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 مقدمة

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اغبمد هلل الذي علم القرآف ، خلق اإلنساف، علمه البياف، والصالة والسػالـ علػن نػ ر 
البيػػاف ولسػػاف النبيػػاف  ػػيد  حل وآلػػه اغبسػػاف ون ػػلامه ابعيػػاف وهػػ   ػػ   ػػب  م علػػن  ػػدي 

 رب ال اؼبٌن. آ ٌن .. آ ٌن اي، السنة والقرآف إىل يـ  الدي  وعلينا    م نصب ٌن
 ػػر  علػػن رػػي ار يفػػينات ا نػػدوا نا ا الػػدع ة إىل مل ا ف   نػػا اؼب نل ػػة ....  وم ػػد،

و ػػب مفا ػػة نكبػػاد الػػبالد ، و ػػب نف ينقػػدـ اػػار  للقػػرآف الفػػرَل ويقػػرن  ػػا  يسػػر لػػه  ػػ  آايت  
 هنػػػاب مل ا مدايػػػة النػػػدوة د نقػػػـ  م ػػػد ذلػػػش من سػػػًن  ػػػذت ا ايت و ػػػر  ا علػػػن  سػػػ 

، واػػد صبػػح اب بػػاب لنػػا ا ذلػػش هنػػاز وا ػػدا  ا فػػ  ٌن   اؿ السػػا  ٌن واقا ػػة اغبا ػػري ن ػػ
 .هبًني  واد مت طب ه وظبينات 

 نناولػه، د ظ ر لنا م د ذلش نف ن سر آايت القرآف  ب مة علن  س  اؼب   ع الذي 
 ػح ال بػد الصػاا ؼبػا ؽبػا  ػ      ن  اصة اليت  نلدث ع  ةايت الفريبا  قمنا من سًن 

ننبية هبًنة ىف مياف آداب اؼب لم واؼبن لم، و ػا رب يػه  ػ  إ ػارات وننػ ار للسػالفٌن وال ا ػلٌن 
 وطبح  ر ٌن.وابمرار،  فاف هناب 

ا ا  ومت طب  ػ كبػ  النػ  علن ن ػ  اإل ػالـ ابدب ال اف   د امنا م  ف مل مشرح
، وم د ا و قنا مل لشرح ابسا  ػ  ا ايت الػ  هناب ظبينات 

 . نلدث عىن نىب مل إمرا يم ون رار خلنه ونظبينات 
وم د ذلش رنينا نف نشرح علن ادر  ون سر علن ادر علمنا ا ايت ال   نلػدث عػ  

 اد م ون ػػيم م الػػذي نعػػدت مل ع وفػػ  ؽبػػم ا القػػرآف الفػػرَل، وذلػػش اؼبقػػرمٌن ونو ػػا  م وفػػ
م د نف صب نا م ض  ذت ا ايت  ر بة علن  سػ   ر يػ  اؼبصػلك وهػاف ذلػش   ػارة نب يػة 

 ـ ...5102  ا اؼبدينة اؼبن رة عاـ وكب
 ػػ  نوؿ البسػػملة إىل آخػػر  ػػ رة الن مػػة ، و ػػذا  ػػ  اعبػػ د  واػػد نسبمنػػا م يفػػ  مل 

      سًن   ايت اؼبقرمٌن ا القرآف الفرَل. ابوؿ
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 نف ي يننا علن إسبا ه هما وب  وير ن. نسأؿ مل 
 للقرآف الفرَل ...و ذا النمط    الن سًن يسمن الن سًن اؼب   عب 

 :و نه  يث ننه يننبح ا ايت اليت  دور ا ن ق     ع وا د ا هناب مل 
 .لصام ٍل وغًنت    ال لماد  سًن آايت اب فاـ حملمد علن ا  -

وهذلش مدن الشيخ حل الغ ايل ذلػش ا هنامػه وكبػ    سػًن    ػ عب لسػ ر القػرآف  -
 .الفرَل(

و ػػػػ  ذلػػػػػش نييفػػػػا    سػػػػػًن ا ايت ال لميػػػػػة للقػػػػرآف الفػػػػػرَل وغًن ػػػػا  ػػػػػ  الفنػػػػػ   -
اؼب  ػػػ عية الػػػيت ربػػػدد    ػػػ عا  وا ػػػدا  د ذبمػػػح  ػػػا نػػػ ؿ  يػػػه  ػػػ  آايت القػػػرآف  

 ... ص ابنبياد ا القرآفهقصص القرآف واص

ح للطػالب والقػار ٌن ونيسػر للبلػث واؼبدار ػة ول   ذلػش يفػ ف نفػدل للبػا أٌن ونن ػ
نبنػا نف هب ػ  القػرآف الفػرَل رميػح  ػدور  وفػالد   ننػا وذ ػاب  نسأؿ مل نو للمراف ة، 

 و لن مل علن  يد  حل وعلن آله و لبه و لموغمنا آ ٌن .اي رب ال اؼبٌن .... 
   ـ5102   نمري   03،  ػ 0347   رف   7اعبمي ة ا 
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0 

  انمشآٌانمشآٌ
اغبمػػػػد هلل الػػػػذي ننػػػػ ؿ هنامػػػػه القػػػػرآف الفػػػػرَل  ػػػػ اد  ؼبػػػػا ا  -بسػػػػمميحرلا نمحرلا هللا  

الصدور، و دل  ون ر  ب   القرب واغبيف ر، وف له  ا ػدة الػرضب  ين ػ   نػه ال ػار  ف  ػا لػذ  
قد ػػية، و يػػه  ػػ  النوليػػات واؼب انسػػات وطػػاب  ػػ  ال لػػـ  اإلؽبيػػة وابنػػ ار الرزنيػػة واغبفػػم ال

واؼبالط ات  ا هب ُّ ع  الفالـ وال  ك واػبطػاب، الل ػم  ػ وس و ػلوسم وزرؾ علػن  ػيد  حل 
 ػ  القػػرآف اغبػبُّ الػػذي يبشػب مػٌن النػػاس،  ػلن مل عليػػه  النطبيػق ال ملػب للقػػرآف،  فػاف 

يـ  الدي ، وعلينا    م نصب ػٌن  وعلن آله الفراـ و لامنه ال ظاـ، وه     ا ندل هبديه إىل
 آ ٌن آ ٌن اي رب ال اؼبٌن.

ا  ػػق الصػػاغب ف  نػػذ عصػػر النبػػ ة إىل ي  نػػا  ػػذا وإىل يػػـ  الػػدي  نف القػػرآف الفػػرَل  ػػ  
 ػػػرُّ ال  ػػػ ؿ لفػػػ  عبػػػد سبس ػػػش زب ػػػ ؿ، ونراد نف ي شػػػرؼ عليػػػه رب ال ػػػ ة ويبن ػػػه  نػػػ ار 

 ااؿ ا  أنه: ال   ؿ، بف الن  
{{  ٌُ ٌُٜأٞفَل ٢ٕ   ٜأٞفَل َٖٔتٞ ٔقَشا٠ٝ٤َ اٞيٝكِشآ ٢ٕ ُعَباَد٠ٔ ٝأ َٖٔتٞ ٔقَشا٠ٝ٤َ اٞيٝكِشآ {{ُعَباَد٠ٔ ٝأ

22
  

لف  النالوة  ح الندمر والنذهر والن فر،  يدي نضبد مػ  إدريػهنع هللا يضر ق اػاؿ: وو ػلفت  
 طريق الذهر، د  لفت طريق ال فر، د  ػلفت  طريػق الصػياـ والقيػاـ، د رنيػت  اغببيػ  

: اي ر  ؿ مل  ا الطريق الذي ن     مه إىل مل؟ ااؿ: القرآف((.ا اؼبناـ،  قلت 

عليػػه  ػػ  علػػـ  القػػرآف  ػػا ف ػػ  ن ػػ  ز انػػه و ػػ    أابػ  علػػن القػػرآف  ػػ  ن ػػاد مل 
 م د م ينلًنوف ا هموس  ذا ال طاد الذي خص ه مه رب ابرض والسماد!!.

و ػػػ  ا زميػػػد ا مػػػالد الػػػيم ، وهبػػػا  -ني  ػػػيدي نضبػػػد مػػػ  إدريػػػهنع هللا يضر  - ػػػ  ر وي ننػػػه 
ػػر ؽبػػم آيػػة  ػػ  هنػػاب مل، و فػػث ا ، هػػاف م3رو ػػنه  ػػد  ػػالة ال وػػر هبلػػهنع هللا يضر  ػػح ر ااػػه ي  سوس

                                                           
 ـ5/5/5102 ػ 0347   رميح ا خر  41إ نا  – ر  رعة   0
     اإليباف للبي قب و سند الش اب ع  الن ماف م  مشًنق 5
ورو ػػنه ا زميػػد ا مػػالد الػػيم ، ون    ن ػػ  ب ػػُد نف يقػػ ؿ: ز رت اػػرب  ػػالف  ػػ  الصػػاغبٌن، ولفػػ   قػػ ؿ  ػػأال : رو ػػة  4
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  سًن ا ية    اريبا      الة الظ ر، و ل ن الظ ػر د نخػذ ا   سػًن ا يػة  ػ  اريبػا   ػ  
ال صر، و ل ن ال صر ونخذ ا   سػًن ا يػة  ػ  اريبػا   ػ  اؼبغػرب، و ػل ن اؼبغػرب ونخػذ ا 

صػػك الليػػ ، ونخػػرُّوا  ػػالة ال شػػاد، و فػػث علػػن  ػػذا اغبػػاؿ االاػػة نايـ   سػػًن ا يػػة  ػػ   نن
 وهلما  س ر ن ن جبديد مل يسم  ت ومل يقرنوت.

وم ػػد الأالاػػة نايـ اػػاؿ: وعػػ وسة را لػػ  نعطػػا  مل ابعمػػار وفلسػػنا إىل ايػػاـ السػػاعة  ػػا 
علػػن ن ػػ    !! لسػػ ة ال لػػـ  اإلؽبيػػة الػػيت ن ا ػػ ا ملنعػػدت    سػػًن هلمػػة علمني ػػا مل 

  القػػػػػػػرب  ػػػػػػػ   يفػػػػػػػر ه:                                                       
           ي ين   اٍل الفلمات، بف الفلمات اثمنة وهلنػا كب ظ ػا، لفػ    ػاٍل  الف ك(015و

والسػػػماوات علػػػن الػػػ ب السػػػالفٌن إىل  يفػػػر ه  الفلمػػػات  ػػػب الػػػيت يننػػػ  ؿ هبػػػا زر  ابرض
 .طريق القرآف الفرَل،  نآ ٌن من ي الردوؼ الر يم  يد  حل 

  عاد  قاؿ:  ومل                                  ػذت اب ػوار هل ػا لػ 
  نخذ  ه   روع ا وف لنا ا ناالـ                                   وليهنع هللا يضر حبر وا د

                   و ح ذلش هما ورد ا ابار: لقماف(57و 
ُُٜع  }} ْٖ٘ ٜيِ  َٝا١َٔ ٔبٞهشٟا ٜٚنٜأ َّ ائك َٜٛ  ُٕ ُُٜعَٜأٔتٞ ايٝكشآ ْٖ٘ ٜيِ  َٝا١َٔ ٔبٞهشٟا ٜٚنٜأ َّ ائك َٜٛ  ُٕ   {{  َٜأٔتٞ ايٝكشآ

ه   أيخػذ علػن اػدرت، واػدر القػرآف ل  لػ   ػأنه   يصػ  ن ػد  إىل  ػدات، و  يبلػ  ن ػد  
  ت، ولفػػ  غايػػة اؼبػػين نف يقػػ ؿ همػػا عل ػػم مل  بيبػػه و صػػط ات:  نن ػػا                   

، والػ رد ، طه(003و ولذلش دا ما  ن فرر علن اب باب   مد نف يف ف له ورد     القرآف ه  يػـ 
 مػ  القرآٍل   نريدت  الوة   قط، ولف    ػه الن فػر والنػدمر،   مػد نف يفػ ف لػش همػا هػاف ي

السػػلك الصػػػاا، هػػاف ال ا ػػػد  ػػػن م لػػه خنمػػػة للن بػػد، يقرن ػػػا منػػػأٍل، وخنمػػة نخػػػرل للنػػػدمر، 
  نمػػة الن بػػػد ردبػػا يقرن ػػػا ا ن ػػػب ع ، نو ا ن ػػب عٌن .. علػػػن  سػػػ   ن وػػه، لفػػػ  خنمػػػة 

 الندمر اد ي ىن عمرت ومل يننه  ن ا.

                                                                                                                                                          
ػػْ    َ ػرس الن ػػارس " و ػ  د نيػػ ؟ ا اإل ػاـ اغبسػٌن، رو ػػة السػيدة زينػػ ، اػاؿ  ْ ػَرة   س ػْ  رساَيضس اعْبَن ػػةس، َنْو    ػػر  َرْوَ ػة   س  رو ة،   ند ا  نفلم و ريد نف  صك ال ايرة  ق ؿ: ز رت رو ة ال يل  الف، وليهنع هللا يضر  فانه    اؼبقاـ، بف اؼبقػاـ   ي لمػه إ : " اْلَقبػْ

 مل الذي ارمه و بات وند ت.
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 يننقػ   ػ  عشػر   ظ   رة البقرة ا شباف  ػنٌن، ؼبػاذا؟ اػال ا: هػاف    يد  عمر 
آايت إىل ال شر اليت م د ا إ  إذا طب ق ا وعم  هبا،  ليهنع هللا يضر   ظػا  همػا كب ػظ، عشػر آايت د 
عشر آايت، يقرن م وينػدمر م د ي طبوسػق علػن  سػرح ن سػه وعلػن  ػ    لػه  ػا يطلبػه  نػه رب 

 ،  إذا طبق ا عمال  يننق  إىل غًن ا.ال  ة 
  ػػػظ  ػػػ رة البقػػػرة مػػػٌن ن ػػػلاب ر ػػػ ؿ مل يقػػػ ؿ: هػػػاف  ػػػ  وب واإل ػػػاـ الغػػػ ايل 

ي دعن عظيما ، والذي نق ؿ  ي ا ا ف وز ا( و ػب هلمػة  رهيػة نخػذ  ا  ػ  الدولػة ال أمانيػة، 
، وهيػػك 3لفػػ   ػػب ا اللغػػة ال رميػػة عظػػيم،  فػػاف أيخػػذ لقػػ  عظػػيم  ػػ  وب ػػظ  ػػ رة البقػػرة

 وب ظ ا؟ علم وعم .
ل ا    س ػرا   قػرنت ولػ  ا عمػرؾ  ػرة، ولذلش نق ؿ لأل باب   مد نف يف ف   ش  صػ

 ن ػرؼ ن ػباب نػػ وؿ ا ايت، و  ػرؼ   ػػاٍل الفلمػات، و  ػػرؼ اؼب ػىن البسػػيط الػذي   غػػىن 
 .عنه لآلايت، وم د ذلش أت يش الن لات    خالق ابرض والسماوات 

واؼبصػػػػػػلك اؼب س ػػػػػػر يفػػػػػػ ف القػػػػػػرآف ا النصػػػػػػك والن سػػػػػػًن ا اعب انػػػػػػ ، ون يفػػػػػػل م 
 اعباللٌن لمإ اـ فالؿ الػدي  السػي طب واإل ػاـ فػالؿ الػدي  احمللوسػب، وفػالؿ ون سن م   سًن

الػػدي  السػػي طب  ػػد  ف ا القػػا رة، وفػػالؿ الػػدي  احمللػػب  ػػد  ف ا ر ػػيد، وهػػا  ا عصػػر 
، و  فاف هػ  وا ػد اراد ػه وا د، وها   نآخيٌن وف ل ا  ذا الن سًن البسيط  ايت مل 

 غىن ب ُد عنه.زل  م البسيط الذي   
  ػػرؼ  ػػب  نػػ وؿ ا يػػة، و  ػػرؼ   ػػىن الفلمػػات الصػػ بة ا ا ايت، و  ػػرؼ اؼب ػػىن 

  اللغػػػ ي ال ػػػاـ، بف مل اػػػاؿ لنػػػا ا القػػػرآف:                           ،ولػػػيهنع هللا يضر للػػػنالوة
  ولف  للنذهر              القمر(07و... 

 ينذهر اؼب اٍل اغبساف ا القرآف؟ف و ني     ي  م القرآ
 وعا ػػػ  مل ا  ػػػا  يقػػػرنوف القػػػرآف  لسػػػنن م وعقػػػ ؽبم غا بػػػة  ػػػال ينػػػدمروف واػػػاؿ  ػػػي م:

                                                           
 اػاؿوىف  ػديث ن   ريػرة  ،علمػا  م  ػ  وابن اـ البقرة وب ظ الذي وهاف(: ل رااب ل اإل ياد ن اديث زبرييوىف هناب و 3
  ػنا ن ػدا م  ػ  رفػ  علػن  ػأي القػرآف  ػ    ػه  ػا رفػ  هػ   ا ػنقرن  ا ػنقرن م عػدد ذو و م م أا  اللػه ر  ؿ م ثو

( ن ػًن م  أنت اذ  : ااؿ ن م،: ااؿ البقرة؟   رة ن  ش: ؿ قا البقرة و  رة وهذا، هذا   ب ااؿ  الف؟ اي   ش  ا  قاؿ
  ل راابل اإل ياد ن اديث زبريي  اغبديث
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                                       هػػػػأف  ػػػػ  مل ينػػػػدمر القػػػػرآف البػػػػه   حل(53و
علن البػه ا ػ ،  المػد نف ننػدمر   ػاٍل القػرآف لنصػ  إىل  غلق، و ذا هالـ رب ال  ة، ني نف  

 .اؼبرا   ال  ليا واليت نعال ا  را   الر  اف عند اغبناف اؼبناف 
ولذلش عند ا نسنطلح ن  اؿ الصاغبٌن قبد م علػن  ػذت الشػاهلة، يبػدن ال ا ػد  ػن م 

  ػػذت  ػػالوة ـبنل ػػة  نو   نف يقػػرن زللسػػاف، وم ػػد ا ربيفػػر الػػروح، وعنػػد ا يقػػرن زلقلػػ  والػػروح
ره نػٌن ره ػة نو سبا ا ،  يد  عأماف مػ  ع ػاف ق هػاف يقػرن القػرآف هلػه  ػ  نولػه إىل آخػرت ا 

 !!! 2 ا م د  الة اؼبغرب واب   الة ال شاد
 هيك  ذا؟!    اللساف يسنطيح؟!  ،  يفك هانت  ذت النالوة؟ زلقل ب.

 ؿ: ؼبػػا اطل ػػت علػػن  ػػذت ا اثر الػػت  يقػػ الشػػيخ  ػػيدي عبػػد ال  ػػاب الشػػ راٍل 
هيػػك وبػػػدث  ػػػذا؟!  سػػػألت  ػػػي ب، و ػػػي ه هػػاف رفػػػال  ن يػػػا  و ػػػ   ػػػيدي علػػػن اػبػػػ اص، 
 قػػاؿ: إف  ػػاد مل  نصػػ  إىل  ػػذت اغبالػػة، اػػاؿ:  سػػفتُّ وم ػػد  ػػرتة اػػاؿ: اي عبػػد ال  ػػاب 
اذ ػػػػ  إىل  قيػػػػاس النيػػػػ  م ػػػػد  ػػػػالة ال صػػػػر، د اذ ػػػػ  و ػػػػ وس اؼبغػػػػرب ا  سػػػػود اإل ػػػػاـ 

.  الشا  ب، ااؿ:  ذ بت 
دي   ػذا وهاف اؼبريػدوف عنػد ا يسػم  ف هػالـ ال ػار ٌن يق لػ ف: ظب نػا ونط نػا، غػًن  ريػ

ف  ػنة و  ذا ال  اف يق ل ف: ظب نػا وعصػينا، ويقػ ؿ: نيػ  ال ػنان؟! ن  يل عشػر  ال  اف،  مريدو
  ف  نة!! و   نط َت ومل أي ش ال نان؟!   نو االا                                   

                                                                        
   )والنساد!!! 

وهػػػالـ ال ػػػار ٌن لػػػيهنع هللا يضر  يػػػه إغبػػػاح، ون يػػػا   يفػػػ ف إ ػػػارات، بف هػػػ  وا ػػػد أيخػػػذ  ػػػ  
 .اإل ارات  ا يال م  اله، و ا اد رت له  قدر ابادار 

 يقػػ ؿ: ذ بػػت عنػػد  نيػػ  الرو ػػة ؼبقيػػاس النيػػ ، وم ػػد  ػػالة ال صػػر  ػػإذا ا ن ػػ ر 
                                                           

 ره ػة ا القػرآف يقػرن هػاف عأماف نف  ًني  ام  ع  رف  ع    مور ع  الرزاؽ عبدىف  صنك عبد الرزاؽ الصن اٌل نورد  2
 عػ  ضبػاد عػ   ني ػة ونا الأػ ري عػ  الػرزاؽ عبػدونورد . ألػه   ػًني  امػ  ع   شاـ وذهرت: الرزاؽ عبد ااؿ. ليله هبا وبيب
 نف  س  : الأػ ري واػاؿ ن ػد، مل  ػ  اػ : اب خػرل الره ػة ا واػرن ره ػة ا الف بػة ا القػرآف ارن ننه نخربت فبًن م    يد
   الصن اٍل الرزاؽ عبد  صنك.  رو ه   مت إذا ليلة ا  قرنت
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زل نان اإلؽبب ا ال ات الذي  ػددت الشػيخ، د ذ بػت  إىل  سػود اإل ػاـ الشػا  ب و ػليت 
د  فت ليقرن اؼبػأ   ٌن ال اربػة علػن  اؼبغرب خلك اإل اـ، ااؿ:  امندن اإل اـ مس رة ال اربة،

 :    ػػذ   اإل ػػاـ الشػػا  ب، وا نانػػاد السػػفنة ن خػػذت   ا رت ػػلت                  
                            )واننب ت  م د السفنة واد و لت  إىل  ػ رة اؼب لػش  والبقرة

  : واإل اـ يق ؿ: بسمميحرلا نمحرلا هللا                                           
انظػػر إىل ني  ػػدل  ػػا اػػرن  ػػ  القػػرآف، إىل نف و ػػ  إىل  ػػ رة اؼبلش!!. ػػذت القػػرادة  اؼبلػػش(0و

زلػػروح، اػػرادة رو انيػػة، و ػػب   مػػا نػػنفلم  ي ػػا  لػػ  نسػػنطيح  فيي  ػػا و     ػػيل ا، و ػػب 
 : ووذ ؽ   رؼ((.ربناج إىل

 اإلنسػػػاف هبا ػػػد ن سػػػه وين ػػػرض ل يفػػػ  مل، ووبػػػرص علػػػن  ػػػلبة الصػػػاغبٌن ليلظػػػن 
روس نظراهتم يقرمه    ت وير ح عنه ه   واب، وهب له    اؼبقرمٌن عنػدت مسػر  منظراهتم،  إف مسسس

  ال ظات الصاغبٌن ودع ات الصاغبٌن ونظرات الصاغبٌن.
ق: وو ػامٌن و ػح اػػد ب ا  ػرج دامػيت وا نطػػاد و ػذا  ػا يقػػ ؿ  يػه اإل ػاـ الشػػا  ب 

 ا ػػذا؟  ػػذت  الػػة رو انيػػة  لػػ ا  ي ػػا   دامػػيت يبػػرُّ القػػرآف هلػػه  ػػ  نولػػه إىل آخػػرت علػػن الػػ ((
ورااػػة اإل ػػراد واؼب ػػراج ػبػػًن الربيػػة، ذ ػػ  لبيػػت اؼبقػػدس و ػػلن زبنبيػػاد و ػػ د للسػػماوات، 

  ح ننه يق ؿ:
{{  ِٝ ََِٝا َب َُا٤ٔ اََا َب َُا٤ٔ أَ َط َٝا إ٢ٜي٢ اٜ٭َٔ َط ِْ َٝا إ٢ٜي٢ اٜ٭يٗذ ِْ ٠ََٝ يٗذ ََٔظ َُا  ُٗ ِٓ َٔ َٚٔلًٜٝغ ٝنٌم  ١َٕٓو  َٔا١ٔ٥َ َط ُِع٢  ٠ََٝ َم ََٔظ ٠ََٝ ِس ٢  ََٔظ َُا  ُٗ ِٓ َٔ َٚٔلًٜٝغ ٝنٌم  ١َٕٓو  َٔا١ٔ٥َ َط ُِع٢  ٠ََٝ َم ََٔظ ِس ٢ 

١َٕٓو إ٢ٜي٢  َٔا١ٔ٥َ َط ُِع٢  ٠ََٝ َم ََٔظ َٗا  ًٝٔ َُا٤ٕ إ٢ٜي٢ اي٤ٔتٞ َت ٌٚ َط َٔ ٝن ِٝ ََا َب َٚ ١َٕٓو  َٔا١ٔ٥َ َط ُِع٢  ١َٕٓو إ٢ٜي٢ َم َٔا١ٔ٥َ َط ُِع٢  ٠ََٝ َم ََٔظ َٗا  ًٝٔ َُا٤ٕ إ٢ٜي٢ اي٤ٔتٞ َت ٌٚ َط َٔ ٝن ِٝ ََا َب َٚ ١َٕٓو  َٔا١ٔ٥َ َط ُِع٢  َم

َُا٤ٔ ايٖظأبَع١ٔ  َُا٤ٔ ايٖظأبَع١ٔ ايٖظ {{ايٖظ
66

  

،    هاف اػاب ا  ػٌن !!!!  واعبنة وال رش والفر ب ....   د  ذت اؼبسا ات هل ا
 نو ندٌل وعاد و را ه  اخ   مل يربد م د.

ال  ػػاف،  مػػا ي  لػػه اإلنسػػاف ا نلػػك   ػػذت اغبالػػة إظب ػػا طػػبُّ ال  ػػاف، يطػػ ي ؽبػػم مل 
 ورد زبار:عاـ ي  له ال ارؼ م يف  مل ا نَػَ هنع هللا يضر، ولذلش 

                                                           
 بي قب ع  نا ذر ق.اؼبطال  ال الية  م   ور وال 2
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{{  أُذذأُذذ  جبٌجبٌ  َثٌَثٌ  أذذِٖأذذِٖ  ََٔٔ  ايتظبٝر١ايتظبٝر١  عبادٟاعبادٟا  هللهلل  إٕإٕ  }}
77

  

لػذلش   مػد لمإنسػاف نف يبػدن ا  ػذا ....    ب نن ػاس....  ليهنع هللا يضر ه  النسبيان  نساوُ 
!!!  و ػذا طريػق الن  يػق الػذي    ػالؿ  يػه و  زلػ   يػه!!!  الباب، ويبيفػب ا  ػذا الطريػق

 :  و ػػػ   ػػػلفه   ػػػ   ػػػاُد   ػػػدُي إىل خالقػػػه وزريػػػه، بنػػػه هػػػالـ مل                
      النساد(77و. 

 .... الب ض يق ؿ: الذهر ن رع    القرآف
و ػػ  رفػػ   ػػ  ابوليػػاد اؼب ا ػػري ،  صػػ  علػػن ال اؼبيػػة ا   ػػيدي نضبػػد  وػػاب 

الشري ة ونخػذ  وػرة ا  سػود  ػيدي نضبػد البػدوي ا الػدور الأػاٍل، ونخػذ ين بػد  ي ػا هلل، 
، وهػػػاف ر ػػػه، وا ػػػنمر علػػػن ذلػػػش ين بػػػد هلل و  ينػػػ ؿ إ  واػػػت ال ػػػرا ض د ي ػػػ د إىل  و

 ػػيدي نضبػػد البػػدوي و ػػ  ا رو ػػنه ي ف ػػه، وهػػاف يػػرات ويسػػمح هال ػػه، و ػػب  الػػة رو انيػػة 
 ؟نـ نارن القرآف؟ ااؿ:  ا رتت  ي  ا ، ننذهر  ن اع الذهررانية .... ن  

 ااؿ:  قاؿ يل  يدي نضبد البدوي: القرآف القرآف القرآف اي نضبد.
لليػػ  يقػػرن القػػرآف هػػاف إذا اننصػػك اد البػػدوي هػػاف روػػه  فػػذا: ...   ػػيدي نضبػػ بف

   ذت عبادة وف اد الصاغبٌن نصب ٌن.     طلح ال ور ....
نف يدخلنا  ي ا، ونف ي نان علينػا زلقػرآف، ونف هب ػ  القػرآف ال ظػيم نػ ر  نسأؿ مل 

 نا ال منا، وفالد   ننا، وذ اب نبنا وغمنا، و ب  و  لنا إىل  يفرة رم
  ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِ

  

                                                           
 غبسٌن  رؼ الدي  . القرطاس 7
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 سشُّ ثسى اهلل انشمحٍ انشزيى                                 ( 00 )                                                                         دتييذ

  11  ((انشَّزًٍِْ انشَّزِيىِانشَّزًٍِْ انشَّزِيىِ  ثِسْىِ اهللِثِسْىِ اهللِ))  سشُّسشُّ
يمس  مسْسػمس ملس نال ظ نف آايت القرآف، و  ر القرآف،  بدن هل ا زلبسػملة و ( الػر ضْب س الػر  س

 :إ    رة وا دة  ب   رة ومرادة( .... 
 .ة وا دةاي  برا  ح   رة ابن اؿ   ر  -

واي  برا ن لت إلعالف اغبرب علن الفا ري ، وإعالف اغبرب   ينطل  نف ي بػدن  -
يمس  مسْسمس ملس مػ و  (.الر ضْب س الر  س

ا  ػ رة النمػ ،  أ ػبان   البسملة اليت ا نوؿ   رة مػرادة ع   ػ ا مل  ،وعلن ه ُ 
عند   ا ة ونرم ة عشر و             م دد   ر القرآف ). 

