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 ((33))                                                                                                                    ةةــــــــــــــكدمكدممم

  ةةــــــــــــــــمكدممكدم

      
الحمد هلل الذي وفق وأعػنف وشفػع عػو أولهػنأح وأه نلػغ شػ   ػهو 

 .وراف ورفعهم إلى أعلى درجنت القرب مو هضرة الرهمو
لنل هػػنف  والصػةة والالػػةـ علػػى  ػػهد ن محمػد الػػذي اشرمػػغ اهلل 

لنػػا اس الػػنف واػػفهعنً فػػا القهنمػػ  ل ػػ   وشرمػػغ لنلعهػػنف وجعلػػغ لند ػػن ل ػػ 
وأصػحنلغ  مذ ب وههراف صلى اهلل و لم ولنرؾ علهغ وعلى آلػغ الحالػنف

مو التدى لهد غ و ػنر علػى  ه ػغ إلػى الذ و هملوا عنغ خهر لهنف وش  
  ـو الد و آمهو  ن رب العنلمهو ولعد،

 ػػػػرفعهم عنػػػػدح  لع ػػػػندح المػػػػهمنهو أ ػػػػغ  فػػػمف مػػػػو إشػػػػراـ اهلل 
لمػػػن أ ػػػنلوا إلهػػػغ وأشمػػػروا مػػػو عمػػػ  الصػػػنلحنت و م ػػػتهم علػػػى درجػػػنت ش

هتػى صصػهر اال تقنم  علػى لػذح امعمػنؿ الصػنلح  و  مػ  لهػم النهػنت 
فػا مقػنـ العند ػ ،  صرصقى دومن فا مقنمػنت القػرب عنػد اهلل أرواههم 

 نلى:أو معغ   حن غ وصع
  بالالالالالالالالك ًالالالالالالالالْ ٝ  ٤ًالالالالالالالالق ٌُٝالالالالالالالالٖبالالالالالالالالك ًالالالالالالالالْ ٝ  ٤ًالالالالالالالالق ٌُٝالالالالالالالالٖ

  
  بالالالالالالالالالالالالمٗٞوس حؼ ُالالالالالالالالالالالالج ٓؼ٣ٞ٘الالالالالالالالالالالالتبالالالالالالالالالالالالمٗٞوس حؼ ُالالالالالالالالالالالالج ٓؼ٣ٞ٘الالالالالالالالالالالالت

  
سلهه  أو فا هضػرة اللد هػ  ههػت  تلقػوف اػفنلن فا مقنـ المعه  ا

 الكهف(الكهف(  5656))              الول ه   وشفنهنً أ رارح 
أفػػرادا مػػو ع ػػندح  ػػنقلهم مػػو مقػػنـ الم لصػػهو  و صػػىفى اهلل 
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 ((44))                                                                                                                    ةةــــــــــــــكدمكدممم

 ،احلجرررررر (احلجرررررر (  0404))           إلػػػػػػى مقػػػػػػنـ الُم لصػػػػػػهو 
المح ػػهو إلػى مقػنـ المح ػػولهو، ومػو مقػنـ المر ػػد و إلػى مقػػنـ ومػو مقػنـ 

لػػم الػػدرجنت التػػى  عتلههػػن و صػػ  إلههػػن و قػػع  المػػراد و، و  علهػػم 
عنػػػدلن المقػػػرلهو لهتػػػمللوا مػػػنهم وعلػػػى أ ػػػد هم للقػػػرب مػػػو هضػػػرة رب 

آل آل              ((351351فػػػػػا اػػػػػم هم  العػػػػػنلمهو و قػػػػػوؿ اهلل 

  لهم درجنت عند اهلل، وإ من لم أي أ فالهم القد ه  لػا فلم  ق ،عمر ا((عمر ا((
 الدرجنت التى  التفرفهن المر د و فهتمللوا لرفهع الدرجنت.

لذا وقد لهنن لعض درجنت المقرلهو التػى  مػروف لهػن فػا  ػلوشهم 
لهعم  لهػن العػنملوف و مفػا علػى لػدالن الالػن روف  و هرلم إلى اهلل 

ووضػحنن  ،العنكبرتت(العنكبرتت(  6565))          فهصلوف إلػى مقػنـ  قػنؿ لهػم
 لذح المقنمنت على هالب من صالتوع غ القلوب ومن صالت نهغ الصدور.
أمػػػػػػن المقنمػػػػػػنت العلهػػػػػػ  الول هػػػػػػ  للمػػػػػػراد و والمح ػػػػػػولهو فتَُتلقػػػػػػى 

 م ناػػػرة أو علػػػى  ػػػد ه ه ػػػغ ومصػػػىفنح  لػػػنمذواؽ القل هػػػ  مػػػو اهلل 
ال صوصه  ال  ن غا أف صن فع ملػ  م هن موالب ذاصه  وأ رار مل  

 ام هنر وال  ن غا أف  ىلع علههن  هر الالنل هو  هج الصندقهو املرار.
أف   علنػػن مػػو ع ػػندح امخهػػنر ام هػػنر وأف  واجهنػػن  أ ػػمؿ اهلل 

و رزقنػػػػن صػػػػحهي الع ود ػػػػ  لمعػػػػن ا  ه ػػػػغ و تفضػػػػ  علهنػػػػن لم ػػػػرار قد ػػػػغ 
نـ فػػػػا متنلعػػػػ  الن ػػػػا وخػػػػنلت التوههػػػػد لحضػػػػرة املولهػػػػ  والصػػػػدؽ التػػػػ

المصىفى خهر ال ر   وأف  نظمنػن دومػن فػا لػذح المعهػ  وال  فػغلنن عنهػن 
 رف  عهو وال أق  فا الد هن الد ه  وال زلرصهن واهواصهن ال لهػ  وال فهػ  
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 ((55))                                                                                                                    ةةــــــــــــــكدمكدممم

هتػػػى   ػػػوف مػػػو المػػػواجههو لحضػػػرصغ فػػػا الػػػدار امخرو ػػػ  والم ػػػنور و 
 فا الدار ال نن ه . لح ه غ ومصىفنح 
علػػى  ػػهد ن محمػػد وآلػػغ وصػػح غ وشػػ  الالػػن ر و علػػى  وصػػلى اهلل

  ر قتغ الراضه  المرضه  وعلهنن معهم أجمعهو.
 مرشز الالنى  الغرله  –ال مهزة 

 ،لػٖ٘ٗٔمو جمندى امولى  ٕٔفا  ـو الال ت 
 ـٕٗٔٓمو منرس  ٕٕالموافق 

  
 وُؼ٘ٞوٕ وُبش٣ذٟ : وُج٤ٔضة ـ ٓح كظت وُـشب٤ت

  ٕٓٗٓٓٓ -5ٖٔ٘ٓٗ٘ث : 

 إلٗخشٗجٓٞهغ و

: www.fawzyabuzeid.com 

 اسله ترو ى :ال ر د 
fawzy@fawzyabuzeid.com, 

fawzyabuzeid@hotmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.com, 

fawzyabuzeid48@gmail.com 

mailto:fawzy@fawzyabuzeid.com
mailto:fawzy@fawzyabuzeid.com
mailto:fawzyabuzeid@yahoo.com
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 ((66))                                                                                        متَيـــــــــــــدمتَيـــــــــــــد

 

  متَيدمتَيد
، ، صخبة الضادقنيصخبة الضادقني، ، أصول الوصولأصول الوصول، ، ول حبفظ األصولول حبفظ األصولالوصالوص

العنل هلل، لكاء العنل هلل، لكاء ، ، البرلالبرل، ، الضخبة هللالضخبة هلل، ، ألوصاف املتخابني يف اهللألوصاف املتخابني يف اهلل
  أضساز اجملالطة للضادقنيأضساز اجملالطة للضادقني، ، اإلخواٌاإلخواٌ

  بني التونل لوالتوانلبني التونل لوالتوانلالفضل األلول: الفضل األلول: 
  آثاز الطلبية لوالتوانل، حكيكة التونل، التونل لوالعنل،آثاز الطلبية لوالتوانل، حكيكة التونل، التونل لوالعنل،

األضباب، بداية الضخوة، األضباب، بداية الضخوة، الرتبية اإلهلية للنجتبني، التونل لوالرتبية اإلهلية للنجتبني، التونل لو
  التونل لواالدخازالتونل لواالدخاز

  الصٍد لوالصاٍدلوٌالصٍد لوالصاٍدلوٌالفضل الجاىى: الفضل الجاىى: 
  دالئل الضدم، عالمات اليكني، الصٍد، مثاز الصٍد،مكاو املساقبةدالئل الضدم، عالمات اليكني، الصٍد، مثاز الصٍد،مكاو املساقبة

  مكاو اخُللَّةمكاو اخُللَّةالفضل الجالح: الفضل الجالح: 
مكاو اخلليل، تعلل الكلب باهلل، حكيكة اإلىطاٌ، التكضري مكاو مكاو اخلليل، تعلل الكلب باهلل، حكيكة اإلىطاٌ، التكضري مكاو 

  الضدم، عياية اهلل،الضدم، عياية اهلل،العازفني، ضس اخُللَّة، اخالص العنل هلل، العازفني، ضس اخُللَّة، اخالص العنل هلل، 
  مكاو اليكني، عالمة أٍل اخللة، اخُلُلل الهسيهمكاو اليكني، عالمة أٍل اخللة، اخُلُلل الهسيه

  الفتح اإلهليالفتح اإلهليالفضل السابع: الفضل السابع: 
الهسامة احلكة، عطاءات الضاحلني، مواىع العطاء، عبادةالتفهس، الهسامة احلكة، عطاءات الضاحلني، مواىع العطاء، عبادةالتفهس، 

  ،،طيب الهالو، الكلب الطــليه،ألوزاد املكسبني، الوصولطيب الهالو، الكلب الطــليه،ألوزاد املكسبني، الوصول
  يــاقوت العـــــسشيــاقوت العـــــسش، ، الطفس إى اهللالطفس إى اهلل

  ائه الفتح اإلهليائه الفتح اإلهليأٍل غيأٍل غي: : امظامظالفضل اخلالفضل اخل
بني اجملاٍديً يف ضبيل اهلل لواجملاٍديً يف ذات اهلل، غيائه اهلل، بني اجملاٍديً يف ضبيل اهلل لواجملاٍديً يف ذات اهلل، غيائه اهلل، 
ألوصاف أٍل الػيــــائه، الفكساء إى اهلل، دلوافع احلب لسضول ألوصاف أٍل الػيــــائه، الفكساء إى اهلل، دلوافع احلب لسضول 

، الجياء لوالدعاء للطابكني، ضعة الضدز للنعاصسيً، ، الجياء لوالدعاء للطابكني، ضعة الضدز للنعاصسيً، اهلل اهلل 
لفضيل بً عياضلفضيل بً عياض
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 ((77))                                                                                        متَيـــــــــــــدمتَيـــــــــــــد

 

         
  متَيدمتَيد

  الوصول حبفظ األصولالوصول حبفظ األصول
  أصول الوصولأصول الوصول

  ضادقنيضادقنيصخبة الصخبة ال
  ألوصاف املتخابني يف اهللألوصاف املتخابني يف اهلل

  الضخبة هللالضخبة هلل
  البرلالبرل

  العنل هللالعنل هلل
  لكاء اإلخواٌلكاء اإلخواٌ

 أضساز اجملالطة للضادقنيأضساز اجملالطة للضادقني
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 ((88))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

  متَيــــــــدمتَيــــــــد
  ٔٔالوصول حبفظ األصولالوصول حبفظ األصول

، أو   آفػػ  اافػػنت فػػا لػػذا العصػػر، إف شػػنف فػػا  ػػلوؾ  ر ػػق القػػـو
شػػػػنف فػػػػا الوصػػػػوؿ إلػػػػى اهلل، أو شػػػػنف فػػػػا ا تظػػػػنـ الحهػػػػنة االجتمنعهػػػػ  

وف مفػػػنش ، أو شػػػنف فػػػا أى لنػػػد  تعػػػرض لػػػغ اس الػػػنف فػػػا واُم ػػػر   لػػػد
آفػػػ  اافػػػنت صضػػػههع  د هػػػنح، أو  حػػػنوؿ أف  عملػػػغ لهػػػن ي فػػػا أخػػػراح ...

  قولوف: ولذلك شنف  لفنن الصنلي !!!  امصوؿ
 .)إمنا ُحِرموا الوصول بتضققع األصول()إمنا ُحِرموا الوصول بتضققع األصول(

أصَّػَ  شػ  اػاأ فػا  أصََّ  ش  اػاأ فػا قرآ ػغ، والن ػا  اهلل 
لا والعملػػا، وشػػنف  ػػر   ػػنح  ػػلفنن الصػػنلي فػػا م تمعػػنصهم لهن ػػغ القػػو 

وفػػا ههػػنصهم وفػػا أ ػػرلم وفػػا شػػ  اػػاأ لهػػم أف امصػػوؿ  نلتػػ ، م هػػن 
 .واردة عو اهلل، وُم هن  وموضح  مو ر وؿ اهلل 

جئنن فا لػذا العصػر وصفػنو النػنس فػا إضػنع  امصػوؿ، و ػو شػ  
ُم هنػ  فػا شتػب فرد أ غ م تهد إذا خرؽ امصػوؿ، وجػنأ لمصػوؿ لهالػت 

امصػػػػػوؿ، فضػػػػػنعت امصػػػػػوؿ، فتنلػػػػػت امخػػػػػةؽ، وصنلػػػػػت العػػػػػندات، 
 .وصنلت الاللوشهنت، وض  الننس الىر ق والعهنذ لنهلل 

                                                 
 ّٖٕٔٓ/ٓٔ/ٖٔٛـ ٖٖ٘ٗٔٓ ر١ وُحجت  ٕٙوُخ٤ٔظ  –ؤُؼ د١  ٔ
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 ((99))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

شنف الننس فهمن مضى إذا هدث أى اختةؼ  رجعوف لالرع  إلػى 
مػػو  ُىػػنل هم لنلصػػلي، وقواعػػد الصػػلي شػػنف متعػػنرؼ علههػػن لػػهو ام ػػنـ، 

أ لهن القرآف، ولهنهن الح هب المصػىفى علهػغ م هن على ام س التا جن
علػػػى  ػػػ ه   –أفضػػػ  الصػػػةة وأصػػػم الالػػػةـ، ف ػػػنف إذا هػػػدث خػػػةؼ 

لػػهو ولػػد وألهػػغ، أو ولػػد وأمػػغ، أى مح مػػهو، وأى مصػػلحهو،  –الممػػنؿ 
وأى متداخلهو شن وا   دأوف دا منً: ال  هر ش هر والصػغهر علهػغ أف  حتػـر 

امصػػ ، ف ػػنف اممػػر  ػػتم لمنتهػػى  ال  هػر و عتػػذر لل  هػػر، وشػػنف لػػذا لػػو
الالػػػهول ، وصرجػػػع اممػػػور إلػػػى م رالػػػن، مف ال  هػػػر أاػػػد ُهنُػػػواً وعىفػػػنً 
وافق  على الصػغهر مػو الصػغهر علػى  فالػغ، وإذا هػزف منػغ فل ػغ  فعػ  

 من لهس فا مصلحتغ.
ل ػػو وجػػد ن فػػا لػػذا الزمػػنف مػػو صقػػوؿ لػػغ: ارض أمػػك، فهػػرفض، 

هن!! وقػس علػى ذلػك لقهػ  اممػور، و ىلب أف صعتذر لا، وإال فالػهقن ع
مػػػن الػػػذي هػػػدثص ضػػػنعت امصػػػوؿ، ف هػػػع ملػػػ  امصػػػوؿ أف  قهمػػػوا 

 امصوؿ لهذح ال هفه ص! فنختلت الحهنة.
أ ػػػػػػزؿ فػػػػػػا قرآ ػػػػػػغ ُعُمػػػػػػد إصػػػػػػةح امهػػػػػػواؿ االجتمنعهػػػػػػ   اهلل 

 .وام ر   لهو ال فر  
لػػذح الُعُمػػد إذا اختلػػت صغهػػرت أهػػواؿ ال فػػر  ، شمػػن هػػدث ااف، 

ص حنن ال  رى مو الذي على صواب، ومو الذي علػى خىػم، مف هتى أ
شػػ  فػػرد لػػغ رأ ػػغ، وشػػ  فػػرد لػػغ وجهػػ   ظػػرح، وشػػ  فػػرد  الػػنرع لهم ػػت أ ػػغ 
علػػى الحػػق، وأف ااخػػػر ولػػو شػػػنف ألػػنً أو أمػػػنً أو أخػػنً أش ػػػر أو  هػػرح لػػػو 
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 ((1010))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

الػػػذي علػػػى ال ػػػةؼ، لػػػ  ال   تفػػػا لػػػذلك، ف عضػػػهم رلمػػػن ُ فػػػنع فػػػا 
 !!!!  لذح اممور ... موقع ال  حتنج إلى مم

 فنختلط الحنل  لنلننل  وضنعت امصوؿ.
 ممنؿ آخر:

شنػػن  ػػدخ  المالػػنجد فن ػػد النػػنس ال   تلفػػوف، فػػنمولى لنسمنمػػ  
لػة خػةؼ، ول ػذا،  نً فةف إذا هضر، وإذا لم  حضر  قدـ جمهعػنً فة ػ

 .. ولذح قواعد  نلت  مهصل  فا الفرع فا اروط اسمنم 
اف مو  تقػدـ لممنمػ  ولػهس فهػغ أى اػرط مػو إلى أف صر ن  رى ا

لػػػذح الفػػػروط، وإذا صحػػػدث معػػػغ أهػػػد  واجهػػػغ لمػػػن   رلػػػغ، و حػػػدث 
ف  ُػػػه روف و ولػػػذح  ػػػم  العصػػػر، النػػػنس العػػػواـ المالػػػنلم وجػػػداالَ  نً ل نجػػػ

موضػعغ لقػوؿ الح هػب ال الراه  و رضوف، وإف شنف لذا فا  هػر محلػغ و 
: 

ْْ   حََخ٤َُّشٝوحََخ٤َُّشٝو  }} ٌُ خِ َٓ  َٓ ْْ إِل ٌُ خِ َٓ  َٓ {{إِل
22

  

علػى ذلػػك، ف ػ  مػػن  ػراح فػا م تمعنػػن ااف  ػ  غ ام ن ػػا وقػس 
 إضنع  امصوؿ.

                                                 
 ٓغ٘ذ وُشب٤غ  بٖ حب٤ب ٕ
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 ((1111))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

  أصول الوصولأصول الوصول

أراد شمهػػر مػػو النػػنس فػػا لػػذا العصػػر أف  حصػػلوا علػػى شػػ  اػػاأ 
، ل و ل  لػذا امصػ  لالمنع  التلهفوف، ولو هتى الوصوؿ إلى اهلل 

الػػذي شػػػنف علهػػػغ الح هػػػب ومػػػو معػػػغ و ػػػلفنن الصػػػنليص  الػػػمؿ شتػػػنب اهلل 
 من امص   ن رب لمو أراد الوصوؿص أواًل:

              
واصػػػق اهلل أى اجتهػػػد فػػػا شػػػ  الىنعػػػنت والقرلػػػنت التػػػا ُص الػػػ ك 
ال ػػوؼ مػػو اهلل، وخفػػه  اهلل جػػ  فػػا عػػةح، مػػو قهػػنـ لهػػ ، ومػػو صػػهنـ 
نر،  هػػنر، ومػػو صػػةوة قػػرآف، ومػػو أذشػػنر، ومػػو صػػةة علػػى الن ػػا الم تػػ

ومػػػو ا ػػػتغفنر، ومػػػو إ عػػػنـ للىعػػػنـ، ومػػػو إلقػػػنأ للالػػػةـ، ومػػػو خدمػػػ  
 للفقراأ والمالنشهو وام تنـ ... ش  امعمنؿ، ولعد ذلك:

          (331 )التتبة..  

  صخبة الضادقنيصخبة الضادقني
 ى إذا أردت أف  رصفػػع اػػم ك، و رفػػػع اهلل هنلػػك، و ُنػػػوح اهلل أ

مػػو م نلالػػ  الصػػندقهو، وللػػدله  علػػى ذلػػك  لػػك ولمممنلػػك، ال لػػد لػػك
 .مو مواقع الم نلالهو للصندؽ الوعد اممهو  اً واهد نً  مخذ موقف

شػنف الن ػا   ال ػراـ ..مػو صػح غ  َمو شنف ُ  ػنلس هضػرة الن ػا 
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 ((1212))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

  هتػى ولػػو فػػا م ػ   ػػهاخا لهػػنهم، مف الىر ػػق إلػى اهلل ال لػػد لػػغ مػػو
 اسخنأ، لمنذاص

، لعضػػػهم   لػػػس مػػػع ر ػػػوؿ اهلل شػػػن وا  تنػػػنولوف مػػػع لعضػػػهم، 
والػ عض  ػػذلب إلػػى عملػػغ و قضػػا مصػػنلحغ، و تننولػػنف، و ػػمصا لػػذا إلػػى 
ر ػػوؿ اهلل، و ػػذلب ااخػػر إلػػى عملػػغ، ولهػػم  ػػنع    لالػػوف معػػنً فههػػن 

 : عملوف لقولغ 
ِٛذُ   ٤ُُِبَِِّؾ٤ُُِبَِِّؾ  أََ  أََ    }} ِٛذُ وُشَّ  ُْ   وُشَّ  ٌُ ْ٘ ِٓ ُْ ٌُ ْ٘ ـَ ئِبَ   ِٓ ُْ ـَ ئِبَ و ُْ {{  و

11
  

ا ػػػتمعن إلهػػػغ مػػػػو  فهالػػػترجعن معػػػنً مػػػن  ػػػمعنح مػػػو آ ػػػنت اهلل، ومػػػن
هد ت ر ػوؿ اهلل، ومػن رأصػغ عهننلمػن مػو العمػ  والههئػ  التػا شػنف علههػن 
ه هػػػب اهلل ومصػػػىفنح وصػػػح غ ال ػػػررة ال ػػػراـ، و عهنػػػنف لعػػػض فػػػا وضػػػع 

 ال ىط التا  ننلوف لهن رضنأ اهلل.
وفػػا لػػذا صعلػػهم للفػػورى، فهمخػػذ رأى أخهػػغ فػػا صقالػػهم اللهػػ ، أو 

لغ العلمص وإذا أراد ال هػند فهالػمؿ أخػنح  من ال نب أو ال تنب الذي   دأ
 عو ال هند الذي  راحغ لغ، ولذا شنف َلْدى اهلل:

          ((3131  )التاقعرررة)جمنعػػػ  ولػػػهس واهػػػد، وشػػػ  أخ  عػػػهو  التاقعرررة
أخهػػغ مػػو لػػنب، فه تملػػوا، وُ صػػ حوا علػػى قلػػب رجػػ  واهػػد صقػػا  قػػا، 

 وعلى الصدؽ وعلى الصواب.

                                                 
 طح٤ح وُبخ س١ ٝٓغ٘ذ وإلٓ ّ أحٔذ ٖ
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 ((1313))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

 ػػػ  علػػػى ااخػػػر و، وال  حػػػنوؿ أهػػػدلم أف وال  نفػػػد أهػػػدلم ر ن
 ُظهر و  هو أ غ أعلم مو إخوا غ ال نلالهو، أو أ ػغ أشمػرلم درا ػ ، أو أ ػغ 
َألَػػػمَّ لػػػنلعلم مػػػنهم، لػػػ  شػػػنف شػػػ  واهػػػد مػػػنهم  ظػػػو ال هػػػر فػػػا إخوا ػػػغ 
أجمعػػهو، و عتقػػد صمػػنـ االعتقػػند أ ػػغ  ُ ػػَرـ لالػػر لػػهالأ الػػذ و ُ  نلالػػهم، 

 الفمف أمراً عندلم:هتى  قهم لهذا  وقنؿ لهم 
{{   َٔ َٔ كَئَِّٗ َٕ   كَئَِّٗ َٕ حُْشَصهُٞ َٕ   حُْشَصهُٞ َْ٘ظُشٝ حُ َٝ َٕ َْ٘ظُشٝ حُ َٝ   ْْ ٌُ ْْ بُِؼَؼلَ ئِ ٌُ {{بُِؼَؼلَ ئِ

ٗٗ
  

 .مع صح غ ال ررة ال راـ ف ن ت لذح ُ نَّ  ر وؿ اهلل 
لػػهَّو أف ... وهتػػى ُ ح ػػ هم هضػػرة الن ػػا فػػا لػػذا المػػنهج ال لػػا 

لػػذا لػػو الػػذي   لػػل أعلػػى المقنمػػنت وأرفػػع الػػدرجنت فػػا ااخػػرة عنػػد 
 :، قنؿ ت رفهع الدرجن

{{   َ٣َ ٣   َٜ َٜ أ٣َُّ ؼُٞو  وَُّ٘ ُط،وَُّ٘ ُط،  أ٣َُّ َٔ ؼُٞووْع َٔ وْػوُِِٞو،  وْع وْػوُِِٞو،َٝ ٞو  َٝ ُٔ وْػَِ ٞوَٝ ُٔ وْػَِ َٝ   َّٕ َّٕ أَ ِ   أَ ِ لِِلَّ     لِِلَّ

ْٗب٤َِ ءَ   ٤َُُْغٞو٤َُُْغٞو  ِػبَ ًدوِػبَ ًدو َ ْٗب٤َِ ءَ بِم َ َ    بِم َٝ  َ ََٜذوَء،  َٝ ََٜذوَء،ُش ْْ   ُش بِطُُٜ ـْ َ٣ ْْ بِطُُٜ ـْ ْٗب٤َِ ءُ   ٣َ ْٗب٤َِ ءُ وْْلَ ََٜذوءُ   وْْلَ وُشُّ ََٜذوءُ َٝ وُشُّ َٝ  

ْْ   َػ٠ََِػ٠َِ ِٜ َج ُِِغ َٓ ْْ ِٜ َج ُِِغ َٓ   ْْ ِٜ هُْشبِ َٝ ْْ ِٜ هُْشبِ َٝ   َٖ ِٓ َٖ ِٓ  ،ِ ِ،َّللاَّ َ    كََج ءَ كََج ءَ   َّللاَّ َ  َسُج َٖ   َسُج ِٓ َٖ ْٖ   وبِ وبِ وْْلَْػشَ وْْلَْػشَ   ِٓ ِٓ ْٖ ِٓ  
ٟ  وَُّ٘ طِ وَُّ٘ طِ   هَ ِط٤َتِ هَ ِط٤َتِ  َٞ ُْ أَ َٟٝ َٞ ُْ أَ َٝ   ِٙ ِٙ ب٤َِِذ ِ   َٗب٢ِِّ َٗب٢ِِّ   إ٠َُِإ٠َُِ  ب٤َِِذ ِ َّللاَّ ٍَ     َّللاَّ ٍَ كَوَ  ِ،  َٗب٢َِّ َٗب٢َِّ   ٣َ ٣َ : : كَوَ  ِ،َّللاَّ   َّللاَّ

َٖ   َٗ ط  َٗ ط   ِٓ َٖ ْٗب٤َِ ءَ   ٤َُُْغٞو٤َُُْغٞو  وَُّ٘ ِط،وَُّ٘ ِط،  ِٓ َ ْٗب٤َِ ءَ بِم َ َ    بِم َٝ  َ ََٜذوَء،  َٝ ََٜذوَء،ُش ْْ   ُش بِطُُٜ ـْ َ٣ ْْ بِطُُٜ ـْ ْٗب٤َِ ءُ   ٣َ ْٗب٤َِ ءُ وْْلَ   وْْلَ

ََٜذوءُ  وُشُّ ََٜذوءُ َٝ وُشُّ ْْ   َػ٠ََِػ٠َِ  َٝ ِٜ َج ُِِغ َٓ ْْ ِٜ َج ُِِغ َٓ   ْْ ِٜ هُْشبِ َٝ ْْ ِٜ هُْشبِ َٝ   َٖ ِٓ َٖ ِٓ   ِ ِ َّللاَّ ْٗؼَ ! ! َّللاَّ ْٗؼَ و ْْ و ْْ ْخُٜ : : ٣َْؼ٣٢َِْ٘ؼ٢ِ٘  ََُ٘ ََُ٘   ْخُٜ

 ْْ ْْ ِطْلُٜ ْجُٚ   كَُغشَّ كَُغشَّ   ََُ٘ ،ََُ٘ ،  ِطْلُٜ ْجُٚ َٝ َٝ   ٍِ ٍِ َسُعٞ ِ   َسُعٞ ِ َّللاَّ ٍِ     َّللاَّ ٍِ ُُِغَؤو ،  ُُِغَؤو ،وْْلَْػَشوب٢ِِّ ٍَ   وْْلَْػَشوب٢ِِّ ٍَ كَوَ    كَوَ 

 ٍُ ٍُ َسُعٞ ِ   َسُعٞ ِ َّللاَّ ْْ : :   َّللاَّ ُٛ ْْ ْٖ   َٗ ط  َٗ ط    ُٛ ِٓ ْٖ وِصعِ   وَُّ٘ طِ وَُّ٘ طِ   أَْكَ٘ ءِ أَْكَ٘ ءِ   ِٓ َٞ َٗ وِصعِ َٝ َٞ َٗ َٝ  ، َِ ُْوَبَ ئِ ،و َِ ُْوَبَ ئِ ْْ   و َُ ْْ َُ  

                                                 
 عٖ٘ وُخشٓز١ ٝأب٢ دوٝد ػٖ أب٢ وُذسدوء  ٗ
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 ((1414))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

 َْ َْ حَِظ ْْ   حَِظ ْْ ب٤ََُْٜ٘ ّ    ب٤ََُْٜ٘ ّ  أَْسَح  خَوَ ِسبَت    أَْسَح  خَوَ ِسبَت  ُٓ ِ   ك٢ِك٢ِ  حََح بُّٞوحََح بُّٞو  ُٓ ِ َّللاَّ و،  َّللاَّ ْٞ حََظ كَ و،َٝ ْٞ حََظ كَ ُ   ٣ََؼغُ ٣ََؼغُ   َٝ ُ َّللاَّ   َّللاَّ

 ْْ َُُٜ ْْ َُُٜ   َّ ْٞ َ٣ َّ ْٞ تِ   ٣َ َٓ ُْو٤َِ  تِ و َٓ ُْو٤َِ  َ٘ بِشَ   و َ٘ بِشَ َٓ َٓ   ْٖ ِٓ ْٖ ْْ   ٍُٗٞس،ٍُٗٞس،  ِٓ ْْ ك٤َُْجُِِغُٜ َٜ   ك٤َُْجُِِغُٜ َٜ َػ٤َِْ َُ   َػ٤َِْ َُ ك٤ََْجَؼ   ك٤ََْجَؼ

 ْْ َُٜٛ ُجٞ ُٝ ْْ َُٜٛ ُجٞ ْْ   ًُٗٞسوًُٗٞسو  ُٝ ُٜ ث٤َِ بَ َٝ ْْ ُٜ ث٤َِ بَ َّ   وَُّ٘ طُ وَُّ٘ طُ   ٣َْلَضعُ ٣َْلَضعُ   ًُٗٞسو،ًُٗٞسو،  َٝ ْٞ َ٣ َّ ْٞ تِ   ٣َ َٓ ُْو٤َِ  تِ و َٓ ُْو٤َِ  َ    و َٝ  َ َٝ  

، َٕ ،٣َْلَضُػٞ َٕ ْْ   ٣َْلَضُػٞ ُٛ َٝ ْْ ُٛ ٤َُِ ءُ   َٝ ْٝ ٤َُِ ءُ أَ ْٝ ِ   أَ ِ َّللاَّ َٖ   َّللاَّ َٖ وَُِّز٣ ف  خَ خَ   َ  َ    وَُِّز٣ ف  ْٞ ْٞ   ْْ ِٜ ْْ َػ٤َِْ ِٜ َ    َػ٤َِْ َٝ  َ َٝ   ْْ ُٛ ْْ ُٛ  

 َٕ َٕ ٣َْحَضُٗٞ {{٣َْحَضُٗٞ
66

  

:المنزل  والم ن   ال ر م  التا فههن ل ام  هنأ  تمنوف  هالأ القـو

                     )القيامة(  
لػػػهالأ القػػػـو لهػػػنهم مػػػودة لػػػدوف قرالػػػ  فػػػا الفػػػ رة امولػػػى ولػػػا 

ومػػػو لهػػػنف ولػػػا الػػػرهم، وال اػػػرش  لهػػػنهم،  فػػػا العن لػػػ امب وامـ، وال 
اسضػػنف  فػػا لػػذا الم ػػنؿ للعلػػم أف لػػهالأ أرفػػع قػػدراً وأعلػػى منزلػػ  مػػو 
 الذ و  عتقد فههم أ هم لم امعلى، ولم المعنهوف لقوؿ هضرة الن ا:

ُْ   َعْبَؼت  َعْبَؼت    }} ُْ ٣ُِظُُِّٜ ُ   ٣ُِظُُِّٜ ُ َّللاَّ َّ   َّللاَّ ْٞ َ٣ َّ ْٞ تِ   ٣َ َٓ ُْو٤َِ  تِ و َٓ ُْو٤َِ  ِٚ،  ك٢ِك٢ِ  و ِٚ،ِظِِّ َّ   ِظِِّ ْٞ َ٣ َّ ْٞ َ٣    َ  َ   ََّ ََّ ِظ    َّ  َّ إِ إِ   ِظ

 ُ ُ ِظُِّٚ {{  ِظُِّٚ
55

  

ل و لهالأ القـو قداـ العرش، لذلك فهم امعلى منزل  م هم فػا 
  : المواجه                                    )القيامة()القيامة(. 

 :ولذح التا قنؿ فههن 
                                                 

 ٓغ٘ذ وإلٓ ّ أحٔذ ٝوُب٤ٜو٢ ػٖ أب٢ ٓ ُي وْلشؼش١  ٘

 وُظح٤ح٤ٖ وُبخ س١ ٝٓغِْ ٙ
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 ((1515))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

{{   َّٕ َّٕ إِ ثَن  إِ ْٝ ثَنأَ ْٝ ِٕ   ُػَشُٟػَشٟ  أَ  َٔ ٣ ِٕ وإْلِ  َٔ ٣ ْٕ   وإْلِ ْٕ أَ ِ،  ك٢ِك٢ِ  حُِحبَّ حُِحبَّ   أَ ِ،َّللاَّ غَ   َّللاَّ ـِ حُْب غَ َٝ ـِ حُْب ِ   ك٢ِك٢ِ  َٝ ِ َّللاَّ   َّللاَّ

}}
77

  

 الم نلال  والمها ال  هلل وفا اهلل.

  ألوصاف املتخابني يف اهللألوصاف املتخابني يف اهلل

أوجػػػػب علػػػػى لػػػػهالأ ال لػػػػوس إذا ا ى قػػػػت  أف اهلل  ولػػػػهَّو 
فهمػػن  ، فقػػنؿ فػػههم لػػذح اموصػػنؼ التػػا  ػػنذشرلن أف ُ حػػ هم اهلل 

  رو غ عو رلغ:
َجبَجْ   }} َجبَجْ َٝ َحبَّخ٢ِ  َٝ َحبَّخ٢َِٓ َٓ   َٖ خََح ب٤ِّ ُٔ ِْ ُِ َٖ خََح ب٤ِّ ُٔ ِْ ُِ  ، ،ك٢َِّ خَ   ك٢َِّ ُٔ ُْ و خَ َٝ ُٔ ُْ و َٝ َٖ َٖ َج ُِِغ٤ ،  َج ُِِغ٤ ،ك٢َِّ   ك٢َِّ

 َٖ ِِٝس٣ خََضو ُٔ ُْ و َٝ َٖ ِِٝس٣ خََضو ُٔ ُْ و َٝ  ، ،ك٢َِّ َٖ   ك٢َِّ خَبَ ِر٤ُِ ُٔ ُْ و َٝ َٖ خَبَ ِر٤ُِ ُٔ ُْ و {{  ك٢َِّ ك٢َِّ   َٝ
55

  

علَّم أصحنلغ ال راـ أ هم إذا اجتمعوا شن وا شمن قنؿ  مف الن ا 
قػػػن لهم: نشػػػن وا إذا اجتمعػػػوا لػػػم  قومػػػوا إال علػػػى ذواؽ  اػػػاأ  ػػػذوقوح  

 منر:شمفروب أو فنشه  أو  عنـ، وذلك هتى  تمر وف على ال ذؿ واس 

                  (1) احلش  
 :لذح اُمُخوَّة ال لد لهن مو لذح الفروط امرلع 

أف ص ػػػػوف فػػػػا اهلل وهلل، ال لمصػػػػلح  د هو ػػػػ  عنجلػػػػ ، وال لمػػػػ رب 
                                                 

 ٓغ٘ذ وإلٓ ّ أحٔذ ٝوُب٤ٜو٢ ػٖ وُبشوء بٖ ػ صب  7

 ٕ ػٖ ٓؼ ر بٖ جبَ ٓغ٘ذ وإلٓ ّ أحٔذ ٝطح٤ح وبٖ حب  3
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 ((1616))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

 فن ه ، وإ من شلهن لوجغ اهلل، ولذا لو الفرط الهنـ.
أو لفػػػػهوات فن هػػػ   ػػػه وف مصػػػهرلن إلػػػػى إذا شن ػػػت لػػػد هن د هػػػ ، 

الزواؿ، ولذلك قنؿ العنرفوف: نمن شػنف هلل داـ واصصػ  ومػن شػنف لغهػر اهلل 
ا قىػػػع وا فصػػػ   فنلصػػػح   إذا شن ػػػت لمصػػػلح   ػػػتنقىع الصػػػح   لعػػػد 
ا قضػنأ المصػلح ، ل ػو إذا شن ػت الصػػح   هلل، فم هػن  ػتدـو فػا الػػد هن 

 وااخرة وفا ال ن  إف انأ اهلل.
  ة هللة هللالضخبالضخب

ففػػػر هن اموؿ أف ص ػػػوف هلل وفػػػا اهلل والتغػػػنأ وجػػػغ اهلل جػػػ  فػػػا 
عػػةح، وإذا هػػدث مصػػلح  ال لػػمس، ل ػػو لفػػرط أف المصػػنلي ال صقىػػع 

 من لهننن مو ذشر وعم  صنلي.
ل ػػو ال   ػػب أف أجعػػ  اػػرط عػػدـ قضػػنأ المصػػلح  المقن عػػ ، 

 ...! مف الصح   فا لذح الحنل  ال ص وف هلل
، لػػ  لػػذا  ػػهدي ورفضػػت زواج مػػو النػػ  فػػةفمػػمةً لػػو صقػػدمت للػػ

إلػػػى المقن عػػػ ص ال، مف لػػػذا اممػػػر قنلػػػ  للموافقػػػ  وللػػػرد، أو رأ ػػػت أف 
، ولػػو عنػػدح مصػػنلي للمػػنؿ فالػػملتغ قرضػػنً معػػغ مػػنؿ، وأ ػػن محتػػنج  نً فة ػػ

مقدمػػػ  ال  الػػػتىهع صمخهرلػػػن، فػػػرفض إعىػػػن ا القػػػرضص لػػػ  أقن عػػػغص ال 
 هػػم فػػا وجهػػغ وأر ػػغ أ ػػا  هػػر   ػػب أف أقن عػػغ، أو ُأاػػنع علهػػغ، أو أص

 راض عنغ، مف لذا أمر د هوي ال  ه ر لهننن.
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 ((1717))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

مػػن لهننػػن أ مػػو وأعلػػى وأ لػػى وألقػػى، مف الػػذي لهننػػن اهلل ور ػػولغ، 
ول  لننؾ ااأ  الػنوي اهلل ور ػولغص!! ال، وُأعلػم لػذا اممػر لمػو معػا 
مػػػػػو أللػػػػػا، م هػػػػػم قػػػػػد  ضػػػػػىرو ا الص ػػػػػنذ موقػػػػػع ال أرضػػػػػنح، ولػػػػػذح 

  نا لم أعلمهم مو ال دا   أف صح تنن لذح هلل.مالئولهتا م

  البرلالبرل

شلنن  نفذ ُ نَّ  ر وؿ اهلل، فة  فتػرؽ إال علػى ذواؽ، وقػد  حػدث 
لمػػو جػػػنأ متػػمخراً أف ال   ػػػوف لػػػغ  صػػهب فػػػا الػػػذواؽ، لػػ  لػػػذا اممػػػر 
ُ حز غص! ال، وال  ح ا لزوجتغ لذا، م غ ال امف لهن لهػذا اممػر، ول ػو 

ي  قنؿ فا لذا المقنـ، شمف أقوؿ لهن: قه  لنػن فػا أ ق  لهن ال مه  الذ
العلػم شػػذا، قهػػ  لنػػن فػػا الاُلػػنَّ  شػػذا، شػػنف مػػو ام ػػئل  التػػا صالػػتىهعا أف 
صالػػتفهدي منهػػن شػػذا واسجنلػػ  شػػذا ... ل ػػو ال أه ػػا الفػػ لهنت، مف 

 لذا اممر لو الذي قىع ه نؿ المودة لهو امل  وامه نب.
عػػغ ز ػػنرة لػػغ، وعنػػدمن  عػػود صالػػملغ ح فػػا اهلل و مخػػذ منأخ  ػػزور أخػػ

لػكص فهح ػا لهػن، فػة  ع  هػن ذلػك  ازوجتغ: مػنذا أشلػتص ومػنذا صػنعو 
ع علػػػههم، لػػػ  لػػػذا اممػػػر، فتحػػػذرح مػػػو ز ػػػنرة لػػػهالأ مػػػرة أخػػػرى، وصفػػػن  

ال ةـ فا اس ػةـص! ال، م ػا ذالػب هلل، وإذا أخػذت اػاأ معػا فهػو 
 :ا((ا((اإلنساإلنس  11))اً، ففى وال ا ر  اً هلل، وال أ تظر رد
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 ((1818))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

وإذا ذل ت لصل  الػرهم، وقػدموا لػا  عنمػنً، آشلػغ وأقػوؿ الحمػد 
ػػػو لهػػػم  عػػػنمهم،  ػػػهد ن  هلل، وأفعػػػ  شمػػػن شػػػنف  صػػػنع ر ػػػوؿ اهلل فُمَهال 

، وج ػػر مشػػ  ، فاً وخ ػػز  ر ػػوؿ اهلل دعتػػغ امػػرأة فقهػػرة وقػػدمت لػػغ خػػةً 
 لن وقنؿ:خن رلن، وارح صدرلن، و رَّ 
{{   َْ َْ ِْٗؼ ُّ   ِْٗؼ َدو ُّ وإْلِ َدو َُّ   وإْلِ َُْخ َُّ و َُْخ {{  و

11
  

مو عندصغ ش   ـو جمع  أف صدعوح امرأة مو ام صػنر لػو  وشنف 
ومػػو معػػغ لعػػد صػػةة ال معػػ  للغػػذاأ، وشػػنف الغػػذاأ ع ػػنرة عػػو الالػػػلق، 

  ُمنا علههن لو ومو معغ لُهعلمهم ااداب اس ةمه . وشنف 
  ل هللل هللالعنالعن

 حو  تعنم  هلل، فمذا زرت   وف هلل، وإذا ألد ت   ػوف هلل، وإذا 
قػػدمت خهػػر   ػػوف هلل، وإذا قػػدمت أى معػػروؼ   ػػوف هلل ... ال أ تظػػر 

 :غجزاأاً مو أهد مو خلق اهلل، ال أ تظر إال مو اهلل، واهلل قنؿ فا شتنل

                  (14 )الكهف  
إذاً الد هن الد ه  واهواصهن الفن ه ، ومصػنلحهن ال نلهػ  ال صػهدي إلػى 
القىهع ، أو إلى هتى صقله  الر    فا اللقنأ والمػودة لػهو المتػ خهو فػا 

، م هػػم صػػ خوا فػػا اهلل، وصوافقػػوا فهمػػن لهػػنهم علػػى أف   ػػوف شػػ  اهلل 
 أمرلم لحضرة اهلل ج  فا عةح.

                                                 
 طح٤ح ٓغِْ ٝعٖ٘ وُخشٓز١ ػٖ ػ ئشت سػ٢ َّللا ػٜ٘  5
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 ((1919))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

ولػػغ أخ اػػنب، فهر ػػد منػػغ أف قػػد   ػػوف لنػػنؾ أخ ش هػػر فػػا الالػػو، 
  دمػػغ، لػػذا علػػى هالػػب وقتػػغ وا ػػتىنعتغ، ولػػهس فر ضػػ  علهػػغ، فػػمف 
أدَّى خدمػػ  ف هػػن و عمػػت، وأدعػػوا لػػغ اهلل وأاػػ رح علههػػن، وإف لػػم  ػػهدي 
أُقػػدـ لػػغ العػػذر، ال لػػد أ ػػغ مفػػغوؿ ل ػػذا، أو عنػػدح شػػذا، أو أ ػػغ مهمػػـو 

ُخوصػػغ مػع أهػػد قػػط، لػممر شػػذا، فػنلمهمو الػػذي ال  عػػذر إخوا ػغ ال صػػدـو أُ 
 مف أ نس دواـ اُمُخوة العذر.

: نمػو الم دأ الذي علَّمغ لنن موال ن الفػه  محمػد علػا  ػةم  
هضػػر ن اػػ ر نح ومػػو  ػػنب عنػػن عػػذر نح  مػػو لػػم  حضػػر ال لػػد أف من عػػنً 

أف  هالػر لػغ أمػرح، وأف  ُفػرج لػغ شرلػغ إف شػنف  قو نً منعػغ، فػمدعوا اهلل 
هتػػى ولػو لػػنلمزاح، م ػػغ ال   ػوز المػػزاح فػػا فػا شػػرب، ل ػو ال أول ػػغ، 
 ذلك، مف القلوب شمن قه :

  إٕ وُوِالالالالالالٞب إرو ح٘الالالالالال كش ٝدٛالالالالالال إٕ وُوِالالالالالالٞب إرو ح٘الالالالالال كش ٝدٛالالالالالال 

  

  غشٛ    ٣ُجبالالالشغشٛ    ٣ُجبالالالشــٓثالالالَ وُضج جالالالت ًالالالٓثالالالَ وُضج جالالالت ًالالال

قلػػوب امه ػػنب ممػػ  الزجػػنج القنلػػ  لل الػػر، لػػذلك صحتػػنج إلػػى   
 معنمل  رقهق ، فههن افق  وعىع وهننف، وال  صلي معهن الفدة:

        (21)الفتح  
، وأ ػػن أقػػوؿ لػػذا ق  لػػا ام ػػنس اموؿ فػػا  ر ػػق اهلللػػذح الصػػدا

فػا لدا ػ   ر قنػن  هػر مػن  ػرى  –والحمد هلل  –ال ةـ مف من  ر ن علهغ 
أهواؿ إخوا نن علهػغ ااف، فػة أرى مػو  تصػندؽ مػع أخهػغ، أو  ت نلالػن، 
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 ((2020))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

أو  تعرفػػػػن علػػػػى أهػػػػواؿ لعضػػػػهمن، أو  فػػػػترشن فػػػػا التفػػػػنور فػػػػا اممػػػػور 
المهمػػ  إف شن ػػت د هو ػػ  أو أ ػػر   أو أخرو ػػ ، هتػػى مػػو لػػنب اشتالػػنب 
ال  ػػػرات، فمػػػمةً رجػػػ  متػػػزوج ولػػػغ خ ػػػرة وههنصػػػغ مالػػػتقرة، وأ ػػػن متػػػزوج 
 هد منً وههنصا فههن صنغهت، فم نلالتا لغ ُص ال نا خ رصغ فا الحهنة.

