب نف هه ؾ نوط يف نثّبة يق هف ف ا  يإجاػل ،٤به يػح،   
تهدفػػا    و ػػ ؿ: عهػػهللم  تهػػ ؿ مبػػر  ف كػػ يف ، اٝبػػ  هػػن  ااوطػػ يف ٙبػػت 
عههاف "نوط يف ك د ة   ا٢بػل " ونضػلا     نصػ ب ل مػة ا٢بػل ونل  مػا 

   22     ة دهلليهللة.
   رلػػػ ب   ػػػهللر ،، وا صقػػػل ايشػػػ   و  اي ػػػـه ايصػػػ   نػػػ ف مػػػ  

وهه  عج  ػة مػن ترت  ػ ت ايقػهللر فه   ٗبقربة ا٤ب ال ٗب ة ا٤ب رمة!!! ، ود23،
طلػة نل  ت نف ن با  عإ    ، فقهلل عرفه  هللالق م نف مقربة ا٤ب ال تقػ    ع

ن ّبة تنيح عإ  مػهللول ا٤بقػربة يإقػ دـ   هللافصةوودهللان  نو ل رة ا١بم  ة ٗب ة
ـ واي  فطة م زايػت مهدػهدة ٔبػهار ا٤بػهللول، واي ج  ػة ههػ  نف من انل ة ا٢بر 

اي  ل رة "ا١بم  ة"  ي  خمّب مشػاهر هللا ،يسػ هدية وهللا ٗببػر، وهػه  لػ  
ايػػػ  تإػػػهللت  ايػػػٌب ويػػػهللت ف اػػػ  ونعػػػ اب عػػػ    ايه ػػػت ايػػػراهن وهػػػ  تإػػػهللة 

 "ا١بم  ة" مرن  ايسهطة ٗبى فظة ايانرت ة ٗببر.
  دعٕٚدعٕٚإكىاه املضريٚ ٔالفتح الِٕبٜ فٜ الإكىاه املضريٚ ٔالفتح الِٕبٜ فٜ ال

وت ػػهلل اي ػػهدة مػػن ا٢بػػل ايػػص مإه  مسػػّبة ايػػهللعهة ا٤ب  رنػػة نمػػ  تػػهللنه  
                                                 

ٚلععذ أعععبٕٔٝ هللا فمّععذ ٚاٌسّععذو ثعععذ سخٛعٕععب ثدّععع ٘ععزٖ ازخ،ععبء ِععع شععشذ ِجغععط ٚٚافععٝ  ٕٕ

 صاداٌسبج ٚاٌّعزّعش  ٚلعذ  جعع  جعزعبْ، ٚ  جعع ِعؤخشاد  جععخ  ٌٍّٕبعه ٚ جعٕبٖ فٝ وزبة أع١ّٕبٖ

 اٌسدُ ٌٍسًّ ثبٌد١ت أثٕبء أداء إٌّبعه.صغ١شح
ٕٖ
 حِٗساخع وزبثٕب   اٌعبسف ثبو رععبٌٝ اٌشع١خ ه عٍعٝ عع ّشاخعخ ع١شح اٌش١خ ه عٍٝ عحٌِٗ 

 ع١شح ٚعش٠شح  
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 ونيسػه  ا١بم  ػة اي  مػػة يإػهللعهة    ، وهػ  ٝب  ػػة مرن يػة، ونيػػ ب ،.
 عن اي شرين فرع َ ٔبم   اض فظ ت. ٥ب  م  ي يهلل

وننرمه  ، جيوهاف يهللؽ نع  هان   ك هف ايهللعهة، وانمإه  ا٤بسػّبة 
ت قػػػهلل يقػػػ دْب دػػػ م ْب   ايسػػػهة، ايإقػػػ يف ااوؿ  لصلػػػ هللام عإػػػ  هنػػػل ايشػػػ   

،٤بهيهلل ايه هم ايشريف، وايثػ ىن  لصلػ هللام تػننرم اإليػرايف وا٤ب ػراج، ونضػله  
 . ي ا يق يفام زيث م وهه يق يف اإللصل يف تننرم ايش   ب عإ  يالمة 

ونهت ني فر ، صظ ـ  ي هع  م تقري  م من تإهللت     تإػهللة نوػرم يإقػ يف 
ها ه  شهػل هػن  اي إػهللة يػـه ا١بم ػة نو ي إػة ا١بم ػة ويهماػ ، نمػ  واظ ػت  و

نين م عإ  ايإق يفات ايسههية ،يب  هلل   نيهاف واا بر و يه  ويػهه ج، 
ونػػنا ،٤به ػػ  ومان خمػػة ونينػػ م اإليػػ ههللرية وتهريػػ  هلل وتهاػػ  وا٤بهبػػهرة ونلػػر 

صمرارم ايش   وخمّبه ، ونل ذيػح عإػ   لقػٌب ا٣ب يػة تلنػل ،، ومػ  ايػ
  اي مػػػل ،يَبت ػػػػة وايص إػػػػ   وتػػػػر  ٌب   عمإػػػ  وادصاػػػػ دم انػػػػهف يػػػػهرة 

 ي د ة د م ة   هنا اي م ف جيذف ،.
ونػػػػ ف ٥بػػػػن  ايإقػػػػ يفات ا٤بطهيػػػػة ،يبػػػػ  هلل واايػػػػ هع ة ،يػػػػ الد اا ػػػػر 
اانرب   تري   ايهللعهة و رح ني ي ا ايَبت ة ايب د ة عإ  ا٤بريػهللين ... 

، و هلل نظار ، ت    يه  ف اػ  مػن ايصأي ػهلل وافػ ض وتلري  ايرد ؿ ايب د ْب
عإ هػػ  مػػن ٕبػػهر اإل٥بػػ ـ ٩بػػ  ت جػػ  عػػن تسػػطّب  اا ػػالـ، وٝبػػ  عإ هػػ  تلنػػإا 
من وّبة اات  ع ايب د ْب ا٤بق إْب عإ  ربِّ اي  ٤بْب ٩بػ  دػهللد روح ايػهللعهة 

 ونك ع ف ا  روح اض ة وايبهللؽ وااوهة.



 

 

 

8080                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

 ل دػػػة ايػػػهللعهة يإقػػػ يفات ا٤بصص ي ػػػة   ن٥بمػػػُب ، ت ػػػ   ٤بػػػ  ظاػػػرت  
ا٤بهصظمػػة ا٤بهاج ػػة  ضػػ فة    مػػ  نػػ ف هػػرم ،يل ػػل، نف   قػػهلل يقػػ يفام كػػارايم 

مػػن  24د م ػػ ، ف ػػ ف يقػػ يف ا٤ب ػػ دم ،يقػػ هرة يػػهم  ا٣بمػػ   وا١بم ػػة ااو 
ايشار، ي هللن ايإقػ يف مػن ت ػهلل يػالة اي شػ يف يػـه ا٣بمػ  ،   يػ  ح ا١بم ػة 

 .... اي برف ٣بط ة ويسصمر    يالة 
و ػػهلل ننػػـر ، ايػػهللعهة عػػن  ايإقػػ يفات ا٤بهصظمػػة وايػػٌب ايػػصمرت مػػن 
يهماػػػػ    مهصبػػػػف ايصسػػػػ  ه ت لػػػػٌب اي ػػػػـه   نف ت ػػػػهف مهػػػػربا رايػػػػل م   
ايَبت ػػػة ايبػػػهف ة ا٤بهاج ػػػة ا٤بهصظمػػػة، وتريػػػ   ايػػػهللعهة ايبػػػ د ة    داػػػ د 

هػػػػن   ايػػػػهل  وخمّبهػػػػ  مػػػػن اي ثػػػػّب ٩بػػػػ  فػػػػصب ، ت ػػػػ   تػػػػا عإ هػػػػ ، ف   ػػػػت
ايإق يفات ايشارية عإ  مهللار ايسههات ٗبث تػة م  هػهلل عإم ػة يػهف ة كػرع ة 
رايػػػلة، تػػػل وايػػػ ىت يق يفاتهػػػ  ايشػػػارية اي ػػػـه مهػػػربام ع ٤ب ػػػ  يص ت ػػػا آهللاؼ 

 ا٤بسإمْب عإ  ا٥بهايف عإ  ايش  ة ايهللوي ة يإم إهم ت.
 .....وا صشرت ايهللعهة 

بػػػػػل فأفػػػػػ ض عإػػػػػ  مػػػػػن ا٢ب مػػػػػة وف وننػػػػرمُب ، تربنػػػػػة ل   ػػػػػا 
ا٣بط ب ٩ب  دع  اي ثػّبين إليصنػ فٌب ت ثػّب مػن ايػربامل ا٤بسػجإة نو عإػ  

، و هلل عرض عإ ه  ومػ زاؿ 25ا٥بهايف ،إلذاعة وايصإ ل يهف وايقههات ايلن د ة
                                                 

ٕٗ
وبٔععذ اٌٍمععبءاد اٌشععٙش٠خ ثبٌّعععبدٜ فععٝ اٌخّعع١ظ ٚاٌدّعععخ اٌثب١ٔععخ ِععٓ وععً شععٙش ِعع١حدٜ ثبٔز ععبَ  

 .ٕٓٔٓززٝ شٙش أثش٠ً 
ٕ٘
بح ازٌٚععٝ ٚاٌغبدعععخ ٚاٌثبِٕععخ ٚاٌفضععب ١خ اٌّصععش٠خ ثععبٌزٍفض٠ْٛ اٌّصععشٜ ٚق١ش٘ععب ِععٓ ِععٓ اٌمٕعع 

 ةراعععخ اٌمٕععبحٚاٌفضعب ١بد، ٚةراعععخ اٌمععب٘شح اٌىجععشٜ ٚاٌمععشآْ اٌىععش٠ُ، ٚشععّبي اٌصععع١ذ ٚٚعععط اٌععذٌزب 
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اي ثػػّب مػػن ذيػػح ومػػن ايػػربامل وي ػػُب نهػػت وم زيػػت نيػػرا دادمػػ  عإػػ  نهللا 
ي هللع وا٣برافػ ت، ن  ل  هللا دعهات ايربامل ايٌب تهللعه يإ ِّ ايشمل، و٧ب رتة ا

وعػػػػهللـ ايصجػػػػريل نو تإ إػػػػة ايػػػػرنم اي ػػػػ ـ ،ا ػػػػهاؿ ا٤باجػػػػهرة، وعػػػػهللـ كػػػػن 
ا٢بػػػروب ايهللع د ػػػة واي  ػػػهلل عػػػن اإلزرة وعػػػهللـ افص ػػػ ؿ نو  كػػػ  ؿ ا٣بػػػالؼ، 
و٘بهػػػػا مػػػػ  انػػػػهللث ايلػػػػًب ويشػػػػ   روح ايص ػػػػ خمض نو ايلر ػػػػة وايصشػػػػهللد   

 ااصم .
هعظػػػة ا٢بسػػػهة نمػػػ  ننػػػرمُب ، ،يصأن ػػػهلل عإػػػ  ايػػػهللعهة ،٢ب مػػػة وا٤ب

إلل  يف روح اإليالـ ا٢بق ق ة و عط يف ايشػ إ  ت وزهنػ  ا٢بق قػ  تػال م  يانػة 
وهللا تسػػػػػ ا، وشف ت ػػػػػهف دعهتهػػػػػ  ويػػػػػط ة هللا تلػػػػػريد ف اػػػػػ    كػػػػػرع ، 
وهللا فػػراط وهللا مانػػ هللاة، و  ا٤بق تػػل فقػػهلل د إػػُب ، ت ػػ   نان ٧بػػا ايبػػهف ة 

ايصبهؼ و٧بىب ايهللروكػة ا٢بقة وا٤بصبهفْب ايب د ْب لر،م عإ  نل ندع  يف 
وايش هذة واي سل واإلوصالط وا٣ب ع الت ومرت  ػ  نو نرزا  ػة ايصبػهؼ، 
يه ػػػهد ،يصبػػػهؼ    رلػػػ ب ايػػػهللين ا٢بػػػ  و    ريػػػ  ايبػػػهللؽ واإلوػػػالص 

 واإل   ؿ عإ  ، ،ي مل وا١بهلل و ل  ااصم  نفرادام وٝب ع ت.
ف درويػػه  و ػػهلل مػػنف ، عإ هػػ  شوػػهاف يػػهللؽ   ٝب ػػ  ايػػ الد يسػػجإه 

مهن نايـ ايش   و  ل  تا وت هلل ذيح، لٌب ٝب ػها يهػ  مػن ذيػح لػٌب اآلف 
مػػ  ي يػػهلل عػػن اارت ػػة نهللاؼ كػػريد مػػن ايصسػػج الت واي شػػرات مػػن كػػرادد 
ايل ػػػهلليه   ايصسػػػج الت اير م ػػػة واإليػػػطهاانت ا٤بهلل٦بػػػة ف  نػػػ  مػػػن ذيػػػح 

ل ٕبق ػة  ايسػ   ه ت ا٤ب  ت    م ي  ، وم زاؿ اي ثػّب مل همػ  ت ػهلل ٩بػ  يػجِّ
                                                                                                        

 .ٚق١ش٘ب
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 وايثم   ه ت ونوادل ايصس  ه ت.
و  ـ من ت ها  ٝب عة من نهػل اإلوػالص وايبػهللؽ نفرخمػها مػ  يقػرب 
مػػن اارت م دػػة وٟبسػػْب كػػريط م ونص ػػت ووردػػت نل ديثاػػ  وآاي ػػ  وننرمهػػ  

  ٝب ػػ    نرتػػ  عشػػرة يإسػػإة نصػػ ،م   تسػػ ْبو  يػػصة، لػػٌب اآلف تط  عػػة 
ايطريػ     ، وا٢بق قػة اضمهلليػة وننثرهػ  ك هف ايػهللين وا٢ب ػ ة وايصبػهؼ و 

 .... من هن  ايشرادد ا٤بلرخمة
 سػػأؿ ، ت ػػ   نف ي  ههػػ  عإػػ   وػػراج مػػ ت ق  يإهػػهر يهلػػ  ا٤بسػػإمْب 

 ك يف ، رب اي  ٤بْب. وا٤بسإم ت  ف
كػػ  ة و ػػهلل نعػػ ف ،  وها هػػ  نهػػل ايبػػهللؽ فأ شػػأوا يهػػ  مه  ػػ م عإػػ  

، ونػػ ف مه  ػػ  تسػػ ط  تقػػهللر   عشػػرة يػػهةاإل َب ػػت مهػػن مػػ  يقػػرب مػػن ايسػػ 
 ....تطهر ايش  ة و صا 

ؤباػػهد ا٤بلإبػػْب نف  ػػهفران لػػها  يػػصة يػػههات    ننرمهػػ  ، مهػػن
 ا٤به   ي ب ب مرد   ع ٤ب ػ م عإم ػ  تسػج إ  م ١بم ػ  رلالتهػ  ويق يفاتهػ  ونص هػ 

لػػهللث    ػػهران ا٤به ػػ  يإمػػرة ايث يثػػة ش، ونػػ ف يػػا اا ػػر اي ظػػ     ايػػهللعهة 
م يػػصجهلل   عػػ مل تبػػم   ا٤بها ػػ  وذيػػح مػػن  راتػػا اي ػػ ـ و    ػػالؽ ا٤به ػػ  

 .  ٝب   ن٫ب يف اي  مل اإليالم     هتا ا١بهلليهلل و هلل هللا   ايصىس انم 
ايػػَباث مػػ  ادصمػػ  يهػػ  مػػن تلريػػ  مػػ  و ١ب وهػػهلل ايقػػ دمهف عإػػ  ا٤به ػػ 

نهاػػ ، اينػل  ،ي  مػػل مػن ايصسػػج الت مػ  ت هي اػػ   ر  ػ م ،يإقػػ يفات ونم  
ؿ    مهادهػ  شع ه وفاريصا  مهضػهع   نينػ م ي سػال ايهيػوٙبهيإا  ر م  م 



 

 

 

8484                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

 ري ، وهن ية ف ٤به   ي رض ٝب   ٧ب ضراته  يه ، ويه م ويهرة، ونص تة، 
ومي ػػػن يإمصبػػػلب ايسػػػم ع فقػػػد نو ا٤بشػػػ ههللة وايسػػػم ع نو ايقػػػرايفة عإػػػ  

،مصػػػهللادات ايشػػػ  ة م  كػػػرة، نو ايصه يػػػل نص تػػػة نو يػػػه  نو يػػػه  ويػػػهرة 
ايشػػػػػ  ة ا٤بلصإلػػػػػة، و   ػػػػػػ  يصه ػػػػػف تػػػػػػهفر ايبػػػػػهرة مػػػػػػ  ايبػػػػػهت عإػػػػػػ  
ايصسػػج الت ا٤بص لػػة يػػهلليه  ودهد ػػ  ت ػػهلل هػػن  ايسػػههات، ويػػ اد عإػػ  هػػنا 

 تصلريل اآلية وا٢بهلليأ وخمّب  إلٛب ـ اي مل.
نمػػػػ  انصػػػػهم ا٤به ػػػػ  عإػػػػ  نػػػػ  ه دػػػػل مػػػػن اإليصشػػػػ رات واايػػػػ إة 

ضػػ ف مػػ ورا واداػػة يإمه ػػ   نو وايلصػػ وم ايػػٌب ٘بم ػػت عػػرب هػػن  ايسػػهْب، 
نمرآة ،يإانة اإل٪بإ  ية ود رم رف  ا٤بهاد ايػٌب ٛبػت ترٝبصاػ  واامػل   ، 
ن ّب نف ي ْب ايق دمْب عإ  هنا ا٤بشروع ونف همػ  عإػ ا  ا٤ب يػهلل مػن نهػل 
ايبهللؽ واإلوالص وا٤بصلببْب ي  هف هنا ا٤به   كػ مال وت ػل ايإانػ ت 

و شػػػػره  ش هللو سػػػػ   ف ػػػػالم ،يإانػػػػة و يػػػػة ون ػػػػا ٛبػػػػت ترٝبػػػػة ت ػػػػض اي صػػػػا 
 اا هللو س ة و، ا٤بسص  ف وتا ايصهف  .