اػػد يظػػ  الػػب ض نف و              ا نوؿ ال اربػػة  ػػب الػػيت ا نوؿ )
 :البقرة،  ب اليت ا نوؿ آؿ عمراف، وا غًن م بف  رو  ا وا دة وهلماهتا وا دة

 لفػػ  الشػػيخ القشػػًني رضبػػة مل عليػػه هػػاف  ػػ  ه م ػػ  الصػػاغبٌن، ولػػه هنػػاب عظػػيم  ػػ 
نهػرب  رافػػح النصػػ ؼ اظبػػه والر ػػالة( ولػػه هنػػاب آخػػر صبػػح  يػػه إ ػػارات الصػػاغبٌن ا ا ايت 
القرآنية، ليست   اٍل و    سًن، ولف  إ ارات،  ومح  ذت اإل ارات علػن  سػ   ر يػ  
اؼبصلك ا هناب هبػًن وظبػات ولطػا ك اإل ػارات(  ػذا الفنػاب طب نػه اؽبيمػة ال ا ػة للفنػاب 

 ث ؾبلػػػػػدات هبػػػػػًنة، علػػػػػن  ػػػػػبي  اؼبأػػػػػاؿ يقػػػػػ ؿ عنػػػػػد ا لػػػػػه مل   ػػػػػاىل:ا القػػػػػا رة  ػػػػػ  اػػػػػال
                                  إذا هػػاف الػػذي يطلػػ  الػػرب   مػػد آؿ عمػػراف (55و :

؟! إ ارة للصاغبٌن  ل ت نظػر اإلنسػاف إىل نف ين ق فبا وب   ما زلش زلذي يطل  البار 
 .هلمات  يفرة الرضب    ؿ ال فر  ح   اد القل  ا ا نفناتعب إعمان   ر  سند

  الشيخ القشًني له رني يق ؿ:
يمس  مسْسػػػمس ملس إف و ( ا نوؿ هػػػ   ػػػ رة  ػػػ   ػػػ ر القػػػرآف ؽبػػػا   ػػػىن ا  ػػػذت الػػػر ضْب س الػػػر  س

يمس الػر ضبْ  مسْسػػمس ملس السػ رة غػًن السػػ رة الػيت ابل ػػا، والسػ رة الػػيت م ػد ا، ويػػذهر لفػ  و (  س الػػر  س
                                                           

 ـ5/3/5102 ػ 0347   صباد ا خر  51اؼبنيا - غاغة-مل ا ة 0
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 سشُّ ثسى اهلل انشمحٍ انشزيى                                 ( 02 )                                                                         دتييذ

ا نوؿ هػػ   ػػ رة   ػػىن غػػًن اؼبا ػػة والأالاػػة عشػػر ا خػػري ،  ػػ    لػػم  ػػ ة   ػػاٍل هلمػػات مل 
 :                                                                      
                  داد دب ىن  رب لف ك (ا015و ! 

  ويقػػ ؿ: وي ػػ د  ػػرة نخػػرل                                               
                                 دب ىن ل  هاف  ذا الشور هله ناالـ ....  لقماف( 57و

 . ا ن دت   اٍل هلمات مل
r يمس  مسْسمس ملس  ػ و  :(الر ضْب س الر  س

ا نوؿ هػػػػ   ػػػػ رة  ػػػػ   ػػػػ ر القػػػػرآف ؽبػػػػا   ػػػػاٍل  ن ػػػػدد حبسػػػػ    ػػػػداد ن ػػػػ  الن رانيػػػػة 
، بف القلػػػ  إذا  ػػػ ا، والػػػروح إذا  ػػػا ت وفالػػػت ا عػػػامل هوالشػػػ ا ية الرزنيػػػة لػػػنالوة آاي ػػػ

ال لػػػـ  اإلؽبيػػػة، واغبفػػػم  اؼبلفػػػ ت، أتي للنػػػايل لفنػػػاب مل عنػػػد  ػػػرداد هػػػ  آيػػػة مطرا ػػػك  ػػػ 
الرزنية،     ي ا الفن  اؼبفن مة ا ه   فنبػات الػدنيا،  يػنم   اإلنسػاف دب ػاٍل هلمػات مل، 

 و ذا  اؿ الصلامة ابفالد، و   علن رو م    الصاغبٌن، واؼبنقٌن إىل يـ  الدي .
r يمس  مسْسمس ملس  ػ و  :(الر ضْب س الر  س

ن ػػر  ػػػ  ن  ػػػ ر الػػدنيا يسػػػ ن إليػػػه اإلنسػػاف، نو يطلبػػػه ن ػػػ   اربػػػة لفػػػ   ف ل ػػا مل 
 مسْسػػمس ملس اإليبػػاف، ولػػذلش ذبػػد الصػػاغبٌن  ػػ  عال ػػن م وظبػػن م و ػػدي م دا مػػا  علػػن لسػػارم و

يمس  ف و (،  ػػ  ي فػػد ذهػػر ن يفػػ   ػػ   ػػذا؟!  ػػذهر مل  يػػة  ػػ  هنػػاب مل،  اؼب سػػر الػػر ضْب س الػػر  س
وم يفػػ م اػػاؿ: مػػ   ػػب ا ننا يػػة، و ػػب همػػا اػػاؿ الشػػيخ  م يفػػ م اػػاؿ نرػػا آيػػة  ػػ  ال اربػػة،

القشػػًني:  ػػب آيػػة  ػػ  ن ػػهنع هللا يضر السػػ ر وليسػػت ا ننػػاح، مػػ  آيػػة ؽبػػا   ػػاٍل خا ػػة هبػػذت السػػ رة، 
 مسْسػمس ملس وليست ال اربة  قط،  م  نراد نف يفػ ف  ػ  الصػاغبٌن  ليو ػ  علػن لسػانه دا مػا  و

يمس   :( لق له الر ضْب س الر  س
{{  ٌٗ ٌٗٝن َِش٣  ٝن َِش٣ٜأ ٣ٍ  ٔرٟٔرٟ  ٜأ ٣ٍَبا ٘ٔ  ُِٜبَذٝأُِٜبَذٝأ  ٫٫  َبا ٘ٔٔفٝ ٢ِ  ٔفٝ ٢ِٔبٔبِظ ٘ٔ  ٔبٔبِظ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٢ٔ  اي َُ ٢ٔايٖشِذ َُ ٢ِ  ايٖشِذ ٢ِايٖشٔذٝ ُٜٛع  ايٖشٔذٝ ُٜٛعٜأٞق {{  ٜأٞق

22
  

 .وناطح دب ىن  قط ع الربهة
                                                           

 اعبا ح بخالؽ الراوي وندب السا ح لل طي  والطبقات للشا  ب ع  نا  ريرة  5
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 سشُّ ثسى اهلل انشمحٍ انشزيى                                 ( 03 )                                                                         دتييذ

r إذا هنت نريد الط اـ  يه مرهة: 
 مسػػػػػػػػػػم مل، نو ن ػػػػػػػػػػرتي ػ ن ػػػػػػػػػػرتيه مػػػػػػػػػػ

 ... مسم ملػ اب ناؼ اليت  يه م

 مسم ملػ ونضبله م .... 

 مسم ملػ وندخله اؼبن ؿ م .... 

  والػػػػػيت  صػػػػػنح الط ػػػػػاـ  صػػػػػن ه و قلبػػػػػه
 ... زإلهأار    مسم مل

 وإذا غر نه  سم مل ... 

 وإذا نهلنا نسم مل .... 

 مسم مل ذب   الربهة ا  ذا الط اـ.ػ  
r نريد نف نلبهنع هللا يضر: 

    ن  ػػػػػموس مل عنػػػػػػد ا ن  فػػػػػػه للشػػػػػػراد  ػػػػػػ
مسرعة ؼبا نمغب و  نربم    ي ديين مل 
 ... هأًن ال ناد

  لػ  هنػت  بلػث عػ   ػنك   ػٌن  نوػد و
عنػػػد ا  مل ا  ػػػرادؾ بنػػػش   سػػػموس مل 

عنػػػػػػػػػػد ا  و  سػػػػػػػػػػموس مل ....   شػػػػػػػػػػرتي ا
رب ظ ػػػػػا،  ػػػػػن ل ظ  ػػػػػ  ا  ػػػػػات هال نػػػػػة 

 ... وغًن ا

  سموس مل عند ا  لبس ا   ػي   ػا  ػاد مل  
 .وه     يرا ا يظنن ا فديدة بلنو   

  ػػا  ػػ  زبل  ػػا و  طي ػػا ل قػػًن يفمػػ   ي 
اؼبسػػًنة ويفػػ ف لػػش ابفػػر والأػػ اب عنػػد 

 مل  أ  السلك الصاا.

  

r  سموس مل    زؿ رب ظ    اليف رر... عند ه  ن ر ذي: 
   ومسػػم مل الػػذي   ييفػػر  ػػح اظبػػه  ػػبد ا ابرض و  ا السػػماد(ومسػػم مل الػػذي   ييفػػر  ػػح اظبػػه  ػػبد ا ابرض و  ا السػػماد(  لػػ  الػػت: -

يصػػيبش  ػػرر ا ابرض، و  ينػػ ؿ عليػػش  ػػرر  ػػ  السػػماد، إف هػػاف  ػػ  اؽبػػ اد، 
 :ذلػػػػػػش لق لػػػػػػه  إف هػػػػػػاف  ػػػػػػ  اؽبػػػػػػ اـ، وإف هػػػػػػاف  ػػػػػػ  ن ػػػػػػ  الشػػػػػػر، نو غػػػػػػًنو 
ٍٚٓ  يفيف  قاٍقاٍ  ََٔٔ  }}  ٍٚٓأ ٍٚٓ  يفيف  أٚأٚ  ََٜٜٛ٘ٛ٘  أ ٍٚٓأ ٘   َرع َرع   ٜلرش ٜلرش   ٫٫  ايزٟايزٟ  اهللاهلل  بظِبظِ: : يًٝت٘يًٝت٘  أ ٘ امسر   امسر

ٙ   ململ  َرشا  َرشا    ث٬ثث٬ث  ايعًِٝايعًِٝ  ايظُٝعايظُٝع  ٖٖٚٛٚٛ  ايظُا٤ايظُا٤  يفيف  ٫ٚ٫ٚ  ا٭س ا٭س   يفيف  ػ٤ٞػ٤ٞ ٙ ٜلرش   ٜلرش

{{  اي١ًًٝاي١ًًٝ  تًوتًو  يفيف  أٚأٚ  ايّٝٛايّٝٛ  ريوريو  يفيف  ػ٤ٞػ٤ٞ
0 

                                                           
 ع  عأماف م  ع اف   أحمد اإلمام مسند 0
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 سشُّ ثسى اهلل انشمحٍ انشزيى                                 ( 04 )                                                                         دتييذ

r  )ػ ومسْسمس ملس : 
 وضباية و يانة ومرهة وخًن ا ه   ػا  لمسػه ابيػدي، و ػنان  اريػ   ػ  مل ذهر هلل -

 .ا نل ن ر  س ن إليه و ريد نف  بل   يه اؼبىن 

سبنػح اغبسػد، بف اإلنسػاف اػد يصػاب رغمػا  عنػه مػداد اغبسػد، واػد  ومسم مل  -
  مل: وَبسد وردبا   يدري و  يش ر وي اا  علن ذلش، بنػه مل ي  ػ   ػا ن ػرت مػه 

                                 ن  رنيػػت  ػػي ب الشػػيخ حل  الف ػػك(45و
عنػد ا يصػ د  - ػ  مينػه  -علب  ال ه ر ػ اف مل عليػه عنػد ا يػدخ  ني ميػت 

السػػػلم نو داخػػػ  البيػػػت يقػػػ ؿ: ومسػػػم مل  ػػػا  ػػػاد مل   اػػػ ة إ  زهلل( وي سػػػم نا 
نف  قػػاؿ مصػػ ت عػػاؿ ولػػيهنع هللا يضر ا ن سػػش، و  سػػمح  ػػ    لػػش  ػػ   لنػػن لم،   مػػد

 ين لم ا مسم مل  ا  اد مل   ا ة إ  زهلل.
 ػػ  هبػػ ز لػػش نف سبػػر علػػب  و قػػ ؿ السػػالـ علػػيفم ا ن سػػش؟   مػػد نف  سػػم ين،  ػػب 
ن هنع هللا يضر اب ر   مد نف  سم ين، والسالـ عليفم دب ىن عليػش السػالـ  ػين، ونوؿ السػالـ  ػالـ 

إذا رنل  ػبد  ومسػم مل  ػا  ػاد مل   اػ ة إ  زهلل(، ال  ليهنع هللا يضر  يه  ػبد لػش، يقػ ؿ القل 
علن إنساف ي وبه، رنيت إنسا   يلبهنع هللا يضر مدلة فديدة، نو فلباب فديد  ق  ومسم مل  ػا  ػاد 
مل   اػػػ ة إ  زهلل( رنيػػػت إنسػػػا   نعطػػػات مل  نلػػػا  ا  ػػػالوة، نو ا إنشػػػاد، نو ا علػػػم  قػػػ  

مل  ػػا  ػػاد مل   اػػ ة إ  زهلل( ا  ػػذت الللظػػة ننػػت ن  نػػت ن سػػش  ػػ  اغبسػػد،  ػػال  ومسػػم
بنش مل يصدر  ػ  البػش  سػد ؽبػذا اإلنسػاف، واػد ايػ :  ػا خػال فسػد   ػ   ي اابش مل 

  سد.
اغبسػػػػد   فػػػػ د ا طبي ػػػػة اإلنسػػػػاف، وفػػػػا   نف اإلنسػػػػاف   أيخػػػػذ زلػػػػه، وردبػػػػا وبسػػػػد 

فنػة، نو وبسػد نو دت، نو وبسػد ن سػه، إذا عمػ   ػبد ون عوػ  مػه اإلنساف  ػا لػه، وبسػد زو 
ومل يق  ومسم مل  ا  اد مل   ا ة إ  زهلل( يصاب من  ،  ا الذي ن ػن هبػذا الن ػ  ؟ ننػت 

  سدت ن سش، ؼباذا بنش مل  ق  ومسم مل  ا  اد مل   ا ة إ  زهلل(.
r مػػػ  ذب ػػػر هبػػػا  ػػػ  يػػػن لم  نػػػش هبػػػ  نف  ق ؽبػػػا دوا ػػػا ، و   ق ؽبػػػا ا  ػػػرؾ ،

  نو دؾ، منػػػات، منػػػٌن، نسػػػاد، ين لم رػػػا، وهػػػ  ؾبنمػػػح اؼبسػػػلمٌن  طالػػػ  مػػػذلش:         
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 سشُّ ثسى اهلل انشمحٍ انشزيى                                 ( 05 )                                                                         دتييذ

                         وفننػػش ني  ػػبد ي وبػػش:  الف ػػك(45و                
              نة، والبنػت، وال لػد، الفػ  هبػ  نف يػن لم: ومسػم مل الرف ، واؼبػر  الف ك(45و

  ا  اد مل   ا ة إ  زهلل(.
r يمس  مسْسمس ملس و  :( الر ضْب س الر  س

عػػدد  رو  ػػا  سػػ ة عشػػر  ػػرؼ، ايػػ   ػػ  ااؽبػػا  قػػد واػػب  ػػ  الػػيت علي ػػا  سػػ ة  -
  عشػػػر:                 ا النسػػػ ة و ػػػب النػػػار، النسػػػ ة عشػػػر يػػػد اؼبػػػدار(41و   

عشػػر، ومل يقػػ  علي ػػا  سػػ ة عشػػر  لػػش  ػػ    ي نػػرب م ن ػػد نرػػم  ال فػػة،  سػػ ة 
عشػػػر   ي لم ػػػم إ  ملغ اػػػ ل غيبيػػػة إؽبيػػػة   ي لم ػػػا إ  مل فػػػال ا عػػػالت،  مػػػا 
الػػػػػػػػذي وب ػػػػػػػػظ اإلنسػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػ  نبػػػػػػػػـ  الػػػػػػػػدنيا، وغم   ػػػػػػػػا، واغبسػػػػػػػػد، والنػػػػػػػػار؟ 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا .
r يمس  مسْسمس ملس ه مل ندـ علن وخًن ذهر  ذهر م  :(الر ضْب س الر  س

ولفػػ  ن ريػػد نف ناػػرن آيػػة، وا يػػة !! م ػػض النػػاس يق لػػ ف ومسْسػػمس ملس(  قػػط،    س  -
   ب                    .ن ا ذهر، و ن ا آية    هناب مل  

 :هب  نف نسًن علن  ذا ال  د دو ا ، و  ننسات
 شػػن علػػػن  ػػذا ال  ػػػد  ػػنان مل لػػػه هػػ  هنػػ ز خػػػًنت، ومػػرت ا الػػػدنيا، وهػػ  هنػػػ ز و ػػ  

 .....  يفله، وعطاايت ا  لف ت مل ف  ا عالت
 مسْسػػػمس ملس إلرػػػا   نػػػاح هػػػ  الفنػػػ ز، هنػػػ ز  يفػػػرة مل ؽبػػػا ر ػػػ ز، و  نػػػاح  ػػػذت الر ػػػ ز و

يمس   (  إذا الن ا  نلت لش ه  الفن ز. الر ضْب س الر  س
   ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِ ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِٚؿ٢ً اهللٚؿ٢ً اهلل
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  رة اغبمد  ب ال اربة،  اربة لف   يف ، ولف  خًن، ولف  مرهة، ولفػ   ػر، ولفػ  
 ػػػإذا هػػػاف القػػػرآف هلػػػه هنػػػ ز للم ػػػاٍل اإلؽبيػػػة، وهنػػػ ز لألنػػػ ر  مػػػر ا السػػػماوات نو ا ابرض،

الرزنيػػة، وهنػػ ز لأل ػػرار اعبربو يػػة،  ػػإف   ػػا ان  ػػذت الفنػػ ز  ػػب  ػػذت السػػبح آايت القرآنيػػةغ 
ن رد ػا زلػذهر  ػح القػرآف  آايت  اربة الفناب،    اػاؿ م ػض السػادة الصػاغبٌن نف مل 

   ػػ    ػػػاف عليوسػػة  سػػػاف: لبيػػاف نرػػا ربػػػ ي  يفػػم ف  ػػػا ا القػػرآف                     
                      اغبور(77و. 

صبػػػح  هبػػػًن  ػػػ  السػػػادة اؼبمػػػ لٌن واؼب سػػػري  اػػػاؿ نف السػػػبح اؼبأػػػاٍل  ػػػب آايت ال اربػػػة، 
 ػػػة عليػػػش، و ػػػذا مذا ػػػة وصبا  ػػػة وهما  وظبيػػػت  أػػػاٍل بنػػػش هلمػػػا نطقػػػت م بػػػارة رد  مل 

 :  ف د ا اغبديث القد ب اؼبن ق عليه الذي يق ؿ  يه اؼب ىل 
ُُِت  }} ُُِتٜقَظ ـ٬ٖ  ٜقَظ ـ٬ٖاي ٓٔٞ  ٠ٜٜ٠اي ِٝ َٓٔٞب ِٝ َٔ  َب ِٝ َََٔٚب ِٝ ٢ٔو  َعِبٔذَٟعِبٔذٟ  ََٚب ِٝ ـِٜف ٢ٔؤْ ِٝ ـِٜف ٍَو  ََاََا  َٚٔيَعِبٔذَٟٚٔيَعِبٔذٟ  ْٔ ٍَوَطٜأ ٍَ  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  َطٜأ ٍَٜقا   ::اٞيَعِبُذاٞيَعِبُذ  ٜقا

  ُُِذ ُُِذاٞيَر ٘ٔ  اٞيَر ٤ً ٘ٔٔي ٤ً ُٔنَي   َسٚبَسٚب  ٔي ُٔنَي اٞيَعاٜي ٍَ  وواٞيَعاٜي ٍَٜقا ُ٘  ٜقا ٤ً ُ٘اي ٤ً ْٔ: : َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي َُٔذ َْٔذ َُٔذ ٍَ  َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  َعِبٔذٟوَعِبٔذٟو  َٞٞذ ٍَٜقا ٢ٔ    ::ٜقا َُ ٢ٔايٖشِذ َُ   ايٖشِذ

 ٢ِ ٢ِ ايٖشٔذٝ ٍَ  ووايٖشٔذٝ ٍَٜقا ُ٘  ٜقا ٤ً ُ٘اي ٤ً ٢َٓ: : َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي ٢َٜٓأِث ٖٞ  ٜأِث ًٜ َٖٞع ًٜ ٍَ  َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  َعِبٔذٟوَعِبٔذٟو  َع ٍَٜقا ٢ّ  ََأئوََأئو    ::ٜقا ِٛ َٜ٢ّ ِٛ َٜ   ٢ٔ ٢ٔ ايٚذٜ ٍَ  ووايٚذٜ ٍَٜقا : : ٜقا

ٍَ  َعِبٔذٟوَعِبٔذٟو  ََٖحَذََْٖٔٞحَذْٔٞ ٍََٜٚقا َٖٛ   ََٖش٠ََٟٖش٠ٟ: : َٜٚقا َٖٛ ٜف ٖٞ  ٜف ٖٞإ٢ٜي ٍَ  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  َعِبٔذٟوَعِبٔذٟو  إ٢ٜي ٍَٜقا ٜٖاٜى  : : ٜقا ٜٖاٜىإ٢ ٜٖ  َِْعُبُذَِْعُبُذ  إ٢ َٜٖٚإ٢ َِْظَتٔعنُي َِْظَتٔعنُي   اٜىاٜىَٚإ٢

وو  ٍَ ٍَٜقا ٓٔٞ  ََٖزاََٖزا: : ٜقا ِٝ َٓٔٞب ِٝ َٔ  َب ِٝ َََٔٚب ِٝ ٍَو  ََاََا  َٚٔيَعِبٔذَٟٚٔيَعِبٔذٟ  َعِبٔذٟوَعِبٔذٟو  ََٚب ٍَوَطٜأ ٍَ  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  َطٜأ ٍَٜقا َْا    ::ٜقا ِٖٔذ َْاا ِٖٔذ ـَٚشاٜط  ا ـَٚشاٜطاي   اي

َِ ُُِظَتٔكٝ َِاٞي ُُِظَتٔكٝ َٔ  ٔؿَشاٜطٔؿَشاٜط  اٞي َٔاي٤ٔزٜ َُِت  اي٤ٔزٜ َِْع َُِتٜأ َِْع ِِ  ٜأ ٢ٗ ِٝ ًٜ َِِع ٢ٗ ِٝ ًٜ ِٝش٢  َع ِٝش٢ٜل َُِغُلٛٔب  ٜل َُِغُلٛٔباٞي ِِ  اٞي ٢ٗ ِٝ ًٜ َِِع ٢ٗ ِٝ ًٜ ٍَ  وو  ايٖلايِّنَيايٖلايِّنَي  ٫َٚ٫َٚ  َع ٍَٜقا : : ٜقا

ٍَ  ََاََا  ِبٔذِٟبٔذَٟٚٔيَعَٚٔيَع  ٔيَعِبٔذٟٔيَعِبٔذٟ  ََٖزاََٖزا ٍََطٜأ {{  َطٜأ
22

  

و ذا اغبديث القد ب يشنم  علن رد إؽبب للشب ة اليت يس ا ا غًن ال ػاا ٌن ا ديػ  
غ يق لػػ ف ؼبػػاذا  قػػردوف ال اربػػة لفػػ   ػػبد؟ ال اربػػة نف  ػػالف يشػػ ن، ال اربػػة نف  ػػالف مل 

                                                           

 َٕ٘ٔٓ/ٗ/9٘ـ ِٖٙٗٔٓ جّبد ا٢خر  ٕٓا١ٌّٕب  -خِغبغ-ِطجد ِروس شجبة ثٍٙبضخ  0
  ليان  سلم والرت ذي ع  نا  ريرة  5
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؟ قػ ؿ مل ينو ا، ال اربة نف  الف ينوان، ... نق ؿ ؽبم: عند ا يقرن اإلنساف ال اربة  ػاذا ي
ََٖزايق ؿ  ََٖزا) (  ٞٔٓ ِٝ َٓٔٞب ِٝ َٔ  َب ِٝ َََٔٚب ِٝ ٍَ    ََرا ََرا   َٚٔيَعِبٔذَٟٚٔيَعِبٔذٟ  َعِبٔذٟوَعِبٔذٟو  ََٚب ٍَ  َطرٜأ هػ  الػذي يريػدت مسػب  ال اربػة يسػنواب،   َطرٜأ

 و ذا نمل  رد.
 ػػل نا الصػػػاا ونفػػداد  ابوا ػػػ  هػػان ا  ق ػػػاد، لػػيهنع هللا يضر ال قػػػة ا الػػدي  زؼبافسػػػنًن، و  

ال بػد لي قػه مػه هػال ـ مل، ويسػننًن  زلدهن راة، ال قه ا الدي  زلن ر الػذي ييفػ ه مل ا الػ 
 :و ذا الذي يق ؿ  يه اإل اـ نم  ال  ا م  مق ؿ  بي  مل و صط ات 

  اٌفمهههٗ فهههٟ اٌمٍهههت ٔهههٛر ِهههٓ ٌهههدٜ اٌهههرةاٌفمهههٗ فهههٟ اٌمٍهههت ٔهههٛر ِهههٓ ٌهههدٜ اٌهههرة

  

  فههٟ فههحف رزٍههٝ ٌهه ٞ اٌحجههتفههٟ فههحف رزٍههٝ ٌهه ٞ اٌحجههت  ٌٚهه١صٌٚهه١ص

  لٍههههههت ٠زٍمههههههٝ عههههههٓ اٌحههههههك ِعبرفههههههٗلٍههههههت ٠زٍمههههههٝ عههههههٓ اٌحههههههك ِعبرفههههههٗ  

  

  ٘ههههههٛ اإلِههههههبَ إِههههههبَ اٌههههههد٠ٓ ٚاٌمههههههرة٘ههههههٛ اإلِههههههبَ إِههههههبَ اٌههههههد٠ٓ ٚاٌمههههههرة

  فبضهههزفزٟ لٍجهههه ٠هههب عا اٌمٍهههت عهههٓ  ىهههُفبضهههزفزٟ لٍجهههه ٠هههب عا اٌمٍهههت عهههٓ  ىهههُ  

   ىُ ىُ  

  فهههٟ اٌىهههْٛ لهههب٘رح ٌٍعههه١ٓ فهههٟ اٌمٍهههتفهههٟ اٌىهههْٛ لهههب٘رح ٌٍعههه١ٓ فهههٟ اٌمٍهههت

ا هػػ  الفنػػ ز ال ل يػػة، هبػػ  فػػان ا  ق ػػاد هبػػذت الفي يػػه الن رانيػػة،  ال اربػػة ي ػػنان مل   
 :دب ىن...!!  وابر ية واعبربو ية والقد ية واؼبلفية

 .   نراد  يما     الدنيا   ليه م اربة الفناب  -

 .و   نراد ابسا     ال لم   ليه م اربة الفناب  -

 .و   نراد نف ير ح عنه اؽبم والغم والنص  واغب ف   ليه م اربة الفناب  -

 .و   نراد نف ينصرت مل وي  ت   ليه م اربة الفناب  -

نييفػا  عليػه م اربػة و   نراد ال نان اإلؽبب والفشك الرزٍل وال لػم اؼب صػ ص ال لػ ي   -
 الفناب.

مح علن  يفرة الن ، و   نرد نف يف ف   - اريبػا   ػ  القريػ ، و ػ  نراد و   نراد نف هب 
 نف ينوم  زل  ية ال ظمن ويف ف له  ي ا نهم  نصي    ليه م اربة الفناب.

ون ػا د القنػ ات  نو  لي  ي ف ا اؼبن ؿ نريد نف ن نان: عندي  ا ة ون رب ؽبذا  أا   
 ت:  ػػ  الػػذي ي ػػنان، و ػػ  الػػذي يننقػػ  يبػػزلر ..  الػػيت   ػػرض علي ػػا، هيػػك ن ػػ  ؽبػػذا اب ػػر؟

 ت لفػػ  هنػػ ز القػػرآف، و ػػنان القػػرآف، ون ػػرار القػػرآف، يبػػٌن القنػػ ات،  فػػأف ال اربػػة  ػػب الر مػػ
 ، و ي ا ه   ا ا القرآف.اليت مأ  ا  يه اغبناف اؼبناف 
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  شكش اهلل ػهَ َِؼًَوشكش اهلل ػهَ َِؼًَو
القرآف  يه  ػا ي يػد عػ  نلػك واالشبا ػة آيػة  نلػدث عػ  آايت مل الف نيػة اؼب فػ دة ا 

عػػػ  اإلنسػػػاف، واغبيػػػ اف، والبلػػػار، وابرػػػار، والشػػػمهنع هللا يضر، والقمػػػر، ابهػػػ افغ الػػػيت  نلػػػدث 
، وظلمػات مطػ  ابـ، واعببػاؿ، و ػ  اؼب ػرتض ون  ا الصػالة ناػك مػٌن يػدي ملغ نف  والنوـ 

دبا نن م علب     صبلة  ذت الن م، إذا هانت ا ، نو يل ، نو  ػ يل، ن ػفرت علػن  ن فر مل 
بصػػػػر، واللسػػػػاف، واليػػػػد، والرفػػػػ ، والػػػػبط ، وال ػػػػرج، والقلػػػػ ، الػػػػن م الػػػػيت ا  هالسػػػػمح، وال

والػػػػروح، والسػػػػر، وال قػػػػ ، والطلػػػػاؿ، والفبػػػػد، وغًن ػػػػا، والػػػػيت ي وػػػػ  اإلنسػػػػاف عػػػػ  عػػػػد ا 
 و صر ا.