  لكاء اإلخواٌلكاء اإلخواٌ
 و ر ق اهلل ال   وف إال لقوؿ اهلل: 

         ((331331  )التتبرررررررررررة)ال لػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػو م نلالػػػػػػػػػػػ   التتبرررررررررررة
الصػػػندقهو، ولػػػذا لػػػو الالػػػر الػػػذي جعػػػ  الصػػػنلحهو   علػػػوف شػػػ  قػػػـو 
قر  هو مو لعضػهم فػا المالػ و ال لػد أف   تمعػوا معػنً، و ت نلالػوا معػنً 

 و تزاوروا معنً، و توادوا معنً مو أج  لذا اممر.
قػػػػد   ػػػػوف لعضػػػػنن ااف فػػػػا لعػػػػض اممػػػػنشو   تمعػػػػوف مػػػػرة فػػػػا 

م ػػػ وع ل نهػػػػن علػػػػى  ػػػػ ه  العػػػػندة ولهالػػػػت الع ػػػػندة، وإذا فتحػػػػوا فػػػػا ا
ال ػػةـ ص لمػػوا فػػا مػػن ال  الػػر، لػػ   ضػػر، شنلالهن ػػ  و هرلػػن، ل ػػو لػػ  
فتحوا فا  هرة رج  مو الصنلحهو قرأوا عنغ، فقد شنن  فع  ذلػك، لػذا 
قػػػرأ شتػػػنب عػػػو  ػػػهدي أهمػػػد ال ػػػدوي، وآخػػػر قػػػرأ شتػػػنب عػػػو  ػػػهدي 

 عرض من قرأح، فن وف قد هصَّلنن عػدة شتػب  إلرالهم الد وقا، وش  أخ
فا جلال  واهػدة، أو أ ػن قػرأت فػا اله ػرة شػذا، وآخػر قػرأ فػا اله ػرة  
شػػذا، فنحػػػهط لػػػنله رة مػػػو جمهػػػع جوا  هػػػن فػػػا جلالػػػ  واهػػػدة، واصفقنػػػن 
علػى أف ال   ػػوف هػػد ت لهننػػن فػػا أمػور الػػد هن الد هػػ  إال لرلػػ  أو لحظػػ  
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 ((2121))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

 ن رواأ  هور ن. م   رج إلى الدار ااخرة، والد ه
شفن ػػن الػػد هن فػػا العمػػ  وفػػا الفػػنرع، وفػػا شػػ  م ػػنف، ل ػػو  ر ػػد 
م نف  التفػعر لػغ روا ػي ااخػرة،  ر ػد واهػ  و ػط صػحراأ المػندة  ػرى 
فههػػػن خضػػػرة ال نػػػ ، و ػػػرى فههػػػن أذشػػػنر أصػػػحنب الهمػػػم العلهػػػ  والمنػػػ ، 

)لؼاء اإلخووا  ُووبه    )لؼاء اإلخووا  ُووبه    ولذا   وف فا لقنأ اسخواف، ولذا شنن  قوؿ: 

 .حزا (حزا (األاأل
عندمن صمصا لمـو الد هن ومفن لهن ومفنشلهن، وص ػند صقصػم  هػرح 
مػػو الػػذي  تعػػرض لػػغ فػػا عملػػغ، أذلػػب لمخػػواف، ولم ػػرد أف أجلػػس 
معهم و  دأ الحػد ت فػا آ ػ  مػو شتػنب اهلل، أو هػد ت عػو ر ػوؿ اهلل، 
أو فػػػا  ػػػػهرة أصػػػػحنب الن ػػػػا ال ػػػػر م، أو فػػػػا لعػػػػض مالػػػػنلك الالػػػػلع 

تهػػػػا الغػػػػم ، و ػػػػمصا الػػػػروح والر حػػػػنف، ف ػػػػمف الصػػػػنلي،  ػػػػزوؿ الهػػػػم، و ن
م ػػنلس اسخػػواف فههػػن  نقػػ  مػػو الػػروح والر حػػنف صػػمصا لنػػن مػػو ال نػػنف، 
فه ػػرج اس الػػنف مػػو ال لالػػ  مالػػرور وجػػزالف، و عػػهة فػػا ههػػنة لن ئػػ  
مالػػػتقرة، راضػػػهنً فههػػػن عػػػو الحنػػػنف المنػػػنف، ومىمػػػئو إلػػػى مػػػنهج الن ػػػا 

   وقت وآف.العد نف صلوات اهلل وصاللهمنصغ علهغ فا ش
فػػتي اهلل علهػػغ فػػا العلػػم، وشػػنف  حضػػر  ولػػذلك اسمػػنـ الغزالػػا 

م لالغ من ال  قػ  عػو عفػرة آالؼ، مػنهم مػن ال  قػ  عػو من ػ  مػو ش ػنر 
العلمنأ، وال  ق  عو   عهو مو ش نر اممراأ،  نلهك عو ام نهنأ، ل نػغ 

ت : فرأ ػلم   د قل غ، ولم  الترح لنلغ، ولم  نػ  الػذي  رجػوح، قػنؿ 



8383الهتاب الهتاب               مكامات املكسبني     مكامات املكسبني               الػيخ فوشى حمند أبوشيدالػيخ فوشى حمند أبوشيد

 ((2222))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

فػػا المنػػنـ وقػػنؿ:  ػػن ألػػن هنمػػد علهػػك لقػػـو ولػػوا وجػػولهم إلهنػػن،  اهلل 
 ودع الد هن خلع  هرؾ.

فمخػػذ   حػػت عػػنهم هتػػى وجػػد اػػه غ، وشػػنف إ ػػمغ خهػػر النالَّػػنج 
 وأشرمغ اهلل ،  على  د غ وصنر فا  ر ق اهلل. 

 أ و لذا ال ةـص فا قوؿ اهلل صعنلى:

                
                     
                      

          ال هع .ال هع .  ٕٕٛٛنن  

ف ػػن وا   حمػػوف عػػو لػػهالأ ال ػػراـ، و مفػػوف آالؼ ال هلػػومترات 
 لحمنً عو رج  مو الصندقهو مو أممنؿ لهالأ، مو الذ و قنؿ فههم اهلل:

                     
                    

    امهزاب .امهزاب .  ٖٕٖٕنن  

صقنل  لهالأ ولم ذال وف إلى هضرة الن ا،  هد ن هنظل  و هد ن 
  َنَفقَ : قَنؿَ  َهْنَظَلُ ص  َن َأْ تَ  َشْهعَ  :َلْ ٍر، ألول ر الصد ق، فقنؿ َألُو

  للَّغِ ا َرُ وؿِ  ِعْندَ  َ ُ وفُ : قَنؿَ  صَػُقوُؿص َمن اللَّغِ  ُ ْ َحنفَ : قَنؿَ  َهْنظََلُ ،
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 ((2323))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

ُر َن  َرُ وؿِ  ِعْندِ  ِموْ  َخَرْجَنن فَِمَذا َعْهٍو، رَْأيُ  َشمَ َّن َهتَّى َواْلَ نَّ ِ  لِنلنَّنرِ   ُذَش 
َعنِت، دَ ْوالَوامَ  ْزَواجَ امَ  َعنَفاْلَنن  اللَّغِ   َألُو قَنؿَ  َشِمهًرا، فَػَناِلهَنن َوالضَّهػْ
  اللَّغِ  َرُ وؿِ  َعَلى َدَخة َهتَّى فَنْ ىََلْقن َذا،لَ  ِمْم َ  لَنَػْلَقى ِإ َّن فَػَواللَّغِ : َلْ رٍ 

 َوَمن:  اللَّغِ  َرُ وؿُ  فَػَقنؿَ  اللَِّغ، َرُ وؿَ   َن َهْنظََل ُ   َنَفقَ : فقنؿ هنظل 
ُر َن ِعْنَدؾَ  َ ُ وفُ  اللَّغِ  َرُ وؿَ   َن: قُنؿ َذاَؾص  َشمَ َّن َهتَّى َواْلَ نَّ ِ  لِنلنَّنرِ  صُذَش 
َعنتِ  ْواَلدَ َوامَ  ْزَواجَ امَ  َعنَفاْلَنن ِعْنِدؾَ  ِموْ  َخَرْجَنن فَِمَذا ،َعْهوٍ  رَْأيُ   َوالضَّهػْ

 : اللَّغِ  َرُ وؿُ  فَػَقنؿَ  َشِمهًرا، فَناِلهَنن
وَُِّز١  }} وَُِّز١َٝ ِٙ   َْٗلِغ٢َْٗلِغ٢  َٝ ِٙ ب٤َِِذ ْٕ   ب٤َِِذ ْٕ إِ ْٞ   إِ َُ ْٞ َُ   َٕ ٞ ُٓ َٕ حَُذٝ ٞ ُٓ َٕ   َٓ َٓ   َػ٠ََِػ٠َِ  حَُذٝ ٌُُٞٗٞ َٕ حَ ٌُُٞٗٞ   حَ

ِْ٘ذ١، ِْ٘ذ١،ِػ ك٢ِ  ِػ ك٢َِٝ شِ   َٝ ًْ شِ وُزِّ ًْ ُْ   وُزِّ ٌُ ُْ ََُظ كََحْخ ٌُ َكئِ   ََُظ كََحْخ َٔ ُْ َكئِ و َٔ ُْ تُ و تُ ٌَ ْْ   َػ٠ََِػ٠َِ  ٌَ ٌُ ْْ كُُشِش ٌُ ك٢ِ  كُُشِش ك٢َِٝ َٝ  

، ْْ ٌُ ،ؽُُشهِ ْْ ٌُ ْٖ   ؽُُشهِ ٌِ َُ َٝ ْٖ ٌِ َُ َٝ  

ْ٘ظََِتُ   ٣َ ٣َ    ْ٘ظََِتُ َح َع َػتً   َع َػتً َع َػتً   َح َع َػتً َٝ َٝ}}
3434

  

  أضساز اجملالطة للضادقنيأضساز اجملالطة للضادقني
 ال لػػد مػػو الم نلالػػ ، ولػػذح  ػػر صػػح   الصػػنلحهو، مف اهلل 

جع  صىههر النفوس لنمهواؿ القد ه  مو الع هد الػذ و أشػرمهم الملػك 
وراد وال لنلم نلػػػػدات الفندهػػػػ ، القػػػػدوس، لهالػػػػت لنلع ػػػػندات وال لػػػػنم

 : وإ من شمن قنؿ إمنمنن ألو العزا م 
 .)باحلال تزكقة الـػوس ال بالػؾوس وال بالدروس()باحلال تزكقة الـػوس ال بالػؾوس وال بالدروس(

                                                 
 طح٤ح ٓغِْ ٝعٖ٘ وُخشٓز١ ٓٔ
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 ((2424))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

لػػو شن ػػت صزشهػػ  النفػػوس لنلػػدروس ل ػػنف مػػو  قػػرأ ومػػو  ت حػػر فػػا  
شتب الصوفه   رى أهوالهم العله ، ل نغ ال  رى ااأ، ل و الػذي  ر ػد 

 صػ  إلػى مراصػب لػهالأ الرجػنؿ ال لػد أف أف  عهة فا لػذح امهػواؿ، و 
  نلالػػػػهم، والم نلالػػػػ  شمػػػػن قػػػػنؿ فههػػػػن  ػػػػهدي أهمػػػػد لػػػػو عىػػػػنأ اهلل 

 :الال ندري 
)تسبق أنوارهم أقواهلم فتجبب الؼؾوب وتطفرها من )تسبق أنوارهم أقواهلم فتجبب الؼؾوب وتطفرها من 

 .العقوب وتؤهؾفا لسؿاع الغقوب(العقوب وتؤهؾفا لسؿاع الغقوب(
إذاً الصنلحوف لهم اغ   ػنلر، واػغ  لػن و، الفػغ  الظػنلر منػغ 

نف إال إذا شػػنف معػػغ اػػغ  القلػػب وال نػػنف، مف  اللالػػنف، وال  نفػػع اللالػػ
شػػم مػػو جلػػهس للصػػنلحهو  الػػمع شةمػػنً جهػػداً، فػػمذا قػػنـ مػػو الم لػػس 
 ص  ػػػػر شػػػػ  لػػػػذا ال ػػػػةـ!! ولػػػػذح أهػػػػواؿ  مل و هػػػػن عػػػػرَّفهم الن ػػػػا 

 لم رارلن، هتى ال  ُمني الالر لغهر أللغ.
ف للالػر، وهضػر معهػم اػ ت لػهس مػنهم، و فمذا هضر  فر مهللػ

 منذا  صنعص
  اهئنً ممن  المع، فهالػمع شةمػنً جهػداً  ُمالك قل غ هتى ال ُ حص  

ل نػػغ لعػػد ذلػػك   حػػت عػػو شلمػػ  واهػػدة فػػة   ػػدلن، وهتػػى إذا وعػػى 
 حنوؿ أف  ع ر فة  التىهع، فت و غ الع نرة، مف الع نرة ال صػمصا إال لعػد 
 اال تننرة، واال تننرة ال ص وف إال لعد صمنـ اال تفنرة، ولػذلك أمػروا أف

 ال  تحدث أهد إال لعد اسذف، مف اسذف معغ التوفهق مو الموفق:
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 ((2525))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

                  )األحزاب(  

إذا دخػػػ  ال ػػػةـ ومعػػػغ روح علو ػػػ  مػػػو الملػػػك العػػػةـ  فػػػت فػػػا 
ال الػػم روح العمػػ ، فقػػنـ اس الػػنف عػػنمةً لمػػن  ػػمع، ولنػػن   ػػوف صمػػنـ 

 :التوفهق
{{   ْٖ َٓ ْٖ َٓ   ََ ِٔ ََ َػ ِٔ َٔ   َػ َٔ بِ َْ   بِ َْ َػِِ ثَُٚ   َػِِ سَّ ثَُٚ َٝ سَّ َٝ   ُ ُ َّللاَّ َْ   حََؼ ٠َُحََؼ ٠َُ  َّللاَّ ِْ َْ ِػ ِْ ْْ   َٓ َٓ   ِػ َُ ْْ َُ   ْْ ْْ ٣َْؼَِ {{  ٣َْؼَِ
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وال   ػػوف لػػذا إال لعػػد صػػفنأ الىو ػػ ، وصػػدؽ النهػػ ، فم هئػػغ هلل، 
ور  تػػػغ وجػػػغ اهلل، ل ػػػو إذا جػػػنأ لهحػػػنجج و  ػػػندؿ فلػػػهس لػػػغ فػػػا لػػػذا 
زلػػػ  الىر ػػػق، أو إذا جػػػنأ لهالػػػمع ال ػػػةـ و نقلػػػغ ل خػػػر و له تالػػػب من

) مون كوا  هؿوه وجوه ا      ) مون كوا  هؿوه وجوه ا       و مع  عندلم فلػهس لػغ فػا لػذا الىر ػق:

 فؿؼعد صدق وراء ظفره (فؿؼعد صدق وراء ظفره (
، مف شػػ  الػػد هن وااخػػرة ص ػػوف خلػػع  هػػرح إذ أراد وجػػغ اهلل 

ولػو م ػوف امشػواف مػو وراأ  ااخرة شوف شمػن أف الػد هن شػوف، واهلل 
 امشواف جمهعهن:

 َِّ َِّ كخالالال   وُخِالالالن خِلالالالي ثالالالْ ػ ٓالالالَوُخِالالالن خِلالالالي ثالالالْ ػ ٓالالالَ  كخالالال

  

  ى وُؼ٤ِالالالالالالتى وُؼ٤ِالالالالالالتبظالالالالالالذم روث ٓالالالالالالٞ بظالالالالالالذم روث ٓالالالالالالٞ 

فمذا صفت الىو   وصدقت النه  صحققت اممنه ، إذا واجػغ الع ػد   
روهنً صقه   قه ، وال   غا مو وراأ اللقنأ إال وجغ اهلل، وقرلػغ ورضػنح، وأف 

                                                 
 ٝسد رًشٙ ك٢ بحش وُلٞوئذ ٌُِك٣ ر١ ٔٔ
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 ((2626))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

  ننؿ الحظوة عند ه هب اهلل ومصىفنح صلوات اهلل و ةمغ علهغ.
ولػو فػا  ر ػق  وهتى النظرة لهن أ رار عنػد الرجػنؿ، فقػد شػنف 

، وال ػػ   قػػوؿ: ا ظر ػػن  ػػن ر ػػػوؿ اهلل،  معراجػػغ  تعػػرض لػػغ قػػـو لعػػد قػػـو
فهالػػػمؿ ج ر ػػػ : مػػػو لػػػهالأص فمػػػرة  قػػػوؿ: لػػػذا داع الههػػػود ولػػػو أج تػػػغ 

، ومرة  قوؿ: لذا داع النصػنرى ولػو أج تػغ لتنصػرت ..!! لتهودت أمتك
، ومػػػػرة  قػػػػوؿ: لػػػػذا إللػػػػهس ..!! ، ومػػػػرة  قػػػػوؿ: لػػػػذح الػػػد هن..!! أمتػػػك
أمر ػػن لذاصػػغ أف  نف  ىلػػب  ظػػرة مػػو ر ػػوؿ اهلل، واهلل .. ال ػػ  شػػ..!!

  ىلب النظرة مو ر وؿ اهلل:
                                                  

ال ػػػنفر و  البقررر ة(البقررر ة(  340340))         والم ػػػذلهوص قػػػنؿ: 
علػػػػى  دأ لهػػػػم عػػػػذاب ال عػػػػد وعػػػػذاب ال حػػػػهم عػػػػو اهلل لهػػػػذا الم ػػػػ
 الدواـ.

 ظػػر  ظػػرة إلػػى عمػػر ولػػو ذالػػب إلهػػغ لالػػهفغ  ل ػػو ر ػػوؿ اهلل 
لهقتلػػػغ فتحػػػوؿ مػػػو قنصلػػػغ إلػػػى أوؿ محػػػب لػػػغ  علػػػو  صػػػرصغ والػػػدفنع عػػػو 

 د نغ:
{{   َّْ ُٜ َّْ وَُِّ ُٜ َّ   أَِػضَّ أَِػضَّ   وَُِّ ْعَك َّ وإْلِ ْعَك شَ   وإْلِ َٔ شَ بِؼُ َٔ ِٖ   بِؼُ ِٖ ْب َُْخطَّ بِ   ْب َُْخطَّ بِ و تً   و تً َخ طَّ {{  َخ طَّ

3232
  

لػػػػػػا  ػػػػػػر ...  وم نلالػػػػػػ  الصػػػػػػنلحهو ...  نبفم نلالػػػػػػ  امه ػػػػػػ

                                                 
 عٖ٘ وبٖ ٓ جت ٝوُح ًْ ك٢ ؤُغخذسى ػٖ ػ ئشت سػ٢ َّللا ػٜ٘  ٕٔ
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 ((2727))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

ام ػػػػرار، والمػػػػنهج اموفػػػػى لللػػػػرار فػػػػا ارصقػػػػن هم إلػػػػى مقػػػػنـ امخهػػػػنر 
ولػػػو الن ػػػا الم تػػػنر لهػػػم فػػػا ... و هػػػور  ػػػر ام ػػػرار ... وام هػػػنر، 

 !!!قلولهم له   هنر، 
 !!! ل و على امصوؿ التا ألمعنن إلههن

 ..!!! وعلى ااداب التا أار ن إلههن
  هفه   حص  المر د على من  ر د إف انأ اهلل.لهذح ال

 ر د أف  ُػَفع   المودة، ولهالت المودة معننلن أف آخذ أللا لز ػنرة 
 أخا والدردا  فا الد هن وأهوالهن، وقد أعىلغ، ارط اُمُخوَّة:

             (2)املائدة  
 :فت وف الز نرة 
ال ػػت نرة، واال تفػػنرة، واال ػػتفندة، والمعنو ػػ  علػػى لة ػػتننرة، وا

 .ال ر والتقوى والعم  الصنلي
إذا لدأ ن لنلرجنؿ ووجد ن أف النالنأ رلمن   وف لهم ااأ فا لػذا 
الم نؿ  مخذلم لرفق ولهو وعلى قدر من  تحملوف، م ػغ ال صوجػد امػرأة 

 ر ػػدلن صتحمػػ  مػػن  تحملػػغ الرجػػنؿ،  ظػػراً لمالػػئولهتهن فػػا ال هػػت، فػػنحو 
أوالً مرلهػػ  لػػلوالد علػػى الػػنهج اس ػػةما ال نمػػ ، وأر ػػدلن أف صه الػػهم 
علػػػى لػػػر الوالػػػد و، وعلػػػى صػػػل  امرهػػػنـ، وعلػػػى آداب ال ػػػوار، وعلػػػى 

 ااداب اس ةمه  شنف .
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 ((2828))                                                                                        ــــــدــــــدمتَيـــــــمتَيـــــــ

 وهضرة الح هب قنؿ لنن فا الز نرة:
{{  ُحبًّ ُحبًّ   حَْضَددْ حَْضَددْ   ِؿبًّ ِؿبًّ   ُصسْ ُصسْ   }}
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فػا اهلل وهلل وال صرجػو اوؽ  فالك للز نرة، هتػى   ػوف اممػر شلػغ 
 مو وراأح إال وجغ اهلل ج  فا عةح.

وصلى اهلل على  هد ن محمد وعلى آلغ وصح غ و لم

                                                 
 وُح ًْ ك٢ ؤُغخذسى ٝوُطبشو٢ٗ ػٖ حب٤ب بٖ ٓغِٔت  ٖٔ
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 ((2929))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

 
 

  
    الفضل األلولالفضل األلول  

 بني التونل لوالتوانلبني التونل لوالتوانل

  آثاز الطلبية لوالتوانلآثاز الطلبية لوالتوانل
  حكيكة التونلحكيكة التونل

  التونل لوالعنلالتونل لوالعنل
  الرتبية اإلهلية للنجتبنيالرتبية اإلهلية للنجتبني

  التونل لواألضبابالتونل لواألضباب
  بداية الضخوةبداية الضخوة
 ززالتونل لواالدخاالتونل لواالدخا



8383الهتاب الهتاب               مكامات املكسبني     مكامات املكسبني               الػيخ فوشى حمند أبوشيدالػيخ فوشى حمند أبوشيد

 ((3030))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

  الفضل األلولالفضل األلول
ٗٔٗٔبني التونل لوالتوانلبني التونل لوالتوانل

  

فػػا لػػذح اا ػػنت الحنضػػرة  حػػو جمهعػػنً وأفػػراد م تمعنػػن أجمعػػهو 
فػػا َأَمػػس  الحنجػػ  إلػػى صصػػحهي المفػػنلهم الد نهػػ ، مف النػػنس فػػا للػػد ن 

، شػػنف لهػػن مػػردود فهمػػوا المصػػىلحنت والقػػهم الد نهػػ  لمفهومػػنت خن ئػػ 
ع َصػهتػى للػل اممػر أف وَ   ل ا على امفراد وال منع  والم تمع شلغ،

المػػػهرخ اس ػػػػةما الفػػػػههر الػػػو خلػػػػدوف المصػػػػر هو لػػػم هم  مهلػػػػوا إلػػػػى 
 االص نله  والالل ه  وصملهغ الُح َّنـ.

والع ػػب لعػػد ذلػػك أف شػػ  ذلػػك  ػػتم لم ػػم الػػد و!! ومػػو  قػػـو لػػغ 
 قـو لغ على أ ػغ صمػنـ العمػ  لمرشػنف الػد و، م ػغ للػل مقػنـ التوشػ  الػذي 

 .!!عنلمهو أ نى علهغ رب ال
  آثاز الطلبية لوالتوانلآثاز الطلبية لوالتوانل

 لذا الفهم ال ن اأ للد و صرصب علهغ عدة أمور  رالن ااف:
اممػػر اموؿ: أف النػػنس فػػا للػػد ن صمهػػ  إلػػى امعمػػنؿ الح ومهػػ ، 

 وال صود الم نزف  لمعمنؿ فرد   أو لحمه  أو ص نر   أو  هرلن.
هرلػػػػن، لقػػػػنأ المهػػػػنـ علػػػػى  إاممػػػػر المػػػػن ا: أف النػػػػنس صمهػػػػ  إلػػػػى 

                                                 
 ّٖٕٔٓ/ٗ/ٗٛـ ٖٖٗٗٔٓ جٔ د١ وْلٍٝ  ٖٕوُخ٤ٔظ  –ؤُؼ د١  ٗٔ



8383الهتاب الهتاب               مكامات املكسبني     مكامات املكسبني               الػيخ فوشى حمند أبوشيدالػيخ فوشى حمند أبوشيد

 ((3131))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

عقػػ ، وال  رصضػػههن الوصتنصػػ  مػػو القهػػنـ لهػػن لح ػػج والهػػ ، ال ُ الػػلمهن 
المنىػػق، ولػػم  ػػمت لهػػن الػػد و، لػػ  لػػا ه ػػج  فالػػه  مف اس الػػنف  ر ػػد 

 مو ال دا   أف   وف  ل هنً فا موقفغ لذا.
علػػى  هػػرح، فػػمذا هػػد ت المالػػئوله  اممػػر المنلػػت: أف ال ػػ   ُلقػػا 
، فنل    ُ   .لقا المالئوله  على  هرحمف ل  شمن  رى ش   ـو

هتػػػى لػػػو  ػػػلَّمنن لػػػذا ال ػػػةـ، فػػػمف شػػػ  اممػػػور فػػػا ال هػػػوت وفػػػا 
 ه وف المالئوؿ عنهن هنشم ال لد!! مف ال ػ  الم تمع وفا المصنلي 

 ػػز ي علػػى  هػػرح، وال  ر ػػد أهػػد أف  تحمػػ  مالػػئوله ، ولػػذا  هػػر مػػن  ػػرى 
 ػتقنلتغ، مفػ ل   تقػدـ لنأهػدلم فػا ال ب مذا صفا ال ةد المتحضرة، ف

و قوؿ: أصحم  مالئوله  لذا اممػر، لػ  عنػد ن جػرأة اص ػنذ لػذا القػرارص 
 .ال، ال    ر د أف  تنص  و لقا المالئوله  على  هرح

وزاد اممػػػػػر أف الػػػػػ عض  نفػػػػػغ  لنلىنعػػػػػنت والع ػػػػػندات الظػػػػػنلرة، 
و ترؾ الواج نت التا شلَّفغ لهن اهلل  حػو  فالػغ وأللػغ وأوالدح، لح ػ  أ ػغ 

اهلل، وأ ػػػغ  عمػػػ  امعمػػػنؿ الننفعػػػ  التػػػا  رجػػػوا  فعهػػػن فػػػا  عمػػػ  لىنعػػػ  
 أخراح، ومن أشمر لهالأ فا لذا الزمنف.

لذح القضه  ال  م و أف صتغهر مػو ههنصنػن إال إذا صغهػرت المفػنلهم 
الد نهػػ  المتعلقػػ  لهػػن فػػا عقولنػػن وفػػا قلولنػػن، فػػنعلم هقهقػػ  التوشػػ  علػػى 

ص ومػػو لػػو الع ػػد المتواشػػ  اهلل، ومػػو لػػو الع ػػد المتوشػػ  هقهقػػ  علػػى اهلل
الذي  زدري علهػغ الػد و، وال  وافػق علهػغ أمهػر ام  هػنأ والمر ػلهوص وإف  
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 ((3232))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

 اشنف لو فا  ظر  فالغ  ظو  فالػغ مػو المقػرلهو، ومػو الصػنلحهو، ولػذ
 وارع اهلل ج  فا عةح. ،وأه نـ اهلل ، ننفا فرض د و اهلل

  حكيكة التونلحكيكة التونل
س الػػنف لنلت لهفػػنت التػػا  التوشػػ  الحقهقػػا علػػى اهلل لػػو أف  قػػـو ا

شلَّفػػغ لهػػن اػػرع اهلل، والواج ػػنت التػػا أوج تهػػن علهػػغ لػػذح الحهػػنة، و قػػـو 
،  فعػ  إلػى مالػ ب ام ػ نب فػا اللنم  نب، و نظػر أ نػنأ القهػنـ لهػن 

 لرعن   أ رصغ: شلَّفغ اهلل 
{{   ِٚ ْٖ َسِػ٤َّخِ ٍ  َػ ْغئُٞ َٓ  ْْ ٌُ ُِّ ًُ َٝ ْْ َسوٍع  ٌُ ُِّ ًُ ِٚ ْٖ َسِػ٤َّخِ ٍ  َػ ْغئُٞ َٓ  ْْ ٌُ ُِّ ًُ َٝ ْْ َسوٍع  ٌُ ُِّ ًُ}}

ٔ٘ٔ٘  
، وصػػفوصغ شمػػن شػػنف علهػػغ الح هػػب الم تػػنر  قػػـو لهػػذا العػػبأ  

 :امخهنر واملرار وام هنر لنلعم ، قنؿ 
{{   َٓ َٓ   ََ ًَ ََ أَ ًَ ًٓ   أََحذ  أََحذ    أَ ًٓ ؽََؼ  ْٖ   َخ٤ًْشوَخ٤ًْشو  هَؾُّ،هَؾُّ،  ؽََؼ  ِٓ ْٖ ِٓ   ْٕ ْٕ أَ ََ   أَ ًُ ََ ٣َمْ ًُ ْٖ   ٣َمْ ِٓ ْٖ ِٓ   َِ َٔ َِ َػ َٔ ِٙ   َػ ِٙ ٣َِذ   ٣َِذ

}}
ٔٙٔٙ

  

ال لنل ػػػػػػػداع، وال لنلنصػػػػػػػب، وال لنلتحن ػػػػػػػ ، وال لنسهتهػػػػػػػنؿ، وال 
 أو لنلحنؿ مف المهمو عز ز: لنلتالوؿ، وال لنلالهاؿ إف شنف لنللالنف

            (5))املنافقت..  
 الػػػػعى ل الػػػػب أرزاقػػػػغ وأرزاؽ أوالدح مػػػػو هػػػػةؿ، و عتقػػػػد صمػػػػنـ 

                                                 
 وُظح٤ح٤ٖ وُبخ س١ ٝٓغِْ ٝعٖ٘ وُخشٓز١ ػٖ ػبذ َّللا بٖ ػٔش  ٘ٔ

 طح٤ح وُبخ س١ ٝٓغ٘ذ وإلٓ ّ أحٔذ ٝعٖ٘ وُب٤ٜو٢ ػٖ ؤُوذوّ بٖ ٓؼذ١  ٙٔ
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 ((3333))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

ىةعغ لهذح المهمػ  فهػو فػا أشمػ  الىنعػنت لػرب ضاالعتقند أ غ عند ا
لػػمى  –ح عمػػ  إف شػػنف عنػػد -فػػة  نفػػغ  أ نػػنأ العمػػ   ... ال ر ػػنت 

 !!!   نفل  مو النواف  أو قرل  مو القرلنت
، و ُق ػ  علػى صػةوة القػرآف، شمف  ترؾ مصػنلي ال لػقشهع ذلكص  

أو  ترؾ مصػنلي ال لػق و ػذلب إلػى المالػ د مداأ صػةة الظهػر ق لهػن 
 !! لنصع  نع ، و م ت لعدلن  نع ، و ظو أ غ فا  نع  اهلل

للى ػػ   هػػر  ح، مف لػػذمػػو للى هػػ  لػػذا الزمػػنفو حػػو  ػػرى ذلػػك 
ال لى   امخرى التا  رالػن فػا الفػنرع، وإذا  ػُئ ،  قػوؿ: أصنهػن ا عػو 

وشم ػػغ  ػػتهم مػػو  ن هػػغ إلػػى الصػػةةص! أال صر ػػد ا أف أؤدي فر ضػػ  اهللص! 
 ىم الفػرعا لم ػغ لػو ال ػن ه م ػغ  نهػنح عػو الصػةة فػا وقتهػن، لذا ال

هػػغ أف  هد هػػن لػػهو و الػػا أف وقػػت الصػػةة ممتػػد إلػػى صػػةة العصػػر، وعل
قػوت ذلك، على أال  ُقصر فا العم  الفرعا الػذي  حصػ  منػغ علػى ال

ضروري، هتػى   و ػغ قوصػغ هػةاًل، فػُهىعم  فالػغ هػةاًل، و ُىعػم أوالدح ال
 :.البق ة(البق ة(372372))فى  هةاًل، فهدخ  فا قوؿ اهلل

                       

  التونل لوالعنلالتونل لوالعنل
أ ػنس لػذا الػد و المىعػػم الحػةؿ الىهػب الػػذي أمػر لػغ اهلل هتػػى 
الن هػػػهو والمر ػػػلهو، مػػػع أ هػػػم عػػػنملهو لنفػػػر د ػػػو اهلل، هتػػػى قػػػنؿ  ػػػهد 



8383الهتاب الهتاب               مكامات املكسبني     مكامات املكسبني               الػيخ فوشى حمند أبوشيدالػيخ فوشى حمند أبوشيد

 ((3434))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

 :امولهو وااخر و 
{{   َٜ َٜ أ٣َُّ َّٕ   وَُّ٘ طُ وَُّ٘ طُ   أ٣َُّ َّٕ إِ َ   إِ َ َّللاَّ َُ   َ  َ    ؽ٤َِّب  ؽ٤َِّب    َّللاَّ َُ ٣َْوبَ َّٕ   ؽ٤َِّبً ،ؽ٤َِّبً ،  إِ َّ إِ َّ   ٣َْوبَ إِ َٝ َّٕ إِ َٝ   َ َ َّللاَّ شَ   َّللاَّ َٓ شَ أَ َٓ   أَ

َٖ وُْ وُْ  ٤ِ٘ ِٓ ْؤ ُٔ َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْؤ ُٔ   َٔ َٔ بِ شَ   بِ َٓ شَ أَ َٓ ِٚ   أَ ِٚ بِ ،  بِ َٖ ْشَع٤ِِ ُٔ ُْ ،و َٖ ْشَع٤ِِ ُٔ ُْ ٍَ   و ٍَ كَوَ  َٜ   ::كَوَ  َٜ ٣َم٣َُّ َُ   ٣َم٣َُّ ُع َُ وُشُّ ُع ُِٞو  وُشُّ ُِٞوًُ ًُ   َٖ ِٓ َٖ ِٓ  

ُِٞو  وُط٤َِّّبَ ثِ وُط٤َِّّبَ ثِ  َٔ وْػ ُِٞوَٝ َٔ وْػ َٔ   إ٢ِِّٗإ٢ِِّٗ  َط ًُِح َط ًُِح   َٝ َٔ بِ َٕ   بِ ُِٞ َٔ َٕ حَْؼ ُِٞ َٔ ْ    حَْؼ ْ  َػ٤ِِ ٍَ   ،،  َػ٤ِِ هَ  َٝ ٍَ هَ  َٝ::  

   َٜ َٜ ٣َم٣َُّ َٖ   ٣َم٣َُّ َٖ وَُِّز٣ ُ٘ٞو  وَُِّز٣ َٓ ُ٘ٞوآ َٓ ُِٞو  آ ُِٞوًُ ًُ   ْٖ ِٓ ْٖ ْْ   َٓ َٓ   ؽ٤َِّبَ ثِ ؽ٤َِّبَ ثِ   ِٓ ًُ ْْ َسَصْهَ٘  ًُ {{  َسَصْهَ٘ 
ٔٚٔٚ

  

عػػػنهم لػػػذا الت لهػػػع، وإذا التػػػـز  لػػػم  رفػػػع اهلل  هتػػػى الر ػػػ 
 اس الػػنف لرضػػن وا مئنػػنف لمػػن ُشل ػػع لػػغ فػػا لػػذا الم ػػنؿ، فػػػمف اهلل 

 تػػوالح لوال تػػغ، و ُهػػوف علهػػغ عملػػغ، أو ُ حال ػػو لػػغ صػػنعتغ، م ػػغ  ػػوى أف 
 :   قتدي لر وؿ اهلل              لم  حػدد اهلل فػا اا ػ  عمػ

 ااخرة فقط:

              (346)التتبة. 

فػا  نً  نفعػ لػذا العمػ  فم ػغ  ػه وف عمػةً  فو رَ هػَ ومػنداـ المهمنػوف َ ػ
الػػد هن، و ػػهعود لػػنل هر علػػى المػػهمنهو، إف شػػنف مػػو زراعػػ  أو ص ػػنرة أو 

ى جمنعػػ  ال هػػر علػػلػػذا  فو رَ هػَ صعلػػهم أو اختػػراع أو صػػنع  أو مهنػػ  ... َ ػػ
 .أمرح لنلعم  فهعم  المهمو مف اهلل المهمنهو أجمعهو، 

 م هنًن  هن   العم : إلى متى  عم ص  المؿ الح هب، قنؿ 
{{   ْٕ ْٕ إِ جْ   إِ َٓ جْ هَ  َٓ ْْ   َػ٠ََِػ٠َِ  هَ  ًُ ْْ أََحِذ ًُ تُ   أََحِذ َٓ ُْو٤َِ  تُ و َٓ ُْو٤َِ  ك٢ِ  و ك٢َِٝ َٝ   ِٙ ِٙ ٣َِذ   كَِغ٤َِت ،كَِغ٤َِت ،  ٣َِذ

                                                 
 طح٤ح ٓغِْ ٝعٖ٘ وُخشٓز١ ٝوُذوس٢ٓ ػٖ أب٢ ٛش٣شة  7ٔ
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 ((3535))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

  َٜ ِشْع ـْ َ٤ِْ َٜ  كَ ِشْع ـْ َ٤ِْ {{كَ
ٔٛٔٛ

  

 ػػػ  وال  عمػػ  إلػػى أف صػػػمصا  ػػنعتغ، أو صقػػـو قهنمتػػػغ، ال  نػػنـ وال  
 عمػػ  و ػػرى مػػع امخػػذ لنم ػػ نب أف ،  مػػ  م ػػغ  قتػػدي لر ػػوؿ اهلل 

، ولػػػذا لػػػو  ظػػػر الػػػذي  حرشهػػػن و فعػػػ  لهػػػن لػػػو مالػػػ ب ام ػػػ نب 
 و المتوش  على اهلل صمنـ التوش .المهم

وأ ػػو أف لػػذا أعلػػى مفػػنلد التوههػػد، أف اس الػػنف إذا أشػػ   نظػػر 
 محصولغ: إلى  عنمغ، و نظر إلى المه رات فا الراز و ضج

                    
                  
                  

        ع س ع س نن..  

إذا امتػػدت  ػػدح إلػػى المػػنأ أخػػذاً لنم ػػ نب  ظػػر لقل ػػغ علػػى ُمنػػزؿ 
 ص  قولغ فا ال تنب:المنأ، ور 

                
                  

            نالواقع  نالواقع  
                                                 

 ٓغ٘ذ وإلٓ ّ أحٔذ ػٖ أٗظ  3ٔ
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 ((3636))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

 :فهفرب  م  قوؿ شمن علَّمنن الن ا 
ذُ   }} ْٔ َُْح ذُ و ْٔ َُْح ِ   و ِ لِِلَّ ِٚ،  كَُشوحً كَُشوحً   َػْزبً َػْزبً   َجَؼَُِٚ َجَؼَُِٚ   وَُِّز١وَُِّز١  لِِلَّ خِ َٔ ِٚ،بَِشْح خِ َٔ ْْ   بَِشْح َُ َٝ ْْ َُ   ٣َْجَؼُُِٚ ٣َْجَؼُُِٚ   َٝ

{{بُِزُٗٞبَِ٘  بُِزُٗٞبَِ٘    أَُج ًج أَُج ًج   َٓ ًُِح َٓ ًُِح 
3131
  

  حم  ال ذرة لهضعهن فا التراب، و تلوا قوؿ ال ر م الولنب:

                  
              

      .  نالواقع  .نالواقع  

هتى فا  هغ، هتى فػا اػهوصغ، هتػى فػا   نهػغ،  فػهد وجػغ اهلل 
،  هتى فا لذا العم!!: 

                  
      .  نالواقع  .نالواقع  

 فػػػػهد ام ػػػػ نب، و تعنمػػػػ  معهػػػػن ل ػػػػر م ااداب الػػػػواردة فػػػػا  اً إذ
ال تػػػػػنب، مػػػػػع االقتػػػػػداأ لػػػػػنلن ا امواب، و فػػػػػهد لعػػػػػهو قل ػػػػػغ ُمالػػػػػ ب 

 ام  نب، لو الذي  فع  لوا ى  لذح ام  نب.
لو الذي  ت لى على ام  نب فتفع  مػن  ر ػد، ال مػن   فمف اهلل
 . ر دح الع هد

                                                 
 و٢ ٝوُذػ ء ُِطبشو٢ٗ ػٖ أب٢ جؼلش شؼب وإل٣ٔ ٕ ُِب٤ٜ 5ٔ
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 ((3737))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

، وصحقػق فمذا وافق الع د موالح جع  اهلل ام ػ نب صفعػ  وفػق منػنح
لػػغ مػػن  تمنػػنح، لػػهعلم أ ػػغ قر ػػب مػػو اهلل، وأ ػػغ صحػػت عنن ػػ  اهلل جػػ  فػػا 

 .عةح
علهػػػػػػغ  وإذا وقػػػػػػع الع ػػػػػػد فػػػػػػا الغفلػػػػػػ  والصػػػػػػدود عصَّػػػػػػى اهلل 

 ػػد و تعػػب فػػا شػػ  لػػنب، وال  نػػنؿ إال مػػن قػػدَّرح لػػغ ال ػػر م ، فهام ػػ نب
الولػػػػنب منػػػػً  مػػػػو اهلل وفضػػػػةً ولػػػػهس لالػػػػ ب االشتالػػػػنب، م ػػػػغ لالػػػػب 

 .االشتالنب لهس لغ ااأ فا خزا و ال ر م الولنب 
  الرتبية اإلهلية للنجتبنيالرتبية اإلهلية للنجتبني

 تػػولى أ  هػػنأح ور ػػلغ والصػػنلحهو مػػو ع ػػندح  ولػػذلك شػػنف اهلل 
ح الترلهػػ  اسلههػػ ، والعنن ػػ  القرآ هػػ ، وام ػػوة فػػا شػػ  زمػػنف وم ػػنف لهػػذ

 المحمد  .
در ػػنً عظهمػػنً فػػا صوههػػد الواهػػد المة  ػػ  ال ػػراـ  أعىػػى اهلل 

علهػػػغ وعلػػػى   هنػػػن أفضػػػ   مهػػػد، علػػػى  ػػػد   ػػػا اهلل وخلهػػػ  اهلل إلػػػرالهام
، ولػهَّو لنػن فػػا  نن ػن لػذا الػػدرس فعػ  اهلل مػع ع ػػندح الصػةة وأصػم الالػػةـ

نػػنل هو علػػى  هػػج ام  هػػنأ والمر ػػلهو، والػػذ و وصػػلوا إلػػى المقػػرلهو، ال
 .نهم رب العنلمهومقنـ الصةح والتقوى الذي ارصضنح م

شمػػػن صقػػػوؿ   –خفػػػنب، وأخػػػذوا   معػػػوف فههػػػن جمػػػع لػػػغ قومػػػغ ام
هتػػى ص مػػع شػػم ش هػػر مػػو لػػذح امخفػػنب،  ػػم ،  ػػت  أاػػهر –الروا ػػنت 

فلػػم  الػػتىهعوا أف  قترلػػوا أوقػػدوا فههػػن النػػنر، وأرادوا أف  ُلقػػوح فػػا النػػنر 
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 ((3838))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

ؿ لهػم ص  زؿ لهم إللهس اللعػهو و ػوَّ نعوفمنهن مو ادة له هن، فمنذا  ص
أف  صػػػػعدوا ال  ػػػػ  الػػػػذي ل ػػػػوار النػػػػنر، وأراػػػػدلم إلػػػػى  ر قػػػػ  صػػػػنع 
المن نهػػػق، ولػػػو خفػػػ تهو  ػػػنلتتهو، لهنهمػػػن خفػػػ   متحرشػػػ ،  تػػػدلى منهػػػن 

رشػػ  عػػدة ه لػػهو، صحتهمػػن اػػاأ   لػػس علهػػغ، وُ حرشػػوف ال فػػ   المتح
  غ فُهلقى فا الننر مو لعهد.مرات،  م  قذفو 

ألقػػوح فػػا النػػنر، وق ػػ  ل و ػػغ ضػػ ت مة  ػػ  الالػػمنوات:  ػػن رلنػػن 
قػػػد شػػػنف و  هػػػك  ُلقػػػى فػػػا النػػػنر، فقػػػنؿ رب العػػػزة: إف   ؾخلهلػػػك وع ػػػد

 ...... –لذا لو الدرس فا التوههد  –!!  .....ا تغنث ل م فم هموح 
لمة  ػػ  أف المالػػلم صػػحهي القلػػب ولنػػن صعلمنػػن ا، قػػنلوا: وال لػػد

فػا وقػت الفػدة مالػن دصغ،  لهم الفهاد ال  نتظػر هتػى  ىلػب منػغ أخػنح 
إذا  ،وإ من  ن غا علهغ أف  الن دح م غ رآح قر ب مػو الفػدة لػدوف  ػهاؿ

 ا تظػػر هتػػى  ىلػػب منػػغ أو  الػػملغ   ػػوف إ من ػػغ فهػػغ َدَخػػ ، مف أصػػحنب
م المة  ػػػ  صحرشػػػت اس مػػػنف الالػػػد د، وأصػػػحنب اس مػػػنف الراػػػهد ولػػػ

وا   هػػػنً هلل، ولهػػػػنً هلل، ع ػػػداً هلل ...  ػػػػتحرقغ النػػػػنر، أقلػػػولهم لم ػػػػرد أف ر 
ؽ الػػذي لػػو ز أف  نقػػذح مػػو لػػذا المػػم فضػػ وا إلػػى اهلل، و ػػملوا اهلل 

 .فهغ
ولػذح صػف  الصػد قهو، فػمف مػو ال  ػرى معن ػنة إخوا ػغ واػدا دلم 

، فمقػ  ذوؽ الالد د، مف الىر ق أ ن غ الال  صلي لىر ق رب العنلمهو
ذ و ال  عصوف اهلل من أمػرلم المقرلهو أف  التوي مع المة    الدرجنت 
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 ((3939))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

و فعلػػػوف ومػػػن  ُػػػهمروف، ولػػػذا ال لػػػد أف   ػػػوف لػػػغ إهالػػػنس  ػػػنلر جلػػػا 
 .لمخوا غ المهمنهو أجمعهو

وشػػنف الصػػنلحوف فػػا أوقػػنت الفػػدا د علػػى مػػر الزمػػنف لعضػػهم ال 
أ، و ظػػػػ  متوجهػػػػنً إلػػػػى اهلل  مشػػػػ  وال  فػػػػرب وال  نػػػػنـ وال  قػػػػرب النالػػػػن

لنلػػدعنأ هتػػى صن فػػع الغمػػ  عػػو المالػػلمهو، ولػػذا لػػو الحػػنؿ الراقػػا 
للمالػػلمهو، هصػػلت م نعػػ  فػػا مصػػر، وشػػنف مػػو ش ػػنر الصػػنلحهو فػػا 

دفػهو لهػت المقػدس ااف،  ذلك الزمنف  هدي ألػو ع ػد اهلل القراػا 
امرض  أعػند اهلل لػذح -وصوجغ لز نرة  هد ن إلرالهم ال له  فػا ال لهػ  

وشػػنف مػػو ألػػ  ال فػػع، وشػػنف صةمهػػذح  ػػتمن  ، قػػنؿ:  –إلػػى اس ػػةـ 
صوجهت إلى ال له  فقنللنا ألو ام  هنأ، فقنؿ: فقلت:  ن  ػهدي اجعػ  
ضهنفتا عندؾ صفػر ج الفػدة عػو ألػ  مصػر، ولػذا هػنؿ الصػنلحهو فػا  

 ش  زمنف وم نف وال  زاؿ.
د ت تػػػغ هػػػ ح ػػػا أ ػػػغ فػػػا لدا   ػػػهدي ألػػػو الحالػػػو الفػػػنذلا 

الػػدقهق، وأصػػ ي النػػنس ال   ػػدوف ال  ػػز إال  اػػيَّ م نعػػ  فػػا صػػو س، و 
لمفػػػػق  لنلغػػػػ ، قػػػػنؿ: فػػػػذل ت إلػػػػى ال  ػػػػنز وأعىهتػػػػغ  مػػػػو ال  ػػػػز شلػػػػغ، 
وأخذصػػغ موزعػػغ علػػى الفقػػراأ والمالػػنشهو، قػػنؿ: فنود ػػت فػػا  ػػري:  ػػن 
مال هو ومنذا  صنع خ زؾ مع أل  ال لد أجمعػهوص! ولػ    فػههم الهػـو 

هتػى ُ  لصػهم مػو لػذح  د الغدص! ول و صوجَّغ إلػى اهلل أو الغد أو لع
 :الور   و ن ههم مو لذح الفدة، قنؿ ه ه ا 
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 ((4040))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

{{   ْٖ َٓ ْٖ َٓ   ْْ َُ ْْ َُ   َّْ خَ ْٜ َ٣ َّْ خَ ْٜ شِ   ٣َ ْٓ َ شِ بِم ْٓ َ َٖ   بِم ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ َٖ و ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ ْْ   ك٤ََِْظَ ك٤ََِْظَ   و ُْٜ٘ ِٓ ْْ ُْٜ٘ ِٓ}}
2424

  

قنؿ اهلل صعنلى لمة  تغ: اختنروا أهدشم  نزؿ لغ، فنختػنروا اممػهو 
 ص فقنؿ: أمن إلهػك فػة، قػنؿ: مػو ، فنزؿ إلهغ وقنؿ: ل  لك هنجج ر  

اهلل صعػػنلىص قػػنؿ: علمػػغ لحػػنلا  ُغنػػا عػػو  ػػهالا، مف إلػػرالهم فػػا مقػػنـ 
، ولػػو أعلػػى مػػو ج ر ػػ ، فػػة   ػػوز أف   علػػغ وا ػػى  لهنػػغ ولػػهو رلػػغ 

منػػن أف مقػػنـ ام  هػػنأ والمر ػػلهو أعلػػى مػػو ل  عْ ذا  ػُ ، ولػػأقػػرب منػػغ لمػػوالح
 :مهو ج ر  مقنـ المة    أجمعهو لمن فههم ام

  زوحي وُ٘الالالٞس ٗ ُالالالج ٓالالالٖ ُط كخٜالالال زوحي وُ٘الالالٞس ٗ ُالالالج ٓالالالٖ ُط كخٜالالال كالالالكالالال
  

  ٓالالالال  دٝٗالالالالٚ ٝهلالالالالج روث ؤُكئٌالالالالتٓالالالال  دٝٗالالالالٚ ٝهلالالالالج روث ؤُكئٌالالالالت
  جبش٣الالالَ ٝٛالالالٞ ػظالالال٤ْ كالالال٢ ٌٓ ٗخالالالٚجبش٣الالالَ ٝٛالالالٞ ػظالالال٤ْ كالالال٢ ٌٓ ٗخالالالٚ  

  
  ُالالالْ ٣غالالالخطغ ٣ِالالالب وْلٗالالالٞوس بالالال ُُْٜٔالالالْ ٣غالالالخطغ ٣ِالالالب وْلٗالالالٞوس بالالال ُْٜٔ

ٝؤُظالالالطل٠ ٝٛالالالٞ خ٤الالالش خِالالالن َّللا ٝؤُظالالالطل٠ ٝٛالالالٞ خ٤الالالش خِالالالن َّللا   
  ًِٜالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالًِْٜالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالْ

  

ب ُجغالالالالْ ٝوُالالالالشٝز كالالالال كْٜ صٛالالالالشة ب ُجغالالالالْ ٝوُالالالالشٝز كالالالال كْٜ صٛالالالالشة 
  وُحٌالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالْوُحٌالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالْ

 شن ت النته   أف قنؿ اهلل لن ا اهلل ومصىفنح إلرالهم:  
               ((5151)األنبياء)األنبياء 

فقػط لمػنت مػو اػدة   شػو ا لػرداً نقنؿ لعض الصنلحهو: لػو قػنؿ 
ال ػػرد، ل ػػو اهلل قػػنؿ نلػػرداً و ػػةمنً  أى لػػرداً ال  ػػهذي، فمهرقػػت النػػنر 

، لنعلم علم الهقهو أف الننر ال صحرؽ إال لػممر مػو ه نلغ، ولم صحرؽ  هنلغ
 .هو رب العنلم

عندمن أراد إلرالهم أف  ػذلي النػغ إ ػمنعه  هػدَّ الالػ هو، روي أ غ 
                                                 

 وُطبشو٢ٗ ػٖ حز٣لت بٖ و٤ُٔ ٕ  ٕٓ
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 ((4141))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

لػػك  ػػن  ػػ هو ال ق تػػغ فػػة صقىػػع، ف ن  هػػن وقػػنؿ: مػػن وأخػػذ  قىػػع لهػػن ر 
صقىعػػػا رق ػػػ  إ ػػػمنعه ، فممرلػػػن اهلل أف صنىػػػق فمجن تػػػغ وقنلػػػت: ولِػػػَم لػػػم 

 صحرؽ الننر جالدؾ  ن إلرالهمص!!.
  هنػػػن أفضػػػ  الصػػػةة وأصػػػم أمػػػر آخػػػر:   ػػػا اهلل  ػػػو س علهػػػغ وعلػػػى 

لػػػغ قومػػػغ، و لػػػب مػػػو اهلل أف  ُنػػػزؿ علػػػههم العػػػذاب،  الالػػػةـ، عنػػػدمن شذَّ
صهم مفػػػمخ رح رلػػػغ أ ػػػغ  ػػػتظهر علػػػههم عةمػػػنت فػػػا أ ػػػنـ  ػػػةث لعػػػدلن  ػػػ

ػػػػالعػػػذاب، فػػػا الهػػػػـو اموؿ صصػػػفَّ  ر ر وجػػػولهم، وفػػػػا الهػػػـو المػػػن ا صحمَّ
ذلك، فلػػػم د وجػػػولهم، وأخ ػػػرلم لػػػوجػػػولهم، وفػػػا الهػػػـو المنلػػػت صالػػػوَّ 

 رصنعوا ولم  هتموا، وفا الهـو المنلػت عنػدمن رأى وجػولهم مالػودة علػم 
أف العػػذاب  ػػنزؿ ال محنلػػ ، فػػمراد أف  نصػػرؼ مػػو لهػػنهم خوفػػنً أف  حػػ  
علهغ عذاب اهلل ولو و ىهم، ف رج مغض نً شمػن أخ ػر اهلل، ولػم لعػدمن 

  م، رأوا اا نت اجتمعوا مع لعضهم وقنلوا: لقد صدؽ  و س فهمػن هػدَّ 
 إف من جنأشم لغ الحق، ف منوا لنهلل أجمعهو:

            (305 )الصافات  
فػا الالػفهن  التػا شن ػت علػى  –شمػن صعلمػوف   –وهدث من هػدث 

واػػك الغػػرؽ، وقػػنلوا: مػػنذا  صػػنعص فقػػنلوا: ال لػػد أف فهنػػن رجػػ  ُمغضػػب 
الالػفهن  فػا  ػهرلن، فػمجروا القرعػ ، لرلغ  مخذح و لقهغ فا الػهم لتالػتقهم 

ات، فػػملقوح، فػػممر اهلل وشلمػػن أجرولػػن وقعػػت علػػى  ػػو س، قهػػ  عفػػر مػػر 
لتقمػػػغ، والحػػػوت  مشػػػ  الحد ػػػد، و مشػػػ  امه ػػػنر، هوصػػػنً أف   ػػػرج و 
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 ((4242))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

واس ز منت التا صُفَرز فا معدصغ صهضم الحد د، وصهضم امه نر، ل ػو 
هػري لػغ لحمػنً، ف عػ  اهلل قنؿ لغ: إ نؾ أف ص الػر لػغ عظمػنً أو ص اهلل 
   الحوت مال داً لػغ، لػنعلم جمهعػنً علػم الهقػهو أف ام ػ نب ال صفعػ

 .إال لمال ب ام  نب 
ام ػ نب ص ػري لمػن  فمذا ُوف ق اس النف لىنع  موالح جعػ  اهلل 

، ُ حب، ولو ال ُ حب إال مػن ُ ح ػغ مػوالح، ال ُ حػب اػهئنً فن هػنً فػا د هػنح
 رة أو خفه   هر وجغ اهلل ج  فا عةح.وال هظنً أو اهوة  نل

لػى اهلل، إ، لهرجػع وإذا  ف  و هن و الا ا تعصػت علهػغ ام ػ نب
و فػػاأ إلػػى راػػدح، و تػػوب مػػو  هػػغ، و رجػػع إلػػى مػػو لهػػدح الضػػر والنفػػع 
والحهنة والموت فهُػَعد ؿ ائو غ، لهالت عقنلنً لػغ ول نهػن صن ههػنً لػغ لهرجػع 

من  رجػػع إلهػػغ صن  ػػنً لػػهو  د ػػغ، مقػػ ةً إلػػى مػػو  ُرجػػع إلهػػغ االمػػر شلػػغ، فعنػػد
 لنل له  علهغ،   ع  اماهنأ شلهن خندم  لغ، وصتزلع إلهغ.