 

 

 

8585                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

  وَ عالوات تأٖٗد اهلل ٔتٕفٗكْ صبحاٌْوَ عالوات تأٖٗد اهلل ٔتٕفٗكْ صبحاٌْ

 وػػػػهاىن ننػػػػرمُب ، ت ػػػػ     ن ػػػػهار ايػػػػهللعهة  ي ػػػػا يػػػػ ى  ا ،يقػػػػ ؿ 
وا٤بقػػػ ؿ وايسػػػ  ل ت وخمّبهػػػ  ٩بػػػ  مػػػنف تػػػا عإػػػ ف  تصهف قػػػا واي ػػػهلل  و مػػػهللاد  

مػػػ  ايػػػصط ت ايهطػػػ  نو  و ظػػػرات ريػػػهيا  وعه ػػػا، ويػػػههللا فنػػػل ، 
    ٩بػػػ  يهسػػػا   م، فػػػ امر نمػػػ   ػػػ ؿ ،  ةاي ص تػػػة ام لػػػرؼ نو نإمػػػ

 :النور النور 2121))   نص تا اي رع

                                                        

فأٛبثػػل   ذيػػح   ونػػنيح ،يهسػػ ة إلمػػهللادات و ظػػرات ريػػهؿ ،
 : تقهؿ  م مه  ن  اي  اد  

عإػػػ ف مػػػن  ويػػػنا نػػػ ف ي امػػػ  عإػػػ ف نف نذنػػػر ت ػػػض مػػػ  مػػػنف تػػػا ، 
 نوهللام، وٙبل ػ ام وترخم  ػ م يإبػ د ْب ايصهف   وايصأي هلل يهس ة هنا ايلنػل    ،

ز  ػػ م، وٙبق قػػ م يرخم ػػة اي ثػػّب مػػن اإلوػػهاف   م رفػػة    ا٤ب  مإػػة مػػ  ، 
ذيػػح زيثػػ م، وي إػػ  ، ن ػػا  ػػهلل  دصمػػ  يهػػ  ا٤ب ػػ ت مػػن تإػػح اإلنرامػػ ت ٩بػػ   
نص ػػا  وها هػػ  ف مػػ  و ػػ  ٥بػػ  نو رنو ، ونريػػإهه  يهػػ  يص ػػهف يػػجال ل فػػ  ٤بػػ  

يرو  من ذيح، وي هػ  يػه صل  ههػ  تػننر ت ػض منػ ذج مههفعػة كاهللو  وع 
مػػػ تْب ر اي يػػػ ٢بة نو مشػػػهرة انيػػػىة، نو مقهيػػػة مهفقػػػة عإػػػ  خمػػػّب م رفػػػة 



 

 

 

8686                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

 مس قة، نو  د تة وها ر ول ة جيد ،ت ت هة دإ ة.
اي ػراـ، فػ ىن و ضػ فة     نل  ده ولٌب هللا ٚبصإد ا٤بل ه   يهللم ت ض 

اي رامػة وملاهماػ  يػهللم ايبػ ٢بْب، وردت   مقهللمػة هػنا اي صػ ب عػن نم  
فػ ىن نزيػهلل اامػر دػاليفام شف ن ػهؿ نف ، ت ػ   يسػهؽ اي رامػ ت   اي ثػػّب 
مػػن ا٤بها ػػف ٗبث تػػة  كػػ رات تث  ػػت نو ويػػ دل اي ػػهلل يظارهػػ  ، ت ػػ   عإػػ  
نيػهللم اي ػ رفْب تػال  إػا مػها  يػنوا   اهنػ  يلػروف مػن يػهم مػههللاه  وهللا 

يػػػػ  ا    وهللا عط ػػػة   نوػػػراه ،  منػػػ  نػػػهلله  و يطإ ػػػهف كػػػارة   د  ػػػ ه  
لاػػػ  عػػػ  مػػػههللاه  مػػػن دهللايػػػة ا٣بإػػػ  عإ ػػػا وااوػػػن تهيػػػ ل ايريػػػ ية ايػػػٌب نإف 

ظاػر ، تإػػح ايصأي ػهللات نو اي رامػ ت فػػ ا  نو يػهلليا   ي ػا، وعإ ػػا فقػهلل يُ ش
عإػػ ا ، نو   نت ػػ عا  نو م  رضػػ ا ، يصأي ػػهلل ايبػػ ٢بْب نو تث  صػػ م يألل ػػ ب 

 و فبل ا٣بط ب.نو يإم ا سة ن
 ومن ٝبإة تإح اي رام ت:

اير اي ايب ٢بة ايٌب يراه  ا٤ب من نو ترم يا، واير اي ايب ٢بة ه  ايٌب 
 :ت ػ   ػهُؿ اهِف عههللم  يأيا عن ُع  دَة تِن ايب مِت ، يس هللان    ؿ ف ا  

                                        ((6464  فقػػػػػػػػ ؿَ  يفففففففون  يفففففففون :: { {

سألَتني عِن شيٍء ما سألني عنُه أحٌد قبَلَك أِو أحٌد ماِن ُأمتاي،   سألَتني عِن شيٍء ما سألني عنُه أحٌد قبَلَك أِو أحٌد ماِن ُأمتاي،   

 26{{  قاَل: ِهَي الرؤَيا الصاحلُة يراَها املسلُم أِو ُتَرى َلُهقاَل: ِهَي الرؤَيا الصاحلُة يراَها املسلُم أِو ُتَرى َلُه
  مه ػف كػهلليهلل ا٣ببهيػ ة    ريػ   وه  ايػٌب  ػ ؿ ف اػ  نينػ م 

                                                 
ٕٙ
 عٓ عجبدح ثٓ اٌصبِذاعُ اٌىزبة  عٕٓ اٌذاسِٟ   



 

 

 

8787                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

اامػة ت ػهلل اامة اضمهللية يػ درام عػن تبػّبتا ايههار  ػة وايػصإا م م ٤بػ  ٙبص دػا 
ت ػػهلل   قطػػ ع  –مػػن ايػػصمرار فػػ ض اي شػػرايت اير،  ػػة افرادهػػ   رل إػػا 

   وذيػػػح عهػػػهللم  يػػػإ  ايهػػػ س ورايف يػػػ هللان ن  ت ػػػر  -ايػػػهل  ا٤ب  كػػػر
عػن اتػِن َع فػ س  و إػهع  ودإػة وهفػ  عإػ    ػ ا    ذ روم  مرض   صق يا 

تظال٥بػػ  تإػػح ايإىظػػ ت اي بػػ  ة ايػػٌب يػػ قت اي  يػػلة ا٥ب دإػػة ايػػٌب نيقػػت 
َكَشَف السَِّتاَرَة َوالِناُس ُصُفوٌف َكَشَف السَِّتاَرَة َوالِناُس ُصُفوٌف   أِن الِنبِي أِن الِنبِي   }} اي ث لة عإ ا  فق ؿ:

أيَُّها الِناُس إِنُه َلاِم َيِباَ  ِماِن َمَبشِّاَراِت     أيَُّها الِناُس إِنُه َلاِم َيِباَ  ِماِن َمَبشِّاَراِت       َخْلَف أبي َبْكُر فقال: ياَخْلَف أبي َبْكُر فقال: يا

 27 {{  النُُّبِوِة إاِل الرُِّؤَيا الِصاِلَحُة َيَراَها امُلِسِلُم أِو ُتَرى َلُهالنُُّبِوِة إاِل الرُِّؤَيا الِصاِلَحُة َيَراَها امُلِسِلُم أِو ُتَرى َلُه
  ر يصا امصا يبإهف وإف من يػ لإلا فػ ا  يسصشػ ر   ذ ن ف 

وهػه تػْب   عػ  ل دصا  ت هلل  هللايصمرار مثل هن  ا٤ب شرات ايٌب نػ ف يػهاي ا
ظارا  ا  فصشهلل من نزره  وتري  ٥ب  عالم ت عإ  لسن يػّبه  نو اي ػهلل 

 ... ايسم يف ٥ب 
نو ي ربه  )يلسره   ٥بػ ،  تل ون  ت تظار عإ  اي ثّبين ف  يهلله  

َأٍيُكااِم َرَأى َأٍيُكااِم َرَأى   }} يػػنا ف ثػػّبام مػػ  نػػ ف يسػػأؿ نيػػى تا ت ػػهلل يػػالة ايبػػ ب:و 

؟ {؟ {الّلِيَلَة ُرِؤياالّلِيَلَة ُرِؤيا
ٕٛ 

يعجبه يعجبه   كان رسول الله كان رسول الله }}::ون ف ع هلل ايرٞبن تن ن  ت رة يقهؿ

.. أيكم رأى رؤيا؟ {.. أيكم رأى رؤيا؟ {  الرؤيا احلسنة ويسأل عنهاالرؤيا احلسنة ويسأل عنها
ٕٜ. 

                                                 
ٕ1
 عٓ اثٓ عجبطعٕٓ أثٟ داٚٚد   
ٕ2
 ، عٓ ع١ذٔب عف١ٕخ ٌِٛٝ أَ عٍّخ عٍٝ اٌصس١س١ٓاٌّغزذسن  
ٕ3
 .ِغٕذ اإلِبَ أزّذ عٓ عجذ اٌشزّٓ ثٓ أثٝ ثىشح  



 

 

 

8888                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

  التأٖٗد بالزؤٖا الصاحلٛالتأٖٗد بالزؤٖا الصاحلٛ

ا٤ب شػرات مػن  ولٌب هللايصطرؽ ايشح    ت ض ايقإهب نف مثػل هػن 
 قػهؿ ن ػا ، اير اي ايب ٢بة ن  ػت مقبػهرة عإػ  زمػن منػ  نو نانس ت  ػها 

من ايث تت اهل اي إ  و٩ب  هللا يق ل ايشح، نف مثل هػن  اامػهر ا٤ب  رنػ ت 
  اامػػػة وعإػػػ   لػػػ  ا٤بهػػػهاؿ ايشػػػريف مػػػن   ػػػهلل ايػػػصمرت مػػػن ت ػػػهلل  

نذا نمطهػ   اي شرم وايصأي ػهلل نو فبػل ايقػهؿ وايصشػريف، و٫بػن هللا   ػ ب يػرام 
   ايإث ـ عن ن ػا  ػهلل و ػ  يهػ  اي ثػّب مػن ذيػح تلنػل ، وترنػة ريػهيا 

 ريقهػػ     ، ويػػإهنه  يػػهال ايبػػ ٢بْب  يػػهايف مػػ  رنيهػػ   ش لسػػه  مػػن ر ع 
ايصهد ا نو ايصأي هلل من ، وريهيا ومن ذيح م  ذنرت  رف م مهػا ٩بػ  لػهللث 

 ة ايس تقة.     ري  يإهن     ، ،يبلى ت ايقإ إ
وها هػ  ايسػ ي ْب يإطريػ  عإػ  نيػهلليه  فػرنم  ومها م  نيهلل ، ت    تا 

 ننثره  من ذيح ايشٓبيف اي ثّب وا١ب  ايهفّب، ونذنر من ذيح ...
 ٕٓٔٓ/ٙ/ٖ بػػػة و  ػػػت يهػػػ    زايرة يػػػ تقة    يػػػهه ج تصػػػ ري  

وايػػٌب ايػػصمرت عػػهللة نايـ فلػػ  ايإ إػػة ااو   ػػ ـ ايشػػ   ننػػـر يػػ هلل ايػػهللين 
إػػػ ، واعػػػظ مرنػػػ  دردػػػ  تصقػػػهللمي  إليقػػػ يف ايػػػهللرس ت ػػػهلل نف يػػػإ ه  اي شػػػ يف ع

،٤بسػػػػجهلل ون  ػػػػػت ايسػػػػارة   للػػػػػل ن ػػػػّب ن ػػػػػ   ٗبهػػػػ ؿ د. نٞبػػػػػهلل لسػػػػػْب 
تسػػػلالؽ، ن ػػػ دة  وها هػػػ  ننػػػ تر ايقػػػـه ،يبػػػ  هلل عهػػػهلل ايصنػػػ فة اي إمػػػ يف، 
فأ ه يف تقهللع فن إصا     ؿ عإ  يس  ا ن ا   ل ا٢بلل د يف نلهلل ا٢ب ضػرين 

ها م هػػػػػ  ٩بػػػػػن هللا ي رفهػػػػػ  و إػػػػػا مػػػػػن ايشػػػػػ   ننػػػػػـر عإػػػػػ  نف ايػػػػػنين يػػػػػإ



 

 

 

8989                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

: هل نعج ػح كػ يف مػن عإػ  ايشػ   فػهزم  يب فىُب، فسأيا ايش   ننـر
  نص ا    ؿ: ي   ذيػح!، فقػ ؿ يػا: هػل نعج ػح كػ يف ٠ب صػا   درويػا 
ا٤بسػػجإة عإػػ  ايشػػرادد نو اإليػػطهاانت   ػػ ؿ: يػػ   اامػػر نػػنيح، فقػػ ؿ 

 يس ا اينع دف ح يطإا هن  ا٤بب فىة يا ايش   ننـر مص ج  م: فم  ا
فقػػ ؿ: رنيػػت ،امػػ  ر اي نػػأي ذاهػػا    يػػالة ا١بم ػػة   مسػػجهلل 
يػػ هللع نتػػه عمػػرة )ٔبردػػ   و ذا تبػػلْب مػػن ايرتػػا اي  ي ػػة مبػػطلْب وػػ رج 
ا٤بسػػػجهلل، فإمػػػ  يػػػأيت عػػػن ايسػػػ ا    ػػػل: ٫بػػػن د هػػػ  هللايػػػصق  ؿ وط ػػػا 

 ذا هػه فنػ إة مػههللاان ا١بم ة فلهدد ٖبط ػا ا١بم ػة )ا٤ب صػ د  و ػهلل تانػّب، و 
، فإمػػػػ  ٠ب ػػػػت نف ايشػػػػ   هػػػػه تهلسػػػػا ههػػػػ  ايشػػػػ   فػػػػهزع ب نتهزيػػػػهلل 

 لنرت يإسالـ عإ ا ومب فىصا.
   نض ؼ ايش   ننـر نين م و   ل  ايصقهللع:

ونػػنيح لػػهلل ُب ااخ اايػػص ذ/ نٞبػػهلل ع ػػهللايرل  ، ن ػػا نينػػ م رنم   
ُيػػػػِ هلَل عمػػػػ      ا٤بهػػػػ ـ اي  رلػػػػة ن ػػػػا وم ػػػػا نوػػػػه  اايػػػػص ذ/نٞبهلل رت ػػػػ  و ػػػػهلل

ايسػم يف، فهدػهللا  همػ م نرامػ م تػػ ض ايهدػه  يػننروف ، ت ػ  ، فإمػ  دعهةػػ  
 ػػػ هللا:  منػػػ  د هػػػ   سػػػأؿ عػػػن ايلػػػرد ايػػػهارث!، فأوػػػنوة     لجػػػرة    ػػػة 

و  ل ٥بم  نف م ا ايلرد ايهارث ايػنم دػ يفوا  ،يسم وات ع  ريهؿ ، 
 ٤ب رفصا.

هه فنػ إة  وإا  م  ريهؿ ، و٤ب  دوال ا٢بجرة  ذا ،١ب ي  تهللا
مػػههللاان ايشػػ   فػػهزع ب نتهزيػػهلل، و ػػهلل  ػػ ؿ ايشػػ   ننػػـر ذيػػح   تقػػهللميه  
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يإػهللرس و٠ب ػػا ٝب ػ  ا٢ب ضػػرين  ف ػػ ف اي ػهللا مػػن ، يص ريػف ايهػػ س تهػػ   ذ  
ن  ػت هػن  هػ  زايرتهػ  ايث يثػة يسػهه ج و ػهلل ادصمػ  عإ هػ  ف اػ  ٝبػ  خملػػّب 

 يس  ل ا٤بهيإة  ي ا.يطإ هف ، ت    ويسأيهف عن ا
وروايػة ز  ػة نذنرهػ  يػر اي لػهلل ت او هػ  ايشػ   ع ػهللايإط ف ٧بمػػهد 
من ترعة انير، ونهت   ي  لة دعهية إلوها ه  ٗبى فظػة  هػ  ون  ػت ي إػة 

ونهػت نيقػ  دريػ م     دػل  -مرنػ  ادفػه –  ع تة ا٢ب م   ت  اي بػ إ ة 
  دإػػػا ون ػػػهار  ت جػػػا يػػػا  ، ونػػػ ف فصىػػػ   ٥ب م ػػػ م عإ فػػػ م  لنػػػرة ايهػػػيب 

 ا٢ب ضروف.
و  يػػ  ىة اي ػػـه ايصػػ   لػػهلل ه  نوػػهان ايشػػ   ع ػػهلل ايإط ػػف ٧بمػػهد 
و ء ل  يصا عإ  ا٢ب ضرين، فق ؿ ن ا رنم ي إة اي  رلػة وت ػهلل اإل بػراؼ 
من درس ايشم دل اينم عجا ف ا يإم  ىن اي  ي ة ايٌب ن٥بمهػ  ، تػننره ! 