ون ػػػػفرت علػػػػن الػػػػن م الػػػػيت يل ا اػبػػػػًنات،  ػػػػ  اغبا ػػػػالت ال راعيػػػػة، واػبيفػػػػروات، 
ت الطبيػة، وغًن ػا  ػ  ابنػ اع، والػن م وال  اهة، واغبيػ ا ت، والػدواف ، واغبشػرات، والنبػاا

 ااؿ ا  أف  ذت الن م: اليت ف   ا يل  ا البلار، و يفرة الن  
ُ٘  َمًَٜلَمًَٜل  }} ٤ً ُ٘اي ٤ً ١َٕٖو  ٜأٞيَفٜأٞيَف    اي ١َٕٖوٝأ َٗا  ٝأ ِٓ َٗأَ ِٓ ُٔا١ٕ٥َ  َٔ ُٔا١ٕ٥َٔطٗت ُٔا١ٕ٥َ  اٞيَبِرش٢واٞيَبِرش٢و  ٔفٞٔفٞ  ٔطٗت ُٔا١ٕ٥ََٜٚأِسَبُع {{اٞيَبٚش اٞيَبٚش   ٔفٞٔفٞ  َٜٚأِسَبُع

33
  

، و ن ػا الػذ  ، و ن ػا ليهنع هللا يضر نلك  نك، ولف  نلك ن ة،  أ  ن ة السػباع  ن ػا اب ػد
 ػب ن ػم  ػ    عػد ؽبػا و   ػد ؽبػا، الأ ل ، و ن ا الفل ، ننػ اع هأػًنة وهل ػا ن ػة وا ػدة،  

والن م اليت   يلغ النساد، والبنٌن، والذ  ، وال يفة، واػبي  اؼبس  ة، وابن ػاـ، واغبػرث ..  
عوػ ي عػ   صػر ا، ه   ذت الن م هب  نف ن فر مل علي ا،  َ لسم مل عوػ ي عػ  عػد ا، و 

وزلنػػػايل عوػػػ ي عػػػ   ػػػفر مل علي ػػػا،  لمػػػد ن سػػػه  من سػػػه وار يفػػػن مػػػذلش  ػػػين ون ػػػرٍل نف 
      نا ؿ:         : 

 . فر هلل علن صبيح الن م اليت نوفد ا يل  وا  و  يل مل 
ف، ولفػػب يق ؽبػػا ويػػرد عليػػه  ػػذت ا يػػة  ي ػػا هػػ  ا ايت الػػيت ا اإلنسػػاف، والػػيت لمإنسػػا

 :   ػػػ  ت همػػػا ذهػػػر    مػػػد نف يفػػػ ف داخػػػال  ا اػػػ ؿ مل             النلػػػ (050و 
يش ر زلشفر علن  ذت الن مة، راُض ع  مل،  سنسػلم لقيفػاد مل إف امػنالت، لفػ  إذا ااؽبػا 

 نف يق ؽبا ع  ر ا.و    نرـب وغًن راض ع  مل،    يف ف    الشاهري ؟  ،   مد 
                                                           

     اإليباف للبي قب وام   ور ع  فامر  4
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الػيت ينبغػب نف ي ر  ػا صبيػح خلقػه ا الػدنيا، والػيت  و ذت ا ايت  ي ػا نو ػاؼ مل 
 ب نف ي لم ا صبيح خلقه ا ا خرة.ينبغ

         : 
اؼبن م جبال   الػن مغ  ػغًن ا وهبًن ػا عبميػح اب ـ، اإلنػهنع هللا يضر، واعبػ ، والطػًن، والػ   ، 

 .مل  واؼبال فة، وه  ها نات
       : 

الػػذي يػػن م من مػػه اػبا ػػة هاؽبدايػػة، وال  يػػة، وال نايػػة، والرعايػػة، و ػػذا ل بػػادت اؼبػػ  نٌن 
 الذي  آ ن ا زهلل ور  له و لم ا نن س م هلل وار يف ا هبذا الدي .

      و ي ا ذهر القيا ة:       : 
 ػػػذت واردة، و ػػػذت واردة،   ػػػ   الػػػش   َ لسػػػشس يَػػػػْ ـس الػػػدوسي س  نو ا القػػػرادة اب خػػػرل: 

، بنػه  ػيأخذ  لف   ا وبدث يـ  الدي ، و   اؼبَلسش اؼبطاع الذي ليهنع هللا يضر ب ػرت رد ا  ػذا اليػـ 
  : اػبال ػػػػق نصب ػػػػٌن عنػػػػد الن  ػػػػة الػػػػيت  ػػػػننم ا الصػػػػ ر                           

                                 ااؿ النم (77و ،: 
َُُش  }} َُُشَٜٞأ ُ٘  َٜٞأ ٤ً ُ٘اي ٤ً ٌَ    اي ٌَإ٢ِطَشأفٝ َٓٞفَخ١ٔ  إ٢ِطَشأفٝ َٓٞفَخ١ٔٔب ـِٖعل٢و  ٔب ـِٖعل٢واي ـَِعُل  اي ُٝ ـَِعُلٜف ُٝ ٌُ  ٜف ِٖ ٌُٜأ ِٖ َٚأ   ٜأ َُا َٚأ ايٖظ َُا   إ٫٢إ٫٢  َٚاٜ٭ِس ٢َٚاٜ٭ِس ٢  ايٖظ

ِٔ ََِٔ ُ٘و  َػا٤َػا٤  ََ ُ٘واي٤ً ِِ  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  اي٤ً ُِِٖ َُُذٚا  ٜقِذٜقِذ  ُٖ َُُذٚاَم ًٜٝو  َجا٤ََجا٤َ  َم ًٜٝوََ ََ   ِٔٛ َُ ِٛٔ اٞي َُ ٍُ    اٞيَحٖباس٢اٞيَحٖباس٢  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اٞي َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ   ٜقِذٜقِذ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜف

ٌُ  ََاَ ََاَ  ِٖ ٌُٜأ ِٖ َٚأ   ٜأ َُا َٚأ ايٖظ َُا ِٔ  إ٫٢إ٫٢  َٚاٜ٭ِس ٢َٚاٜ٭ِس ٢  ايٖظ ََِٔ ٍُ  ٔػ٦َِتؤػ٦َِتو  ََ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ٤ً ُ٘اي ٤ً َٛ    اي ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ُِ ًٜ ُِٜأِع ًٜ ِٔ  ٜأِع َُ ِٔٔب َُ َٞ  ٔب ََٞبٔك ِٔ: : َبٔك َُ ِٜٔف َُ   ٜف

َٞ؟ َٞ؟َبٔك ٍُ  َبٔك َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َِْت  َبٔكَٝتَبٔكَٝت  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜف َِْتٜأ ٞٗ  ٜأ ٞٗاٞيَر ُُُٛ و  ٫٫  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  اٞيَر ُُُٛ وَٜ َِٝت  َٜ َِٝتََٚبٔك ١ًٜٝ  ََٚبٔك َُ ١ًَٜٝذ َُ َٞ  َعِشٔػٜووَعِشٔػٜوو  َذ َََٞٚبٔك   ََٚبٔك

ٌُ ٌُٔجِبش٢ٜ ٌُو  ٔجِبش٢ٜ َٜٔٝها٥ٔٝ ٌُوَٚ َٜٔٝها٥ٔٝ َْاو  ََٚبٔكُٝتََٚبٔكُٝت  َٚ َْاوٜأ ٍُ  ٜأ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُُِت: :   ٜف َٝ ُُِتٔي َٝ ٌُ  ٔي ٌُٔجِبش٢ٜ ٌُو  ٔجِبش٢ٜ َٜٔٝها٥ٔٝ ٌُوَٚ َٜٔٝها٥ٔٝ ُٛٔل  َٚ ِٓ ُٝ ُٛٔلٜف ِٓ ُٝ ُ٘  ٜف ٤ً ُ٘اي ٤ً   اي

ٍُ  اٞيَعِشَؾواٞيَعِشَؾو َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُُُٛ   َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜف َٜ ُُُٛ َٜ  ٌُ ٌُٔجِبش٢ٜ ٌُ؟  ٔجِبش٢ٜ َٜٔٝها٥ٔٝ ٌُ؟َٚ َٜٔٝها٥ٔٝ َٚ  ٍُ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ٤ً ُ٘اي ٤ً   ٜنَتِبُتٜنَتِبُت  ٜفإ٢ْٜٚٞفإ٢ْٚٞ  اِطٝهِتواِطٝهِتو: : اي

 َِٛ َُ َِٛ اٞي َُ ٌٚ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اٞي ٌٚٝن ِٔ  ٝن ََِٔ ََ  َٕ َٕٜنا ٢ٕو  ٞوٞوَعِشٔػَعِشٔػ  َتِرَتَتِرَت  ٜنا َُُٛتا َٝ ٢ٕوٜف َُُٛتا َٝ َٝٔح٤ُٞ  ٜف َٝٔح٤ُٜٞف ًٜٝو  ٜف ًٜٝوََ ََ   ِٔٛ َُ ِٛٔ اٞي َُ   اٞيَحٖباس٢واٞيَحٖباس٢و  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اٞي

ٍُ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ِٟ: : ٜف ِٟٜأ ٌُ  ََاَ ََاَ   ٜقِذٜقِذ  َسٚبوَسٚبو  ٜأ ٌُٔجِبش٢ٜ ٌُو  ٔجِبش٢ٜ َٜٔٝها٥ٔٝ ٌُوَٚ َٜٔٝها٥ٔٝ َٚ  ٍُ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ٤ً ُ٘اي ٤ً َٛ    اي ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ُِ ًٜ ُِٜأِع ًٜ ِٔ  ٜأِع َُ ِٔٔب َُ َٞ  ٔب ََٞبٔك ِٔ: : َبٔك َُ ِٜٔف َُ   ٜف

َٞ؟ َٞ؟َبٔك ٍُ  َبٔك َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َِْت  َبٔكَٝتَبٔكَٝت: : ٜف َِْتٜأ ٞٗ  ٜأ ٞٗاٞيَر ُُُٛ و  ٫٫  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  اٞيَر ُُُٛ وَٜ َِٝت  َٜ َِٝتََٚبٔك ١ًٜٝذََذ  ََٚبٔك َُ١ًٜٝ َْاو  ََٚبٔكُٝتََٚبٔكُٝت  َعِشٔػٜووَعِشٔػٜوو  َُ َْاوٜأ   ٜأ

ٍُ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُُِت: : ٜف َٝ ًٞ ُُِتٜف َٝ ًٞ ١ًٜٝ  ٜف َُ ١ًَٜٝذ َُ َٕو  َعِشٔػٞوَعِشٔػٞو  َذ ُُُٛتٛ َٝ َٕوٜف ُُُٛتٛ َٝ َُُش  ٜف َٝٞأ َُُشٜف َٝٞأ ُ٘  ٜف ُ٘اي٤ً ُٝٞكَبُض  اٞيَعِشَؾاٞيَعِشَؾ    اي٤ً ُٝٞكَبُضٜف ـُٗٛس  ٜف ـُٗٛساي ِٔ  اي َِٔٔ َٔ  
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ٌَو ٌَوإ٢ِطَشأفٝ ِٖ  إ٢ِطَشأفٝ ُِٖث ًٜٝو  َٜٞأٔتَٜٞٞأٔتٞ  ُث ًٜٝوََ ََ   ِٔٛ َُ ِٛٔ اٞي َُ ٘ٔ  اٞي ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ُّ  َع ُّايٖظ٬ ٍُ  اٞيَحٖباس٢اٞيَحٖباس٢  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ايٖظ٬ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ    ََ ََاََا  ٜقِذٜقِذ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜف

١ًٜٝ َُ ١ًَٜٝذ َُ ٍُ  َعِشٔػٜووَعِشٔػٜوو  َذ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ٤ً ُ٘اي ٤ً َٛ    اي ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ُِ ًٜ ُِٜأِع ًٜ ِٔ  ٜأِع َُ ِٔٔب َُ َٞ  ٔب ََٞبٔك ِٔ: : َبٔك َُ ِٜٔف َُ َٞ؟  ٜف َٞ؟َبٔك ٍُ  َبٔك َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ   َبٔكَٝتَبٔكَٝت  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜف

َِْت َِْتٜأ ٞٗ  ٜأ ٞٗاٞيَر ُُُٛ و  ٫٫  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  اٞيَر ُُُٛ وَٜ َْاو  ََٚبٔكُٝتََٚبٔكُٝت  َٜ َْاوٜأ ٍُ  ٜأ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ٤ً ُ٘اي ٤ً َِْت: :   اي َِْتٜأ ِٔ  ٜأ َِٔٔ ًٞٔكٞو  َٔ ًٞٔكٞوَم َُا  َمًٜٞكُتٜوَمًٜٞكُتٜو  َم َُأي   ٔي

َِٜت َِٜتَسٜأ ُُِتو  َسٜأ ُُِتوٜف ُُُٛ   ٜف َٝ ُُُٛ ٜف َٝ ِِ  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  ووٜف ِِٜي ُ٘  إ٫٢إ٫٢  َِٜبَلَِٜبَل  ٜي ُ٘اي٤ً ٤ً َٛأذُذ  اي َٛأذُذاٞي ٖٗاُسو  اٞي ٖٗاُسواٞيٜك َُُذو  اٞيٜفِشُداٞيٜفِشُد  اٜ٭َذُذواٜ٭َذُذو  اٞيٜك ـٖ َُُذواي ـٖ   اي

ِِ  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ ِِٜي ًِٔذ  ٜي ًِٔذَٜ َٜ  ِِ َِِٜٚي َٕ  ُٜٜٛيِذوُٜٜٛيِذو  َٜٚي َٕٜنا َُا  آٔمّشاآٔمّشا  ٜنا َُاٜن َٕ  ٜن َٕٜنا ٫ٖٚو  ٜنا ٫ٖٚوٜأ ٣َٛ  ٜأ ٣َٜٛط َٚأ   ٜط َُا َٚأ ايٖظ َُا ٖٞ  َٚاٜ٭ِسَ َٚاٜ٭ِسَ   ايٖظ ٖٜٞط   ٜط

ٌٚ ٌٚايٚظٔح ًٞٔهَتأبو  ايٚظٔح ًٞٔهَتأبؤي ِٖ  ٔي ُِٖث َُاو  ُث ُٖ َُاوَدَذا ُٖ ِٖ  َدَذا ُِٖث ُٗ  ُث ًٜك٤ٜف َُٗت ًٜك٤ٜف ِٖ  ََٖشإ وََٖشإ و  َث٬َثَث٬َث  َُاَُاَت ُِٖث ٍُ  ُث ٍَُٜٝكٛ َْا: : َٜٝكٛ َْاٜأ َْا  اٞيَحٖباُسواٞيَحٖباُسو  ٜأ َْاٜأ   ٜأ

ِٖ  َث٬ّثاوَث٬ّثاو  اٞيَحٖباُسواٞيَحٖباُسو ُِٖث ٘ٔ  ََٖتَفََٖتَف  ُث ِٛٔت ـَ ٘ٔٔب ِٛٔت ـَ ٢ٔ:  :  ٔب َُ ٢ٔٔي َُ ًٞٝو  ٔي ُُ ًٞٝواٞي ُُ َّ؟  اٞي ِٛ َٝ َّ؟اٞي ِٛ َٝ ٢ٔ  اٞي َُ ٢ٔٔي َُ ًٞٝو  ٔي ُُ ًٞٝواٞي ُُ َّ؟  اٞي ِٛ َٝ َّ؟اٞي ِٛ َٝ   ََٖشإ وََٖشإ و  َث٬َثَث٬َث  اٞي

ُ٘  ٜف٬ٜف٬ ُُٜ٘ٔحُٝب ِٖ  ٜأَذْذوٜأَذْذو  ُٜٔحُٝب ُِٖث ٍُ  ُث ٍَُٜٝكٛ ٘ٔ  َٜٝكٛ َٓٞفٔظ ٘ٔٔي َٓٞفٔظ ٘ٔ  : : ٔي ٤ً ٘ٔٔي ٤ً َٛأذٔذ  ٔي َٛأذٔذاٞي     }}44ٖٗاس٢ ٖٗاس٢ اٞيٜكاٞيٜك  اٞي

  صالذ انؼجبدح ًلجٌذلبصالذ انؼجبدح ًلجٌذلب
 .واب ر الذي مه  الح ال بادة واب ؽبا    مل .....  ال بادة...  وا ال اربة

إذا هانت ال بػادة  ي ػا إخػالص هلل، .....   ا ابعماؿ اليت ينقبل ا مل؟ و ا  ر اب ؽبا؟
     نػة  ػ  مل، ػبػص مل وإذا هاف ال بػد   يػرل لن سػه عمػال  و    ػال  إ  دبػدد و   يػق و 

 ه   ذت اب  ر ا هلمنٌن ـبنصر ٌن:
       : 

دب ػػػين   ن بػػػدؾ طم ػػػا  ا دنيػػػاؾ، و   صػػػاا، و   نػػػا ح، و   فا ػػػ ، وإمبػػػا ن بػػػدؾ 
 لذا ش، خطاب  با ر هأنش  رات.

         : 
 ػػش إ  حبػػ ؿ  نػػش واػػ ة و   يػػق و   نػػة،   نسػػنطيح نف ن  يػػش  قػػش نو نقػػـ  م باد

ا اػ ؽبم: وومل لػ   مل  ػا ا نػدينا و   صػدانا  و ذا الػذي  رصبػه ن ػلاب  يفػرة النػ  
 و   لينا(  إذا اخن   ي اف اإلخالص  بط ال م  وواح  ا به ا ال ل .

إذا هػاف إذا هاف ال م  ؼبصللة نو ؼبن  ة نو لدنيا غػًن خػالص ل فػه ملغ  ػبط عملػه، 
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ال ا ػ  يػرل ننػه ي مػػ  من سػه، ونسػب    نػة رمػػه، و   يػق رمػه، والقػ ة الػػيت ن ػدت هبػا رمػه،  قػػد 
  ني عم ،  يت إذا هاف عم  دني ي ...  بط عمله، و ذا ا

 :خالصا  هلل  يت أيخذ نفرت له ال بد الصاا يرل ننه ا ني عم  وبناج نف هب
إف هػػاف  ...  اف ؽبػػ   ػػح نو دت أيخػػذ نفػػرتإف هػػ ...  إف هػػاف  ػػ يا  ؼب ػػاش أيخػػذ نفػػرت

!!  ني عمػػ   ػػي  له يفػػ  لػػه  يػػه نفػػر، ويفػػ ف عبػػادة هلل ! ...  داعبػػة ل وفنػػه أيخػػذ نفػػرت 
أي عم  ي مله    ول  هاف عم  ا الدنيا ي لم علم اليقٌن ننه   يسػنطيح نف ي ملػه .....  

مل، و ػػلبه  ػػ ؿ واػػ ة وطػػ ؿ  ػػ   إ  إذا رزؽ الن  يػػق  ػػ  مل، وإ  إذا  ػػلبنه    نػػة  ػػ 
ولػػذلش ي فػػد عنػػد   يػػ اف  ػػغًن ن ػػرؼ مػػه الصػػاداٌن ، و ػػذا  ػػاؿ اؼبػػ    دا مػػا  ... مل 

 ال :خَ    ن باع الصاغبٌن فب  ا  ل ه م عيبا  ودَ 
لن سػه عمػال  و   ػ    و  طػ    وينسػ  ال يفػ  هلػه هلل ن لػم نف  ػذا الرفػ   إذا مل يػرَ 
ص  ية، وافناز ال قبػة الػيت ي ػبط  ن ػا هأػًن  ػ  ن بػاع الصػاغبٌن، بنػه ينسػ  قبان ا الرتمية ال
ف  إذا رنل لن سه ادرا ، ويريد فب    له نف يصن  ا له  ػأ  ، يبولػ ت، .....ل ال م  دا ما  هلل

نو ي ظم ت، نو يفر  ت، نو يأن ا عليه ويبد  ت، وإذا مل ي  لػ ا ذلػش ردبػا يغيفػ  علػي م، ردبػا 
ذرا ، و  يريػػد نف ينلػػدث    ػػم، نو يػػرد علػػي م نو يفلم ػػم،   ػػذا الػػذي ربرهػػه ينظػػر ؽبػػم  ػػ

ن سػػه، وإذا هانػػت ن سػػه  يػػة   ػػب  يػػة  لدغػػه، و ب ػػدت عػػ   يفػػ  مل وإهػػراـ مل و  يػػة مل 
 .و بي  مل و صط ات 

 :ونر ات هاف يق ؿ لنا ا ذلش  إ ا نا نم  ال  ا م 
  عٍّهههههذ ٔفطهههههٟ أٔهههههٟ وٕهههههذ   شهههههٟءعٍّهههههذ ٔفطهههههٟ أٔهههههٟ وٕهههههذ   شهههههٟء

  

   شههٟء فههٟ ٔفطههٟ ٚفههٟ وٍههٟ شههٟء فههٟ ٔفطههٟ ٚفههٟ وٍههٟفصههرد  فصههرد  

  ثههههههههٗ رٕههههههههسٖ فههههههههرد ا ْ ِٛجههههههههٛدا  ثههههههههٗ رٕههههههههسٖ فههههههههرد ا ْ ِٛجههههههههٛدا    

  

  ثهههههٗ ٚجهههههٛدٞ ٚإِهههههدادٞ ثهههههٗ  هههههٌٟٛثهههههٗ ٚجهههههٛدٞ ٚإِهههههدادٞ ثهههههٗ  هههههٌٟٛ

  ِٚههههههههههٓ أٔههههههههههب  عههههههههههدَ   جٍّٕههههههههههِٟٚههههههههههٓ أٔههههههههههب  عههههههههههدَ   جٍّٕههههههههههٟ  

  

  ً ً  فصههههههرد فههههههٛررٗ اٌع١ٍههههههب ثههههههال ١ٔهههههه   فصههههههرد فههههههٛررٗ اٌع١ٍههههههب ثههههههال ١ٔهههههه

يػػرل عطػػاد .... يػػرل  يفػػ  مل دا مػػا  !   يػػرل ن سػػه....  ػػذا  ػػاؿ الصػػاغبٌن دا مػػا    
ولػ  زبلػت عنػه  ػذت اب ػياد غبظػة ...  ة مليرل    يق مل ورعاي .... يرل مرهة نبيه .... إؽبه

هيػك يبشػب اإلنسػاف و  وبيطػه  يفػ  .....  يػرل ننػه علػن و ػش اؽبػالؾ..... نو طر ة عػٌن 
 !!! ربرهػػػه إىل  ن ػػػه.... الػػػذي ربرهػػػه ن سػػػة   !! الػػػذي وبرهػػػه ن سػػػه ...  ػػػإف هانػػػت ػػػ  ت؟

 .وال ياذ زهلل 
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  يبرا َغهت يٍ اهلل؟يبرا َغهت يٍ اهلل؟
  يفرة مل:، ومي نت لنا نعظم  بد نطلبه       مل  علمننا ال اربة نف نطل 

 لش   ينبغب ب د  ػ  م ػدت     طل  ا الدنيا إ  السرت، بف الذي نعطات مل  
   ااؿ:                                       إذا هاف اب ر  يه إ نلاف،     النم (31و

يقػدر علػب اإل نلػاف؟! إذا مل يفػ  ا اإل نلػاف ضبايػة مل ورعايػة مل،  ػ   ينػا  ي فد  ينػا  ػ 
 يسنطيح نف هبناز  ذا اإل نلاف؟!   ي فد،  ا الذي نطلبه؟

           ....... :ني    ؟ ....... 
          : 

   د بنػػػه اػػػاؿ لنػػػا ا القػػػرآف: اف لػػػين  ػػػح  ػػػ                        لقمػػػاف(02و 
انظػػر إىل  ػػ   ػػاروا إيل  و ػػر    ػػم أتخػػذ هػػ  الػػذي  ريػػدت ا الػػدنيا م يفػػ  مل و هػػراـ مل، 
وأتخذ ه   ا  نمنات ا الدار ا خرة، وه   ا  طلبه    عند مل، وه   ا  بغيه  ػ   بيػ  مل 

، والذي يطل  مل  ف ف الدنيا ام ة له وليهنع هللا يضر    النامح ؽبا، لف  الػذي يطلػ   صط ات و 
الدنيا يف ف خادـ عند ا  سن بدت، لف  طال  مل، الدنيا خلك ظ رت  نمىن ر ات، و ػذ   

، وهمػػػا عر ػػػت علػػػن إليػػػه و  ػػػرض ن سػػػ ا عليػػػه همػػػا عر ػػػت ن سػػػ ا علػػػن ر ػػػ ؿ مل 
ٌن، و ػػذا وبػػدث ا هػػ   فػػاف وز ػػاف، و ػػذت   ػػن ة مل، ولػػ  ذبػػد الصػػاغبٌن، والنبػػٌن، واؼبر ػػل

  بديال . لسنة مل 
 ،  راط   ؟ننت  طل  الصراط اؼبسنقيم، و ذا  ن ي مل 

            مد نف   ػرؼ اصصػ م، و فػاايهتم، ون ػ اؽبم  ػح  
 عال.مل، ني   طلب ا؟ ا هناب مل فال و 

 و   ذ   عند ا خري :
              : 

  مد نف   رؼ نييفا     د، وؼبػاذا غيفػ  مل علػي م؟ وؼبػاذا  ػ  د  ػل ا وم ػدوا عػ  
 اؼبن ي الق َل؟.و ناؾ هالـ هأًن ا  ذت ا ية، َ   اؼبغيف ب علي م؟ وَ   اليفالٌن؟
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خنصػػار  ػػم الػػذي   سػػل  الن ػػاؽ إىل الػػ هبم، وظنػػ ا نرػػم ىبػػدع ف اؼبغيفػػ ب علػػي م ز
  اؼبػػػػ  نٌن، ووبسػػػػن ف  ػػػػن ا  واػػػػد اػػػػاؿ مل ا  ػػػػأرم:                         

                          واػػػػاؿ البقػػػػرة(5و :                             
                                                                  )والف ك. 

    د يظن ف نرم ىبدع ف الناس زلنظػا ر زلػدي ، لفػ  الػ هبم  شػ     ي ػا الن ػاؽ، 
ؼبػن ي،  غيفػػ  مل علػػي م ول ػن م ونعػػد ؽبػػم ف ػػنم و غلغػ   ي ػػا  ػػ د ابخػالؽ، َ يَفػػلُّ ا عػػ  ا

 و ادت  صًنا ، م   م ا الدرؾ اب       ف نم، والدرؾ ني السالمل النازله.
اعبنػػة  ي ػػا درفػػات، وف ػػنم  ي ػػا درهػػات،   ػػل م  زؿ، وآخػػر الػػدرهات  ي ػػا اؼبنػػا قٌن، 

مػدا برػم لػيهنع هللا يضر ؽبػم درهػة يػذ ب ا وم د ا اؽباوية، واؽباوية لل الدي   ي ا نمدا ،   ىبرف ا  ن ػا ن
 عند ا    ىبرف ا.

الب ض يق ؿ إف اؼبنػا قٌن ربػت الف ػار، لفػ  الػذي  ا اب ػ   ا اؽباويػة  ػم الف ػار، 
ولػػيهنع هللا يضر ؽبػػم درهػػة يصػػ دوف علي ػػا، ن ػػا اؼبنػػا قٌن برػػم اػػال ا و  إلػػه إ  مل( ولػػ   ػػرة وا ػػدة 

 ين شم ف نف ىبرف ا.
ل ا طريػق رب ال ػاؼبٌنغ طريػق الن  يػد السػليم الػذي فػاد   ػم الػذي   ػ (اليفالٌنون ا 

مه نبينا الصادؽ ال عػد اب ػٌن،  فػ   ػ  خػالك  ديػه ومل يبشػب علػن دينػه ا  يا ػه نو م ػدت 
 إىل يـ  الدي    ذا داخ  ا  ذت ا ية الفريبة.

 : ال اربة  ي ا ه   ا ا القرآف
      ا اإل ػػارة ا: القػػرآف عبػػارة عػػ  آايت ا الػػن هنع هللا يضر، وا ا  ػػاؽ، وؽبػػ  -

      . 

 .         وآايت  نفلم ع     يد اإلل  ية و ذت ا: -

      وآايت  نفلم ع  القيا ة و ذت ا:  -      . 

بػػػػ ؿ وآايت  ػػػػنفلم عػػػػ  النشػػػػري ات وال بػػػػادات و ػػػػذت فػػػػادت زب ػػػػر اعبػػػػا ح لق -
 .            ال بادات وابعماؿ والنشري ات: 
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    وآايت  نفلم ع  الدعاد، ونر د  مل زل اربػة إىل خػًن دعػاد:   -   
     . 

: وآايت  نلدث ع  اصص ابنبياد واؼبر ػلٌن السػامقٌن و ػذت  ػدخ  ا اػ ؿ مل -
           . 

وآايت  بٌن الذي  غيف  علػي م مل، والػذي   ػل ا الطريػق الػذي عليػه ر ػ ؿ مل  -
:                . 

 ػػذا .و ا  اربػػة الفنػػاب همػػا مػػٌن  الػػرضب    ػػذت ؾبمػػ  آايت القػػرآف، ف ل ػػا مل 
    ن ر  ذت ا ايت ال ويبة ..!!!

 وهر ـ مل وف ه: ولذلش هاف يق ؿ اإل اـ علبو 
َّا  طبعنيطبعني  أٚأٚقشأٚأٚقش  يٛػ٦تيٛػ٦ت      )))) َّابع   55        يفعًتيفعًت  ايكشإٓايكشإٓ  أّأّ  تفظَتفظَ  ََٔٔ  بع

 ػذا علػم:  .... دب ىن يفنب ف ورادت الن سًن، والفن  اليت   فنػ  وبمل ػا  ػب  ف صبػ 
                          البقرة(575و!! 

 و   ل لـ  مل انن اد؟
 ي فد انن اد ل لم مل نمدا ......     