  التونل لواألضبابالتونل لواألضباب
لتػػػا اإذف التوشػػػ  علػػػى اهلل الحقهقػػػا القهػػػنـ لنم ػػػ نب، لػػػناداب 

جنأت فػا اػرع اهلل، ولنلمتنلعػ  لح هػب اهلل ومصػىفنح، مػع اػهود عػهو 
 فع  لهن لو اهلل ج  فا عػةح، فػهعلم القلب أف الذي ُ حرؾ ام  نب و 

علم الهقهو أف اممور شلهن ال صتحرؾ إال لنهلل وال صال و إال لػنهلل، فهل ػم 
إلى اهلل مع قهنمغ لنم  نب، ولذا هػنؿ ألػ  الهقػهو الحػق، ألػ  التوشػ  

، الصػػحهي علػػى هضػػرة اهلل جػػ  فػػا عػػةح، وأولهػػم  ػػهد ن ر ػػوؿ اهلل 
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 ((4343))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

 و فا ش  زمنف وم نف.، والصنلحهوأصحنلغ ال راـ 
شمن قهػ  فػا اػم هم: شػن وا أ ػوداً   لذا شنف أصحنب ر وؿ اهلل 

 :فا النهنر فا الالعى على المعنش، ورل ن نً لنلله  فا  نع  اهلل 
  ً ُغالالب ع شالالٜ ٓتً ُغالالب ع شالالٜ ٓت  وً وً ٜٗالال سٜٗالال سحالالشوْٛ حالالشوْٛ 

  
  ًٔ  أٓالش وُالشحٖٔ كال٢ ؽِالب وُبالشًٔ  أٓالش وُالشحٖٔ كال٢ ؽِالب وُبالش

  ٝك٢ و٤ُِالَ سٛبال ٕ بالزًش إُٜٜالْٝك٢ و٤ُِالَ سٛبال ٕ بالزًش إُٜٜالْ  

  
عٌ سٟ ح٤ سٟ ك٢ شالٜٞد ٝكال٢ عٌ سٟ ح٤ سٟ ك٢ شالٜٞد ٝكال٢ 

  رًالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالشرًالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالش

وقػع علػى لػػنب  م  الػمع عػو واهػد مػػو أصػحنب ر ػوؿ اهلل لػ  
مال دح الم نرؾ، أو فا الالػوؽ، أو فػا الىر ػق مػنداً  ػدح للالػن لهو، أو 

 .مر لنملواب  نل نً عىنأات الالنشنهو
صػػولى ال ةفػػ ، وإذا لهػػم  رو ػػغ فػػا الصػػ نح   ق امعظػػم د  الِصػػ

ا  ػن خلهفػ  ر ػوؿ : من لذوا هعهن، فقنل فا و ط الالوؽ  نفر  هنلغ التا 
لػػػػ  أمػػػد  ػػػػدي إلػػػػه مص! قػػػػنلوا: ال، اهللص! قػػػنؿ: ومػػػػن أصػػػػنع موالديص! 

وقػنلوا: إ  ػم صظلمػوف أ فالػ م وصظلمػوف  فترشوح  م جلالػوا مػع لعضػهم
إذا صرشتموح علػى لػذا الحػنؿ، افرضػوا لػغ مػو لهػت المػنؿ مػن  لذا الرج 

 هػػم م   فهػػغ وأللػػغ لػػنلمعروؼ لهتفػػرغ ل ػػم، ولهتفػػرغ لدولػػ  المالػػلمهو،
فػػػا هنجػػػ  إلهػػػغ فػػػا عملػػػغ وفػػػا رعن ػػػ  المالػػػلمهو، فقػػػنلوا  عػػػرض اممػػػر 
علهغ، فذل وا إلهغ وعرضوا علهغ اممر، فقنؿ: من دمتم اصفقتم علػى ذلػك 

 هػػػم لمالػػػلمهو، ملفػػػة لػػػمس، فَصػػػفَّى لضػػػنعتغ، وأ هػػػى ص نرصػػػغ، وصفػػػرغ 
قػػدَّروا لػػغ مػػن   فهػػغ وأوالدح لػػنلمعروؼ مػػو لهػػت مػػنؿ المالػػلمهو، ل ػػو 

تى أوؿ  ـو فا ممنر ػتغ الالػلىنت شػنف  الػعى له لػب الىعػنـ لنفالػغ ه
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 ((4444))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

 .وموالدح، ل ذا علَّمهم  هد ن ر وؿ اهلل 
  بداية الضخوةبداية الضخوة

أ ػػػػو أ نػػػػن فػػػػا هنجػػػػ  إلػػػػى  ػػػػورة عنرمػػػػ  علػػػػى االص نلهػػػػ  والالػػػػل ه  
فػا الموجودة فا م تمعنن، وأص ي ال    عتمد لنل له  على الح ومػ ، 

ص لمنذا ال  وجػد وَمو أ تَمو الح وم ص  أشلغ وارلغ وعملغ ومصنلحغ!!
 عنػػػػد ن روح المغػػػػنمرة شمػػػػن شن ػػػػت عنػػػػد أ ػػػػةفنن وعنػػػػد إخوا نػػػػن العػػػػرب

أ و  ػور ن ول نػنف اافص! ا ظػر إلػى أى دولػ  فػا اممػر  تهو  ااخر وص!!
ص د فههن جنله  مو ش نر الوجهػنأ وام نهػنأ مػو  ػور ن ومػو ل نػنف، أ نػى 

و عػػهة فػػا امرجنتػػهو، و هػػرح ال مهػػر،  رجػػ  فػػا العػػنلم ااف مػػو  ػػور ن
 ولذا لال ب روح المغنمرة.

روح المغػػنمرة ال صوجػػػد عنػػد ن، وشػػػ  اػػػ ت  ر ػػد أف   لػػػس فػػػا 
الظػػ  و مخػػذ أى اػػاأ،  ػػم لعػػد ذلػػك  مػػد  ػػدح، و تحالػػر علػػى مػػن عنػػد 

اهلل، وال لنلمالػػػػلمهو  هػػػػرح و حقػػػػد علهػػػػغ ... لػػػػذح أمػػػػور ال صلهػػػػق لػػػػد و 
، مف المهمو  العى مف  ُغنػا  ن ر وؿ اهلل الماَلل مهو المتنلعهو لالهد

 فالػػػغ، و ُغنػػػا أوالدح، و تفضػػػ  علػػػى إخوا ػػػغ الفقػػػراأ والمالػػػنشهو هتػػػى 
   وف لغ  د عند اهلل   نفئغ علههن  ـو الد و:

ْ٘ذَ   وْل٣ََ ِد١وْل٣ََ ِد١  وحَِّخُزٝووحَِّخُزٝو  }} ْ٘ذَ ِػ ُْلُوََشوءِ   ِػ ُْلُوََشوءِ و َّٕ   و ِ َّٕ كَئ ِ ْْ   كَئ َُُٜ ْْ َُتً   َُُٜ ْٝ َُتً َد ْٝ َّ   َد ْٞ َ٣ َّ ْٞ ِت   ٣َ َٓ ُْو٤َِ  ِت و َٓ ُْو٤َِ  و
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 ((4545))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

}}
2323

  

وأهػػػػب ز ػػػػنرة الصػػػػنلحهو، ل ػػػػو ُأصػػػػنب أ ػػػػن أهػػػػب الصػػػػنلحهو، 
لنلصػػػدم  عنػػػدمن أذلػػػب إلػػػى أضػػػره  الصػػػنلحهو، وأجػػػد مػػػن هولهػػػن مػػػو 

 هػػم م نذ ػػب أو أو أ هػػم عنلػػد و، أالمتالػػ عهو لح ػػ  أ هػػم دراو ػػة، 
، وأع ػػػػػب ممػػػػػو ، مف لػػػػػذا لػػػػػهس مػػػػػو د ػػػػػو اهلل ومتفػػػػػر هو هلل 
فػػا قػػنؿ لػػا أهػػدلم: إ ػػا  ػػذرت  ػػذراً فمخػػذت لحمػػنً ووزعتػػغ  ُعىػػههم، 

مالػػػ د  ػػػهدي أهمػػػد ال ػػػدوي، فقلػػػت لػػػغ: لػػػ  وزعتػػػغ علػػػى ال لى هػػػ  
و لنػػنؾص!! شػػنف امولػػى لػػذلك اممػػنشو التػػا  وجػػد لهػػن أ ػػنس  الموجػػود

 قػػوؿ:  ، وإذا لػػم ص ػػد اعىهػػن سخوا ػػك، اسمػػنـ علػػاّ صحتػػنج إلػػى الىعػػنـ
نمف أ فػػق درلمػػنً علػػى إخػػوا ا خهػػر مػػو أف أ فػػق عفػػر و درلمػػنً علػػى 

هو، ومف أ فػػػق عفػػػر و درلمػػػنً علػػػى إخػػػوا ا خهػػػر مػػػو الفقػػػراأ والمالػػػنش
 :أعتق رق    سف إخوا ك أعف 

            (271.)البق ة  
التػػػػػا هػػػػػوؿ الػػػػػورود،  اػػػػػواؾشنم  المتالػػػػػولهو ممػػػػػ  لػػػػػهالأ النػػػػػنس

ف لهالأ الصنلحهو ورود و ن مهو ولهالأ اماواؾ الموجودة هولهم، م
و، فنلػػد و لػػهس شػػذلك، ول ػػو الػػد و إ مػػنف وصػػدؽ  الػػهئوف لهػػذا الػػد 

 . و  ، ومتنلع  ل هر ال ر   

                                                 
 وُغ دط ػشش ْلب٢ ؽ ٛش وُغِل٢ ػٖ أب٢ ٛش٣شة  ٕٔ
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 ((4646))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

  التونل لواالدخازالتونل لواالدخاز
ولننؾ مالمل  أخرى صنلع : ل  المػهمو  ػدَّخرص الػدروا ة  قولػوف: 
ناصرؼ من فا ال هػب  مصهػك مػن فػا الغهػب  مػو الػذي قػنؿ ذلػكص! إف 

  قوؿ: اهلل 

            (13)األع اف  
 وقنؿ فا اس فنؽ:

                    
        (57.))الف قا  

أى أف المهمو ال لد لغ مػو  هن ػ  ه همػ  فػا اس فػنؽ،  ُنفػق فػا 
والمعػروؼ وال هػرات، و ػدَّخر الضرور نت، و  ع  لغ لنلنً أو ألوالنً لل ػر 

فػا ذلػك إلػى  ػواح،   ػدح لعد ذلك لنوا ب الػدلر وخىولػغ هتػى ال  مػد 
 .ش  ذلك  الهر مع لعضغ

أ فقػػت مػػن عنػػدي،  ػػم هػػدث عنػػدي مفػػ ل ، فالمضػػىر لػػو ل ػػو 
للد و، والم تمع ااف ه م على القرض الحالػو لنس تهػنأ، فحتػى مػو 

 صػػػػنً  لػػػػب مػػػػو معػػػػغ مػػػػنؿ   ػػػػنؼ أف  ُعىػػػػا،  ح ػػػػا مفػػػػن  نن أف ا
اػػ ت مػػنؿ شالػػلع، فقػػنؿ لػػغ: أوافػػق لفػػرط أف صُػَق  ػػ   ػػدي، قػػنؿ لػػغ: 

 لمنذاص قنؿ: م ا عندمن آخذح منك  مُقَػ     دؾ!!.
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 ((4747))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

لِػػَم ال   ػػوف عنػػد المػػهمو مػػن  الػػتعهو لػػغ علػػى النوا ػػبص! لػػذا مػػو 
، الدراو ة  قولوف إف ضمو اممور التا  ن غا أف  توقع عندلن المهمو

، وال  دخروف، واهلل اهلل  مصهنا لر    قوؿ: زقا  ومنً لهـو

                    
        (57.))الف قا  

الذي علَّمغ اهلل وأمر ن أف  قتدي لغ، منذا شػنف  وا ظر إلى الن ا 
،  ُعىػػػا شػػػ  واهػػػدة صػػػغ قػػػوت عػػػنـ ػػػوفر لزوجن  صػػػنع مػػػع أللػػػغص شػػػنف 

مػػػنهو مػػػن   فههػػػن لمػػػدة عػػػنـ، لمػػػنذاص لهىمػػػئو القلػػػب، و ُق ػػػ  علػػػى اهلل 
لنل له ، إذا ا مئو اس النف إلى أف أوالدح عنػدلم مػن   فػههم فالػهتوجغ 

 إلى اهلل لنل له ، ولهس عندح من  فغلغ.
، مع أف اهلل خهَّػرح إلى الرفهق امعلى ولغ  ولنف  ُنال نف وا تق  

وأعلمغ، ل نغ لهُػَعل منن أف لذا لو د و اهلل الذي أمر ن لغ اهلل، مندمػت مػن 
ادَّخرح  م فق منػغ عنػد الحنجػ ، و ػُمخرج منػغ هػق اهلل ولػو الزشػنة، فػة 

 :، قنؿ الح هب لد مو االدخنر هتى  مفا على  هج 
ِؼ٤َشِت   ِْٗظقُ ِْٗظقُ   وَُّ٘لَوَتِ وَُّ٘لَوَتِ   ك٢ِك٢ِ  و ْهخَِظ دُ و ْهخَِظ دُ   }} َٔ ُْ ِؼ٤َشِت و َٔ ُْ {{و

2222
  ::ٝه ٍ ٝه ٍ ، ، 

{{   َٓ َٓ   ٍَ ٍَ َػ  ْٖ   َػ  َٓ ْٖ {{وْهخََظَذ وْهخََظَذ   َٓ
2121

  

                                                 
 وُطبشو٢ٗ ٝوُب٤ٜو٢ ػٖ ػبذ َّللا بٖ ػٔش  ٕٕ

 ٓغ٘ذ وإلٓ ّ أحٔذ ٝوُطبشو٢ٗ ٝوُب٤ٜو٢ ػٖ ػبذ َّللا بٖ ٓغؼٞد  ٖٕ
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 ((4848))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

هتػػػػػػى ال  هضػػػػػػم ألػػػػػػ  التوشػػػػػػ  مػػػػػػو  - ألػػػػػػ  الم تمػػػػػػع ااف اً إذ
 إلى  ة   أقالنـ: وف نقالم -المصىلمهو والمههمهو 

المتوشلهو هق التوشػ : الػذ و  قومػوف لنم ػ نب، و راعػوف فههػن  .ٔ
ااداب، و قتػػػػػدوف لػػػػػنلن ا امواب، و فػػػػػهدوف لعػػػػػهو ال صػػػػػهرة 

 .الفع  لُمال ب ام  نب 
وأ ػػو لػػذا فػػا عصػػر ن قػػد قػػ َّ جػػداً جػػداً  -نؾ لعػػض القػػـو لنػػ .ٕ

ُأخػػػذوا عػػػو أ فالػػػهم، ولػػػم  عػػػودوا  –مف لػػػذا عصػػػر ام ػػػ نب 
، ورأوا أ ػوار اهلل، ف ػذلتهم أ ػوار الوشهػ  إلػى  دروف لمػن هػولهم

اهلل فتوشلوا علهػغ، وصرشػوا الػد هن ومػن فههػن، ولػهالأ  فػر قلهػ  وال 
ال  ُقلػد وال  ُتػنلع، مف لػذا   وز االقتػداأ لهػم، مف لػذا هػنؿ 

هنؿ ا فردوا لغ، وإ من ذشػرت ذاؾ هتػى إذا رأ نػن رجػةً مػنهم ال 
وإف شػنف أقػ    عترض علهغ، مف لػذا هنلػغ التوشػ  علػى اهلل 

فػػػا المقػػػنـ ممػػػو ذشر ػػػنح  ػػػنلقنً، ولػػػو المتوشػػػ  علػػػى اهلل هػػػق 
 التوش .

ف مػو ولم الفئػ  امشمػر فػا م تمعنػن، الػذ و  هرلػو  :المتواشلوف .ٖ
، والذ و  ت ن لوف و ُهملوف، الػذي  تػرؾ أمػر لهتػغ إلػى امعمنؿ
، وإذا أرادت منػػغ  ل ػػنً  هػػرب منهػػن أو  ُغضػػ هن أو  الػػ هن زوجتػػغ

ى ال صىلػػػػػػب منػػػػػػغ أمػػػػػػراً لنفالػػػػػػهن أو و فػػػػػػتمهن أو  ضػػػػػػرلهن هتػػػػػػ
هتػػػى وصػػػ  اممػػػر فػػػا شمهػػػر مػػػو القػػػرى أف الرجػػػنؿ !! والدلػػػنم

لنالػػػػنأ فػػػػا الحقػػػػوؿ  ػػػػواؿ الهػػػػـو علػػػػى المقػػػػنلا جنلالػػػػهو، وا
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 ((4949))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

 عملػػو، و ػػن لهتهػػن صلقػػى فػػػا آخػػر الهػػـو شلمػػ   ه ػػ ، أو معنملػػػ  
 .هالن !!

مػػػػن لػػػػذا الػػػػذي  حػػػػو فهػػػػغ اافص! لػػػػذح مفػػػػ ل  المصػػػػر هو ااف، 
االص نله  والالل ه ، إذا ُوجػدت م موعػ  فػا م تػب وفػههم رجػ   فػهط 

مَّػ  !! وإذا ااػمئز  ُعنفػوح!! شهػع صػنهض أُ أصوا إلهغ لمعمػنلهم شلهػن وصرشػوح
 .لمم  لذح امهواؿص!

وأصػػػػحنلغ وااؿ،  وضػػػػع لنػػػػن المنػػػػواؿ فػػػػا الح هػػػػب  واهلل 
 رجنؿ هتى فا ال هع والفراأ،   هعوف و فتروف ومع ذلك:

                      
        النور النور ٖٖٚٚنن  

 .قنـ اموؿ لل هع والفراأل و الم
ومػع ذلػك ال  نهػنلم ال هػػع والفػراأ عػو ذشػػر اهلل، لػم  ترشػوا ال هػػع 
والفراأ، وادَّعوا ال ذب، وأ هم فػا  نعػ  اهلل!! لػذا لػهس فػا د ػو اهلل 

. 
فنلػػػد و  ُعلَّمنػػػن أف امولو ػػػنت للت لهفػػػنت التػػػا شلَّفنػػػن لهػػػن اهلل، لنػػػن 

مع المحنفظػ  قػدر اال ػتىنع  علػى  وموالد ن ولزوجنصنن فا لذح الحهنة،
مػػػن شلَّفنػػػن لػػػغ اهلل، فػػػمذا فر نػػػن مػػػو ذلػػػك  نصػػػب إلػػػى النوافػػػ  والقرلػػػنت 

 .ُمت عهو فههن لالهد ن ر وؿ اهلل 
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 ((5050))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

لػػػذا اممػػػر أ ضػػػنً فػػػا لةد ػػػن، وفػػػا أشمػػػر إخوا نػػػن  حالػػػب علػػػى 
المالػػلمهو، مػػو  ػػدَّعوف التوشػػ  علػػى اهلل و ترشػػوف الػػدواأ والػػذلنب إلػػى 

: لػػػو أذلػػػب إلػػػى  قػػػوؿ، ذا مػػػرض اجتمػػػنعا منتفػػػر اافام  ػػػنأ، ولػػػ
الى هػػػػب، وإذا شتػػػػب اهلل لػػػػا الفػػػػفنأ فالماػػػػفى!! وإذا لػػػػم   تػػػػب لػػػػا 

 قنؿ: الففنأ فة فن دة للى هب!! صنهب الفر ع  
و  }} ْٝ َٝ وحََذو ْٝ َٝ ِ،  ِػبَ دَ ِػبَ دَ   حََذو ِ،َّللاَّ َّٕ   َّللاَّ ِ َّٕ كَئ ِ َ   كَئ َ َّللاَّ ْْ     َّللاَّ َُ ْْ َُ   ٍْ ٍْ ٣َُ٘ضِّ ٍَ   إِ َّ إِ َّ   َدوءً َدوءً   ٣َُ٘ضِّ َْٗض ٍَ أَ َْٗض َؼُٚ   أَ َؼُٚ َٓ َٓ  

{{ِشلَ ًء ِشلَ ًء 
2020

ُ   َخَِنَ َخَِنَ   َٓ َٓ   }}  ::  ٝه ٍٝه ٍ، ،  ُ َّللاَّ هَذْ   إِ إِ   َدوءً َدوءً   َّللاَّ هَذْ َٝ وًء،  َُُٚ َُُٚ   َخَِنَ َخَِنَ   َٝ َٝ وًء،َد َٝ   َد

ْٖ   َػَشكَُٚ َػَشكَُٚ  َٓ ْٖ َُِِٜٚ   َػَشكَُٚ،َػَشكَُٚ،  َٓ َج َٝ َُِِٜٚ َج َٝ   ْٖ َٓ ْٖ َٓ   َُِِٜٚ َُِِٜٚ َج {{َج
2626

  

ال لػػػد مػػػو التػػػداوي، والتػػػداوي علػػػى  ػػػد الى هػػػب نا ػػػمؿ م ػػػرب 
وا ػػمؿ   هػػب  ولػػهس شمػػن  قولػػوف: نوال صالػػمؿ   هػػب  مف لػػذا شػػةـ 

 م غ ال لد مو العةج. خرافنت، وصحر ع هتى فا امممنؿ،
أخػػذت الػػدشتوراح فػػا الىػػب،  ػػملولن: شهػػع  والالػػهدة عن فػػ  

 الػقم شمهػراً، وشػنف  مصهػغ ه مػنأ العػرب  صعلمػت الىػبص قنلػت: شػنف 
، صعلمػػت مػػػو مفػػػنلدة هنلػػػ  فهصػػفوف لػػػغ الػػػدواأ، فتعلمػػت ذلػػػك مػػػنهم

ُ الػتدعى لػغ ه مػنأ العػرب،  ، وشػنف الن ػا واهدة ش  أصننؼ الىػب
 عنأح مالت نب، وذلك لُهعل م أصحنلغ لذح ااداب.مع أف د

توشػػػ  علػػػى اهلل صػػػرؾ االدخػػػنر، ولػػػهس مػػػو الإذف لػػهس مػػػو التوشػػػ  
                                                 

 بٖ شش٣ي عٖ٘ وُخشٓز١ ٝأب٢ دوٝد ٝوبٖ ٓ جت ػٖ أع ٓت  ٕٗ

 وُح ًْ ك٢ ؤُغخذسى ٝوُطبشو٢ٗ ػٖ أب٢ عؼ٤ذ وُخذس١  ٕ٘



8383الهتاب الهتاب               مكامات املكسبني     مكامات املكسبني               الػيخ فوشى حمند أبوشيدالػيخ فوشى حمند أبوشيد

 ((5151))                                                  الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل الفضل األلول: بني التونل لوالتوانل 

علػػػػى اهلل صػػػػرؾ العػػػػةج، إ مػػػػن المػػػػهمو  مخػػػػذ ل ػػػػ  ام ػػػػ نب فػػػػا شػػػػ  
 .املواب، و رى أف لذح ام  نب صفع  لفع  ُمال ب ام  نب 
الػػب لهػػن مػػن مػػو اػػهد ام ػػ نب صفعػػ  لػػذاصهن فهػػو مفػػرؾ، م ػػغ  

 ، ولا ال صفع  مو ذاصهن: ن غا هلل 
  ٓالالالالالٖ ٣شالالالالالٜذ وُـ٤الالالالالش كؼالالالالال  ً ٓالالالالالٖ ٣شالالالالالٜذ وُـ٤الالالالالش كؼالالالالال  ً 
  كٔ٘وطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالغكٔ٘وطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالغ

  

  شى هالالالذ ٓالالال ٍ ُِغالالاللَشى هالالالذ ٓالالال ٍ ُِغالالاللَــْلٗالالالٚ ٓشالالالْلٗالالالٚ ٓشالالال
  

فػػا صوههػػدح، مف  جن  ػػغ الصػػواب فعػػ  لذاصػػغ  ومػػو اػػهد اهلل 
، ولػػػذا خػػػنلت التوههػػػد اهلل  فعػػػ  لنم ػػػ نب، وجعػػػ  ل ػػػ  اػػػاأ  ػػػ  نً 

   وف علهغ الع هد: فالذي  ن غا أ
      (21.)املائدة  

وصلى اهلل على  هد ن محمد وعلى آلغ وصح غ و لم
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 ((5252))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

 

 

  
  الفضل الجاىيالفضل الجاىي

  الصٍد لوالصاٍدلوٌالصٍد لوالصاٍدلوٌ
  

  دالئل الضدمدالئل الضدم
  عالمات اليكنيعالمات اليكني

  الصٍدالصٍد
  مثاز الصٍدمثاز الصٍد

  مكاو املساقبةمكاو املساقبة
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 ((5353))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

    الفضل الجاىيالفضل الجاىي
  ٕٕٙٙالصٍد لوالصاٍدلوٌالصٍد لوالصاٍدلوٌ

 ... إلى مو  ر دوف الالهر إلى جمنؿ اهلل
لملهنـ مػو عنػدح، ففرَّعنػن لهػم منػنلج ال عػدَّ لهػن  نن اهلل ألهمقد 

 .. وال هّد لهن صوصلهم إلى لذا الرهنب
ومػػو هضػػر م نلالػػنن أو قػػرأ شت نػػن،  ػػرى فػػا لػػذح المنػػنلج فضػػ  

، لػػهس منه ػػنً واهػػداً، ول ػػو منػػنلج متعػػددة، هتػػى ال ػػر م الولػػنب 
مفػػا فهػػغ،  صػػىفا اس الػػنف منػػن مػػن  ػػروؽ لػػغ، و الػػتحلا مػػن  ر ػػد أف  

، وُ َصف ا الفهاد، و ُػَقػو ي اسرادة، و ُعلػو ال دا ػ ،  المهم أف ُ َصحي العـز
وال دا ػػػ  لمػػػو أراد الوال ػػػ  ال لػػػد أف ص ػػػوف محرقػػػ  ل ػػػ  ام هػػػنر التػػػا 

 .ص مو فا القلب، وصمنع عنغ أ وار هضرة العز ز الغفنر 
 منػػػنلج شمهػػػرة، ل ػػػو   هعػػػ  ال لػػػق إذا شػػػنف العىػػػنأ والػػػرزؽ قلهػػػ 
ص دلم لغ مالتمال هو، وعلهػغ هر صػهو، فػمذا زاد العىػنأ، وشمػر الرخػنأ 
ص ػػدلم صفلتػػوا عنػػغ، ولػػم  ػػدروا قهمتػػغ، ولػػم   حمػػوا م فالػػهم عػػو  ن ػػ ، 
و نػػوا أ فالػػهم مالػػرللهو وم ملػػهو ل مػػنؿ الوال ػػ ، ل ػػو جمػػنؿ الوال ػػ  

، شػ  مػو  ػدَّعا وال ػ  اهلل، و ػزعم أف مل  العنن   دلهلػغ فػتي الفتػنح 
جنلػػنً عنػػد اهلل، فدلهلػػغ إلػػى خلػػق اهلل الفػػتي اسلهػػا الػػذي فتحػػغ علهػػغ  لػػغ

                                                 
 ّٖٕٔٓ/٘/ٕٛـ ٖٖٗٗٔٓ جٔ د وُث ٢ٗ  ٕٕوُخ٤ٔظ  –ؤُؼ د١  ٕٙ
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 ((5454))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

 ال صُعد وال ُصحد. موالح، وفتوهنت اهلل 
وال  نػنؿ الفػػتي ألػ  ال ػػدح وال ػػد واالجتهػند فػػا الع ػػندات، مف 

فم هػػن  –وإف شن ػػت عظهمػػ  فػػا ال نػػنت  -لػػهالأ  حصػػلوف علػػى منػػنزؿ 
 ال صة م أهواؿ الصنلحهو والصنلحنت.

  دالئل الضدمدالئل الضدم
 .. وأوضي ل م لممنً مو أهواؿ أل  ال صهرة

 قولوف: فةف مو أل  ال صهرة عرؼ عنػا شػذا، وشفػع فػا فػةف  
شذا .... لػم  الػتدلوف لػذلكص  الػتدلوف لػنمهواؿ علػى منػنزؿ الرجػنؿ، 
فمػػو  ػػدَّعا الوال ػػ  ل نػػغ فػػا أعمػػنؿ ألػػ  القػػرب لىػػنؿ، فهػػذا فػػا  ظػػر 

الهقػهو عنػد اهلل محػنؿ، ومػو  ػدَّعا أل  ال فع، وأل  الصػدؽ، وألػ  
قػػدر ومقػػدار، و ػػراح  نػػن ي و نػػنفس لفػػدة ألػػ  لػػذح  أف لػػغ عنػػد اهلل 

الػػدار، فهػػذا دلهػػ  علػػى أ ػػغ م الػػوؼ ام ػػوار، ف هػػع   ػػوف لم الػػوؼ 
 ام وار عند اهلل قدر ومقدارص!!.

دال ػػ  أوجػػدلن اهلل فػػا شتػػنب اهلل، ولهَّنهػػن فػػا هنلػػغ ولقنلػػغ  ػػهد ن 
وجمَّعهن وقن هن ومفى على  ه هن الصنلحهو مو ع ػند اهلل، ر وؿ اهلل، 

فقػػس  هتػػى قػػنؿ قػػن لهم: نإذا  ػػمعت مػػو  ػػدَّعا أ ػػغ رأى ر ػػوؿ اهلل 
ذلػػك علػػى هنلػػغ، فػػمف شػػنف هنلػػغ  صػػ  إلػػى ذلػػك فهػػو ألػػ  لػػذلك، وإال 

 فهو م دوع وُمَل َّس علهغ فن قذح مو ذلك .
 نظػر إلػى رجػ   و حو  تحدث عو مقنمنت أل  الهقػهو، صعػنلوا لنػن
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 ((5555))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

 مػػو ألػػ  الفػػتي، ودال ػػ  فتحػػغ، والعةمػػنت التػػا ا ػػتن ط منهػػن الن ػػا 
 ، فقنؿ لغ:هنر    ، رأى الن ا أهوالغ ومقنمنصغ عند اهلل 

٤ْقَ   }} ٤ْقَ ًَ ٍَ   َح ِسثَتُ؟َح ِسثَتُ؟  ٣َ ٣َ   أَْطبَْحجَ أَْطبَْحجَ   ًَ ٍَ هَ  ً٘   أَْطبَْحجُ أَْطبَْحجُ : : هَ  ِٓ ْؤ ُٓ ً٘ ِٓ ْؤ   َحوًّ ،َحوًّ ،  ُٓ

 ٍَ ٍَ هَ  َّٕ : : هَ  َّٕ إِ َِّ   إِ ٌُ ُِ َِّ ٌُ ُِ   ٍٕ  َٔ ٍٕ إ٣ِ  َٔ َٔ   َحو٤ِوَتً،َحو٤ِوَتً،  إ٣ِ َٔ كَ َٔ ِٗيَ   ٤وَتُ ٤وَتُ َحوِ َحوِ   كَ َٔ ِٗيَ إ٣ِ ٍَ   ؟؟  إ٣ِ ٍَ هَ    َػَضكَجْ َػَضكَجْ : : هَ 

ِٖ   َْٗلِغ٢َْٗلِغ٢ ِٖ َػ ٤َْٗ ،  َػ ٤َْٗ ،وُذُّ مْثُ   وُذُّ َٔ مْثُ كَمَْظ َٔ َٜ ِس١،  كَمَْظ َٜ ِس١،َٗ َْٜشثُ   َٗ أَْع َْٜشثُ َٝ أَْع م٢َِّٗ  ٢ِِ٤َُْ،٢ِِ٤َُْ،  َٝ ًَ م٢ََِّٗٝ ًَ َٝ  

م٢َِّٗ  بَ ِد٣ً ،بَ ِد٣ً ،  َسب٢َِّسب٢ِّ  بَِؼْشػِ بَِؼْشػِ  ًَ م٢ََِّٗٝ ًَ َٝ   َِ ْٛ َ َِ بِم ْٛ َ َُْجَّ٘تِ   بِم َُْجَّ٘تِ و َُْجَّ٘تِ   ك٢ِك٢ِ  و َُْجَّ٘تِ و ،  و َٕ ٞ ُٔ ،٣َخََ٘ؼَّ َٕ ٞ ُٔ   ٣َخََ٘ؼَّ

 َِ ْٛ أَ َٝ َِ ْٛ أَ َٕ   وَُّ٘ سِ وَُّ٘ سِ   ك٢ِك٢ِ  وَُّ٘ سِ وَُّ٘ سِ   َٝ بُٞ َٕ ٣َُؼزَّ بُٞ ٍَ   ٣َُؼزَّ ٍَ كَوَ  ،  أََطْبجَ أََطْبجَ : :   وَُّ٘ب٢ُِّ وَُّ٘ب٢ُِّ   كَوَ  ّْ َُْض ،كَ  ّْ َُْض   كَ 

  ٖ ِٓ ْؤ ُٓ  ٖ ِٓ ْؤ سَ   ُٓ َّٞ سَ َٗ َّٞ َٗ   ُ ُ َّللاَّ ِْبَُٚ   َّللاَّ ِْبَُٚ هَ {{هَ
2727

  

ألػػػ  لػػػذا المقػػنـ إذا ُ ػػػئلوا فت ػػػوف  ”َهنرِ َػػُ ص  َػػػن َأْصػػػَ ْحتَ  َشْهػػعَ "
اسجنلػػػػ  لمػػػػن علهػػػػغ القلػػػػوب، ومػػػػن علهػػػػغ امهػػػػواؿ فػػػػا متنلعػػػػ  الح هػػػػب 

 .المح وب
 ولػذلك لػػو  ػملت أى اػػ ت: شهػػع هنلػكص إذا قػػنؿ: الحمػػد هلل
المػػنؿ شمهػػر وال هػػر شمهػػر، فهػػذا مػػو ألػػ  الػػد هن، ولػػذا مػػن  فػػغلغ، ولػػو 
قنؿ: الحمد هلل هصلت على و هف  عنلهػ ، ومنحػ  ش هػرة، فهػذا مفػغوؿ 
لنل نح، وإذا قنؿ: الحمػد هلل النػا هصػ  علػى شػذا وااخػر هصػ  علػى  
شذا، فهذا مفغوؿ لنلذر  .... ول ذا، لذح دال ػ ، وإف شن ػت ال صُغنػا 

فػػا الفػػهاد، له  ػػر اس الػػنف لمػػن ألهمػػغ  أ الػػذي وضػػعغ اهلل عػػو الضػػو 
 لغ فا لذح امشواف. اهلل 

                                                 
 ٓغ٘ذ وُبضوس، ٝٓغ٘ذ وُشٜ ب ػٖ أٗظ  7ٕ
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 ((5656))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

 َأْصػَ ْحتُ  "فهقػوؿ:  َهنرِ َػُ ص  َػن َأْصػَ ْحتَ  َشْهعَ ":  قوؿ لغ الن ا 
شمػن ُروي عػنهم، وشمػن أخ ػر   مع أف أصػحنب ر ػوؿ اهلل  " َهقَّن ُمْهِمًنن

ب  عػػنهم، شػػنف إذا ُ ػػئ  فػػا نقػػوت القلػػو  اسمػػنـ ألػػو  نلػػب الم ػػا 
أهػػدلم: أمػػهمو أ ػػتص  توقػػع، م ػػغ إذا قػػنؿ: أ ػػن مػػهمو فقػػد جػػـز علػػى 
مػػػػػػوالح، وهالػػػػػػو ال نصمػػػػػػ  ال  علمػػػػػػغ إال هضػػػػػػرة اهلل، وشػػػػػػن وا   فػػػػػػوف 
ال نصمػػ ، وإذا قػػنؿ: لالػػت لمػػهمو، فقػػد شػػذَّب لمػػن لػػو علهػػغ، م ػػغ آمػػو 

قػوؿ الرجػ  مػنهم: لنهلل و قـو لمن شلَّفغ لغ موالح، وأخهراً وصػلوا إلػى أف  
مػػهمو إف اػػنأ اهلل، فُهقػػدـ المفػػهئ  مػػع اس مػػنف م ػػغ ال  ػػدري أى امػػرئ 

 .مهمن شنف ام غ لم ُ  تم لغ عند لقنأ رلغ 
 رج  مو ام  هنأ  قوؿ:

            (343)يتسف  
نً و ُلحقػػػغ لػػػذا رجػػػ  مػػػو ام  هػػػنأ  ىلػػػب مػػػو اهلل أف  توفػػػنح مالػػػلم

 شنف  ُ مر مو قوؿ:  لنلصنلحهو!! وإمنمنن و  هنن 
وَِِّبَ   ٣َ ٣َ   }} وَِِّبَ ُٓ ُْوُُِِٞب،  ُٓ ُْوُُِِٞب،و ِْب٢ِ  ثَبِّجْ ثَبِّجْ   و ِْب٢ِهَ {{ِد٣َِ٘ي ِد٣َِ٘ي   َػ٠ََِػ٠َِ  هَ

2525
  

وعلَّم مػو هولػغ ومػو لعػدح و حػو مػنهم إلػى  ػـو الػد و، ل ػو لػذا 
ال إذاً  "َهقَّػػن ُمْهِمنًػن َأْصػػَ ْحتُ "الرجػ  أجػنب لم ػػغ مػو ألػػ  الهقػهو، فقػنؿ: 

ال ـز فا لذا المقنـ إال مل  الهقهو، أمن ألػ  التلػو و فػة  ن غػا   وز 
                                                 

 عٖ٘ وُخشٓز١ ٝوبٖ ٓ جت ٝٓغ٘ذ وإلٓ ّ أحٔذ ػٖ أٗظ  3ٕ
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 ((5757))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

، ألػ  الهقػهو لػم الػذ و وصػلوا أف   زموا لفاأ على رب العػنلمهو 
 إلى علم الهقهو، أو عهو الهقهو، أو هق الهقهو:

                  
                  

          . نالت ن ر .نالت ن ر  

 !!!واس النف  ظ  فا  ر ق اهلل صلمهذًا 
  نلػػد و  نلػػد و ت مػػ  لحػػرص ل مػػنؿ الع ود ػػ ، و حػػرص علػػى 
عدـ  هور لدوات النفس ولممهن، أو لزوغ ألواألن، أو  هور اهواصهن، 

 الغ هتى  ص  إلى مقنـ الهقهو:و   ي جمنح  ف

                الح ر .الح ر .ٜٜٜٜنن  

 والهقهو مقنـ المواجهنت، أف  رى عهن نً:

            
            ام عنـ ام عنـ نن  

الهقػػػػػهو ألػػػػػ  ال فػػػػػع الُمحصػػػػػو لحصػػػػػوف  ػػػػػهد امولػػػػػهو  ألػػػػػ 
وااخر و، ل ػو لػو وصػ  لل فػع ولػو  هػر محصػو فرلمػن  ػزؿ، ورلمػن 

 !!  ض ، ورلمن    ، ورلمن   ت 



8383الهتاب الهتاب               مكامات املكسبني     مكامات املكسبني               الػيخ فوشى حمند أبوشيدالػيخ فوشى حمند أبوشيد

 ((5858))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

 ػػن لنػػنح، فقػػد أصػػ ي  فػػمذا ُهص ػػو ال فػػع لحصػػوف ر ػػوؿ اهلل 
 لمقنـ اس قنف. مو أل  الفتي امعظم، وأشرمغ اهلل 

  عالمات اليكنيعالمات اليكني
أف  فػػػرح لمػػػو هولػػػغ مػػػو ألػػػ  الالػػػهمهن وال فػػػع  ن ػػػا أراد ال

 َفَمػػػن َهِقهَقػػػً ، ِإ َمػػػنفٍ  ِلُ ػػػ    ِإفَّ  "لػػػذح الػػػدالالت ولػػػذح العةمػػػنت فقػػػنؿ: 
لذا لو الىر ػق إلػى الهقػهو، فص ْصػغ، وادر ػغ، وامػة  ”ص ِإ َمنِ كَ  َهِقهَق ُ 

لػػغ، واعمػػ  لػػغ، ص ػػو مػػو أللػػغ، وصفػػوز لنلفضػػ  الػػوارؼ لمػػو مفػػى علػػى 
 لذح أوؿ عةم . ”الدُّ ْػَهن َعوِ   َػْفاِلا َعَزَفتْ "إف انأ اهلل، قنؿ: لد غ 

  الصٍدالصٍد
أوؿ عةمػػ  مػػو عةمػػنت  ػػلوؾ الىر ػػق، وأف لػػذا الرجػػ  لػػدأ فػػا 

زلػداً فػا الػد هن، ف ػ  مػو  ػدَّعا  منهج ألػ  التحقهػق: أف  هصهػغ اهلل 
وال العنن  ، وش  مػو  ػدَّعا الوال ػ ، وص ػدح  نػنفس لفرا ػ  علػى الػد هن، 

  نلا مو هػةؿ أو مػو هػراـ، فػنعلم أف لػذا المالػ هو مضػحوؾ علهػغ، 
 :و ه رج مو الد هن خنلا الوفنض، قنؿ 

{{   ْٖ َٓ ْٖ ََ   ؽََِبَ ؽََِبَ   َٓ َٔ ََ َػ َٔ ٤َْٗ   َػ ٤َْٗ وُذُّ َِ   وُذُّ َٔ َِ بَِؼ َٔ َٔ   و٥ِخَشةِ و٥ِخَشةِ   بَِؼ َٔ كَ   و٥ِخَشةِ و٥ِخَشةِ   ك٢ِك٢ِ  َُُٚ َُُٚ   كَ

 ْٖ ِٓ ْٖ {{َِٗظ٤ٍب َِٗظ٤ٍب   ِٓ
2121

  

جعػػ   أوؿ اػػرط لمػػو أراد أف  الػػلك  ر ػػق اهلل الزلػػد، و  هنػػن 
                                                 

 ٓغ٘ذ وُشٜ ب، ٝوُضٛذ صطلت وُضوٛذ٣ٖ ػٖ أُب٠َ بٖ ًؼب  5ٕ
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 ((5959))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

 :نً لمح   الحق ومح   ال لق، فقنؿ الزلد    
َٛذْ   }} َٛذْ وْص ٤َْٗ ،  ك٢ِك٢ِ  وْص ٤َْٗ ،وُذُّ ُ   ٣ُِحبُّيَ ٣ُِحبُّيَ   وُذُّ ُ َّللاَّ َٛذْ     َّللاَّ وْص َٛذْ َٝ وْص َٝ   َٔ َٔ ك٤ِ   أ٣َِْذ١أ٣َِْذ١  ك٢ِك٢ِ  ك٤ِ

{{وَُّ٘ ُط وَُّ٘ ُط   ٣ُِحبُّيَ ٣ُِحبُّيَ   وَُّ٘ ِط،وَُّ٘ ِط،
1414

  

 .إذف   ب الحب فا لذا الم نؿ الزلد
وشلمػػ  الزلػػد معننلػػن التػػرؾ، مػػن الػػذي  زلػػد فهػػغص ومػػن الػػد هن التػػا 

الػػد و والػػد نأة، ف ػػ  اماػػهنأ الد هػػ ، واماػػهنأ   زلػػد فههػػنص الػػد هن مػػو
الد هئ  مو الد هن، ل و  الحنج  لهالت مو الد هن، فم ن أهتػنج إلػى  عػنـ 
موالدي، فم عى ل الب لذا القوت، لػذا لػهس مػو الػد هن، مػن داـ مػو 
هةؿ ولفرع ذي ال ةؿ واسشراـ، أو أ عى لتحصػهو  فالػا لػنلزواج، 

 فهذا لهس مو الد هن.
الػػد هن وضَّػػحهن اهلل فػػا شتػػنب اهلل وعػػدَّدلن وقػػنؿ فػػا اػػم هن  ل ػػو

 هتى  عرفهن شلنن:

                    
              

              آؿ عمراف آؿ عمراف   ٗٔٗٔنن  

 لذح الممنف فا خمس فقنؿ: لهالأ  من ه ، واختصر اهلل 
                                                 

 عٖ٘ وبٖ ٓ جت ٝوُح ًْ ك٢ ؤُغخذسى ٝوُطبشو٢ٗ ػٖ عَٜ بٖ عؼذ  ٖٓ
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 ((6060))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

                    
          (24)احلديد  

 واختصر ال مال  فا إ نهو:

              (15)حممد  

واختصػػػر اس نػػػهو فػػػا واهػػػدة، ولػػػا المهمػػػ  التػػػا صحػػػرص علههػػػن 
 وص نلد  فالك فههن:

                       
            (.)النازعات  

الػػػػد هن صالػػػػنوي الهػػػػوى، واص ػػػػنع الهػػػػوى، ولػػػػذلك قػػػػنؿ لعػػػػض  اً إذ
 الصنلحهو: نمو اص ع الهوى فقد لوى، ول   داأ دواأ إال الهوى .