 عإػػػ  ايروضػػػة ايه هيػػػة ايشػػػريلة، ونػػػ ف فقػػػ ؿ ن ػػػا ٤بػػػ  انـ رنم  لسػػػا داوػػػالم 
يػػػص إ  مػػػ  فػػػرد آوػػػر ،يػػػهللاول و،ب ايروضػػػة مقلػػػهؿ،  لنػػػرة ايهػػػيب 

فق ؿ:  إت    لس  ن صظر لٌب يهبرؼ ايردػل الظػ  ،إل لػراد ٕبنػرة 
 ايهيب.

وا لػػػػردت تػػػػا  إػػػػت  ولػػػػهللث ذيػػػػح، فإمػػػػ  دإسػػػػت   لنػػػػرتا 
ا مػن ايشػم دل : اي يػ هللع  ػ ؿ ف ػح ايشػ   فػهزم نػنا ونػنيريهؿ ، 

  دالم: لقػ م لقػ م ايع ػهلل  ويقبهلل ايٌب ذنر     ايهللرس ي إة اي  رلة، فرد 
 ايإط ف!،   ؿ: فأونت ن  ل يػ   ا ايشػريلصْب شدب ووجػل، فهػ دىن 

 ،٠ب  و  ؿ:
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 نل ايؾ اي ع هللايإط ف ل أ نهت نتربؾ ،يس  ْب ونمسب ودا .
 :ونوص  تر اي زيثة 

   وهػه ردػل يػ دؽ ٧بػاا يإبػ ٢بْب ٝب ػا نو ه  ا٤باههللس    ل  تراه
، ت    عإ هػ  مهػن يػههات  إ إػة ت ػهلل نف ادصاػهلل ايسػهْب ايطػهاؿ   مبػر 
وو رداػػػ    اي ىػػػأ عػػػن اي  ػػػهلل ايقػػػ د ، و ػػػهلل ننػػػـر ،ي ثػػػّب مػػػن ايػػػر ايت 

ومهاػ  مػ   بفػا عإػ ف ن ػا نػ ف يقػرن ايقػرآف   رمنػ ف  يس هللان ريهؿ ، 
ت ػػػرؼ تهػػػ  ٗبػػػهللة  بػػػّبة، وهػػػه ان ػػػ  تهلسػػػا    ػػػل ا٤ب ضػػػ  وذيػػػح ت ػػػهلل نف

 ويقهؿ:
  ر يػة و يبػػة ن هػ يف تػػالوة ايقػرآف اي ػػرع   رمنػ ف و  ٢بظػػة ونان 

وعإػ   ن رن ا٤ببػىف، رنيػت عإػ  دفػٌب ا٤ببػىف اي مػُب لنػرة ايهػىب 
جيوػراج اآلايت  ايهللفة اي سرم لنرت   د يس م نم ـ ريهؿ ،،    ػ ـ 

  يصلػػل عػػ    فمػػح .... فمػػا ايشػػريف مػػن داوػػل ا٤ببػػىف وآايت مػػن 
 .ونان نرم اآلايت تهللول   داوإح ون ت د ي  نم ـ لنرتا .... 

٤بريػػػهلليه  نو مػػػن يسػػػإ هف ايطريػػػ  عإػػػ   وهػػن  ايػػػر ايت ايػػػٌب و  ػػػت
نيهلليه  هللا ت هللا وهللا ٙبب ، وي ه  هه    صل  تػننر مػ  يػ   يإصػهللي ل عإػ  نف 

نل  تػا وا٤بق إػْب عإػ  رل تػا ملصهلػ م  ،ب اير اي ايبػ د ة ايػٌب ي يػهلل ، عػ 
 دادم م و   م  ك يف ،.

  التأٖٗد بإجابٛ وكٍُٕ الصدٔر التأٖٗد بإجابٛ وكٍُٕ الصدٔر 
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 :وهنا نين  يا يههلل  من ايسهة ا٤بشرفة فقهلل   ؿ 
  ٖٖٓٓ{{  احَذُروا ِفَراَسَة الامؤِمَن فاَإِنُه َيِنُظُر َبُنوِر الله َوَيِنِطُ  َبَتِوِفايَ  اللهاحَذُروا ِفَراَسَة الامؤِمَن فاَإِنُه َيِنُظُر َبُنوِر الله َوَيِنِطُ  َبَتِوِفايَ  الله} } 

 ف مػػػػػن  ٥ب مػػػػػا وتهف قػػػػػا نىن   م ظػػػػػ  ف ػػػػػنيح ٩بػػػػػ  مػػػػػنف ، تػػػػػا عإػػػػػ
،إلد تػػػػة عػػػػن  اال ديػػػػأ ايػػػػٌب نتهدػػػػا عػػػػ     ا٢ب ضػػػػرين يإامػػػػُب ، 

اايػػػ إة واإليصلسػػػ رات ايػػػٌب ٘بػػػهؿ ٖبػػػها ره  جيدػػػ ،ت تشػػػل  يػػػهللوره  
وو   يه  م   وها ه  ٩بن ي رفه هػ  ايشػٓبيف اي ثّب،تػل وننثػر مػن ذيػح و ػ  

 ص رفها ته .يه  م  من هللا ي رفه ه  نو نتها ي 
ونذنػػػر مػػػها  نوػػػ م مػػػن نكػػػراؼ ايسػػػ هدية دػػػ يف مػػػ  وايػػػهلل  يإ ػػػالج 
ونلا   آور يـه   زايرتا نف يص رؼ ته  اف عالج وايهلل  ايػصانرؽ ا٤بػهللة  
نإا  وهللاتهلل نف يسػ فر خمػهللام، ونػ ف  ػهلل  ػرن نص هػ  مػن   ػل و ػهلل و ػ     إ ػا 

ػػر ، ن ػػا رٗبػػ  ودػػهلل مػػن ي ىػػأ عهػػا، فقػػ ؿ    لسػػا يػػه نػػ ف هػػه فَس ُػ َ  سِّ
يقػػ يف ، ف تبػػل ،يػػهللار ايػػٌب تشػػرؼ عإػػ  نص هػػ  ،يصإ لػػهف ا٤بهدػػهد ،ي صػػا 
وت إػػػ  مػػػ  نلػػػهلل مسػػػ يل اي صػػػا، فىػػػهلل ُب هػػػنا ااخ ونوػػػربىن عهػػػا وعػػػن 
رخم صػػػا  فطإ ػػػت مهػػػا نف يبػػػى ا ي ايرتهػػػ  ،١بم ػػػ ة   يػػػ  رتا ونػػػ ف اي ػػػـه 

 اإل هْب وهه يـه ايهللرس اإلي هع .
ر يػػ  رة ،يقػػ هرة وذهػػا ي ق تػػل نوػػ ان ونػػ ف نوػػهان اي ادػػر  ػػهلل ايػػصأد

ايػػػنم ي بػػػى ا   يػػػ  رتا ا٣ب يػػػة وي هػػػا ضػػػلف ايطريػػػ  ننثػػػر مػػػن يػػػ عة 
 عإ  ايق  دة تهلسا   ايق هرة!!! و بف ا ا نيرف 

                                                 
 .ايلصب اي  ّب، )اتن درير  عن  هتػ ف ٖٓ
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وعهػػهللم  مل ي ػػرؼ ن ػػف يسػػّب و ػػهلل ضػػ ع ايطريػػ  مهػػا واوػػر ايه ػػت، 
ويهصظػر  بىا ااخ نف يه ؿ من نوؿ مه ؿ ،ي هترم اينم هػه فه ػا اآلف 

هه يح وي ط  ا٤به،يػل ام مبػرم ي بػف ا٤ب ػ ف ي ػنها  ي ػا! واإل هػ ف 
عإػػػػػ   قػػػػػة نهنمػػػػػ  عإػػػػػ   ػػػػػرفْب ت  ػػػػػهللين ،يقػػػػػ هرة فاػػػػػنا ،يػػػػػهلل   وايثػػػػػ ىن 

 ،٥ب ي سصا!.
فهافػػ  عإػػ  منػػض ا ػػا يبػػػر نف يسػػصهللؿ عإػػ  ايطريػػ  تهلسػػػا ومل 
يهافػػػ   هللا اف ايه ػػػت اوػػػر! فإمػػػ   ػػػػ ؿ مػػػن اي ػػػهترم وويػػػف نلػػػػهلله  

 ػػ ف او هػػ  .. فػػ ذا تػػا نم مػػا عإػػ  ا١ب  ػػا اآلوػػر مػػن ايطريػػ  تشػػ رع ا٤ب
 ...!!! اي ىر ااعظ  ،١ب  ة! وايس  ر ف نم ـ ت نام 

فص جػػػا زادػػػران نكػػػهلل اي جػػػا، و ػػػ ؿ يػػػألخ ايػػػنم يػػػى ا  ي هػػػ    
يػػ  رتا هػػن  زىن نرامػػة   مػػ  ايشػػ   اي ػػـه اىن مسػػ فر خمػػهللام ونتلقػػت نف 

هر عهلليهللة ت  قُب م نهللام عػن ايسػلر يإشػ    آتٓب م ح وي ن ظارت   نم
وي ها  نإا  ت سفرت   و ت  بّب فص ج ت نكهللف اي جا وعػهللد   نرامػة 
يإش  ، وهن  ه  ايث   ة ف  هللو ن ػُب   ايطريػ  ايبػى ب! وي ػُب يػأ صظر 

 يق د  ،يش  !
و٤بػػ  دػػ يفان ونػػ ف ايػػهللرس  ػػهلل تػػهللن ف  ػػهلل نف ا صاػػ  ايػػهللرس ورل هػػ  تػػا 

ن نيػ إة  فقػ ؿ اييػ هللم نهػت  ػهلل نت ػص   وعهػهللم  ال ػة يأيصا: هػل يػح مػ
ىن نل  ػػت نف نيػػ إ   عهاػػ ، وي ػػه   ند صمههػػ  تػػهل   نيػػ إة مصههعػػة ٙبػػّبِّ
ايَبت ػػا ايػػنم    لسػػ  جيدػػ ،ت كػػ ف ة مل ٚبطػػر ت ػػ  ! فقإػػت يػػا  ف هػػنا 

 .من تهف   ، وترنة ريهيا 
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ديػػرب و بػػة نوػػرم يروياػػ  نوػػهان ا٢بػػ ج مبػػطل  ع ػػهلل ا٤بهدػػهد مػػن 
 :٪ب  كر  ة، ف قهؿ

لهلل ت   م  ايش   نرام ت عهلليهللة فمن هػنا ايبػهف مػرتْب ونػ ف 
٥بم  نتإ  اا ر   تث  ت عق هللت  ،يب ٢بْب  ف  هلل نف ت رفػت عإػ  ايشػ   
يإمػػػػرة ااو  ونعطػػػػ ىن ت ػػػػض  وػػػػهاىن نص ػػػػ  عػػػػن اإلمػػػػ ـ ن  اي ػػػػ اد  وعػػػػن 

ن يقطػػا وايهتػػهلل   ايبػػ ٢بْب  ػػرنت ف اػػ  عمػػ  اعصربتػػا مبػػطإى ت مل نفاماػػ 
وايهج ػا ونيلػػ ظ ناػػن ، و  يػػـه نوػػربىن نوػ  اايػػص ذ ٝبػػ ؿ ع ػػهلل ا٢بم ػػهلل 
ا٤بػػػهللرس نف ايشػػػ     زايرة يإقػػػ هرة فػػػنه ت م ػػػا ويػػػأيصا   ايطريػػػ  عػػػن 
م  ىن هن  اايل ظ فإػ  هػا، فهيػإه  عإػ  اي شػ يف   تػهللن ايشػ   ايػهللرس 

ّبتػُب والػهللام ت ػهلل ون ف ايهللرس ،ي  مل   اإلد تة عػن نػل اايلػ ظ ايػٌب ل
اآلوػػر! ف قػػػهللت ايهللهشػػة نيسػػػهصه  نان ونوػػ  ٝبػػػ ؿ ايػػنم مل يلػػػ ر ُب ٢بظػػػة 

 والهللة مهن يأيصا عها !! ف   ت نوؿ م   فصُب   ايطري  م  ايش  .
 :وان   اين  عن مرة نورم ويقهؿ

٤بػػػ  لػػػهللث   ذيػػػح  إػػػت    لسػػػ  نان نلػػػاا ايشػػػ   ل فػػػ م عظ مػػػ م 
انإت عػػػنا اامػػػػر! وت ػػػهلل ذيػػػػح و  زايرة وي ػػػُب نريػػػهلل نرامػػػػة نوػػػرم وا شػػػػ

إلوها هػػ  تقهػػ  ،يبػػ  هلل لػػهللف ُت تػػنيح نإػػا نوػػ ان ا٢بػػ ج يػػ  هلل ايانهػػ ـ مػػن 
اي   زي    ػل ا٤بانػرب، فقػ ؿ   هللا تص جػل اامػهر! فسػأيصا: فمػ  ايلػرؽ تػْب 
مػػػههللاان ايشػػػ   ب عإػػػ  يػػػالما ايػػػنم ا صقػػػل    رٞبػػػة ، ومل ن  تإػػػا وتػػػْب 

فبػػإف ه  ا٤بانػػرب واي شػػ يف  فإػػ  ه ػػُب  د تػػة كػػ ف ة!.كػػ له  ايشػػ   فػػهزم  
م  م وهه ٔب  ىب مل يل ر ُب ٢بظة،   تهللن ايهللرس ون ف هنا جيدػ زة يهػ ير يػهة 
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ـ، وت ػػػهلل لػػػها  مهصبػػػف ايػػػهللرس وهػػػه درس مسػػػجل مي ػػػن ام ٕٕٓٓ
نلهلل ايردهع  ي ػا!  ػ ؿ ايشػ   فجػأة: ويسػأيهف عػن اي رامػة    نفػ ض   

رامػػة ا٢بق ق ػػة   تان ػػّب ااوػػالؽ وي سػػت   ااكػػ  يف ت ػػ ف اي رامػػة ونف اي 
ايظػػ هرة!    ػػ ؿ وعمهمػػ م مػػن يريػػهلل فسػػأ هؿ يػػا لػػٌب هللايلػػرف مػػن ،! وههػػ  
مػ دت   اارض مػن هػهؿ ا٤بل دػأة وا  قػػهلل يسػ ىن ونان ن صظػر مػ ذا يػػ قهؿ 
ايش  ! فق ؿ: ويسأيهف عن ايش   ايس ت  وايش   ايالل ! ونان ننػ د هللا 

ؿ ا٤بل دػػػأة ونوػػػن يشػػػرح ويسصشػػػاهلل ،ي صػػػ ب وايسػػػهة لػػػٌب ن٠بػػػ  مػػػن هػػػه 
 ا صا  ايهللرس.

   ي مل ا٢ب ج مبطل  ع هلل ا٤بهدهد ويقهؿ:
    تإػػػت ا٢بػػػ ج يػػػ  هلل ايانهػػػ ـ ت ػػػهلل ايػػػهللرس ايػػػنم نػػػ ف مػػػنهههللام هػػػه 
 ! اآلوػػػر مػػػن هػػػهؿ ا٤بل دػػػأة، و ػػػ ؿ  : هللا تسػػػأيُب عػػػن كػػػٓبيف ت ػػػهلل اي ػػػـه

   ،!.ف   ت تإح ا٢ب د ة  قطة ف ر ة      ري
ونان ا هؿ  وهاىن اي راـ نكاهللان ، و اينػ  ن ػهار    هػ  عإ ػا ايبػالة 

 ون  ايسالـ نف هػنا مػن تهف ػ  ، و ٥ب مػ ت و ظػرات ل   ػا ا٤ببػطل  
وترن تػػا عإ هػػ  نٝب ػػْب ويػػ   يهػػ  ف ػػا هللا نثػػّب وهللا  إ ػػل وايلنػػل ا اي إػػ  

 ا١بإ ل.
هلل    ا٤بهاضػ   ايػٌب  صه و٥بػ  ويإى  عنا ايشأف نين م تهف   ، واي ػ

  وطا ا١بم ة   اي الد، ذيح ن ُِب نت إ    نخمإػا وطػا ا١بم ػة عػن 
تلسػػّب آيػػة مػػن نصػػ ب ، مػػن اآلايت ايػػٌب يقػػرن ايقػػ رميف   ػػل ا٣بط ػػة، و  
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ػػػة  نخمإػػػا اال ػػػ ف يػػػهللير ، ت ػػػ   ٧بػػػهر ا٣بط ػػػة فصَبنػػػ  لػػػهؿ مشػػػ إة مإىف
م نلػهلله ، ف ػأت  ايهػ س ت ػهلل ايبػالة تص إ  شهل اي إهلل نو تشأف ع دل يهلل

وي ج ػػػهف ن ػػػف عرفػػػت شمػػػر مشػػػ إصا   نو يسػػػأيُب يػػػ لا ايشػػػأف مػػػن 
نوربىن شمر  لٌب ته ويت مهضهعا عإ  ا٤بهرب  فأ هؿ ٥ب  ٝب   م:  من  ذيػح 
 ٥ب ـ ، وفنإا عإ ف وعإ   ! وهللا نريهلل ذنر نمثإة   ذيػح اهنػ  ننثػر مػن 

   ه ت  هلَُلر نف نلنر ا٣بط ػة  هللا وط  ػ م!! نف ٙبب  نو ت هلل ا ُب مهن ايس
 فقهلل ت رر هنا اامر عشرات تل م  ت ا٤برات وا٢بمهلل ا عإ  فنل ،.
و لػػػ  اامػػػر نينػػػ م عهػػػهللم  ندعػػػ  ض ضػػػرة ٔب م ػػػة نو اندم نو يقػػػ يف 
يإش  ب نو ايهس يف  فان ي  م م  يػهللور مهضػهع اض ضػرة ايرد سػ  لػهؿ اامػر 

نثػػّبا مػػ  يسػػأيه ُب ن ػػف عرفػػت ذيػػح  فػػأ هؿ اانثػػر كػػانالم يإى ضػػرين! و 
ػػران   لهلليثػػا ايشػػريف نف    ػػا فنػػل ، و ٥ب مػػا وترنػػة ل   ػػا  ايػػنم تشِّ