ونف يرزانػػػا  سػػػ  ....  نف هب لنػػػا  ػػػ  عبػػػادت اب قيػػػاد ابنقيػػػاد ابمػػػرايد نسػػػأؿ مل 
وا ا خػرة  ػ  عبػادت ...  ونف هب لنا ا الػدنيا  ػ  عبػادت السػ داد....  اؼبنام ة ب ًن ابنبياد

 وا اعبنة    ن   النظر إىل  يفر ه جبمي  ال طاد....  ال ف اد
    ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِ

                                                           
 و رااة اؼب ا يان القرآف علـ  ا اإل قاف عنه مل ر ب علب ع  صبرة نا ام  2
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  11ادلزمنيادلزمني  ينبصلينبصل: : 22
dddddddddddddddddd 

  أًصبف ادلزمنيأًصبف ادلزمني
اػػػدر عظػػػيم،  هنػػػاز  ذا اػػػدر، علػػػن نػػػ  ذو اػػػدر، ب  ػػػة ؽبػػػا عنػػػد مل   ننػػػ ؿ مل 

 ذا الفناب هبمػح للمػ    هػ   ػا وبنػاج إليػه ا ن ػ ر  ولذلش اخنار مل إن اله ا ليلة القدر، 
إليػه رو ػه ا الػدار ا خػرة وعنػد مل فػ  ا عػالت، وؼبػا هنػا   دنيات، و ا ي   ا إليه البه، وسبيػ 

هلنػػا  سػػا روف، و  مػػد ي  ػػا  نف نفػػ ف  ػػ   ػػذت الػػدنيا را لػػ ف وإىل مل ذا بػػ ف،  قػػد رهػػ  
القرآف الفرَل علن اؼبقا ات الفريبة، واؼب ا ػ ات ال ظيمػة الػيت ينبغػب نف ينللػن هبػا اؼبػ   ، 

 ظيمة يـ  يلقن مل ف  ا عالت.وينوم  ا دنيات ليناؿ  ر بة ع
و ػػن م  ػػ  يريػػد نف يفػػ ف وفي ػػا  ا ...   ػػ  النػػاس  ػػ  يبلػػث عػػ  ال فا ػػة ا الػػدنيا

 :   ا خرة، و ذت  ب ال فا ػة الػيت  ػدـو                      و ػن م  ػ   آؿ عمػراف(32و
  : يبلػػػث عػػػ  ال فا ػػػة عنػػػد مل، و ػػػذت نعظػػػم ا الدرفػػػة واؼبقػػػاـ                

، ه ف       وببه مل ي ف ه ا البه نف يبلث له عػ   قػاـ هػرَل ذهػرت مل ا هنامػ، اب  اب(25و
وهب   اؼبلك الذي وبظن مه هبذا اؼبقاـ، واؼبلػك  سػنندا ه و  ا ػ ا ة ذهر ػا مل ا هنػاب مل 

 نسػػأؿ مل غ اؼبنقػػٌن ، ونوؿ  لػػك ا هنػػاب مل ؼبػػ  نراد نف يفػػ ف  ػػ  نف نفػػ ف  ػػن م
 ا نوؿ آايت   رة البقرة... نصب ٌن

ب   ال فػر، ون ػ  ال لػم، ون ػ  ال قػ ؿ  ػ  هػ  الن ف ػات، مػدن  وإعواز    مل 
 ا ايت مأالاة  روؼ    اغبروؼ ابجبدية: مل 

      :  ....ا نار الناس ا  ذت اغبروؼ، و اذا   ين؟ 
اػػاؿ: نف الفنػػاب   لػػك  ػػ   ػػذت اغبػػروؼ ابجبديػػة، وننػػنم رب ظ رػػا  ػػإف  ػػن م  ػػ    -

 منم  أ  ا مس رة     أله، نو م شر آايت     ألػه، نو  يػة  ػ   ألػه،   وػ وا صبي ػا  
  ػػػح نرػػػم  صػػػلاد البيػػػاف، هػػػان ا يفنبػػػ ف الشػػػ ر وي لق نػػػه  فنػػػ ز  دبػػػاد الػػػذ   علػػػن

                                                           
 ـ01/3/5102 ػ 0342   صباد ا خر 50اؼبنيا  –دوة ال  -ع مة ال نرب  0
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ض آيػػػة  ػػػ  آايت هنػػػاب مل، و ػػػ  فػػػدراف الف بػػػة، ولفػػػن م عوػػػ وا عػػػ  اإل يػػػاف مػػػب 
  ف ف    ن هنع هللا يضر اغبروؼ اليت ينف ف  ن ا الش ر، واليت ينطق ف هبا، وينفلم ف هبا.

و ػػن م  ػػ  اػػاؿ: نف  ػػذت اب ػػرؼ ا نوؿ السػػ رة ربػػ ي هػػ   ػػا ا  ػػذت السػػ رة  ػػ   -
ن ػػرار ا ػػن دع ا  ي ػػا ال ا ػػد الق ػػار، و  يفشػػ  ا إ  ل بػػادت ابخيػػار ابط ػػار، إذا 

 ػػ   يفػػله  قػػا ق الغيػػ ب،   نػػا يػػنم ؽبػػا  لقلػػ ب  ػػ  ال يػػ ب، و وؽبػػا مل  ػػ ت ا
 ا  ذا الفالـ، و ذا الفالـ عايل. اؼبطل ب، و  فا ك دبراد مل 

يقسم ا  ذت ا ايت مذا ػه، و ػاؽ القػ ؿ لنػا علػن  ػبي   و ن م    ااؿ: نف مل  -
 اؼبلش، دب ػىن ن  مل اؼبلػش نن لػت الر  ،  ابلك   ين ن ، والالـ   ين مل، واؼبيم   ين

 ذا الفالـ،  ا داـ مل اؼبلػش الػذي ننػ ؿ  ػذا الفػالـ نا مل  ػش؟! إذا   ي فػد ا 
 .هال ه نييفا   ش، بنه    الذي نن له 

و ػػن م  ػػ  اػػاؿ: كبػػ  ن لػػم صبي ػػا  نف القػػرآف لػػه    ػػيقن إؽبيػػة خ يػػة هتػػ  القلػػ ب، و   -
ي آ ت    ػػيقية نف ي ػ  نوار القلػ ب  أػ  هػالـ عػػالـ يسػنطيح ن ػد  ػ  ال ػاز ٌن  

 الغي ب،  قال ا: إف   ناح    يقن الس رة ا ا ايت اليت ا نوؿ الس رة.
نا اؿ هأًنة، لف  نق ؿ ا اػبناـ: نف  ذت البداايت اليت  سبق الس ر البينات إمبا  ػب 

 مػػػ  نهر ػػػه رمػػػه، ور ػػػح ا  ػػػذت اغبػػػروؼ،   ػػػن ر ػػػ ز وربن ػػػا هنػػػ ز،  ن ػػػرار، و ػػػ  ا مل 
اػػدرت،  ػػ   لػػه  ػػذت الر ػػ ز، وهشػػك لػػه عػػ  ؿبنػػ ل  ػػذت الفنػػ ز  ػػ  ال لػػـ  اإلؽبيػػة، واب ػػرار 
الرزنية، و ينبغػب للمػ  نٌن نف ين ا ػ ا عنػد  ػذا اب ػر، وينبػاروف  يػه زعبػداؿ، وينطػاول ف ا 

 ب   اإلخنصاص. اؼبقاؿ، بف  ذا ن ر خاص ف له مل 
      : 

وال اك ي يد اؼب ىن طػالوة وصبػاؿ، ولػذلش هػاف ن مػة السػلك ر ػ اف مل علػي م، هػاف 
الػػذي وب ػػػظ القػػػرآف وهبػػػ دت، هػػان ا يطلبػػػ ف  نػػػه نف ىبػػػنم خنمػػة ي لمػػػ ت  ي ػػػا ا اعػػػد ال اػػػك 

 الصليان،  قد هان ا  نقنٌن، ول   إ قارم  ا و   إلينا هناب مل هبذت الفي ية.
ؼ، وهانت اغبروؼ ا ز   ن وؿ القػرآف مغػًن نقػط، الػراد  أػ  الػ ي ، القرآف ن ؿ  رو 

والسٌن  أ  الشٌن، واغباد  أ  اعبيم واػباد،     فػد نقػط، و ػح ذلػش    ػظ القػرآف، ؼبػاذا؟ 
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برم هان ا  نقنٌن، الذي يفن  القرآف هاف وبرص  ر ا   ديدا  علن ن  يس  ا عػ   ػرؼ، 
اعػػا  فبػػ  ابلػػه، والقػػرآف   مػػد نف ي نلقػػن ظباعػػا ،   هبػػ ز نف والػػذي يقػػرن القػػرآف هػػاف هبػػ دت ظب

ينلقن  ػالوة وىبطػأ اإلنسػاف ا اراد ػه،   مػد نف يسػم ه فبػ   ػبقه، و ػ   ػبقه فبػ   ػبقه إىل 
  ،  لػػش نف  قػػ ؿ ر ػػ ؿ مل                    ولػػش نف  قػػ ؿ:  البقػػرة(5و      
                     :ولػػش نف  قػػ ؿ                                     

   .وه  واك يبٌن   ىن    اؼب اٍل ال ظيمة 
          ::: 

، ويوػػػرسد إىل خػػػاطرؾ  ػػػا إايؾ نف  شػػػش نف  ػػػذا الفنػػػاب مل ينػػػ ؿ  ػػػ  عنػػػد ال  ػػػاب 
  نل  ػػػه  ػػػ  عنػػػدت:  -و ا ػػػا هلل و ن ي ػػػا  لر ػػػ ؿ مل  - ل ف  ػػػ  نف النػػػ  ينق  لػػػه البطػػػا   

                                                                    
                          ؾ نف  ػػػراب، نو  شػػػش ا نف  ػػػذا القػػػرآف إاي الشػػػ رل(25و

 . زؿ    عند مل 
                : 

إايؾ نف  شش ا ني  بد ينلدث  يه القرآف، إف هاف    اصص ابنبيػاد السػامقٌن، 
نو  ػػػػ  اب ػػػػ ر الف نيػػػػة، نو  ػػػػ  اب ػػػػ ر الشػػػػرعية، نو  ػػػػ  اب ػػػػ ر الدني يػػػػة، نو  ػػػػ  اب ػػػػ ر 

    خرويػػة، بنػػه  ن يػػ   ػػ   فػػيم ضبيػػد، ا لػػه اغبػػق، وخطامػػه الصػػدؽ: اب              
                                        يه زط ،       نا،   ي فد   صلت(35و 

نػػاب  ػػ  عنػػد مل و ػػذا  ػػال اك  ػػرؽ مػػٌن ن ػػري ، ن ػػب الشػػش عػػ  نػػ وؿ الفو   ػػ   نػػا ... 
ن ر، وال اك الأاٍل ن ب الشش ع  ني ن ر ينلدث عنػه هنػاب مل، انظػروا  ػاذا   ػ  ال اػك 

  نا!.
                       : 

و ػػػذا الفنػػػاب  دايػػػة للمنقػػػٌن، و يػػػه  ػػػدل للمنقػػػٌن، دب ػػػىن ين للػػػه  دايػػػة للمنقػػػٌن، 
ابوؿ    هله  دايه للمنقٌن، وال اك الأاٍل  يه  دايػة للمنقػٌن، الػذي نريػد نف نصػ   ال اك

و ػ   ػب  م،  إليهغ  ذا هالـ علمب، وننػنم هلفػم علمػاد واغبمػد هلل، ون ػلاب ر ػ ؿ مل 
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 :ونظ  ننفم خل  م إف  اد مل يق ؿ  ي م ر  ؿ مل 
َُا٤ُ  ٝأَدَبا٤ُٝأَدَبا٤ُ  }} ًٜ َُا٤ُُذ ًٜ َٗا٤ُ  ُعٜك٤ُ٬ُعٜك٤ُ٬  ُذ َٗا٤ُٝفٜك ِٔ  ٚاٚاٜناُدٜناُد  ٝفٜك َِٔٔ َٔ  ِِ ٢ٗ ٢ٗ ِِٔفٞك ٢ٗ ٢ٗ ِٕ  ٔفٞك ِٕٜأ َٝا٤َ   َٜٝهُْٛٛاَٜٝهُْٛٛا  ٜأ ِْٔب َٝا٤َ ٜأ ِْٔب {{ٜأ

22
  

ا  ذت ا ية  ا  ل  م الذي ف ػ وت؟ نو كبػ   ػيت نفػ ف  اؼبنقٌن الذي  ذهر م مل 
الػػيت ير ػػن هبػػا علػػن ال بػػد  يفػػرة  ػػن م إف  ػػاد مل، يريػػد ا اعػػد اإليبػػاف، ون ػػهنع هللا يضر ابعمػػاؿ 

 ، و ذا ينل ص ا االاة ن  ر:الرضب  

  انغيٌة اإلذليخانغيٌة اإلذليخ
 :         اب ر ابوؿ:

 ع  ال ٌن، وعػ  ابذف، وعػ  هػ  اغبػ اس،   والغي  ه   ا غاب ع   هنع هللا يضر اإلنساف،
 ، و  يسم ه  ذنه، و  يلمسه مبشر ه، وه   ذا يسمن غي .يرات اإلنساف زل ٌن

ذاي  يػش،  وي فػد غيػ   لفػ ي، وي فػد غيػ  إؽبػب، وي فػد غيػ  ي فد غيػ  هػ ٍل
ني  ي فد ال ق ؟ اؼب ف د ا الػرنس اؼبػخ، وال لػم يسػًن  ػح الػدي ،  ػاؼبخ  ػنرتاؿ،  يػه عشػرة 

، هػػ  ف  يػػة مسػػيطه ؽبػػا خػػط  لي ػػ ٍل، إذا  ػػدث ني فػػ اد اؼبملفػػةلفػػ  ن مليػػ ف خػػط  لي ػػ ٍل
  بد ينص  السنرتاؿ  با رة،  اؼبخ    الذي يشرؼ علن اعب از ال ص  لمإنساف.

لذي ي فد  يه ال لـ  الػيت  ص ػلن ا، واػبػربات الػيت اهنسػبن ا، والنوػارب لف  ال ق  ا
الػػيت  ار ػػن ا، و ػػا عر نػػه  ػػ  اػبلػػق، و ػػفاف ابرض، وعنػػد ا ن نػػاج نل   ل  ػػة  ػػ   ػػ  د 
أتي ا ناػػػ   ػػػ  ؼبػػػػان البصػػػر، ن  مل نعلػػػم اي  ػػػػالف نيػػػ  رنينػػػش؟ ا غبظػػػػه ير ػػػ  يل اؼب ل  ػػػػة 

ال ػػػالٍل ورنينػػػش، والػػػت لػػػش هػػػذا، والػػػت يل هػػػذا، نيػػػ   ػػػذت ون ػػػذهرت، ن  هنػػػت ا اؼبفػػػاف 
الشػػػػرا ط؟ ا ال قػػػػ ، نيػػػػ  ي فػػػػد ال قػػػػ ؟   ي لػػػػم ال قػػػػ  إ   ػػػػ  خلػػػػق ال قػػػػ ،  ػػػػح ننػػػػه ا 

 اإلنساف، ولفنه غي     غي ب اإلنساف.
الروح ا اإلنساف، عند ا ينلرؾ ميننا وأيي ويذ   وي م  وأيه  ويشرب  فػ ف  يػه 

نف ػ ة اإلنسػاف نقػ ؿ خرفػت الػروح، هيػك خرفػت ومل نر ػا؟! و ػ  نيػ  الروح،  إذا   ا ت 
خرفػػت؟! ونيػػ  ذ بػػت؟!  ػػذا غيػػ    ي لمػػه إ  عػػامل الغيػػ ،  ػػذت اظب ػػا غيػػ ب ذا يػػة ا 

                                                           
 ن اديث  ننقات     شي ة نا مفر ابنصاري ع    يد م  اغبارث  5
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 اإلنساف.
و  فد غيػ ب ا ابهػ اف الػيت كبػ   ي ػا،  ي ػا غيػ ب   عػد  ؽبػا، و   ػد  ؽبػا،  يفػرة 

اؼبسنقبلية و ا  يلدث ا ال  ػاف إىل نف يػرث مل هشك ع  م يف ا، وع  الغي ب   الن  
ابرض و ػػ  علي ػػا، نليسػػت  ػػذت غيػػ ب؟ الللظػػة القاد ػػة زلنسػػبة يل ولػػش غيػػ ،   ناػػ ؿ 
غػػدا ، مػػ  الللظػػة القاد ػػة غيػػ ،  ػػ  ن  نعلػػم  ػػا ن  ػػ   ي ػػا؟ نو نعلػػم  ػػا وبػػدث يل،   ػػذت 

  الفػػػػا بٌن واغب ظػػػػة:  ،   ػػػػب الفػػػػراـزلنسػػػػبة يل غيػػػػ ،   ي لمػػػػه إ  عػػػػامل الغيػػػػ      
                                                 الذي وب ظه    اب اـ،  الرعد(00و

والػذي وب ظػه  ػػ  خل ػه، والػػذي وب ظػه و ػ    ػػم، والػذي وب ظػػه و ػ   سػا ر، نيػػ   ػم؟  ػػ  
يفات اغبسػػنات، وا خػػر يسػػو  ؿبا ػػر اؼب ال ػػات،  ينػػا يػػرا م نو ي لم ػػم؟ ن ػػد م وبػػرر  ػػ

واب  نف يفن  احمليفر يق ؿ له ا خر اننظر اليال  ل له ين ب،    ي فد  ينا  ػ  يسػمح  ػذا 
 اؽبمهنع هللا يضر؟  ذا غي .

  نػػا عػػ امل خ يػػة   ي لم ػػا إ  رب الربيػػة، اعبػػ   ػػن م، إذا نظػػر ن ػػد  نػػا إيل ني مق ػػة 
يػنوان نف يػدخ   ػ  ظار  فرب ذبػد  اليػٌن الفا نػات،    اليت   لنا، نو    علن فلدؾ دبن

 .يسب  اؼبرض،    ننت  رات؟    ني  يدخ ؟! غي ب   ي لم ا إ  عالـ الغي ب 
ا اؼبلفػ ت  و ناؾ غي ب  لف  ية، و ػب اؼبال فػة، واعبنػة، والنػار، و ػا ف ػ ت مل 

ات ال ل يػػػة،  يفػػػرات لألخيػػػار وابط ػػػار والصػػػاغبٌن وابمػػػرار، و نػػػاؾ غيػػػ ب إؽبيػػػةغ اغبيفػػػر 
ال رش، والفر ب، والل ح، والقلم، و يفرت اؽب ية، و يفػرة اإلؽبيػة، ون ػياد لػيهنع هللا يضر ؽبػا  أػ  و  

   بد اري  نسنطيح نف نقرب   اني ا مػه، وإمبػا غايػة  ػا يقػاؿ  ي ػا:                  
                مفػػ  الغيػػ ب الػػيت ننبػػأ  هبػػا عػػالـ  ػػاؼب      مػػد نف يػػ   الشػػ رل(00و  

 .الغي ب ا هال ه اؼبفن ب، نو     ت هبا وذهر ا لنا اغببي  احملب ب 
نخػػذ ن ػلامه ذات  ػػرت ي  ػػان ؽبػم  ػػبد  ػػ  ذلػش، نخػػذ م ذات  ػػرة  ور ػ ؿ مل 

ُّ  إىل اؼبقامر،  َمر   َرْي س،  الن  س  :: َػَقاؿَ  مسَقبػْ
َُا  }} ُٗ ْٖ َُاإ٢ ُٗ ْٖ ٢ٕو  إ٢ َُٝعٖزَبا ٢ٕوٜي َُٝعٖزَبا ٢ٕ  ََاََاََٚٚ  ٜي ٢َُٕٜعٖزَبا ٣َو  ٔفٞٔفٞ  َُٜعٖزَبا ٣َوٜنٔب َٖا  ٜنٔب َٖاٜأ َُا  ٜأ ُٖ َُاٜأَذُذ ُٖ َٕ  ٜأَذُذ َٕٜفٜها َٔ  َِٜظَتٔتُشَِٜظَتٔتُش  ٫٫  ٜفٜها ََٔٔ ٢ٍو  َٔ ِٛ ٢ٍواٞيَب ِٛ َٖا  اٞيَب َٖاَٜٚأ   َٜٚأ
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َٕ  اٯَمُشاٯَمُش َٕٜفٜها ُِٔؼٞ  ٜفٜها ُِٔؼَٜٞ َٜ   ١َُٔ ُٝٔ ٖٓ ١َُٔ ٔباي ُٝٔ ٖٓ {{ٔباي
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 ػػػ  ي فػػػد ن ػػػد  ينػػػا عنػػػد ا يػػػذ   إىل اؼبقػػػامر يػػػرل  ػػػذت اؼبنػػػاظر؟  ، وإ   ػػػننفدر 
 ػػذت الغيػػ ب،  ػػ  نسػػنطيح نف كبيػػا اغبيػػاة اؼب يشػػة علينػػا،  مػػ  رضبػػة مل منػػا نف  وػػ  عنػػا 
 :  الطيبػػة ا الػػدنيا، ونسػػ ن لر ػػاد عػػالـ الغيػػ ب                     و ص ػػ  مل

 .ذا اإلصباؿ ا آخر اؼبلك  

  إلبيخ انصالحإلبيخ انصالح
مل، ينبغػب نف يرهػ  علي ػا اؼبػرد لينػاؿ ر ػا  د ره ػ  مل علػن ابعمػاؿ الػيت اب ر الأػاٍل:

  ريد نف  ف ف    اؼبنقٌن انظر إيل  لك الصالة:
      : 

مل يقػػػ  يصػػػل ف،   نػػػاؾ  ػػػرؽ مػػػٌن اإلاا ػػػة والصػػػالة،  ػػػالف  ػػػل ن دب ػػػىن ن ػػػن حبرهػػػات 
الصػػػالة علػػػن ني  يمػػػة، وعلػػػن ني طريقػػػة يسػػػنطيح نداد ػػػا هبػػػا، لفػػػ  يقػػػيم الصػػػالة ني ن ػػػن 

القلبيػػػة الباطنػػػة، ليلظػػػن مر ػػػا مل فػػػ  ا عػػػالت،  ػػػا ظ ا  زغبرهػػػات الظػػػا رة وال افبػػػات
 :الظا ر علن ا ؿ  بي  مل و صط ات 

َُا  َؿ٥ًٛاَؿ٥ًٛا  }} َُاٜن ُُْٛٔٞ  ٜن ُِٜت َُُْٛٔٞسٜأ ُِٜت {{  ٝأَؿِّٞٝأَؿِّٞ  َسٜأ
44

  

 ػػن ل م نو دَرس  يمنػػه ا الصػػالة، وا  ػػه،  الو ػػه، ره عػػه، ايا ػػه  ػػ  الرهػػ ع،  ػػو دت، 
الصػالة بنػه  يػ اف القبػ ؿ،  ال مػ  اؼبقبػ ؿ ليقنػدي مػه ا   ش دت،   ل م ا    ر ػ ؿ مل 

، و ػػا ظ نييفػػا  علػػن الن فػػه هلل زإلخػػالص،  ػ  ال مػػ  القريػػ   ػػ  عمػػ  اغببيػػ  ابعظػم 
دبلبػة و ػػ دة،  ينػافب مل هأنػػه  وال اػ ؼ مػٌن يػػدي مل زػبشػ ع، واػبيفػػ ع، و نافػاة مل 

 الصالة. علن مساط اؼبنافاة ىباط     ت ف  ا عالت،  ذت  ب إاا ة
الػػذي ي فمػػ  ال اػػ ؼ والرهػػ ع والسػػو د همػػا ينبغػػب، والقلػػ    ػػب  ػػارح ا نوديػػة 

 :الدنيا،     ذا نااـ الصالة؟!  ،  أ   ذا ااؿ له 
                                                           

 الب اري و سلم ع  ام  عباس  4
  ن  الداراطين وام   باف ع   الش م  اغب يرث  3
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ٌٚ  اِسٔجِعاِسٔجِع  }} ـَ ٌٜٚف ـَ ْٖٜو  ٜف ْٖٜوٜفإ٢ ِِ  ٜفإ٢ ِِٜي ٌٚ   ٜي ـَ ٌٚ ُت ـَ {{ُت
55

  

و  مػػا هػػاف اإلنسػػاف  شػػغ      ػػ ر دنيػػات إ  ننػػه يرفػػ ا نف يفػػ ف  ػػ  اب قيػػاد، ويبلػػ  
: ووإف اؼبػػرد ا ػػاهتم، لػػذلش   مػػد نف يفػػ ف نهػػرب نبػػه إاا ػػة الصػػالة، يقػػ ؿ  ػػيد  عمػػر  ق

ليشػػي  عار ػػيه ا اإل ػػالـ، ومل  فنػػ  لػػه  ػػالة وا ػػدة ها لػػة، اػػال ا: ومل اي ن ػػًن اؼبػػ  نٌن؟ 
 ((ااؿ   وبس  و  د ا، و  ينم ره ع ا، و و د ا، وخش ع ا هلل 

  وبناج إىل  ال ش، و   سػبيلا ش، وإمبػا ننػت     مد نف   لم علم اليقٌن نف مل
 الذي ربناج إىل ه  ذلش،  نبلث ع  ذب يدت، وإ قانه هلل لنناؿ ر ا مل ف  ا عالت.

 ؼباذا  نق  الط اـ إذا فلست عليه؟!
وإذا فلسػػػت مػػػٌن يػػػدي مل  فػػػ ف ا عولػػػة  ػػػ  ن ػػػرؾ؟!! اي  ػػػالف ناػػػم الصػػػالة كبػػػ  

 انح، ولف  عند ا  دخ  ا الصالة   يف ف ا البػش إ  مل  ن ول ف وعند   شاغ !!   
: وواػالث ن   ػي م ، يقػ ؿ  ػيد  عأمػاف مػ  ع ػاف ف  ا عالت، هأ لاب ر  ؿ مل 

رفػ :  ػا وا ػت مػٌن يػػدي مل ا الصػالة و ػدات ن سػب مشػػبد غًن ػا  ػ  نخػرج  ن ػػا، و  
ؿ له عند   اؿ اؼبلفٌن    ن رغ  ن ػا،  شيت ا فنازة و دات ن سب إ  دبا يق ؿ ودبا يقا

إ  انشػػغلت منػػدمرت عػػ   ػػ ات((  ػػ  د  ػػم الرفػػاؿ الػػذي نريػػد نف  و  اػػرنت هنػػاب مل 
، ونر  ػػح إىل  قا ػػات اب قيػػاد عنػػد مل نفػػ ف علػػن  نػػ اؽبم، و أػػاؽبم،  ػػ  ننػػاؿ ر ػػا مل 

 ف  ا عالت.

  اإلَفبقاإلَفبق
 :          اب ر الأالث: 

 ػبلاف  ػ   ػذا هال ػه، ف ػ  القاعػدة الشػرعية عبمػح اب ػة احملمديػة نف   يفلػػك مل 
ن سا  إ  و   ا، وطب ق ا ا  ذت ا ية،   مد ؼب  نرد نف يف ف    اب قياد نف يقدـ  ل ا  عػ  

 ؿ:اإلن ػػػػػػاؽ، ظػػػػػػ  النػػػػػػاس نف اإلن ػػػػػػاؽ ي ػػػػػػين إن ػػػػػػاؽ اؼبػػػػػػاؿ، ومل مل يقػػػػػػ  ذلػػػػػػش، مػػػػػػ  اػػػػػػا
                       َرزاه مل علما  ين ػق  ػ   ػذا ال لػم امنغػاد وفػه مل،  ػي  لوسم   

                                                           
 الب اري و سلم ع  نا  ريرة  2
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 ( يٍ سٌسح انجمشح5-0) رفسري اآليبد                  ( 34 )                                                     : ينبصل ادلزمني2

اؼبسلمٌن ل فه مل، و   َرزاه مل  ػا    ي ػرج  ػق مل و ػ  ال هػاة وي زعػه علػن  قػراد وعيػاؿ 
 ػ  َرزاػه مل زرعػا  ىبػرج  نػه مل، و بذا ل  زاد  دااة    عندت  فػ ف لػه ذخػرا  عنػد  ػ  ت، و 

  يػػـ   صػػادت:                      وني  ػػنك  ػػ  ن ػػناؼ الػػ رع بف  ابن ػػاـ(030و
  مل اػػػػػػػاؿ ا القػػػػػػػرآف:                                                      

              هػػ   ػػبد خػػرج  ػػ  ابرض وملػػ  القػػدر الشػػرعب الػػذي  ػػددت   البقػػرة(527و
 الن  علينا نف لبرج زها ه لل قراد، واؼبساهٌن.