إذف اس الػػنف  تعػػن ى شػػ  اػػاأ فػػا امشػػواف، إف صعن ػػنح لنفالػػغ، 
صعن هغ رضػنأ اهلل، أو على َلْدى مو شتنب رلغ، ومو ُ نَّ    هغ،  رجوا مو 

ر    شر م  فا المهعند  ـو لقهػنح، فهػذا لػهس مػو الػد هن، وإف صعػن ى أى 
أمر لفهوة، أو لحظ خفا أو جلػا، أو لر  ػ  فن هػ ، أو لمصػلح  زا لػ ، 
أو لمنفعػ   هػر دا مػػ  .. هتػى إف شػػنف لػذا اممػػر مػو أمػػور ااخػرة فهػػذا 

لنهػػ ، وضػػ ط النهػػ  اممػػر أصػػ ي لػػوى، والػػذي  ضػػ ط شػػ  لػػذح اممػػور ا
 علهغ صحقهق اممنه ، من  هتك فا ش  أمرص.
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 ((6161))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

والزالػػػد لػػػهس الػػػذي ال  ملػػػك، فرلمػػػن ال  ملػػػك ل ػػػو  تىلػػػع إلػػػى 
 اماهنأ و ود امتةشهن، فمى زلد لذاص!

ل ػػػو الزالػػػد الػػػذي  ملػػػك اماػػػهنأ وال صالػػػ و قل ػػػغ، قػػػنؿ رجػػػ  
ر لػػو : الزالػػد عمػػ:  ػػن زالػػد، فقػػنؿ لالػػهد ن ع ػػد اهلل لػػو الم ػػنرؾ 

م غ  ملك الد هن شلهن وال  نفػغ  لهػن،  –وشنف معنصراً لغ  –ع د العز ز 
 أمن أ ن ففهمن زلدتص!.

فمػػػو  ػػػدَّعا الزلػػػد وال  ملػػػك مػػػو أمػػػور الػػػد هن اػػػهئنً!! فػػػمى زلػػػد 
لذاص! ل و الزلد الحقهقا للصنلحهو والعنرفهو لهس لػو هتػى أف  زلػد 

لذح الدرج  لهالت لنلعلهػ ،  فا الد هن  ل نً لمننزؿ ااخرة، فم هم  عدوف
 .وإ من  زلد فا ش  من فا امشواف ر    فا رضن هضرة الرهمو 

فػػػة لػػػد لم الػػػنف إف أراد أف   ػػػوف مػػػو ألػػػ  صػػػػدؽ اسرادة، أف 
 الهىر علػى لػواح، ولػوى  ز ػنت  فالػغ ،وعلػى  ل ػنت هالػغ وجالػمغ، 

 :وال  تعلق قل غ وال  المي لدخولغ إال لرلغ 
  ُالالالالُٚالالالالٚ  حؼِالالالالن ب ُوِالالالالب ؿ٤الالالالش إ  حؼِالالالالن ب ُوِالالالالب ؿ٤الالالالش إ

  
  هالالالذ حجِالالال٠ كالالال٢ وُؼالالال ٤ُٖٔ ػالالالكٙهالالالذ حجِالالال٠ كالالال٢ وُؼالالال ٤ُٖٔ ػالالالكٙ

  
وقػػػد  زلػػػت   ػػػمع ر ػػػوؿ اهلل   ػػػهد ن ع ػػػد اهلل لػػػو مالػػػعود 

 :  علهػغ آ ػنت شر مػ  مػو شتػنب اهلل  تلػو قػػوؿ اهلل            
            ((362362))ف  ػػػػى، فقهػػػػ  لػػػػغ: لِػػػػَم  ،آل عمرررر ا((آل عمرررر ا

و أصػػحنب ر ػػوؿ اهلل مػػو  ر ػػد الػػد هن ص  ػػاص قػػنؿ: لػػم أشػػو أعلػػم أف مػػ
 هتى  زلت لذح اا  .
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 ((6262))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

لعػػػد ذاؾ لقػػػروف،  ػػػمع القػػػنريأ   ػػهدي ألػػػو  ز ػػػد ال الػػػىنما 
 قػػرأ لػػذح اا ػػ  فصػػرخ، فقهػػ  لػػغ: لِػػَم صػػرختص قػػنؿ: أمػػن  ػػمعتم لػػذا 

  العتػػػنب، قػػػنلوا: أى عتػػػنبص قػػػنؿ:  قػػػوؿ اهلل صعػػػنلى:            
                         !فم و مو  ر د اص 

 لهالأ القل  القلهل  مو أل  الفتي ومو أل  الهقهو.
للههػود  لهس معنى ذلك أف  تػرؾ الػد هن "الدُّ ْػَهن َعوِ   َػْفاِلا َعَزَفتْ "

ورضػػػواف اهلل  لهتح مػػػوا فهنػػػن، ول ػػػو شمػػػن شػػػنف أصػػػحنب ر ػػػوؿ اهلل 
ص علهن فا قلولنن   تػنجروف  علههم  قولوف: ناللهم اجعلهن فا أ د نن وال

هلل فهمخػػػذوا مػػػن  حتػػػنجوف إلهػػػغ مػػػو النفقػػػنت فػػػا لػػػذح الت ػػػنرة، وال ػػػنقا 
 رصدو غ هلل، فمذا جنأ أمر  هم اهلل  نرعوا إلى ال ر  معنً فا رضنح ج  
فػػا عػػةح، وأ ػػتم صعلمػػوف لػػذا الصػػنع فػػا عممػػنف لػػو عفػػنف، و ػػعد لػػو 

 وأرضنلم. ألا وقنص، وع د الرهمو لو عوؼ، وه ن نصهم 
 رفػ  عػهو،  ػهد ن  لحػ     مع المنؿ ل و ال  فغلغ عو اهلل 
 –شمػػػن ورد فػػػا الروا ػػػنت   –ال هػػػر ااػػػترى هد قػػػ  ووقػػػع  صػػػلا فههػػػن 

فالمع صوت  ػن ر جمهػ  اػغلغ لحظػ  فػا الصػةة، فػذلب فػوراً عقػب 
الصػػةة إلػػى ر ػػوؿ اهلل، وقػػنؿ:  ػػن ر ػػوؿ اهلل لقػػد  ػػمعت صػػوصنً اػػ هنً 

أ ن فا هد قتا فا الصةة ففػغلنا لحظػ  عػو اهلل، لىن ر صوصغ عذب و 
ولػػذا ذ ػػب أهػػس لوقعػػغ شػػم نا ألقهػػت فػػا جهػػنم، وال أرى ص فهػػراً لهػػذا 
الذ ب إال أف صضع لذح الحد ق  فػا  ػ ه  اهلل جػ  فػا عػةح!! قػـو لػم 



8383الهتاب الهتاب               مكامات املكسبني     مكامات املكسبني               الػيخ فوشى حمند أبوشيدالػيخ فوشى حمند أبوشيد

 ((6363))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

  فتغلوا لنلد هن عو اهلل  رف  عهو وال أق .
فههػن شمػن شػنف  فلهس الزلد فا الد هن أف  ترؾ الد هن، ول و  العى

  العى أصحنب ر وؿ اهلل،  هر أ نن شمن قنؿ اهلل:

                        
      النور .النور .ٖٖٚٚنن  

الرجػػ  مػػنهم شػػنف  نػػنوؿ لمصػػنلع  د ػػغ ال ضػػنع  لمػػو هولػػغ، وقل ػػغ 
، وال  فػػػػغلغ ذلػػػػك عػػػػو ذاؾ، ولػػػػذا مػػػػن اهلل  مفػػػػغوؿ لنل لهػػػػ  لػػػػذشر

 الػػمهغ الفػػنرؽ ال ػػنمع، أو  الػػمهغ ألػػو العهنػػهو، أو صػػنهب المفػػهد و، 
أو صػػنهب المفػػرلهو، م ػػغ ال  فػػغلغ اػػمف عػػو اػػمف، ال  فػػغلغ الحػػق 
عػػو المالػػئولهنت التػػا شلَّفػػغ لهػػن  حػػو ال لػػق، وال  فػػغلغ ال لػػق  رفػػ  

 .عهو عو ذشر الملك الحق 
، فقػػػد شػػػنف صنػػػنـ عهنػػػغ لتم ػػػا لالػػػهد ن ر ػػػوؿ اهلل ولػػػذا شمػػػنؿ ا

وقل غ ال  ننـ، وشنف ال  قـو إال علػى ذشػر، وال   لػس إال علػى ذشػر هلل، 
 وال  تحرؾ إال على ذشر لموالح ج  فا عةح.

اجعػػ  القلػػب هلل، وال الػػم ل لػػق اهلل، وال هفهػػ  التػػا  ػػتم صحقهػػق 
إف اػػػنأ اهلل، أى ال ذلػػػك لهػػػن  ػػػهتواللن اهلل إذا صػػػدقت النهػػػ  والعز مػػػ  

صقػػػ : شهػػػع أوفػػػق لػػػهو لػػػذا وذاؾص ل ػػػو اق ػػػ  علػػػى اهلل، واعػػػـز عزمػػػنً 
 أشهداً:
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 ((6464))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

                (1)الطالق  
فػػمف اهلل  ػػهعهنك و قو ػػك، هتػػى ص مػػع لػػهو المفػػهد و، وصفػػرب 

ف لػػذح لنلمفػرلهو، وص ػوف مػػو ألػ  لػػنصهو النظػرصهو، ولػػذ و العهنػهو، م
ُ ػػنَّ  الن ػػا الراػػهد فػػا أصػػحنلغ ال ػػراـ رضػػواف اهلل ص ػػنرؾ وصعػػنلى عػػنهم 

 أجمعهو.
ل ػػو هقهقػػ  الزلػػد أف اس الػػنف  قػػـو لمػػن شلَّفػػغ لػػغ الواهػػد، و ىلػػع 
ل   مػن علهػغ فػا الػد هن مػو مالػئولهنت، وفػا  فػس الوقػت ال  غفػ  عػو 

  نع  اهلل ومتنلع  الح هب  َػَفاَلنً وال أق .
د د أهواؿ  لفنن الصنلي رضواف اهلل علههم التػا لذح لنختصنر ا

 حػػو فػػا أَمػػس  الحنجػػ  إلههػػن فػػا لػػذا الزمػػنف، ال  حتػػنج إلػػى مػػو  ه ػػر 
الػػػد هن وال لػػػداف و قػػػهم فػػػا الود ػػػنف وفػػػا الصػػػحراأ، أو فػػػا المالػػػنجد، 

 :الح هب  وقد قنؿو ترؾ الد هن، مف لذح رلنلنه  
{{   َّٕ َّٕ إِ َ   إِ َ َّللاَّ بَ ٤َِّٗتِ بِ ُشَّ بِ ُشَّ   أَْبَذََُ٘ أَْبَذََُ٘   هَذْ هَذْ   َّللاَّ بَ ٤َِّٗتِ ْٛ َُْحَ٘ل٤َِّتَ   ْٛ َُْحَ٘ل٤َِّتَ و َحتَ   و ْٔ َحتَ وُغَّ ْٔ {{وُغَّ

1313
  

وال  ر ػػد مػػو  نفػػغ  لنلػػد هن الد هػػ  لنل لهػػ  هتػػى  عمػػى عػػو  ػػواأ 
الالػػ ه  فهضػػ  و ػػزؿ، و  ػػوض المعضػػةت، و رشػػب الصػػعب فػػا  ػػ ه  
صحصػػػػه  امقػػػػوات وامرزاؽ، والوصػػػػوؿ إلػػػػى مػػػػن  صػػػػ وا إلهػػػػغ فػػػػا لػػػػذح 

لػػػػو الػػػػذي ورَّط الحهػػػػنة، إف شػػػػنف مػػػػو هػػػػةؿ أو مػػػػو هػػػػراـ، مف لػػػػذا 

                                                 
 ٓؼجْ وُطبشو٢ٗ ػٖ عؼ٤ذ بٖ وُؼ ص  ٖٔ



8383الهتاب الهتاب               مكامات املكسبني     مكامات املكسبني               الػيخ فوشى حمند أبوشيدالػيخ فوشى حمند أبوشيد

 ((6565))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

م تمعنػػػن، وجعػػػ  هنلنػػػن ااف علػػػى  هػػػر مػػػن  ُػػػراـ، ل ػػػو  ر ػػػد فػػػا لػػػذح 
اا ػػنت رجػػنؿ قلػػولهم مػػع اهلل صفػػنلد، و فو ػػهم مػػع خلػػق اهلل فػػا لػػذح 

 امجالنـ ص نلد:
غالالالالال ْٜٓ ٝوُؼالالالالالشػ غالالالالال ْٜٓ ٝوُؼالالالالالشػ كالالالالال٢ وْلسع أجكالالالالال٢ وْلسع أج

  ٓوؼالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذْٛٓوؼالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذْٛ

  

  هِالالالالالالالٞبْٜ طالالالالالالاللج َّٝللا ٛ د٣ٜالالالالالالال هِالالالالالالالٞبْٜ طالالالالالالاللج َّٝللا ٛ د٣ٜالالالالالالال 

  ظطل٠ ٝٛالْظطل٠ ٝٛالْٔٔششع وُششع وُــْٛ وُشٔٞط ُْٛ وُشٔٞط ُ  

  
  ٜالالال ٜالالال ٣٣ٓجشٓجش  عالالالل٤٘ت وُٞطالالالَ بغالالالْ َّللاعالالالل٤٘ت وُٞطالالالَ بغالالالْ َّللا

  

  مثاز الصٍدمثاز الصٍد
مػػو  ُ ػػػَرـ لهػػذا المقػػػنـ   ػػوف مػػػو ور ػػ  الح هػػػب المصػػىفى علهػػػغ 
أفضػػػػ  الصػػػػةة وأصػػػػم الالػػػػةـ، وعةمنصػػػػغ فػػػػا  فالػػػػغ أف  فػػػػعر لحػػػػةوة 
الىنعػػػ ، وأف  تػػػذوؽ هػػػةوة اس مػػػنف، وأف   ػػػد فػػػا قل ػػػغ دا مػػػنً وألػػػداً 
 فػػهج ووجهػػب وهنػػهو وعفػػق ولهػػنـ إلػػى هضػػرة الػػرهمو، ال  نتهػػا وال 

 ع على مدى الزمنف.  
ل  دا منً  ز ػد اػوقغ، و نمػو صوقػغ، وال  نىفػه لههػب  هػراف الحػب 
فػػا فػػػهادح، وشػػػمف قل ػػػغ لظػػى مػػػو  ػػػنر المح ػػػ  المفػػتعل  فهػػػغ إلػػػى خنلقػػػغ 
ولنر ػػػغ، وال  حػػػس لهػػػذا الفػػػوؽ وال   نلػػػدح إال لػػػو، وال  فػػػعر لػػػغ مػػػو 
هػػنً،  عند ػػغ، وال هتػػى مػػو  الػػنمتغ ممػػو هولػػغ، م ػػغ   عػػ  لػػذا  ػػراً خف

 ، صصد قنً لقوؿ اهلل:و وراً جلهنً فا فهادح  حو خنلقغ ولنر غ 

                (51.)الشع اء  
فمذا اعر اس النف فا لحظ  أ غ ال   ػد للىنعػ  هػةوة، وال   ػد 
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 ((6666))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

 عمػنً، فػهعلم علػم  أ النً، وال   د لتةوة شتػنب اهلل  لمننجنة اهلل 
ل ػػغ لػػغ آفػػ ، وأصػػ ي  ػػقهم، ولػػذلك ع ػػز عػػو صػػذوؽ  نعػػ  الهقػػهو أف ق

 .اهلل، وشةـ اهلل، وهد ت ه هب اهلل ومصىفنح 
عػػو  فػػمذا فقػػد ال فػػوع، وإذا ع ػػز فػػا القهػػنـ لػػهو  ػػدى اهلل 

الحضػػػػور فػػػػنعلم أ ػػػػغ  حتػػػػنج إلػػػػى جراهػػػػ  ا تئصػػػػنؿ،  التئصػػػػ  الػػػػد هن 
  وزلرصهػػػػػن واػػػػػهوصهن مػػػػػو مه ػػػػػ  قل ػػػػػغ و مػػػػػرة فػػػػػهادح:              

          ((0707 احلجرر احلجرر)) .َعَزفَػػتْ " نػػزع شػػ  ذلػػك مػػو الصػػدور 
مػػنذا شن ػػت النته ػػ ص أهػػسَّ لحػػةوة اس مػػنف، واػػعر  "الػػدُّ ْػَهن َعػػوِ   َػْفاِلػػا

ال َش َػد وال م نلػػدة،  "لَْهِلػا َوَأْ ػَهْرتُ   َػَهػنِري، فََمْ َمػْمتُ "للػذة المننجػنة: 
ص د مػنهم مػو شػنف ُ صػر علػى اال ػتزادة، وإ من هةوة و ةوة، ولذلك 

  فػػغ و ػػردح إلػػى القلػػ ، و قػػوؿ:  ػػن ر ػػوؿ اهلل إ ػػا أقػػوى علػػى  والن ػا 
أشمػػػر مػػػػو لػػػػذا، لمػػػػن   ػػػػد مػػػػو الحػػػػةوة فػػػػا فػػػػهادح عنػػػػد القهػػػػنـ لهػػػػذح 

 .امعمنؿ، لعد صةح النه  للواهد المتعنؿ 
  مكاو املساقبةمكاو املساقبة

لع ػػد لمقنمػػنت والعةمػػ  التػػا لػػا خػػتم الرلولهػػ  فػػا صػػةح لػػذا ا
الوال ػػ  اسلههػػ : أف   ػػتم اهلل قل ػػغ ل ػػتم المراق ػػ  وال فػػه  ل ػػةؿ اهلل 

 وعظم  اهلل، هتى   وف متحققًن  نلراً ولن ننً لقوؿ اهلل:
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 ((6767))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

                      
                        
                       (7.)اجملادلة  

 فػػعر دا مػػنً أ ػػغ مػػو رلػػغ قر ػػب، وإذا  ػػنداح  حػػس أ ػػغ لػػغ م هػػب، 
 الػمع شةمػغ،  وعندمن  ننجا اهلل  فعر داخلهنً وقل هنً ولن نهػنً أف اهلل 

 صػػر خوافهػػغ، و هػػهم عفػػقنً هتػػى شم ػػغ  الػػمع لػػُمذف قل ػػغ شػػةـ خنلقػػغ و ُ 
 ػػػهد ن ألػػػن ل ػػػر، و ػػػهد ن عمػػػر  تلػػػواف شتػػػنب اهلل  ولنر ػػػغ، رأى الن ػػػا 

 وشػػػنف  ػػػهد ن ألػػػو ل ػػػر  تلػػػو لصػػػوت خنفػػػت، و ػػػهد ن عمػػػر  تلػػػو ،
 :لصوت جهوري، فقنؿ ملا ل ر 

{{   َْ ُِ َْ ٍَ   حَُخ كُِج؟حَُخ كُِج؟  ُِ ٍَ هَ  غُ   إ٢ِِّٗإ٢ِِّٗ: : هَ  ِٔ غُ َْلُْع ِٔ ْٖ   َْلُْع َٓ ْٖ ٍَ   َٗ ِج٢،َٗ ِج٢،أُ أُ   َٓ هَ  َٝ ٍَ هَ  شَ   َٝ َٔ شَ ُُِؼ َٔ   ُُِؼ

 : : َْ ُِ َْ َٜشُ   ُِ َٜشُ حَْج ٍَ   بِوَِشوَءحَِي؟بِوَِشوَءحَِي؟  حَْج ٍَ هَ  ،  أُْكِضعُ أُْكِضعُ : : هَ  َٕ ٤ْطَ  ،وُشَّ َٕ ٤ْطَ  أُٝهِعُ   وُشَّ أُٝهِعُ َٝ َٝ   َٕ ْعَ٘  َٞ ُْ َٕ و ْعَ٘  َٞ ُْ و

}}
1212

  

لػػػػذا مقػػػػنـ ولػػػػذا مقػػػػنـ، وهتػػػػى  عػػػػرؼ قهمػػػػ  مػػػػو وصػػػػلوا ِلَعل ػػػػا 
 : َلْ رٍ  مَِلا المقنمنت فا عدـ ا تغنن هم عو المراد قنؿ الن ا 

ْٖ   وْسكَغْ وْسكَغْ } }  ِٓ ْٖ حِيَ   ِٓ ْٞ حِيَ َط ْٞ ٍَ   ٤ْئً ،٤ْئً ،شَ شَ   َط هَ  َٝ ٍَ هَ  شَ   َٝ َٔ شَ ُُِؼ َٔ   َش٤ْئً َش٤ْئً   وْخلِغْ وْخلِغْ : :   ُُِؼ

}}
1111
..  

                                                 
 ٓغ٘ذ وإلٓ ّ أحٔذ ٝعٖ٘ وُب٤ٜو٢ ػٖ ػ٢ِ بٖ أب٢ ؽ ُب  ٕٖ

 ٓخخظش ه٤ ّ و٤َُِ ُِٔشٝص١ ،ٝكؼ ئَ وُوشإٓ ُِو عْ بٖ عكّ ٖٖ
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 ((6868))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

هتػى مػو وصػ  ِلَعل ػا المقنمػنت  حتػنج إلػى المراػد، ولػذلك قػنؿ 
: نلو  و أشم   نلك فا  ر قا لػذا أ ػغ ا ػتغنى إمنمنن ألو العزا م 

عػػو المراػػد وعػػو اسخػػواف فقػػد ضػػ  وأضػػ   شهػػع  الػػتغنا وال منتهػػى 
 ص!.ل منالت اهلل، وجمنالت اهلل 

إذف العةمػ  التػػا لنػػن فػا لػػذا اس الػػنف: أف  ػراح زالػػداً فػػا الػػد هن، 
ال ُصىػػػػرؼ عهنػػػػغ اػػػػهواصهن وال اػػػػ هنصهن، وإذا اخت ر ػػػػنح لهػػػػن   ػػػػد عنػػػػدح 
الهقػػػهو، ولػػػذلك شػػػنف الصػػػنلحوف   ت ػػػروا المر ػػػد و فػػػا لػػػدا نصهم لهػػػذح 

شػنف  قػوؿ: نأوؿ اػاأ   ت ػر لػغ مر ػد ن   اماهنأ، اسمنـ ألػو العػزا م 
 ، فمف وقع فا اراشغ فة  صلي لصح تنن .المنؿ

والعةم  التا لنلنال   لنفالغ إف شنف صندقنً فا أهوالغ: أف  راقػب 
أهوالػػغ فػػا المننجػػنة، وفػػا ذشػػر اهلل، ولػػهو  ػػدى اهلل، وعنػػد صػػةوة شتػػنب 
اهلل، لػػ  عنػػدح إعػػراضص لػػ  عنػػدح صػػدودص لػػ  عنػػدح  ػػهوص لػػ  لنػػنؾ 

ورص و هػر ذلػك، فػمذا وجػد  فل ص ل  لننؾ  الهنفص ل  لننؾ عدـ هضػ
ااأ مو ذلك  ذلب إلى الى هب، و عػرض علهػغ  متػغ، و مخػذ لماػنرصغ 

  هتى  مصهغ الففنأ، وعةم  الففنأ:                         
صػػػػنهب القلػػػػب الالػػػػلهم لػػػػو صػػػػنهب الػػػػذوؽ المالػػػػتقهم،  الشررررع اء(الشررررع اء(5151))

 .وصنهب المننجنة مع هضرة ال ر م 
صػػػ ي مػػػو المقػػػرلهو ومػػػو الصػػػنلحهو: أف   ػػػد قل ػػػغ وعةمػػػ  أ ػػػغ أ

 تقلػػب دا مػػنً لػػهو  ػػدى ُمقل ػػغ،  قػػع دومػػنً  ظػػر قل ػػغ علػػى الحػػق ق ػػ  أف 
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 ((6969))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

صقػػػػع عػػػػهو جالػػػػمغ علػػػػى ال لػػػػق، ال  راقػػػػب ال لػػػػق إال لعػػػػد أف  راقػػػػب 
 ، ودا منً معغ قوؿ اهلل:الحق، و نظر إلى الحق 

              (0)احلديد. 

إذا ا تق  التعنم  مع اهلل، وأص ي اس الػنف  تعنمػ  مػع مػوالح هتػى 
فا أمور لذح الحهػنة، هتػى فػا اػهواصغ التػا ال ِ نػى لػغ عنهػن، هتػى فػا 
ضػػروراصغ التػػا ال  الػػتىهع أف  الػػتغنا عنهػػن، أ ضػػنً  تعنمػػ  فههػػن مػػع اهلل 

. 
فػػػا شػػػ  أمػػػر،  فػػػهد  ػػػد اهلل لػػػا التػػػا صعىهػػػغ إذا   فػػػهد اهلل 

لو الػذي  ىعمػغ إذا وجػد   د مو ال لق إلهغ،  فهد اهلل  امتدت أى
لػو الػذي  وجهػغ، ولػو الػذي  حند ػغ،  أى  عنـ ُمدَّ إلهغ،  فهد اهلل 

: نلقػى لػا  ة ػوف هتى وص  الحنؿ فا مقنـ قنؿ فهغ اسمنـ ال نهد 
عنمػػػنً أخن ػػػب الحػػػق فػػػا ال لػػػق، وال لػػػق  ظنػػػوف أ ػػػا أصحػػػدث معهػػػم  

، وشةمػػغ مػع ال لػػق   ػػوف لنػػن إاػػنرات ولػػهس أصػ ي صعنملػػغ شلػػغ مػػع اهلل
ع ػػنرات، و قولػػػوف علهػػغ: فػػػةف مػػػو ألػػ  اساػػػنرة، لمػػنذاص م ػػػغ  حػػػدث 
الحػق، وإف شػػنف  نظػر إلػػى ال لػق، فم ػػغ دا مػنً وألػػداً  تعنمػ  مػػع اهلل جػػ  

 وعة،  نلراً ولن ننً:

خالالالز ٓالالال  طالالالل  ُالالالي ٓالالاٖل إشالالال سة خالالالز ٓالالال  طالالالل  ُالالالي ٓالالاٖل إشالالال سة 

  ػالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال سفػالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال سف

  

  ك ُؼ سكٕٞ ًكْٜٓ ٣شالل٢ وُغالو ّك ُؼ سكٕٞ ًكْٜٓ ٣شالل٢ وُغالو ّ

 :  المؿ اهلل  
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 ((7070))                                                  الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        الفضل الجاىي: الصٍد لوالصاٍدلوٌ        

 ... أف   ملنن ل منؿ ع ندح امصقهنأ ام قهنأ الرق نأ
وأف  توجنن لتنج مح تغ، و مل قلولنن لمهواؿ ألػ  هضػرصغ، و ُفػرغ 

 ... على أفئدصنن مو  را ر قدس عزصغ
و  علنػػن فػػا الػػد هن دومػػنً جنلالػػهو علػػى أرا ػػك قرلػػغ ومودصػػغ، وفػػا 

 .... ااخرة  متعنن أجمعهو لنلنظر إلى جمنؿ  لعتغ
 و  علنن مز نهو لز ن  أه تغ فا قولغ:

                   ((2121  )الفتح)الفتح 
وصلى اهلل على  هد ن محمد وعلى آلغ وصح غ و لم
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 ((7171))                                                    الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           

 

 

 

  الفضل الجالحالفضل الجالح

  مكاو اخُللَّةمكاو اخُللَّة
  مكاو اخلليلمكاو اخلليل

  تعلل الكلب باهللتعلل الكلب باهلل
  حكيكة اإلىطاٌحكيكة اإلىطاٌ

  التكضري مكاو العازفنيالتكضري مكاو العازفني
  ضس اخُللَّةضس اخُللَّة

  الص العنل هللالص العنل هللاخاخ
  الضدمالضدم

  عياية اهللعياية اهلل
  مكاو اليكنيمكاو اليكني

  عالمة أٍل اخللةعالمة أٍل اخللة
  اخُلُلل الهسيهاخُلُلل الهسيه
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 ((7272))                                                    الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           

  الفضل الجالحالفضل الجالح

  ٖٖٗٗمكاو اخُللَّةمكاو اخُللَّة
الحمد هلل الذي لهدح وهدح وجه  ال لق شلهم، فمنهم مػو اجت ػنح 
 وولى وجهغ إلى اهلل، ومنهم مو  نؿ  صػه نً مػو رضػن اهلل، فوجهػغ اهلل 

غ فػا ااخػرة فػا جنػنت النعػهم، ومػنهم مػو لمن  نفعغ فا الد هن، ومن  رفع
 ػ ط علهػغ اهلل و ضػػب علهػغ اهلل ف علػغ مفػػغوالً لنل لهػ  لػػد هنح، وزادح 

لػػنلهمـو والغمػػـو هتػػى ال  لتفػػت  َػَفالػػنً أو أقػػ  إلػػى هضػػرة اهلل،  اهلل 
قػػـو ُاػػغلهم لمػػواللم، وقػػـو ُاػػػغلهم لػػُمخرالم، وقػػـو ُاػػغلهم لػػػد هنلم، 

 .. ق امعلىاللهم اجعلنن مو أل  الفر 
 فه م أجمعهو: لنرؾ اهلل القراأ ال راـ أه نلا إخوا ى و 

أ ػنـ الحػج صت ػرر شػ  عػنـ علػى مػدى ام ػنـ إلػى  ِلَم جعػ  اهلل 
امرض ومػػػػػو علههػػػػػنص لهحصػػػػػ  لىػػػػػةب لػػػػػذا المقػػػػػنـ  أف  ػػػػػرث اهلل 

ال ػػر م لهػػنـ، فه لعػػوا شػػ   هػػر وشػػ   ػػهو وشػػ  لعػػد وجفػػن   نعػػد لهػػنهم 
، و مفػوا مػوقنهو علػى قػدـ إلػرالهم علهػغ وعلػى   هنػن ولهو الملك العػةـ

 أفض  الصةة وأصم الالةـ.
 ػػةب ااخػػرة، ف عػػ   ػػةب ااخػػرة  الػػعوف  ولػػم  ػػنس اهلل 

إلػػى ال هػػت الػػذي لنػػنح ال لهػػ ، ووفقهػػم وأعػػن هم وجعػػ  لهػػم علػػى ذلػػك 
                                                 

 ّٖٕٔٓ/ٓٔ/ٖٛـ ٖٖ٘ٗٔٓ ر١ وُوؼذة  7ٕوُخ٤ٔظ  –ؤُؼ د١  ٖٗ
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 ((7373))                                                    الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           

، منػػػغ عنجػػ  فػػػا الػػد هن فػػػا إجنلػػػ  امجػػر ال لهػػػ    دو ػػغ عنػػػد اهلل 
هػػق الرجػػنأ، وال رشػ  فػػا اممػػواؿ، ومنػغ آجػػ  ال  علػػم مػػداح الػدعنأ، وصحق

 إال اهلل ج  فا عةح،  نراح جمهعًن  ـو لقنأ اهلل ج  فا عةح.
  مكاو اخلليلمكاو اخلليل

أمػػن ألػػ  المقػػنـ العػػنلا فهػػم الػػذ و  ىل ػػوف مقػػنـ ال لهػػ ، ولػػذلك 
 ُملمعًن إلى ذلك فا شتنلغ ال له : قنؿ اهلل 

               (17))آل عم ا  
لم  ق  اهلل نم نف إلػرالهم  مف الم ػنف لػو الػذي و ػمح لمقدامػغ، 
ولػػػذا ال ػػػ   صػػػ  إلهػػػغ، ل ػػػو المقػػػنـ ال ػػػر م الػػػذي أقنمػػػغ فهػػػغ ال ػػػر م، 

 والذي قنؿ فهغ فا الذشر الح هم:

            (326 )النساء  

ر م ػػنف إلػػرالهم، فنلمقػػنـ لػػو الػػذي قػػنؿ فهػػغ اهلل مقػػنـ إلػػرالهم  هػػ
  :فػػا القػػرآف           آمنػػنً مػػو  آؿ عمػػراف آؿ عمػػراف ٜٜٚٚنن

الح نب، وآمننً مو ال عد عو اهلل، وآمننً مػو املػواأ والفػهوات، وآمنػنً 
مػػو الحظػػوظ والملػػذات، وآمنػػنً مػػو اػػر اس ػػس وال ػػو ... م ػػغ دخػػ  

  لهػا: مقنـ اممنف اس                                       
          م غ إ منف خنلت هلل  ام عنـ ام عنـ   ٕٕٛٛنن. 
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 ((7474))                                                    الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           

مقنـ  هد ن إلرالهم مقنـ ال ل ، ولهس أرقػى منػغ إال مقػنـ المح ػ ، 
ولػػذلك شن ػػت اساػػنرة ، ولػػذا خػػنص لالػػهد امه ػػ   ػػهد ن ر ػػوؿ اهلل 
فا  منوات القػرب مػو  فا صرصهب المقنمنت فا عروج هضرة الن ا 

اهلل، لهالػػػػت الالػػػػمنوات الد هو ػػػػ  أو الالػػػػمنوات ال هولوجهػػػػ ، ول نهػػػػن 
 ػػػمنوات القػػػرب، مف الالػػػمن  عنػػػا العلػػػو، ف ػػػنف أعةلػػػم مقػػػنـ  ػػػهد ن 

 عمور.إلرالهم م غ شنف فا الالمنأ الالنلع ، ومالند  هرح إلى ال هت الم
َمػػػػو الػػػػذي ص ػػػػنوز شػػػػ  لػػػػذح المقنمػػػػنت ولػػػػم  لتفػػػػت إلػػػػى لػػػػذح 

لػػػو وهػػػدح رفهػػػع المقػػػنـ، ولػػػو وهػػػدح  الػػػدرجنتص  ػػػهد ن ر ػػػوؿ اهلل 
لنلتقدمػػ  علػػى جمهػػع ام  هػػنأ والمر ػػلهو، واسمنمػػ   الػػذي أفػػردح اهلل 

ل   إمنـ، ل و ال  التىهع أهد للػوغ لػذا المقػنـ إال إذا  ػلك أوالً فػا 
 ذا  ر ال دا   مل  العنن  .مقنـ ال ل ، ول

ف رر اهلل لنن لذح ام نـ فا ش  عنـ لنالتحضر، ال عض  التحضػر 
قصػػػ  إلػػػرالهم صػػػنرة مػػػع قومػػػغ، وصػػػنرة فػػػا لنػػػنأ ال هػػػت، وصػػػنرة فػػػا ذلػػػي 
امضػػػحه  مػػػع إلنػػػغ إ ػػػمنعه ، وصػػػنرة مػػػع ملػػػك مصػػػر عنػػػدمن دخػػػ  لػػػو 

 وزوجتغ ... وش  لذح القصت قنؿ فههن اهلل:

                   (333.)يتسف  
ل ػػػو ألػػػ  ال صوصػػػه ، وذوي امفضػػػله ، وامرواح التقهػػػ  النقهػػػ  
التػػا صالػػمو دا مػػنً وألػػداً إلػػى المقنمػػنت العلهػػ ، وصتىلػػع فػػا شػػ  أ فن ػػهن 
إلى القرب مػو رب ال ر ػ ، و ر ػدوف دا مػنً وألػداً أف   لالػوا علػى من ػدة 
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 ((7575))                                                    الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           

الفهه ، وال  ف عوف مػو  عػنـ لػذح الحقػن ق، وال مػو اػراب خهر ال ر   
، هتػػى  مفػػوف لػػذح الرقػػن ق، لػػهالأ  هتمػػوف لالػػهرح و ػػلوشغ مػػع اهلل 

 احلج(احلج(7575))  على درلغ:

                     . 
وف ُ ػلَّم التػدرج ومو لنن وضع ام م  المرادوف، والقندة الروهن ه

للمر ػػػد و، لمػػػو أراد أف  صػػػ  إلػػػى مقػػػنـ الُ لَّػػػ ، و ػػػدخ  فػػػا قػػػوؿ رب 
 العنلمهو:

              
        ام عنـ ام عنـ   ٘ٚ٘ٚنن  

 .مو فص  الموقنهو، ولو فص  اموا   عند رب العنلمهو 
  تعلل الكلب باهللتعلل الكلب باهلل

وافهمػػوا  –لدا ػػ  ال ػػدا نت لػػا صعلػػق القلػػب لنل لهػػ  لػػرب ال ر ػػ  
ال أقػػػوؿ صعلػػػق ال الػػػم، مف ال الػػػم  الػػػعى فهمػػػن شلَّفػػػغ لػػػغ اهلل  –قػػػولا 
 وال لد لغ مو ذلك، وال  تم لغ اممر إال إذا شنف علػى ذلػك، ال لػد ،

فػػغ لهػػن اهلل أف   ػػوف ال الػػم قن مػػنً لنلت ػػنلهع اسلههػػ  الفػػرعه  التػػا شلَّ 
  حو أوالدح، و حو زوجغ، و حو والد ػغ، و حػو جهرا ػغ، و حػو ذوي 

لػغ عػو  ر ػق الصػةت القرآ هػ ،  أرهنمغ، و حو شػ  مػو وصػلهم اهلل 
 والوصن ن المحمد  ، ال لد لل الم مو ذلك.
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 ((7676))                                                    الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           

مف لنػػنؾ فػػا لػػذا المقػػنـ لعػػض مػػو  تعلػػ  لعلػػ   فالػػه ، ولهالػػت 
أف أمفػػػا فػػػا لػػػذح المقنمػػػنت، وال علػػػ  هقهقهػػػ ، فهقػػػوؿ: ال أ ػػػتىهع 

أرصفع فا لذح الػدرجنت إال إذا صرشػت الػد هن لنل لهػ ، وإذا صرشػت الػد هن 
فمو  ُىعم أوالديص ومو  العى على رزقاص ومػو  قػـو لواج ػنت زوجػاص 

لرعن ػػػ  لػػػهالأ، ورعن ػػػ   ولػػػذح علػػػ   فالػػػه ، م ػػػك م لػػػع مػػػو اهلل 
 :ذاصك فا قوؿ الح هب 

{{   ْْ ٌُ ُِّ ًُ ْْ ٌُ ُِّ ًُ   َسوعٍ َسوعٍ   ًُ َٝ ًُ َٝ ْْ ٌُ ُِّ ْْ ٌُ ُِّ    ٍ ْغئُٞ َٓ  ٍ ْغئُٞ َٓ   ْٖ ْٖ َػ ِٚ   َػ ِٚ َسِػ٤َّخِ {{  َسِػ٤َّخِ
1616

  

منػػػك أف ص لػػػػس ل الػػػػمك صنظػػػر دا مػػػػنً إلػػػػى  لػػػم  ىلػػػػب اهلل 
الالػػمنأ صرقػػب فضػػ  اهلل، مف فضػػ  اهلل فػػا الالػػمنوات وامرض، واهلل 

   شمػن أ ػغ لػهس فػا امرض فهػو  لػهس فػا الالػمنأ، وال   لػو منػغ
فػنف، وإ مػن  زمنف وال م نف، وال  حتنج إلى اػغ  لنل الػم، مف ال الػم

   ر ػػػد ال ػػػنقا فهػػػك، م ػػػغ لػػػو الػػػذي  تعػػػرؼ علػػػى وجػػػغ رلػػػك:       
            ((2727  .)ال محن.)ال محن 

 ر ػػد الحقهقػػ  الراقهػػ  ال نقهػػ  فهػػك، ولػػا التػػا صالػػتىهع أف صتعػػرؼ 
، الػػروح والقلػػب والفػػهاد، ل ػػو ال الػػم ال  الػػتىهع أف علػػى ال ػػنقا 

ؼ علػػػػى هضػػػػرة الػػػػرهمو، ال الػػػػم ال  تعػػػػرؼ إال علػػػػى محالػػػػوس  تعػػػػر 
صعرفػػػػغ هقػػػن ق القلػػػػوب لحقػػػػن ق اس مػػػنف شمػػػػن قػػػػنؿ  وملمػػػوس، واهلل 
 وشرَّـ اهلل وجهغ. اسمنـ علا 

                                                 
 وُظح٤ح٤ٖ وُبخ س١ ٝٓغِْ ٝعٖ٘ وُخشٓز١ ػٖ ػبذ َّللا بٖ ػٔش  ٖ٘
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 ((7777))                                                    الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           

فهقػػػـو اس الػػػنف لمػػػن شلَّفػػػغ اهلل لػػػغ خهػػػر قهػػػنـ، م نػػػن الممػػػ  امعلػػػى 
لل ػػػنـ فػػػا شػػػ  عمػػػ ، ول ػػػذا علَّمنػػػن الح هػػػب المصػػػىفى علهػػػغ أفضػػػ  
الصةة وأصػم الالػةـ، ف هػر مػو  قػـو لػمى عمػ  ُ الػند إلهػغ  حػو، وخهػر 
مػو  قػػـو لحقػػوؽ الزوجػػ  واموالد  حػػو، وخهػػر مػػو  صػػ  امرهػػنـ  حػػو، 

فنن لغ ارع اهلل. َّ ّّ  مف لذا ص لهع شّ 
ال  ر د منن إال القلب، الػذي ُ ػم ا قل ػنً  ل و لذا جن ب واهلل 

ل ػغ فػا الػد هن وال فػا اممػواؿ وال منك أال صُق م غ  تقلب، فهر د اهلل 
، ولػػػذا فػػػا العهػػػنؿ، وإ مػػػن ص عػػػ   ظػػػرح دا مػػػنً إلػػػى الواهػػػد المتعػػػنؿ 

 لدا   المقنـ،  قوؿ فا ذلك رج  مو الصنلحهو:

  ٓلشهالت  ٓلشهالت    أٛٞوء  أٛٞوء    هبَ هبَ   هذ ً ٕ ٢ُهذ ً ٕ ٢ُ

  

ك عالالالالالخجٔؼج ٓالالالالالز سأحالالالالالي وُؼالالالالال٤ٖ ك عالالالالالخجٔؼج ٓالالالالالز سأحالالالالالي وُؼالالالالال٤ٖ 

  أٛالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٞوئ٢أٛالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٞوئ٢

  
ْٜ ْٜحشًالالج ُِ٘الال ط د٤ٗالال ْٛ ٝد٣الا٘ل   حشًالالج ُِ٘الال ط د٤ٗالال ْٛ ٝد٣الا٘ل

  

  شالالالـكً بالالالزوحي ٣الالال  د٣٘الالال٢ ٝد٤ٗالالال ئ٢شالالالـكً بالالالزوحي ٣الالال  د٣٘الالال٢ ٝد٤ٗالالال ئ٢

قصػػد لػػنلعهو عػػهو القلػػب، مف عػػهو الػػرأس ال صػػرى الغهػػوب، وال    
ال  رضػػػى أف صُػػػدخ  فهػػػغ  ، فنلقلػػػب هلل، واهلل  ػػػور عػػػةـ الغهػػػوب 

 واح، مف لذا لو الموضع النورا ا الذي صتنزؿ فهغ أ ػوار اهلل، وألىػنؼ 
اهلل، وأ ػػػػرار اهلل، وِهَ ػػػػم اهلل، وعلػػػػـو اهلل، وشػػػػ  اػػػػاأ  ػػػػورا ا مػػػػو اهلل 

 ا قلب الع د التقا الذي وجَّغ قل غ إلى موالح ج  فا عةح. تنزؿ ف
ف دا ػػػػ  الىر ػػػػق إلػػػػى اهلل، ولدا ػػػػ  الالػػػػنل هو، ولدا ػػػػ  الواصػػػػلهو، 
ػػػغ القلػػػب لنل لهػػػ   ولدا ػػػ  المقػػػرلهو، ولدا ػػػ  المحققػػػهو أف اس الػػػنف  وج 

 ، وذلك ال  تننفى مع القهنـ لواج نت ال الم شمن قلنن.لمقل غ 
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 ((7878))                                                    الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           

نلػػػغ فػػػا لػػػذا المقػػػنـ فهقػػػوؿ: نلقػػػى لػػػا الفػػػه  ال نهػػػد  صػػػع ه
 ة ػػػوف عنمػػػنً أخن ػػػب الحػػػق فػػػا ال لػػػق وال لػػػق  ظنػػػوف أ ػػػا أصحػػػدث 

 معهم  لذح  ظرة اهود   صحتنج إلى رُقا فا المقنـ.
  حكيكة اإلىطاٌحكيكة اإلىطاٌ

و ػػذشر لمحػػ  لالػػهى  فػػا ذلػػك هتػػى ال   لػػو المقػػنـ مػػو صعر ػػع: 
ارصقػت صػفنت اهلل  اس النف  قـو أصًة لمن جمَّلغ لغ اهلل مو صفنصغ، فمذا

صػػػػنر ال الػػػػم جهفػػػػ  قػػػػذرة، ال  الػػػػتىهع أف  الػػػػمع إال إذا ص لػػػػى علػػػػى 
 معغ الالمهع، وال  التىهع أف   صػر إال إذا ص لػى علػى لصػرح ال صػهر، 
وال  حهن إلى إذا ص لى علهغ الحػى، وال  قػوى إال إذا ص لػى علهػغ القػوي 

 ... إذاً اس النف ُم مَّ  لموصنؼ اهلل.
فػػػػا الحهػػػػنة النورا هػػػػ  المل وصهػػػػ  رأى علػػػػى فػػػػمذا عػػػػنش اس الػػػػنف 

التحقهػػق أف ال فػػر ال  تحرشػػوف إال لموصػػنؼ خػػنلق ال فػػر، فهػػرى هقهقػػ  
المحرؾ، شمن  قوؿ الرج  الصنلي: نأرا ا شناالت ولو محرشا  الذي 

، فهػػػرى فػػػا  فالػػػغ، و ػػػرى فػػػا  هػػػرح أف  حػػػرؾ آلػػػ  ال الػػػم لػػػو اهلل 
 :المحرؾ لل مهع لو اهلل 

                  (22)يتنس  
ال  الػػتىهع أى إ الػػنف أف  تحػػرؾ هرشػػ  أو  ىػػرؼ  رفػػ  أو  نىػػق 
ل لمػػػ  إال إذا أراد رب الع ػػػند، ل ػػػو إذا أراد ولػػػم  ُػػػرد اهلل ال   ػػػوف إال 
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 ((7979))                                                    الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           

مػػراد اهلل، لػػذح لػػا الحقهقػػ  ل ننػػن  نالػػى و نالػػب ذلػػك م فالػػنن، ولػػذح 
فوف أ فالػػهم علههػػن،  نالػػ وف م فالػػهم مػػن ال ُ ح ػػغ خىهئػػ  ُ حن ػػب العػػنر 

اهلل مػػو الػػذ وب والعهػػوب والغفلػػ  والُ عػػد، ل ػػو  نالػػ وف شػػ  فضػػ  وشػػ  
 .صوفهق وش  إشراـ وش  إ عنـ هلل 

 :َمو الذي علَّمنن ذلكص ال له  إلرالهم 

                  
                )الشع اء(  

لو الذي  ُىعمنا مف لو الذي خلػق النعمػ ، ولػو الػذي  اهلل 
جػػنأ ا لنلنعمػػ ، ولػػو الػػذي هػػرؾ الهػػد لترفػػع النعمػػ ، ولػػو الػػذي هػػرؾ 
امضػػراس وام ػػننف واللعػػنب و هػػرح لتهضػػم النعمػػ ، ولػػو الػػذي  حػػرؾ 

ضػػػػم الىعػػػػنـ، لػػػػ  لنػػػػنؾ أهػػػػد  ملػػػػك إاػػػػنرة ال هػػػػنز الهضػػػػما لهػػػػتم ل
 لتفغه  أو إ قنؼ ال هنز الهضماص! ال  وجد.