ِن ِلِلاِه َتَعااَلى ِعَبااَدًا َيِعَرُفاوَن الِنااَس      ِن ِلِلاِه َتَعااَلى ِعَبااَدًا َيِعَرُفاوَن الِنااَس      } إ} إ   نمصا من يل إهف ذيػح:

 .31{{  َبالِتَوسُّمََِِبالِتَوسُّمَِِ
  تأٖٗد اهلل تعاىل فٜ اإلصتشارٚ أٔ التٕجْٗتأٖٗد اهلل تعاىل فٜ اإلصتشارٚ أٔ التٕجْٗ

ن ػػُب هللا نكػػّب عإػػ  نلػػهلل مػػن  وػػهاىن  مػػنف ، تػػا عإػػ  ونينػػ م ٩بػػ  
شمػػر  هللا وندػػهلل عه يػػة ، تإىقػػا وٙبػػ د تػػا لػػٌب يػػص  اامػػر عإػػ  مػػراد ، 

، ومػن ذيػح يقػءا وي هف مهافق م ٤برادان تلنإا ت    وترنػة  ٥بػ ـ ل   ػا 
 ػ د اي ثّبوف من  وها هػ  اي ثػّب واي ثػّب فػ ىن وا٢بمػهلل ا ربِّ اي ػ ٤بْب هللا ي

                                                 
ٖٔ
ٌْجضاس  ٌْسى١ُ ٚا ُ عُٕٗ ، ا َٟ َّللاَّ  خبِع اٌّغب١ٔذ ٚاٌّشاع١ً، عٓ أٍٔظ سز
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تإ لػػهىن اارضػػ  واضمػػهؿ يصه ػػف عػػن ايػػر ْب يػػ الم وهللا هنػػ رام، ونػػنا ايربيػػهلل 
اإلي  ػػػػَبوىن واي ػػػػ دم! ويػػػػ ى ف مػػػػن يقػػػػهيُب عإػػػػ  ايػػػػرد عإػػػػ  نػػػػل تإػػػػح 
اإليصشػػػػػػػ رات وايصسػػػػػػػ  هللات ايهلليه ػػػػػػػة وايشػػػػػػػرع ة وايسػػػػػػػإهن ة وايلصػػػػػػػ وم 
،ي شػػرات يهم ػػ م مػػن مبػػر وا٣بػػ رج مامػػ  ن  ػػت ظػػرو ! وا ايلنػػل مػػن 

 ومن ت هلل وهللا لهؿ وهللا  هة  هللا تا ي ى  ا.  ل 
 وها هػػػػػ  وهللا نكػػػػػران عإػػػػػ  يػػػػػ دإ ه   و  هػػػػػ    هػػػػػنا اي ػػػػػ ب مػػػػػ  ند هػػػػػ 

  اال ديػأ ا٢ب نمػة ٥بػنا اامػر ت ػهلل نف وػهفؼ   و بػىه ه   هللا يقهيػا
 من    نصم ف اي إ  ف اد:

َدُعو َدُعو   ، وقوله:}، وقوله:}ٕٖٕٖ{{  َإَذا اِسَتَشاَر َأَحُدُكِم َأَخاُه َفْلُيِشِر َعَلِيِهَإَذا اِسَتَشاَر َأَحُدُكِم َأَخاُه َفْلُيِشِر َعَلِيِه} } 

ِعَباَد الِلِه َيِرُزُق الِلُه َبِعَضُهِم ِمِن َبِعُض َوَإَذا اِسَتَشاَر َأَحَدُكِم َأُخوُه ِعَباَد الِلِه َيِرُزُق الِلُه َبِعَضُهِم ِمِن َبِعُض َوَإَذا اِسَتَشاَر َأَحَدُكِم َأُخوُه 

    ٖٖٖٖ{{  َفْلَيِنَصِحُهَفْلَيِنَصِحُه

 و  مهال اإليصش رة يقهؿ عإ ا نفنل ايبالة ون  ايسالـ:
{{املستشار مؤمتن، فإذا استشري فليشر مبا هو صانع لنفسه.املستشار مؤمتن، فإذا استشري فليشر مبا هو صانع لنفسه.  }}

ٖٖٗٗ
  

ة نوهللام، وي ػػػن اي ثػػػّبوف يسصشػػػّبوف فػػػصب ،ب اإليػػػصل ر  فػػػ يهىب 
 ف ٢بهلليأ:

                                                 
ٖٕ
ْٓ َخبثٍِش    عٕٓ اثٓ ِبخٗ، َع
ٖٖ
ٌْخشا ،ٟ فٟ ِىبسَ ازَ    خبِع اٌّغب١ٔذ ٚاٌّشاع١ً ،.ْخحَِق عٓ زى١ُ عٓ أَث١ِٗا
ٖٗ
 ) ظ( عٓ عٍٟ.  وٕض اٌعّبي 
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{{  َما َخاَب َمَن اِسَتَخاَر، َواَل َنِدَم َمَن اِسَتَشاَرَما َخاَب َمَن اِسَتَخاَر، َواَل َنِدَم َمَن اِسَتَشاَر} } 
ٖٖ٘٘
  

ومػػػن منػػػ ذج تهف ػػػ  ، يهػػػ    تإػػػح اإليصشػػػ رات ولسػػػن اي ػػػهلل  مػػػ  
ان  ا نوهان ا٢ب ج ع  ف ي هلل ٧بمهد مػن مان خمػة ،٤به ػ  ف قػهؿ: ... ن  ػت 

٥بػػػ  ،يقػػػ هرة عمإ ػػػة درال ػػػة يصلص ػػػت وايػػػهللت  ت ػػػ ىن مػػػن لبػػػهة، فأدريهػػػ  
ا٢ببػػهة ،يػػصلهللاـ ا٤بهظػػ ر، وي ػػن اي مإ ػػة مل تػػهجب فرد هػػ  مان خمػػة، وت ػػهلل 
نايـ نػػػ ف مػػػههللاان ايشػػػ   فػػػهزم   زايرة يهػػػ  فسػػػأيُب عػػػن يػػػىة ايهايػػػهللة  
فأوربتا نف اي مإ ة مل تهجب ونف ل يصا  نيػهن، فػأمرىن نف نذهػا ايإ إػة    

فقإػػػت: ت ػػػهلل نف تهصاػػػ  زايرت ػػػ  يهػػػ  يػػػهؼ دػػػراح آوػػػر نعرفػػػا ،يقػػػ هرة! 
نذهػػػػػػا! فقػػػػػػ ؿ ايشػػػػػػ  : هللا! هللاتػػػػػػهلل نف تػػػػػػنها ايإ إػػػػػػة فػػػػػػهرام وهللا تصػػػػػػأور 

 يإب  ح!!..
وعإ اػػػ  يػػػ فران   ايإ ػػػل يإقػػػ هرة و  تإهػػػ  ا١بػػػراح، فػػػأدرم اي شػػػف 
و ػػ ؿ هللاتػػهلل مػػن ايصجا ػػ  يإ مإ ػػة فػػهرام وندراهػػ  عهػػهلل ايلجػػر! و  ايبػػ  ح 

مهػن اي مإ ػة ايسػ تقة مػن نايـ ٩بػ  يػ ا ركػب نوربان نف ا٤بهظػ ر يػ ا  ق ػ م 
اي ػػػهؿ داوػػػل ا١بسػػػ  ويػػػه ا صظػػػران يإانػػػهلل يصسػػػمف  ا١بسػػػ  ومل مي ػػػن تػػػهللارؾ 

 ونرض  . اامر، وا٢بمهلل ا كل ت وايهللت  تربنة  ك رة ايش   
وان   نخ يه  ون  ت  تهصا ت ودػت م  ػرا و إقػت ت ػهلله  جييػ هعْب 

مػل ت إػهلل ت  ػهللة عػن تإػهلله  وهللا يظروؼ و ردة عها ، ن ا تقػهللـ ٥بػ  ردػل ي 
ي رفه ا، فق ؿ ي ودصا يهنها ايإق يف ايق دـ يإق هرة وم    تهٌب و سصشػّب 

                                                 
ٖ٘
ُ عُٕٗ    خبِع اٌّغب١ٔذ ٚاٌّشاع١ً، ) ظ( عٓ أٍَٔظ سَزٟ َّللاَّ
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 ايش  .
وي مل: ونهت يػأيت عػن ايردػل ت إػهلل  فقػ يها ن ػا مػن ع دإػة    ػة، 
وي ها  هللا ي رفه ا ا ا ي مل ت  هللام مهن يههات، و  اي ـه ايسػ ت  يإسػلر 

  تهػٌب نهنػ  رنت ايشػ   يػالما   ايػر اي و ػهلل يإق يف ايش   ،يق هرة نوربتػُب
تشفػػػػره  شف هػػػػنا ايردػػػػل ا٤بصقػػػػهللـ ي واداػػػػ  ردػػػػلك يػػػػ حلك وعإػػػػ  ترنػػػػة ،، 

 فس فران مسص شرين.
وعههللم  ويإه  و  تإت  تهػٌب زودػة ايشػ  ، نوػربت زودصػا ن ػا تقفػهللـ 
٥بػػػ  عػػػري ، فق يػػػت ٥بػػػ  زودػػػة ايشػػػ   :   ػػػ  نعػػػرؼ ذيػػػح! وا٠بػػػا فػػػالف، 

ٌب ويػػػػأيصا  ن ػػػػف عرفػػػػت  فق يػػػػت  ف ايشػػػػ   نوربهػػػػ    ػػػػل فص ج ػػػت  تهػػػػ
اي مرة نف ردػالم ا٠بػا نػنا يػ صقهللـ ٣بط ػة  تهػة نو هػ  فػالف نم ن ػت!، فػ اد 
ايص شػ ران ،امػػر، وعهػهلله  و٫بػػن  صىػػهللث دػ يف ايشػػ   فقبػت عإ ػػا  تهػػٌب 
مهضهع ايردل ا٤بصقهللـ ٥ب   ويػأيصا عػن رنم فنػ إصا   هػنا اامػر ، فقػ ؿ 

 هر: ومػػ ذا تريػػهللين ت ػػهلل نف تشػػرؾ مػػههللاان ايشػػ   يػػالما! ٥بػػ  عإػػ  ايلػػ
ف ر٘بلػػػػت نان و تهػػػػٌب مػػػػن ا٤بل دػػػػأة! اف نلػػػػهللا مل ي ػػػػرؼ نمػػػػر تإػػػػح ايػػػػر اي 
خمّبان!! تل ومل  قبػا  عإػ  نم نلػهلل!!، وعهػهللم  عػهللان    تإػهللان ت ػهلل ايإقػ يف 
... نٛبمهػػ  ايػػ واج ٕبمػػهلل ، وع كػػت  تهػػٌب   يػػ  دة تلنػػإا ت ػػ   وترنػػػة 

 . ايش   
 !!وهنا نإا ي    هللا من فنإا ت    ومهصا عإ ف وعإ   وها ه 

ف يشػػػػ ر وا٢بمػػػػهلل وا٤بهػػػػة ا يػػػػ ى  ا نف د ػػػػل ا٣بػػػػّب عإػػػػ  يسػػػػ  ه  
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 وايصهف ػػ  لإ ػػف مشػػهرته  ورنيهػػ  تربنػػة و ظػػرات    هػػ  يهػػ ، ل ػػأ مل يانإػػ  

    ب ايلنل نو يقبر  عإ  نلهلل نو زم ف نو م  ف، تل فصىا امصػا،
  :تقهيا  م  ك يف ،
وإِن وإِن   ((وُمَكِلَمنيوُمَكِلَمني  ::وفى روايةوفى رواية))إِن ِفي ُأِمِتي ُمَحِدِثنَي إِن ِفي ُأِمِتي ُمَحِدِثنَي } } 

{{  ُعَمَر ِمِنُهِمُعَمَر ِمِنُهِم
ٖٙ 

٢بظػػة نف يهفقهػػ  يإبػػهاب   هػػنا نإػػا  سػػأؿ ، ت ػػ     نػػلو٫بػػن  
وايركػهلل، تػػل و صمػُب يػػه ن هػػ  نعل هػ  مػػن ذيػػح ايص إ ػف ف ٤بسػػ هي ة دسػػ مة 

 .....وا٣بطر عظ   
ي ػػل مػػن ن  مػػا ، ت ػػػ    ٙبػػػنير ا٢ب  ػػا   بػػا نع  هػػ تػػل و  ػػا 

 مالذام إلوها ا، فقهلل   ؿ:
َمِن َقاَل َعَلِي َما َلِم َأُقْ  َفْلَيَتَبِوْأ َمْقَعَدُه ِمَن الِناِر، َوَمَن اِسَتَشاَرُه َمِن َقاَل َعَلِي َما َلِم َأُقْ  َفْلَيَتَبِوْأ َمْقَعَدُه ِمَن الِناِر، َوَمَن اِسَتَشاَرُه } } 

َثِبٍت َثِبٍت   َبُفْتَيا َغِيَرَبُفْتَيا َغِيَر  ىََىْفِتْفِتَأُخوُه َفَأَشاَر َعَلِيِه َبَغِيَر ُرِشِدِه َفَقِد َخاَنُه، َوَمِن ُأَأُخوُه َفَأَشاَر َعَلِيِه َبَغِيَر ُرِشِدِه َفَقِد َخاَنُه، َوَمِن ُأ

{ {   َفَإِنَما َإْثُمُه َعَلى َمِن َأْفَتاُهَفَإِنَما َإْثُمُه َعَلى َمِن َأْفَتاُه
ٖٖٚٚ
  

  التأٖٗد بإجابٛ الدعاء ٔحتكٗل الزجاءالتأٖٗد بإجابٛ الدعاء ٔحتكٗل الزجاء

ونان اي  وػػػهاىن اي ػػػراـ  ومػػػػ  ن ػػػُب ع ػػػهلل فقػػػػّب هللا نمإػػػح يهلسػػػػ  وهللا 
  ورٞبصػػا ن ػػا يسػػصج ا يهػػ   يانػػّبم ضػػرام وهللا  ل ػػ م  هللا ن ػػا مػػن عه يػػة ، 

                                                 
ٖٙ
 ، ٚ شذ اٌزثش٠ت ٚق١ش٘بةز١بء عٍَٛ اٌذ٠ٓ 
ٖ1
ُ عُٕٗ   َُ٘ش٠َْشحَ سَزٟ َّللاَّ  خبِع اٌّغب١ٔذ ٚاٌّشاع١ً، )ن ٘ك( عٓ أَثٟ 
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هاىن ا٤بػػ مهْب   اي ػػهللام يشػػري ة ، ايػهللع يف وانقػػ  يهػػ  ايرد يفٙبسػػ ه م يظػػن  وػػ
و  ػػػهة ل   ػػػا ومبػػػطل   اف اي ػػػهلل ، ت ػػػ   ال  تػػػا وايػػػصج تصا يػػػهللع دا  
انػػرب دي ػػل عإػػ  يػػهللؽ هػػنا ايػػهللين وعإػػ  عإػػه  ػػهللر يػػ هلل ا٤بريػػإْب عإ ػػا 

 نفنل ايبالة ون  ايصسإ  .
ومػػػن هػػػنا مػػػ  ان  ػػػا نوػػػهان ا٤باهػػػهللس ب ٝبػػػ ؿ ايػػػهللين نتػػػهت ر مػػػن 

ن ف  هلل ني ا ٗبشػ إة ن ػّبة   ايقإػا ولنػر يإقػ هرة إلدػرايف تهري  هلل و 
درالة ع دإة ودول نلػهلل نػربم مسصشػل  ت ايقإػا ا٤ب روفػة ل ػأ مي ػن 
 دػػرايف مثػػػل تإػػح ا١برادػػػة ٣بطهر ػػ  اي  يانػػػة، وت ػػهلل نف   عمػػػل اإلكػػػ ع ت 
ايالزمػػة وايصجا ػػ  يإ مإ ػػة ولجػػ  خمرفػػة اي مإ ػػ ت ي مإاػػ  ،يبػػ  ح يصقػػهللـ 

 رؾ نو ان ان   ي   ف قهؿ:ا٢ب ية ... ونت
نإمػػػت فنػػػ إة مػػػههللاان مصػػػأورام يػػػ الم اوػػػرب  نف اي مإ ػػػة   ايبػػػ  ح 
ي ػػهللعه  ، ونػػ ف ايشػػ    ػػهلل زارىن مػػن   ػػل   ا٤بسصشػػل  وتشػػرىن ،يشػػل يف 
م  ايسّب    ري  اي مإ ػة آلوػر !، و ذا تػا يقػهؿ     ايصإ لػهف   ػح يػن 

 ملػػر! ف ػػرر ذيػػح يػػ ودٌب ت مػػل اي مإ ػػة! فص ج ػػت  ذ اي مإ ػػة يػػ  ل  هللا
نينػػػػ م! فقإهػػػػ  ، نعإػػػػ  ٗبقبػػػػهد ! وي ههػػػػ  فرلهػػػػ  ت شػػػػرا ! وي ػػػػن مل يػػػػهللر 

 ٖب  ران نف نإمصا يه  ن  ت دعهة مسصج تة!..
ك ة   ػل ايػهللوهؿ يإ مإ ػة م  كػرة، نو  ايب  ح ن ف هللاتهلل من عمل 
  هاػػػ و ُب يإ مإ ػػػة، يػػػ ح كػػػ ة وهػػػويإ جػػػا ف هػػػهللم  فىػػػء ايط  ػػػا اا

كػػ ة اي ػـه خمػػّب ايػػٌب ن  ػػت هػػنا عج ػػا! ن ػف لػػهللث هػػنا!! اا: مههللهشػ م 
،ام  ول يصح اآلف هللا تسػصهللع  اي مإ ػة!! وهػن  مػن اي ج دػا ايهػ درة! 
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ونيان ػػػت اي مإ ػػػة!! ووردػػػت مػػػن ا٤بسصشػػػل ، و بػػػىُب ايط  ػػػا ،يرالػػػة 
 وترنػة دعػهة ،وته وؿ ندوية نورم فل إت  ونان اآلف   وػّب لػ ؿ ٕبمػهلل 

 . ايردل ا٤بسصج تة!
 :وان   نخك آور

نف زودصػػا نيػػ  ت ٗبػػرض و  ػػأ   ايبػػهللر و  ايص بػػ ؿ دػػ يف مهػػا 
،١برالػػة، وي ػػن ا٤بػػرض ع ودهػػ  ونوػػنوا فػػَبة  هيإػػة   اي ػػالج اي م ػػ د  
وا٢ب يػػة تسػػهيف،   دػػ يف ا٢بػػل ولججػػت ع ماػػ  و إػػا مػػُب نوػػ  نف ندعػػه 

 ي ودصا ،يشل يف ونان عههلل اي   ة   ا٢بل.
 نف ميػػنف عإ اػػ  ،يشػػل يف اي  دػػل، و٤بػػ  عػػهللان  فل إػت وتنػػرعت    ،

 نإمػُب نوػػ    ايصإ لػػهف فطإ ػػت مهػا نف يسص شػػر تلنػػل ، و،يشػػل يف  ف
ك يف ،، فىػ د ُب ز  ػة ت ػهلل نايـ و ػ ؿ   ن ػا رنم مػههللاان ايشػ   ب عإػ  
يػػالما   ايػػر اي و ػػهلل يػػأيا عػػن زودصػػا وعالداػػ  فػػأورب  و ػػ ؿ يػػا : مػػههللاان 

تشران ،يشل يف فقهلل دع  ٥ب    ا٢بل عههلل اي   ػة!، فقػ ؿ يػا : ايش   فهزم 
 نتشر ايتُب وا م ن!.