 ػػ ا  طليػػا  ي شػػنوسك مػػه آذاف اؼبسػػلمٌن مفػػالـ رب ال ػػاؼبٌن،  ػػإف هػػالـ  َ ػػ  َرزاػػه مل 
، ة عػالـ الغيػ ب مل إذا   لب    إنساف و     أ    ا   داوود يشػد القلػ ب إىل  يفػر 

ا ة يساعد هبػا وين ػق  ػ   ػذت القػ ة ا  سػاعدة ال وػ ة، واؼبر ػن، وهبػار  وَ   رزاه مل 
، ولػػه ا ذلػػش عظػػيم همػػا هػػاف ي  ػػ  ن ػػلاب  يفػػرة النػػ    السػػ ، امنغػػاد وفػػه مل 

َّ   ََرا ََرا   }}::ا هبػار السػ  ابفر  قػد اػاؿ  َّ ٜأٞنرَش ِّٝخا   َػرابٙ َػرابٙ   ٜأٞنرَش ِّٝخا َػر ٘ٔ   َػر ٚٓ ٘ٔ ٔئظر ٚٓ ٖٝضَ   إ٫٢إ٫٢  ٔئظر ٖٝضَ ٜقر ُ٘ اا  ٜقر ٤ًر ُ٘ ي ٤ًر ُ٘   ي ُ٘ ٜير ِٔ   ٜير ِٔ ََر   ََر

ُ٘ َُ ُُٜ٘ٞهش٢ َُ َِٓذ  ُٜٞهش٢ َِٓذٔع ٘ٔ  ٔع ٚٓ ٘ٔٔط ٚٓ {{  ٔط
ِٔ  }}::ا ن لاب اغبافات ويق ؿ ، 6 ََِٔ ٢َُ  ٜقاَدٜقاَد  ََ ٢َُٜأِع ٠َٟٛو   ٜأِسَبٔعرنيَ ٜأِسَبٔعرنيَ   ٜأِع ٛٞر ٠َٟٛو ُم ٛٞر   ُم

ُ٘  ََٚجَبِتََٚجَبِت ُٜ٘ي ١ٖٝٓ  ٜي ١ٖٝٓاٞيَح {{  اٞيَح
7

 

و ػػ    عا ػػ   مق ف ا خد ػػة ال قػػراد واؼبسػػاهٌنينسػػا وهػػاف ن ػػلاب  يفػػرة النػػ  
 ،  فان ا يبلأ ف ع  اؼبنقط ٌن وي ورورم.ؽبم، و  وا   ؽبم، والذي  ي سم ف اؼبنقط ٌن

وهػػاف ن  يػػا    يقػػرن و  يفنػػ  ا مدايػػة عصػػر اػػ رة  ون  رنيػػت رفػػال   ػػ  نوليػػاد مل 
م ػػد نف ننشػػمت اؼبسنشػػ يات ا اؼبراهػػ ، وهانػػت  لوػػأ لليفػػ  اد إلفػػراد ال مليػػات  0525

يػػذ   واػػت الػػ ايرة إىل  اعبرا يػػة وال الفػػات، وهػػاف ن سػػ  طاعا ػػه الػػيت ينقػػرب هبػػا إىل مل
اؼبسنش ن، وأيخذ   ه رفلٌن وبمل ف   ه نهياس ال اه ػة، ويقػ ؿ ؽبػم: هػ  رفػ  ناػك جبػ ار 
 ريرت    ا هيسا  علن  ريرت، ويبشػب مػداخ  اؼبسنشػ ن ينوػ ؿ، هػ   ػرير هبػد   لػه ن س 

ؾ لػػه  يرتهػػه، والسػػرير الػػذي   هبػػد عنػػدت ن ػػد يقػػك لديػػه وىباطبػػه ويفلمػػه وهبػػرب خػػاطرت، ويػػرت 
هػػػيهنع هللا يضر ال اه ػػػة، ويػػػذ   وين قػػػد  ػػػ  د الػػػذي    زا ػػػر ؽبػػػم، نيػػػ  ذلػػػش ابف اي ن ػػػة اغببيػػػ  

ف مذلش، هب  نف نبلث ع  اؼبنقط ٌن    اب ػة، ونصػل م هلل،   كب   فل ؟! ... ال د ف 
                                                           

 فا ح الرت ذي والطرباٍل ع  ننهنع هللا يضر  2
 اإليباف للبي قب ع  ام  عمر      7
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 ( يٍ سٌسح انجمشح5-0) رفسري اآليبد                  ( 35 )                                                     : ينبصل ادلزمني2

ػػم ر ػػ ؿ مل   ػػم  ػػ  د، و ػػم إخ انػػش ا الػػدي ، نمػػر عنػػد مل  ػػ   ػػلة رضبػػش   ػػلة رَ س
 ػػش، بف  ػػذا ر ػػم اإليبػػاف، ينبغػػب علينػػا نصب ػػٌن نف نقػػـ  هبػػا طلبػػا ؼبر ػػاة بخػػ ؾ بميػػش ون

 الرضب .
فا ػػا  ين ػػق  ػػ   ػػذا اعبػػات ا ايفػػاد  ػػ ا ي اؼبسػػلمٌن، يػػري النػػاس  و ػػ  َرزاػػه مل 

الذي  يريدوف اؼبصاا، و  يسنطي  ف إقباز ا، وأيخذ  يدي م ويقيفب ؽبم  ذت اؼبصاا، واػد 
رفػػال   ػػ  الصػػاغبٌن  ػػ  الشػػراية هػػاف اظبػػه الشػػيخ ؿبمػػ د نمػػ   ا ػػم، رنيػػت نييفػػا  ا عصػػر  

وهػػػاف عملػػػه الػػػذي يقػػػـ  مػػػه هػػػ  يػػػـ  أيي إىل مينػػػه طػػػالب اغبافػػػات ا الػػػدواوي  اغبف  يػػػة 
 يػذ   هبػػم إىل  دينػة ال اػػازيق، وينوػ ؿ هبػػم ا اؼبيػػادي  اغبف  يػة  ػػ  يقيفػب ؽبػػم  افػػاهتم 

،   يريػد  ػ  وراد ذلػش هلمػة هذلش، امنغاد وفه مل   صبي ا ، واليـ  الأاٍل هذلش، والأالث
   :  ، هأنػػه ي مػػ  مقػػ ؿ مل  ػػفر، و  نفػػر، و  اػػ اب، بنػػه   يرفػػ ا إ  ر ػػا مل 

                       ػػػ  الػػػذي   %52نيػػػ  ن أػػػاؿ  ػػػ  د ا ف؟  ػػػ ايل  اإلنسػػػاف(5و 
ق ابل ػػػػا علػػػػن اؼبقامػػػػ  اؼبػػػػادي، و  يقيفػػػػي ا  ػػػػ  أيخػػػػذ يقيفػػػػ ف اؼبصػػػػاا ا ف يريػػػػد نف ين ػػػػ

   هب ز نف ي    ذلػش  ػ    زلنػ   ػ  لرفػ   ػ   ،    هب ز ذلش ا ن ة الن ؟!!!!اؼبقدـ
 ن   الذ ة عاش  ح ن   اإل الـ؟!!

   ينبغب ذلش نمدا !!
َٔ  }}:اػاؿ  َٜٔيَع ُ٘  ٜيَع ٤ً ُ٘اي ٤ً َٞ  اي َٞايٖشأػ َٞ   ايٖشأػ ُُِشَتٔؼ َٞ َٚاٞي ُُِشَتٔؼ {{َٚاٞي

ش طالبػا  لقػ ؿ ولفػ  اؼبسػلم يصػنح ذلػ، 8
ِٔ  }}:اغببي   ََِٔ ٘ٔ  َذاَج١َٔذاَج١ٔ  ٔفٞٔفٞ  َََؼ٢َََؼ٢  ََ ٜ٘ٔأٔمٝ َٕ  ٜأٔمٝ َٕٜنا ِّٝشا  ٜنا ِّٝشاَم ُ٘  َم ُٜ٘ي َٔ  ٜي ََٔٔ ٓٔنَي   َعِؼش٢َعِؼش٢  اِعٔتٜهأفاِعٔتٜهأف  َٔ ٓٔنَي ٔط {{ٔط

وا له ، 99
::  {{  ِٔ ََِٔ ٘ٔ  ٜقَل٢ٜقَل٢  ََ ٜ٘ٔ٭ٔمٝ ُِٓت  َذاَج١َٟذاَج١ٟ  ٜ٭ٔمٝ ُِٓتٝن َِٓذ  َٚأقٟفاَٚأقٟفا  ٝن َِٓذٔع ٘ٔو  ٔع ْٔ ٘ٔؤََٝضا ْٔ ِٕ  ََٔٝضا ِٕٜفإ٢ ُ٘   َػرٜفِعتُ َػرٜفِعتُ   َٚإ٫٢َٚإ٫٢  َسَجَحَسَجَح  ٜفإ٢ ُ٘ ٜير {{  ٜير

1010 ،
{{ُترررِ٪َجُشٚا ُترررِ٪َجُشٚا   اِػرررٜفُعٛااِػرررٜفُعٛا  }}  ::لنػػػا نصب ػػػٌن  ف نقػػػـ  هبػػػذا اب ػػػر واػػػاؿ ون ػػػر  

هػػػاف ا   ،  ػػػإف1111
إ فانش الش اعة ا  ح، اجملاؿ الذي  سنطيح نف زبدـ  يه اخػدـ اؼبظلػ  ٌن واؼبسػاهٌن، ل فػه 

إذا  ن ػػم ابعمػػاؿ الػػيت يصػػ  هبػػا اإلنسػػاف إىل ، ملغ  نلػػ  هػػ   شػػفالت اب ػػة  ذف مل 
 .إلن اؽ فبا نات مل ر ا مل اإليباف زلغي  وإاا ة الصالة وا

                                                           
  سند نضبد والرت ذي ع  عبد مل م  عمرو  7
   وم الطرباٍل ع  ام  عباس  5

 الدر اؼبنأ ر للوالؿ السي طن و لية ابولياد با ن يم ع  ام  عمر  01
  ليان الب اري و ن  نا داود ع  عبد مل م  ايهنع هللا يضر  00
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 ( يٍ سٌسح انجمشح5-0) رفسري اآليبد                  ( 36 )                                                     : ينبصل ادلزمني2

  أسكبٌ اإلميبٌأسكبٌ اإلميبٌ
 ا اعد ونرهاف اإليباف: د  س ر مل 

            : 
و   القرآف، وإف  مت الت دي  اإل الـ،  ذا وارد، و ذا وارد،  ػالقرآف  ػ  هنػاب 

 اإل الـ، واإل الـ هنامه القرآف.
          : 

و ػا ن نػ ؿ إليػػش  ػ  الفنػػ  اإلؽبيػة السػامقة الصػػليلة الػيت مل ربػػر ؼ ومل   بػدؿ، واغبمػػد 
علن هػ   ػذت الفنػ ،  ػال  افػة لنػا نف نقرن ػا، و  نف  ا  هلل ف   مل هناب مل القرآف   يمن

هنػػ  عػػ   طال ػػة   ، ولػػذلش رػػن النػػ  نطلب ػػا، بف مل صبػػح هػػ   ػػا  ي ػػا ا هنػػاب مل 
َٕ  }} ن ػػ  الفنػػاب، وعنػػد ا رنل م ػػض القػػـ  ينصػػ ل ا غيفػػ  واػػاؿ: ٛٚٝنررٛ َٗ ََُت َٕٜأ ٛٚٝنررٛ َٗ ََُت ِِ  ٜأ ِْررُت ِِٜأ ِْررُت َُررا  ٜأ َُرراٜن   ٜن

ٖٛٝى َٗ ٖٛٝىََٜت َٗ ُُٗٛد  ََٜت َٝ ُُٗٛداٞي َٝ ـَاَس٣و  اٞي ٖٓ ـَاَس٣وَٚاي ٖٓ ََا  َٚاي ََاٜأ ُٖٕذ  َْٞفُعَْٞفُع  َٚاي٤ٔزَٟٚاي٤ٔزٟ  ٜأ ُٖٕذََُر ٙٔ  ََُر َٝٔذ ٙٔٔب َٝٔذ ِِ  ٜيٜكِذٜيٜكِذ  ٔب ِِٔج٦ُِتٝه َٗا  ٔج٦ُِتٝه َٗأب َِٝلا٤َ  ٔب َِٝلا٤ََب ١ٟٖٝو  َب ١ٟٖٝؤَْك   َْٔك

ٞٚٓ َٜٓٚٞٚئه ُٛٔٝت  َٜٚئه ُٛٔٝتٝأِع ََٔع  ٝأِع َٛا ََٔعَج َٛا ٢ِ  َج ًٔ ٢ِاٞيٜه ًٔ {{  اٞيٜه
12 

  اإلميبٌ ثبآلخشحاإلميبٌ ثبآلخشح
          : 

بف اإليبػػػاف ز خػػػرة  ػػػ  اب ػػػاس الػػػذي إذا ا نليفػػػرت اؼبػػػرد  ػػػللت هػػػ  نعمالػػػه ا 
الػػػدنيا،  م ظػػػم اؼب ػػػازي واؼب ا ػػػب وال ػػػمل  ػػػبب ا نسػػػياف اؼبػػػ ت والػػػدار ا خػػػرة، لػػػ   ػػػذهر 

و  يػػػدري  سيلسػػػ  ال مػػػ  هلل، اإلنسػػػاف ننػػػه  ػػػيم ت، ونف نفلػػػه ردبػػػا اػػػد يفػػػ ف اػػػد  ػػػاف 
 ويرااػػ  مل وىبشػػات، ولػػ   ػػذهر اؼبػػرد ننػػه  ػػي رض يػػـ  القيا ػػة علػػن مل، و يلا ػػبه مل 

علػػن زلػػه، و ػػيق ؿ لن سػػه   علػػن هػػ   ػػا فنػػت يػػدات،  ػػًناا  هػػ  نعمالػػه، و ػػيو   مل 
 همػػػػا اػػػػاؿ م ػػػػض الصػػػػاغبٌن

 :  ذب له يراؾ ا ن ر رن عنه، نو   يراؾ و  يطلح عليش ا ن ر طالبش مه
طالبش زلصالة،   ذب له يطلح علن اؼبصلٌن ا نوؿ ال ات و  هبدؾ مين م مغػًن عػذر 

                                                           
 طاب     اإليباف للبي قب ع  عمر م  اػب 05
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 ( يٍ سٌسح انجمشح5-0) رفسري اآليبد                  ( 37 )                                                     : ينبصل ادلزمني2

 رعب، ليهنع هللا يضر لنا  أف زبعذار الن سية،   مد نف   ف نعذارؾ زبعػذار الشػرعية الػ اردة عػ  
  يسًنوف علن  ذا اؼبن اج، وعلن  ذا اإليباف الق َل، وعلن  ذا ال مػ  الذي،  خًن الربية 
 البسيط:
              : 

علػػي م   ػػ  د الػػذي  اخنػػار مل ؽبػػم اؽبدايػػة، و ػػبق ؽبػػم  ػػ  مل ال نايػػة، ونفػػرل مل 
 .... وبب م  ذت ابعماؿ، وو ق م ؽبذت اب  اؿ، بف مل 

و  قػػه ا الػػدنيا لل مػػ  الػػذي وببػػه وير ػػات، و ػػ  غيفػػ  مل عليػػه  و ػػ  ن بػػه مل 
 ػػغله مػػدنيات، نو نرهسػػه ا  ظػػه و ػػ ات،  ػػيظ  ننػػه ي بػػد مل ويػػـ  القيا ػػة هبػػد ننػػه مل وبسػػ  

  ن ا ، بنه  غله دنيات، و ظه، و  ات، ع  إ ساف ال م  إىل  يفرة مل.
          : 

 :  ال الح دب ىن ال  ز زؼبقاـ ال ظػيم، وابفػر الفػرَل  ػ  مل                    
                          اب  اب(33و. 

 ...  ف هبموسلنا هبذت ابو اؼ نسأؿ مل 
   ن    ذت ا ية ........ ونف هب لنا  ونف يفموسلنا هبذا اإلرباؼ، 

ونف يقبيفػػنا ميمنػػات،  ونف يفنبنػػا ا ديػػ اف ن ػػ  ال نايػػة .... ونف ي  قنػػا إىل الن ايػػة ....
 وا .... وإذا ن اود ا نغ روا .....ونف هب لنا    الذي  إذا ن سن ا ا نبشر 

  ٚؿ٢٤ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِٚؿ٢٤ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِ
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    00انصبثشيٍانصبثشيٍ  ينبصلينبصل: : 33
dddddddddddddddddd 

  ثشبئش انصبثشيٍثشبئش انصبثشيٍ
ا  ذت ا ية رو نة ارآنيػة هبػا  ػ ك لفػ   شػاهلنا ال صػرية، إف هانػت  رديػة نو عا ليػة 

القرآنيػة اإلؽبيػة،  مػا ن ػدؽ  نو افنماعية،     لف   ذت اؼبشفالت ا  ػذت الرو ػنة النب يػة
  ا ؿ مل ف   وعال:                                             اإل راد(.75و 

ال صر الذي كب   يػه ا ف ا ػنأل زؼبشػفالت الػ    عػد ؽبػا و   صػر ؽبػا،  شػفالت 
ؽ والػػػدخ ؿ واباػػػ ات، و شػػػفالت ا ن سػػػية، و شػػػفالت فسػػػدية، و شػػػفالت ا ابرزا

 رمية ابو د، و شفالت ا هي ية اغبياة السػ يدة الر ػيدة  ػح ال وفػات ويفػ ف ميػن م  ػ دة 
ورضبة، و شاه   ح اعبًناف، و شاه   ح الر قاد ا ال م ،  شاه  هل ا ن وػ  عػ   صػر ا 

د.       د و  رب 
 وف أتاًُن  ػبد علػن ن سػه، نوهيك ينو  اإلنساف     ذت اؼبشفالت واؼب يفالت مد

ػػه، وي ػػي   طمػػم  البػػاؿ  ػػان  الػػن هنع هللا يضر  ػػح مل  ؟   ػػذت عػػ  وفػػ علػػن فسػػمه، نو علػػن  سوس
 الرو نة القرآنية وخطاهبا للم  نٌن هأرا خا ة منا صباعة اإليباف زهلل ور  له.

طبػش،  ػارعن ىبا  ػاعلم نف مل          يق ؿ:  إذا ظب ت مل 
ؽبػػػا ظب ػػػش، وا نليفػػػر ذ نػػػش، و ػػػكوس البػػػش، واظبػػػح هلل و ػػػ  ىباطبػػػش واػػػ : لبيػػػش الل ػػػم 

 :              ...  لبيش،  اذا  ريد  ين اي إؽبب؟.
،   ي سػػطوسر بػػًن كبنػػاج إىل  ػػن ٌن  ػػ  الػػدواد   اثلػػث ؽبمػػا، لداػػة هػػالـ اللطيػػك اػب

رو نة  ي ا عشرة ن ناؼ، لف   ن ٌن إانٌن  قط: الصرب والصالة، واد مٌن  اإل اـ علػب مػ  
 ننبية الصرب  ح اإليباف،  يق ؿ: نا طال  

ـِٖبَش  }} ـِٖبَشاي َٔ  اي ََٔٔ َٔ  ٢ٕ ٢ٕاإل٢مَيا ِٓض٢ٜي١ٔ  اإل٢مَيا َُ ِٓض٢ٜي١ٔٔب َُ َٔ  ايٖشٞأغ٢ايٖشٞأغ٢  ٔب ََٔٔ {{اٞيَحَظٔذ  اٞيَحَظٔذ    َٔ
22
  

                                                           
 ـ00/3/5102 ػ 0342   صباد ا خر  55اؼبنيا  – غاغة  - سود اا م اؼبصري  0
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 ذلش   يسػػنطيح اؼبػػ    نف ي ػػي  ػػ  يسػػنطيح اعبسػػد نف ي ػػي  مغػػًن رنس؟!   !!!هػػ
ىباطػ  نعػ   ننبيا ػه ونهػـر ر  ػله  ا الدنيا ا ن  اؽبا و شػاهل ا مػدوف  ػرب، وإذا هػاف مل 

  : :  ػػػراُت هأػػػًنة ا هنػػػاب مل أي ػػػرت زلصػػػرب،  ػػػ  اػػػاؿ لػػػه ا إ ػػػدا ا                   
                انظػػر إىل ن ويل ال ػػـ   ػػ  ابنبيػػاد الػػذي    ر ػػ ا ؼبشػػاُؽ نل  ... اب قػاؼ(42و

و فامداُت ا الدع ة إىل مل    نفب م وهيك هاف  رب م، وننت دب ردؾ  صػرب  ػربا  يسػاوي 
 غببيبه و صط ات.  رب صبي  م!! انظر إىل  فليك مل 

   هيك ن رب؟ ...                        النل057و)  .... 
اطل  اؼب  نة    مل، وا نمد ال  ف    مل     بل  اؼبقاـ ا الصرب الذي هل ػش مػه 

، بف ني إنساف   ما هانت ادرا ه وطاانه عاف   ع      ني  بُد ا الفػ ف من سػه مل 
 مدوف    نة مل ورعاية مل و دد مل و   يق مل.

ػػػروسؾ ن ػػػب ا  و  يػػػر   لػػػه طػػػرؼ و  وملس اي ن بػػػة   يسػػػنطيح ن ػػػد  نف ير   ػػػح يػػػدا  نو وب 
  ننق  اد ات إ  إذا نعانه رمه علن ذلش وا  ات؟

  ال مد لمإنساف نف يسنمد ال  ف فب  يق ؿ للشبد ه   يف ف.
ولػػذلش اؼبػػ    دا مػػا  ونمػػدا  فسػػمه ا الفػػ ف  ػػح خلػػق مل، والبػػه    لػػق  دبػػ  ت، دا مػػا  

ننػػػ  ؿ لػػػه  يػػػه زلسػػػفينة، وي نػػػ ؿ لػػػه  يػػػه الطمأنينػػػة، ويغشػػػات  يػػػه ونمػػػدا  يسػػػنمد  نػػػه عطػػػاايت، ي
زلرضبػػػة، ويننػػػ  ؿ لػػػه  يػػػه زل لػػػم واغبلػػػم و ػػػا   ي  ػػػد  ػػػ  عطػػػااي مل، ولفن ػػػا ربنػػػاج نف يفػػػ ف 

ؼب  ػن   وانظر إىل  رميػة مل بنبيا ػه ور  ػله، يقػ ؿ مل ، اإلنساف البه دو ا     لق  دب  ت 
 :ا اثر م ض اهليم مل 
ف٢ ػظع ْعًو ٚعًف ف٢ ػظع ْعًو ٚعًف   –ورول –  عحٝٓوعحٝٓو  ًَحًَح  ذت٢ذت٢  ػ٤ٞػ٤ٞ  نٌنٌ  اطأييناطأيين  َٛط٢َٛط٢  ٜاٜا  }}

 -يقصػػد ايفػػاد  افنػػه – ايررذْٝاايررذْٝا  َررَٔررٔ  احلاجرر١احلاجرر١  يررٞيررٞ  يٝعررش يٝعررش   إْرر٘إْرر٘  سبسب  ٜرراٜررا  كرراٍكرراٍفف  }}و و {{دابتررو دابتررو 

{{  محاسىمحاسى  ٚعًفٚعًف  عحٝٓوعحٝٓو  ًَحًَح  ذت٢ذت٢  طًينطًين  قاٍقاٍ  !!أطأيوأطأيو  إٔإٔ  فأطترٞفأطترٞ
33
 

                                                                                                                                                          
َْن سَلةس الر ْنسس  سَ  اعبََْسدس،  َػإسَذا ا طسػَح : " َن  إسف  الص  َعلسبُّ ْم   َناس طَالسُ  اَاَؿ هناب والصرب والأ اب عليه(   5 يبَافس دبس َر  سَ  اإلس َر َله  بػْ  " الر ْنس  َزَد اعبََْسد  "، د   رََ َح َ ْ َ ه ،  َػَقاَؿ : " َن  إسن ه    إسيبَاَف لسَمْ    َ بػْ
 فا ح ال لـ  واغبفم. 4

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
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 ػ  يػػد ل ش  !إذا ا طػح ن لػش ا الطريػق ابػ  نف  بلػث عػػ   ػ  ي صػلله  قػ : اي رب!
مسرعة عليه، ول  ا نوت إىل الي     اؼبلػان نييفػا   قػ : اي رب، وإذا نردت ايفػاد  افنػش 
 ومل أيذف مل ونخػػذت هػػ  اؼبسػػ الت  لػػ   نػػ ؿ  ػػذت اغبافػػة إ  إذا ايفػػن مل الػػذي ن ػػرت إذا

   ػػن ل م    ػػن  ػػ   لػػش القيفػػية نف يسػػأؿ مل ا هػػنراد  ػػيما  نف يقػػ ؿ لػػه هػػ   يفػػ ف .... 
  ػػػػػػػػػبد، ذ ػػػػػػػػػ  إىل َ ػػػػػػػػػدْي  و ػػػػػػػػػ ر زعبػػػػػػػػػ ع،  مػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػأؿ  نػػػػػػػػػاؾ؟!  نػػػػػػػػػادل  ػػػػػػػػػ  ت:

                                       وااؿ  القصص(و: 
{{  ٢ٔ َُ ِٞ ايٖشِذ َٔ ٝأِؿُبَع ِٝ ًُٝٛب اٞئعَبأد َب ٢ٔٝق َُ ِٞ ايٖشِذ َٔ ٝأِؿُبَع ِٝ ًُٝٛب اٞئعَبأد َب {{  ٝق

44
 

ت مل د   ف ػت  ػإذا  ػأل...  ،!!  قلػ  القلػ ب ....    الذي وبرؾ القلػ ب؟ 
للسػػػب  ل بػػػد  ػػػ  عبػػػاد مل  ػػػر ؾ مل البػػػه زؼب ا قػػػة والقبػػػ ؿ،  لقػػػق لػػػش   نػػػاؾ، لفػػػ  إذا 
اعنمػػدت علػػن ن سػػش  ردبػػا يفػػ ف مل اػػد غل ػػق البػػه  ػػ  ف نػػش  يطػػردؾ عػػ  البػػاب، نو   

إذا   البػػػػاب الػػػػذي نريػػػػد  نػػػػه ايفػػػػاد نو ردبػػػػا ي سػػػػبد ا الػػػػرد واإلفامػػػػة،  يقيفػػػػب لػػػػش  افػػػػة،
فات   : وا أؿ مل(:  فاف يسأؿ مل    ا رغيك ال ي ، ويسأؿ مل ا نعلػن  ػبد اغبا

  : : يطلبػػػػػػػػػػه عبػػػػػػػػػػد   قػػػػػػػػػػرب   ػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػاد مل                   ابعػػػػػػػػػػراؼ(034و .!!!.... 
 . يسأؿ مل    رغيك ال ي  إىل النظر إىل وفه مل   

  ينضنخ انصرب يٍ اإلميبٌينضنخ انصرب يٍ اإلميبٌ
ة النقػ ل،  وف  نا مل  إىل الصرب، وف   الصرب    الدلي  علن  دؽ اإليباف و لوس

مٌن يػدي  ػ  يقػ ؿ للشػبد هػ   غ  ح اليقٌن وال  اؼ والن قنوالرب اف علن   لق اؼبرد زهلل 
و بلاف مل،  رب مل ن ألة للمػ  نٌن ا عصػر النػ  الفػرَل مل يظ ػر أتويل ػا و   يف ف ... 

ال لمػػػاد وإف هػػػان ا هػػػا ري  دب ر ػػػة  قيقن ػػػا   صػػػر عنػػػد ا نؽبَػػػَم مل  قيقن ػػػا إ  ا  ػػػذا ال
 .إلاا ة اغبوة علي م مصدؽ  ذا الدي  وننه  زؿ     عند رب ال اؼبٌن 

ن ػم  ػالُح  هان ا هبا دوف    يباد  رم زل داد    الفا ري  واؼبشرهٌن،  بػٌن  مل 
السػػ ب علػػن الػػرزؽ، نو ف ػػاد نخػػالؽ اػبلػػق عب ػػاد ابعػػداد، نو ف ػػاد الػػن هنع هللا يضر، نو اعب ػػاد ا 

                                                           
  سند نضبد والنسا ب ع  عا شة اهنع هللا يضر 3
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 :  و  ػػا الت النػػاس،  ػػذا  ػػ  السػػالح الػػذي نن لػػه رمنػػا لنػػا نصب ػػٌن،  قػػاؿ مل        
                             يف ف ال ا د م شرة. ابن اؿ(22و  

   ن ػػا إ  فػ د اليػ  فبػػا   يفػ  مػػه القػ ل الرزنيػة الػػيت نودع ػا  يػش رب الربيػػة   ي مػ
،  مػػػأال  القشػػػرة اؼب  يػػػة الػػػيت ا  ػػػخ اإلنسػػػاف والػػػيت  ي ػػػا الػػػذهاد و ي ػػػا عليػػػش اعبليػػػ  

اؼب ارات و ي ػا القػدرات و ي ػا اػبيػاؿ و ي ػا النصػ ر ...  ي فػد ن ػد  ا اػبلػق نصب ػٌن  ػ   
ذت الػيت نودع ػا لػه مل ا  ػهبار اؼب رتعٌن واؼبفنش ٌن ي م   هأر    ف د يسًن    الطااة 

و فػػذا هػػ  نعيفػػاد اإلنسػػاف  ي ػػا طااػػات واػػدرات   القشػػرة اؼب يػػة، والبػػااب  ػػرتوؾ .... 
يطلق ا ها لة إ  اإليباف والصرب الذي ذهرت الرضب ،  م  وبارب مظرو ػه ال اديػة  يفػ ف  سأل ػه 

أػػَ  ني  ػػ ص  رب هػػاف عػػ  يقػػٌن، لفػػ  إذا  ػػرب، والصػػ ألػػه، نو علػػن ابهأػػر يفػػ ف  انػػٌن،  س
ٌن،  يفػ ف ال ا ػد م شػػرة .... !!! ... و ػأل ذبػاويك القلػ  اعنمػادا  وا فػا   علػن رب ال ػاؼب

وال لماد ا  ذا ال  اف، اال ا: هيك  ػذا اب ػر؟  قػال ا م ػد عػدة نحبػاث علميػة: نف اإلنسػاف 
ػػػ  خب لػػػق الصػػػرب  ػػػإف اعبسػػػم ي ػػػرز  ػػػادة هيميا يػػػة اظب ػػػا ابنػػػدرو ٌن  و ػػػب  قػػػ وسي عنػػػد ا ينوم 

القػػػدرات اعبسػػػمانية لمإنسػػػاف وذب ػػػ  طااػػػة اإلنسػػػاف اػػػدر طاانػػػه ال  ليػػػة عشػػػر  ػػػرات علػػػن 
 ابا ، و ذا الفالـ ا عصر النب ة. 