   م  الب المػرض لنفالػغ فقػنؿ:                    
  ال  نالػػب العهػػب إلػػى اهلل، مف المػػرض عهػػب، فهنالػػ غ لنفالػػغ، ل ػػو

 عو ش  عهب:  نالب هلل ش  شمنؿ، و ُنزح اهلل 

                           
    النالنأ .النالنأ .ٜٜٚٚنن  
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 ((8080))                                                    الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           

  التكضري مكاو العازفنيالتكضري مكاو العازفني
ولػذلك ص ػػد الصػػنلحهو الصػػندقهو، والعػػنرفهو امشػػنلر، ومػػو علػػى 
انشلتهم دا منً وألداً  هضم  فالغ، فػة ص ػد أهػد مػنهم  ُػِدؿ لنفالػغ، أو 

غ، إذا رأ ػػػت مػػػو  زلػػػو لنفالػػػغ، أو  ُػػػدؿ  زلػػػو لنفالػػػغ، أو  فت ػػػر لنفالػػػ
لنفالػػغ، أو  فت ػػر لنفالػػغ فػػنعلم أف لهنػػغ ولػػهو مقػػنـ المعرفػػ  لػػوف لعهػػد، 

وأرضنح: نال ُصىلق لالنف الع نرة  وقد قنؿ فا ذلك إمنمنن ألو العزا م 
 لم رار مز تك مف ذلك   وف  قت فا مقنـ ع ود تك .

 ػت شػذا، وأ ػن قػرأت  عندمن ص نلس واهداً وصقوؿ: أ ػن شػذا، وأ ػن رأ
شذا ... أ ت َمػوص! أصنالػى مفػهض الفضػ  وال ػود والعىػن، أ ػت لتوفهػق 
الموفق، ولمعن   المعهو، ولقػوة القػوى، إذا ص لػى عنػك  رفػ  عػهو مػنذا 

 صصنعص! أو منذا صالتىهع أف صفع ص!.
فت ػػد العػػنرفهو دا مػػنً وألػػداً علػػى لػػذح الفػػنشل ، ص ػػد مػػمةً اسمػػنـ 

هدصغ ال ردة و قولهن فػا هضػرة ر ػوؿ اهلل مننمػنً،  نظم قص ال وصهري 
و مالػػي علهػػغ، وشػػنف  -أى ع نأصػػغ  -لردصػػغ  فه لػػع علهػػغ ر ػػوؿ اهلل 

فػػا لػػذا الوقػػت مفػػلواًل، فهقػػـو مػػو النػػـو صػػحهحنً معػػنفى! ومػػع ذلػػك 
  قوؿ فا ختنمهن، وا ظر إلى العنرفهو:

  أٓشحي وُخ٤ش ٌُٖ ٓ  وئخٔالشث بالٚأٓشحي وُخ٤ش ٌُٖ ٓ  وئخٔالشث بالٚ

  

  خوْخوْٝٓ  وعخؤج كٔ  ه٢ُٞ ُي وعٝٓ  وعخؤج كٔ  ه٢ُٞ ُي وع

 ػػتهم  فالػػغ لنلتقصػػهر، وقػػد قػػنلوا: نمقػػنـ الع ػػد إذا شػػنف مػػو ألػػ    
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 ((8181))                                                    الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           

الهقهو التقصهر  أف  ػرى  فالػغ دا مػنً ُمقصػراً، ولػ    لػل أهػد فػا الػد هن 
 !مهمن شنف قدرح مقنـ ال منؿص! ال

 .إذاً ال   ُمقصر دومنً فا هق مو  قوؿ للفاأ شو فه وف 
وإراػػػػندح، ورجػػػػ  عػػػػنرؼ آخػػػػر ذلػػػػب إلهػػػػغ قػػػػـو  ىل ػػػػوف  صػػػػحغ 

 فواجههم لقولغ:

أؿ٤الالالالش حوالالالال٢ ٣الالالالمٓش وُ٘الالالال ط أؿ٤الالالالش حوالالالال٢ ٣الالالالمٓش وُ٘الالالال ط 

  بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ُخو٠بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ُخو٠

  

  ؽب٤الالب ٣الالذو١ٝ ٝوُطب٤الالب عالالو٤ْؽب٤الالب ٣الالذو١ٝ ٝوُطب٤الالب عالالو٤ْ

 ....: وصصفي ِ هر الصنلحهو، وأهواؿ العنرفهو المتم نهو  
 !!!ص دلم شلهم على لذح الفنشل 

ومػػػػو لػػػػػهس علػػػػػى لػػػػػذح الفػػػػنشل  فهػػػػػو ُملػػػػػ َّس علهػػػػػغ، أو م تػػػػػدئ 
 ...!!!وضح ت علهغ  فالغ أو الفهىنف 

، ولػػػػو مػػػػن زاؿ فػػػػا لػػػػدا نت ن أى واصػػػػ  !!!   تهػػػػافظػػػػو أ ػػػػغ من
 !!! الىر ق، فعما عو  ر ق أل  التحقهق

 ولهالأ شمهر، وذلك مو الغرور الذي صز نغ لغ  فالغ.
فعلَّمنػػػن  ػػػهد ن إلػػػرالهم أوالً أف  متلػػػه القلػػػب اػػػغفنً وه ػػػنً لنل لهػػػ  

ورضػنح، أو  لحضرة اهلل، هتػى   ػوف أعػز مػن  تمنػنح لػو قرلػغ مػو اهلل 
نع ذشرح، أو اهود أ وارح، أو التلذذ ل ةمغ على لالنف أى رج  مػو  م

 .خلق اهلل 
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 ((8282))                                                    الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           

  ضس اخُللَّةضس اخُللَّة
أف  ػػهد ن الصػػحهحهو لِػػَم ُ ػػم ى  ػػهد ن إلػػرالهم لنل لهػػ ص ورد فػػا 

إلرالهم شنف  العى ل لب ضهع لهمش  معغ، وشنف ال  مش   عػنـ إال إذا 
  ::هضػػػػػػػر ضػػػػػػػهع، ولػػػػػػػذلك ُ الػػػػػػػما ألػػػػػػػو الضػػػػػػػهفنف، قػػػػػػػنؿ الن ػػػػػػػا 

{{   َّٕ َّٕ إِ َْ   إِ الالِش٣ ٌَ ُْ َْ و الالِش٣ ٌَ ُْ َٖ   و َٖ وْبالال ِْ   وْبالال الالِش٣ ٌَ ُْ ِْ و الالِش٣ ٌَ ُْ ِٖ   و ِٖ وْبالال ِْ   وْبالال الالِش٣ ٌَ ُْ ِْ و الالِش٣ ٌَ ُْ ِٖ   و ِٖ وْبالال ِْ   وْبالال الالِش٣ ٌَ ُْ ِْ و الالِش٣ ٌَ ُْ ُٖ   ٣ُُٞعالالقُ ٣ُُٞعالالقُ   و ُٖ ْبالال   ْبالال

ِٖ   ٣َْؼوُٞبَ ٣َْؼوُٞبَ  ِٖ ْب ِٖ   إِْعَح مإِْعَح م  ْب ِٖ ْب َْ   ْب ٤ِٛ َْ إِْبالَشو ٤ِٛ {{إِْبالَشو
جػنأ رجػ  إلػى ، وورد أ ضػنَ أ ػغ 15

ُْ   َروىَ َروىَ   }}::فقػػنؿ:  ػػن خهػػر ال ر ػػ ، فقػػنؿ الن ػػا  الن ػػا  ٤ِٛ ُْ إِْبالالَشو ٤ِٛ ِٚ   إِْبالالَشو ِٚ َػ٤َِْالال   َػ٤َِْالال

{{ّ ّ وُغَّكوُغَّك
17 

فوجػػػد َمَل ػػػنً علػػػى لهئػػػ  رجػػػ ، فقػػػنؿ لػػػغ: لِػػػَم  فػػػدخ  إلػػػرالهم لهتػػػغ
الػدار، فعػرؼ  لػا ربُّ  أذف دخلت ال هت لغهر ا تئذاف، فمجنلغ الَملَػك:

،  ػػم قػػنؿ الَملَػػك: أصػػدري لِػػم جئػػتص قػػنؿ: ال، أ ػػغ جػػنأ مػػو عنػػد اهلل 
اص ذح خلهًة، قنؿ: ُدلنػا علػى لػذا  قنؿ: جئت ُمعلم ع داً لمف اهلل 

نػػا علهػػغ وشػػنف فػػا أقصػػى لقػػنع امرض لػػذل ت إلهػػغ الع ػػد، واهلل لػػو دللت
، قنؿ: أ ػن! أ ػن! وشم ػغ  ع ػب، م ػغ ال ل دمتغ، قنؿ: أ ت خله  اهلل 

 رى لنفالغ مع رلغ هناًل وال فعنالً وال مقػنالً وال مقنمػنً ... ال  ػرى لنفالػغ 
 اهئنً قط!! مع اهلل 

 ػػك ال فقػػنؿ الَملَػػك: أصػػدري لِػػَم ُ ػػمهت خلػػهًةص قػػنؿ: ال، قػػنؿ: م

                                                 
 عٖ٘ وُخشٓز١ ٝوُح ًْ ك٢ ؤُغخذسى ػٖ أب٢ ٛش٣شة  ٖٙ

 طح٤ح ٓغِْ ٝعٖ٘ وُخشٓز١ ػٖ أٗظ  7ٖ
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 ((8383))                                                    الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           

 صعم  إال هلل، وال صُعىا إال هلل، وال صق   اهئنً مو خلق اهلل.
  اخالص العنل هللاخالص العنل هلل

لػػذح ال دا ػػ ، مف الػػدله  علػػى هػػب اهلل أف   ػػوف العمػػ  شلػػغ هلل، 
هتػػػى  عػػػنما، وهتػػػى اػػػرالا، وهتػػػى  ػػػوما، وهتػػػى لهػػػوي مػػػع أوالدي، 

 وهتى   نها لزوجا ... أى عم  ص وف  هتغ هلل:
{{   َٔ َٔ إَِّٗ ٍُ وْْلَ وْْلَ   إَِّٗ  َٔ ٍُ ْػ  َٔ {{بِ ٤َُِّّ٘ ِث بِ ٤َُِّّ٘ ِث   ْػ

1515
  

لػػهس الفػػمف لنػػن اػػمف ع ػػندات مف ههػػنة لػػذا الرجػػ  شلهػػن أشمػػ  
الع ػػػندات، مف صػػػنهب الع ػػػندات المحػػػدودة المعػػػدودة  ر ػػػد أف  تع ػػػد 
فػػا مالػػ د، أو  ر ػػد أف  تع ػػد فػػا ص ػػرار ختمػػنت القػػرآف، أو  ر ػػد أف 
ة،  ػػذشر اهلل علػػى مالػػ ح  و عػػد ... شػػ  لػػذح ع ػػندات محػػدودة ومعػػدود

 :ل و صنهب لذا الفمف هنلغ شلغ ع ندة هلل 

                   
                    

       نام عنـ نام عنـ  

 ػػرح لىػػنرت هتػػى الممػػنت!!، ولػػذا اػػاأ  ر ػػب لػػو ُشفػػع عػػو 
 امرواح مو اما نح! ول و ذلك مل  ال صوصه .

                                                 
 طح٤ح وُبخ س١ ٝعٖ٘ أب٢ دوٝد ػٖ ػٔش بٖ وُخط ب  3ٖ
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 ((8484))                                                    الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           الفضل الجالح: مكاو اخُللَّة           

إذاً مػػػو أراد أف   لػػػل لػػػذا المقػػػنـ العظػػػهم، ولػػػو مقػػػنـ ال لػػػ ، أو 
  ػػػػوف لػػػػغ اػػػػمهم مػػػػو لػػػػذح المقنمػػػػنت، و صػػػػهب مػػػػو لػػػػذح الػػػػدرجنت 
العنلهنت ال لد أف  عقد العـز أف ص وف أعمنلػغ وأقوالػغ وأهوالػغ شلهػن هلل، 

صػػوزف لفػػرع اهلل، فمػػو  ػػدَّعا أف لػػذا العمػػ  هلل ومػػن دامػػت هلل ال لػػد أف 
ولو م نلع لفرع اهلل فهو مدٍَّع شذاب، ال لد أف ص وف أعمنلػغ مىنلقػ  
لفػػر ع  اهلل علػػى الػػدواـ، فهنػػوي أف   ػػوف شػػ  عملػػغ هلل، فت ػػوف ههنصػػغ  

 :، قنؿ شلهن هلل 
{{   ْٖ َٓ ْٖ ِ   أََحبَّ أََحبَّ   َٓ ِ لِِلَّ ـَغَ   لِِلَّ أَْب ـَغَ َٝ أَْب َٝ   ِ ِ لِِلَّ أَْػط٠َ  لِِلَّ أَْػط٠ََٝ َٝ   ِ ِ لِِلَّ َ٘   لِِلَّ َٓ َٝ َ٘ َٓ ِ،  غَ غَ َٝ ِ،لِِلَّ   كَوَذِ كَوَذِ   لِِلَّ

 ََ َٔ ٌْ ََ وْعخَ َٔ ٌْ َٕ   وْعخَ  َٔ ٣ َٕ وإْلِ  َٔ ٣ {{  وإْلِ
1111

  

 وفا روا   أخرى:
ِ،  ك٢ِك٢ِ  أِحبَّ أِحبَّ   }} ِ،َّللاَّ غْ   َّللاَّ ـِ أَْب غْ َٝ ـِ أَْب ِ،  ك٢ِك٢ِ  َٝ ِ،َّللاَّ ٍِ   َّللاَّ و َٝ َٝ ٍِ و َٝ ِ،  ك٢ِك٢ِ  َٝ ِ،َّللاَّ َػ دِ   َّللاَّ َػ دِ َٝ   ك٢ِك٢ِ  َٝ

،ِ ِ،َّللاَّ ٍُ       كَئَِّٗيَ كَئَِّٗيَ   َّللاَّ ٍُ حََ٘  ِ   ِٝ ٣َتَ ِٝ ٣َتَ   حََ٘  ِ َّللاَّ {{بَِزَُِي بَِزَُِي   إِ إِ   َّللاَّ
0404

  

لمعػهو مو الذي  التىهع على لذا ال هندص الذي  نػوي إذا وجػد ا
   صػػدقنً وإخةصػػنً فػػا قل ػػغ  ُعهنػػغ هتػػى  ُ ل غػػغ المػػراد، مف شػػ  صفصػػه

ههنة  هد ن إلرالهم فػا لػذح ال هفهػ ، للَّغػغ اهلل شػ  مػراد م ػغ صػدؽ فػا 
لػػغ شمػػن  إلػػرالهم وقػػنؿ ، ولػػذا قهػػ :  ػػنجى اهلل الع ػػند صوجهػػغ لػػرب 
ك جعلػػػت  ػػػن إلػػػرالهم أصػػػدري لِػػػَم اص ػػػذصك خلػػػهًةص م ػػػ } :ورد لػػػنم ر 

                                                 
 عٖ٘ أب٢ دوٝد ٝوُطبشو٢ٗ ػٖ أب٢ إٓ ٓت  5ٖ

 و٢ٗ ٝح٤ِت وْل٤ُٝ ء ْلب٢ ٗؼ٤ْ ػٖ ػبذ َّللا بٖ ػٔش ؤُؼجْ وٌُب٤ش ُِطبش ٓٗ
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 {لد ك للنهراف، ومنلك للضهفنف، وولدؾ للقرلنف، وقل ك للرهمو 
أعىػػػى ل ػػػ  هقهقػػػ  هقهػػػن، مفػػػغوؿ لنل لهػػػ  لمػػػوالح، و ػػػمنح اهلل 
خلػػهةً مف مح ػػ  اهلل ص للػػت شػػ  أفهػػنأ قل ػػغ، فلػػم   ػػق موضػػع ذرة فػػا 

، هتػػى أف المة  ػػػ  صع  ػػػت مػػػو قل ػػغ إال وُملػػػاأ وُ مػػػر لمح ػػػ  اهلل 
أف  ُعلمهػم هقهقػ  ذلػك،  فا ذلك، فمراد اهلل  ذلك، فالملوا اهلل 

فممر َمَل نً مػو المة  ػ  أف  هػ ط إلػى امرض، وأعىػنح جمػنؿ الصػوت، 
فنػػزؿ الَملَػػك وذََشػػر اهلل لصػػوت رخػػهم، فغػػنب إلػػرالهم عػػو وعهػػغ، ولػػنـ 

ك أعد علىَّ لذا الذشر الػذي لقل غ فا رلغ، ولعد أف أفنؽ قنؿ: لنهلل عله
ذشرصغ، قنؿ: ال أعىهػك لػذا هتػى صػدفع الػممو، قػنؿ: ومػن الػمموص قػنؿ: 
أف صعىهنػػا واٍد مملػػوأاً لم ننمػػك وألقػػنرؾ، قػػنؿ: لػػك شػػ  مػػن أملػػك مػػو 

الػذي  املقنر والمنعز وام نػنـ والِ مػنؿ علػى أف ُصالػمعنا ذشػر اهلل 
 !!. معتغ منك ااف، فقنؿ: صدؽ مو  منؾ خلهةً 
 رفػ  عػهو، ورلػنح  ُمَههَّم لنهلل ج  فا عػةح، ال  نفػغ  عػو اهلل 

علػػى عنن تػػغ، وأ ػػتم صعلمػػوف أ ػػغ عنػػدمن واجػػغ قومػػغ ودعػػنلم إلػػى  اهلل 
 نعػػ  اهلل، ف ػػذلوح، وخرجػػوا فػػا  ػػـو عهػػد فالػػ قهم إلػػى أصػػننمهم التػػا 
  حتفلوف لنلعهد عندلن وشالَّر رؤ هن، فلمن رأولػن قػنلوا ال  فعػ  ذلػك إال

 إلرالهم م غ دا منً  ذشرلن:

                  (54 )األنبياء  
  فمهضػػػروح، وقػػػنلوا لػػػغ شمػػػن أخ ػػػر القػػػرآف:               
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       ((5252  .)األنبياء.)األنبياء 
  الضدمالضدم

منلػػت الػػذي ال لػػد منػػغ للالػػنلك فػػا  ر ػػق اهلل ولػػو ولنػػن الُ لُػػق ال
أف   وف صندقنً فا ش  قوؿ وال   ذب، ولػو شػنف ال ػذب  ػهُن هغ مػو 
المػػوت و  عػػ  لػػغ ههػػنة، وشمػػن قهػػ : ن إف شػػنف ال ػػذب  ُن ػػا فنلصػػدؽ 

 :أ  ى  إذاً منذا  فع ص قنؿ 
{{   َّٕ َّٕ إِ َؼ ِس٣غِ   ك٢ِك٢ِ  إِ َٔ ُْ َؼ ِس٣غِ و َٔ ُْ ُْ٘ذَٝحتً   و َٔ ُْ٘ذَٝحتً َُ َٔ َُ   ِٖ ِٖ َػ ِزبِ   َػ ٌَ ُْ ِزبِ و ٌَ ُْ {{  و

0303
  

ر ض  هػػػر التقهػػػ ، فنلتقهػػػ   ر ػػػد لهػػػن اػػػهئنً عنػػػد ال لػػػق  هػػػر والمعػػػن
ال  الػػتىهع أف  الػػذي فػػا  فالػػغ، ل ػػو المعػػنر ض  ر ػػد اػػهئنً للحػػق 

  تحملغ خلقغ، فقنؿ إلرالهم:

              (51)األنبياء  
وأاػنر لمصػػ عغ امش ػػر، لػو  قصػػد أصػػ عغ امش ػر، ولػػم فهمػػوا أ ػػغ 

 الصنم امش ر.  قصد
لمدة اهر و  –شمن قه    –ف معوا امهىنب لهحرقوح، وا تمروا 

  معػػػػػوف امهىػػػػػنب و تننفالػػػػػوف فههػػػػػن، وأوقػػػػػدوا فههػػػػػن النػػػػػنر، وعنػػػػػدمن 
ااػػػتعلت النهػػػراف لػػػم  الػػػتىهعوا أف  قترلػػػوا منهػػػن لهلقػػػوح فههػػػن، ف ػػػنألم 

                                                 
 عٖ٘ وُب٤ٜو٢ ػٖ ػٔشوٕ بٖ ُحظ٤ٖ  ٔٗ
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الفػػػػهىنف وأراػػػػدلم إلػػػػى و ػػػػهل   قذفو ػػػػغ لهػػػػن فػػػػا النػػػػنر، لػػػػمف   علػػػػوا 
و علػػػػػى ال  ػػػػػ ، ولهنهمػػػػػن خفػػػػػ   متحرشػػػػػ ، وُ  لالػػػػػو غ علههػػػػػن، خفػػػػػ ته

 و ُ تفوح و رلىوح لنمه نؿ، وُ حرشو هن لفدة فُهلقو غ فا الننر.
ض ت المة    وقنلوا:  ن رلنن   هك ور ولك ُ حرؽ لنلننر، فقنؿ 

ُملقنػػنً لهػػم در ػنً عظهمػػنً فػػا التوههػد: لػػ  ا ػػتغنث ل ػػمص  رب العػزة 
نف ا ػػػتغنث ل ػػػم فػػػم هموح، قػػػنلوا: وال لػػػد، قػػػنؿ: قػػػنلوا: ال، قػػػنؿ: إف شػػػ

أ زلوا عظهم م، ا زؿ  ن ج ر  ، فنزؿ ج ر   ولو فا الفضنأ قنؿ: ألك 
هنجػػ ص قػػنؿ: أمػػن إلهػػك فػػة، قػػنؿ: ألػػك هنجػػ  إلػػى اهلل أللغهػػن لػػغ: قػػنؿ: 

  ُغنا عو  هالا، ف ن ت النته  : علمغ لحنلا

                    .)األنبياء(  
 ... أهرقت الننر أه نلغ، م هن ال صحرؽ إال لمذف اهلل

و ػػػزؿ اممػػػهو ج ر ػػػ ، فمػػػد  ػػػدح فػػػا ال نػػػ  وجػػػنأ لفػػػ رة صفػػػنح 
 !!! و ر هن ل وارح

 ...!! وجنأ لمر  تهو مو ال ن  أجلالغ علههمن
 ...!!! ووضع أص عغ فا امرض فن عت عهو منأ

، ...!!!  مشػػ  مػػو التفػػنح ...!!!  هم فػػا و ػػط النػػنرف لػػس إلػػرال
 !!!! ولم  ظنوف أف الننر أشلتغ وا تهت منغ...!!!  و فرب مو المنأ

هتػػػى إذا خمػػػدت النػػػنر لعػػػد مػػػدة  و لػػػ  فوجئػػػوا لهػػػذا الوصػػػػع 
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 ال ر م.
  عياية اهللعياية اهلل
لهن إلرالهم لا لفرى ل    لذح العنن   اسلهه  التا ام  اهلل 

هلل، وصػػػمم  ػػػنلراً ولن نػػػنً أف   ػػػوف قل ػػػغ معلػػػق مػػػو ا تمالػػػك لػػػد و ا
لموالح، لم غ لو اجتمع علهغ الننس جمهعنً شمن اجتمعوا على إلػرالهم فلػو 
 الػػتىهعوا ُضػػرَّح، مف الضػػنر النػػنفع لػػو اهلل، وإف شػػندوا لػػغ الم ن ػػد فػػمف 

 الننصر والحنما لغ لو اهلل الذي همى إلرالهم فا لهب الننر.
وح فا م نف ومنعوا عنػغ شػ  مػن  ر ػد فػمف ولو هتى   نوح أو جعل

 !!! الحق  وص  لغ ش  من  ر د فا أى م نف
م نػػن وإف شنػػػن  ػػراح لعهػػػد فلػػػهس لنػػنؾ لعهػػػد عنػػد الحمهػػػد الم هػػػد 

:المهم أف  عم  لقوؿ اهلل ، 

                (1.)الطالق  
  أ القلب لحب اهلل.إذاً ال لد مو  ة   أمور، أواًل: م

  ن هنً:
أف   وف عملغ وقولغ شلغ هلل، ال   غػا مػو ال لػق  فعػنً وال   فػى 

مػو اهلل، مف إذاً  منهم ضراً، وال  ر ب فا خهر لال  هم إال إذا شػنف عػو
 .، إذاً  نوي فا ش  أفعنلغ وأقوالغ وجغ اهلل ال هر شلغ لهد اهلل 
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 : نلمنً: أف  تحرى الصدؽ، قنؿ 
ْْ ػ٤َِْ ػ٤َِْ   }} ٌُ ْْ ْذمِ   ٌُ ْذمِ بِ ُظِّ َّٕ   بِ ُظِّ ِ َّٕ كَئ ِ ْذمَ   كَئ ْذمَ وُظِّ ِْٜذ١  وُظِّ ِْٜذ٣١َ ،  إ٠َُِإ٠َُِ  ٣َ ُْبِشِّ ،و ُْبِشِّ َّٕ   و إِ َٝ َّٕ إِ ُْبِشَّ   َٝ ُْبِشَّ و   و

ِْٜذ١ ِْٜذ٣١َ َُْجَِّ٘ت،  إ٠َُِإ٠َُِ  ٣َ َُْجَِّ٘ت،و َٓ   و َٝ َٓ َٝ   ٍُ ٍُ ٣ََضو َُ   ٣ََضو ُج َُ وُشَّ ُج ٟ  ٣َْظُذمُ ٣َْظُذمُ   وُشَّ ٣َخََحشَّ َٟٝ ٣َخََحشَّ ْذمَ   َٝ ْذمَ وُظِّ   وُظِّ

خَبَ   َحخ٠ََّحخ٠َّ ٌْ خَبَ ٣ُ ٌْ ْ٘ذَ   ٣ُ ْ٘ذَ ِػ ِ   ِػ ِ َّللاَّ ٣وً ،  َّللاَّ ٣وً ،ِطذِّ ْْ   ِطذِّ ًُ إ٣َِّ  َٝ ْْ ًُ إ٣َِّ  ِزَب،  َٝ ٌَ ُْ و ِزَب،َٝ ٌَ ُْ و َٝ   َّٕ ِ َّٕ كَئ ِ ِزبَ   كَئ ٌَ ُْ ِزبَ و ٌَ ُْ ِْٜذ١  و ِْٜذ٣١َ َ٣  

ُْلُُجِٞس،  ٠٠إَُِ إَُِ  ُْلُُجِٞس،و َّٕ   و إِ َٝ َّٕ إِ ُْلُُجٞسَ   َٝ ُْلُُجٞسَ و ِْٜذ١  و ِْٜذ٣١َ َٓ   وَُّ٘ ِس،وَُّ٘ ِس،  إ٠َُِإ٠َُِ  ٣َ َٝ َٓ َٝ   ٍُ ٍُ ٣ََضو َُْؼْبذُ   ٣ََضو َُْؼْبذُ و   و

ِزبُ  ٌْ ِزبُ ٣َ ٌْ َ٣  ٟ ٣َخََحشَّ َٟٝ ٣َخََحشَّ ِزبَ   َٝ ٌَ ُْ ِزبَ و ٌَ ُْ خَبَ   َحخ٠ََّحخ٠َّ  و ٌْ خَبَ ٣ُ ٌْ ْ٘ذَ   ٣ُ ْ٘ذَ ِػ ِ   ِػ ِ َّللاَّ وبً   َّللاَّ زَّ وبً ًَ زَّ ًَ  }}
0202

  

ومػػػػو أوؿ ال نػػػػود التػػػػا  مخػػػػذلن مفػػػػن   الىر ػػػػق علػػػػى المر ػػػػد و 
اػنلنً  نفعػنً، وشػنف وأرضنح شنف  الصدؽ،  هدي ع د القندر ال هة ا 

 الػػ و مػػع أمػػغ وأخهػػغ فػػا لػػةد فػػنرس، وا ػػتمذف مػػو أمػػغ أف  ػػمصا إلػػى 
لغػػػداد لىلػػػب العلػػػم، وال  رجػػػع إال إذا هصَّػػػ  العلػػػم، فقنلػػػت لػػػغ أمػػػغ: 

 الػنأ مرلهػنت شنلنالػنأ  –عنلد ا على الصػدؽ، فعنلػدلن علػى الصػدؽ 
وقنلػػػت لػػػغ: لقػػػد صػػػرؾ ألػػػوؾ لػػػك  - الةصػػػا رلػػػنلو  ػػػهد ن إلػػػرالهم 

مخهك  من هو د ننراً ف ذ  صه ك و ػنفر، ووضػعت لػغ الػد ن هر داخػ  و 
ال ل ػػػػنب وخن تػػػػغ لػػػػنل هط هتػػػػى ال  فتحػػػػغ إال إذا وصػػػػ  إلػػػػى لغػػػػداد، 
و ػػنفر مػػع قنفلػػ ، م هػػم شػػن وا ال  مفػػوف إال فػػا قوافػػ  ال تفػػنر ُقىَّػػنع 
الىر ػػػق، ف ػػػرج علػػػى القنفلػػػ  قىػػػنع  ر ػػػق، فمخػػػذوا مػػػن مػػػع النػػػنس،  ػػػم 

قػػنلوا: مػػن معػػكص قػػنؿ: معػػا أرلعػػوف د نػػنراً، فمخػػذوا  نظػػروف جػػنأوا إلهػػغ ف
إلػػػى لعضػػػهم و ت الػػػموف،  ػػػم أخػػػذوح إلػػػى ر هالػػػهم، فقػػػنؿ: مػػػن معػػػك  ػػػن 

                                                 
 طح٤ح ٓغِْ ٝعٖ٘ وُخشٓز١ ػٖ ػبذ َّللا بٖ ٓغؼٞد  ٕٗ
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 ػػػةـص قػػػنؿ: أرلعػػػوف د نػػػنراً، أال ُصصػػػدؽ! لػػػذح لػػػا الػػػد ن هر، فلمػػػن رآح  
شػػػذلك قػػػنؿ: لِػػػَم لػػػم ص ػػػذبص! قػػػنؿ: مف أُمػػػا عنلػػػدصنا علػػػى الصػػػدؽ 

إذا شنف لذا ال   ػذب م ػغ عنلػد أمػغ علػى وعدـ ال ذب، قنؿ:  ن قـو 
ص!! أ ػن صن ػب إلػى اهلل علػى  ػد لػذا الغػةـ، الصدؽ فمن لنلنػن مػع اهلل 

قنلوا: و حو معك، فقنؿ: رُدُّوا إلػى القنفلػ  أموالهػن وأاػهنألن دلهػ  علػى 
صةح التول ، ف نف الصدؽ لو المن ػا لػغ مػع أ ػغ شػنف اػنلنً فػا لدا ػ  

 :ههنصغ مع اهلل 
  ذم ٗٞس ٣و٤ٖ ًشق حو٤وخال٢ذم ٗٞس ٣و٤ٖ ًشق حو٤وخال٢وُظوُظ

  
  بٚ ح٘ج٢ِ وْلعشوس حال ٍ وُشالٜ دةبٚ ح٘ج٢ِ وْلعشوس حال ٍ وُشالٜ دة

  
  ٝوُظالالذم ُعالالَِّْ ُِٞطالال ٍ ٝٓ٘الالضٍٝوُظالالذم ُعالالَِّْ ُِٞطالال ٍ ٝٓ٘الالضٍ

  
  ٣شهالالال٠ بالالالٚ وُِظالالالذ٣ِّن أسكالالالغ سحبالالالت٣شهالالال٠ بالالالٚ وُِظالالالذ٣ِّن أسكالالالغ سحبالالالت

  

 :التتبة(التتبة(  331331))  :،  قوؿ صعنلى فىال لد مو الصدؽ

           
وف مو الصد قهو أو مو ألػ  مقػنـ ال لػ  ال لػد فنلذي  ر د أف   

 .أف   وف صندقنً فا ش  أقوالغ وأعمنلغ وأهوالغ، وال   ة إال اهلل 
  مكاو اليكنيمكاو اليكني

والػػذي  ر ػػد أف   ػػوف مػػو ألػػ  مقػػنـ ال لػػ  ال لػػد أال  الػػهو عػػو 
زوجػػػػغ وولػػػػدح، وُ ةهظهػػػػم فػػػػا اػػػػر ع  اهلل، و ُػػػػرلههم علػػػػى صقػػػػوى اهلل، 

مع مو  ر د أف  صحب ه هػب اهلل ومصػىفنح، و هدلهم امدب الواجب 
 ولذا الذي شنف مع إلرالهم.
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ل  لنؾ رج   ُف ر لعق   ػد د أو لف ػر راػهد  مخػذ زوجػغ وولػد 
و ضػػعهم فػػا صػػحراأ جػػرداأ ال زرع فههػػن وال ضػػرع فههػػن وال جػػنر فههػػن 
وال مػػػػنأص! ل نػػػػغ الهقػػػػهو الػػػػذي للغػػػػغ إلػػػػرالهم، ومقػػػػنـ الهقػػػػهو لػػػػو مقػػػػنـ 

 .الصد قه  ال  رى
 :مقنـ الهقهو

لػػػػو المقػػػػ  فػػػػا اهلل التػػػػا ال  عتر هػػػػن اػػػػك، وال  نتنلهػػػػن هػػػػذر، وال 
 .   فى مو وراألن أى عل ،  ق  مىلق  لنهلل 
وقػنؿ: إف اهلل  ػممرؾ أف  شملرالهم، أمرح ج ر   على لالنف اهلل 

صمخذ لػذا الغػةـ وأمػغ إلػى لػذا الموضػع، فػمف هلل فػا لػذا الموضػع لهتػنً 
 الغةـ، فقنـ لتنفهذ اممر على الفور.  ت نهغ أ ت ولذا

مػػػػو التمػػػػر، وزمزمهػػػػ  مػػػػنأ، فقنلػػػػت لػػػػغ زوجتػػػػغ  نً وصػػػػرؾ معهػػػػم جرالػػػػ
 الالهدة لنجر:  ن إلرالهم إلى مو صترشنن لهننص

 !!فلم    هن
 وشررت لذا النداأ  ةث مرات،  م قنلت: أاهلل أمرؾ لهذاص

 قنؿ:  عم، قنلت: إذاً ال ُ ضهعنن.
علػػػى لػػػذا المقػػػنـ، ل ػػػو أ ػػػهر إلػػػى اهلل،   ن غػػػا أف ص ػػػوف الزوجػػػ 

وأرصفع مع أه نب اهلل، وأصػرؾ زوجتػا مػع الفػهوات والحظػوظ واملػواأ 
 !!!! فا لذح الحهنة
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لػػا فػػا لػػذا المنػػزؿ، م هػػن  تالػػملنا  اً لػػذاؾ أشػػوف قػػد رلهػػت عػػدو 
إلػى أ ػػو أ ػت ذالػػبص ومػنذا صفعػػ ص و هػر ذلػػك، ل ػو   ػػب أف آخػػذلن 

 ىر ق.معا هتى صالهر معا فا لذا ال
مػػو الملػػك  َمػػو الػػذي علَّػػم الغػػةـ أف رؤ ػػن ام  هػػنأ فػػا المنػػنـ أمػػرٌ 

 صالعةـ 
 صعلم ذلك فا مدر   ألهغ:

                          
                      
              الصنفنت الصنفنت   ٕٕٓٔٓٔنن  

ومػػػو أدلػػػغ العػػػنلا ع نرصػػػغ، فػػػمف مو ػػػى علهػػػغ وعلػػػى   هنػػػن أفضػػػػ  
  الصةة وأصم الالةـ عندمن  لب صح   الع ػد قػنؿ:              

        ((5151)الكهررررررف)ر، ل ػػػػػػو ولػػػػػػم  الػػػػػػتىع مو ػػػػػػى أف  صػػػػػػ  الكهررررررف
  قػػػػػػػنؿ:  إ ػػػػػػػمنعه                               أدخػػػػػػػ

 على لذح الىنع .  فالغ فا ال منع ، فمعن غ اهلل 
أف  قػػػػػوؿ فػػػػػا الصػػػػػةة الفنصحػػػػػ  للالػػػػػنف  ولػػػػػذلك علَّمنػػػػػن اهلل 

 ال منع ، فة صقوؿ نالد ا الصراط المالتقهم  ول و:
          ((55  )الفاحتة)الفاحتة  
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مف لالػػػنف ال منعػػػ  أقػػػرب إلػػػى اسجنلػػػ ، و ُعلمنػػػن اهلل لػػػذلك أف  
 الدعنأ الُم نب الُمالت نب  حتنج إلى ال منع .
  عالمة أٍل اخللةعالمة أٍل اخللة

إذاً عةمػػػػ  ألػػػػ  الُ لَّػػػػ ، وعةمػػػػ  الصػػػػندقهو، وعةمػػػػ  الصػػػػنلحهو 
علػػػى  الػػػذ و  رفػػػع اهلل درجػػػنصهم أف   ػػػوف زوجػػػنصهم وأوالدلػػػم  ػػػن ر و

 درلهم مناهو على  ه هم لنلرفق واللهو:

                      
            غ . غ .  ٕٖٕٖٔٔنن   

ص زوجتػػػغ الالػػػهدة خد  ػػػ ، ومػػػو َمػػػو أوؿ مػػػو آمػػػو لر ػػػوؿ اهلل 
 نلػػب الػػذي صرلػػى فػػا لهتػػغ، ومػػو الع هػػد ز ػػد لػػو  الصػػ هنف علػػا لػػو ألػػا

هنر ػػ ، الػػذي  ػػمع لم ن ػػغ ألػػوح ف ػػنأ لمعمنمػػغ وأخواصػػغ إلهػػغ فػػا م ػػ  
وقػػنلوا:  ػػن محمػػد أ ػػت مػػو ألػػ  لهػػت  ُ رمػػوف الضػػهع، و قهلػػوف عمػػرة 
اس الػػنف، و حػػو جئنػػن لنمخػػذ إلننػػن لػػذا وخػػذ مػػن اػػئت مػػو المػػنؿ، فقػػنؿ 

نؿ: اجلالػػػوا معػػػغ وخهػػػروح، : أو خهػػػر مػػػو ذلػػػكص قػػػنؿ: ومػػػن لػػػوص قػػػ
وأخذوا  فنوضػو غ، ولػو  -ا ظروا إلى الهقهو –و مصرش م معغ  ة   أ نـ 

 قػػوؿ: ال أصػػرؾ لػػذا الرجػػ  ألػػداً، فهقولػػوف لػػغ: أصرضػػى لنلع ود ػػ  وصتػػرؾ 
الحر ػػػػ ص!  قػػػػوؿ:  عػػػػم!! مػػػػو أ ػػػػو ذلػػػػكص مػػػػو الػػػػذي رآح مػػػػو امخػػػػةؽ 

 .ال ر م ، وال منالت العظهم  فا ر وؿ اهلل 
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  ُلل الهسيهُلل الهسيهاخُلاخُل
شػػػذلك مػػػو   لػػػل لػػػذا المقػػػنـ ال لػػػد أف  صػػػ  إلػػػى مقػػػنـ الُ لُػػػق 

 ال ر م، قنؿ اهلل صعنلى سلرالهم ال له :
ْٖ ٣  َخ٢ِ٤ِِ ٣  َخ٢ِ٤ِِ   }} ْٖ َحغِّ ْٞ   ُخُِوَيَ ُخُِوَيَ   َحغِّ َُ َٝ ْٞ َُ غَ   َٝ غَ َٓ لَّ ِس،  َٓ ٌُ ُْ لَّ ِس،و ٌُ ُْ َْ   و َْ حَْذُخ   حَْذُخ

 ََ َذوِخ َٓ ََ َذوِخ {{  وْْلَْبَشوسِ وْْلَْبَشوسِ   َٓ
0101

  

لُػػق ال ػػر م علػػى  هػػج ر ػػوؿ  ُّ إذاً آخػػر اػػاأ فػػا لػػذا المقػػنـ الُ 
، وعلػػى أوصػػنؼ شتػػنب اهلل، هتػػى   ػػوف اس الػػنف صػػورة  ه ػػ  ملػػ  اهلل

 اس منف فا لذح الحهنة.
 ...  المؿ اهلل 

 ... وأف  رفعنن إلى لذح الدرجنت...  أف  ُ لغنن لذح المقنمنت
وأف  ُعلػػا اػػػم نن عنػػػدح فػػػا الىنعػػػنت فػػػا الػػػد هن، وأف   علنػػػن مػػػو 

 ُر نػػػػن وجهػػػػغ  ألػػػػ  المقنمػػػػنت العظهمػػػػ  فػػػػا ال نػػػػنت فػػػػا ااخػػػػرة، وأف
ال ػػر م، و  فػػع لنػػن عػػو ه ه ػػغ العظػػهم، وأف  ُ لغنػػن  ػػنلراً ز ػػنرة لهػػت 
ال له ، ولن ننً الوصوؿ إلى مقنمغ ال له ، وأف  تنزؿ فا قلولنن لمعػن ا 

 التنز   والتمو  .
وصلى اهلل على  هد ن محمد وعلى آلغ وصح غ و لم

                                                 
 ؤُؼجْ وْلٝعؾ ُِطبشو٢ٗ ػٖ أب٢ ٛش٣شة  ٖٗ
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  الفضل السابعالفضل السابع
  الفتح اإلهليالفتح اإلهلي

 

  الهسامة احلكةالهسامة احلكة
  ءات الضاحلنيءات الضاحلنيعطاعطا

  مواىع العطاءمواىع العطاء
  عبادةالتفهسعبادةالتفهس
  طيب الهالوطيب الهالو

  الكلب الطليهالكلب الطليه
  ألوزاد املكسبنيألوزاد املكسبني

  الوصولالوصول
  الطفس إى اهللالطفس إى اهلل

  ىىياقوت العسغياقوت العسغ
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  الفضل السابعالفضل السابع
  ٗٗٗٗالفتح اإلهليالفتح اإلهلي

 نػػػن م مػػػو الفػػػتي الرلػػػن ا، وال فػػػع النػػػورا ا، والعلػػػم  إف هلل 
ت الول هػ  اسلهنما، والِحَ م القد ػه  العلهػ ، و هرلػن مػو أ ػواع الفتوهػن

 .من ال  ُعد وال  حهط لغ أهد مو فض  الواهد امهد الفرد الصمد 
لػػذلك قل ػػغ و ػػرح، وقػػدر  وشػػٌ   مخػػذ علػػى قػػدرح، لمػػن ألَّػػ  اهلل 

مػػن  تحملػػغ مػػو الضػػهنأ، أو  الػػتىهع أف  قػػـو لػػغ مػػو امع ػػنأ التػػا  ُ لفػػغ 
. لهن الحق    حو ال لق، ومن منن إال لغ قَدٌر معلـو

ال  مصههم العىنأ إال لعد الفتي، إف ائت َ ػم هغ الفػتي أل  العىنأ 
القل ػػػا، وإف اػػػئت  ػػػم هغ الفػػػتي العرفػػػن ا، وإف اػػػئت  ػػػم هغ الوصػػػنؿ 
واالصصػػػػنؿ، وإف اػػػػئت  ػػػػم هغ الػػػػد و والقػػػػرب لػػػػة شهفهػػػػ  وال لهئػػػػ  مػػػػو 

 الواهد امهد ... شلهن مالمهنت صدؿ على لذح الفتوهنت اسلهه .
ف  وقفػوف الفػتي علػى ألػ  الفػتي علػى شمهر مو الننس فا شػ  زمػن

! أو شمػن أ ػمههن أ ػن إشرامػنت ..!! من  فهدو غ على أ د هم مو شرامنت
 ..!! لهم م هن إشراـ مو اهلل 

مػػع أف أ مػػ  ألػػ  التحقهػػق ال  ػػروف لل رامػػ  أى أ ػػر علػػى التػػدقهق 
                                                 

 ّٖٕٔٓ/ٕٔ/٘ٛـ ٖٖ٘ٗٔٓ طلش  ٕوُخ٤ٔظ  –ؤُؼ د١  ٗٗ
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، شػػن وا  قولػػوف فػػا ذلػػك: ناال ػػتقنم  فػػا مقػػنـ الع ػػد وقرلػػغ مػػو اهلل 
ألػع شرامػ   و قػوؿ الفػه  محمػد الىهػب الحالػن ا: نلحظنصنػن خهر مػو 

 شلهن شرامنت .
لحظػػنت العػػنرؼ شلهػػن شرامػػنت، وال  الػػتىهع أهػػد أف  عػػد، م هػػن  

، وأى مػػدد مػػو اهلل فهػػو إ عػػنـ وإشػػراـ لهػػذا شلهػػن إمػػدادات مػػو اهلل 
 .الع د لصلتغ لموالح 

والفػػػػه  ألػػػػو الفػػػػرقنوي 
شػػػػنف فػػػػا هػػػػوار لػػػػغ مػػػػع إهػػػػدى   06

: نصالػػػػع وصالػػػعوف فػػػػا فػػػرقنت، فالػػػملتغ عػػػػو ال رامػػػ ، فقػػػنؿ المالت
المن   مو ال رامػنت الم تولػ  والفػفهه  مػو خهػنؿ المر ػد و  إذا أهػب 
المر ػػدوف اػػه نً فهنالػػ وف هولػػغ خهػػنالت هتػػى  ولمػػوا ال لػػق أف لػػذا 
مدَّارؾ لنل وف، ولذا  غهػت مػو فػا ال حػنر، و هػر ذلػك، واهلل  نػا عػو 

ا عػو ال لػق جمهعػنً فػا لػذح الفػئوف، ولػم ذلك شلػغ، والصػنلحوف أ نػ
  ر دوف اهلل وال   غوف أهد  واح.

 فلهالت ال رام  لا المهزاف، م هن قد ص وف ا تدراج:

               (352)األع اف  
وقػػد ص ػػوف ال رامػػ   دامػػ  لمػػو  ىل هػػن، و ر ػػد أف  تحػػدث ال لػػق 

 لننس  ىل وف ال رام  والولا  ىلب الالةم  .لهن، ولذلك قنلو: نا
                                                 

 ٖٓ أً بش أهط ب ٗجغ حٔ د١ بٔح كع ه٘  ٘ٗ
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  الهسامة احلكةالهسامة احلكة
ال  وجػػػد شرامػػػ  أفضػػػ  مػػػو صوفهػػػق اهلل للع ػػػد علػػػى  نعتػػػغ، وإال ػػػ  
امعضػػنأ ل دمتػػغ، وهفظػػغ مػػو آفػػنت العصػػر واػػرورح لحفظػػغ وصػػهن تغ، 
لػػ   وجػػد شرامػػ  أفضػػ  مػػو أف   مػػع اهلل الع ػػد علػػى أه تػػغص! و حفظػػغ 

رامػػػػػ  أشػػػػػـر مػػػػػو أف   ػػػػػت اهلل ع ػػػػػدح مػػػػػو اػػػػػرار لر تػػػػػغص! لػػػػػ  لنػػػػػنؾ ش
قل ػػػػغ ل فػػػػهتغ، هتػػػػى  صػػػػهر ال  ر ػػػػب وال  لنل فػػػػوعص! و مػػػػل اهلل 
  رلب إال مو جننب اهلل:

                (11)األحزاب  
ل  لننؾ شرام  أشـر للع د فا د هػنح مػو أف  ُ فػر  ػنلراً أو لن نػنً 

 ذا المىلب شنف  ىل غ أ  هنأ اهلل ور   اهلل:لحالو ال نصم ص! ول

            (343 .)يتسف  
وأعظػػػػم ال رامػػػػنت لمػػػػو أراد أف  ت ػػػػهو الصػػػػدؽ فػػػػا الصػػػػنلحهو، 
والفػػتي عنػػد العػػنرفهو شرامػػ  العلػػم، فهػػا وهػػدلن التػػا دعػػن اهلل الح هػػب 

    لهالػػػػتز د منهػػػػن:                       ) وإف شػػػػنف العلػػػػم  )طرررر ()طرررر
 لنن مو العلهم ولهس مو الُ تب، فم غ  ىلب المز د مو اهلل:

               (252)البق ة  
وال رامػػنت للولهػػنأ والمع ػػزات لل  هػػنأ، مف المع ػػزة  صػػح هن 
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ول نهن صم هد لهػذا التحدي لمو  ُ ذب، أمن ال رام  فلهس فههن صحدي، 
فػػا موقفػػغ لػػذا، وال رامػػ  فػػا الحقهقػػ   الرجػػ  علػػى أ ػػغ مه ػػد لػػنهلل 

امتداد لمع زة الن ا الذي  ت عػغ لػذا الػولا، ف ػ  شرامػنت امولهػنأ لعػد 
 ػػهد الر ػػ  وام  هػػنأ إ مػػن لػػا مع ػػزات لحضػػرصغ، م هػػن لػػم صظهػػر علػػى 

 علهغ. أ د هم إال لال ب ر نلتغ وار عتغ صلوات رلا وصاللهمنصغ
  عطاءات الضاحلنيعطاءات الضاحلني

إذاً عىػػنأات الصػػنلحهو لمػػو  ر ػػد ذلػػك مػػو الالػػنل هو والمح ػػهو 
العىػػنأات المعنو ػػ ، وأولهػػن العلػػم اسلهػػا، والح مػػ  الرلن هػػ ، وام ػػرار 
القرآ هػػػ ، وأ ػػػرار أهند ػػػت خهػػػر ال ر ػػػ ،  ػػػم لعػػػد ذلػػػك التوفهػػػق مػػػو اهلل 

ت الػػػوداد والحنػػػنف ورعن ػػػ  اهلل، وهفػػػظ اهلل وصػػػهن   اهلل، ومداومػػػ   ظػػػرا
 والفض  والقرب مو اهلل.