ويسَبيػػل نوػػهان ويقػػهؿ: ت ػػهلله  تلػػَبة  بػػّبة ذه هػػ  يإمراد ػػة ل ػػأ 
نف اآلزر ا١ب    ػػػػة يإ ػػػػالج ن ػػػػرت عإػػػػ  يػػػػىة زودػػػػٌب يإان يػػػػة، ويإ جػػػػا 

كػػػ ة يػػػإ  ة ٛب مػػػ  فإػػػ   بػػػهللؽ هللا ٫بػػػن وهللا اي جػػػ ب دػػػ يفت ايصى ي ػػػل واا
اا  ػػ يف!! ف ررانهػػ  وذه هػػ  مػػن م ػػ ف آلوػػر يإصأنػػهلل!!... ون  ػػت ايهص جػػة 
ا٤بنهإػة ف اػ  نإاػ  .. نف ا٤بػرض اي نػ ؿ  ػهلل اوصلػ  عإػ  ايصمػ ـ واي مػػ ؿ 
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 .تلنل ، ت    وايصج تصا يهللعهة ايش   
  التأٖٗد باصتحابٛ األفزاد لٍا ٔتبدٖن الضري ٔالضمٕكالتأٖٗد باصتحابٛ األفزاد لٍا ٔتبدٖن الضري ٔالضمٕك

ف د إهػػػػػ    نالمهػػػػػ  ايق ػػػػػهؿ ونػػػػػ  مػػػػػن مػػػػػرة مػػػػػنف ، ت ػػػػػ   عإ هػػػػػ  ش
واإليػػصج تة يػػهللم مػػن يق إػػهف عإ هػػ  ٩بػػن هللا ي رفه هػػ  فػػ ذا ،يقإػػهب تصلػػصب 
تلنل ، ت    وترنة ريهيا يههر ا٥بهللم و ذا ،٢بجػ رة تإػْب يػننر ، ونػ  
من عشرات ايصج تها ي إم ت  إ إة ٠ب ههػ  مهػ  وافقػت تلنػل ، وترنػة 

ل ػػػ    ويػػػهلل ها    ت ػػػ عا  فلػػػصب ،  ريػػػهيا  ػػػ تالم    لهيػػػا  فصانػػػّبت
 ت    عإ ا  ،٣بّب وايرك د.
نمػْب عسػ ر مػن اي  ػ زي  عػن  بػصا م ػ   ااخومن ذيح م  ان ػ  

ف قػهؿ: دعػػ ىن زم ػػل   ،ي مػػل ونهػػ  ضػػ    م ،١بػػ اب ن ػػناؾ، النػػر زايرة 
قػػػ يفات مػػػن   ػػػل، إيإشػػػ   ت هريػػػ  هلل ومل ننػػػن  ػػػهلل لنػػػرت مثػػػل هػػػن  اي

 ت ا٤بانرب واي ش يف اوؿ مرة   ل  ت  ،٤بسجهلل.فىنرت م ا  ويإ 
  لنرت ايهللرس م  ايش     ايبػ  ح ونػ ف ايػهللرس ٙبػهيالم نػ مالم 
٢ب ػػ ت  فقػػػهلل تانػػػّبت ت ػػػهلل     كػػػلء آوػػػر ٛب مػػػ م ل ػػػأ ل ػػػ  ايشػػػ     
ايهللرس  بة ل  ت  ن مإة ٗبل يل    ونأ ػا يقػرن مػ  تػهللاوإ  ن صػ ب ملصػهح 

يػػهللرس ونان مػػنههؿ نو مان فػػا، و  ايطريػػ   هللا ن ػا مل يسػػمُب، ووردهػػ  مػػن ا
يبالة ا١بم ة ع ت ت يهلليق  تشػهللة ل ػأ ظههػت ن ػا لػهللث ايشػ   عػُب 

 وي هُب انهللت ن ا مل يل ل!! 
وعههلله  نلسسػت نف ، ت ػ   يػاف    إػىب ل ػ م د رفػ م يإشػ     
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٢بظػػ ت لػػٌب يػػ ر عهػػهللم نخمإػػ  مػػن  لسػػ  ومػػن ايػػهلل    ومػػ  ف اػػ  ونان هللا 
  هلل!نعرؼ ك   م ت

  ن  ػػػت وط ػػػة ا١بم ػػػة عػػػن يػػػإهؾ  ريػػػ  ، ف   ػػػت تصمػػػة يػػػهللرس 
ايبػػػػ  ح، وت ػػػػهلل ايػػػػ ايرة ذه ػػػػت ٢بنػػػػهر ااإػػػػ  اايػػػػ هع  ،١بم ػػػػ ة تإػػػػهلل 
ايشػػػػ  ، وٛبه ػػػػت نف ندإػػػػ  م ػػػػا ولػػػػهللان! فىػػػػهللث ودإسػػػػه  ولػػػػهللان تػػػػْب 
ا٤بانػػػرب واي شػػػ يف! ون  ػػػت دإسػػػة عػػػالج ن مإػػػة   مػػػن اامػػػراض اينهه ػػػة 

ى ف من نيق     إىب اإليصج تة ي ل م   بػىُب وايهلس ة وايسإهن ة وي 
عإػ ف ت ػهلل تإػح ا١بإسػة  تا من اي مل ايب حل، ون ف نوؿ ترن ت ايردل 

م  كرة وت هلل اض فظة عإ  ايبػإهات وايسػّب تبػهللؽ   ايطريػ  نف مػنف ، 
عإ ف ،إل الع عػن ايصػهللوْب فػهرام ت ػهلل نف نهػت مػهللوه  ٤بػهللة نرت ػة وعشػرين 

 ع م م.
   ري  ، ون  من كأف و     ت هلل نو مػ   ايش    ويرت م 

نهإػػػ  ف هػػػت هللا نذهػػػا    ايشػػػ    هللا وندػػػ تُب عمػػػ  د ػػػت يػػػا   ػػػل نف 
من مشػهرة نكػ ر عػ  عإػ ف  هللا ود ػل ، ف اػ  ا٣بػّب اي مػ   ويػه  نيأؿ، وم 

   صا . -ت هلل لْب ف ٢بمهللا عإ  فنإا ومهصا عإ ه  ،يب ٢بْب.
نثػػّبة، تػػل  ف مػػن ايانريػػا نف اي ثػػّبين   ونػػ  مػػن لػػ هللات مشػػ ع ت

واي ثػػّبين ٩بػػن يسػػصج  هف يهػػ  ف ىسػػن يػػإهنا  وير ػػ     ،  ت ػػػ عا  مل 
يإصقها ته  ظ هرام، فقهلل ايصج تها يه  من نص هػ  ايػٌب  رنوهػ  نو ٧ب ضػراته  ايػٌب 
٠ب هه    كريد نو لنػروه  عإػ  كػ  ة ايهػت،   رايػإهان ت ػهلل  ، صظػ ـ 

 نو عههلل ا٢ب دة.
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ونذنر من ه هللايف نو  يهدا   م ويهلل وع ش مػ  نيػرتا وػ رج ايسػهداف 
تهللويػػة عرت ػػة، وتػػر ف ترت ػػة يػػإل ة مصشػػهللدة مهػػن تهللايػػة ت إ مػػا لػػٌب لبػػل 
عإػػػ  ي سػػػ      ايشػػػري ة، و ػػػهلل  شػػػأ عإػػػ  رفػػػض ايبػػػهف ة،   يػػػ فر    
تريط   ػػ  ت ػػهلل ٚبرادػػا وعمػػل ههػػ ؾ، وتبػػ دؼ نف اكػػَبم هػػنا ااخ نص ػػ م يهػػ  

صبهؼ من م ص ة تإههللف، فقرن تإح اي صا  ف  د واكػَبم ، ػ  نص هػ    اي
  ايهللرايػػ ت ايبػػهف ة ا٢بهلليثػػة مػػن تإػػح ا٤ب ص ػػة تإهػػهللف، و ذا تػػا يرايػػإه  
و ػػػربان ن ػػػا  ػػػهلل تانػػػّبف ف ػػػر  ويػػػإهنا ومشػػػرتا ت ػػػهلل تإػػػح ايسػػػهْب ايطػػػهاؿ، 
ونيػػػ ب اآلف كلبػػػ م آوػػػر ت ػػػهلل نف  ػػػرن نص هػػػ    ايصبػػػهؼ !!! وهػػػه اآلف 

 ه  عإ  ايهت ويسإح ي  إه  و ف نه  مل  إص  تا.يص ت 
ونثػػّبوف ونثػػّبوف كػػ  ، وردػػ هللام و سػػ يفام يػػ ي ْب ويػػ ي  ت يص ت ه هػػ  
، صظ ـ ،٣بطػ ،ت ايربيهلليػة ا٤ب صهتػة نو عإػ  ايربيػهلل اإلي  ػَبوىن ا٣بػ ص تهػ  
نو تريهلل ا٤به   نو ،يصإ لهف  ويسّب اي ثػّبوف مػها  م هػ  وطػهة وطػهة مػن 

  ؿ ومن مرلإة    نورم ل ؿ    ل
   إػػػهب اي ثػػػّبين مػػػها  ايق ػػػهؿ و   لهيػػػا  ت ػػػ   و ػػػهلل نيقػػػ  ، 

،  اإليصج تة ويهللؽ ا٤بص ت ة! وتإ  ت نا  مق م ت ع ي ػة مػن ايقػرب مػن
وريهيا ومل يإصقها تهػ  ظػ هرام ... ف ػل هػنا مػن فنػل ، عإ هػ  واي ػهلل  يهػ  

ه    ذنػػر منػػ ذج ايصأي ػػهلل واامثإػػة مػػن و ذا ايَبيػػإن اي ػػ ٤ب ه وا٢بمػػهللا ربِّ 
 ... فنل ، عإ ه  فا  ننثر من نف ٙبب  نو ت هلل فه صل  ٗب  ي  

فلػػػػػرام وهللا  عجػػػػػ ،م  مػػػػػ ت مػػػػػن ، او٫بػػػػػن مػػػػػ  ذنػػػػػران هػػػػػن  اإلنر 
نلػهللام مػػن نت ػػ ع ريػإا  ف منػػ  هػػه  ،يػهل   و منػػ  ي ق ههػػ  ن ػا مػػ  ننػػـر ، 



 

 

 

016016                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

ف ػػل نرامػػة يػػه  ف منػػ  هػػ  م جػػ ة  ، نػػراـ يإريػػهؿ ايػػنم يص  ػػا هػػنا ايػػه 
هػػن  اإلنرامػػ ت مػػن فنػػل ، اي ػػهللك ٢ب   ػػا  ف ػػلا  !يإهػػىب ايػػنم يص  ػػا ايػػه 

٥بػػنا ايػػػهللين وهػػنا ايهػػىب دادػػػ ك  وهػػ  ٗبث تػػة  عػػػالف اي ػػهلل ،  ومبػػطل  
 :واامر نم  يقهؿ  م مه  نته اي  اد  ، ومسصمُر    يـه ايق  مة

ت ػهلل و هعاػ  و هللا وهللا يإصلػت  ي اػ   واي رامة   ذا   هللا يطإ ا  ايػه ا 
دعػ   اي  ػهلل   ل يػة  اهنػ    لق قصاػ   د تػة مػن ، يػهللع يف  عهاػ ،  يصىهللث

وعجػػ  اايػػ  ب عػػن ت ػػهلل ايػػص   صا ،ايػػ  ب   ضػػطرار وف  ػػة    ، 
ٖبػػّب يصأي ػػهلل ايػػهللين   ويػػهللعه  ا اايػػ  ب سػػ ِّ جػػأ    مإ ٙبق ػػ  ا٤بػػراد، ف

وتث  ػػت اي قػػْب نو نشػػف نػػرب ا٤ب ػػروتْب وتإ  ػػة اضصػػ دْب وهػػ  مػػن ،ب 
    هيػػػػػػػا ت ػػػػػػػ  :                                   ((6262  النمففففففف  النمففففففف ،، 

   :يإمصفقػػػػْب  نهػػػػ    يػػػػر ومػػػػن                                      
             ((   و ذا ذنػػػرت مػػػ  ذنػػػػرت يإمريػػػهللين ف منػػػ  عإػػػػ  ، الطففف   الطففف

 نمػ  تػْبف  ، وتشهيقا  ي إهغ هػنا ا٤بقػ ـما وتقهية ةادما  ي  ل  عاليف ع  
   : بػػا ٢بػػ ايت ن    دػػا وريػػإا ٢ب   ػػا   نص تػػا، يػػرف              

                                   ((120120 و، مػػػػػػن ورايف ايقبػػػػػػهلل ، هففففففود هففففففود
 وهه ياهللم ايس  ل.

  الدعٕٚ ٔاهلدفالدعٕٚ ٔاهلدف

ونان نعمل اآلف رد س  يإجم  ة اي  مة يإهللعهة    ، ٔبماهرية مبر 



 

 

 

017017                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

لهللاد   ٘ٓٔك رع  ٗٔٔومقره  ايرد س   ٕٕٗاي رت ة، وا٤بشارة تر   
نم  ن٘بهؿ   ٝب     فروع   ٝب   ن٫ب يف ا١بماهرية.،  ٥با٤ب  دم ،يق هرة، و 

ا١بماهرية وايهللوؿ اإليالم ة يهشر ايهللعهة اإليالم ة و ل  يف ا٤بُثل وااوالؽ 
اإلمي   ة ،٢ب مة وا٤بهعظة ا٢بسهة، ،إلض فة    اي ص ،ت ا٥ب دفة     ع دة 

من والؿ  ايهي دد ا٤بص هللدة  ونين ، وايصسج الت ايبهت ة و ٦بهلل اإليالـ
  WWW.Fawzyabuzeid.comمه   اإل َب ت: 

نم  ايهللعهة فأدعه ٕبمهلل ، ت         ن ايص با وا٣بالف ت تْب 
ا٤بسإمْب واي مل عإ  ٝب  ايبف اإليالم  و ل  يف روح اإلوهة اإليالم ة، 
وايصلإء من االق د واالس د واا رة وااان  ة وخمّبه  من نمراض ايهل ،  

ت هلل  نيا  لهيا   ترت ة نل    عإ  ايَبت ة ايرول ة ايب ف ة نم  نلرص عإ 
ونعمل د ههللام عإ  تهق ة ايصبهؼ ٩ب  ك تا من مظ هر ت  هللة وتبل ة  إهع ، 

عإ  ايقرآف وعمل ايريهؿ عن روح ايهللين، و ل  يف ايصبهؼ ايسإهن  ا٤ب ُب 
 وههلل  من ورايف ذيح هه  ع دة ااهلل اإليالم  ت  أ ايروحواايى ب، 

ويإ  ، عإ  ، اإلمي   ة، و شر ااوالؽ اإليالم ة وتري   ا٤ب  دخل ايقرآ  ة.
 .ي هللان ب وعإ  آيا ويى ا ويإ 



 

 

 

018018                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

 وصيَّــــــــــــة
 ف    نٝب ْب ...  وهاىن اال  ب .،رؾ ، 

ت هلل نف ننرمه  ، تصم ـ نص ته  هنا اينم نرده  ي ى  ا نف ي هف 
 ... ـ ب م ض  ن  اي  اد  وايب ٢بْبت  ف يّبة اإلم ي هة   

  خمّب مهض  مها عن نلهاؿ ومق م ت وته وهللا و٤ب  نه   هلل ٙبهلل ه  
ايهايإْب وااوي  يف وايب ٢بْب، وت هف  ك   م من نرام    وآايت اي هلل ، 

من اي بّبة ا٤بن فة  ٢ب   ا ويهلليها   نكل يا  ٗب  نف ض عإ ا  
ير م اي ا فة وا٤ب  كل ت ايهه  فة وايصهف     اإلرك د واإل٥ب م ت ايه هيفة وا

واإلك رة و يصج تة ايهللع يف وايرد يف و ي تة اي   رة! فقهلل رنيت نف من 
وادىب نف نوصما عن  ايهي ة ااتهيفة لري م عإ  يالمة عق هللة و إهب 

 نته د  و وهاىن ونل    وا٤بسإمْب نٝب ْب:
 سإمْب نٝب ْب:نوي  نته د  و وهاىن ونل    وا٤ب

 نوهللام:
نف ي إفها ةما  وع ادما     ري  ، ف سّبوا ف ا ا  هللا يسها ،  

هللا ي ط ة وهللا يلصب وهللا نشف وهللا نرامة، ونف يصىإاها ت م ؿ اإلعصق د شف 
اإليصق مة عإ  كرع ، ه  اي رامة ا٢بق ق ة ايهللادمة وايٌب ه  وّبك من 

 نيف نرامة.
 ز   م:



 

 

 

019019                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

هلل ا هللا آيه داهللام نف ي هف  بى  و ه  من ت هلل   ُب وا٢بم 
عمإ  مط تق م يإ ص ب وايسهة وعمل ايس دة اادمة، فأ بىا  ٝب   م  ف 
ودهلل نلهللك ك   م ٩ب  يهسا    خمّب ذيح  فإ قف فهرام وي سصه   من ايقهؿ 

 .وايلا  ي سص ْب يا ا٢ب !
نوطأان     ف فإ أون ٗب  واف  ايشرع، وي سأؿ ، يه  ا٤بانلرة  ف

ف ف ت رفـ وراد ه   فإا ايش ر مهف  واادر من ،، ف ف فهؽ    دصا دان،
 نل ذم عإ  عإ  .