 ذ   ل نان خيرب و  ه اؼب  ن ف ... ووبفن الناريخ ..  يد  ر  ؿ مل 
 ي نلػ ف هػاف ن ػ  خيػرب  نلصػنٌن   ػ ار، ومل يسػنطح اؼبسػلم ف اانلػاـ اب ػ ار و 

ٖٔ  }}::البػاب، والليػ  اػد  ػػ  ،  ن ا ػ ا عػ  اؼب رهػة إىل الصػػباح،  قػاؿ  ٖٜٔ٭ِدٜفَعرر َٜر١ٜ   ٜ٭ِدٜفَعرر َٜر١ٜ ايٖشا   ٜلررّذاٜلررّذا  ايٖشا

٣ٌ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢ ٣ٌَسُج ُ٘  َسُج ُُٜ٘ٔرٗب ُ٘  ُٜٔرٗب ٤ً ُ٘اي ٤ً ُ٘و  اي ُ٘وََٚسُطٛٝي ُٜٔرٗب  ََٚسُطٛٝي ُٜٔرٗبَٚ َٚ  َ٘ ٤ً َ٘اي ٤ً ُ٘و  اي ُ٘وََٚسُطٜٛي ِٖ  ََٚسُطٜٛي ُِٖث ُ٘  َٜٞفَتُحَٜٞفَتُح  ُث ٤ً ُ٘اي ٤ً ٢ًٜ  اي ٢ًَٜع ٘ٔو  َع ِٜ ٘ٔوََٜذ ِٜ ٍَ  ََٜذ ٍَٜقا َُُش  ٜقا َُُشُع : : ُع

َُا َُاٜف ََراسَ   ٜأِذَبِبُتٜأِذَبِبُت  ٜف ََراسَ اإل٢ ٦ََٔرٕز    إ٫٢إ٫٢  ٜقر ٥ ٜقر ٥   ٠ٜٜ٠اإل٢ ِٛ ٦ََٔرٕز  َٜ ِٛ هبػار الصػلامة  ل  ػ ا ؽبػذا اؼبقػاـ ال ظػيم، رفػ  ...  5{{َٜ
وبػ  مل ور ػػ له والنػ   ػػ د لػه مػػذلش، وابعظػػم  ػ  ذلػػش ننػه وببػػه مل ور ػ له، و ػػب ن نيػػة 

يريػػػد نف يفػػػ ف  ػػػ  الرفػػػ  الػػػذي  يػػػه  ػػػذت  غاليػػػة ينمنا ػػػا هػػػ   ػػػ    هػػػرَل،  ػػػيد  عمػػػر 
ٌَ  ٚيف ايـباحٚيف ايـباح  }}الصػ ات ... ٌَٜأِسَط ٞٗ  ٜأِسَط َْٞٗٔب ٘ٔ  َْٔب ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٞٚ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢    اي ًٔ َٞٚع ًٔ ٢ٔ  َع ٢ِٔب ٞ   ِب ٞ ٜأٔبر ٌَ   وو  ٜطأيربٕ ٜطأيربٕ   ٜأٔبر ٌَ ٜفٔكٝر   َٜرا َٜرا : : ٜفٔكٝر

ٖٞ َْٖٞٔب ٘ٔو  َْٔب ٘ٔواي٤ً ُ٘  اي٤ً ْٖ ُ٘إ٢ ْٖ ََُذو  إ٢ ََُذوٜأِس ٘ٔ  ٜفٔح٧ِٜفٔح٧ِ  ٜأِس ٘ٔٔب ٞٚ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٔب ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب ـََل  اي ـََلو ٜفَب ٍُ  و ٜفَب ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٘ٔو  ٔفٞٔفٞ    اي ِٝ َٓ ِٝ ٘ٔوَع ِٝ َٓ ِٝ ِٖ  َع ُِٖث ُٙ  ُث ٜٛا ُٜٙأِع ٜٛا   ٜأِع

١َٜٜو ١َٜٜوايٖشا َٕ  ايٖشا َٕٜفٜها ٘ٔ   َع٢ًَٜع٢ًٜ  اٞيٜفِتُحاٞيٜفِتُح  ٜفٜها ِٜ ٘ٔ ََٜذ ِٜ  ..66{{ََٜذ

                                                           
  ن  النسا ب ع  نا  ريرة و  السنة  م  نا عا م2
  سن رج نا ع انة ع   لمة م  ابه ع  2
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اإل اـ علػن زب اغبصػ  ونخػذ ييفػرب مسػي ه  ػ  ربط ػم  ػي ه، وهػاف  شػ  را   ودخ 
، و ػػػذا مل يفػػػ  إ  لصػػػناديد  ننػػػه ييفػػػرب مسػػػي ٌن، اليمػػػٌن  ي ػػػا  ػػػيك  واليسػػػار  ي ػػػا  ػػػيك 

 -مل يدخلػػػه  -اؼبقػػػا لٌن، وهػػػان ا اسل ػػػة،  ػػػ  ا ػػػنطاع  ػػػنان اغبصػػػ ، لفنػػػه مل يسػػػنطح نف يلػػػي 
ربص ػ  نله، هيػك وبنمػب  ػن م؟  أ سػش مبػاب اغبصػ  وخل ػه و  نفاار عليه ابعداد ونرادوا ا

وف   اؼبسلمٌن يدخل ف  ػ  ربػت البػاب إىل اغبصػ ، و ػنان مه     رزت    د الي  د ... 
ربفػب هنػ  السػًن ننػه و  علن اؼب  نٌن مسػروس ذلػش، وم ػد انن ػاد اؼب رهػة و ػح البػاب!! مل 

لبػاب  ػ   فانػه  لػم يسػنطي  ا،  فيػك هػاف وبملػه نراد نرم  ف واي   ب  ف رفال  نف وبرهُّ ا ا
وينلص   مػه؟! لفػب   ػرؼ ننػش   ػش اػ ة إؽبيػة رزنيػة وربنػاج إىل  ػدؽ اإليبػاف والصػرب همػا 

 .ن ر الرضب  
إذا و لت إىل ذلش  نف ف الق ل اليت   ش  ػن م  زلف ػادة ال اليػة الػيت خلق ػا مل 

ال اديػة، و ػذا  ػر   ػ  ن ػرار ابل  يػػة   ، و فػ ف ا  ػش ن ػ اؼ ن ػ اؼ ا  ػش ا اغبالػػة
 ا  ذت ا ية القرآنية ال ظيمة. هش ه مل 

  انشفبء ثبنصالحانشفبء ثبنصالح
         : 

و ػػػػاذا    ػػػػ  الصػػػػالة؟ هػػػػ  اب ػػػػراض ال صػػػػرية الػػػػيت اننشػػػػرت مسػػػػب  النػػػػ  ر والقلػػػػق 
ت عنػػد النػػاس  ػػرض السػػفر و ػػغط واليفػػور واعبػػ ع وال ػػ ع،  ػػذت ابعػػراض ال صػػرية نشػػر 

 الدـ ون راض القل .
و ا الذي وبمب اإلنساف     ذت الن  رات عند ا ين رض ؽبذت اؽب ات ا دنيػات؟ نسػأؿ 
مل الذي خلق  سػ ل، ن  نريػد اي مل نف   طيػين  ناعػة  ػ  النػ  ر وال صػبية والنر ػذة والقلػق 

  : : واليفػور،  ػاذا ن  ػ ؟ اػاؿ مل لنػػا                                       
                                     )اؼبصػػػلٌن  ػػػم و ػػػد م الػػػذي  عنػػػد م  واؼب ػػػارج

ال اايػػة، وإذا هػػاف عنػػد  هأػػًن  ػػ  اؼبصػػلٌن ولػػيهنع هللا يضر عنػػد م  ػػذت اؼبناعػػة، إذا    ػػم   وبسػػن ف 
ة، و  يصػػل ف زلفي يػػة الػػيت و ػػل ا لنػػا مل ا هنػػاب مل، وإمبػػا هػػ  وا ػػد  ػػن م يريػػد الصػػال

،  ن يذ اب ػر  ػري ا   ػ  ىبػرج إىل اب ػ اد وإىل اؼبطالػ ، ويظػ  ننػه اػد نرػن  ػا عليػه هلل 
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 و ذت ليست الصالة.
قػػق اؼب نَدا ػػا اؼبػػرد  قنػػداي  زغببيػػ  لصػػالة   ا ػػ ات  ارآنيػػة إذا لولفػػ   ناعػػة  ػػ  رب 

الن  رات والقالا  وال  اوس واب راض ال صرية اليت اننشرت هالنػار ا اؽبشػيم ا ؾبنماعننػا 
 اإل ال ية،  ح نف ؾبنم ا نا اإل ال ية اؼب روض نف  ف ف م يدت ع  ه  ذلش.

اؼبػػ    الػػذي يسػػًن همػػا ينبغػػب هيػػك ي ػػي  ا الػػدنيا؟ اظبػػح إىل مل و ػػ  يصػػك ذلػػش 
  : :  يقػػ ؿ                                                          النلػػ (57و 

 يػػاة    ي ػػا  ػػم  و  غػػم  و    ػػا   و  مػػالد و  امػػنالد، وإمبػػا  ي ػػا  ػػرور  و نػػاد زلصػػلة الػػيت 
بنػه   ينشػغ  عػ  مل ، وطاؼبا  ناؾ  لة مينه ومٌن    ت،  ف  ذلش ي  ف مينه ومٌن مل 

 .زلدنيا و  ن  ا  ا و     اهتا 
ونييفا  ابورومي ف   ر م مل ليأخذوا آايت القػرآف ويطبق  ػا ا اؼب ا ػ  ليفػ ف إابػاا  
ؽبم، وكب    كبناج إلابات ولفنه إابات  ؽبم إلاا ة اغبوة علي م علن  ػدؽ القػرآف علػن ننػه  

ف إذا   ػػر ض ؼبشػػفلة   افمػػة مسػػب   ػػُم نػػ ؿ ا اب ػػ ، ،  قػػال ا إف اإلنسػػاهػالـ الػػرضب  
نو ب ػػُر نملَ  مػػه مػػدوف ا ػػن داد،   نػػد ا ينػػ ؿ  ػػذا اب ػػر علػػن اإلنسػػاف ينػػ ؿ علػػن ابعيفػػاد، 
وابعيفاد   بلوس   خ اإلنساف، واؼبخ ينص  مف  نعيفاد اعبسػم لنسػن د،  ػإذا  ػافم  يفػروب 

د اذ بػػ ا  ػػ را  للمفػػاف ال ػػالٍل حملا ػػرة  ػػذا اعبسػػم ينصػػ   ػػ را  ويقػػ ؿ لفػػرات الػػدـ البييفػػا
 اؼبيفروب نو ال ًنوس و فذا.

والفػػامالت النازلػػة  ػػ  اؼبػػخ لفػػ  نعيفػػاد اعبسػػم   فػػ دة ا رابػػة اإلنسػػافغ هػػامالت 
إؽبيػػة    ػػ  إىل هػػ  نعيفػػاد اإلنسػػاف الػػيت ن لم ػػا والػػيت   ن لم ػػا،  ػػإذا هػػاف اإلنسػػاف ي سػػبوسان 

يسػػػػنغ ر مل، نو ي مػػػػ   ػػػػذت ابعمػػػػاؿ الػػػػيت  صػػػػله زهللغ  قػػػػ ل مل، نو يقػػػػرن هنػػػػاب مل، نو 
الفػػامالت اإلؽبيػػة ا رابػػة اإلنسػػاف، وعنػػد ا ينػػ ؿ مػػه ن ػػر  سػػن عبه وذب لػػه ينػػ ؿ إىل ابعيفػػاد 

 مربُد و الـ  ال ي  ذي اإلنساف.
  وإذا هػػػاف اإلنسػػػاف م يػػػدا  عػػػ  الػػػرضب  همػػػا اػػػاؿ مل ا القػػػرآف:                

                                     ػػػػ  هػػػػاف م يػػػػدا  نفػػػػ ف و ػػػػػاوس  ال خػػػػرؼ(و 
الشيطاف   ف دة ا  درت، و  افهنع هللا يضر الن هنع هللا يضر  سيطرة عليه وربرهه،   ند ا  ن ؿ ابوا ػر  ػ  

 اإلاػىن عشػر اؼبخ  الفامالت    سنطيح ربم   د اهتا و رته ا    روسغ  لنن ا،  إذا  رغ ت ا
ي صاب اإلنساف مقر ة اإلاػىن عشػر، وإذا  رغ ػت ا البنفػرايس ي صػاب زلسػفر، وإذا  رغ ػت 
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 ا الفبد ي صاب اإلنساف دبرُض ا الفبد، و فذا.
 ا الذي وبمب اإلنساف     ذت اب راض؟ اؼبدوا ػة علػن الصػالة وإ يا، ػا، واؼبداو ػة 

غبيفػػ ر واؼبنافػػاة هلل، ني  صػػلب وهأنػػش مػػٌن يػػدي علػػن ابذهػػار الػػيت  ن لل ػػا  ػػح اػبشػػ ع وا
 هبا. ع  وف ملغ زباط  مل ف   ا ع الت،  ذت الصالة اليت ن ر  مل 

                      بماذا يف ف    م؟ يف ف 
 زل بػد ابػ  ن وؽبػا، ولػ  زبلػن مل   يلطػك مل    م ملط ه،  ل  ن لت الفاراة الف ربل 

عػػ  اؼبػػ  نٌن ملط ػػه  ػػا ا ػػنطاع وا ػػُد  نػػا نف ينلم ػػ  مليػػة ولػػ  هانػػت  ػػغًنة، لفػػ  مل ملط ػػه 
ا   ػػ   زؼبػػ  نٌن ي نػػ ؿ فنػػد اللطػػك ابػػ   وػػـ  الػػبالد،  يفػػ ف اإلنسػػاف  سػػن دا ،  يوػػد  ػػد 

  ن ؿ مه.نعيفا ه ود اعا     ف ار ه،    الن ازؿ اليت 
ويف ف   ه لن ريي الفرب وهشك الغم و ػ  اؼبشػاه  وربقيػق اؼبطلػ ب،  يب دُّت مل 

 مػ  النػاس  ػ  وبنػاج ويطلػ   ق قه مل له إذا  دؽ مػدوف طلػ ، وهلما ا ناؽ إىل ن ُر ردبا 
   ػػ  مل، و ػػ  النػػاس  ػػ  ي  طيػػه مل مػػال طلػػ  ويقػػ ؿ  ػػي م:                         

لفػػػ   ػػػ  نننبػػػه  مػػػ  و ػػػ  إىل  ػػػذا اؼبقػػػاـ   يطلػػػ  الػػػدنيا، و  ال  لػػػ   ي ػػػا و   الشػػػ رل(55و
   الشػػ  ات و  اغبظػػ ظ، وإمبػػا يطلػػ   ػػا عنػػد مل                          )وآؿ عمػػراف

 اعبنػػػة عنػػػد مل، ر ػػػات، يطلػػػ    يػػػة  بيبػػػه و صػػػط ات، يطلػػػ   قا ػػػا  عاليػػػا  او  يطلػػػ  ارمػػػه
، بف مل عظػيم و  ينبغػب نف يطل   ػيما  طيبػا  يليػق زلطلػ  الػذي يطلبػه  ػ   يفػرة مل 

 يطل  اؼبرد  نه إ   يما  عظيما  يليق م ظمنه.

  أٌَاع انجالءأٌَاع انجالء
هػػ   ػػا ين ػػرض لػػه اإلنسػػاف ا  يا ػػه،  ومػػح اؼبشػػفالت هل ػػا،  قػػاؿ   د صبػػح مل 

:        : ح ننه ااؿ لآلخري              اػبًن ابنبياد( 42و   
الػػذي ي طيػػه لألعػػداد   ػػ   ننػػة ؽبػػم، اػػد يفػػ ف اػػد عو ػػ  مل ؽبػػم طيبػػاهتم ا  يػػاهتم الػػدنيا 

إذا  مػػذلش، واػػد يغػػًن م مل وين لػػن عػػن م  ينشػػغل ف زؼب ا ػػب الػػيت  باعػػد ميػػن م ومػػٌن مل،
 اب باب ورزا م  ا مه يبش ف ا  ذت ابرض  سن ري    ر مل. يس ر مل 

  ي ػىن  ػبد خ يػك،           لفننا هم  نٌن ااؿ لنا مل:      
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لفب نننبه ؽبذت ا ايت ون رح  إف اػبػ ؼ  نػا لػيهنع هللا يضر  ػ  ابعػداد، ولفػ  اػبػ ؼ  ػ  مل، بف 
 !      ىباؼ إ     ملاؼب

ت الن هنع هللا يضر دب صية وع رض عليه نخذ  اُؿ هأػًن مغػًن  ػق، فػادت خ  ػه  ػ  مل  فلما نب  
، وينلم ػ   ػا فننػه  من ه  خذ  بد مغًن  ػق، و ػ  يػنهنع هللا يضَر اػبػ ؼ  ػ  مل  سػيقح ا   ا ػيه

 يدات، و ذت ال ننة اليت يقح  ي ا هأًن    الناس ا  ذا ال  اف.
 !اػب ؼ    مل .... ن نا؟ ما الذي يب

 :  ولػػػػذلش اػػػػاؿ مل                           فنػػػػة ا الػػػػدنيا  الػػػػرضب (و
لػػه وب أالػػه  ػػ   و ػػب فنػػة الر ػػا عػػ  مل والنسػػليم ب ػػر مل، وفنػػة ا ا خػػرة نعػػد  ا مل 

 .ولآلية   اٌل عد   صر ؽبا ... عباد مل اؼبنقٌن
      اعب ع زلصياـ،  قد هل  نا مل  زلصػياـ، ؼبػاذا؟ إ نلػاف،  الصػياـ  يػه

ػد لألفسػاـ وللبيػ ت وللمونم ػات ولألخػالؽ، ولفنػه  ػاؽك علػن الػن هنع هللا يضر،   نا ح      د و رب 
ػػػػ   ػػػػ  ة اعبػػػػ ع،  و ػػػػ  مل  اعبػػػػ ع ا الصػػػػياـ إ نلػػػػاف   بف اإلنسػػػػاف   يريػػػػد نف ينلم 

  : : أيب م عليه يـ  الػدي ، بنػه اػاؿ ا اإليبػافللم  نٌن ي                              
                    مػػػػػػػػد  ػػػػػػػػ  ال ننػػػػػػػػة ال نفبػػػػػػػػ ت(5و   : :                            

                                        ال نفب ت(.4و 
           بف مل طل   نا نف لبرج  ق مل ا ال هاة، وم ض اؼبػ  نٌن

    :يظػػػػػػػػ  نف  ػػػػػػػػا ىبرفػػػػػػػػه يػػػػػػػػنقص اؼبػػػػػػػػاؿ،  ػػػػػػػػح ننػػػػػػػػه ي يػػػػػػػػد  يػػػػػػػػه ووبصػػػػػػػػنه،  قػػػػػػػػد اػػػػػػػػاؿ 
ُٓٛا  }} ـٚ ُٓٛاَذ ـٚ ِِ  َذ َٛاٜيٝه َِ ِِٜأ َٛاٜيٝه َِ ٍْ  َْٜكَفَْٜكَف  ََاََا  }} :وااؿ، 77{{ٔبايٖضٜنا٠ٔ ٔبايٖضٜنا٠ٔ   ٜأ ٍََْا ِٔ  ََا َِٔٔ  88{{َؿَذٜق١ٕ َؿَذٜق١ٕ   َٔ

و ػػا وبنافػػه  سػػ  ذلػػش يقػػ ؿ: هيػػك نخػػرج  ػػذا اؼبػػاؿلفػػ   ػػ اؼ اإليبػػاف عنػػد ا وب
ال رييفػة الػيت ن ػرت هبػا  ذت اؼبق لة اإلمليسية      ىبرج زهاة  ، يق ؿالبيت وبـر علن اعبا ح

راد زهػاة و   لػيهنع هللا يضر عنػدت  ػبد  يػه زهػاة، ف ػ  مل علػن صبيػح اؼبػ  نٌن نغنيػاد و قػرب الربية. 
 :هاة ال طر إخنبارا  لمإنساف، و  ي قب  الصياـ إ  م د خروف ا، ااؿ نل ز  الصياـ

                                                           
   وم الطرباٍل ع  عبد مل م   س  د  7
   وم الطرباٍل ع  نـ  لمة اهنع هللا يضر 7
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{ ٖٕ ٕٖإ٢ َِٗش  إ٢ َِٗشَػ َٕ  َػ َََلا ََٕس َََلا ٤ًْل  َس ٤ًْلََُع َٔ  ََُع ِٝ ََٔب ِٝ َُا٤ٔ  َب َُا٤ٔايٖظ ٛٞش٢  ٔبَضٜنا٠ٔٔبَضٜنا٠ٔ  إ٫٢إ٫٢  ُِٜشٜفُعُِٜشٜفُع  ٫٫  َٚاٜ٭ِس ٢َٚاٜ٭ِس ٢  ايٖظ ٛٞش٢اٞئف  99{{  اٞئف

    .. :ػب لػ    ػي  إىل و ذا  بد  مد  نه،  ػأا لػ  ي ػي  إىل ابمػد، ون 
نمد ابمد،   لػن  إذا  ػدث  ػذا اب ػر نف ن  ػلوسم لل ا ػد اب ػد،   ناػ ؿ  ػا ي غيفػ  مل، و  
ن     ا رػن عنػه ر ػ ؿ مل، وإف نخػذ مل  ػين  ػ  وليػدا   ػغًنا  ولػدا  هػاف نو مننػا ، بنػه ردبػا 

 وويل  هػػرَل  ليقنػػ   ػػذا يفػػ ف ن ػػرا  همػػا  ػػدث  ػػح الرفػػ  الصػػاا الػػذي نر ػػ  مل لػػه نػػ   هػػرَل
  الغالـ الذي ليهنع هللا يضر ؽبم   ات، وعند ا  ػأله الفلػيم: مل انلػت  ػذا الغػالـ  قػاؿ:          

                       إذا   ػاهلل الف ك(، و  ىبنػار يل  اب يفػ ، ون  لػ  اط ل ػت
 علن الغي   خرتت  ال ااح.

       .. :.و ب اػبًنات والربهات اليت ين رض ؽبا اإلنساف ا دنيات 
          ... : ا نلا ت مل، ور  ا مقيفاد مل، الذي   ربوا علن

           ... :  عنػػػد ا نسػػػمح هلمػػػة  صػػػيبة نظػػػ  نرػػػا  ػػػبد هبػػػًن  .. !
َراف   ط  س ؼبا  لف  هما ااؿ   : قاؿه  س

{{  َْٓا َْٓاإ٢ ٘ٔ  إ٢ ًٜٓ ٘ٔٔي ًٜٓ َْٓآ  ٔي َْٓآَٚإ٢ ٘ٔ  َٚإ٢ ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ َٕ  إ٢ٜي ََٕساُجعٛ ـَٔٝب٠١: : فكٌٝفكٌٝ. . َساُجعٛ ـَٔٝب٠١َُ َٞ؟  َُ َٞ؟ٖٔ ِِ: " : " قاٍقاٍ  ٖٔ ََِِْع ٌٓو و ََْع ٌٓٝن ٤ِٕٞ  ٝن ٤َِٕٞػ   ُِٜ٪ٔرُِٟٜ٪ٔرٟ  َػ

َٔ َٔ َٔامٝلِ٪ َٔ َٛ  امٝلِ٪ ُٗ َٜٛف ُٗ َِٝب٠١  ٜف ـٔ َِٝب٠١َُ ـٔ  :وااؿ  1010{{  َُ
َٜٛع  إ٢َراإ٢َرا  }} ِْٜك َٜٛعا ِْٜك ِِ  ٔػِظُعٔػِظُع  ا ِِٜأَذٔذٝن َِٝظَتِشٔجِعو  ٜأَذٔذٝن ًٞ َِٝظَتِشٔجِعوٜف ًٞ َٔ  ٔفآْٗأفآْٗا  ٜف ََٔٔ ـَا٥ٔٔب  َٔ ـَا٥ٔٔبامٜل  1111{{  امٜل

 ! بد وبدث لش غًن َ  ي عليش نف   نرب ا  صيبة و رفح إىل مل نل 
ؼبػاذا  ػدث يل  .... وهاف السلك الصاا إذا  دث ؽبم  بد    ذلػش يرافػح ن سػه،

 ...!؟ و يما ننبلت  يما ن رٍل مه مل .... ون   يما اص رت؟  .... ذلش؟
 .  ذا  نبيه لطيك    اللطيك 

ا  صػػػ  زمليػػػ ف ا القػػػا رة وا ػػػنمر اغبصػػػار نرم ػػػة  ا ػػػرو  ن ػػػلاب ر ػػػ ؿ مل 
                                                           

 النبصرة  م  اعب زي ع  فرير م  عبد مل  5
  و  سًن النس ن. بالفنا علـ  ا اللباب   سًنروات عفر ة، وىف  01
 .ال وا د الب از،ؾبمح روات  ريرةَ  َنا ع  00
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ن  ر، وهػان ا اػد   ػ دوا نف اغبصػار   ي يػد عػ  االاػة نايـ،  ولسػ ا   ػا  واػال ا:  ػاذا نسػينا 
 !!!   ا نبطأ علينا ال نان؟

 لمػػػا رف ػػػ ا إىل نن سػػػ م اػػػال ا: لقػػػد نسػػػينا ا ػػػن داـ السػػػ اؾ!!، ننظػػػر إىل اؼبصػػػيبة 
نس ا ا ن داـ الس اؾ!!،  ا ن د  ا الس اؾ، ونظر إلػي م ابعػداد زلنسبة ؽبم  اذا هانت؟ 

 ػػ   ػػػ ؽ اب ػػػ ار  قػػػال ا: يبػػػدوا ننػػػه فػػػاد م  ػػدد  أيهلػػػ ف اػبشػػػ ،  ػػػإذا هنػػػا مل نقػػػدر علػػػن 
 ػػػ  د،  فيػػػك دبػػػ  أيهلػػػ ف اػبشػػػ ؟!  سػػػل م ا اغبصػػػ  مػػػدوف انػػػاؿ، ؼبػػػاذا؟ عنػػػد ا راف ػػػ ا 

 .مسن  ر  ؿ مل  نن س م و ا ظ ا علن  ا   ا دوت علن القياـ
               كب  ون  النا ونو د  ومي  نا وه   ا مبلش هلل : :  

            ابعػػراؼ(057و                       ػػػاذا   نػػػا ا ف؟  الشػػػ رل(35و 
يػػذ    ػػذا اؼب ْلػػش؟ ربػػ ؿ إىل غػػًنت، إذا   ػػاب ر  ػػ     ْلػػش،  ، إنػػه عنػػد ا يسػػا ر  ػػ   نػػا نيػػ 

 ..              البداية إىل الن اية: 
         ػػذت الرو ػػنة النب يػػة القرآنيػػة لػػه:  ػػدل علػػن   ػػ  يسػػًن   

      صػػػػػلب علػػػػػي م؟  يصػػػػػل م مػػػػػ دادت ومنقػػػػػ ات،  يصػػػػػلب علػػػػػي م مل، وهيػػػػػك ي
و يصػػل م  نسػػه، و يصػػل م ملط ػػه، و يصػػل م مفر ػػه، و يصػػل م مفػػ  اػبػػًنات والربهػػات 

 ا هػػػػػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػػػػػ اؽبم: الػػػػػػػػػػػػيت ير ػػػػػػػػػػػػل ا مل  ػػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػػدت إىل عبػػػػػػػػػػػػادت، ويػػػػػػػػػػػػرضب م مل 
          .. 