 وشن وا  قولوف فا ذلك:
 )من دبؼت له العـاوة مل تضره اجلـاوة()من دبؼت له العـاوة مل تضره اجلـاوة(

 أو شمن  قولولن فا الِح م: 
 شهعص  )مؾك املؾوك إذا وه  ال تسألن عن السب ()مؾك املؾوك إذا وه  ال تسألن عن السب (

لػػذح الموالػػب اسلههػػ  أ ػػو صنػػزؿص ال صنػػزؿ إال علػػى قلػػب  ػػلهم، 
دف على ارع اهلل مالتقهم، فمو  قػوؿ والقلب الاللهم ال   وف إال فا ل

لػػك: قل ػػػا  ظهػػع و ػػػلهم ولػػػو  هػػر مالػػػتقهم، قػػػ  لػػغ: شػػػذلت، والػػػذي 
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 :أمدَّؾ لهذا لو الفهىنف الرجهم، قنؿ 
{{    َ  َ   ُْ ُْ ٣َْغخَو٤ِ ُٕ   ٣َْغخَو٤ِ  َٔ ُٕ إ٣ِ  َٔ َْ   َحخ٠ََّحخ٠َّ  َػْبذٍ َػْبذٍ   إ٣ِ َْ ٣َْغخَو٤ِ ِْبُُٚ،  ٣َْغخَو٤ِ ِْبُُٚ،هَ َ    هَ َٝ  َ َٝ   ُْ ُْ ٣َْغخَو٤ِ   ٣َْغخَو٤ِ

ِْبُُٚ  ِْبُُٚ هَ َْ   َحخ٠ََّحخ٠َّ  هَ َْ ٣َْغخَو٤ِ {{  َُِغ ُُٗٚ َُِغ ُُٗٚ   ٣َْغخَو٤ِ
0505

  

ا تقنم  القلوب، مف مح  التنزالت اسلهه  والعىػنأات  ال لد مو
 الرلن ه  لو القلب الاللهم:

               ((5151  )الشع اء)الشع اء  

 فا إلرالهم ال له : و قوؿ اهلل  
               ((5050  .)الصافات.)الصافات 

ل هنػنت مػو شتػنب اهلل، ومػو ش  العىنأات ا ظر إلههن فا اا ػنت ا
 جمل  لذح العىنأات التا  ىل هن الُمراد و الال هن :

                  (0)الفتح..  
مػػو جملػػ  امهػػواؿ التػػا  فػػتنؽ إلههػػن ُشمَّػػ  الموهػػد و الىمم هنػػ  

صػح   الن ػا فػا على هالو ال تػنـ، وعلػى الالػعندة  ػـو الزهػنـ، وعلػى 
 جن  اسشراـ، أ و صمصا لذح الىمم هن ص فا القلب: 

              ((2525  .)ال عد.)ال عد 

                                                 
 ٓغ٘ذ وإلٓ ّ أحٔذ ػٖ أٗظ  ٙٗ
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  مواىع العطاءمواىع العطاء
 !!ش  فتوهنت اهلل وعىنأات اهلل صتنزؿ على القلوب

لػػػػذلك ال لػػػػد للقلػػػػوب مػػػػو وقفػػػػ  هتػػػػى  هللهػػػػن لعىػػػػنأ الح هػػػػب 
 ..: ! المح وب

 :أواًل موا ع العىنأ فممنع عنهن
وأوؿ مػػػن ع مػػػو موا ػػػع العىػػػنأ اللالػػػنف، والمػػػن ا العػػػهو وال ػػػوارح، 

 والمنلت القلب.
عػػهو  ال لػػد أف أمنػػع عهنػػا مػػو آفػػنت النظػػر، هتػػى ُ  لػػا اهلل 

 القلب و حد لهن ال صر، و مذف للح هب و قوؿ لغ:

            )الصافات(  
غول  لػنلعهوب لػ   ػهذف لهػن لمفػنلدة الغهػوبص! ال، لػ  عػهو مفػ

  ُ فع لهن عو الغهب المح وبص! ال.
إذاً ال لػػد أف أاػػغ  لػػذح العػػهو لمػػن أمػػر اهلل لػػنلنظر فػػا خلػػق اهلل، 

 وفا ملك اهلل، والتف ر والتدلر:

                (343)يتنس  
ػػػ  مػػػو ص ػػػوف  ظػػػرة لع ػػػرة ، أو  ظػػػرة مػػػع ف ػػػرة، ولػػػذا ع ػػػندة الُ مَّ

 امولهنأ شع ندة ام  هنأ، وشن ت ع ندة ام  هنأ التف ر.
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  عبادةالتفهسعبادةالتفهس
لتملهػػ  قل ػػغ لنػػزوؿ شتػػنب اهللص شػػنف  ػػذلب  مػػن ع ػػندة الح هػػب 

  لػو لنفالػغ فػا  ػنر هػراأ و تف ػر، ال  إلى  نر هراأ  تف ػر، ف ػنف 
لػػا، وال فػػا المػػنؿ، وال فػػا العهػػنؿ، وال  تف ػػر فػػا الػػد هن، وال فػػا المة

 فهمن  فغ  ال نؿ، ول و  تف ر فا خلق اهلل:
ٌَُّشٝو  }} ٌَُّشٝوحَلَ ِْنِ   ك٢ِك٢ِ  حَلَ ِْنِ َخ ِ،  َخ ِ،َّللاَّ ٌَُّشٝو  َٝ َٝ   َّللاَّ ٌَُّشٝوحَلَ ِ   ك٢ِك٢ِ  حَلَ ِ َّللاَّ ٌُٞو  َّللاَّ ِِ ْٜ ٌُٞوكَخَ ِِ ْٜ {{  كَخَ

0707
  

 أولا امل نب فا أى زمنف وم نف ع ندصهم التف ر:

                
            آؿ عمراف .آؿ عمراف .ٜٜٔٔٔٔنن  

شن ػػػت الروضػػػ  ال دا هػػػ  لىػػػةب الحضػػػرة   و ػػػهد ن ر ػػػوؿ اهلل 
 .القد ه  فا هضرصغ، شنف  مخذلن  هنه  فا التف ر فا آالأ اهلل

 :وشنف  قوؿ فا ذلك  هد ن ألو ذر الغفنري 
َ٘   َُوَذْ َُوَذْ   }} ًَ َ٘ حََش ًَ ٍُ     حََش ٍُ َسُعٞ ِ   َسُعٞ ِ َّللاَّ َٓ     َّللاَّ َٝ َٓ َٔ ءِ   ك٢ِك٢ِ  ٣َخَوََِّبُ ٣َخَوََِّبُ   َٝ َٔ ءِ وُغَّ   وُغَّ

َشَٗ   إِ َّ إِ َّ   ؽَ ئِش  ؽَ ئِش   ًَّ َشَٗ َر ًَّ ُْ٘ٚ   َر ِٓ ُْٚ٘ ِٓ   ًٔ ِْ ًٔ ِػ ِْ {{  ِػ
0505

  

 ، ولػػو الوجػػود  الػػىع علههػػن صػػنع  الحػػق أو لوهػػ   ػػ ورة 
                                                 

الُشٝو وُؼظٔت ُألطبٜ ٢ٗ ػالٖ أبال٢ رس  7ٗ ٌَّ ، ٝسٝوٙ وُطبشوٗال٢ ػالٖ ػبالذ َّللا بالٖ ػٔالش بال٘ض: "حَلَ

"ِ ٌَُّشٝو ك٢ِ َّللاَّ َٝ  حَخَلَ  ،ِ  ك٢ِ آ ِء َّللاَّ

 ٓغ٘ذ وإلٓ ّ أحٔذ 3ٗ
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، ...وال ناػػػع ل صػػػن ت لػػػذح ال ن نػػػنت .... الفػػػنرح لهػػػذح ام ػػػرار
 الهدى. لهز د الذ و التدوا لدى، و ُم ت الذ و التدوا على لذا

للػػػػػنفس وصمصههػػػػػن لنلصػػػػػور  إذاً العػػػػػهو لػػػػػدالً مػػػػػو أف ص ػػػػػوف ر ػػػػػوالً 
صتحػوؿ إلػى ر ػوؿ للقلػب صػمصا لػغ ....:  الفهوا ه  والمفػنلد الحهوا هػ 

لػػنلح م العلهػػ  مػػو التف ػػر فػػا ال ن نػػنت العلو ػػ  والالػػفله ، ولػػذح  قػػوؿ 
 :فههن خهر ال ر   

شِ   ِػبَ َدةَ ِػبَ َدةَ       }} ٌُّ شِ ًَ ُخَّلَ ٌُّ {{  ًَ ُخَّلَ
0101

  

 له هو قدرلن: و قوؿ فههن 
ُش َع َػٍت َخ٤ْش    }} ٌُّ ُش َع َػٍت َخ٤ْش  حَلَ ٌُّ ٖحَلَ ِٖٓ {{  ِػبَ َدِة َعَ٘تٍ ِػبَ َدِة َعَ٘تٍ   ِٓ

6464
  

والالػػنع  فػػا قػػوؿ الح هػػب وفػػا شتػػنب اهلل صعنػػا لحظػػ ، ولػػذلك 
عنػػػدمن  هػػػر ال ػػػوارج فػػػا عصػػػر ال لفػػػنأ الرااػػػد و، وااػػػتهروا ل مػػػرة 
التةوة، وشمرة الال ود، وشمرة الصهنـ وش  الع ػندات، وذل ػوا إلػى زوجػ  

، و ل وا منهن أف صح ػا لهػم عػو ع ندصػغ، قنلػت: اأ  هد ن ألا الدرد
ع ندة ألا الدرداأ لهالت شع ندص م إ غ   لس  تف ر، فلم  ع  هم لػذا 
الحػنؿ و نػػوا أ هػػم امفضػ  وامْخهػػر، مف الع ػػندة دا مػنً صغػػر، فلمػػن جػػنأ 

  وهد تػػػػغ، قػػػػنؿ: ع  ػػػػت للحمقػػػػى شهػػػػع  عه ػػػػوف علػػػػى امشهػػػػنس– 
ذرة مػػو صقػػوى أفضػػ  مػػو أممػػنؿ ال  ػػنؿ  ػػومهم وفىػػرلمص! ولػػ -العقػػةأ 

                                                 
 وُطبشو٢ٗ ٝوُب٤ٜو٢ ػٖ ػ٢ِ بٖ أب٢ ؽ ُب  5ٗ

َٜ ٢ُِّٗ بَِِلْ  ٓ٘ ًَ ُْلَ  َشُٙ و ًَ ُش َع َػتٍ َر ٌْ  ٝرًشٙ وبٖ ػج٤بت ك٢ أ٣و ظ ؤُْٜ. "ِع : " كِ
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 ع ندة مو المغتر و.
ذرة مو صقوى مػو عمػ  القلػوب أفضػ  مػو لػذح ال  ػنؿ، وشفػع 

هقهقػػػ  لػػػذا اممػػػر، فقػػػنؿ فهمػػػن  الفػػػه  الػػػو عىػػػنأ اهلل الالػػػ ندري 
)مووا انتػووع الؼؾو  ه قربووه إل ا  ة وول فؽوورة تووؤ ي بووه  )مووا انتػووع الؼؾو  ه قربووه إل ا  ة وول فؽوورة تووؤ ي بووه  معنػنح: 

 ((إل عربة ثم إل الؼرب من ا  إل عربة ثم إل الؼرب من ا  
  ندة  هد ن إلرالهم امولىصمن ع

التف ػػر فػػا الن ػػـو والفػػمس والقمػػر، وشػػذلك شػػ  ام  هػػنأ شػػن وا 
على لذح الفنشل ، فنلتف ر ع ندة ام  هنأ، وشػذلك ع ػندة ُشمَّػ  امولهػنأ 
والصػػنلحهو، صػػرالم صظػػو أ هػػم  ػػنلهو أو  ػػنفلهو م هػػم صػػنمتهو، ل ػػو 

 صغ:القلب   وؿ فا  هنه  التف ر فا ملك اهلل ومل و 

            
             نام عنـ نام عنـ  

 :إذاً أل  الهقهو  صلوا إلى لذح المرص  ، قنؿ 
{{   ْٖ َُ ْٖ َُ   َٞ َٞ حَْخُِ ْٖ   وْلَْسعُ وْلَْسعُ   حَْخُِ ِٓ ْٖ ِٓ   َٖ َٖ أَْسبَِؼ٤ ََ   َسُجكَسُجك  أَْسبَِؼ٤ ْث ِٓ ََ ْث ِٓ   َْ ٤ِٛ َْ إِْبَشو ٤ِٛ َِ   إِْبَشو َِ َخ٤ِِ   َخ٤ِِ

 ِٖ َٔ ْح ِٖ وُشَّ َٔ ْح ْْ   ،،وُشَّ ِٜ ْْ كَبِ ِٜ ،  كَبِ َٕ ْٞ ،٣ُْغوَ َٕ ْٞ ْْ   ٣ُْغوَ ِٜ بِ َٝ ْْ ِٜ بِ َٝ  ، َٕ َْ٘ظُشٝ ُ٣، َٕ َْ٘ظُشٝ ْْ   َٓ ثَ َٓ ثَ   َٓ َٓ   ٣ُ ُْٜ٘ ِٓ ْْ ُْٜ٘   إِ إِ   أََحذ  أََحذ    ِٓ

 ٍَ ٍَ أَْبَذ ُ   أَْبَذ ُ َّللاَّ ٌَ َُٗٚ   َّللاَّ َٓ َُٚٗ ٌَ {{  آَخشَ آَخشَ   َٓ
6363

                                                 
 ٓؼجْ وُطبشو٢ٗ ػٖ أٗظ  ٔ٘
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  طيب الهالوطيب الهالو
اللالنف ومن أدراؾ من اللالػنفص شهػع  نىػق المػرأ لنلح مػ  اسلههػ  
ولالػػن غ ال   ػػع عػػو ال ػػوض فهمػػن هولػػغ مػػو ال ر ػػ ص! فنللالػػنف  الػػب 

و نم على لذا .... فمو أ و صػمصا الح مػ ص!! ل ػو    هذا، و غتنب لذا،
 :، قنؿ شهع صمصا الح م ص  المؿ ال  هر 

ُْ   إَِروإَِرو  }} ُْ َسأ٣َْخُ ََ   َسأ٣َْخُ ُج ََ وُشَّ ُج َٖ   وُشَّ ِٓ ْؤ ُٔ ُْ َٖ و ِٓ ْؤ ُٔ ُْ ًذو  أُْػِط٢َ أُْػِط٢َ   هَذْ هَذْ   و ْٛ ًذوُص ْٛ ٤َْٗ   ك٢ِك٢ِ  ُص ٤َْٗ وُذُّ هَِِّتَ   وُذُّ هَِِّتَ َٝ َٝ  

ِْ٘طنٍ  ِْ٘طنٍ َٓ ُْ٘ٚ   كَ ْهخَِشبُٞوكَ ْهخَِشبُٞو  َٓ ِٓ ُْٚ٘ ِٓ   ُ ُ كَئَِّٗٚ تَ   حََِو٠َّحََِو٠َّ  كَئَِّٗٚ َٔ ٌْ ُِْح تَ و َٔ ٌْ ُِْح {{  و
6262

  

 مت، فُهلقنغ رب العزة:الح م  صمصا عند الص

                    
        (251)البق ة  

انأت إرادصغ، واقتضت قدرصػغ أال  ُعىػا إال لالػ ب م ػغ  ولو 
 مال ب ام  نب، وهتى  زوؿ مو لهننن الع ب:

             (05 .)فصلت  
 ل و شهع ُ َ مَّ  لنلح م  مو لالن غ دا منً وألداً   وضص!

            (06 ) املدث  

                                                 
 عٖ٘ وبٖ ٓ جت ٝوُطبشو٢ٗ ػٖ أب٢ خكد  ٕ٘
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لػػذا لػػهس هتػػى مػػو ألػػ  النعػػهم!! لػػ  مػػو أوؿ الفػػرؽ التػػا صػػذلب 
 .لل حهم والعهنذ لنهلل 

 البقررر ة(البقررر ة(5151))         ل ػػػو المػػػهمو فػػػا لدا تػػػغ: 
الذوؽ الرفهع، وامدب ال ػد ع فػا ال ػةـ مػع جمهػع ام ػنـ، لهنػك ولػهو 
عداوة رج  شلمػ  صتقولهػن علهػغ فهعند ػك، ولهنػك ولػهو مح ػ  رجػ  شلمػ  

 صُمنا علهغ لهن فه هع ش  ااأ لهفتري صح تك ومودصك.
لػػػا شلمػػػ ، ل ػػػو ال لمػػػ  إذا أمالػػػ تهن ق ػػػ  أف ص ػػػرج مػػػو فهػػػك 

 ػػػمحت لهػػػن أف ص ػػػرج مػػػو فهػػػك مل تػػػك، لمػػػنذا  رجػػػع  مل تهػػػن، وإذا
اس الػػػنف إلػػػى أف  الػػػتد ر لوجهػػػغ إذا قنلػػػ  فػػػةفص أو  مفػػػا مػػػو  ر ػػػق 
آخػػر إذا رأى فػػةفص أو   فػػى أف  ُعقػػد لػػغ م لػػس س ػػنأصغ لفػػةفص مػػن 
الػػذي جعلػػغ  قػػع فػػا ممػػ  لػػذا وقػػد جعػػ  اهلل لػػغ مهػػزافص! ولػػو العقػػ ، 

 فهنن ولنن: ووضع لغ قن د، قنؿ 
{{   َْ َْ َسِح ُ   َسِح ُ َّللاَّ َْ   َػْبًذوَػْبًذو  َّللاَّ َِّ ٌَ َْ حَ َِّ ٌَ ،  حَ َْ ـَِ٘ ،كَ َْ ـَِ٘ ْٝ   كَ ْٝ أَ ٌَجَ   أَ ٌَجَ َع َْ   َع َْ كََغِِ {{  كََغِِ

6161
  

 !!لذا هنؿ المهمو ولهس المحالو أو الموقو
 !أل  ال دا نت إف أرادوا العنن نت ال لد أف ُ ح موا ال دا نت

 !وأوؿ ال دا نت إه نـ ال لمنت
إ ػػنؾ أف ُص ػػرج شلمػػ  ق ػػ  أف صز هػػن لعقلػػك، وصُقل  هػػن علػػى جمهػػع 

                                                 
 شؼب وإل٣ٔ ٕ ُِب٤ٜو٢ ٝٓغ٘ذ وُشٜ ب ٖ٘



8383الهتاب الهتاب               مكامات املكسبني     مكامات املكسبني               الػيخ فوشى حمند أبوشيدالػيخ فوشى حمند أبوشيد

 ((107107))                                                  الفضل السابع: الفتح اإلهلي            الفضل السابع: الفتح اإلهلي            

 !جوح لف رؾالو 
وال ص عػػ  أهػػداً  الػػتع لك علػػى الػػرد، لػػ  اعػػط لنفالػػك الفرصػػ  
لتف ػػر فػػا اممػػر وصػػراود  فالػػك وصالػػت هر اهلل، هتػػى   ػػوف معػػك صم هػػد 

 .اهلل 
والرج  الذي  التفزح الغضػب فُه ػرج شلمػنت شىلقػنت الرصػنص 

،  ندـ علههن فوراً لعد ا تهػنأ  ولػ  الغضػب لػهس لرجػ  فػا  ر ػق اهلل 
د اهلل لػػػػو عمػػػػرو لػػػػو العػػػػنص رضػػػػا اهلل عنهمػػػػن شػػػػنف   تػػػػب  ػػػػهد ن ع ػػػػ

: شهػػع ص تػػب عنػػغ الحػػد ت خلػػع ر ػػوؿ اهلل  ، فقػػنؿ لػػغ لعػػض القػػـو
  ولػػو لفػػر  غضػػب و رضػػىص فػػذلب إلػػى ر ػػوؿ اهلل وا ظػػر إلػػى ،

 وقنؿ: ه متغ، شمن أخ ر عنهم جمهعًن الن ا 
َٜ ءُ   }} َٜ ءُ كُوَ َٔ ُء،  كُوَ َٔ ُء،ُػَِ َٖ   ًَ ُدٝوًَ ُدٝو  ُػَِ ِٓ َٖ ِٓ   ِٚ ُْلِْو ِٚ و ُْلِْو ْٕ   و ْٕ أَ ٌُٞ  أَ َ٣ٌُٞ ْٗب٤َِ ءَ   ُٗٞوُٗٞو٣َ ْٗب٤َِ ءَ أَ {{    أَ

6060
  

 !! حو فا القرف الحندي والعفروف
 ..!! ومن أشمر الفهندات ال نمعه 

ل و التملهةت االجتمنعهػ   حتػنج فههػن إلػى الرجػوع إلػى الحضػرة 
المحمد   وأصحنلغ الم نرشهو، فة  وجػد أهػد هتػى ولػو شػنف معػغ  ػ ع  

 دشتوراح  ص  إلى ه م  لهالأ!.
ر ػػوؿ اهلل: فػػةف قػػنؿ شػػذا، وفػػةف قػػنؿ  لػػم  قػػ   ػػهد ن ع ػػد اهلل ل

                                                 
 ح٤ِت وْل٤ُٝ ءْلب٢ ٗؼ٤ْ ٗ٘



8383الهتاب الهتاب               مكامات املكسبني     مكامات املكسبني               الػيخ فوشى حمند أبوشيدالػيخ فوشى حمند أبوشيد

 ((108108))                                                  الفضل السابع: الفتح اإلهلي            الفضل السابع: الفتح اإلهلي            

 شذا، ل  قنؿ:
{{   َ٣َ ٣   ٍَ ٍَ َسُعٞ ِ،  َسُعٞ ِ،َّللاَّ ُٕ   َّللاَّ ُٕ أَحَمَْر خُبُ   ٢ُِ٢ُِ  أَحَمَْر ًْ َ خُبُ كَم ًْ َ غُ   َٓ َٓ   كَم َٔ غُ أَْع َٔ َْ٘ي؟  أَْع َْ٘ي؟ِٓ ِٓ   ٍَ ٍَ هَ  : : هَ 

، ْْ ،ََٗؼ ْْ ِْجُ   ََٗؼ ِْجُ هُ َػ ءِ   ك٢ِك٢ِ: : هُ َػ ءِ وُشِّ ـََؼبِ   وُشِّ ُْ و ـََؼبِ َٝ ُْ و ٍَ   ؟؟  َٝ ٍَ هَ  ،: : هَ  ْْ ،ََٗؼ ْْ ُ   ََٗؼ ُ كَئَِّٗٚ ٢      كَئَِّٗٚ ـِ ْ٘بَ َ٣٢ ـِ ْ٘بَ َ٣  

 ْٕ ْٕ أَ ٍَ   أَ ٍَ أَهُٞ ْ٘ذَ   أَهُٞ ْ٘ذَ ِػ َػ ءِ   ِػ َػ ءِ وُشِّ ـََؼبِ   وُشِّ ُْ و ـََؼبِ َٝ ُْ و {{  َحوًّ َحوًّ   إِ إِ   َٝ
6666

  

لذح درج ، إذا وصػلت إلػى الدرجػ  التػا ال صقػوؿ فههػن فػا الرضػن 
عػػػػو اػػػػ ت أو الغضػػػػب علهػػػػغ إال الحػػػػق فم ػػػػت صالػػػػتحق عىػػػػنأ لػػػػذح 
الدرجػػ ، ل ػػػو لػػػو أف فػػػا  فالػػػك اػػاأ مػػػو اػػػ ت فتحػػػنوؿ أف صفػػػوح 
صورصغ، أو صحنوؿ أف صنفر المحهىهو لغ، ولذا عم  إللهس، ولػغ وقعػت 

  الفتوهػنت، وال صػرى اػهئنً مػو خهػرات فا التػدلهس، و نقىػع عنػك ه ػ
 وعىنأاصغ التا  فهضهن على الصنلحهو والمتقهو. اهلل 

ل ػػو ألػػ  لػػذح الدرجػػ  وصػػلوا إلػػى قػػوؿ الحػػق ولػػو شػػنف مػػراً، ولػػو  
وقػنؿ:  ػن ر ػوؿ  شنف علػى  فالػغ، عنػدمن ذلػب رجػ  إلػى ر ػوؿ اهلل 

 اهلل أر د أمراً جنمعنً، قنؿ:
ِغيْ   }} ْٓ ِغيْ أَ ْٓ {{  يَ يَ َُِغ َٗ َُِغ َٗ   َػ٤َِْيَ َػ٤َِْيَ   أَ

6565
  

أمالػػك لالػػن ك فػػػة ص علػػغ  نفػػػر لػػذا، و الػػب لػػػذا، و لعػػو لػػػذا 
 ...!! هتى صنىلق للدرج  امعلى:

                                                 
 وُح ًْ ك٢ ؤُغخذسى ٝعٖ٘ أب٢ دوٝد ٘٘

 ٖ ػ ٓش عٖ٘ وُخشٓز١ ٝٓغ٘ذ وإلٓ ّ أحٔذ ػٖ ػوبت ب ٙ٘
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    الحج الحج   ٕٕٗٗنن  

 ولعدلن صمخذ الدرج  امعلى:

                  
          ال قرة .ال قرة .ٜٕٜٕٙٙنن  

درجػػػػنت للعػػػػنرفهو، لػػػػ  لنػػػػنؾ عػػػػنرؼ فتَّػػػػنفص! لػػػػ  لنػػػػنؾ صػػػػنلي 
لعَّػػػنفص! لػػػ   ػػػتمصهغ الدرجػػػ  ولػػػم  تػػػب مػػػو اللعػػػو ومػػػو الالػػػب والفػػػتم 
والغه   والنمهم  ومن انلغ ذلػكص! لػو   ػوف ذلػك، مف لػذح قػوا هو رب 

 :ال ر   

                  (01)الكهف  
 هتى  راؾ مهلًة أـ  هر مهل .

  الكلب الطليهالكلب الطليه
لعد  ةم  العهو و ةم  اللالنف ال لػد مػو  ػةم  القلػب مػو شػ  
أمراضغ، وأَمرُّلن وَأَارُّلن الِ  ر، والحقد، والحالػد، وال ػرح، والػ غض ... 

 ومن انلغ ذلك.
لػػػػػػهَّو فػػػػػػا القػػػػػػرآف أف النصػػػػػػر جػػػػػػنأ للن ػػػػػػا العػػػػػػد نف  مف اهلل 

 وأصحنلغ الم نرشهو عندمن أهالوا لنلتواضع والذل  هلل رب العنلمهو:
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                (321))آل عم ا  
وص لػػػع عػػػنهم النصػػػر للحظػػػنت  ػػػـو هنػػػهو، ولػػػوال وجػػػود هضػػػرة 

لههػػػػنت، لمػػػػنذاص م هػػػػم ا تػػػػروا،  الح هػػػػب فػػػػا و ػػػػىهم لقػػػػنلوا لههػػػػنت
 ومرضوا لمرض الع ب، وقنلوا: لو ُ صنب الهـو مو قل :

                  
            

          التول  التول    ٕٕ٘٘نن  

عددلم شنف ش هر، وشن وا مدج هو لنلالةح، ل و أصنلهم مع أف 
 مرض الُع ب.

لػػذح اممػػراض القل هػػ  ال لػػد مػػو معنل تهػػن لنل لهػػ ،  ػػم لعػػد ذلػػك 
،   لو القلب مو ش  ام هنر، لتتنزؿ فهغ ام ػوار مػو الواهػد القهػنر 

  قػػػنؿ لنػػػن ولػػػو أصػػػدؽ القػػػن لهو: فػػػمف اهلل              
    ((00)األحزاب)األحزاب 

، وإذا ال  ر ػػػد إال قلػػػب واهػػػد لػػػهس فهػػػغ إال الواهػػػد  واهلل 
 دخ  فهغ  هر اهلل فلو   وف فتي:

ًَ ءِ   أَْؿ٠َ٘أَْؿ٠َ٘  أََٗ أََٗ   }} َش ًَ ءِ وُشُّ َش ِٖ   وُشُّ ِٖ َػ ْشىِ   َػ ْشىِ وُشِّ {{  وُشِّ
6767

  

                                                 
 طح٤ح ٓغِْ ٝعٖ٘ وبٖ ٓ جت ػٖ أب٢ ٛش٣شة  7٘
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هتػى ال   قػا فهػغ  فة لد أف  َُىه ر القلب مو ش  من  وى اهلل 
  هر اهلل:

  ٞوٗ  حشوٗال ٞوٗ  حشوٗال كشؽ وُوِالب ٓالٖ عالكشؽ وُوِالب ٓالٖ عال

  

  ٣الالالال  ٓش٣الالالالذوً جٔ ُ٘الالالال  ٝبٜ ٗالالالال ٣الالالال  ٓش٣الالالالذوً جٔ ُ٘الالالال  ٝبٜ ٗالالالال 

  ألوزاد املكسبنيألوزاد املكسبني  
إذا جهز اس النف  فالغ لذا الت ههز، فمنع موا ع العىػنأ اسلهػا، 
وجنلد  فالغ فا القضنأ على اهوات الػنفس وال الػد والقلػب، وجعػ  

 ت ع لداح، علهغ أف  التعهو لػموراد شمػن عرَّفنػن   فالغ خلع ر وؿ اهلل 
أخىػنت فػا قضػه  اموراد خىػم فػندح، فقصػروا الصنلحوف، ل و النػنس 

اموراد علػػػػى الع ػػػػندات شنلصػػػػلوات ومػػػػن  ت عهػػػػن مػػػػو  وافػػػػ ، والصػػػػهنـ، 
والصدقنت، وصةوة القػرآف، وامذشػنر ... لػذح اموراد لػا التػا  نفػغ  
لهػػػػن ال ػػػػ ، وإذا ذُشِػػػػَرت اموراد فلػػػػهس لهػػػػن معنػػػػى فػػػػا ذلننػػػػن إال لػػػػذح 

 المعن ا، ولذا خىم.
للُع َّند والُزلَّػند، ولػهالأ ال  ىل ػوف اهلل، وإ مػن  ىل ػوف لذح اموراد 

ػػػند  ىل ػػػوف مػػػو اهلل أف  ن ػػػههم مػػػو النػػػنر ومػػػو الموقػػػع  مػػػو اهلل، فنلُزلَّ
العظهم، والُع َّند  ىل وف مػو اهلل ال نػ ، ل ػو مػو  ىلػب اهلل اػاأ آخػر، 

 ولهم أوراد أخرى  هر لذح اموراد.
مػػػو اهلل، إف شػػػنف اػػػاأ د هػػػوي  إذاً اموراد التع د ػػػ  لمػػػو  ىل ػػػوف 

شالػػػػع  امرزاؽ، أو   ػػػػنح اموالد، أو الفػػػػفنأ ... مقنصػػػػد د هو ػػػػ ، أو 
 مقنصد أخرو  .
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ل و الػذ و  ىل ػوف اهلل لهػم أوراد أخػرى، والػورد اموؿ للم تػد هو 
صىههر القلب لنل له  ممن  وى رب ال ر  ،   نلد  فالغ أال   ىر ل نلػغ 

علػػػى لنلػػػغ فػػػا شػػػ   َػَفػػػس إال اهلل، أهػػػد هتػػػى  صػػػ  إلػػػى هػػػنؿ ال   ىػػػر 
  قوؿ فا لذا المهداف: الفه  عمر لو الفنرض 

إٕ خطالالالالشث ُالالالال٢ كالالالال٢ عالالالالٞوى إٕ خطالالالالشث ُالالالال٢ كالالالال٢ عالالالالٞوى 

  إسودةإسودة

  

ػِالالال٠ خالالال ؽش١ َٗلَغالالال ً هؼالالال٤ج ػِالالال٠ خالالال ؽش١ َٗلَغالالال ً هؼالالال٤ج 

  بشدحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال٢بشدحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال٢

  
 تنب اهلل مػع العمػ  الال  غهب عو اهلل  رف  عهو، وأ و ذلك فا 

 النتر(النتر(1717))            والعننأص
هتػػى فػػا الت ػػنرة وال هػػع ال  غفلػػوف عػػو اهلل، م ػػغ إذا  هػػر القلػػب 
مػػػػو المقنصػػػػد الد هػػػػ  ومػػػػو اماػػػػهنأ الد هو ػػػػ ، ومػػػػو أ منعػػػػغ امخرو ػػػػ   

صُفػنض  شفهوة المفه   والر ن ػ  والظهػور ... ص ػدأ ص لهػنت الحػق 
 على صنهب لذا الفهاد.

أال  قػع عنػدلن،  ػم لعػد  صمصهغ الرؤ ن الصػندق  فػا ال دا ػ ، و  ػب
 ذلك  فتي اهلل فا قل غ عهو لملهنـ  قوؿ فههن اهلل:

                   (5 ))اإلنسا  
لػػػم  قػػػ  اهلل ن فػػػرب منهػػػن  ول ػػػو ن فػػػرب لهػػػن  لػػػذح العػػػهو  ػػػتم 

د ولهػنـ ، هػب وعفػق ووجػصف هرلن لػد ننمهت المح ػ  لالػهد امه ػ  
  علػػغ علػػى لنلػػغ علػػى مػػدى ام ػػنـ،   و ػػراـ فػػا الح هػػب المصػػىفى 

شنف أهدلم  قوؿ: نلقى لا أرلعهو عنمنً لػو  ػنب عنػا ر ػوؿ اهلل  رفػ  
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 عهو من عددت  فالا مو الماللمهو .
إذا فُتحت عهو اسلهنـ  هتلقَّى اس النف فا الهقظػ  والمنػنـ أفعنلػغ 

هػػػػر إمػػػػداد لمػػػػو أراد أف  تحلػػػػى ، ولػػػػذا خوأهوالػػػػغ وأقوالػػػػغ مػػػػو اهلل 
 :و ت م  ل هر زاد مو رب الع ند 

              (317)البق ة..  
، ل ػػػو شهػػػع لػػػذا ورد العػػػنرفهو، أو الالػػػنل هو فػػػا  ر ػػػق اهلل 

عنػدمن     وف ورد المنتههو وامفرادص الفه  ع د الالةـ لػو مفػهة 
)عؾقووك بووور   )عؾقووك بووور   قػػنؿ:  هدي ألػػو الحالػػو الفػػنذلا شػػنف  ُرلػػا النػػغ  ػػ

ال  صػهر لػغ لػوى إال فػا  واحد وهو إدؼاط اهلوى وحمبة املوول( واحد وهو إدؼاط اهلوى وحمبة املوول( 
 :لوى ر وؿ اهلل 

{{    َ  َ   ُٖ ِٓ ُٖ ٣ُْؤ ِٓ ْْ   ٣ُْؤ ًُ ْْ أََحُذ ًُ َٕ   َحخ٠ََّحخ٠َّ  أََحُذ ٌُٞ َ٣ َٕ ٞ ٌُ وُٙ   ٣َ َٞ وُٙ َٛ َٞ َٔ   حَبًَؼ حَبًَؼ   َٛ ُِ َٔ ِٚ   ِجْئجُ ِجْئجُ   ُِ ِٚ بِ {{  بِ
6565

  

هتى إذا وص  إلى مقنـ المننجنة  ننجهغ موالح، و الملغ منذا صر ػدص 
أعلػػم لمػػن  نفػػع الع هػػد، م ػػا لػػو  ل ػػت  قػػوؿ: أر ػػد أال أر ػػد! واهلل فه

ااأ أ و أ ػغ  نفعنػا، ل ػو رلمػن لػو فػا الحقهقػ   هضػر ا، فمفضػ  مػن 
 فا لذا ال نب صفو ض اممر:

                       (00 ) غاف 

                                                 
 ٓؼجْ وُغلش ُِغِل٢ ٝؤُذخَ إ٠ُ وُغٖ٘ ُِب٤ٜو٢ ػٖ ػبذ َّللا بٖ ػٔشٝ  3٘
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 أ ن ال أر د إال قرلغ ورضنح:

  أٗالال    أخالال ف ٝحوالالٚ ٓالالٖ ٗالال سٙأٗالال    أخالال ف ٝحوالالٚ ٓالالٖ ٗالال سٙ

  

  ًالالالك ٝ  أبـالالال٢ وُج٘الالال ٕ ُط٤بٜالالال ًالالالك ٝ  أبـالالال٢ وُج٘الالال ٕ ُط٤بٜالالال 

  ٢ ٢كالال ُوشب ٓ٘الالٚ ج٘خالال٢ ٝٓح عالا٘ل   كالال ُوشب ٓ٘الالٚ ج٘خالال٢ ٝٓح عالا٘ل

  

  ٝوُبؼالالالالالذ ػ٘الالالالالٚ ٗالالالالال سٙ ٤ُٜٝبٜالالالالال ٝوُبؼالالالالالذ ػ٘الالالالالٚ ٗالالالالال سٙ ٤ُٜٝبٜالالالالال 

 ال أر د  واح، وقرلغ ورضنح لو امم  الذي  قوؿ فهغ العنرؼ:  

  ك٘ظشة ٓ٘ي ٣  عؤ٢ُ ٣ٝال  أِٓال٢ك٘ظشة ٓ٘ي ٣  عؤ٢ُ ٣ٝال  أِٓال٢

  

  أؿِال٠ ػِالال٠َّ ٓالالٖ وُالالذ٤ٗ  ٝٓالال  ك٤ٜالال أؿِال٠ ػِالال٠َّ ٓالالٖ وُالالذ٤ٗ  ٝٓالال  ك٤ٜالال 

ا عو ذاؾ، وال  ُفضػ  لػذا لم  عد لغ لوى فا لذا، وال   ت لذ  
لحالػػػػػب صقػػػػػوى القلػػػػػوب،  عػػػػػو ذاؾ ... الػػػػػذي  ُفضػػػػػ  المتفضػػػػػ  

، لػػهس لنػػن اػػمف لنلمظػػنلر، وإ مػػن والقػػرب مػػو هضػػرة عػػةـ الغهػػوب 
 لنور الحق الذي فا القلب للعهو  نلر.

لػػػػذح أوراد الصػػػػنلحهو والمػػػػراد و، ومػػػػع ذلػػػػك فهػػػػهالأ القػػػػـو ال 
م ى لهم مو خلفهم مو أل  ال ػدا نت  ترشوف اهئنً وصلوا لغ إلى اهلل لهت

 فا  ر ق اهلل ج  فا عةح، ولذا لو ال منؿ.
فػػػا  ػػػ رات المػػػوت، وشػػػنف   ػػػتم وردح  ُرؤي الفػػػه  ال نهػػػد 

مػػو القػػرآف، فقػػنلوا لػػغ: هتػػى فػػا لػػذح الالػػنع ص! قػػنؿ: ومػػو أولػػى لػػذلك 
منا، ولن أ ن ذا ُصىوى صحهفتا و  ػوف آخػر مػن  ُ تػب فههػن شتػنب رلػا 

. 
ق ػػ  ذلػػك وفػػا  ػػدح مالػػ ح ، فقهػػ  مػػن لػػذاص فقػػنؿ: اػػاأ  وُرؤي

 وصلنن لغ إلى اهلل فا ال دا   ال  ترشغ فا النهن  .
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وأ ن أقوؿ ذلك ُمذَش ر  فالا وُأذَش ر امه نب، مف شمهر مػنهم  ػو 
أف اموراد مل  ال دا نت، وشنف مفغواًل لهن فا لدا تػغ  ػم صرشهػن، ورلمػن 

غ أ ػػػغ أصػػ ي  هػػػر محتنجػػنً إلههػػػن!! لقػػػد  الػػههن، ورلمػػػن و و ػػت لػػػغ  فالػػ
ال لػد مػو الػورد، م ػغ ال  ػرد لػك مػو  )من ال ور  له ال ورو  له()من ال ور  له ال ورو  له(قنلوا: 

 نعػػنت وقرلػػنت صرفعهػػن إلػػى هضػػرة  اهلل لػػدوف أف  ػػرد منػػك إلػػى اهلل 
 :اهلل مع قولغ 
{{   َٓ َٝ َٓ َٝ   ٍُ ٍُ ٣ََضو بُ   َػْبِذ١َػْبِذ١  ٣ََضو بُ ٣َخَوَشَّ َِ   إ٢ََُِّ إ٢ََُِّ   ٣َخَوَشَّ وكِ َٞ َِ بِ َُّ٘ وكِ َٞ ُ   َحخ٠ََّحخ٠َّ  بِ َُّ٘ ُ أُِحبَّٚ {{أُِحبَّٚ

6161
  

شػنف   وال   ب أف  ت ن   لعد أف  ح غ اهلل،  ػهد ن ر ػوؿ اهلل 
 قػػػػـو اللهػػػػ ، فقهػػػػ  لػػػػغ: ألػػػػم  غفػػػػر اهلل لػػػػك مػػػػن صقػػػػدـ مػػػػو ذ  ػػػػك ومػػػػن 

 صمخرصقنؿ:
ُٕ   أَكََك أَكََك   }} ًُٞ ُٕ أَ ًُٞ ًٌُٞسو  َػْبًذوَػْبًذو  أَ ًٌُٞسوَش {{  َش

5454
  

ال لػػد مػػو ذلػػك، مػػع أ هػػم وصػػلوا إلػػى هػػنؿ فهػػغ شػػ  أوقػػنصهم مػػع 
إذ أراد أف  نػػػنـ  قػػػوؿ لمػػػو  اهلل، شػػػنف الفػػػه  ألػػػو الحالػػػو الفػػػنذلا 

ل ػػوارح: نال صوقظػػو ا مػػو ِوردي  لػػغ فػػا  ومػػغ ِورد مػػع اهلل، م ػػغ وصػػ  
ُّ   }}          للورا   المحمد  : ُّ حََ٘  َ    َػ٢ِ٘٤ْ،َػ٢ِ٘٤ْ،  حََ٘  َٝ  َ َٝ   ُّ  ََ٘٣ ُّ ِْب٢ِ  ٣ََ٘  ِْب٢ِهَ {{  هَ

53 
والقلػب إذا  -هتى مو وص  إلى أعلى المراصب وا تهقظ القلػب 

إال أ ػػغ  -لهػػ  لػػذشر اهلل ا ػػتهقظ ال  غفػػ  لعػػد ذلػػك ألػػداً، وا فػػغ  لنل 
                                                 

 طح٤ح وُبخ س١ ٝعٖ٘ وُب٤ٜو٢ ػٖ أب٢ ٛش٣شة  5٘

 وُظح٤ح٤ٖ وُبخ س١ ٝٓغِْ ػٖ ؤُـ٤شة بٖ شؼبت  ٓٙ

 ٓغ٘ذ وإلٓ ّ أحٔذ ٝطح٤ح وبٖ حب ٕ ػٖ أب٢ ٛش٣شة  ٔٙ



8383الهتاب الهتاب               مكامات املكسبني     مكامات املكسبني               الػيخ فوشى حمند أبوشيدالػيخ فوشى حمند أبوشيد

 ((116116))                                                  الفضل السابع: الفتح اإلهلي            الفضل السابع: الفتح اإلهلي            

 ن غػػػػا علهػػػػغ أف  فعػػػػ  امعمػػػػنؿ الظنلر ػػػػ  التػػػػا شلَّفنػػػػن لهػػػػن اهلل، والتػػػػا 
ف أ ػػوة لمػػو خلفػػغ، وضػػحهن لنػػن ولهَّنهػػن لهن ػػنً عملهػػنً ر ػػوؿ اهلل هتػػى   ػػو 

لػػ   صػػي أف أوقػػظ إلنػػا أو إلنتػػا لصػػةة الف ػػر وقػػدوة لمػػو ص عػػغ !!! 
 صػػي، ال لػػد أف أشػػوف  هنضػػراً  ػػم ال أصػػلا أ ػػن لح ػػ  أ ػػا متعػػبص! ال

معهم م ا أ ن اسمنـ، ل   صي أف آمرلم لصهنـ  ـو عناػوراأ مػمةً وأ ػن 
ال أصومغص! ال  صي، ال لد أف أشوف قدوة، وألدأ لنفالػا وأهػنفظ علػى 

 ذلك.
مػػػع هفنػػػ  مػػػو امه ػػػنب، فػػػا  صقػػػرأ صػػػلوات علػػػى ر ػػػوؿ اهلل 

هف  موعػد أ ػ وعا  نلػت، لػ   صػي أف ص لػس ل ػوارلم وصقػرأ فػا صػح
أو م لػػ ص! ال  صػػي ذلػػك، م هػػم لػػو  قتػػدوا لػػك علػػى لػػذا الحػػنؿ، أو 
أ ػػػػك صت لػػػػع عػػػػو الحضػػػػور معهػػػػم لح ػػػػ  أ ػػػػك مفػػػػغوؿ، لػػػػو أف لػػػػك 

ف فػػا ام ػػػ وع هلل، نمصػػلح  د هو ػػػ  لػػو صنفػػػغ  عنهػػن، لػػػذا  ػػـو أو  ومػػػ
علهػك العىػنأ، و  علػك ألػةً دا مػنً  اجعلهم دا مهو هتػى  ػد م اهلل 

 الرلن ا. للفتي اسلها والنور
  الوصولالوصول

أمن الوصوؿ هتى صعرفوح لمن لهَّنغ الفحػوؿ فػنعلم  ػن أخػا أ ػغ لػهس 
لهنك ولهو اهلل مالنفنت، وال جهنت، وال لػهو، وال عوا ػق، العػن ق الػذي 
لهنػػػػك ولػػػػػهو رلػػػػػك أوصػػػػػنؼ  فالػػػػػك، أو ه  ػػػػػك النفالػػػػػه ، وعوا قػػػػػك 
القل هػػػ ، إذا جنلػػػدت  فالػػػك هتػػػى أزلػػػت الح ػػػب النفالػػػه  لنلح ػػػب 

 .  فالتص ي قر  نً فا الح م والمعنى لنلمودة لرب ال ر   الظلمن ه
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 ((171711))                                                  الفضل السابع: الفتح اإلهلي            الفضل السابع: الفتح اإلهلي            

إذا جنلػػػػػػػدت  فالػػػػػػػك لتىههػػػػػػػر قل ػػػػػػػك و ػػػػػػػرؾ لنل لهػػػػػػػ  فػػػػػػػزت 
مػن ال  الػتىهع أهػد وصػفغ، وال  لنل صوصه ، وصرت صتلقى مػو اهلل 

 :ذشرح، مف لذح عىنأات  قوؿ فههن اسمنـ الغزالا 

كٌالالال ٕ ٓالالال  ًالالال ٕ ٓٔالالال  ُغالالالج كٌالالال ٕ ٓالالال  ًالالال ٕ ٓٔالالال  ُغالالالج 

  أرًالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالشٙأرًالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالشٙ

  

َّٖ خ٤الالالشوً ٝ  حغالالالمٍ  َّٖ خ٤الالالشوً ٝ  حغالالالمٍ كظاُلالال ػالالالٖ ػالالالٖ كظاُلالال

  وُخبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالشوُخبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالش

  
 وصلى اهلل على  هد ن محمد وعلى آلغ وصح غ و لم

  ٕٕٙٙالطفس إى اهللالطفس إى اهلل
  –  حػػو  الػػمع شلمػػ  الالػػفر إلػػى اهلل، أو الىر ػػق إلػػى اهللشػػذلك 

الوصػوؿ إلػى اهلل، مػع أف شلمػ  نإلػى   -شمن صحد نن أعػةح عػو الوصػوؿ
ال  حهػزح م ػنف، وال  ُظهػرح زمػنف، صعػنلى عػو  إانرة إلى م نف، واهلل 

لم نف والزمػنف، م ػغ خلػق الزمػنف والم ػنف، وشػنف وال اػاأ معػغ، ولػو ا
 ااف على من لو علهغ شنف.