 زيث م:
، و    نهلل هللا  هللور وي  م ي     ه  وا٢بمهللا  طإا من نل مسإ  

 :ي ل من  بهللان و٫بثا  ت ل ايس ل 
عإ  ااون ،اي  ب ايشرع ة وااي ي ا ايصقه ة وايهي دل 

ايٌب يهفا  ، ت      هن  ايهلل    إل٪ب ز ااعم ؿ و ن يف ا٤بب حل اي إم ة 
ن يصهظف واي الج نو اي واج واإل٪ب ب نو نم نمل   ا٢ب  ة! فهطإا من 
ْب من نهل اي إ  وا٣بربة ونف يطر ها ٝب    ا١بم   نف يقبهللوا نوهللام ا٤بلصبِّ

  ؿ    ، اينمااتهاب ايشرع ة نم  نمر ، ت    وينف ريهيا 
  ا٢بهلليأ ايشريف ا١ب م    ااون ،اي  ب :

ٌ٘ اَل ُٓ  }} ٌ٘ اَل َُٓثاَلَث ََّ ُجْ  َىَزَل     َُِه َ بَُٓكَُِه َ بَُٓكبُُبٔحٔٔحَٔثاَلَث َِٔتً  َخِربً َ  ََّ ُجْ  َىَزَل : َ ُجْ  َىَزَل َب َِٔتً  َخِربً َ  : َ ُجْ  َىَزَل َب
 ٌِ َُ َأ ُُ ُثهَٓ َجَعَ  َِٓاُعْ اللَٓ ََّ ُجْ  َأِ َسَ  َدابََٓت ٌِ َعَلٙ َطِرِٓل الشَٓٔبِٔ َ  َُ َأ ُُ ُثهَٓ َجَعَ  َِٓاُعْ اللَٓ ََّ ُجْ  َأِ َسَ  َدابََٓت َعَلٙ َطِرِٓل الشَٓٔبِٔ َ 



 

 

 

001001                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

 ََ ََ َِٓحٔبَش  38{{  َِٓحٔبَش
ع دا  وهللا ي إانهف خم يصا  و بهلله ، ف اوؿ   ؿ نم هللا يسصج ا د

م  ان ماجهرا هللا أيمن ف ا اينرر عإ   لسا ويقن  ي إا مصنرع م ا 
ي ىم ا وانريا! فإن ه  ا ،! ا ا مل أيون شي  ب اامن وايهج ة، 

اينم ن  ت دههد ، نإا  ٙبريا! وي ها م  ذيح  وو يف ايهىب 
يهظ ـ و   هف ا٢ب  ة ن ف يه ف ل ري م عإ  ،تا وند،م م  مههللا  وات  ع م 

   عمالم شي  ب ا٢بلظ و اام ف، لٌب ن  ؿ ،  هيا:          
       ((ٙٚٙٚ  فبرؼ ا٢ب رسا٤ب دهللة  ا٤ب دهللة. 

وايث ىن مل أيون شي  ب اي رامة وايسالمة ومل يرع ل  ايطري  
المصا يإنرر، فجإ  ل أ يسّب ايه س وايس  رات وايهللواب ف رض ي

ونرامصا يإلمصا ف، ونضر ٗبب حل ايه س تصن    ايطري  عإ ا ! ويريهلل 
 لَباـ ايه س ويهللعه ، نهللا ي ذيا نلهلل ونف انلظ عرضا! فإن يسصج ا 

 يا مههللا  ا ا ايصلفف تقها ْب ا٢ب  ة!
ايث يأ ترؾ ني  ب ايه  ية وايرع ية وتإهغ ايان ية! فال يإهمنف  هللا نم  
 ه  يننر ا٢بهلليأ ايشريف : لسا ! ونإ

َْكَِٓ   }} ََّت َْكَُٓ ؟ ق َل: اِعٔكْلَ   ََّأَت َْكَِٓ ق ل َ ُجْ  للييبِٓ: ْأِ ٔسُ  َى َقٔتٕ  ََّت َْكَُٓ ؟ ق َل: اِعٔكْلَ   ََّأَت     3939{{  ق ل َ ُجْ  للييبِٓ: ْأِ ٔسُ  َى َقٔتٕ 

                                                 
ٖ2
ٓ ثٓ عب ز اٌثّبٌٟ ) ت(   ّٰ ز  .ًخبِع اٌّغب١ٔذ ٚاٌّشاع١، عٓ عجذ اٌشَّ
ٖ3
ِٓ عّشٚ ثٓ أ١ِخ عٓ أث١ٗ   .، ٚعٕٓ اٌزشِزٜ عٓ أٔظ صس١ر اثٓ زجبْ، عٓ خعفش ث



 

 

 

000000                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

فأوي  نل من نراد نف يسصهّب ترنم ايب ٢بْب وتبّب   شف يسأيها 
نهل ا٣بربة   ل نف أيتها ايب ٢بْب! ف  طها ايطا لقا و يَبنها اي سل و 

  ااون ،اي  ب! اف ايسم يف هللا ٛبطر ذه  م وهللا ايَباو  وايصهانل 
 فنة!..

 فإ سصشّبوا نهل اي إ  وي أونوا ،اي  ب!
وي ن هللا ات  ايردل ايب حل تسأيا ون ت مل تهللرس اامر، وتريهلل من 
ايش   نف ي هف م ص  م يهللراية ا١بهللوم وت ت وربة   ايطا وا٥بههللية 

عإ   لسح ت لل! و ات  واإليصثم ر .. وخمّبه  ا!! ون ت ت سل نو 
ايردل ون ت و مل نسالف و  ضمّبؾ نف يرانح من ايطا نو اي مل 
وايس   وايس اؿ واي ىأ! ويهللعه يح ف هجب ا٤بشروع تال داهلل! 
نوتص وج اي هت وي مل ايهيهلل تال ي  ! ويشل  ا٤بريض تال  ا! فانا 

عإف   اينم تهانلك هللا ان اا ايب ٢بهف اهن  نك ا ا٣بإ  تريهؿ ، 
 نيى تا وايهلل    شيره  من ت هلله  ٤ب  يأيصا اإلعراب:

ِّا ٔعَب َد   }} َّ َّٚ؟ َق َل: َتَاا ٌِ اَل َىَتَاا َِٔي  ُجَي ْح َأ ٍَِ  َعَل  ُٔ ِّا ٔعَب َد َٓ  َ ُسَْل اللَٓ َّ َّٚ؟ َق َل: َتَاا ٌِ اَل َىَتَاا َِٔي  ُجَي ْح َأ ٍَِ  َعَل  ُٔ َٓ  َ ُسَْل اللَٓ
ُٔ ُٔاللَٓ ّٛ    اللَٓ ُُ ٔطَف  ََّضَع َمَع ّٛ ِإالَٓ  َُُ َلِه ََٓضِع َدا َُ ُسِبَح َى ٌَٓ اللَٓ َّٛفِإ ُُ ٔطَف  ََّضَع َمَع ّٛ ِإالَٓ  َُُ َلِه ََٓضِع َدا َُ ُسِبَح َى ٌَٓ اللَٓ   ..4040{{  َفِإ

ف رؼ ت ض تِب  هي  عإ ا ايسالـ اعصلف نف موورد   اا ر 
 !فق ؿ: هللا لٌب ي  ف ِب تال دوايف  ت نا تربن صا فق يها: تهللاوَ  يراد ل عإف 

                                                 
ٗٓ
 ٚوث١ش ق١ش٘ب، عٓ أعبِخ ثٓ شش٠ه. عٕٓ اثٓ ِبخٗ 



 

 

 

002002                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

 :، يا ا فأول صُ فط يت عإف 
َّٓ مْسٙ ٓ مْسٙ  } َّأ دت أٌ تبط  حكنيت يف خلكٕ بتْكلك عل ال ال   !!أ دت أٌ تبط  حكنيت يف خلكٕ بتْكلك عل

العك قري املي فع العك قري املي فع فٙ فٙ َ مً أّدع َ مً أّدع !!أبرأتك حتٙ تتااّٚ مب  ذكرِّ لكأبرأتك حتٙ تتااّٚ مب  ذكرِّ لك
 41غريٖ؟غريٖ؟

 رات  م:
  ن بب  وهاىن نٝب ْب ونل من ايصج ب ونون ،اي  ب نف  

 ي إ  عق هللتا   مههللا  ف  إ  نف ايل عل عإ  ا٢بق قة هه ، ون ا 
مس ِّا ااي  ب، فال ي هف  عصم د ا٤ب من ايب دؽ عإ  ااي  ب  تل 
   مل ع  ات  ع م يسهة     ه  وللظ م يق  هف ل  ته      صهنل عإ  ،
و  صمهلل عإ ا هللا عإ  ف إه ! ف ا  ف ك يف عطفَل ااك  يف، نو نت  يألي  ب 
تصب ريف عج ب فصصه ف ااي  ب ويظلا اي  هلل   ت ا وعناب! وينا 
٫بص ج يرف  اانف ،يهللع يف، ويربن ت ايب ٢بْب وااوي  يف و نرام ت ، 

أيت   اهل ايرد يف فص مل ااك  يف وانبل ايصهف   تال م يهلل عه يف، نو
 ايلرج   ا٣بل يف وي ل  ، ع هلل  اإلتصاليف.

مرض فأمر  ، نف يصهللاوم ته صة فربن،    و هلل ورد نف مهي  
ٓ  مْسٙ! لٔص ٓ  مْسٙ! لٔص ع د ا٤برض فأون ايه صة فإ  يربن! فص جفا فق ؿ يا ،: 

                                                 
ٗٔ
بِخ ٚفععٟ اٌجععبة أثععٛ ٘ش٠ععشح ٚأععع، ٍسععذ٠ف  ععشق ثعٌفععبظٌ) ععت عععٓ اثععٓ ِغعععٛد( لععبي اٌغععخبٚٞ   

 ف١ض اٌمذ٠ش، ٚخبثش ٚق١شُ٘



 

 

 

001001                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

نم نىن نودعت ايهللوايف    الظف ٛ فٙ الظحرٗ ّإمن  الظف ٛ فٙ كالمٙ!الظف ٛ فٙ الظحرٗ ّإمن  الظف ٛ فٙ كالمٙ!
ال أيت   هللا جيذىن شف يل ل ايهللوايف، ف اك  يف هللا ايشجرة، نم  ايشل يف ف

  ت مل ٗب  نودعا ، ف ا   هللا جيذف ،ريا ، وهنا ايلرؽ تْب ا٤ب من واي  فر،
 يح ن ف ذ

ااوّب ميرض ويص  جل ويشل  نو ميهت وهللا يهللرم  هللا هنا اف 
 ا ايظ هر نَ ِ ّب  نُْمِسَح  ف ُنْ ِإَ  وهللا يهللرم مل ، نم  ا٤ب من فّبم ايس

ر  نو  ايظ هر ن ا نةل ايه  ية فمرض، ويهللرم ايسرف اي   ن نف ، يَُطاِّ
يرف  دردصا نو يه َِّاا!، ف نها ي ص  جل ي دالم ، ايشل يف م  نون ايهللوايف 
وك ر ايه   واآلهللايف! فأ بى   نف ت مإها جيوالص  وةفة  وُنلك واض ك 

ف ب ا ،ي مل مه  ! وانلظا ت    نمإا   ، هللا ف م  ندفا ، ف هفِّقا مههللا  
 تلنإا ٩ب  ول  من تب ريف ا٢ب  ة!..

ف ذا نون   ،اي  ب ونت ص  ايب ٢بْب  إص  من ترن    ودع دا  
ف هص  مصأدتْب شدب ايهىب اينم ٤ب  نراد ا٢برب نيص هللف  فإم  تق تإها   ـ 

يص مل  يهللعه ، ويإبا! فم  ا١بهللِّ واي مل يهللعه ايب ٢بهف ويصنرعهف
ااي  ب عمإا ، وي  رؾ ،    ص دا ، وانم  من ايشرور واآلف ت 

 ٜب ره   تربنة دع دا  و رع  من رع .
 و مس م:

نوي   وهاىن ونل    ون بىا  دادم  ،يصش رة نهإا  وزود    



 

 

 

004004                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

ونزوادا  ونته دا  وته   ، ونلثا  ٝب   م عإ  تهللريا من ي هيهف عإ  
 م ؿ ايلا  وايل ر وتهللتر اامهر  ا ا ه نا ن ف ايرنم وا٤بش ورة و ع

م  نهإا ويى ا اي راـ ،يرخم  من اي هلل ايسم يف يا، وخمه   عن نل رنم 
 ت هلل تهف   ،.
 ي دي م:

نم  نوي     وهاىن ،إليصل رة ايشرع ة م  ااون ،اي  ب   
 ؿ هه اي مإ ة، ونف ت إِّمها ذيح اهإ    ونف تقهوا عق هلل   نف ، ايل ف 

اي  مل ،يهل    ا٢ب ؿ وا٤بفؿ، ف ههلل ايإ ـو  سصلّب  ملهِّضْب و هللعه  نف 
يهفقه  يهسص ْب، ف ف مل هنصهلِل فإهلإِّء ايههااي ويه رر ت قْب م  ي ـو 
ايصسإ   يإ إ   ا٤ب ْب، ف ف خُم ف عإ ه  نو يران ل  رم  فإهإجأ يإليصه رة 

 واإليصش رة تبهللؽ اي رض واي   رة.
 ي ت  م:

ن بب  وهاىن اال  ب وا٤بسإمْب وا٤بسإم ت ونيى ب و 
ىها ا٤بل ه   نف اي ه ت مل تص وْدن  هلُلوا اي ق دهلل ويَبىِّ ا٢ب د ت نف يُػَركِّ
وايهس يف مل يطإفْقن نو مل يهجنب! نو مل يُْ َرْهن! واازواج مل يص طإها ي   

هر تس ا ااعم ؿ وهللا ايسىر وهللا ا١بن وهللا ايانّبة وا٢بسهلل! وهللا تإح اام
ايٌب ذنره  ايشرع   نض   ا٢بهللود!.. ي هه  ٤بف  ايصشرم ا١بال 
واين ف  د إه ه  ني س مش نإه  اي ود ة واإلدصم ع ة! تل و ب ه ه  



 

 

 

005005                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

 ف عة ه دإة ي ل ع هته  ايَبتهية ونوط ده  اإلدصم ع ة ودا هللاته  اي إم ة 
وايهلليه ة! فأيصمر  يصسالمه  وونهعه  ٤بهروزت وع دات ي ست من 

 ايهللين! ومل ي ن ه نا    ه  وهللا ايبى تة وايص ت ْب.
فهللعها اين ف وا٣بهؼ واينؿ وايرد يف يانّب ،  وهت ! وونوا 
،اي  ب م  ايإجهيف يإربِّ ا٤ب ْب! و اين  وايسىرة وايهللد يْب ونهل 
اإلرت  ب، اتقها ، وا  مها كرعا نم    اي ص ب    ا ب ها اانف 

ص مل ااي  ب، وأيت  ول ا يطف ، و٪بهللتا ،يهللع يف و لها ،ي  ب ي
 وفنإا و ي  فا تال تديف وهللا الصس ب.