ية ....ونف هب لنا    ن ػ   ػذت ال نايػة ....ونف نف هبملنا جبماؿ هبذت ا  نسأؿ مل 
هب لنا دا مػا ونمػدا   ػ  عبػادت الصػامري ، الرا ػٌن عػ   يفػر ه ا هػ  واػُت و ػٌن، ونف ي يننػا 
علن ذهرت و فرت و س  عباد ه ....ونف هب لنا دا ما  ونمدا  ا الدنيا نسنليفر  يفػر ه،  ػال 

و  ننسػػات و  نسػػ  ا عنػػه و  نغ ػػ  عنػػه نَػَ سػػا  يغيػػ  عنػػا جباللػػه وادر ػػه طر ػػة عػػٌُن و  ناػػ ، 
و  ندٌل، ونف يفػػػ ف  نػػػا دا مػػػا  علػػػن زؿ، ونف ىبػػػنم لنػػػا ا الػػػدنيا زإليبػػػاف، ونف هب لنػػػا  ي ػػػا 

 ؾبملٌن جبماؿ ن   اإل ساف، ونف ير  نا ا ا خرة إىل  را   ن   اإليقاف.
  ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِ
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  11ينبصل انصبدلنيينبصل انصبدلني  --44
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 ػػػذت ا يػػػة القرآنيػػػة الرزنيػػػة ن لػػػت إفامػػػة علػػػن  سػػػا   الصػػػاداٌن  ػػػ  ن ػػػلاب النػػػ  
اػػت  ػػ  اهتا و ظ ظ ػػا ون  اد ػػاغ امنغػػت اب ػػٌن،  ػػإف الػػن هنع هللا يضر إذا ن طلقػػت  ػػ  عقاؽبػػا، و ار 

نعماؿ اػبًن والرب وهاف ذلش   ادهتا ولذهتا ا نداد ا، وهػاف علػن ذلػش ن ػلاب ر ػ ؿ مل 
  ..... ،كبػػ  ا ف نػػدع  النػػاس ا   ا ػػم ال راعػػة، ون ػػلاب اب ػػ اؿ  ػػ  ىبرفػػ ا ال هػػاة

ال ػة  ػروبة  ػذه رة ا هنػاب هأًن  ن م ينلاي       ي ا  ػق مل،  ػح ننػه يقػح ا ـب.... 
مل،  يأي م يفػ م عنػد صبػح احملصػ ؿ  ػأال   يو ػ  السػليم واعبيػد ا  فػاف، والػذي مػه  ػبد 
ػػػػػػرج ال هػػػػػػاة  ػػػػػػ  السػػػػػػبد، و ػػػػػػذت ـبال ػػػػػػة  ػػػػػػروبة:  ا  فػػػػػػاف آخػػػػػػر، وأيي ا الن ايػػػػػػة وىب 

                                                      هيػػػك   البقػػرة(527و
 ن ػػػق  ػػػ   ػػػذا؟!  ػػػذا   يليػػػق زإلنسػػػاف ناي  هػػػاف، إنػػػه نصػػػي  اغبيػػػ اف، اف لػػػه للم ا ػػػب نو 

 ا  ق مل: للدواف  عندؾ، ن ا اإلنساف  يلناج إيل الشبد اعبيد، واد ااؿ الن  
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ْٝٚب  اي ْٝٚبٜط ٌُ  ٫٫  ٜط ٌَُٜٞكَب ّٝٚبا   إ٫٢إ٫٢  َٜٞكَب ّٝٚبا ٜط {{ٜط

22
  

ا الشػػبد الػػذي   لنػػه  ػػردود عليػػش، وأيي م يفػػ م نانػػاد اغبصػػاد  يػػ زع  نػػه علػػن   ػػذ
م ض السا لٌن، وم د ذلش  ق ؿ له زوفنه: نخرج ال هػاة، يقػ ؿ: نخرفن ػا، هيػك نخرفن ػا؟! 
ننت وز عت علن    ن ن إليش،    ننػت  سػبن ا؟!  ،  ػ  رنيػت  ػا عليػش  أخرفنػه؟!  ، 

  ي  هأًنة ونننم   لم را صبي ا .يريد نف ي يفم  ق مل، وي فد 
والناس عند اإلن اؽ وإخراج اغبق ؽ  ليلة،    ا الد ي  يذ   إىل  ذا، ويػذ   
إىل  ذا، وينلاي  علن  ذا لي قر ه، وأيي م  طاد ؽبذا    أيخذ  نه ار ػا ، وأيي عنػد ردت 

اؼبسلمٌن ن ػبان  لػك، ويباط ،  لفم ا علن اجملنمح اإل ال ب  فما  فا را  نف السلك عند 
 يق ؿ:     ذا    اإل الـ؟!  ، الن  

{{  َِ ََِسٔذ ُ٘  َسٔذ ٤ً ُ٘اي ٤ً ُِّراو  َسُج٬َسُج٬  اي ُِّراوَط {{  اٞقَتَل٢اٞقَتَل٢  َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  اِػَتَش٣واِػَتَش٣و  َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  َباَعوَباَعو  إ٢َراإ٢َرا  َط
33

  

                                                           
 ـ01/3/5102 ػ 0342   صباد ا خر 50اؼبنيا  -ال دوة  -درس الس رة ع مة ال نرب  0
  ليان  سلم والرت ذي ع  نا  ريرة  5
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و ػػم ف لػػ ا اؼبسػػلم الػػذي وبنػػار وييفػػار   هبػػد ن ػػد ي ػػرج هرمػػه، ؼبػػاذا؟! هػػاف رفػػ   ػػ  
 ػ  اؼبػاؿ،  قػاؿ لػه: مشػرط ننػش   قبوسػ  يػدي،  اؼبسلمٌن وب  نف يب ح،  طل   نه رف  ار ػا  

 قاؿ له: ؼباذا؟  قاؿ له: إلنين  أابوس  يدؾ م د ذلػش  ػ  آخػذت  نش!!.و ػ  منػا اغبػاؿ نف 
يق ؿ اؼبقرتض: و اذا نخػذت  نػش ا ػرب رن ػش ا اعبػدار، نو اذ ػ  وا ػنفب، و ػ   ػذا 

ت علػن القلػ ب، وغلقػت   ا   اؼبسلمٌن؟! ه   ذا     ػ  الشػان للمػاؿ، بف الػدنيا  ػيطر 
  نلات الن  س، ون بلت الدنيا عند نغل  النػاس نهػرب نَبوس ػم، و  ظػم  ػ ي م ومغػي م ؽبػا.

 :مل يف نػػػػػػػػ ا هػػػػػػػػذلش، ؼبػػػػػػػػا نػػػػػػػػ ؿ اػػػػػػػػ ؿ مل  لفػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػلاب  يفػػػػػػػػرة النػػػػػػػػ  ...،. 
                                      عبد مل م  نخذ  يد   آؿ عمػراف(025و

 سػػ  د ون ػػر   ػػه يبفػػ ف،  قػػال ا لػػه ؼبػػاذا  بفػػب؟ اػػاؿ: هنػػت نعنقػػد ننػػه   ي فػػد ن ػػد  ػػ  
ن ػػلاب ر ػػ ؿ مل يريػػد الػػدنيا  ػػ  ن لػػت  ػػذت ا يػػة،  ػػذت ا يػػه نعلمنػػين ننػػه ي فػػد ن س 

  رييفة دبرض    الدنيا، و   الدنيا رنس ه  خطيمة.
وهػان ا .. وهػان ا يػ اروف علػن نن سػ م.. هاف هػ  نَب ػم ا اإلن ػاؽ  ن لاب الن  

ىبرفػػػ ف  ػػػػق مل نو   ابػػػػ  نف أيخػػػػذوا  قػػػ ا م، و ػػػػ  ن يفػػػػ   ػػػػا فنػػػت ابيػػػػدي  ػػػػ   ػػػػذا 
احملصػػ ؿ، و  ي فػػد أتخػػػًن وهػػان ا  ر ػػٌن نف ىبرفػػػ ت ابػػ  نف يػػدخ  البيػػػت، الػػذي يػػػدخ  

الذي  مي ػن م البيت  ق  ا   البيت، لف   ق مل ىبرج نو      ابرض لل قراد واؼبساهٌن 
 رب ال اؼبٌن.

  زميمخ انربزميمخ انرب
وؼبا طم  ا ا اؼبنا   ال الية واؼبرا   الرااية عنػد مل، ذ بػ ا إىل  يفػرة النػ  واػال ا 

ٕٖ  }} :له:    ا اؼباؿ  ق   ل ال هاة؟  قاؿ  ٕٖإ٢ ٢ٍ  ٔفٞٔفٞ  إ٢ َُا ٢ٍاٞي َُا ٣َٛ  ٜيَرك٦اٜيَرك٦ا  اٞي ٣َٛٔط ِٖ   ايٖضٜنرا٠ٔو ايٖضٜنرا٠ٔو   ٔط ِٖ ُثر   َتر٬ َتر٬   ُثر

ٔٙ َٖٙٔٔز َِٝع  ٠ٔ ٠ٔ اٞيَبٜكَشاٞيَبٜكَش  ٔفٞٔفٞ  اي٤ٔتٞاي٤ٔتٞ  اٯ١َٜٜاٯ١َٜٜ  َٖٔز َِٝعٜي ِٕ  اٞئبٖشاٞئبٖش  ٜي ِٕٜأ َٛي٥ٛا  ٜأ َٛي٥ٛاُت ِِ  ُت َٖٝه ِِ ُُٚجٛ َٖٝه {{اٯ١َٜٜ اٯ١َٜٜ   ُُٚجٛ
4

 

ولذلش ادـ مل ا ا ية إن اؽ اؼباؿ علن إاا ة الصالة وعلن ال هاة، وذهر ال هاة  ػيت 
ونر ػات ؼبػا  ػدات اجملاعػة والقلػط  ي لم نف اغبػق ابوؿ غػًن الأػاٍل،  ػ  نف  ػيد  عمػر 

نف نف ػػ   ػػح هػػ  ميػػت  ػػ  اؼب  ػػري   ألػػه  ػػ  ال قػػراد ا ز انػػه،  ػػاذا ي  ػػ ؟ اػػاؿ: نبمػػت 
                                                                                                                                                          

  ليان الب اري ع  فامر  4
 فا ح الرت ذي والدار اطين ع   اطمة منت ايهنع هللا يضر اهنع هللا يضر 3
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 واؼبساهٌن لي  ؽبم، ؼباذا؟ بنه  ق م.
                    : لػػػػػيهنع هللا يضر  ػػػػػذا الػػػػػرب، ننفػػػػػم

   نو  ا ف ة ميت مل اغبػراـ نو ف ػة ميػت اؼبقػدس:                         البقػرة(002و 
 لف   ا الرب؟قيفية ننش  ن ذ الن ليمات اإلؽبية، ليست  ذت القيفية، ال

                         
         :اؼبػػػػاؿ وهلنػػػػا كبػػػػ  اؼبػػػػاؿ و يفػػػػرة النػػػػ   ػػػػح ننػػػػه وبػػػػ   :اػػػػاؿ لنػػػػا 
{{  َِ َِِْٔع ٍُ  ِْٔع َُا ٍُاٞي َُا ـٖأيُح  اٞي ـٖأيُحاي ٢ٌ  َََعَََع  اي ٢ٌايٖشُج ـٖأيح٢  ايٖشُج ـٖأيح٢اي {{  اي

5 
الصاا الذي يريد نف يف ف    الصاداٌن عند رب ال اؼبٌن، والذي يريػد نف يػدخ  ا 

  ا ؿ مل                                       مل يق     اؼبسلمٌن  اب  اب(54و
بف اؼبسلمٌن ين لل م اؼبنا قٌن، ومل يق  ه  اؼبػ  نٌن، لفػ  ي فػد  ػ  اؼبػ  نٌن رفػاؿ  ػدا ا 

  ا عا دوا مل عليه،  ا نو ا  م؟ اإليباف زهلل واليـ  ا خر.
 هػ  واػت ي لػم نف واإليباف زهلل دب ين   ر ة مل اؼب ر ة اليقينية الػيت ذب لػه ي نقػد ننػه ا

مل يطلح عليه ويرات، واإليباف زليـ  ا خر دب ىن نف ي ي   شغ    زإلاباؿ علػن مل ا الػدار 
ا خرة وه   ا ا الف ف ا ه  خط ا ه و فنا هغ وهب له ينذهر  ػذا ال اػت الػذي يبػادر  يػه 

ِٔ  }}::، ااؿ ا  ذا الف ف إيل الدار ا خرة  يث وفه مل  ِٔٝن َٝا  ٔفٞٔفٞ  ٝن ِْ َٝاايٗذ ِْ ْٖٜو  ايٗذ ْٖٜوٜنٜأ   ٜلش٢ْٜبٜلش٢ْٜب  ٜنٜأ

ِٚ ِٜٚأ ٣ٌو   َعرررررأبُشَعرررررأبُش  ٜأ ٣ٌو َطرررررٔبٝ ٞ   َْٞفَظررررروٜ َْٞفَظررررروٜ   َٚاِعرررررُذِدَٚاِعرررررُذِد  َطرررررٔبٝ ٞ ٔفررررر َِٛت٢  ٔفررررر َُررررر َِٛت٢اٞي َُررررر {{  اٞي
 :يَػق ػػػػػ ؿ   ع َمػػػػػَر، امْػػػػػ    وَهػػػػػافَ ، 6

َِٓتٔعررُش  ٜفرر٬ٜفرر٬  ٜأِؿررَبِرَتوٜأِؿررَبِرَتو  إ٢َراإ٢َرا  }} َِٓتٔعررُشَت ََُظررا٤َو  َت ََُظررا٤َواٞي َِٝت  َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  اٞي ََِظرر َِٝتٜأ ََِظرر َِٓتٔعررُش  ٜفرر٬ٜفرر٬  ٜأ َِٓتٔعررُشَت ـٖررٖباَحو  َت ـٖررٖباَحواي ِٔ  َُٚمررِزَُٚمررِز  اي َِٔٔرر   َٔرر

ََُشٔكررٜوو  ٔؿرٖرٔتوٜ ٔؿرٖرٔتوٜ  ََُشٔكررٜوؤي ِٔ   ٔي ََر َٚ ِٔ ََر َٝأتررٜو  َٚ َٝأتررٜوَذ ِٛٔتروٜ   َذ َُ ِٛٔتروٜ ٔي َُ الػػذي يريػد نف ي ػ ز م يفػػ  مل ويفػ ف  ػػ  ،  77{{  ٔي
ُِ  }} الصػػاداٌن ي مػػ  مقػػ ؿ ر ػػ ؿ مل عنػػد ا واػػك وظ ػػرت إىل الف بػػة واػػاؿ: ُُِٖرر َٕ  ُٖرر َٕاٜ٭ِمَظررُشٚ   اٜ٭ِمَظررُشٚ

ُِ  اٞيٜهِعَب١ٔواٞيٜهِعَب١ٔو  ََٚسٚبََٚسٚب ُُِٖ ُٖ  َٕ َٕاٜ٭ِمَظُشٚ ِٔ: : اٞيٜهِعَب١ٔو فكاٍ أبٛ رس اٞيٜهِعَب١ٔو فكاٍ أبٛ رس   ََٚسٚبََٚسٚب  اٜ٭ِمَظُشٚ ََِٔ ََ  ِِ ُِِٖ َِْت  ٔبٜأٔبٞٔبٜأٔبٞ  ُٖ َِْتٜأ َٚٞ  ٜأ ََٚٞٚٝأ   َٚٝأ

ٍَ  َٜاَٜا ٍََسُطٛ ٘ٔ؟  َسُطٛ ٤ً ٘ٔ؟اي ٤ً ٍَ  اي ٍَٜقا َٕ: : ٜقا َٕاٜ٭ٞنَثُشٚ َٛا٫و  اٜ٭ٞنَثُشٚ َِ َٛا٫وٜأ َِ ِٔ  إ٫٢إ٫٢  ٜأ ََِٔ ََ  ٍَ ٍَٜقا َٖٜهرَزاو   َٖٜهرَزاو َٖٜهرَزاو : : ٜقا َٖٜهرَزاو َٚ َٖٜهرَزا   َٚ َٖٜهرَزا َٚ الػذي 8{{ َٚ
ي ظك  اله ا اػبًن، نمقن علن اليفرورات اليت   غىن له عن ا، والبػااب    لػه إىل ر ػيدت ا 

                                                           
  ليان ام   باف ع  عمرو م  ال اص  2
  سند نضبد ع  ام  عمر  2
 فا ح الرت ذي وام   باف 7
 الب اري و سلم ع  نا ذر  7
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:          الػػػػدار ا خػػػػرة  ػػػػ  يلقػػػػن مػػػػه مل          
                     
                       : 

ولػػذلش زب اإلن ػػاؽ  ػػ  البػػاب يبشػػن نو ينلػػرؾ ... ون ػػم  ػػبد عنػػدت اإلن ػػاؽ ... 
ف  ػػػح مل، إىل   ابعظػػػم الػػػذي يػػػدخ   نػػػه نوليػػػاد مل، ون بػػػاب مل، ون ػػػ ياد مل، والصػػػادا

 را ػػ  القػػرب  ػػ  مل فػػ  وعػػال،  ػػ  ظب ػػنم عػػ  ن ػػد  ػػ  ابوليػػاد خبيػػ ؟! هيػػك يفػػ ف ويل 
رَل، و  ي قروسب     يفر ه إ  ه  هرَل، والب    ذر  نػه ا هنػاب اظبه الف وخبي ،؟! مل 

  مل:                               مل يقػػ  علػػػن ن سػػػه، لفػػ  وعػػػ  ن سػػػه(  حل(47و
ا  ديأػػه  ني يػػدؿ علػػن نف ن سػػه ن ػػهنع هللا يضر خبيأػػة  ػػيمة    ريػػد اإلن ػػاؽ، ولػػذلش يقػػ ؿ مل 

َٔ  َٜاَٜا  }}::القد ب َٔاِب َّ  اِب َّآَد ِْٔفِل  آَد ِْٔفِلٜأ ِْٔفِل  ٜأ ِْٔفِلٝأ ِٜٝو  ٝأ ًٜ ِٜٝوَع ًٜ {{  َع
9

 

  الػػػذي يريػػػد نف ينػػػاؿ ر بػػػة الصػػػاغبٌن:                            ال  ػػػػر(44و 
، وإ ػاـ الصػاداٌن يسًن علب  ذا الن ي، يفن ب ميفػروراي ه، والبػااب ين قػه ا  را ػب مل 

 :يقػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػيد  عمػػػػػػػر  ، فػػػػػػػاد مفػػػػػػػ  الػػػػػػػذي عنػػػػػػػدت،ا ذلػػػػػػػش  ػػػػػػػيد  نمػػػػػػػ  مفػػػػػػػر 
َْا  }} َََش َْاٜأ َََش ٍُ  ٜأ ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ِٕ    اي ِٕٜأ ـَٖذَم  ٜأ ـَٖذَمََْت َٛاٜفَل  ََْت َٛاٜفَلٜف ٟ   َرٔيروٜ َرٔيروٜ   ٜف ِٓرٔذ ٟ ٔع ِٓرٔذ ًٞرتُ   ََرا٫و ََرا٫و   ٔع ًٞرتُ ٜفٝك َّ : : ٜفٝك ِٛ َٝر َّ اٞي ِٛ َٝر   ٜأَبرا ٜأَبرا   ٜأِطرٔبلُ ٜأِطرٔبلُ   اٞي

ِٕ  َبٞهررش٣َبٞهررش٣ ِٕإ٢ ُ٘  إ٢ َُ٘طررَبٞكُت َّرراو  َطررَبٞكُت ِٛ َّرراوَٜ ِٛ َٜ  ٍَ ٍَٜقررا ـِررٔف  ٜفٔح٦ِررُتٜفٔح٦ِررُت: : ٜقررا ٔٓ ـِررٔفٔب ٔٓ ٍَ  ََررأيٞوََررأيٞو  ٔب ٍَٜفٜكررا ٍُ  ٜفٜكررا ٍَُسُطررٛ ٘ٔ  َسُطررٛ ٤ًرر ٘ٔاي ٤ًرر ِٝررَت  ََرراََررا: :   اي ِٝررَتٜأِبٜك   ٜأِبٜك

ًٜٔو؟ ِٖ ًٜٔو؟ٜ٭ ِٖ ًٞ    ٜ٭ ًٞٝق ُ٘و: : تُُتٝق ًٜ ُ٘ؤَِث ًٜ ٌٚ  َبٞهش٣َبٞهش٣  ٜأُبٜٛأُبٛ  َٜٚأَت٢َٜٚأَت٢  َِٔث ٌٚٔبٝه ُٙو  ََاََا  ٔبٝه َِٓذ ُٙؤع َِٓذ ٍَ  ٔع ٍَٜفٜكا َِٝت  ََاََا  َبٞهش٣َبٞهش٣  ٜأَباٜأَبا  َٜاَٜا: : ٜفٜكا َِٝتٜأِبٜك ًٜٔو؟  ٜأِبٜك ِٖ ًٜٔو؟ٜ٭ ِٖ   ٜ٭

ٍَ ٍَٜقا ُِٝت: : ٜقا ُِٝتٜأِبٜك ُِ  ٜأِبٜك ُٗ ُِٜي ُٗ َ٘  ٜي ٤ً َ٘اي ٤ً ُ٘و  اي ُ٘وََٚسُطٜٛي ًُٞت  ََٚسُطٜٛي ًُٞتٝق ٘ٔ: : ٝق ٤ً َ٘ٔٚاي ٤ً ُ٘  ٫٫  َٚاي ُٜ٘أِطٔبٝك ٤ِٕٞ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜأِطٔبٝك ٤َِٕٞػ {{ٜأَبّذا ٜأَبّذا   َػ
كب  ن     أ   10

ا ن ػػر عظػػيم   نسػػنطيح كبػػ  عليػػه، ومل يػػردت النػػ  ومل  ػػيد  عمػػر، لفػػ   ػػيد  نمػػ  مفػػر   ػػذ
 .ين ه ع  ذلش، ولف  ر ب مذلش
عػػ   عنػػد ا هػػاف ينلػػدث  ػػح اإل ػػاـ نضبػػد مػػ   نبػػ   ولػػذلش اإل ػػاـ الشػػا  ب 

الصاغبٌن، ونرم ؽبم  ن ي ـبنلك، وااؿ له:  أ عروس ش علن وا د  ن م، وذ با إىل راعػب غػنم 
ف   نضبد م   نب  هاف  نمسش مظػا ر الس ػن ه والشػري ة، والصػاغباظبه  يباف الراعب،  سيد  

ف   يرته ف الشري ة طر ػة عػٌن،  أ ػ  اإل ػاـ نضبػد نف يبنلنػه ا الشػري ة  قػاؿ: اي   الصادا
 يباف     صلب؟  قاؿ:   خػًن ا عبػد   يصػلب هلل، اػاؿ:  ػا  فػم  ػو د السػ  ؟  قػاؿ 

                                                           
 الب اري و سلم ع  نا  ريرة  5

 فا ح الرت ذي و ن  نا داود 01
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ف؟ اػاؿ: ن ػم، اػاؿ: نريػدنبا   ػا ، اػاؿ: عنػدهم اػ  عند  نـ عندهم، ااؿ: له    ي فد  ي ا 
إذا   ا ال بد ا الصالة يسود  ود ٌن  ػ  ، ون ػا عنػد   ػإذا  ػ ا الػ  ال بػد عػ   ػ  ت 

 ؟! قطح رابنه!!، هيك يف ف مٌن يد مل ويس   ع  مل 
غػًنت؟! هػذلش ن ػهنع هللا يضر اب ػر، اػاؿ  ا     هب ز نف  فلم ن د زلنلي ػ ف و رتهػه و فلػم ن ػد

: {{  إ٢َراإ٢َرا  َّ َّٜقا ٌُ  ٜقا ٌُايٖشُج ٘ٔ  ٔفٞٔفٞ  ايٖشُج َ٘ٔؿ٬ٔت ٌَ  َؿ٬ٔت ٌَٜأٞقَب ُ٘  ٜأٞقَب ٤ً ُ٘اي ٤ً ٘ٔ  اي ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ٘ٔو  َع ٢ٗ َِٛج ٘ٔؤب ٢ٗ َِٛج ٍَ  اٞيَتٜفَتاٞيَتٜفَت  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  ٔب ٍَٜقا َٔ  َٜاَٜا: : ٜقا َٔاِب َّ  اِب َّآَد ! ! آَد

ِٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢ ََِٔ ًَٞتٔفُت؟  ََ ًَٞتٔفُت؟َت ِٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َت ََِٔ ََ  َٛ َُٖٛ ِْٝش  ُٖ ِْٝشَم ٓٚرٞ؟   ٜيروٜ ٜيروٜ   َم ٓٚرٞ؟ َٔ َٔ   ٌِ ٌِ ٜأٞقٔبر ٖٞو   ٜأٞقٔبر ٖٞو إ٢ٜير َٝر١ٜ   اٞيَتٜفرتَ اٞيَتٜفرتَ   ٜفرإ٢َرا ٜفرإ٢َرا   إ٢ٜير ْٔ َٝر١ٜ ايٖثا ْٔ ٍَ   ايٖثا ٍَ ٜقرا ٌَ   ٜقرا ٌَ َِٔثر   َِٔثر

ُ٘  َؿَشَفَؿَشَف  ايٖثأيَث١ٜايٖثأيَث١ٜ  اٞيَتٜفَتاٞيَتٜفَت  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  َرٔيٜووَرٔيٜوو ٤ً ُ٘اي ٤ً ُ٘  ََٚتَعاٜي٢ََٚتَعاٜي٢  َتَباَسٜىَتَباَسٜى  اي َٗ َُِ٘ٚج َٗ ُ٘  َِٚج ِٓ َُ٘ع ِٓ {{  َع
1111 

د ااؿ له:  ا نصاب ال هػاة؟ اػاؿ: عنػد  نـ عنػدهم؟ اػاؿ: نريػدنبا ا اؼبػذ بٌن،  قػاؿ 
يفػػ ف هػػذا، وطبسػػ ف يفػػ ف هػػذا، و ا ػػة  لػػه: عنػػدهم نصػػاب اعبمػػاؿ إذا هػػاف عشػػروف صبػػال  

  نرم ػػ ف يفػػ ف هػػذا، ن ػػا عنػػد   ال بػػد و ػػا  لفػػت يػػدات  لػػش يفػػ ف هػػذا، والغػػنم إذا و ػػ
لسيوسدت و   ت، ااؿ:    عندؾ دلي ؟ ااؿ: ن مغ نم مفر الصديق ن ن مف   ػا عنػدت ومل يبن ػه 

 م  نار ت علن ذلش.  يفرة الن  
د م السػػػػبااٌن إىل مل ولػػػػذلش عنػػػػد ا  نظػػػػر إىل الصػػػػاغبٌن السػػػػامقٌن واؼب ا ػػػػري ، ذبػػػػ

وزوفنه زبدـ هلل، وهػ   ػا لػه و ػا   لػه  ذبد هل م هلل،  يا ه هلل و اله هلل ونو دت هللزػبًنات و 
  هلل فػػػػػ  ا عػػػػػالت، ي ملػػػػػ ف مقػػػػػ ؿ مل غببيبػػػػػه و صػػػػػط ات:  ر   سػػػػػ                    

                          ابن اـ(025و. 
علن هأًن    اعب   اؿ، عند ا يرل هـر الصػاغبٌن وإن ػاا م    ح ننه ي فد ن ر خ ب ىب ن

ال ػػاؼبٌن يظػػ  نف  ػػ  د القػػـ  ؾبػػانٌن، نو   ي  مػػ ف،  يػػذ   ليفػػذب علػػي م  همػػا ن ػػر ربُّ 
  ي فػػد ن ػػد  ػ  أيخػػذ  ػػيما   ػػ  الػػدنيا، وننػنم لػػ  نظػػرمت ا اجملنمػػح ذبػػدوا  ػذا عػػٌن اليقػػٌن، 

 ػػػ را  وا اغبػػػاؿ، برػػػم  إ  وينػػػ ؿ مػػػه عقػػػاب مل لغػػػًن  افػػػه  أيخػػػذ  ػػػ  الصػػػاغبٌن  ػػػيما  
ير ػدوف  ػػذت اب ػػياد ب ػ  اغبافػػة الشػػديدة وال ااػة الشػػديدة الػػذي     ػند ؽبػػم و  ننػػيهنع هللا يضر 

ل ف  نه  ذا. صوس  و  زب ؽبم وب 
يف ل م ا  سودت اؼببػارؾ، وهػان ا  والدلي  نف ن   الص ة الذي  هاف  يفرة الن  

مل يفنبػػ ف القػػرآف، ويسػػم  ف  ػػديث النػػ  ال ػػد ف، وىبػػد  ف فالسػػٌن ا  سػػود ر ػػ ؿ 
 يفػػرة النػػ ، ويشػػاره نه ا اعب ػػاد، و ن ػػرغٌن ؽبػػذا اب ػػر، والنػػ  دب اونػػة اؼبسػػلمٌن يػػ هل م 

                                                           
 هشك اب نار ع  فامر  00
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ويشرهبم ويفسي م وي  ر ؽبم ه  طلباهتم، إنساف أيه  ويشرب وه  طلبا ػه  ػ  رت  ػ  وبنػاج 
ُـٓررف١ٜٓ  أٖررٌأٖررٌ  َررَٔررٔ  سجرر٬ٟسجرر٬ٟ  إٔإٔ  }}: ول امػػ   سػػ  د همػػا ر نف يػػدخر  ػػا  ؟  ،  ػػات ن ػػد م   ُـٓررف١ٜٓاي   اي

{{  إإتََتنَٖٝنَٖٝ: :   اهللاهلل  سطٍٛسطٍٛ  دٜٓاسٜٔوفكاٍدٜٓاسٜٔوفكاٍ  بشدت٘بشدت٘  يفيف  فٛجذٚافٛجذٚا  َا وَا و
05
 

ني هي ناف    النار، بنه  قًن، السا   إذا  أؿ وفادت ا ت  ذا اليـ     هبػ ز لػه نف 
 مػػه  أخػػذت يسػػأؿ لغػػد؟!  ،  ػػيد  عمػػر رنل  ػػا ال   نػػادل علػػن إمنػػه: اي عبػػد مل خػػذت  أط

ونط مػػه، و ػػ  ا الطريػػق وفػػد الرفػػ  يسػػأؿ  ػػرة اثنيػػة،  يفػػرمه زلػػدرت واػػاؿ لػػه: إنػػش افػػر 
 ولست مسا  .