 :شمن وضي ذاصغ فا قرآ غ   اهلل 

                (35 )ق  

                  (56 )التاقعة  
أقرب لك مو  فالػك التػا لػهو جن هػك، وأقػرب إلػى شػ   فنهلل 

                                                 
 ّٖٕٔٓ/ٕٔ/٘ٛـ ٖٖ٘ٗٔٓ طلش  ٕوُخ٤ٔظ  –ؤُؼ د١  ٕٙ
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 ااأ مو  فس الفاأ.
 ن   من فا اممر لهس لهنػك ولػهو اهلل ه ػنب، وال مالػنفنت، وال 

 لمػػػػنت، إذا ا قفػػػػعت لػػػػذح الظلمػػػػنت  جهػػػػنت، لهنػػػػك ولػػػػهو اهلل 
 فا جمهع الحهىنت: صمتعت لوجغ اهلل 

              (336.)البق ة  
 إذاً من معنى الالفرص

 .. أ نفر مو  فالا 
 ..!! ال أ نفر مو محى  خنرجه 

 ..!! وال أمنشو فا دار الد هن الد ه 
 ، من معنى ذلكص!ول و أ نفر مو  فالا

 :أ نفر مو اهوات  فالا، وهظوظ  فالا، وألواأ  فالا
 . ل نً لمرضنة رلا  

 فا وصفهن: لو العزا م النفس لهن اهواصهن، وقنؿ اسمنـ أ

ٝوُالالالال٘لظ شالالالالٜٞة ٓطؼالالالالْ أٝ ٓشالالالالشب أٝ ٝوُالالالال٘لظ شالالالالٜٞة ٓطؼالالالالْ أٝ ٓشالالالالشب أٝ 

  ِٓالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبظِٓالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبظ

  

  أٝ ٌٓ٘ح ك حزس بٜال  وُالذوء وُالذك٤ٖأٝ ٌٓ٘ح ك حزس بٜال  وُالذوء وُالذك٤ٖ

الػػنفس صىلػػب  عػػنـ معػػهو، أو مفػػروب معػػهو، أو لػػ س معػػهو، أو   
 !  نح معهو ... لذح  ل نت النفس
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 ((119119))                                                  الفضل السابع: الفتح اإلهلي            الفضل السابع: الفتح اإلهلي            

 ل  أمنعهن لذح الفهواتص
 !ال

 :ل و جهندي فا لذح الفهوات
 .أف ص وف مو هةؿ  -
 .علههن هلل وأف أا ر ا  -
 .وأف ال صفغلنا عو اهلل   -

 وقه  فى الح م  العنله :
 !صزوج أجم  النالنأ -
 !وال س أف ر المهنب  -
 !وش  أاهى الىعنـ  -
 !واارب فنخر الفراب  -
 .على أف   وف ذلك مو هةؿ -
 .ولهس فهغ إ راؼ مف اهلل ال  حب المالرفهو  -
 ولعد ش  لذح النعم ُاا ر اهلل:  -

                       
    (372 .)البق ة  



8383الهتاب الهتاب               مكامات املكسبني     مكامات املكسبني               الػيخ فوشى حمند أبوشيدالػيخ فوشى حمند أبوشيد

 ((120120))                                                  الفضل السابع: الفتح اإلهلي            الفضل السابع: الفتح اإلهلي            

والفػػػ ر لػػػهس شلمػػػ  نالحمػػػد هلل  ول ػػػو الفػػػ ر شلمػػػ  لنللالػػػنف، 
 وصصد ق لنلقلب وال ننف، وعم  لنل وارح وامرشنف:

           ((3131)سبأ)فنلف ر عم . سبأ 
ف لػػذح اماػػهنأ ال صفػػغ  اس الػػنف عػػو اهلل، وص علػػغ  تػػوح المهػػم أ

فػػا ال حػػت مػػو أجػػ  صحصػػه  لػػػذح المتػػع الزا فػػ ، و نالػػى أ نػػنأ ذلػػػك 
  نع  اهلل، وع ندة اهلل، وذشر اهلل ج  فا عةح.
، شلمن  النفر قلػب إذاً دا منً وألداً أوؿ ااأ فا ال نؿ لو اهلل 
ددح وص ذلػػػغ وصمنعػػػغ مػػػو اس الػػػنف إلػػػى اهلل صػػػمصا الفػػػهوات فتقهػػػدح وصحػػػ

، وقػػػد قػػػنؿ لعػػػض الصػػػنلحهو: نإ ػػػنؾ أف صظػػػو أ ػػػك الالػػػفر إلػػػى اهلل 
ولنػػنؾ اػػهوة واهػػدة مػػو اػػهوات الػػنفس والػػد هن   تالػػنفر إلػػى اهلل 

ص ػػذلك إلههػػن  ال لػػد مػػو قىػػع شػػ  لػػذح الح ػػب، لػػذا الالػػفر قػػنؿ فهػػغ 
 :ألو العزا م 

ٓ٘الالالال٢ أعالالالال كش   ٓالالالالٖ ًالالالال٢ٗٞ ٓ٘الالالال٢ أعالالالال كش   ٓالالالالٖ ًالالالال٢ٗٞ 

  وُالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذو٢ٗوُالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذو٢ٗ

  

  ُٝالالالذوُٕٝالالالذوٕأكالالالشدث سبالالال٢   حالالالٞس ٝأكالالالشدث سبالالال٢   حالالالٞس ٝ

ٝجٜالالالالج ٝجٜالالالال٢ لِل وُؼظالالالال٤ْ، ٝجٜالالالالج ٝجٜالالالال٢ لِل وُؼظالالالال٤ْ،   

  ُٝالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال٢ُٝالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال٢

  

  شٞم شذ٣ذ إ٠ُ كؼَ ٝسػالٞوٕشٞم شذ٣ذ إ٠ُ كؼَ ٝسػالٞوٕ

 منذا  فع  الع د الذي  النفر إلى اهلل لعدمن  قىع لذح العة قص  
ألػػم اػػاأ فػػا  ر ػػق اهلل الوصػػوؿ إلػػى فضػػ  اهلل، والوصػػوؿ إلػػى 
عىنأ اهلل، والوصوؿ إلى إشراـ اهلل مه نب اهلل وأصػفهنأ اهلل، أصػ  إلػى 

لػػا لػػذح الرمػػوز، و  علنػػا أصمػػرغ فػػا لػػذح   فػػتي اهلل لػػذح ال نػػوز، و 
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 ((121121))                                                  الفضل السابع: الفتح اإلهلي            الفضل السابع: الفتح اإلهلي            

العىػػػنأات العنلهػػػ ، ولػػػذح الػػػنعم الراقهػػػ ، وأ ػػػن فػػػا لػػػذح الػػػدار الد هو ػػػ  
 الفن ه ، ولذا الع ب الع نب.
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  ىىياقوت العسغياقوت العسغ
شػػػنف مػػػو رضػػػى اهلل عنػػػغ زأرضػػػنح ...   ػػػهدي ألػػػو الع ػػػنس المر ػػػا 

 ى.مر د غ  هدي  نقوت العرا
 . ُ نع مو لةد الح ف  ولذا المر د جنأح شع د

والهـو الذي ُولد فهغ  لب  ػهدي ألػو الع ػنس فػا اس ػ ندر   أف 
 صػػنعوا  ر ػػداً ولحمػػنً، قػػنلوا: ولِػػَمص قػػنؿ: الهػػـو ولػػد  ػػنقوت العراػػا فػػا 

 لةد الح ف !!
 !!!لذح أ رار الرجنؿ

مف  ػػهدي ألػػػو الع ػػنس أراد أف  الػػػتمذف علػػى اػػػه غ  ػػهدي ألػػػو 
علهػػغ ال ػػندـ فػػا ال ػػةـ، فقػػنؿ  ػػهدي ألػػو الحالػػو الفػػنذلا، فػػم لظ 
 الحالو الفنذلا لل ندـ:

ِلَم صُغلظ ملا الع نسص! واهلل إ غ معلم لىرؽ الالػمنأ منػك لىػرؽ 
 ، ومن مو ولا  هر أو  هظهر إال وألو الع نس  علمغ!!!!اس  ندر  

رأى الالػ   مػػو أولػغ إلػػى آخػػرح، ولػذا لػػهس علػى اهلل ل عهػػد، لػػ  
 اهللص ال.لننؾ هرج على فض  

لعػدمن ش ػػر  ػهدي  ػػنقوت وأصػ ي عنػػدح ا نتػن عفػػر  ػن ، اختىفتػػغ 
عصػنل  لت هعػػغ شع ػػد، وذلػػب صػػنجر مػو اس ػػ ندر   مػػو أصػػحنب الفػػه  

 !ألو الع نس إلى لننؾ وجنأ لصفق  ع هد، وشنف منهم  نقوت
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ورش ػػػػوا المرشػػػػب، وفػػػػا و ػػػػط ال حػػػػر امهمػػػػر لنجػػػػت اممػػػػواج، 
 فقنؿ التنجر:وأص حت المرشب على واك الغرؽ، 

 ن رب ل رش  ألو الع نس المر ا   نن، ولو أ  هتنػن فػمف لػذا الع ػد 
 !لد   لالهدي ألو الع نس

 .وشنف لذا الع د لو  نقوت
ولػػػدأت الػػػر ي و  ػػػنلم اهلل، واقترلػػػت الالػػػفهن  مػػػو اس ػػػ ندر  ، 

: لػ   صػي لنفالغفا اعرح، فقنؿ التنجر  نمرض  وأصنب  نقوت ه وب
! فنختػنر واهػداً آخػر أاػد ال .. مم  لػذاص نً معهول اً أف أعىا للفه  ع د

 .وأجلد
وفػػا  ػػـو وصػػوؿ المرشػػب إذا لنلفػػه   قػػوؿ لػػ عض مح هػػغ لهػػن لنػػن 
 تر ض على  نه  ال حر، ولم على  نه  ال حػر أصػت المرشػب، فنػزؿ 

فقػػنؿ لػػغ:  حػػو ، التػػنجر و ػػلم علهػػغ واػػ رح وأعىػػنح الع ػػد الػػذي اختػػنرح
 .نؿ: إ غ مر ض، قنؿ: ال امف لك لذلك ر د مو اخترصغ لنن أواًل، فق

ورلػػنح  ػػػهدي ألػػػو الع ػػنس لن نهػػػنً إلػػػى أف وصػػ  إلػػػى أف قل ػػػغ شػػػنف 
  ىوؼ هوؿ العرش، ولذلك  موح  نقوت العراا.

دخػػ  علهػػغ ملػػك مصػػر فػػا زمن ػػغ   ػػهدي ألػػو الع ػػنس المر ػػا 
 ولم  قع لغ، و لم علهغ جنلالنً، ولػذح شن ػت عػزة العػنرفهو والصػنلحهو

 ... وأرضنلمص نرؾ صعنلى عنهم رضى اهلل 
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 ((124124))                                                  الفضل السابع: الفتح اإلهلي            الفضل السابع: الفتح اإلهلي            

ودخػػ  علهػػغ  ػػنقوت فقػػنـ لػػغ و ػػلم علهػػغ واقفػػنً، فمخػػذت الملػػك 
الغهرة، فمراد الفه  أف  ُعرفغ   ب فعلغ لذا، فقنؿ:  ن  ػنقوت أ ػن الهػـو 
متضػػن ق وصػػدري ضػػهق وأجػػد هرجػػنً فػػا  فالػػا، ف  ػػى  ػػنقوت، وشن ػػت 

هج الػر ي و نػزؿ الالمنأ صػحو، وإذا لنلالػمنأ صتل ػد لػنلغهـو وص فهػر و هػ
المىػػػر، قػػػنؿ:  ػػػن  ػػػنقوت الحمػػػد هلل اػػػرح اهلل صػػػدري ااف وزاؿ لمػػػا 

لالػػػحنب  ن ػػػنب، وصصػػػهر وفػػػرَّج اهلل اػػػدصا، فضػػػحك  ػػػنقوت، وإذا لن
 الزم (الزم (1010))       .. الالمنأ صحواً 

فقنؿ الفه  موجهنً شةمغ للملك: إف لػذا مػو الملػوؾ الالػمنو  ، 
  ف ىر ل ػنؿ الملػك أف لػذا شػنف ع ػد، فػتة علهػغ قػوؿ اهلل:      

    ((6161.)الزخ ف.)الزخ ف  

على الع هد لو الذي  ههه لهم مػن  ػراح علػى لػهالأ  فم عنـ اهلل 
الع هػػػد مػػػو اسشرامػػػنت اسلههػػػ ، ومػػػو الفهوضػػػنت الرلن هػػػ ، و هرلػػػن مػػػو 

 لمو صنر لنل له  ع داً هلل.ال صن ت النورا ه ، لذا 
علهػغ  إذاً ال لد لم النف أف ُ حقػق الع ود ػ  هلل هتػى   لػع اهلل 

ُخلػػع اسشػػراـ اسلههػػ ، ولػػو ال  نظػػر إلههػػن، وال  تلفػػت إلههػػن، وال  فػػرح 
لنلحػػد ت عنهػػن، وإ مػػن فرهػػغ دومػػنً لػػنهلل، ال   غػػا مػػو اهلل إال اهلل، ولػػذا 

فهػػغ امفػػراد وُشمَّػػ  المػػراد و فػػا شػػ   لػػو المقػػنـ امعظػػم الػػذي أقػػنـ اهلل
 أف   وف منهم أجمعهو. زمنف وم نف،  المؿ اهلل 

   وصلى اهلل على  هد ن محمد وعلى آلغ وصح غ و لم
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 ((125125))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

 

 

 

  الفضل اخلامظالفضل اخلامظ
  أٍل غيائه الفتح اإلهليأٍل غيائه الفتح اإلهلي

 

  بني اجملاٍديً يف ضبيل اهللبني اجملاٍديً يف ضبيل اهلل
  لواجملاٍديً يف ذات اهلللواجملاٍديً يف ذات اهلل  

  غيائه اهللغيائه اهلل
  ألوصاف أٍل الػيائهألوصاف أٍل الػيائه

  إى اهللإى اهلل  الفكساءالفكساء
  دلوافع احلب لسضول اهلل دلوافع احلب لسضول اهلل 

  الجياء لوالدعاء للطابكنيالجياء لوالدعاء للطابكني
  ضعة الضدز للنعاصسيًضعة الضدز للنعاصسيً

  الفضيل بً عياضالفضيل بً عياض
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 ((126126))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

 

  الفضل اخلامظالفضل اخلامظ
  ٖٖٙٙأٍل غيائه الفتح اإلهليأٍل غيائه الفتح اإلهلي

 .للم نلد و فا   هلغ الغنن م لا امرزاؽ التا أهلهن اهلل 
لهػػم إذا فتحػػوا للػػداً  الػػذ و   نلػػدوف فػػا  ػػ ه  اهلل أهػػ َّ اهلل 

 .. هرات التا فا لذح ال لد ص وف  نهم  لهمأف ال 
 :وهتى ال   تلفوا فا صوز عهن

 !لذاصغ فقد وزعهن اهلل 
 :األنفال(األنفال(0303))فى  قنؿ   حن غ

                     
                

 إذاً الغنن م الحاله  مو منؿ، ومو خهرات للم نلد و.
شمػػن أف  لػػذلك ..: وأ ضػػنً أاػػنر الصػػنلحوف فػػا شػػ  زمػػنف وم ػػنف
 :لننؾ  نن م هاله   نلر   للم نلد و فا   ه  اهلل

عىػنأ وال.... والفضػ  الرلػن ا .... فهننؾ  نن م مو الفتي اسلهػا 
                                                 

 ّٕٗٔٓ/ٔ/ٕٛـ ٖٖ٘ٗٔٓ سب٤غ وْلٍٝ  ٔوُخ٤ٔظ  –ؤُؼ د١  ٖٙ
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 ((127127))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

 .أو فا ذات اهلل هلل   ....الصمدا ا للم نلد و فا اهلل
بني اجملاٍديً يف ضبيل اهلل لواجملاٍديً يف بني اجملاٍديً يف ضبيل اهلل لواجملاٍديً يف 

  ذات اهللذات اهلل
إذاً  نػػػػػن م الم نلػػػػػد و فػػػػػا  ػػػػػ ه  اهلل هالػػػػػه  د هو ػػػػػ ، و نػػػػػن م 

عىػػػػنأات معنو ػػػػ  أو روههػػػػ  أو  الم نلػػػػد و فػػػػا اهلل وفػػػػا ذات اهلل 
رلن هػػ ، صمخػػذلن القلػػوب، وصفػػعر لوقعهػػن الصػػدور، و  ػػوف لم الػػنف لهػػن 

 الذي ختَّ لغ أل  لذا المقنـ. الط وافر مو عىنأ اهلل ق
أوصنؼ لػهالأ الم نلػد و  نلتػ  فػا شتػنب اهلل فػا  وجع  اهلل 

  ورة الحفر، ف علهم  ة   أصننؼ، الصنع اموؿ:

                
                   

 لوصع جنمع فقنؿ: ووصفهم اهلل 

          (5 ا.) حلش  
 والصنع المن ا:



8383الهتاب الهتاب               مكامات املكسبني     مكامات املكسبني               الػيخ فوشى حمند أبوشيدالػيخ فوشى حمند أبوشيد

 ((128128))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

                    
                   
                        

 :فالمنلم اهلل 

          (1 ) احلش  
 إذاً عىنأ اهلل للصندقهو والمفلحهو.

مػػو جػػنأ لعػػدلم مػػو أممنلنػػن وأاػػ نلنن إلػػى  ػػـو  ولػػم  ػػنس اهلل 
 الد و:

                  
                
                 الحفر .الحفر .  ٓٔٓٔنن  

 !لهالأ المةث فرؽ لم الذ و  حصلوف على  نن م اهلل 
 وقػد وضَّػي لػذا المقػنـ عنػدمن ارصقػى  منهم  هد ن ألػو ل ػر 

إلػػػػى المػػػػل امعلػػػػى، واجتمػػػػع ام صػػػػنر فػػػػا  ػػػػقهف  لهػػػػم   حمػػػػوف اػػػػمف 
ال ةفػ  واسمػػنرة، فػذلب إلػػههم  ػهد ن ألػػو ل ػر ومعػػغ  ػهد ن عمػػر ومعػػغ 

هتػى صعرفػوا أف لػهالأ القػػـو   –، و ىػق هػدة لػو ال ػػراح  ػهد ن ألػو ع 
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 ((129129))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

 وقنؿ: –شن وا فىنهو إلى معن ا شتنب اهلل 
 ! ن معفر ام صنر أ تم المفلحوف و حو الصندقوف

دخػػ  علػػى منىػػوؽ اا ػػ ، ف ػػدأ لمػػدههم لنلوصػػع الػػذي  –إ مػػن 
فت ػػػدرت امعضػػػنأ، و ػػػ تت املالػػػو، وذل ػػػت  –وصػػػفهم لػػػغ رلهػػػم 
وأرضػػػنح، هتػػػى  عػػػرؼ مػػػو أ ػػػو شػػػنف لػػػهالأ   ػػػدح الحػػػدة، وال ػػػوا فػػػا 
  مخذوف الننس!!.

فهػػػهالأ لػػػم الصػػػندقوف، ولػػػهالأ لػػػم المفلحػػػوف، ولنػػػنؾ  صػػػهب 
لمو لعدلم،  المؿ أف   وف مػنهم أجمعػهو، وجعػ   عظهم جعلغ اهلل 

 اسلهه . لذح شتن ب الحق التا صحصد  نن م الحق  اهلل 

  غيائه اهللغيائه اهلل
للىنعػػنت، وقػػد ص ػػوف  نً ص ػػوف صوفهقػػ قػػد الغنػػن م التػػا مػػو اهلل 

فػػا جػػوؼ اللهػػ  ااخػػر أف  ننجهػػغ و حند ػػغ ل ةمػػغ،  مػػو اهلل  نً صن ههػػ
 .لرشوعغ و  ودح وقهنمغ و تع د إلهغ 

  قولوف لمو ُ حهػوف لػذا الوقػت: وقد شنف أصحنب ر وؿ اهلل 
 !لقد أصنلوا الغنهم  ال نردة

وال  عػػػػو  قصػػػػدوف الغنهمػػػػ  التػػػػا لػػػػهس فههػػػػن ضػػػػرب لنلالػػػػهوؼ، 
 .لنلرمنح، وال قت  وال جراح
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 ((130130))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

لو جهند ول و لهس فهػغ لػذح ام ػلح  التػا صالػت دـ فػا مهػداف 
ال هند، ول نغ جهند فػا مهػداف النفػوس، وفػا  ػنه  القلػوب لتىههرلػن 

 .لحضرة عةـ الغهوب 
علهػػػغ لقػػػ س مػػػو  ػػػورح، فهنظػػػر لنػػػور اهلل،  ومػػػنهم مػػػو  مػػػو اهلل 

فػػػا  لهػػػن ه هػػػب اهلل ومصػػػىفنح  و  ػػػوف مػػػو ألػػػ  الفرا ػػػ  التػػػا لفػػػر
 قولغ:

ِٖ   كَِشوَعتَ كَِشوَعتَ   وحَّوُٞووحَّوُٞو  }} ِٓ ْؤ ُٔ ُْ ِٖ و ِٓ ْؤ ُٔ ُْ ُ   و ُ كَئَِّٗٚ ْ٘ظُشُ   كَئَِّٗٚ ْ٘ظُشُ ٣َ ِ   بُِ٘ٞسِ بُِ٘ٞسِ   ٣َ ِ َّللاَّ {{َّللاَّ
5050

  

لغ عهننً فا قل غ لعد صػفنأح صتلقػى العلػو  ومنهم مو   ع  اهلل 
 مو رلغ:

              (5))اإلنسا  
 فههصهغ اهلل علمًن لغهر صعلم:

               (252.)البق ة  
صػػدرح وعػػنأاً للح مػػ  اسلههػػ ، فه ػػوف  ومػػنهم مػػو   عػػ  اهلل 

ه همنً فا أقوالػغ، ه همػنً فػا أفعنلػغ، ه همػنً فػا صصػرفنصغ، ه همػنً فػا 
 مفوراصغ:

                                                 
 عٖ٘ وُخشٓز١ ٝوُطبشو٢ٗ ػٖ أب٢ عؼ٤ذ وُخذس١  ٗٙ
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 ((131131))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

                      
        (251 .)البق ة  

الغنن م ال صُعػد وال ُصحػد، وإف شػنف شمهػر مػو النػنس لمػن  ػمعوح مػو 
ال رامػػنت، ومػػن قػػرأوح مػػو ال هن ػػنت عػػو العػػنرفهو والصػػنلحهو  وقفو هػػن 
علػػى دا ػػرة ال رامػػنت والم ناػػفنت، لهنمػػن ال رامػػنت والم ناػػفنت قػػد 

للوصػػوؿ، وإ مػػن  ػػزوالً لنلع ػػد إلػػى  هػػر  ص ػػوف ا ػػتدراج، ولهالػػت  ر قػػنً 
مػػرادح، م ػػغ قػػد  نقلػػب فػػا  ر قػػغ و تحػػوؿ عػػو الصػػدؽ فػػا معنملػػ  رلػػغ 
إلى  لب ال لق، أو  لب الفهرة لهنهم، أو  لب الظهور فهمػن لهػنهم، 

و نن مػػغ للصػػنلحهو  أو  لػػب الػػد هن مػػو أ ػػد هم، ل ػػو إشرامػػنت اهلل 
 ال صُعد وال ُصحد.

نن م علهػغ أف  فػتي لػنب قل ػغ، و ُق ػ  علػى رلػغ، الذي  ر د لذح الغ
و حػػنوؿ أف  ت لػػق لهػػن، و تعلػػق لموصػػنؼ ذو هػػن وأللهػػن هتػػى  ذ قػػغ اهلل 

 .مو  را ب معن ههن من لو ُختَّ لغ مو اهلل 
  ألوصاف أٍل الػيائهألوصاف أٍل الػيائه

              
               

    ( 5) احلش  
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 ((132132))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

أوصػػنؼ لػػهالأ القػػـو الػػذ و ا ػػتحقوا الغنػػن م: الفقػػر أواًل، والفقػػر 
 عنػػػا الفػػػعور ال ػػػن نا الػػػداخلا لم ػػػغ فػػػا أمػػػس الحنجػػػ  إلػػػى رعن ػػػ  اهلل 

ذا الوصػػػع فػػػا وعنن ػػػ  اهلل ومةهظػػػ  اهلل فػػػا شػػػ  أوقنصػػػغ، لػػػو  الػػػا لػػػ
لحظ ، و و أ غ  التىهع أف  قضػا أمػراً لنفالػغ لػدوف اال ػتمداد لمػوالح 

 فقد خرج عو دا رة لذا الوصع.
أل  لذا الوصع دا منً وألداً صُ ناػر قلػولهم هػةوة الهقػهو، وعلػى 
إ ػػػر ذلػػػك ص ػػػوف صصػػػرفنصهم و ػػػلوشهنصهم لػػػم هم ال  الػػػتىهعوف أف  رفعػػػوا 

ىقػػوا لحػػرؼ، وال أف ُ حرشػػوا  ػػداً، وال أف قػػدمنً وال أف  ُنزلػػوح، وال أف  ن
 فعلوا اهئنً صغهراً أو ش هػراً إال إذا أراد اهلل ووفػق وأعػنف، فهىل ػوف دا مػنً 

 وألداً صوفهق اهلل ومعو تغ فا ش  وقت وههو.
وإذا دخلوا فا لذا المهداف لنل هند امشهد ا تهى لهم اممػر إلػى 

  أو لالػنه  شمَّػ  الرجػنؿ الوقوؼ على  ػنه  نال هػوؿ وال قػوة إال لػنهلل
 أل  الفننأ الذ و  ُ رمهم اهلل ج  فا عةح.

مػػدح لػػذلك ه ه ػػغ ومصػػىفنح، وعلَّػػم أصػػحنلغ أف   و ػػوا  واهلل 
 معغ فا لذا المهداف، فقنؿ فا ام غ:

                  (37)األنفال  
، نص  ػػهد ن ر ػػوؿ اهلل َمػػو الػػذي أمالػػك لحفنػػ  الحصػػى ورمنلػػ

ل و َمو الذي هرؾ الهدص وَمو الذي جعلهػن صقػ ض علػى الحصػىص وَمػو 
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 ((133133))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

الػػػذي أعىنلػػػن القػػػوة لترمػػػا الحصػػػىص وَمػػػو الػػػذي أوصػػػ  الحصػػػىص اهلل 
 ولػػذلك عنػػدمن أمالػػك الحصػػى ورمػػنح لػػم  تػػرؾ الحصػػى شػػنفراً مػػو ،

ألػػ  قػػر ة فػػا لػػذح المػػرة فػػا لػػدر إال وأصػػنلغ! شهػػع  صػػهب شػػع مػػو 
ى ألػػػع رجػػػ  فػػػا وقػػػت واهػػػدص!! لػػػ   الػػػتىهع ذلػػػك أهػػػدص! ال الحصػػػ

 إذا أمد لذلك أهد مو ال فر.  التىهع ذلك إال الواهد امهد 
 فقنؿ: ذلك أصحنب الن ا  وعلَّم اهلل 

              (37)األنفال  
وت، أ ػػػتم أمالػػػ تم لنلالػػػهوؼ ل ػػػن م لػػػم صُقػػػد روا الحتػػػوؼ والمػػػ

، أ ػػػت أمالػػػ ت لنلالػػػ ب، ل ػػػو فنلػػػذي قػػػدَّر المػػػوت لػػػو الممهػػػت 
 .الال ب ال  عم  إال لمذف مو مال ب ام  نب 

فموؿ صف  صحتنج إلى جهند؛ أف  ت لى اس النف عػو  فالػغ، وعػو 
أوصنفغ، و  قى لرلغ، لقػوة اهلل، ولتوفهػق اهلل، وهػوؿ اهلل، ومعو ػ  اهلل ... 

 .ولذا جهند اد د فا ذات اهلل 
  الفكساء إى اهللالفكساء إى اهلل

فموؿ صف  مو الفصػه  اموؿ، أو ال ته ػ  امولػى مػو ألػ  الغنػن م 
 :االفتقنر إلى اهلل 
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 ((134134))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

                    
      (36 ) فاط  

 مع م الغنا شلغ مو الد هن وااخرة.
             ((55  ) احلش) احلش  

لػػهالأ القػػـو الصػػندقوف الالػػنلقوف أخػػرجهم مػػو د ػػنرلم وأمػػوالهم 
ال ػػػنفروف، ومػػػو علػػػى ا ػػػرلم و ػػػود أف  لحػػػق لهػػػم لهفػػػوز لمػػػرادلم مػػػو 
الةهقػهو ُ  رجػغ مػو د ػنرح وأموالػغ اػرع رلػغ، فػة   ػرج إال ممػر  ل ػغ 

 نً  ىنلق ارع اهلل و حوز لغ رضنأ اهلل.اهلل، وال  فع  لمنلغ إال اهئ
مف أل  الد هن المقهمػهو فههػن  ظنػوف أف المػنؿ مػنلهم  ُنفقػوف منػغ  
شمػن  فػنأوف، ولػو شػنف اممػر شػذلك فِلػَم ُ حن ػ وف علهػغص! ل ػو المػنؿ 

 منؿ اهلل:

              (7.)احلديد  
 فػػػنؽ، و ر قػػػ  اس فػػػنؽ فػػػا شتػػػنب ال ػػػر م شهػػػع  ُنفػػػقص هػػػدد اس
، وفػػا لػػدى الصػػحب والرفػػنؽ رضػػواف اهلل ال ػػةؽ، وفػػا ُ ػػن  الن ػػا 

 .عنهم أجمعهو 
إذاً معنى ال روج لنػن أف ُأه  ػم اػرع اهلل ور ػولغ فػا  فالػا وفػا 

 :لهتا وفا منلا، قنؿ الن ا 
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 ((135135))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

{{       َْ َْ ٣َْذُخ {{حَو٢ٌِّ حَو٢ٌِّ   إ إ   ب٤َْخَيَ ب٤َْخَيَ   ٣َْذُخ
5656

  

 ن وأ عنن، وقنؿ اهلل صعنلى:فت وف اسجنل :  معن

                  (12))آل عم ا  
فنقػػػوؿ:  ػػػمعنن وأ عنػػػن، ول ػػػذا،   ػػػب أف أجعػػػ   فالػػػا ومػػػنلا 

 .وشلا موافق فا ش  أهوالا لفرع اهلل 
 اً د هو نً:إذا ااتهت  فالا أمر 

تػػػى ُأعىػػػا الػػػنفس ال لػػػد أف أ تضػػػاأ لفػػػرع الملػػػك القػػػدوس ه 
 .مننلن، أو أهرمهن ممن صتمننح

إذا وافػػػق علهػػػغ الفػػػرع ف هػػػن و عمػػػت وأاػػػ ر اهلل، وإف لػػػم  وافػػػق 
 الفرع ف ة وألع شة.

 !إذاً المهمو لهس هراً لنل له  فا منلغ و فالغ ولهتغ
وإ مػػػن  فعػػػ  فػػػا شػػػ  اػػػاأ لػػػغ أو هولػػػغ مػػػن  ر ػػػد اهلل، ومػػػن  ىػػػنلق 

 :و وافق ارع اهلل ج  فا عةح
لػػػو شػػػنف معػػػا مػػػنؿ لػػػ  أصصػػػرؼ فهػػػغ لػػػنلنظم الوضػػػعه  الد هو ػػػ  ف

الحهنصهػػػ  أـ لػػػنلنظم الفػػػرعه ص لػػػو مفػػػهت علػػػى لػػػواى فلػػػو  تحقػػػق لػػػا 
... الُمنػػى لػػ   مهن ػػب  ػػـو القهنمػػ  علػػى شػػ  قػػرش مػػو أ ػػو اشتالػػ تغ 

                                                 
 ٓؼجْ وُطبشو٢ٗ ػٖ ػ ئشت سػ٢ َّللا ػٜ٘  ٘ٙ
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 ((136136))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

ولػػػ  ....ص. وفهمػػػن أ فقتػػػغص أي لػػػ  اشتالػػػ تغ مػػػو هػػػةؿ أـ مػػػو هػػػراـص 
 ـص.أ فقتغ فا الحةؿ أـ فا الحرا

إذاً   ػػػػب أف أعػػػػرؼ المصػػػػندر الحػػػػةؿ لةشتالػػػػنب، والم ػػػػنرج 
الحػػػػػةؿ لم فػػػػػنؽ، والمصػػػػػندر الحػػػػػنـر لةشتالػػػػػنب مص ن هػػػػػن لنل لهػػػػػ ، 
والم ػػنرج الحػػراـ لم فػػنؽ ملعػػد عنهػػن لُعػػد المفػػرقهو، فػػمف فػػا الػػد هن 

   أقواـ  فتروف جهنم لمموالهم، ولهالأ  قوؿ فههم اهلل:

                  
                    

            (15)األنفال  

 و قوؿ اهلل صعنلى:

                
             (10 )التتبة  

فنلػػػذي  ُنفػػػق أموالػػػغ فػػػا الم ػػػدرات وفػػػا الز ػػػن والعػػػنلرات و هػػػر 
 ذلك فهذا  فتري جهنم لمنلغ.

إذاً   رجػػػػػوف مػػػػػػو د ػػػػػنرلم وأمػػػػػػوالهم ال  فػػػػػتروف لهػػػػػػن اػػػػػػهوات 
 لهن شمن قنلت اا  :  فو هم، وال هظوظ ألدا هم، وإ من   تغوف

              ((2121  )الفتح)الفتح  
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 ((137137))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

 ر ػدوف ل ػػ  مػػن  مل ػوف، ول ػػ  مػػن  الػ نوف فضػػ  اهلل، ورضػػواف 
اهلل، وصى هػػػق اػػػرع اهلل جػػػ  فػػػا عػػػةح، ولػػػذا صػػػنع مػػػو أراد أف   ػػػوف 

 منهم فنل نب مفتوح، والمعال ر واضي.
  دلوافع احلب لسضول اهلل دلوافع احلب لسضول اهلل 

 المن ا: والصنع
           ((11  ) احلشرررررررر) لنػػػػػػػػوا داراً فػػػػػػػػا  احلشرررررررر

قلػػػولهم جعلولػػػن هلل،  هرولػػػن و ظفولػػػن ممػػػن  ػػػوى اهلل، ومنعػػػوا دخولهػػػن 
لغهر هضرة اهلل،  والػوف امشػواف ومػو فههػن لملػدا هم وأجالػنمهم، ول ػو 

 فػػا لػػذا ، لػػم   علػػوا هللجعلػػوا قلػػولهم وخصصػػولن سلههػػم ورلهػػم 
 من جع  لرج  مو قل هو فا جوفغ، وقنؿ: القلب ار ك، مف اهلل 

ًَ ءِ   أَْؿ٠َ٘أَْؿ٠َ٘  أََٗ أََٗ   }} َش ًَ ءِ وُشُّ َش ِٖ   وُشُّ ِٖ َػ ْشِى   َػ ْشِى وُشِّ {{وُشِّ
5555

  

لػػم  الػػمحوا مهػػد أف  فػػغ  لػػذا القلػػب فػػا قلهػػ  أو شمهػػر، فػػا 
، والػػد هن ومػػن فههػػن ومػػو فههػػن ال عظػػهم أو هقهػػر؛ مف لػػذا القلػػب هلل 

د؛ م هػػن صػرهم اس الػنف مػػو صحقهػق المػػراد، صالػنوي صع هػر القلػػب والفػها
وافق أ  هنأح ور لغ والصنلحهو والصندقهو مو ع ػندح أف ص ػوف  واهلل 

 قلولهم خنله  ممن  وى اهلل:

                (51 )الشع اء  
                                                 

 طح٤ح ٓغِْ ٝعٖ٘ وبٖ ٓ جت ػٖ أب٢ ٛش٣شة  ٙٙ
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 ((138138))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

 ػػلهم مػػو الحظػػوظ واملػػواأ والمهػػوؿ التػػا ال صُرضػػا اهلل جػػ  فػػا 
  نعد لهو المرأ ولهو هضرة اهلل.عةح، والتا صُ 

  و ملئوف لذا القلب والفهاد لنلحب:        ًح وف اهلل ه ػن ُ
ه ػػػػػػنً  مػػػػػػل اػػػػػػغنؼ القلػػػػػػوب، و  علهػػػػػػن  جمػػػػػػنً، وُ ح ػػػػػػوف الر ػػػػػػوؿ 

صالتحضرح وصالتحضر أوصػنفغ وأعمنلػغ فػا شػ  وقػت وهػهو؛ لهقتػدي لػغ 
  ػوؿ اهلل فا ههنصغ، م نن هتى   وف على الصواب ال لد أف   ػوف ر 

 لوح فا القلب على الدواـ، لمنذاص مف اس النف ال   لو مو عمػ  فػا  
 ش  لحظ ، وفا ش  عم   ن غا علهغ أف  عم  لقوؿ اهلل:

                    (23)األحزاب  
لعػغ إذا  ظر  ن غا أف  ُقلدح فا شهفه  النظر، إذا ص لم  ن غا أف  تن

و ُقلدح فا شهفه  الحد ت، إذا أش   ن غػا أف  مشػ  شمػن شػنف  مشػ ، إذا 
اػػػرب، إذا مفػػػى ... إذا فعػػػ  أي فعػػػػ ، أو عمػػػ  أي عمػػػ   ن غػػػػا أف 
 التحضر الحضرة الن و ػ  وشهػع شن ػت صعمػ  لػذا العمػ ، لهتػنلع ر ػوؿ 

، ومػػن فػػنز الصػػنلحوف لمػػن فػػنزوا مػػو الغنػػن م اسلههػػ  إال لالػػر لػػذح اهلل 
 آل عم ا((آل عم ا((1313))  لع  ل هر ال ر  ، والتا  قوؿ فههن اهلل و ُقدـ النته  :المتن

                    
 فهم  ت عغص  ت عغ فا ش  أهوالغ وهرشنصغ و  ننصغ.

 –ولػػو إمػػنـ فػػا الفػػر ع   - هتػػى أف اسمػػنـ أهمػػد لػػو هن ػػ  
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 ((139139))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

شػنف ُ حػب ال ىػه ، ول ػو لػم  صػ    ؿ اهلل وص  إلهغ هد ت أف ر ػو 
 مشػػػ  ال ىػػػه ص فتػػػرؾ أشػػػ  ال ىػػػه ،  إلهػػػغ لالػػػند صػػػحهي شهػػػع شػػػنف 

شػػنف ُ حػػػب   فاُلػػئ  عػػو ذلػػك، فقػػنؿ: وصػػ  إلػػػىَّ لالػػند صػػحهي أ ػػغ 
ال ىه ، ول و لم  ص  إلىَّ لالند أعتمد علهغ شهع شػنف  مشػ ، فمخػنؼ 

 أف آش  ال ىه  م نلفنً لهد غ!!.
هػػغ إلػػزاـ، ل نػػغ ألػػـز  فالػػغ لػػغ مػػو اػػدة االص ػػنع، لػػذا اممػػر لػػهس ف
لمز ػػد اص نعػػغ، ولهفػػوز لػػنل هر التػػنـ مػػو اهلل  ولهالػػتز د مػػو فضػػ  اهلل 

  فػػػا لػػػذا االص ػػػنع، إلػػػى أف وصػػػ  إلهػػػغ أف ر ػػػوؿ اهلل   شػػػنف  قالػػػم
ال ىه   صفهو،  ػم  فػق شػ  قالػم علػى لهئػ  لػةؿ، و مشػ  مػو الهمػهو 

 .ن ا الم تنر لنص نح الهالنر، فمش  متنلعنً ال
، ورلمػػن لػػو قهػػ  لػػذا متنلعػػ  اػػنفه  وافهػػ  شنفهػػ  لالػػهد ال فػػر   

ال ػػػػػةـ لرجػػػػػ  مػػػػػو الػػػػػذ و  ػػػػػدَّعوف المد هػػػػػ  فػػػػػا عصػػػػػر ن لػػػػػذا فػػػػػم هم 
 هالػػػ روف و الػػػتهز وف، و قولػػػوف أف الػػػذوؽ العصػػػري قػػػد  تنػػػنفى مػػػع 

لو ال نتلمػنف امعظػم  الهدى الن وي، وَشَذلُوا، مف  هد ن ر وؿ اهلل 
ع ام ػػػنـ فػػػا جمهػػػع العصػػػور، وأ ػػػتنذ الػػػذوؽ الالػػػلهم فػػػا جمهػػػع ل مهػػػ
، ل و اس النف  حتنج إلى هةوة الروح لتتم المتنلع  لحالب امزمن  
 العصر.

ال نمػػػدوف الواقفػػػوف عنػػػد اماػػػهنأ الحالػػػه  ال  الػػػتىهعوف لضػػػم 
الحقهقػػ  المحمد ػػ ، فهػػا صحتػػنج إلػػى هػػةوة الػػروح هتػػى  تػػنلع اس الػػنف 
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 ((140140))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

فتػػوح، فهنػػنؾ متنلعػػ  لحالػػب مػػن ورد فػػا الُ تػػب، ر ػػوؿ اهلل لحالػػب ال
ولننؾ متنلع  لحالب من  رد إلى اسلهنـ م ناػرة مػو الح هػب المصػىفى 

 علهغ أفض  الصةة والالةـ.
شػػػػ  اممػػػػور التػػػػا  رالػػػػن ااف مػػػػو – ف ػػػػنهلل علهػػػػك خ  ر ػػػػا –وإال 

المالػػػتحد نت، ولػػػم صػػػرد فػػػا شتػػػب الاُلػػػنَّ  م هػػػن لػػػم ص ػػػو موجػػػودة فػػػا 
علػػى رجػػنؿ م ناػػرة مػػو هضػػرصغ  الػػت دمهنص أ عػػم اهلل عصػػرح شهػػع  

  فا ال هفهػ  الالػد دة ال ػت داـ لػذح المعػدات ولػذح ااالت ولػذح
المالػػتحد نت لنمفػػا جمهعػػنً علػػى لػػذا الهػػدي فػػا شػػ  زمػػنف وم ػػنف، 

الػػػذي  نفػػػرح رجنلػػػغ الُممػػد و منػػػغ صػػػنلحن ل ػػػ  زمػػػنف  و  ػػوف لد ػػػغ 
 وم نف.

                   
ولذح أعظػم صػف  صالػتوجب العىػنأ مػو اهلل، أف   لػو القلػب مػو 
أي ضػػػػغهن  أو هقػػػػد أو  ػػػػ  أو شػػػػرح أو  ػػػػة ل ػػػػ  ع ػػػػند اهلل، ففػػػػرط 

 المهمنهو:

                  (07) احلج  
 وارط الغنهم :
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 ((141141))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

 ال   دوف هتى اسهالنس !!!
قػػػد   ػػػوف المػػػهمنهو فػػػا ال دا ػػػ  عنػػػدلم لػػػذح اموصػػػنؼ، ل ػػػنهم 
  نلػػػػدوف فػػػػا  زعهػػػػن، ل ػػػػو لػػػػهالأ القػػػػـو أصػػػػ حوا مىهػػػػر و منهػػػػن ال 
  دو هن، هتى إذا صحدث ال عض عنهن  التغرلوف م هم ال   ػدوف لػذا 

 اممر فا  فو هم.
نلالػػػنً وقػػـو  تحػػػد وف عػػػو الالػػػهو فػػػا ج شػػنف اسمػػػنـ الحالػػػو 

الصػةة، وشػٌ   ح ػا مػػن  حػدث لػغ، فقػنؿ لهػػم: إف مػن صتحػد وف عنػػغ ال 
أجدح عندي ال ت ، ولو ُوجد ذلك عندي مف صتقىعنا الالهوؼ إرلػنً إرلػنً 

 خهر مو أف   وف لذا الفمف عندي!!
أصػػ ي القلػػب لػػهو  ػػدي مقل ػػغ علػػى الػػدواـ إف شػػنف فػػا صػػحو أو 

 نف فا صةة أو فا  هر صةة.فا مننـ، إف ش
مقػنـ  –ولذلك قنؿ رج  مو الصنلحهو: "من ُجع  املػداؿ ألػداالً 

إال لال نوة ام فس و ػةم  الصػدور" إذا أردت أف  –مو مقنـ امولهنأ 
 ُصالػرع لػػك العىن ػػن فحقػػق  ػػةم  صػدرؾ، فالػػت د فػػوراً عىػػنأ رلػػك 

، وخفػػه  اهلل، مػػو هػػةوة الىنعػػ ، ومػػو لػػذة المننجػػنة، وال ػػوؼ مػػو اهلل
وال فػػػوع هلل، والرهمػػػ  والفػػػفق  والعىػػػع والحنػػػنف علػػػى ع ػػػند اهلل ... 
ص د ش  ذلك  نالنب إلهك رو داً مػو اهلل؛ مف صػدرؾ أصػ ي لػهس فهػغ 

 ااأ ل مهع خلق اهلل، ولذح صف  أل  ال ن .
مهػػند و أزلػػغ، وال شنػػوز  ه ػػغ، وال ألػػواب عىػػنأح  وال  فػػتي اهلل 
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 ((142142))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

ولػػو ذرة مػػو الفػػحننأ لواهػػد مػػو المالػػلمهو،  وال فضػػلغ لمػػو فػػا صػػدرح
 :هتى ق وؿ امعمنؿ قنؿ فهغ 

وبُ   حُْلخَحُ حُْلخَحُ   }} َٞ وبُ أَْب َٞ َُْجَّ٘تِ   أَْب َُْجَّ٘تِ و َّ   و ْٞ َ٣ َّ ْٞ َ٣  ، ِٖ ،وِ ْث٤َْ٘ ِٖ َّ   وِ ْث٤َْ٘ ْٞ َ٣ َٝ َّ ْٞ َ٣ ٤ِظ،  َٝ ِٔ َُْخ ٤ِظ،و ِٔ َُْخ ـْلَشُ   و ـْلَشُ ك٤َُ   ك٤َُ

 َِّ ٌُ ُِ َِّ ٌُ ِ   ٣ُْشِشىُ ٣ُْشِشىُ   َ  َ    َػْبذٍ َػْبذٍ   ُِ ِ بِ لِلَّ َٖ   ب٤ََُْ٘ٚ ب٤ََُْ٘ٚ   ًَ َٗجْ ًَ َٗجْ   َسُجًك َسُجًك   إِ َّ إِ َّ   َش٤ْئً ،َش٤ْئً ،  بِ لِلَّ ب٤َْ َٝ َٖ ب٤َْ َٝ   ِٚ ِٚ أَِخ٤   أَِخ٤

{{  َشْحَ٘ ءُ َشْحَ٘ ءُ 
5757

  

 !!!والفحننأ لا ال غض وال رح والحقد والحالد والغ 
لذح الف رة ال لد أف صُزاؿ مو جذورلن هتػى  ُ ػـر المػرأ مػو  ش ُّ 

 ، فمذا ُأز لت لذح الف رة مو جذورلن   وف:اهلل 

                      
          ..(1 ) احلش  

                                                 
 ٛش٣شة طح٤ح ٓغِْ ٝعٖ٘ أب٢ دوٝد ػٖ أب٢  7ٙ
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 ((143143))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

  الجياء لوالدعاء للطابكنيالجياء لوالدعاء للطابكني

  والصنع المنلػت أو ال ته ػ  المنلمػ :                     
       :أوؿ اػػػػػػػػػػػػاأ                                   

   ((3434  ) احلشررررر) ى عػػػػػو الالػػػػػنلقهو، و ُمنػػػػػا عػػػػػو المفػػػػػن    ترضػػػػػ احلشررررر
والعلمنأ امجػةأ الػذ و جػنأوا لعػد ر ػوؿ اهلل إلػى زمن نػن لػذا، ال  قػدح 

 :ب هفا أهد منهم، و  فهنن قوؿ الح 
ًُُشٝو  }} ًُُشٝووْر َٖ   وْر َح ِع َٓ َٖ َح ِع َٓ   ْْ ًُ حَ  ْٞ َٓ ْْ ًُ حَ  ْٞ َٓ  }}

5555
  

لالنلقهو الذ و وارى اهلل أجالندلم لػنلتراب، وأصػ حوا ل لا ومن من
أعمػػػػػنلهم، ولػػػػػم أرقػػػػػب أهػػػػػوالهم، ولػػػػػم  لػػػػػم أ لػػػػػع علػػػػػى ..! عنػػػػػد اهلل

 أجنلالهم، ولم صر عهنا فعنلغ، ف هع أه م علههمص! 
ذح أقػواؿ مػو لػهالأ ولػهالأ، وامقػواؿ شمػن  رالػن ااف فػا و ػػن   
اسعػػػةـ ال  علػػػم فههػػػن الُمصػػػدؽ مػػػو الُم ػػػذب، وو ػػػن   اسعػػػةـ لػػػا 
  فالػػهن و ػػن   اسعػػةـ، فهػػ  صعلمػػوف الصػػحهي مػػو الز ػػع فػػا التػػنر  ص

أ نػػػى  ألػػداً، مف الػػذي شت هػػن لفػػر، فنلػػذي شػػنف  نتمػػا لممػػنـ علػػا 
علػػى اسمػػنـ علػػا ومػػدح اسمػػنـ علػػا وزاد فػػا مػػدح اسمػػنـ علػػا، ولغَّػػض 

 معنو   وأفعنؿ معنو  ، ول ذا.
لهػػػذح اممػػػور، وقػػػد شػػػنف لنػػػو أمهػػػ    علػػػوف خى ػػػ   لنػػػن ومػػػن إذاً مػػػن

                                                 
 عٖ٘ وُخشٓز١ ٝأب٢ دوٝد ػٖ ػبذ َّللا بٖ ػٔش  3ٙ
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 ((144144))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

ن عمػر لػو ع ػد العز ػز ال مع  المن ه  فا ذـ اسمنـ علا، هتى جنأ  ػهد 
  فػػملغى ذلػػك،  ح ػػا  فهقػػوؿ: رأ ػػت ر ػػوؿ اهلل  ،فػػا المنػػنـ

وعػػو  مهنػػغ  ػػهد ن ألػػو ل ػػر، وعػػو  الػػنرح  ػػهد ن عمػػر   لالػػوف فػػا لهػػو 
قصػػر، وخلفهػػم  ػػتنرة، ف ػػنأ اسمػػنـ علػػا و ػػلَّم ودخػػ  خلػػع الالػػتنرة، 
وجػنأ معنو ػػ  و ػلَّم ودخػػ  خلػػع الالػتنرة، والالػػتنرة شػنف فههػػن مح مػػ ، 
 م خرج اسمنـ علا لعد ه م المح م  وقنؿ: ُقضا لػا ورب ال ع ػ ، 
وخرج لعدح معنو   وقنؿ: ُ فر لا ورب ال ع  ، إذاً من اػم نن واػمف لػذا 

قولتغ المفهورة: "قـو لػم  فػهدلم لالػهوفنن  نػزح عػو  اممر،  م قنؿ 
 ال وض فههم لملالنتنن".