ون بى   هه   وهاىن اال  ب نهللا ٚبجإها من ايإجهيف يإطا 
! ونهللا ٫بردها ايهلس  نو اايرم من ذيح! ا ه  ي   ه  نف  عههلل ايإ ـو

 نها يإط  ا ايهلس  و  صرب ذيح مرادف م يإجههف، و رفض  اِّ 
  ت اايريفة و قهؿ هن  تإ فة! فهإجأ يإهللد يْب! نوهنرب يألوي  يف اي ال

وايب ٢بْب و  صقهلل نف ايصش ر   ودعه   نو لنهر ٦ب يسا  وفقد 
ي أت ه  ،يربنة ويصىل مش نإه  و  هف نرله  ن لسه  من ايطا واا   يف 

 وايصى ي ل وا٤بسصشل  ت نٝب ْب! ن ف ذيح!
اف اامراض ايهلس ة ايصشرت  ف يطا ايهلس  ي ر اي ـه ضرورة

  عبران تس ا اينانهط ا٥ب دإة ايٌب يص رض ٥ب  ايه س نفرادام وٝب ع ت 
من ٝب   اإل٘ب ه ت ٩ب  يس ا اي هلليهلل مها  وين ا  عإ   هللـ م  ايقإا 
ًم ي      وايناند وايس رم وايسمهة، تل ونوطر اهن  ي رت ي  الم



 

 

 

006006                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

 ت اايريفة نو اي ود ة اف اامراض، و ٫بص ج اي ـه نين م يطاِّ اي ال 
ايش  ب زادت مش نإا  ا١بهس ة تس ا ايصطهرات ايص ههيهد ة وتراد  
ايَبت ة ايهلليه ة وخم  ب اير  تة وايصهد ا ت ااتهية، و  صش ر اي  دات 

 ا٤ب ذية، وتلشِّ  ايرذيإة وتقإ هلل مظ هر ا٢ب  ة ايانرت ة.
: ًم  زمه م

تصبى ب مل ه   م   نم  ن بب  وهاىن اال  ب وا٤بسإمْب نين م 
 نو ايصهللاوم ،اعش ب نو ا٢بج مة! يسماه ا اي الج ،يقرآف نو ايُر ْػَ ة

 ونف ي إمها نف يا ضهاتط م عإم ة ولهللودام كرع ة!!
ونلنرن  نٝب ْب من ايهللد يْب وااف  ْب وا٤بش هذين اينين أينإهف 
 ايهلل    ،يهللين ويسصانإهف ينادة ا٤بصهلليهْب لٌب يبهللؽ ت ض ايسنج نف
اي سل يشل  مرض ايس ر ونل دايف!، نو نف م  عج  عها ايطاا تشل ا 

 !يهر ٨ببهية نو ن٠ب يف ، ا٢بسُب م  ا٢ب ة ايسهدايف!..
فال خمُب عن اي الج ،يطا ا٤ب إـه وايث تت! واادوية واي ق  ّب 
ا٤ب صمهللة، ونثّب مها  مسصلإءك من     ت تهايطة اي إم يف وا٥ب   ت، م  

   هه ، م  ااون ،٤بس   ت، وعههلله  تهل  ايهللعهات عق هللته  نف ايش
 !!!وتل هلل ايربن ت

فمن أيته ُب يطإا دعهة كل يف نو ٙبق   رد يف نو يإهبب واإلفص يف! 
ظ  ِّْب نىن ي  هؿ ٥ب  ونوا ننا نو   رنوا ن ت نم  عهده  ت ض 



 

 

 

007007                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

ا٤بش ي ! ن بىا  ٝب   م نف ايهللين هه  هه   ااون ،يطا ا٤ب إـه 
ًم ٩ب  عإما ، يأل   يف وا٤بلصبْب واي إم يف. ايث تت  يق ه م

و٫بن اي وهاىن م  ااون ،اي  ب  هللعه ، و صنرع  ي ا نف مينف 
عإ ا  ،يشل يف ونف يرٞبا  تلنإا من نل اتصاليف تربنة ي هلل ايريل 
واا    يف  ف هف  ي ى  ا م ا  اا   يف   تشل ء ايهللايف، ف ب ا م ا  

تربنة ايب ٢بْب م  ول  من اادوايف واا هايف، ويس ل  ايهللوايف، وي  هلل عها 
 ، عإ ا  يَب  وي شف اي اليف.

: ًم   ي  م
ون بى   ٝب   م اي وهاىن نف  قف يلف م ن ي ه  ف ا٤بريرص م  نل 
ا١ب دين ا٤بلإبْب ضهلل نل من ه ل ايصبهؼ ،،م يإسإ  ة نو ايصهانل نو 

 هلل    ،يهللين!ايصهط  نو اي سل نو ترؾ ااي  ب نو ننل اي
ن بى   تصقهم ، م  ايصطص ص  م  نونن  شي  ب اي إ  واي مل 
اف ايانرب ٤ب  نتقن اي مل وااي  ب فصب ، ٥ب    ايهلل    ااتهاب، وننا 
ي  مإه  ،  ف ف إه  مثإا ، وي ها ي ى  ا ي يهللان نهل اإلمي ف عإ ا  فهؽ 

اي  ب رز  م ،يلنل من خمّب ايرزؽ ،اي  ب  شف يرز ه  نين م من ورايف ا
 اينو  ااي  ب!، تشرط تقهم  .......وهللا الصس ب!...!!!!لس ب 

 وايصقهم ه  ااون ،يسهة واي ص ب تال تهانل وهللا تهط !
 !!!!وهللا نسل وهللا تس  !



 

 

 

008008                      ِذا فضن اهلل             ِذا فضن اهلل              :الفصن الثالث  

وع  يلصب ، ترن ت اارض وايسم يف! ويهصل  ايه س ،يب ٢بْب! 
 تسصج ب ايهللعهات ف أت  تهف   ،وٗبشهرة اي  رفْب فصب ا ايهظرات! و 

 ويبّب ايقإ ل نترؾ من اي ثّب!!
ويص طفف ،  نرام م ال  تا تلنإا وول  يطلا وتر  فص وؿ  

  من ايشهللادهلل ويقإا مقإا ايقإهب  إهب ع  د ، ف ىهن من ك يف عإ
فصه ؿ اي ط اي تَبم   نل و ت ولْب عإ  ك يف ايصج تة يهللع يف ااوي  يف!! 

 .... ين اتقها ، ونونوا ،يشرع ا٤ب ْب!ااهللين اين
و ي   عإ  اي س   وهللا اي ط يْب! وهللا من ين  هف اي إ  وايهلل    
وايهللين! وهللا ا٤بهللفعْب ا٤بسص  ىْب اعراض ا٤بسإمْب! وهللا من ي طإهف 

 ايشرع ا٤بصْب! ونت  عا  من ايان فإْب يروهن  مربونْب!! ..
مْب ،ي مل ت ل ن بى   نته د  و وهاىن ونل    وا٤بسإ

  م ي  !....
ايبهللؽ وايصهف   ف م   وفقُب ، و اين  يإ مل ٗب   سم ! ورز ه 

   مل!.....
ا ويى ا ويإ  تسإ م م نثّبا ويإ  ، عإ  ي هللان ب وعإ  آي

..... 



 

 

 

009009                                                ـــــــــــــــــــــــٛاخلامتـــــــــــــــــــــ  

 فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد: املؤلف
    نة: ويهلل فن إصا  ٔٛ 

من  ٘ٔـ، ا٤بهاف  ٜٛٗٔننصهتر
هػ ،١بم  ة، ٖٚٙٔم ا٢بجة ذ

مرن  ايسهطة، خمرت ة، ج ـ ع، 
ولبل عإ  ي س    نإ ة دار 
اي إـه من د م ة ايق هرة 

ـ،   عمل ،يَبت ة ٜٓٚٔ
وايص إ   لٌب ويل    مهبا 
مهللير ع ـ ٗبهلليرية  هط  ايص إ م ة، 

 ـ.ٜٕٓٓوتق عهلل يهة 
  ،    ايهش ط: ي مل رد س  يإجم  ة اي  مة يإهللعهة

 ٘ٓٔك رع  ٗٔٔومقره  ايرد س   ٕٕٗر، وا٤بشارة تر   ٗبب
ٝب   ن٫ب يف ا١بماهرية.، نم  يصجهؿ  ا٤ب  دم ،يق هرة، و٥ب  فروع  

ٗببر وايهللوؿ اي رت ة واإليالم ة يهشر ايهللعهة اإليالم ة، و ل  يف 
ا٤بُثل وااوالؽ اإلمي   ة  ،٢ب مة وا٤بهعظة ا٢بسهة. هنا ،إلض فة    

دفة إلع دة ٦بهلل اإليالـ، من ايصسج الت ايبهت ة اي ص ،ت ا٥ب 
اي ثّبة وايهي دد ا٤بص هللدة يإمى ضرات وايهللروس وايإق يفات عإ  
ايشرادد واا راص ا٤بهلل٦بة، ونين  من والؿ مه  ا عإ  ك  ة 

وهه نلهلل ننرب  www.Fawzyabuzeid.comاإل َب ت 
اي  مل  ا٤بها   اإليالم ة   ،تا ود رم  ض فة تراث ايش   اي إم 



 

 

 

021021                                                ـــــــــــــــــــــــٛاخلامتـــــــــــــــــــــ  

عإ  مهللم ٟبسة و ال ْب ع ـ منت، و هلل    فصص ح واداة يإمه   
 .،يإانة اإل٪بإ  ية
 :يهللعه      ن ايص با وا٣بالف ت، واي مل  -ٔدعػهتا

عإ  ٝب  ايبف اإليالم ، و ل  يف روح اإلوهة اإليالم ة، 
وايصلإء من االق د واالس د واا رة وااان  ة وخمّبه  من نمراض 

انرص عإ  ترت ة نل  تا ،يَبت ة ايرول ة ايب ف ة ت هلل  -ٕايهل ، 
ي مل عإ  تهق ة ايصبهؼ ٩ب   -ٖ نيا  لهيا  وتبل ة  إهع .، 

ك تا من مظ هر ت  هللة عن روح ايهللين، و ل  يف ايصبهؼ ايسإهن  
 ا٤ب ُب عإ  ايقرآف وايسهة وعمل ايبى تة اي راـ.

 مي   ة، و شر ههللفا :  ع دة ااهلل اإليالم  ت  أ ايروح اإل
  ااوالؽ اإليالم ة، وتَبي   ا٤ب  دخل ايقرآ  ة.

  

   أسثع عششح عٍغٍخأسثع عششح عٍغٍخفٟ فٟ   ببوزبثوزبث  1133    ّؤٌفبدّؤٌفبداٌاٌلب ّخ لب ّخ  

  ((٘٘أٚيد   فٝ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش٠ُ )أٚيد   فٝ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش٠ُ )

  ،ٕ)ج ايقػػػرآف  ػػػهر مػػػن  لىػػػ ت  ٗٔ) ، ٔج) ايقػػػرآف  ػػػهر مػػػن  لىػػػ ت  ٗ)
 وػّب مػ    ػةايقرآ اآلداب  ٜٔ) ، طٕ)ومهي  ايب حل اي  هلل نيرار  ٛٗ)

 .ٔج  تلسّب آايت ا٤بقرتْب، ٜٙ، )  نيرار وإة  تراه   ٖٜ) ، ايربية
د  اٌفمٗ ) د  اٌفمٗ )ثب١ٔع   ((11ثب١ٔع

  طٕ) اي إػػ  و ايػػهللين تػػْب ا٤بسػػإ  م دػػهللة  ٘)، ، طٕ) وا٤ب صمػػر ا٢بػػ ج زاد  ٕ)
 ، تبػػػػػػّبة عإػػػػػػ  داع ػػػػػػ م  ت ػػػػػػهف ن ػػػػػػف  ٕ٘) *   هللو  سػػػػػػ )تػػػػػػرد   ٪بإ ػػػػػػ م و 

  ولق قػػػػػػػة كػػػػػػري ة ايبػػػػػػ  ـ  ٔٚ)ط ، ٕ) وا٤ب صمػػػػػػػر ا٢بػػػػػػ ج زاد ٨بصبػػػػػػر  ٗ٘)



 

 

 

020020                                                ـــــــــــــــــــــــٛاخلامتـــــــــــــــــــــ  

   ي  ـ ااتق  يف.ٜ٘) يألمهات ،  نراـ  ٕٚ)
  ((ٔٔٔٔثبٌثب   اٌسم١مخ اٌّسّذ٠خ  )ثبٌثب   اٌسم١مخ اٌّسّذ٠خ  )

 اإليػػرايف  كػػرا  ت  ٖٔ) ، طٖ) ا٣بالدػػ  يػػ هلل  ػػهللر عػػن ا٢بقػػ د  لػػهلليأ  ٚ)
 ا٤باػػػػػػػػػػهللاة، ايرٞبػػػػػػػػػػة  ٖٕ) ، طٕ) اضمهلليػػػػػػػػػػة اي مػػػػػػػػػػ هللات  ٕٕ) ، طٕ) ٔج
 ، يإل٪بإ  يػة تػرد   )طٕ)  ، ريػهؿ ٫بػه ا٤ب  يرين ا٤بسإمْب وادا  ٖٖ)
 ا هػػػػػػػػْب، زىن  ٓٚ) ا٤بهػػػػػػػػّب، ايسػػػػػػػػراج  ٔٙ) ،ٕج اإليػػػػػػػػرايف  كػػػػػػػػرا  ت  ٖ٘)
 ا٤ب ػػػػػػػػػػػػراج، ٘بإ ػػػػػػػػػػػػ ت  ٚٛ)، و، هػػػػػػػػػػػػا ظػػػػػػػػػػػػ هر  اضمػػػػػػػػػػػػهللم ا١بمػػػػػػػػػػػػ ؿ  ٘ٛ)
 .ك   ف كار كرؼ  ٜٓ)

د  ِٓ أعحَ اٌصٛف١خ  ) د  ِٓ أعحَ اٌصٛف١خ  )ساثعب   ((ٙٙساثعب

 يػّبة يػالما عإػ  ب   ايشػ  ٖ) ، طٕ)ايبه  ااهللد اي  اد  نته اإلم ـ  ٔ)
 ايسػ هلل اإليػالـ كػ    ٘ٗ) اي ػهللوم، نٞبػهلل ايسػ هلل ايػر،ىن ا٤بر   ٔٗ) ويريرة،
، ايشػػػ ذ  ا٢بسػػن نتػػػه ايسػػ هلل اي  مػػػل ايشػػ    ٜ٘) ، طٕ) ايهلليػػػه    تػػراه  

   اإلم ـ نته اي  اد ، يّبة ل  ة.ٜٚ)
د  اٌذ٠ٓ ٚاٌس١بح  ) د  اٌذ٠ٓ ٚاٌس١بح  )خبِغب   ((11خبِغب

 ، ان اػػػح ن ػػػف  ٖٗ  )طٕ) يػػػالـاإل   وااصم ػػػ ت اافػػػراد  يػػػالح  ٕٙ)
 د مػػػَب  )طٕ) ايهػػػ س تػػػْب ميشػػػ   ػػػرآان نه ػػػها  ٜٖ)،  ٪بإ ػػػ م د مػػػَب   )طٖ)

 اآلوػػرة، ووعػػهلل  يػػراد ل تهػػه  ٚٙ) ا٤ب  يػػر، ايشػػ  ب  نػػ اي  ٓ٘) ،  ٪بإ ػػ م
 سػػػػػلة  ٕٓٓٓٚ)  ته يػػػػػل ننثػػػػػر مػػػػػن  ايه ػػػػػهة وتبػػػػػّبة اامػػػػػة نمػػػػػراض  ٘ٚ)

 قا ا١بهاب ) د تة ني إة ا٤به   .  فٕٜ) ،من ا٤به   ا  ي  َبو  ة مه
د  اٌخ،ت اإلٌٙب١ِخ ٌٍّٕبعجبد  ) د  اٌخ،ت اإلٌٙب١ِخ ٌٍّٕبعجبد  )عبدعب   ((11عبدعب

  كار ك   ف و ٛٔ  كار ردا واإليرايف وا٤ب راج،)ٚٔ  ا٤بهيهلل ايه هم، )ٙٔ)
   ا٢بػل و ع ػهلل ااضػى ،ٕٓ  كػار رمنػ ف و ع ػهلل ايلطػر،)ٜٔي إة ايانلراف، )
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   ا٥بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـه ع كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهرايف،ٕٔ)
 ط .ٖا٤به ي  ت ايهلليه ة )   ا٣بطا اإل٥ب م ة ٦بإهلل:٘٘)

  ((11سابعاً: الخطب اإللهامية العصرية : )سابعاً: الخطب اإللهامية العصرية : )
 .يإ بر ايه هية ااكل ة  ٛٚ)

ًد  اٌّشأح اٌّغٍّخ ) د ًد  اٌّشأح اٌّغٍّخ )ثبِٕب د   ((ٗٗثبِٕب

 ،  ٪بإ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ م تػػػػػػػػػػػػػػػػػرد   )طٕ) اإلميػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف ١ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػل ايقػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف ترت ػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ٜ)
 ، طٕ)يإهسػ يف د م ػة فصػ وم  ٗٗ) )تػرد   ٪بإ ػ م ، ايق  ص ت ا٤ب مه ت  ٖٗ)
 اإليالـ،   وا١به  ا٢با  ٗٚ)

د  اٌ،ش٠ك ةٌٝ هللا  ) د  اٌ،ش٠ك ةٌٝ هللا  )ثبِٕب   ((ٕٕٔٔثبِٕب

 ، يأل هللو سػػػػػ ة تػػػػػرد  ) طٕ) اي ػػػػػ ٤بْب رب رضػػػػػهاف    ايبػػػػػهلليقْب  ريػػػػػ   ٙ)
 ا٤بشػػػػػػػػ ههللة و يإبػػػػػػػػل يف اا هػػػػػػػػهللة  ٕٛ) ونذوا اػػػػػػػػ ، اض ػػػػػػػػهتْب  ريػػػػػػػػ   ٕ٘)
 ايبػػػػػػ ٢بْب، ريػػػػػػ ية  ٖٔ) ايصىق ػػػػػػ ، اهػػػػػػل ايصهف ػػػػػػ  عالمػػػػػػ ت  ٖٓ)، طٕ)
   يطإػػا ف مػػ  ا٤بسَبكػػهللين ومهىػػة اض ػػْب ةٙبلػػ  ٚ٘) ايبػػ ٢بْب، مرا ػػ   ٕٖ)
 ايقػػهؿ، نلسػػن  ٗٙ)ا٤بقػػرتْب،  هافػػل  ٓٙ) ، ٙبق ػػ ) يإقػػ و ج  ع كػػهرايف يػػـه
 ،ٔج ايهلػػػػهس ت ن ػػػػة ٦بػػػػ ي   ٛٛ.)يإليػػػػالـ اي بػػػػرية ايشػػػػ  ب دعػػػػهة  ٜٚ)
 ،ٕج ايهلهس ت ن ة  ٦ب ي  ٜٛ)

د  ازروبس ٚازٚساد ) د  ازروبس ٚازٚساد )ربععب   ((11ربععب

 ، ون هللو  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م ٪ب تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد   )طٕٔ) ايلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تب  ٛ)
 ااتػػػرار نذنػػػ ر  ٖٛ)  ط٘) ايلػػػرج ملػػػ تب ٨بصبػػػر  ٖٚ)،ااتػػػرار نذنػػػ ر  ٘ٔ)
 ، طٕ )وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح ٚبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريل) ااو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر نوراد  ٓٗ)، طٖ )يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانّب)
 وااوراد، ااذن ر د م   ٖٚ)ايقرآىن، ،يهرد ايصا ىن   ل  ٙ٘)

  ((٘ٔ٘ٔعبششاد  دساعبد صٛف١خ ِعبصشح  )عبششاد  دساعبد صٛف١خ ِعبصشح  )
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 واايػػػػػػػػػػػػػػػل  يف، ايبػػػػػػػػػػػػػػػل يف  ٔٔ) ا٤ب  يػػػػػػػػػػػػػػػرة، ا٢ب ػػػػػػػػػػػػػػػ ة و ايبػػػػػػػػػػػػػػػهف ة  ٓٔ)
  طٖ) وايسػهة ايقرآف   ايبهف ة  ٜٕ) ايصقريا، ومه زؿ ايقرب نتهاب  ٕٔ)
 اي بػػػػػػػػػػػػػػػرية، وا٢ب ػػػػػػػػػػػػػػػ ة ايبػػػػػػػػػػػػػػػه  ا٤بػػػػػػػػػػػػػػػهال  ٖٙ)، يإل٪بإ  يػػػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػػػرد )
 اي رفػػػػػػ ىن، ايلػػػػػػصب  ٔ٘) ايبػػػػػػ د ْب، مػػػػػػهازين  ٜٗ)وااوي ػػػػػػ يف، ايههللايػػػػػة  ٕٗ)
 ْب،اي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لة  ٛ٘) وت ن صاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلا  ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهل   ٖ٘)
 ايبػػػػمهللا  ة اي طػػػػ اي  ٛٙ) ايقػػػػرب،  سػػػػم ت  ٘ٙ) ايهايػػػػإْب، مهاػػػػ ج  ٖٙ)

 .ا٤بقرتْب مق م ت  ٖٛ) ايهيل، نهل كراب  ٚٚ)يأليل  يف،
  ((٘٘زبدٜ عشش  اٌفزبٜٚ )زبدٜ عشش  اٌفزبٜٚ )

 فهريػػػة فصػػػ وم  ٓٛ)،ٔج فهريػػػة فصػػػ وم  ٙٚ)،يإشػػػ  ب د م ػػػة فصػػػ وم  ٕٗ)
 ٗج فهرية فص وم  ٙٛ) ،ٖج فهرية فص وم  ٗٛ)،ٕج

  ((ٕٕعئٍخ صٛف١خ )عئٍخ صٛف١خ )ثبٔٝ عشش  أثبٔٝ عشش  أ

 )تػػػػػػػػػػػػرد  يإل٪بإ  يػػػػػػػػػػػػة ، ايشػػػػػػػػػػػػ  ب نيػػػػػػػػػػػػ إة عإػػػػػػػػػػػػ  ا١بػػػػػػػػػػػػهاب  ػػػػػػػػػػػػهر  ٕٚ)
 ايبهف ة، ااي إة   اير،  ة اادهتة  ٜٙ)

  ((ٖٖثبٌف عشش  زٛاساد ِع ا٢خش )ثبٌف عشش  زٛاساد ِع ا٢خش )

 ا٤ب  يػػػػػػػػػػر، اإل سػػػػػػػػػػ ف لػػػػػػػػػػهارات  ٕٛ) ا٤بسػػػػػػػػػػإمْب، خمػػػػػػػػػػّب يػػػػػػػػػػ اهللات  ٔٛ)
   ني إة لرة عن اإليالـ وا٤بسإمْب.ٜٗ)

  ((ٗٗساثع عشش  شـفبء اٌصذٚس  )ساثع عشش  شـفبء اٌصذٚس  )

 ا٤بػػػهت عهػػػهلل ا٤بػػػ من تشػػػ در  ٚٗ) ، طٕ. )اارزاؽ ي إػػػل ايػػػرزاؽ عػػػالج  ٙٗ)
 ، اإل٥ب  ايلنل تش در  ٙٙ.)اآلورة   ا٤ب من تشرايت  ٖٙ) ، طٖ)
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 أين جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حممد أبوزيد

 ايق هػػػػػرة ا٥ب تف ر   ا٤ب ص ة  ي 

 اازهر يق دهللا دههر ك رع ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ اي ر  ااإهلل م ص ة

 ا٢بسْب م هللاف ايانالـ نـ يهؽ ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ ا١بههللع م ص ة

 ران ف،ع تهللين ايش   ك رع ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ ا٤بقط  دار

 ايهللراية ا١ب لرم ي حل ايش   ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ اي إ  دهام  م ص ة

 ،٢بسْب ااو  ؼ عم رة ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ ايصهف ق ة م ص ة

 ا٢بسْب مسجهلل وإف ايسهيإ  ؽز   ٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ ا٢بسْب ن هار ،زار

 ،٢بسْب اي هللوم لسن م هللاف ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ اي  ي ية م ص ة
 ،يهللراية ايق دهلل دههر ك رع ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ ا١بم إة ايلههف

 ،٢بسْب ا٢بس ُب ا٤بشاهلل ك رع ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ ا٢بس ه ة م ص ة

 اازهر وإف ع ا ب ك رع ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ ايقإ ة م ص ة

 .  ل سة ايس هللة م هللاف ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ إ اي   ل سة م ص ة

 ا٤ببرع ا٤ب صا
 ا٢بهلليأ

 كريف ك رع ٕ ايإهايف عم رة ٕٖٜٖٕٚٔٗ

 ايإهؽ ت  ب اي سص ف ك رع ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ ن الىن ن مل ااديا

 ايهلل   م هللاف ايصىرير، ك رع ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ اإل س ف دار م ص ة

 لرب  إ ت م هللاف ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ مهللته  م ص ة

  بر مهلليهة ايهبر ك رع ،ٕٓٓٓ    ة ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ  بر هةمهللي مهللته 

 ايسهَباؿ دهار عهلل  ك رع ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ ا٤ببرية ايهانة

 ايَبي  ة اندع وإف لج زع،. د ش ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ وايصهزي  يإهشر هال

 اازهر ا١ب م  وإف ااتراؾ، درب ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ يإَباث اازهرية ا٤ب ص ة

 اازهر ايق دهلل دههر ك رع ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ ايقرم نـ م ص ة

 ،ازهر ايبه د  ة ك رع ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ ا٢بهلليثة اادت ة ا٤ب ص ة

 ا١بهلليهللة مبر نمْب، نٞبهلل.د ك رعٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ ايشريلة ايروضة م ص ة

 اإليػػػػ ههللرية  

 د د مط   نم ـ ايرمل، ٧بطة ٕٜٕٕٛٓٓٙٗٔٓ يهان نشح
 زخمإهؿ يل ة يرمل،ا ٧بطة ٜٕٖٕٛٙٔٓٓٔٓ ايثق   اإليالم  اي ص ب
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 مبر ٧بطػة دا   ؿ، ايهىب ك رع ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٔٓ مهي  ي  هلل ب نشح

 مبر ٧بطة دا   ؿ، ايهىب ش ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ ايب  د م ص ة

 د تر ي هللم  ٠ب ع ل، ا٤بشّبنٞبهلل ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘ ي  هيا م ص ة

 اات ض نٞبهلل/ ن -ايرمل ٧بطة ٖٖٕ٘٘٘ٗٛٛٔٓ اات ض اي شح
 ػػ ي  اا ػػػػػ  

 عإ  اي  ي  ع هلل مهللرية ٔبهار -اي   زي  ------- ب ا٢ب فظ ع هلل نشح

 ايهللين  هر ك رع – اي   زي  ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ ع  دة م ص ة

 اي هللوم ايس هلل مسجهلل نم ـ - هط  ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ  ج م ص ة

 ايصج رة نإ ة نم ـ وا٤ب صب  ي  هلل شٜ - هط  ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ  رتة م ص ة

 ايسهَباؿ، نم ـ ايسهداف ك رع - ايش   نلر ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓ ايصىرير نشح
 ايسالـ ع هلل نٞبهلل ي م /ن

 مسصشل  ٔبهار د ا ف ك رع - ا٤بهبهرة ٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓ ا١ب م ة يى فة م ص ة
 يإ م ف عم د/ن ايطهارميف

 وفهللم ع  ف/ن ا٥ب دم، ش عقل، ع تة ا٤بهبهرة، ٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓ ا٤باهللاة ايرٞبة م ص ة
 اتن مهللرية ٔبهار ايث  هية ك رع -ا٤بهبهرة ٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓ   هيةايث يى فة م ص ة

 نٞبهلل ايهللين نم ؿ ا٢ب ج يقم ف،
 اي ـه نو  ر يى فة
 ي مل يالح مهللرية ٔبهار -ا٤بهبهرة –  إل  ٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓ ااتر  ب ا٢ب ج

  إل  نهترم نم ـ ايصج رية،
 ترترم خم ا  ٞب د  ن -ف يهلل ٜٕٕٓٓٛٙٗٙٔٓ اإلمي ف م ص ة

 وّبم ب لسن ح ايشاهللايف، ايسهي ،ش ٜٜٕٕٓٗٓٙٚٔٓ ايبى فة نشح

 ع هللايلص ح نوهللاد
 ايسم ف

 ا٤باُب ايص هين نم ـ عرا  اٞبهلل ك رع -يهه ج ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ

 ايقه وم ايرل   ع هلل ي هللع مسجهلل نم ـ - ه  ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٓٔٓ ا٢بسن نته نشح

 ب ا٢ب ج -زيها هللةايس  ش -  يه  -ايقرااي ٜٗٙٙٛٙٛٓٓٔٓ  يه  -ايقرااي نشح
 ايهه  ب رمن ف ب واايص ذ ايري 

 ا٤بهس  اي     ع هلل ب لسُب نشح ٖٕٜٛٔٗٔٔٔٔٓ جييه  لسُب نشح
 اا بر - جييه  ايرمهلل مسصشل  نم ـ

 ػػرايفة . ومي ػػن نينػػ م ٫بػػ يف ا١بماهريػػةنينػػ م تػػهللور ااهػػراـ وا١بماهريػػة وااو ػػ ر وا٤ب ص ػػ ت اي ػػربم ش
وعإػ   www.fawzyabuzeid.com ٦ب ان من مه ػ  ايشػ   سلة ايط  عة  اي صا وته يل

دار اإلميػػػػػ ف   إ اػػػػػ  مػػػػػن ايه كػػػػػر:نو  ،ي صػػػػػ ب اي ػػػػػر  مه ػػػػػ  ا www.askzad.comمه ػػػػػ  
ؼ:  ،ٕٓ-ٕٕٕٓٗٔ٘٘ت:  لػػػػػػػػػػػػػػػهللاد  ا٤ب ػػػػػػػػػػػػػػػ دع ،يقػػػػػػػػػػػػػػػ هرة، ٘ٓٔش ٗٔٔوا٢ب ػػػػػػػػػػػػػػػ ة،

ٕٕ٘ٙٔٙٔٛ-ٕٓ 

http://www.askzad.com/
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  الفّزصتالفّزصت
  يلىةيلىة  هعهعا٤بهضا٤بهض

  ٖٖ  ا٤بقهللمةا٤بقهللمة
  ٚٚ  ايلبل ااوؿ:  بء اا    يف وايب ٢بْبايلبل ااوؿ:  بء اا    يف وايب ٢بْب

اي ربة من  بء اا    يف وا٤بريإْب   ايقرآف اي ربة من  بء اا    يف وا٤بريإْب   ايقرآف 
  اي رعاي رع

ٚٚ  
    ل مة  بء اا    يف ول  ايت ايب ٢بْبل مة  بء اا    يف ول  ايت ايب ٢بْب

  ٔٔٔٔ  ايهللنصهر ع هلل ا٢بإ   ٧بمهدايهللنصهر ع هلل ا٢بإ   ٧بمهد
  ٕٕٔٔ   مصهيل ايش راوع مصهيل ايش راوعببايش   ايش   

  ٗٔٗٔ    ايلبل ايث ي: يّبة اإلم ـ ن  اي  اد ايلبل ايث ي: يّبة اإلم ـ ن  اي  اد 
  ٘ٔ٘ٔ   ـ نته اي  اد   ـ نته اي  اد  اإلماإلم

  ٘ٔ٘ٔ   شأتا وترت صا شأتا وترت صا
  ٖٕٖٕ  تهللاية دعهتا    ،تهللاية دعهتا    ،

  ٕٕ٘٘  اامر ،يهللعهة من ريهؿ ، اامر ،يهللعهة من ريهؿ ، 
  ٕٕ٘٘   بة ايهللير وايش   ا١به هلل بة ايهللير وايش   ا١به هلل
  ٕٕٙٙ  ايصأي هلل اي  هر من ،ايصأي هلل اي  هر من ،
  ٕٕٚٚ   بة ايش   ايب  ى  بة ايش   ايب  ى 
  ٕٕٛٛ  دا د    ايسهدافدا د    ايسهداف

  ٕٕٛٛ    يهانن  يهانن
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  ٖٖٔٔ    وادع لإل   وادع لإل 
  ٖٖٖٖ  دا د  يإل٪بإ  دا د  يإل٪بإ  

  ٖٖٙٙ  هد ،ك هد ،ك  بة ب ٧بم بة ب ٧بم
  ٖٖٛٛ  ا٤بقر ومط  ة ا٤بهلليهة ا٤بههرةا٤بقر ومط  ة ا٤بهلليهة ا٤بههرة
  ٔٗٔٗ  دا د    ا٣بالفة اإليالم ةدا د    ا٣بالفة اإليالم ة
  ٕٕٗٗ  دور     يالح ايبهف ةدور     يالح ايبهف ة

  ٔ٘ٔ٘  وف تا وف تا 
  ٕٕ٘٘  زود تا ونوهللاد زود تا ونوهللاد 

  ٗ٘ٗ٘  ايلبل ايث يأ: هنا فنل اهف ايلبل ايث يأ: هنا فنل اهف 
  ٙ٘ٙ٘  ونم  ته مة رتح فىهللثونم  ته مة رتح فىهللث

  ٜٜ٘٘  اي هللايةاي هللاية
  ٔٙٔٙ  اي ىأ عن اي  رؼ اي ىأ عن اي  رؼ 
  ٗٙٗٙ  م رفة اإلم ـ ن  اي  اد  م رفة اإلم ـ ن  اي  اد  

  ٘ٙ٘ٙ   ىأ عن ا٤ب رفة ىأ عن ا٤ب رفةاياي
  ٛٙٛٙ  اي ثهر عإ  ايردل ا٢ب اي ثهر عإ  ايردل ا٢ب 

  ٖٖٚٚ  اي هللاية ايبى ىة يإسّب    اهف اي هللاية ايبى ىة يإسّب    اهف 
  ٙٚٙٚ      يى ة ايش     يى ة ايش   
  ٛٚٛٚ  ايصالـ ايرايةايصالـ ايراية

  ٓٛٓٛ   نم ؿ ا٤بسّبة وايلصب ايههىب   ايهللعهة  نم ؿ ا٤بسّبة وايلصب ايههىب   ايهللعهة 
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  ٘ٛ٘ٛ  من ت ض عالم ت اي هلل اهف ت    وتهف قامن ت ض عالم ت اي هلل اهف ت    وتهف قا    
  ٛٛٛٛ  ايصأي هلل ،ير اي ايب ٢بة ايصأي هلل ،ير اي ايب ٢بة 

  ٕٜٕٜ   ههف ايبهللور  ههف ايبهللور ايصأي هلل جيد تة مايصأي هلل جيد تة م
  ٜٜٚٚ  ايصأي هلل   اإليصش رة وايصهد اايصأي هلل   اإليصش رة وايصهد ا

  ٔٓٔٔٓٔ  ايصأي هلل جييػصج تة ايهللع يف وتإهغ ايرد يف ايصأي هلل جييػصج تة ايهللع يف وتإهغ ايرد يف 
  ٖٖٓٔٓٔ  اي هلل ، ،يصج تة اافراد وت هلليل ايسإهؾاي هلل ، ،يصج تة اافراد وت هلليل ايسإهؾ

  ٚٓٔٚٓٔ  ايهللعهة وا٥بهللؼايهللعهة وا٥بهللؼ
  ٛٓٔٛٓٔ  وي فػةوي فػة

  ٜٜٔٔٔٔ    نة ٨بصبرة عن ا٤ب يف  نة ٨بصبرة عن ا٤ب يف
  ٕٕٓٔٓٔ   يل ت يل تا٤با٤ب  دمة   دمة 

  ٕٕٗٔٗٔ  نين ٘بهلل م يل ت ايش   نين ٘بهلل م يل ت ايش   
  ايلاريتايلاريت
  

ٕٕٔٙٔٙ  

  آداب احملبني هللآداب احملبني هلل

  ) الطبعٛ الثاٌٗٛ() الطبعٛ الثاٌٗٛ(املؤوٍات الكاٌتات املؤوٍات الكاٌتات 

  )الطبعٛ الثاٌٗٛ()الطبعٛ الثاٌٗٛ(أٔراد األخٗار أٔراد األخٗار 
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