، فِلػػَم ! حػػو لػػم  حضػػر لػػذح الحػػروب، ولػػم  ػػدخ  لػػذح المعػػنرؾ
 ص دخ  فا خصوم  مع أهد لهالأ

وأ ػػت لػػو ص لمػػت علػػى أي إ الػػنف مػػو امههػػنأ أو اممػػوات فػػمف 
المح م  اسلهه  ُصالػ   لػك م ناػرة لػذح ال صػوم ، وصُرفػع علهػك  ػـو 

 !!للالنلقهو لنن ومن الد و، من
 !!لم رجنؿ لهم من لهم وعلههم من علههم

قرأ وُأه  ػم عقلػا ، وأ ن من علىَّ أف أوالمحن ب لو الحالهب 
وف ػػػري وأ ػػػتعهو لنلرجػػػنؿ ألػػػ  ال  ػػػرة فػػػا لػػػذا الم ػػػنؿ، وآخػػػذ مػػػن 

 ! روقنا، وأصرؾ من ال  روقنا لدوف  قد أو ص ر ي أو صفههر
ل ػػػو ال   ػػػوز ااف لمالػػػلم أف ُ فػػػهر لرجػػػ  مػػػو المالػػػلمهو شػػػنف 
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 ((145145))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

عنلمػػنً ومػػل امرض علمػػنً فػػا زمن ػػغ! هتػػى لػػو شػػنف فػػا زمن ػػك ال  ن غػػا 
ل    ب أف ص نلالغ وصحند غ وصعرؼ ه تػغ ق ػ  أف صػت لم  التفههر لغ،

عنغ، ل و شهع صت لم عو الذي دخ  فا التراب، ومو  فع  ذلك فقػد 
 دخ  فا قوؿ اهلل:

              (15 )األع اف  
 ولذا ال   وز ألداً فهنن جمنع  الماللمهو.

  للنعاصسيًللنعاصسيًضعة الضدز ضعة الضدز 
و ترضػى عػو المالػلمهو أجمعػهو مػو أوؿ  ػهد ن ر ػوؿ  حو  ُمنػا 

 إلى المعنصر و، و قوؿ عو الالنلقهو شمن قنؿ اهلل: اهلل 

                  
 والمعنصر و  قوؿ فههم:

                   (34 ) احلش  
اس ةـ د و وا ع، لذا اختنر ف رة فهػو هػر، ولػذا اختػنر ف ػرة 
أخػػرى فلػػغ ذلػػك، ل ػػو لػػهس لهػػذا وال لػػذا هػػق فػػا أف  تعصػػب لرأ ػػغ، 
اخترت رأ نً وصر د أف صعمػ  لػغ فػة مػن ع مػن داـ مػو د ػو اهلل واػرع اهلل، 
ل ػػو ال ُص  ػػر  هػػرؾ علػػى العمػػ  لرأ ػػك، وال صعتقػػد أف رأ ػػك الصػػػواب 

ي  هرؾ ال ىم، ولذح لا ااف  التا  هرت فا عصر ن لذا؛ أف شػ  ورأ
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 ((146146))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

 ن فػػ  صظػػو أ هػػن لػػا التػػا علػػى الحػػق وال ػػنقا علػػى ال ن ػػ ، وأف رأ هػػن 
وهػدح لػو الصػػواب وااخػر و شلهػػم رأ هػم ُم ن ػب للصػػواب، لػ  وصػػ  
اممػػػر إلػػػى أشمػػػر مػػػو ذلػػػك، فقػػػد وصػػػفوا الُم ػػػنلفهو لهػػػم لػػػم هم  هػػػر 

ع أف لػذا الح ػػم ال  ن غػا إال للواهػد القهػػنر، مالػلمهو وأ هػم شفػػنر!، مػ
أصحنلغ على ذلك عتنلنً اد داً عندمن قت  أهدلم مػو  وعنصب الن ا 

قنؿ: نال إلغ إال اهلل  وقنؿ لر وؿ اهلل:  ن ر وؿ اهلل لقد قنلهػن خوفػنً مػو 
 :الالهع، فقنؿ 

ْٖ   َشوَْوجَ َشوَْوجَ   أَكََك أَكََك   }} ْٖ َػ ِٚ،  َػ ِْبِ ِٚ،هَ ِْبِ َْ   َحخ٠ََّحخ٠َّ  هَ َْ حَْؼَِ َٜ   حَْؼَِ َٜ أَهَ َُ ّْ   أَهَ َُ ّْ أَ {{  َ ؟َ ؟  أَ
5151

  

ف هػػع  ح ػػم علػػى القلػػوب و قػػوؿ لػػذا شفػػر، ولػػذا  ػػدر، ولػػذا 
م ػػنلع لػػد و اس ػػةـ، لػػػمي اػػرع  لػػذاص! لػػػم  فعػػ  لػػذا إال ال ػػػوارج 
الذ و خرجوا على أصػحنب ر ػوؿ اهلل، ولػم الفػرذم  التػا لػدأت لهػذا 

 النهج ال ن اأ الذي ا تفر فا عصر ن ااف فا لذح الحهنة.
الالػػػػػػػنلقهو، وال   ػػػػػػػوض فػػػػػػػا ل ػػػػػػػو المػػػػػػػهمو ال   ػػػػػػػوض فػػػػػػػا 

المعنصػػػر و، وإ مػػػن مػػػن دامػػػوا شلهػػػم مػػػهمنهو ال أ ػػػتمع للقػػػواؿ إال إذا  
شن ػػت مػػو ألالػػو لػػهالأ الرجػػنؿ، قػػد أصػػ حنن فػػا عصػػر صتفػػنو و ػػن   
اسعةـ فا صز هع ال ػةـ لر  ػ  خفهػ ،  ر ػدوف مػو النػنس أف ص ػرح لػذا 

ولػػػػم  النسرررراء(النسرررراء(  0101))           الرجػػػػ ، شمػػػػو قػػػػرأ قػػػػوؿ اهلل 
  م ، شػذلك لػم  ػمصوف ل ػزأ مػو شػةـ القن ػ  ُ الػاأ إلهػغ وال  ُ ملػوف 

                                                 
 وُظح٤ح٤ٖ وُبخ س١ ٝٓغِْ ػٖ أع ٓت بٖ ص٣ذ  5ٙ
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 ((147147))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

لػػػػنقا ال ػػػػةـ، ولػػػػذلك ال  ن غػػػػا علهنػػػػن أف ُ فػػػػنع علػػػػى عػػػػنلم  ػػػػنلق أو 
معنصػػػر إال إذا  ػػػمعنن الحػػػوار شنمػػػ ، وإف وجػػػد ن أ نػػػن ال  رصػػػنح ل ةمػػػغ 

   ب أف   لمغ هتى  ُقنعنن.
أف  توقع عو لذا اممر، ال ُ فنع علػى لذلك   ب علهنن جمهعنً 

المعنصػػػػػر و، وال   ػػػػػوض فػػػػػا الالػػػػػنلقهو، فمػػػػػن دامػػػػػوا  همنػػػػػوف لػػػػػنهلل، 
وُ صدقوف لر وؿ اهلل، وخنص  إذا شن وا مػو العػنملهو فػا مهػداف الػدعوة 

، وال امف لنن لنلنوا ن، مف الىنم  ال  رى فا لذا الزمنف أف إلى اهلل 
" لـووا " لـووا وا ػػن ال  علمهػػن إال اهلل، وشمػػن ورد: النػػنس  ػػدخلوف فػػا النوا ػػن، فنلن

وتول السرائر "وتول السرائر "  الظاهر وا  الظاهر وا  
74. 

فػػػة  ن غػػػا أف  تعػػػدى هػػػدود ن و تحػػػدث عػػػو  ػػػرا ر ال لػػػق، مف 
الالػرا ر ملػػك للملػػك الحػػق، ل ننػػن  ػػت لم لحالػػب الظػػنلر فقػػط و عمػػ  

 لقوؿ اهلل:

                       
    (34 ) احلش  

إذا جنلد اس النف  فالغ فا الت لق لهذح امخةؽ، ل ملػ  منهػن، 
 تػػػػػوالح  أو لواهػػػػدة منهػػػػن، أو لهػػػػن شلهػػػػػن وصػػػػفَّى قل ػػػػغ هلل، فػػػػمف اهلل 

و  صػػغ لعىن ػػنح، ولػػهس مهمػػنً أف   ػػوف لػػذا المػػرأ منػػذ لدا تػػغ شػػنف مػػع 
                                                 

 ؤُو طذ وُحغ٘ت ك٤ٔ  وشخٜش ػ٠ِ وْلُغ٘ت ُِغخ ١ٝ 7ٓ
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 ((148148))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

ى المػػػنهج القػػػو م، أو لػػػهس علػػػى اهلل، فقػػػد   ػػػوف فػػػا لدا تػػػغ لػػػهس علػػػ
 الصراط المالتقهم.

الػػدشتور ع ػػد الحلػػهم محمػػود رهمػػ  اهلل علهػػغ هقػػق شتػػنب الر ػػنل  
القفهر   لممنـ القفهري، لذح الر نل  صنقالم إلػى اػقهو، اػق أورد فهػغ 
لعػػض ِ ػػَهر العػػنرفهو الالػػنلقهو، واػػق عػػرض فهػػغ أقػػواؿ العػػنرفهو مصػػنف  

الصػنلحهو شموضػوع المح ػ ، وموضػوع على لهئ  موضػوعنت  تعلػق لهػن 
الرضػػن، وموضػػوع الصػػػ ر و هرلػػن،  قػػػوؿ الػػدشتور ع ػػػد الحلػػهم: لح مػػػ  
اسمػػػنـ القفػػػهري لػػػدأ روا ػػػنت الصػػػنلحهو فػػػا شتنلػػػغ لقصػػػ  الفضػػػه  لػػػو 
عهػػنض م ػػغ شػػنف فػػا لدا ػػ  ههنصػػغ  فػػتغ  لنللصوصػػه  هتػػى  فػػتي لػػنب 

ى فضػ  اهلل،  ػم التول  للعصنة مػو أمػ  محمػد، و ُعػرفهم أ ػغ ال هػرج علػ
 ننلػػن لح ن ػػ  إلػػرالهم لػػو أدلػػم م ػػغ شػػنف الػػو ملػػك مػػو الملػػوؾ هتػػى 
 ُعرفنن أ غ ال  منػع المػراأ مػو أف  مفػا المػرأ مػع الصػنلحهو والصػندقهو 
مػػو الفقػػػراأ، لػػػذا مػػػنهج اهلل فػػػا لػػذا اممػػػر، المهػػػم أف صمصهػػػغ الػػػواردات 

 اسلهه .
  الفضيل بً عياضالفضيل بً عياض

لػػػةد فػػػنرس ول ػػػو مػػػو أ ػػػرة الفضػػػه  لػػػو عهػػػنض رجػػػ  ُولػػػد فػػػا 
عرله ، وشنف ألوح رج  صقا  قا ول نغ منت، ولعدمن ش ر الفضه  ااػتغ  
قػػن ع للىر ػػق، وشػػوَّف لػػغ عصػػنل ، وشػػن وا  قفػػوف علػػى  ر ػػق لػػهو للػػدصهو 
 قىعوف الىر ق على الالن ر و لنلله ، وشنف  حب امرأة، وذات  ـو شػنف 
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 ((149149))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

صقلػب ههنصػػغ له ػوف لعػػد   تالػور ال ػدار لهنػػزؿ لهػن ففػػنأت إرادة اهلل أف
ذلػػك ولهػػنً مػػو أولهػػنأ اهلل: "إذا  ػػ قت العنن ػػ  ال  ضػػرؾ ال نن ػػ " "ملػػك 
الملػػوؾ إذا ولػػب ال صالػػملو عػػو الالػػ ب" فالػػمع إمػػن لنصفػػنً أو قػػنريأ، 

صغههػػر ع ػػد لػػدأ لػػمف  وصػػ  لػػغ الهواصػػع اسلههػػ  لقل ػػغ،  وإذا أراد اهلل 
 فالمع لنصفنً  قوؿ:

                      
         (35)احلديد  

فقنؿ: آف  نرب، وقعد على ال ػدار ولػم  الػتىع أف  تحػرؾ شم مػن 
أصػػنلغ فػػنلج، فم زلػػغ رفنقػػغ، وذل ػػوا لػػغ إلػػى موضػػع، وإذا لقػػـو م تمعػػهو 

 عض  قػػػػػوؿ: ال فهػػػػغ خػػػػػن فهو  تفػػػػنوروف، لعضػػػػػهم  قػػػػوؿ:  مفػػػػػا، والػػػػ
فنلفضػػه  علػػى الىر ػػق، فقػػنؿ لهػػم: ال ص ػػنفوا الفضػػه  قػػد صػػنب إلػػى اهلل 

 .وأ نب 
 م جػنأ لعػد ذلػك لهر نػن الىر ػق إلػى الفػتي، وإلػى الغنػن م اسلههػ ، 
ولػػذا الىر ػػق لػػو الػػذي  ػػل غ الفضػػه ، ولػػو الػػذي  ػػل غ ال هة ػػا، 

ي  ػل غ ولو الذي  ل غ الرفنعا، ولو الذي  ل غ ال دوي، ولػو الػذ
 الفنذلا ... ولو صت عت ههنصهم  ت د  فس لذح ال ىوات لنلتفصه .
أوؿ الىر ق الذي  ػل غ الفضػه  لػو أف صوجَّػغ إلػى ال وفػ  لهػتعلم 
العلم الفرعا، وشلهم على لذح ال هفه ، فموؿ الىر ق العلم ل هة  ع ػد 
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 ((150150))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

علػػى جهػػ ، فحصَّػػ  العلػػم الفػػرعا، والػػتم لعلػػم الحػػد ت وال  اهلل 
 حصلغ هتى لرع فهغ وصنر ُمحد نً.زاؿ  ُ 

لعد ذلك أراد أف  تع د إلى اهلل، فنل ىوة المن ه  الع ندة ل ػو لعػد 
العلم، ومع الع ػندة جعػ  لػغ عمػةً   تالػب منػغ رزقػغ، و تصػدؽ هتػى ال 
 صػػػػهر عنلػػػػ  علػػػػى خلػػػػق اهلل، فػػػػة  صػػػػي أف أصػػػػرؾ العمػػػػ  وأجلػػػػس فػػػػا 

 ة فا ذلكص!صحراأ وأ تظر مو ال لق أف  ُعهلو ا، أ و العز 

            (5))املنافقت  
العػػزة صقتضػػا عمػػ   مشػػ  منػػغ، و ُنفػػق علػػى مػػو  عولػػغ، و تصػػدؽ 

 .على الفقراأ والمالنشهو لهالهر على منهج الن ا 
فمػنرس عمػةً   تالػب منػغ رزقػغ، ل نػغ وجػد أ ػغ لػو ُ صػلي اػػم غ، 

 !ن ه  التا  ىل هن إال إذا ذلب إلى م   الم رم ولو  ننؿ المغن م الروه
 فههن. فذلب إلى م   وا تو و م   لهتع د إلى اهلل 

شنف ألم ورد لغ إلى اهلل صػةوة شتػنب   -ش قه  الصنلحهو   –ولننؾ 
اهلل، ل نػػغ شػػنف  قػػرأ شتػػنب اهلل شػػمف رجػػةً   ن  ػػغ للالػػن غ، فػػمذا صػػة قػػوؿ 

 اهلل:

                    
        (37))لقما  
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 ((151151))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

شمف ال ىنب لغ، و قرأ وُ المع  فالغ لمف ال ىنب لنفالػغ، ف ػنف 
 : تلو لهذح ال هفه  صةوة خناع ، قراأة  قوؿ فههن اهلل 

          (1 )العلق  
لػػواو واو المعهػػ  أي اقػػرأ مػػع رلػػك، اقػػرأ القػػرآف شػػمف رلػػك  قػػرأ وا

علهػػك القػػرآف، لػػذح القػػراأة   ػػوف فههػػن ا ػػتمداد مػػو معػػن ا شػػةـ اهلل، 
وا تضػػنأة مػػو  ػػور شػػةـ اهلل جػػ  فػػا عػػةح، إ ػػنؾ أف صقػػرأ وص حػػت عػػو 

شػػنف  قػػرأ فػػا اللهلػػ  آ ػػ  واهػػدة و ظػػ   رددلػػن،   ال ػػم، هضػػرة الن ػػا 
 ن ردد جنأصغ معن ا جد دة.لمنذاص م غ شلم

ولذا أمر جػولري لمػو  ر ػد فضػ   –وشنف الفضه   حتنط لنفالغ 
لنلزلػػد والػػورع، لػػو شن ػػت عهنػػك علػػى الػػد هن وااخػػرة  –اهلل وإشػػراـ اهلل 

 :فلو صحص  على أي منهمن
ل و صر د ااخرة وصُق   علههن لنل له ، وصمفػا فػا الػدار الد هو ػ  

ب ال ر ػػػ ، فػػػمف الػػػد هن  تمفػػػا خلفػػػك لالػػػ هن  ولػػػدوأ معتمػػػداً علػػػى ر 
وصعىهػػػك منػػػنؾ، ل ػػػو ال ص علهػػػن صػػػدخ  قل ػػػك، م هػػػن إذا دخلػػػت فػػػا 
القلب فم هن  ُتال ر ش  ال الػم لهػن، ولعػد ذلػك لػو صتلػذذ لىنعػ ، وال 
ص ػػد  عػػم للع ػػندة، ولػػو ص ػػد خفػػه  وال خفػػوع مف شػػ  ال ػػنؿ مفػػغوؿ 

 لنلد هن ومن فههن وَمو فههن.
والػػػػػورع معنػػػػػنح ال عػػػػػد عػػػػػو الفػػػػػ هنت،  الػػػػورع مػػػػػنهج الصػػػػػنلحهو،
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 ((152152))                                الفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: أٍل غيائه الفتح اإلهلي

والف هنت لا التا اختلع فههن الننس، فػنل عض  قػوؿ هػةؿ، والػ عض 
 قوؿ هراـ، والورع لو ال عد عو لذح الف هنت، هتػى أ مػئو إلػى أهػ  

 :الحةؿ، ولذلك قنؿ 
{{   ْٖ ًُ ْٖ ِسًػ   ًُ ِسًػ َٝ َٝ   ْٖ ٌُ ْٖ حَ ٌُ {{وَُّ٘ ِط وَُّ٘ ِط   أَْػبَذَ أَْػبَذَ   حَ

7373
  

هتػػػى فػػػتي علهػػػغ و ػػػ  الفضػػػه   الػػػهر علػػػى لػػػذا المنهػػػنج و تع ػػػد 
 !!لعلومغ ومعنرفغ وصنر مو ش نر أولهنأح الفتنح 

هتػػػى صػػػنر فػػػا زمن ػػػغ الػػػذي شػػػنف فهػػػغ  الػػػعى إلهػػػغ ال لهفػػػ ، ولػػػو 
لنروف الراهد الذي شن ت ممل تغ مو لةد الصهو إلى المغػرب، والػذي  
شػنف   لػػس فػا  ػػنه  قصػػرح وصمػر الالػػحنل  فهقػػوؿ لهػن: امىػػري ههػػت 

 !ائت فالهمصهنا خراجك
الراػػهد لػػو الػػذي شػػنف  ػػذلب إلهػػغ، ذلػػب إلػػى م ػػ  ذات  لػػنروف

مػػرة، وشن ػػت عنػػػدح مالػػمل   ر ػػػد هلهػػن، فىلػػػب مػػو وز ػػػرح أف  مصهػػغ لمػػػو 
 حلهن، ف نأح لعنلم فلم   د عندح من ُ ففا  لهلغ،  ػم قػنؿ للعػنلم لػ  
علهك َد وص قنؿ:  عم، فممر لالداد د و ػغ، وجػنأوا لعػنلم آخػر، وهػدث 

هن ػ  ذل ػوا إلػى الفضػه ، فىػرؽ الػوز ر ال ػنب، معػغ  فػس اممػر، وفػا الن
 لػا ومػن فقنؿ الفضه  َمو: قنؿ أ ن فةف ومعا أمهػر المػهمنهو، فقػنؿ: مػن

 !مهر المهمنهو،  م فتي ال نب وأ فم المص نحم

                                                 
 عٖ٘ وبٖ ٓ جت ٝوُطبشو٢ٗ ػٖ أب٢ ٛش٣شة  7ٔ
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: قػػنؿ فقػػنؿ الػػوز ر: ألػػهس ممهػػر المػػهمنهو هػػق علهػػكص فقػػنؿ 
: 

{{    َ  َ  ٢ ـِ ْ٘بَ َ٣٢ ـِ ْ٘بَ َ٣   ِٖ ِٓ ْؤ ُٔ ِْ ُِ ِٖ ِٓ ْؤ ُٔ ِْ ُِ   ْٕ ْٕ أَ ٍَّ   أَ ٍَّ ٣ُِز {{ ٚ ُٚ ُ َْٗلغَ َْٗلغَ   ٣ُِز
7272

  

 فقنؿ لغ: ِلَم أ فمت المص نحص
 !قنؿ: هتى ال أرى وجغ  نلم

 م لحػت عنػغ لػنروف هتػى  ػلم علهػغ، وقػنؿ لػغ: ا صػحنا، فمخػذ 
 نصػػحغ لػػمهواؿ عمػػر لػػو ع ػػد العز ػػز، وأهػػواؿ الصػػحنل  ال ػػررة ال ػػراـ، 

 .إلى أف  زلت دموعغ
هتى  عرؼ أ ضنً أف لهالأ القـو شنف فههم صةح، وشن وا   حموف 

 .و النصهح  مو العلمنأ، وشن وا  ذل وف إلههمع
ولعػػد أف ا تهػػت النصػػهح  أعىػػنح شػػهس فهػػغ ألػػع د نػػنر، فقػػنؿ لػػغ: 

 !!منذا أصنع لغص أ ن ا هنؾ عو  ة الرعه  وأ ت صغفنا
 ورفض أف  مخذ منغ العىنأ، فقنؿ لنروف لوز رح:

إذا أردت أف صػػػدلنا علػػػى رجػػػ  مػػػو الصػػػنلحهو فػػػدلنا علػػػى ممػػػ  
 لذا!.

 ذشر ذلك هتى  رى أ و شنف لذا الرج صأ ن أ
                                                 

 عٖ٘ وُخشٓز١ ٝوبٖ ٓ جت ػٖ حز٣لت  7ٕ
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 وشهع أص يص
هتى  عرؼ أ غ ال هرج علػى فضػ  اهلل، وعىػنأ اهلل ال  ُعػد، ورزؽ 

لػػو الػػذي لهػػدح اممػػػس  اهلل ال ُ حػػد، وال اػػمف لنػػن لػػنممس مف اهلل 
خن نػػػ  امعػػػهو ومػػػن ُص فػػػا الصػػػدور، ولػػػو أراد  والهػػػـو والغػػػد، و علػػػم 

فهػػػػغ خهػػػػراً أمضػػػػنح، فه ػػػػب أف ال   إ الػػػػنف صحقهػػػػق ُمنػػػػى، وعلػػػػم اهلل
 الت مر ال هػر علػى ع ػند اهلل، ولػذا الػذي جعػ  الصػنلحهو دا مػنً شػن وا 
  حمػػػػوف عػػػػو صولػػػػ  الظػػػػنلمهو، وصولػػػػ  العصػػػػنة والمػػػػذ  هو، وشػػػػن وا الفئػػػػ  

، م هػػػػم الوههػػػػدة التػػػػا صػػػػذلب لل لى هػػػػ  و ػػػػردو هم إلػػػػى د ػػػػو اهلل 
 .رة، وعظهم ال ـر وا ع الفض ، ووا ع المغف  عرفوف أف اهلل 

 :إذاً إذا أرد ن الفتي
، هتػػى  ع ػػد اهلل ال لػػد مػػو مز ػػد العلػػم والمعرفػػ  لفػػرع اهلل  -

 .على علم
 .و  وف لنن لنب   تالب منغ الرزؽ الحةؿ -
 . م  تدرع لنلورع والزلد  -
 .و ُق   على العم  الصنلي الذي ُ ح غ اهلل و رضنح  -
 ل ضوع. و ُق   على شتنب اهلل صةوة ل فوع، وعم  -

أف  ُعهننػػن علػػى ذلػػك، وأف  هللنػػن لػػذلك ل ػػ  خهػػر   الػػمؿ اهلل 
 وفض ، وأف  ُن هنن مو جمهع اافنت والمهنلك.
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 وصلى اهلل على  هد ن محمد وعلى آلغ وصح غ و لم
 

******************** صمَّ لحمد اهلل صعنلى
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  تسمجة املؤلف فضيلة الػيخ فوشي حمند أبوشيدتسمجة املؤلف فضيلة الػيخ فوشي حمند أبوشيد
 ـ، ٜٛٗٔأشتػػػػولر ٛٔفػػػػا    ػػػػذة: ولػػػػد فضػػػػهلتغ

لػػػ لػػػنل مهزة، ٖٚٙٔمػػو ذى الح ػػ   ٘ٔالموافػػق 
مرشػػػػػػػز الالػػػػػػػنى ،  رلهػػػػػػػ ، ج ـ ع، وهصػػػػػػػ  علػػػػػػػى 
لهالػػػػػػن س شلهػػػػػػػ  دار العلػػػػػػػـو مػػػػػػػو جنمعػػػػػػػ  القػػػػػػػنلرة 

ـ،  م عم  لنلترله  والتعلهم هتػى وصػ  إلػى ٜٓٚٔ
منصػػب مػػد ر عػػنـ لمد ر ػػ   نىػػن التعلهمهػػ ، وصقنعػػد 

 ـ.ٜٕٓٓ ن  
 لل معهػػػ  العنمػػ  للػػػدعوة  النفػػنط:  عمػػػ  ر هالػػن

 ٘ٓٔاػػنرع  ٗٔٔومقرلػػن الر هالػػى  ٕٕٗإلػػى اهلل لمصػػر، والمفػػهرة لػػرقم 
جمهػػػع أ حػػػنأ ال مهور ػػػ .، شمػػػن  ت ػػػوؿ  المعػػػندى لنلقػػػنلرة، ولهػػػن فػػػروع فػػػا

لمصػػر والػػدوؿ العرلهػػػ  واس ػػةمه  لنفػػر الػػػدعوة اس ػػةمه ، وإههػػنأ الُممػػػ  
الػػػػػن . لػػػػػذا لنسضػػػػػنف  إلػػػػػى وامخػػػػػةؽ اس من هػػػػػ ؛ لنلح مػػػػػ  والموعظػػػػػ  الح

ال تنلػػنت الهندفػػ  سعػػندة م ػػد اس ػػةـ، مػػو التالػػ هةت الصػػوصه  ال مهػػرة 
والو ػػػػػن ط المتعػػػػػددة للمحنضػػػػػرات والػػػػػدروس واللقػػػػػنأات علػػػػػى الفػػػػػرا ط 

 .وامقراص المدم  
ن وال ػػػنرى صىػػػو رح للمػػػػرة  وأ ضػػػن مػػػو خػػػةؿ موقعػػػغ علػػػى اػػػ    اس تر ػػػت

الموقع لحمػد أص ي قد و  www.Fawzyabuzeid.com المنلم  
وجػنرى  ،أهد أش ر المواقع اس ةمه  فى لنلػغاهلل وجهود امه نب التىوعه  

إضنف  صراث الفه  العلمػى ال نمػ  علػى مػدى خمالػ  و ة ػهو عػنـ مضػت، 
 واجه  لنللغ  اس  لهز   .للموقع و 
:ػػػدعو إلػػػى   ػػػذ التعصػػػب وال ةفػػػنت، والعمػػػ  علػػػى جمػػػع  -ٔ دعػػػػوصغ 

، وإههػػنأ روح اسخػػوة اس ػػةمه ، والػػت لت مػػو امهقػػند الصػػع اس ػػةمى
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 .وامهالند وام رة وام ن ه  و هرلن مو أمراض النفس
 حرص على صرله  أه نلػغ لنلترلهػ  الروههػ  الصػنفه  لعػد صهػذ ب  فو ػهم  -ٕ

 وصصفه  قلولهم.
 عمػ  علػى صنقهػػ  التصػوؼ ممػػن اػنلغ مػػو مظػنلر لعهػػدة عػو روح الػػد و،  -ٖ

وؼ الالػػػػلوشى الم نػػػػى علػػػػى القػػػػرآف والالػػػػن  وعمػػػػ  الصػػػػحنل  وإههػػػػنأ التصػػػػ
 .رضى اهلل عنهم أجمعهو ال راـ
 : إعػندة الم ػد اس ػةمى ل عػت الػروح اس من هػ ، و فػر امخػةؽ  لدفغ

 اس ةمه ، ولتر ه  الم ندئ القرآ ه .
   ثالثة لومثاىوٌ نتابًا يف ضت ضالضل: ثالثة لومثاىوٌ نتابًا يف ضت ضالضلاملؤلفاتاملؤلفاتقائنة قائنة :  

  نتب:نتب:  55وفية : عدد وفية : عدد ألوال : ضلطلة مً أعالو الضألوال : ضلطلة مً أعالو الض

 الفه  محمد على  -ٕط  ٕاسمنـ ألو العزا م الم دد الصوفىن -ٔ
 المرلى الرلن ى الالهد أهمد ال دوى -ٖ ةمغ  هرة و ر رة.،

الفه  ال نم   -٘ط  ٕاه  اس ةـ الالهد إلرالهم الد وقى ن -ٗ
 الالهد ألو الحالو الفنذلى

  نتاب:نتاب:  2323ثاىيا : ضلطلة الديً لواحلياة  :عدد ثاىيا : ضلطلة الديً لواحلياة  :عدد 

  من دة الماللم لهو الد و و ٘، نٕؤ فحنت مو  ور القرآف ج -ٚوٙ
 ور ال واب على أ ئل  الف نب،  -ٜط  صرجم لم دو اله  ٕالعلم.ن
ط  نصرجم ٜمفنصي الفرج ن -ٔٔفتنوى جنمع  للف نب. -ٓٔ

ط  نصرجم لم  لهز    ٕصرله  القرآف ل ه  اس منف ن-ٕٔلل دو اله  
شهع   -ٗٔط .ٕ تمعنت فى اس ةـ نإصةح امفراد و الم -ٖٔ

شو وا قرآ ن  مفى لهو -٘ٔ ح ُّك اهلل ن ترجم لل دو هاله  واس  لهز   ، 
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 الننس
المهمننت  -ٙٔن مترجم لنس  لهز   على الموقع، و ترجم لل دو هاله  ،

 قضن ن الف نب المعنصر، -ٛٔفتنوى جنمع  للنالنأ، -ٚٔالقن تنت 
   لنو إ را ه  ووعد ااخرة،ٚٙن ط ،ٕزاد الحنج والمعتمر ن-ٜٔ
  جنمع ٖٚ  إشراـ اهلل للموات، نٕٚ  الصهنـ ار ع  وهقهق ، نٔٚن

  أمراض امم  ٘ٚ  الحب وال نس فى اس ةـ، نٗٚامذشنر واموراد،ن
 ،ٕ  فتنوى فور   جٓٛ، نٔ  فتنوى فور   جٙٚولصهرة الن وة،ن

 المعنصر.   هوارات اس النفٕٛ   هاالت  هر الماللمهو، نٔٛن
  نتب:نتب:  77ثالجًا: ضلطلة اخلطب اإلهلامية: عدد ثالجًا: ضلطلة اخلطب اإلهلامية: عدد 

 ط ٕ: المنن  نت الد نه :   ع  م زأة، و  ع  م لد واهد نٔمج 
:  ٖج -ٕٕ: اس راأ و المعراج. ٕج -ٕٔ: المولد الن وى. ٔج -ٕٓ

 : اهر رمضنف و عهد الفىر.ٗج-ٖٕاهر اع نف و لهل  الغفراف، 
: اله رة و  ـو ٙج-ٕ٘: الحج و عهد امضحى. ٘ج -ٕٗ 

 ط .ٖ:المنن  نت الد نه  نٔال ىب اسلهنمه  :مج -ٕٙعناوراأ،
  نتابنتاب  11اجمللد الجاىى : اخلطب اإلهلامية العضسية : عدد اجمللد الجاىى : اخلطب اإلهلامية العضسية : عدد 

   امافه  الن و   للعصر.ٛٚن
  نتب:نتب:  88ثالجا :ضلطلة احلكيكة احملندية: عدد ثالجا :ضلطلة احلكيكة احملندية: عدد 

الرهم   -ٕٛط . ٖهد ت الحقن ق عو قدر  هد ال ة ق ن -ٕٚ
 ة.المهدا
ال منالت  - ٕٕ، نٕط ،جٕنٔإاراقنت اس راأ:ج ٖٓ-ٜٕ

ط  ٕواجب الماللمهو المعنصر و  حو ر وؿ اهلل ن -ٕٖالمحمد  ،
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    ن ى ا نهو.ٓٚالالراج المنهر، ن-ٖٖنصرجم لم  لهز   .
  نتاب:نتاب:  1313زابعا : ضلطلة الطسيل إى اهلل: عددزابعا : ضلطلة الطسيل إى اهلل: عدد

عةمنت  -ٖٙالم نلدة للصفنأ و المفنلدة  -ٖ٘أذشنر املرار.  -ٖٗ
مراقى الصنلحهو.  -ٖٛر نل  الصنلحهو. -ٖٚالتوفهق مل  التحقهق. 

شهع ص وف داعهًن على لصهرة.   -ٓٗ ر ق المح ولهو و أذواقهم. -ٜٖ
صحف  المح هو ومنح  المالتراد و  -ٕٗ ه  التهن ى لنلورد القرآ ى. -ٔٗ

 ر ق الصد قهو  -ٖٗفهمن  ىلب فى  ـو عناوراأ للقنوق ى نصحقهق .، 
 واف   -ٗٗإلى رضواف رب العنلمهون صرجم لل دو اله  .

   دعوة الف نب العصر   لم ةـ.ٜٚ أهالو القوؿ.، نٗٙالمقرلهو.ن
  نتابنتاب  1616خامطا: ضلطلة دزاضات صوفية معاصسة: عدد خامطا: ضلطلة دزاضات صوفية معاصسة: عدد 

ألواب  -ٚٗالصفنأ وامصفهنأ. -ٙٗالصوفه  و الحهنة المعنصرة.  -٘ٗ
ط  نصرجم ٖى القرآف والالن  نالصوفه  ف - ٜٕالقرب و مننزؿ التقر ب.،ن

المنهج الصوفى والحهنة العصر  .  -ٜٗلم  لهز   ومنفور على الموقع . 
 مواز و الصندقهو. -ٔ٘الوال   وامولهنأ. -ٓ٘
 هنه   -ٗ٘النفس وصفهن وصزشهتهن. -ٖ٘الفتي العرفن ى. -ٕ٘

  العىن ن ٛٙ   المنت القرب.ن٘ٙمنهنج الواصلهو.ن-٘٘العنرفهو.
 ،ول  الرلن ه  فا ام ئل  الصوفه   امجٜٙللصفهنأ.ن الصمدا ه 

   مقنمنت المقرلهو.ٖٛ  اراب أل  الوص .، نٚٚن
  نتب:نتب:  99ضادضًا: ضلطلة غـفاء الضدلوز: عدد ضادضًا: ضلطلة غـفاء الضدلوز: عدد 

 -ٚ٘ط ، ٖأذشنر املرار ن -ٙ٘ط . ٗم تصر مفنصي الفرج ن -٘٘
عةج الرزاؽ لعل  امرزاؽ  -ٛ٘ط ، ٕأوراد امخهنر نص ر ج وارح .ن



8383الهتاب الهتاب               مكامات املكسبني     مكامات املكسبني               الػيخ فوشى حمند أبوشيدالػيخ فوشى حمند أبوشيد

 ((160160))                                                                                            امتةامتةاخلاخل

أ رار الع د  - ٓٙط ، ٖلفن ر المهمو عند الموت ن -ٜ٘ .طٕن
  ٖٙن م تصر زاد الحنج والمعتمر. -ٔٙط ،ٕنالصنلي ومو ى

   لفػػػن ر الفض  اسلها.ٙٙر نت المهمو فا ااخرة.نلفػ
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  أيً جتد مؤلفات فضيلة الػيخ فوشى حمند أبوشيدأيً جتد مؤلفات فضيلة الػيخ فوشى حمند أبوشيد
 القنلػػػػػرة رقم الهنصع إ م الم ت  

 انرع جولر القن د امزلر ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ رلام ت   الم لد الع
  وؽ أـ الغةـ مهداف الحالهو ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ م ت   ال ندي
 انرع الفه  ر حنف،عنلد و ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ دار المقىم

 الفه  صنلي ال عفرى الدرا   ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ م ت   جوامع ال لم
 عمنرة اموقنؼ لنلحالهو ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ م ت   التوفهقه 

 زقنؽ الالو لم خلع مال د الحالهو ٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ وار الحالهولنزار أ 
 مهداف هالو العدوى لنلحالهو ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ م ت   العز ز  
 انرع جولر القن د لنلدرا   ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ الفنوف ال مهل 
 انرع المفهد الحالهنى لنلحالهو ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ م ت   الحالهنه 
 خلع امزلر انرع محمد ع غ ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ م ت   القلع 

 مهداف الالهدة  فهال  . ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ م ت    فهال  العلم
الم تب المصري 

 الحد ت
 انرع ار ع ٕعمنرة اللواأ  ٕٖٜٖٕٚٔٗ

 انرع ال التنف ل نب اللوؽ ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ امد ب شنم  شهة ى
 انرع التحر ر، مهداف الدقا ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ م ت   دار اس النف
 مهداف  لعت هرب ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ م ت   مدلولى

 ، انرع النصر مد ن   صرٕٓٓٓ ه    ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ مدلولى مد ن   صر
 انرع عدلى جوار الالنتراؿ ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ النهض  المصر  
 انرع د. ه نزي، خلع  ندي التر ن   ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ لة للنفر والتوز ع
الم ت   امزلر   

 للتراث
 لردرب امصراؾ، خلع ال نمع امز  ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ

 انرع جولر القن د امزلر ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ م ت   أـ القرى
الم ت   امدله  
 الحد م 

 انرع الصنندقه  لنمزلر ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘
 انرع د.أهمد أمهو، مصر ال د دةٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ م ت   الروض  الفر ف 

 اس ػػػػ ندر    

 محى  الرم ، أمنـ مىعم جند ٕٜٕٕٛٓٓٙٗٔٓ شفك  و ن
ةمى ال تنب اس 
 المقنفى

 محى  الرم ، صفه  ز لوؿ ٜٕٖٕٛٙٔٓٓٔٓ
شفك محمد  عهد 

 مو ى
 انرع الن ى دا هنؿ، محىػ  مصر ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٔٓ

 ش الن ى دا هنؿ، محى  مصر ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ م ت   الصهند
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 المفهرأهمد إ منعه ،  هدى جنلر ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘ م ت    ه و غ
 أ/ أهمد املهض -م محى  الر  ٖٖٕ٘٘٘ٗٛٛٔٓ ال فك املهض

 امقػػػػػػػنلهم  

 ل وار مدر   ع د العز ز على -الزقنز ق -------محمد  شفك ع د الحنفظ
 انرع  ور الد و –الزقنز ق  ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ م ت   ع ندة
 أمنـ مال د الالهد ال دوى - نىن ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ م ت   صنج
 أمنـ شله  الت نرة انرع  عهد والمعتصمٜ - نىن ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ م ت   قرل 

 ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓ شفك التحر ر
انرع الالوداف أمنـ الالنتراؿ،  -شفر الفه  

 أ/ نمى أهمد ع د الالةـ

 ٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓ م ت   صحنف  ال نمع 
 انرع جههنف ل وار مالتففى -المنصورة 

 أ/عمند  لهمنف الىوارىأ

 هندى، أ/عن ع وفدىالمنصورة، عزل  عق ، ش ال ٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓ م ت   الرهم  المهداة

 ٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓ م ت   صحنف  المن و  
المن و   ل وار مدر   الو لقمنف،  انرع -المنصورة

 الحنج شمنؿ الد و أهمد

 صحنف  أخ نر الهـو
 ٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓ للحنج محمد امصرلى

ل وار مدر   صةح  نلم  -المنصورة – ل ن 
 الت نر  ، أمنـ شولرى  ل ن

 أ همندح  زالى لرلرى -فن د ٜٕٕٓٓٛٙٗٙٔٓ م ت   اس منف
 الالو س،ش الفهداأ، ح هالو محمد خهرى ٜٜٕٕٓٗٓٙٚٔٓ شفك الصحنف 
أوالد ع دالفتنح 

 الالمنف
 انرع اهمد عرالا أمنـ الت و و المهنى - ولنج ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ

 أمنـ مال د  هدي ع د الرههم القننوى -قنن ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٓٔٓ شفك ألو الحالو

 ٜٗٙٙٛٙٛٓٓٔٓ إ نن -شفك لنلقرا ن
الحنج محمد  -ش الالهدة ز نب -إ نن  -القرا ن

 الر س وام تنذ محمد رمضنف محمد النولى

 ٖٕٜٛٔٗٔٔٔٔٓ شفك هالنى لم نن
 شفك هالنى محمد ع د العن ى المنالى

 امقصر -أمنـ مالتففى الرمد لم نن 

 نت ال  رى امخرى  نت ال  رى امخرى أ ضًن لدور املراـ وال مهور   وامخ نر و دار الفعب والقومه  ومو الم تأ ضًن لدور املراـ وال مهور   وامخ نر و دار الفعب والقومه  ومو الم ت
لنلقنلرة وال هزة وام  ندر   والمحنفظنت. و م و أ ضًن اس ةع إله ترو هن على أ لب ال تب لنلقنلرة وال هزة وام  ندر   والمحنفظنت. و م و أ ضًن اس ةع إله ترو هن على أ لب ال تب 

، ولى ، ولى www.fawzyabuzeid.comوصنز لهن م ن ن شمن   عت مو على موقع الفه  وصنز لهن م ن ن شمن   عت مو على موقع الفه  
، ، www.askzad.comالعرلى على النت العرلى على النت منفورة أ ضًن على أش ر موقع علمى لل تنب منفورة أ ضًن على أش ر موقع علمى لل تنب 

  حدائق المعادي بالقاهرة، 101ش  111دار اإليمان والحياة، و م و  ل هن مو الننار: و م و  ل هن مو الننار: 

 00202-21221212، ف: 00202-21212110ت:  

http://www.fawzyabuzeid.com/
http://www.askzad.com/
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  الفَسضتالفَسضت
 3  مكدمةمكدمة

 7  متَيدمتَيد
 8  الوصول حبفظ األصولالوصول حبفظ األصول

 11  أصول الوصولأصول الوصول
 11  الضادقنيالضادقنيصخبة صخبة 

 15  ألوصاف املتخابني يف اهللألوصاف املتخابني يف اهلل
 16  الضخبة هللالضخبة هلل

 17  البرلالبرل
 18  العنل هللالعنل هلل

 20  لكاء اإلخواٌلكاء اإلخواٌ
 23  أضساز اجملالطة للضادقنيأضساز اجملالطة للضادقني

 28  بني التونل لوالتوانلبني التونل لوالتوانلالفضل األلول: الفضل األلول: 
 29  آثاز الطلبية لوالتوانلآثاز الطلبية لوالتوانل

 31  حكيكة التونلحكيكة التونل
 32  التونل لوالعنلالتونل لوالعنل
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 36  الرتبية اإلهلية للنجتبنيالرتبية اإلهلية للنجتبني
 41  نل لواألضبابنل لواألضبابالتوالتو

 42  بداية الضخوةبداية الضخوة
 44  التونل لواالدخازالتونل لواالدخاز

 50  الصٍد لوالصاٍدلوٌالصٍد لوالصاٍدلوٌالفضل الجاىى: الفضل الجاىى: 
 52  دالئل الضدمدالئل الضدم

 56  عالمات اليكنيعالمات اليكني
 56  الصٍدالصٍد

 63  مثاز الصٍدمثاز الصٍد
 64  مكاو املساقبةمكاو املساقبة

 68  مكاو اخُللَّةمكاو اخُللَّةالفضل الجالح: الفضل الجالح: 
 70  مكاو اخلليلمكاو اخلليل

 72  تعلل الكلب باهللتعلل الكلب باهلل
 75  حكيكة اإلىطاٌحكيكة اإلىطاٌ

 77  ري مكاو العازفنيري مكاو العازفنيالتكضالتكض
 79  ضس اخُللَّةضس اخُللَّة
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 80  اخالص العنل هللاخالص العنل هلل
 83  الضدمالضدم

 85  عياية اهللعياية اهلل
 87  مكاو اليكنيمكاو اليكني

 90  عالمة أٍل اخللةعالمة أٍل اخللة
 91  اخُلُلل الهسيهاخُلُلل الهسيه

 92  الفتح اإلهليالفتح اإلهليالفضل السابع: الفضل السابع: 
 95  الهسامة احلكةالهسامة احلكة

 96  عطاءات الضاحلنيعطاءات الضاحلني
 98  مواىع العطاءمواىع العطاء

 99  عبادةالتفهسعبادةالتفهس
 102  طيب الهالوطيب الهالو

 106  لكلب الطليهلكلب الطليهاا
 108  ألوزاد املكسبنيألوزاد املكسبني

 113  الوصولالوصول
 114  الطفس إى اهللالطفس إى اهلل
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 118  ىىياقوت العسغياقوت العسغ
 121  أٍل غيائه الفتح اإلهليأٍل غيائه الفتح اإلهليالفضل اخلامظ: الفضل اخلامظ: 

بني اجملاٍديً يف ضبيل اهلل لواجملاٍـديً  بني اجملاٍديً يف ضبيل اهلل لواجملاٍـديً  
 123  يف ذات اهلليف ذات اهلل

 125  غيائه اهللغيائه اهلل
 127  ألوصاف أٍل الػيائهألوصاف أٍل الػيائه

 129  الفكساء إى اهللالفكساء إى اهلل
   132لسضول اهلل لسضول اهلل دلوافع احلب دلوافع احلب 

 138  الجياء لوالدعاء للطابكنيالجياء لوالدعاء للطابكني
 140  ضعة الضدز للنعاصسيًضعة الضدز للنعاصسيً

 143  الفضيل بً عياضالفضيل بً عياض

 150  اخلامتةاخلامتة

 150  ىبرة عً املؤلف الػيخ فوشى حمند أبوشيدىبرة عً املؤلف الػيخ فوشى حمند أبوشيد

 151  قائنة مؤلفات الػيخقائنة مؤلفات الػيخ

 154  أيً جتد مؤلفات الػيخأيً جتد مؤلفات الػيخ

 156  الفَسضتالفَسضت
 

  ىا حمند لوعلى آلُ لوصخبُ لوضلهىا حمند لوعلى آلُ لوصخبُ لوضلهاهلل على ضيداهلل على ضيدلوصلى لوصلى 
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