 ػإذا وفػد  ػ  ي طيػه ط ا ػا   ػال يسػأؿ  ػرة  !ا  فم اإل الـ يسأؿ    أيهػ ا ح اعب
ه الفػرَل  ػي م ىف هنامػ اثنية إ  إذا فاع اثنية، و ذا  اؿ ال قراد الصاداٌن الذي  اػاؿ مل 

:                                                       
                                                            

  ينصن  ف نرم ؾباذي  ويسأل ف، و  مد ننػت نييفػا  نف  فػ ف  أ يا   قبد ن س ..   البقرة(574و
يفػػر لػػه فبنػػة و ػػ ، !اخنػػربت ا .. طنػػ ا  هيوسسػػ ، هػػاف م ػػض الصػػاغبٌن عنػػد ا أي يػػه ن ػػد  ػػ  د وب 
نف أيهػػ  ي لػػم ننػػه لػػيهنع هللا يضر  ػػ  ال قػػراد الصػػاداٌن، بف  لػػه:  يػػا سهػػ   ػػ اي ، إذا مل يػػرضَ  ويقػػ ؿ

أي ط ػاـ   ػال   ػ عطػاايت، واإلنسػاف إذا هػاف ف عػا   الصادؽ أيه   ا وفد، ويشفر مل علن 
نو ىبنػػػربت زل طػػػاد،  ي طيػػػه  ػػػا  يسػػػر  ػػػ  اؼبػػػاؿ، إذا هػػػاف  ػػػ  يفػػػ ف ا  مػػػه هط ػػػاـ اعبنػػػة، 

 لػػم الصػػاداٌن  إنػػه يقػػ ؿ:  ػػا د ػػت نهلػػت،  ػػاذا ن ػػنح هبػػذا اؼبػػاؿ؟! و ػػاداـ اػػ ا  ػػليلا ، 
ا ليهنع هللا يضر لػه  ػأف زلصػدؽ، إلرػا ذبػارة، ،   ذذاؾ ذا اؼباؿ؟ ن ا إذا هاف يطل      ذا و آخذ 

 :لي لم  ذا    ذاؾ، ااؿ  ا  ... طن ا  واؼب      مد نف يف ف هيوسس
٢ٔ  ٔفَشاَط١ٜٔفَشاَط١ٜ  اٖتٝكٛااٖتٝكٛا  }} َٔ ٪ُُِ ٢ٔاٞي َٔ ٪ُُِ ُ٘  اٞي ْٖ ُٜ٘فإ٢ ْٖ ِٓٝعُش  ٜفإ٢ ِٓٝعُشَٜ ُٓٛس٢  َٜ ُٓٛس٢ٔب ٘ٔ   ٔب ٤ً ٘ٔ اي ٤ً {{اي

1313
  

الذي يريد نف يبلػ   را ػ  الصػاداٌن، ويفػ ف  ػ  الصػاداٌن و ػ  هم ػ  اؼبنقػٌن،   مػد 
هب د دبا  لفت يدات ا نم اب اػبًن، ليسػد هبػا خلػة احملنػاج، و افػة ال قػًن الػذي  ػ  نو   نف 

ا ن ػػهنع هللا يضر ا نيػػاج، وي يػػ  هبػػا نمل  ػػريض   هبػػد  ػػ  يبسػػان عنػػه ابمل وأيي لػػه زلشػػ اد، و ػػ  د 
 عند ا هان ا يبش ف ا ابرض هان ا ي اعب ف  ذت اؼبشاه ، ولأل ك اخن  ا ا ف.

                                                           
 .عٓ عجد   ثٓ ِطعٛد  أ ّد اإلِبَ ِطٕد 05
 والطرباٍل ع  نا   يد اػبدري فا ح الرت ذي  04
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ـ     يبلث ع  ن ػلاب اغبافػات ليقيفػي ا، هػاف ي فػد رفػ  هنا قبد       د الق
عند  ا طنطا اظبػه الشػيخ حل ر يفػاف، وهػاف  ػ  اباػرايد  ػ  ه ػر الػ ايت، وفػادت اعبػذب، 
و   ا ف له  قاـ عظيم واغبمد هلل، هاف يذ   إىل النوار ويشرتي  ػن م اب ػياد اليفػرورية، 

ويطل   نػه نف يسػًن  نػا و نػا،  ػيت يصػ  ويشًن إىل رف   ا   عرمة  نط ر ويره    ه 
، و ػػرة طػػرؽ زب ميػػت   فػػد  ػػا    إيل  فػػاف ويطػػرؽ البػػاب، ويػػرتؾ ن ػػاـ البػػاب  ػػا يلػػـ 
البيػػت زوفنػػة  لػػد ولػػيهنع هللا يضر   ػػه  ػػبد را يػػا ،  أعانػػه علػػن ذلػػش،  ػػ  د  ػػم ال قػػراد الصػػادا ف 

 ف دا مػػا  ونمػػدا  ا الػػذي  يقيفػػ ف  ػػ ا ي اؼبسػػلمٌن، واب  ػػة إذا هػػاف  ي ػػا  ػػ  د الرفػػاؿ  فػػ
،  مػػا وفػػدت ن ػػة ن يفػػ   ػػاؿ ا الػػدنيا، وينػػ ؿ علي ػػا اػبػػًن اؼبنػػ ايل  ػػ  ال ا ػػد اؼبن ػػاؿ 

 : بلث ع  ال قراد واؼبساهٌن و قيفب ؽبػم  ػ ا و م إ  وزرؾ مل ؽبػا ا هػ   ػ را، اػاؿ 
َٖر٠١   ٝقٚذَطِتٝقٚذَطِت  ٫٫  }} َٖر٠١ ٝأ َٗرا   ايٖلرٔعٝفُ ايٖلرٔعٝفُ   َٜٞأُمرزُ َٜٞأُمرزُ   ٫٫  ٝأ َٗرا ٔفٝ ُ٘   ٔفٝ ُ٘ َذك٤ر ِٝرشَ   َذك٤ر ِٝرشَ ٜل ، هػ  إنسػاف يبلػث عػ  14  {{  ِعَترع٣ ِعَترع٣ ََُتََُت  ٜل

ُُٛا  }} :و  يبلث ع  ال قًن و  اؼبسفٌن، هيك ينظر ؽبم مل، اػاؿ  ن سه  قط! ُُٛااِسَذ ِٔ  اِسَذ ََِٔ ََ  

ِِ  اٜ٭ِس ٢اٜ٭ِس ٢  ٔفٞٔفٞ ُِٝه َِِِٜشَذ ُِٝه ِٔ  َِٜشَذ ََِٔ َُا٤ٔ   ٔفٞٔفٞ  ََ َُا٤ٔ ايٖظ {{ايٖظ
15 

ف  ػػػذا البػػػاب  سػػػلف ت، و ػػػذا ن ػػػرع زب لل  ػػػ ؿ إىل  قػػػاـ   عػػػرؼ  ػػػ  د الصػػػادا
ِٝرشُ   }} :، اػاؿ ال  ػاب  الصدؽ والصديقية عنػد الفػرَل ِٝرشُ اٞيَخ ِٝرتٔ   إ٢ٜير٢ إ٢ٜير٢   ٜأِطرَشعُ ٜأِطرَشعُ   اٞيَخ ِٝرتٔ اٞيَب ٟ   اٞيَب ٟ ايٜٓرٔز   ايٜٓرٔز

ٌُ ٌُُِٜ٪ٜنرر ٘ٔ  ُِٜ٪ٜنرر ٘ٔٔفٝرر ِٝررٔت  ووىف روايػػة ننػػهنع هللا يضر:  ٔفٝرر ِٝررٔتاٞيَب َٔ  (  ُِٜغَؼرر٢ُِٜغَؼرر٢  ايٜٓررٔزٟايٜٓررٔزٟ  اٞيَب ََٔٔرر ٢ّ  إ٢ىلإ٢ىل  ايؼَٓررٞفَش٠ٔايؼَٓررٞفَش٠ٔ  َٔرر َٓا ٢َّطرر َٓا ٢َ  َطرر ٢َاٞيررَبٔع   ،،{{  اٞيررَبٔع
٢ٌ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ايشِصُمايشِصُم  }} وىف اغبديث ا خر:وىف اغبديث ا خر: ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ِٝٔت  ٜأ ِٝٔتاٞيَب ٘ٔ  ايٜٓٔزٟايٜٓٔزٟ  اٞيَب ٘ٔٔفٝ َٔ  ٜأِطَشُعٜأِطَشُع  ايظََٓخا٤ُوايظََٓخا٤ُو  ٔفٝ ََٔٔ   إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ايؼَٓٞفَش٠ٔايؼَٓٞفَش٠ٔ  َٔ

٢ّ َٓا ٢َّط َٓا ٢َ  َط ٢َاٞيَبٔع {{اٞيَبٔع
َٔ  َٜاَٜا  }} ا اغبديث القد ب: وااؿ مل ، 02 َٔاِب َّ  اِب َّآَد ِْٔفِل  آَد ِْٔفِلٜأ ِْٔفِل  ٜأ ِْٔفِلٝأ ِٜٝو  ٝأ ًٜ ِٜٝوَع ًٜ  17{{  َع

نف نفػ ف  ػن م  علن  ػ  د الرفػاؿ، نسػأؿ مل    ذت ابايت علمننا  يف  مل 
ه و را ػػيه، ونف هب لنػػا فبػػ  نصب ػٌن، ونف يطلػػق مل نيػػدينا زل طػاد، ونف ي  قنػػا لمإن ػػاؽ ا ؿبامػ

 قػػ ؿ اؼبال فػػة  يػػه الل ػػم نعػػط  ن قػػا  خل ػػا ، ونف وب ظنػػا فبػػ   قػػ ؿ اؼبال فػػة  يػػه الل ػػم نعػػط 
فبسػػفا   ل ػػا ، ونف هب لنػػا  ػػ  اؼبن قػػٌن آ د الليػػ  ونطػػراؼ الن ػػار، اؼبشػػم لٌن م نايػػة مل ا هػػ  

و لن مل علػن  ػيد    ي  الغ ار، لن عنبة الصدؽ عند الابط ار وابدوار، ال اا ٌن دو ا  ع
 .  حل وعلب آله و لبه و لم

                                                           
  ن  ام   افة ع  نا   يد اػبدري  03
 فا ح الرت ذي والبي قب ع  عبد مل م  عمرو  02
 .فامر  ديث    الأ اب هناب ا الشيخ با (اٌرزق)، ٚ د٠ث  ع  ام  عباس  واؼبرا ي  اؼبسانيد فا ح 02
 الب اري و سلم ع  نا  ريرة  07
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  11ينبصل ادلنفمني ينبصل ادلنفمني   --55
dddddddddddddddddd 

  اإلَفبق فَ سجيم اهللاإلَفبق فَ سجيم اهلل
 يه ميا    ا يا  لف   ا وبنافه اإلنساف ا دنيات،  ػ  ن فػاـُ  القرآف الفرَل مٌن  مل 

 ػػرعية  ر ػػ ا مل فػػ   ا ع ػػالت، و ػػ    في ػػات إؽبيػػة إذا   ل ػػا اإلنسػػاف هانػػت  يا ػػه  يػػاة  
ػػة يػػـ  لقػػاد مل فػػ  ا عػػالت، ت الػػدنيا، و ؿ السػػ ادة اطيبػػة ا  ػػذ وعػػرض القػػرآف الفػػرَل عبم 

، ل بػادت الصػاغبٌن ا اعبنػة وعنػدت  ػب اص اؼبػ  نٌن، اؼبقا ػات الفريبػة الػيت نعػد  ا مل 
والػػدرفات ال  بيػػة الػػيت ينال رػػا عنػػد ا ينقرمػػ ف إىل  يفػػر ه، واؼبػػنان وال طػػادات اإلؽبيػػة الػػيت 

 ابهرب. ا يـ  ر  اف مل وبظ ف هب
  ػػرح اؼب  نػػ ف مػػذلش ونخػػذوا يبلأػػ ف عػػ  ذلػػش،  ػػن م  ػػ  يبلػػث عػػ  اؼبقػػاـ ال ظػػيم 

  الػػذي يقػػ ؿ ا ن لػػه اؼبػػ ىل الػػرب الػػردوؼ الػػر يم:                             
             قيػػاد وابنقيػػاد والسػػ داد الػػذي  و ػػذا اظبػػه  قػػاـ ابوليػػاد واب يػػ نهنع هللا يضر(25و 

  ازوا مر  اف مل ونن م مل علي م هبذا الفـر و ذا اعب اد.
و ا   ىن و  خ ؼ علي م و   م وب ن ف(؟ اإلنساف اؼب    ىباؼ علن ن سػه،  ػال  اـ 
ىبػػا  ف علػػن نن سػػ م  ػػ  دخػػ ؿ النػػار، ون ػػ  اليمػػٌن ىبػػا  ف علػػن نن سػػ م  ػػ  ن ػػ اؿ يػػـ  

مة، واؼبقرم ف ىبا  ف    اغبواب ع   يفرة مل، و ػ  عػدـ اغب ظػ ة يػـ  القيا ػة القيا ة ال ظي
زلنظر إىل وفه مل، وإز ة اؼبشا دة ؽبم، بف  ذا نهرب  قػاـُ ا اإلن ػاـ واإلهػراـ ين يفػ  مل 
  مه علن ابنبياد واؼبر لٌن و   م د م    الش داد والصاغبٌن، الل م اف لنػا  ػن م نصب ػٌن: 

                                   )والقيا ة. 
و ػػلامنه  ؿ اعبنػػة و  وبظػػن مصػػلبة اغببيػػ  ابعظػػم -و ػػن م  ػػ  ىبػػاؼ نف يػػدخ

،  ػن م الرفػ  الػذي نخػذ اؼببارهٌن ا اعبنػة، وهػاف علػن ذلػش خا ػة ن ػلاب ر ػ ؿ مل 
ال فػة نذاف الصػالة الػذي نسػنمح إليػه هػ  يػ ـُ طبػػهنع هللا يضر مل رو ػه ا اؼبلفػ ت ابعلػن ولقننػه اؼب

   ػػرات، ؼب ػػا ا نػػار اؼبسػػلمٌن لنلديػػد واػػت الصػػالة، بف الصػػالة اػػاؿ  ي ػػا مل:          
                                                           

 ـ05/3/5102 ػ  0342   صباد ا خر  55 ره   غاغة  -آز البلد  - يم الشلقا ب  سود  يدي إمرا 0
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                            عػػػ   و نػػػاؾ حبػػػث علمػػػب  ػػػديث يبلػػػث النسػػػاد(014و
ا نوؿ ال اػػػت، والػػػذي اػػػاـ هبػػػذا البلػػػث ؾبم عػػػة  ػػػ    ػػػب   ػػػرص اؼبػػػ  نٌن علػػػن الصػػػالة

اؼبن صصػػػٌن ا ؾبػػػاؿ النمنيػػػة البشػػػرية،   فػػػدوا زلبلػػػث نف اإلنسػػػاف عنػػػد ا يػػػ دوسي الصػػػالة 
 ند ق عليػه اػ ل   عػد  ؽبػا و ػد  ؽبػا، وهلمػا نخ ػر واػت الصػالة ال ػت  ػذت الشػلنات وال ػت 

الصػػالة ا آخػػر ال اػػت هانػػت الشػػلنات  ػػذت القػػ ل الػػيت يسػػنمد ا ا الصػػالة،  ػػإذا هانػػت 
 :عند ا  أله  يد  عبد مل م   س  د  ؿبدودة فدا  فدا !!.ولذلش نب نا ر  ؿ مل 

ـ٠ٝ٬ٖ    ٜا سطٍٛ اهلل أٟ ايعٌُ أفلٌ؟ قاٍ:ٜا سطٍٛ اهلل أٟ ايعٌُ أفلٌ؟ قاٍ:  }} ـ٠ٝ٬ٖاي َٗا   اي َٛٞقٔت َٗا ٔي َٛٞقٔت 2{{ٔي
2  

 نأ يش ا ل ولف    ي ر  ف  ػ  نيػ  أتي، لفننػا ن ػرؼ واغبمػد هلل،  ػذت القػ ل أتي 
و ػػ  ا  يا ػػه  عبنػػة،  نوػػدد  ي يػػة اؼبسػػلم، وذبػػدد نشػػاط اؼبػػ   ،  ػػ  هب لػػه مل  ػػ  ا

الػػدنيا هأ ػػ  اعبنػػة،   يبلػػن  ػػباهبم،  يظلػػ ف  ػػباز  خالػػدي   ي ػػا نمػػدا ،  ػػال أيي علػػن ن ػػد م 
ػػاز، ونييفػػا   ػػ  وبػػا ظ علػػن الصػػالة ا وان ػػا وخا ػػة  ي  ػػا  ينلػػين  يػػه ظ ػػرت، و  يبسػػش م ف 

، ؼباذا؟ مسب  الق ل الرزنية اليت أت يه    الػدار ظ   باز  إىل نف يلقن مل  الة ال ور ي
 .اعبنانية مطريقة رزنية   وبيط هبا و  ي لم ه ن  ا إ     عل مه رب الربية 

ٕ   }}::  واظبه لللفاية ع  ا زف واظبه لللفاية ع  ا زف  ٕ ٚنرا ٌَ     شطرٍٛ اهلل شطرٍٛ اهلل يي  احٝلربٓ احٝلربٓ   ػرذٜذَ ػرذٜذَ   ٚنرا ٌَ قًٝر   ايـر  ايـر    قًٝر

: : ي٘ي٘  فكاٍفكاٍ  احلضٕ;احلضٕ;  ٚجٗ٘ٚجٗ٘  يفيف  ُٜعشفُٜعشف  جظُ٘وجظُ٘و  ََْٚرٌََْٚرٌ  ُُْْٛ٘ٛ٘يي  تغٝٓشتغٝٓش  ٚقذٚقذ  ّّٜٜٛٛ  را را   فأتاٙفأتاٙ  عٓ٘;عٓ٘;

َِٛبإ  ٜاٜا َِٛبإَث   أسىأسى  ململ  أراأرا  أْٞأْٞ  لَلَ  ٚجعوٚجعو  ٫ٚ٫ٚ  كٓشكٓش  بٞبٞ  َاَا  اهللاهلل  سطٍٛسطٍٛ  ٜاٜا  : : فكاٍفكاٍ  ##يْٛويْٛو  لٝٓشلٝٓش  َاَا  َث

  أ١٫أ١٫  ٚأمافٚأماف  اٯمش٠اٯمش٠  رنش رنش   ثِثِ  أيكاىوأيكاىو  ذت٢ذت٢  ػذٜذ٠ػذٜذ٠  َٚذؼ١َٚذؼ١  ٚاطتٛذؼتٚاطتٛذؼت  إيٝوإيٝو  اػتكتاػتكت

  ٖٖٞٞ  َٓضي١َٓضي١  يفيف  نُٓتنُٓت  اجل١ٓاجل١ٓ  دمًتدمًت  إٕإٕ  ٚأْٞٚأْٞ  ايٓبٝٝٓٔايٓبٝٝٓٔ  َعَع  ُتشفعُتشفع  أْوأْو  عشفتعشفت  ٭ْٞ٭ْٞ  ٖٓاى;ٖٓاى;  أساىأساى

  ٖررزٖٙررزٙ  تعرراىلتعرراىل  اهللاهلل  فررأْضٍفررأْضٍ  أبررذٟا;أبررذٟا;  أساىأساى  ٫٫  ٔذررنْئذررنْي  فررزيوفررزيو  أدمررٌأدمررٌ  ململ  ٚإٕٚإٕ  َٓضيتررووَٓضيترروو  َررَٔررٔ  أدْرر٢أدْرر٢

ٝٚنَي            ..اٯٜرر١اٯٜرر١ ٖٓٔبرر َٔ اي َٔرر  ِِ ٢ٗ ِٝ ًٜرر َِ اهلل َع َِْعرر َٔ ٜأ ََررَع اي٤ررٔزٜ ٍَ ٜفٝأٜٚي٦ٔررٜو  َٚايٖشُطررٛ ٛٔررع٢ اهلل  ُٜ  ِٔ ََرر ٝٚنَي          َٚ ٖٓٔبرر َٔ اي َٔرر  ِِ ٢ٗ ِٝ ًٜرر َِ اهلل َع َِْعرر َٔ ٜأ ََررَع اي٤ررٔزٜ ٍَ ٜفٝأٜٚي٦ٔررٜو  َٚايٖشُطررٛ ٛٔررع٢ اهلل  ُٜ  ِٔ ََرر َٚ

ـٖأئرنَي َٚاي ََٗذا٤ٔ  َٚايٗؼ ـٚٚذٜٔكنَي  ـٖأئرنَيَٚاي َٚاي ََٗذا٤ٔ  َٚايٗؼ ـٚٚذٜٔكنَي  َٜٚنٜف٢ ٔباهلل   َٚاي َٔ اهلل  َٔ  ٌُ َٔ ٝأٜٚي٦ٜٔو َسٔفٟٝكا َرٔيٜو اٞيٜفِل َٜٚنٜف٢ ٔباهلل ََٚذُظ َٔ اهلل  َٔ  ٌُ َٔ ٝأٜٚي٦ٜٔو َسٔفٟٝكا َرٔيٜو اٞيٜفِل ََٚذُظ

ُّا  ًٝٔ ُّا َع ًٝٔ   الػذيالػذي  و ػ و ػ   ابنصػاري،ابنصػاري،  رمػهرمػه  عبػدعبػد  مػ مػ   زيػدزيػد  مػ مػ   ململ  عبدعبد، و فن  أله ع  ، و فن  أله ع  4{{النساد(25و َع
ٍَ  ٜاٜا  }} ااؿ:ااؿ:  ابذافابذاف  نرلنرل ٍَسُطٛ َٓا  إراإراو و اهللاهلل  سُطٛ َٓاَمَشِج ِٓٔذى  ََٔٔ  َمَشِج ِٓٔذىٔع َٓرا   إىلإىل  ٔع ًٝٔ ِٖ َٓرا أ ًٝٔ ِٖ َٓا   أ َٓا اِػرَتٞك   فُرا فُرا و و إيٝرو إيٝرو   اِػرَتٞك

                                                           
 الب اري و سلم 5
دي ذهرت 4  البغ ل ون ر ابذ افو ،   سًن الأ لىب الَفْل  ع  الَ ا س
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ِٜٓف ِٜٓفَٜ َٓاَٜ َٓاُع ِٝرو   َِْشجعَِْشجع  ذت٢َٓذت٢َٓ  ػ٤ٞػ٤ٞ  ُع ِٝرو إٜي ِ و و إٜي ِ ثر َٓٓر١   يفيف  دسَجَتروٜ دسَجَتروٜ   َرٜنرِش ُ َرٜنرِش ُ   ثر َٓٓر١ اجٜل َٓرا   فهٝرف فهٝرف و و اجٜل َٓرا ٜي َٜترو   ٜي َٜترو ٔبُش٩ِ   إٕإٕ  ٔبُش٩ِ

َٓا ًٞ َٓاَدَم ًٞ ١َٓٓ  َدَم ١َٓٓاجٜل َِ اهلل         اٯ١ٜٝاٯ١ٜٝ  ٖزٖٙزٙ  فَٓضيِتفَٓضيِتو و اجٜل َِْعر َٔ ٜأ ََرَع اي٤رٔزٜ ٍَ ٜفٝأٜٚي٦ٔرٜو  َٚايٖشُطٛ ٛٔع٢ اهلل  ُٜ  ِٔ ََ َِ اهلل     َٚ َِْعر َٔ ٜأ ََرَع اي٤رٔزٜ ٍَ ٜفٝأٜٚي٦ٔرٜو  َٚايٖشُطٛ ٛٔع٢ اهلل  ُٜ  ِٔ ََ َٚ

َٚايٗؼ ـٚٚذٜٔكنَي  َٚاي ٝٚنَي  ٖٓٔب َٔ اي َٔ  ِِ ٢ٗ ِٝ ًٜ َٚايٗؼَع ـٚٚذٜٔكنَي  َٚاي ٝٚنَي  ٖٓٔب َٔ اي َٔ  ِِ ٢ٗ ِٝ ًٜ ٌُ َع َٔ ٝأٜٚي٦ٜٔو َسٔفٟٝكا َرٔيٜو اٞيٜفِل ََٚذُظ ـٖأئرنَي  َٚاي ٌُ ََٗذا٤ٔ  َٔ ٝأٜٚي٦ٜٔو َسٔفٟٝكا َرٔيٜو اٞيٜفِل ََٚذُظ ـٖأئرنَي  َٚاي ََٗذا٤ٔ 

ُّا  ًٝٔ َٜٚنٜف٢ ٔباهلل َع َٔ اهلل  ُّا َٔ ًٝٔ َٜٚنٜف٢ ٔباهلل َع َٔ اهلل  َٔ  ((6969 فًُافًُاو و ايٓظا٤ ايٓظا٤   ٞ ُٛفٔٓ ٞ ُتر ُٛفٔٓ َٓٓ    ُتر َٓٓ  اير جرا٤ٙ ٚيرذ ير٘ ٖٚرٛ ٚفر٢      جرا٤ٙ ٚيرذ ير٘ ٖٚرٛ ٚفر٢          اير

َِٓ: : كاٍكاٍفف    --ذذٜك١ ٜعٌُ فأم ٙ بٛفات٘ذذٜك١ ٜعٌُ فأم ٙ بٛفات٘ ُٗ َِٓايًٜٓ ُٗ ًٜٓ ٓٔٞ  اي ُٔ ٓٔٞأِع ُٔ ٦ِٟٝا  أَس٣أَس٣  ٫٫  ٓذت٢َٓٓذت٢َٓ  أِع ٦ِٟٝاَػ ُٙ  َػ َُٙبِعَذ ِٕ  إىلإىل  َبِعَذ ِٕأ   أ

َٞ  أيكرراٙ;أيكرراٙ; ُٔرر َٞفَع ُٔرر ُ٘  فَع َْرر ََُٜ٘ها َْرر ُ٘  اهللاهلل  فحعًرر٘فحعًرر٘و و ػررذٜذٟاػررذٜذٟا  ُذٓبررٟاُذٓبررٟا  ايررٓ ايررٓ   ُٜٔحرربُُٜٓٔحرربُٓ  فهررإفهررإو و ََٜها َََُ٘عرر َٓٓرر١ٔ  يفيف  َََعرر َٓٓرر١ٔاجٜل {{  اجٜل
3، 

هاف خا  ا     ننه   يف ف  ح ر  ؿ مل ا اغبػب الػذي يسػف   يػه ا اعبنػة، يريػد نف يفػ ف 
 .جب ار ر  ؿ مل 

و نػاؾ خػ ؼ ، ليمٌن، وخ ؼ ن ػ  القػرب والصػاغبٌن ذا خ ؼ ال  اـ، وخ ؼ ن   ا
ال  ب اد وال  ػادغ ىبػا  ف  ػ   ػ د اػباسبػة عنػد اؼبػ ت، و ػذا ن ػر يشػغ  البػاؿ، بف اػباسبػة ميػد 

 فػن ا القػرآف عػ  نػ   ور  له هان ا يسأل ف مل  س  اػبناـ، ومل  مل، وننبياد مل 
    يػػػد  ػػػ  مل يقػػػ ؿ:                             يػػػرل ن سػػػه  ػػػػ   ي  ػػػك(010و  

  انػػػا ؟ ويريػػػد نف يللػػػق الصػػػاغبٌن، هػػػ   ػػػا يريػػػدت نف ين  ػػػات  سػػػلما ، ولػػػيهنع هللا يضر  ػػػ     نػػػا  نو 
ىبػػا  ف فبػػا   -و ػػم ن ػػ  اعبػػذب  -  ػػ  د ىبػػا  ف  ػػ   ػػ د اػباسبػػة، م يفػػ م زلصػػاغبٌن ... 

م ػػت   يػػه  ػػ  ابػػ ،  ه نػػ  ؽبػػم ا ابزؿ القػػدَل، ىبػػا  ف  ػػ  السػػامقة، بنػػه ي ػػرؼ نف اب ػػر اػػد
ٕٖ  }}: اػاؿ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ًرر َ٘اي ٤ًرر ُٖررا  ََٚتَعرراٜي٢ََٚتَعرراٜي٢  َتَبراَسىٜ َتَبراَسىٜ   اي ُٖرراٜي ًٜرلَ   ٜي ًٜرلَ َم َّ  َم َّآَد ِٔ  ٜقررَبَضٜقررَبَض    آَد َِٔٔرر ٘ٔ   َٔرر َٓٔتر ٘ٔ ٔطٝ َٓٔتر ٢ٔ  ٔطٝ ِٝ ٢ٜٔقِبَلررَت ِٝ   ٜقِبَلرر١ٟٜقِبَلرر١ٟ  ٜقِبَلررَت

ٔ٘ ٔٓ ُٝٔ َٝ ٘ٔٔب ٔٓ ُٝٔ َٝ ٙٔ  َٜٚقِبَل١َٟٜٚقِبَل١ٟ  ٔب َٝٔذ ٙٔٔب َٝٔذ ٍَ  اٝ٭ِمَش٣واٝ٭ِمَش٣و  ٔب ٍَٜفٜكا ٤ًٔزٟ  ٜفٜكا ٤ًٔزٟٔي ٘ٔ  ٔي ٔٓ ُٝٔ َٝ ٘ٔٔب ٔٓ ُٝٔ َٝ ١ٖٔٓ  َُٖ٪٤ٔ٫َُٖ٪٤ٔ٫: : ٔب ًَٞح ١ٖٔٓٔي ًَٞح ٍَ  ٝأَبأيٞوٝأَبأيٞو  ٫َٚ٫َٚ  ٔي ٍََٜٚقا ٤ًٔزٟ  َٜٚقا ٤ًٔزٟٔي   ٔي

ٙٔبٔٔب َٙٔٝٔذ ٖٓاس٢  َُٖ٪٤ٔ٫َُٖ٪٤ٔ٫: : اٝ٭ِمَش٣اٝ٭ِمَش٣  َٝٔذ ٖٓاس٢ٔيً ِٖ  ٝأَبأيٞوٝأَبأيٞو  ٫َٚ٫َٚ  ٔيً ُِٖث ِِ  ُث ُٖ َِِسٖد ُٖ ًٞٔب  ٔفٞٔفٞ  َسٖد ًٞٔبُؿ َّ  ُؿ َّآَد ِِ  آَد ُٗ ِِٜف ُٗ َٕ  ٜف َٓاَطًٝٛ َََٕٜت َٓاَطًٝٛ ٢ًٜ  ََٜت   َرٔيٜوَرٔيٜو  َع٢ًَٜع

َٕ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢ َٕاٯ {{  اٯ
5 

 :  ولػػػػػػػػػػذلش اػػػػػػػػػػاؿ لنػػػػػػػػػػا مل                                          
              ػػ  يسػػنطيح نف يفشػػك  ػػذت اؼب يفػػلة؟ إذا هانػػت اعبنػػة م ػػد   ػػ د(017و 

 ناد السم ات و نػاد ابرض و نػاد الشػمهنع هللا يضر والقمػر والنوػـ  والف اهػ  وهػ  الػدنيا،  فيػك 
يف نػػ ف خالػػدي   ي ػػا  ػػا دا ػػت السػػماوات وابرض؟!   يفػػلة ربنػػاج إىل  ػػنان القلػػ ب  ػػ  

 ٍل هال ه اؼبفن ب.  ا ي لوسمنا عالـ الغي ب     يف   ييفه 
                                                           

  ل وغًن ا منصرؼ--و  سًن الراز الفناب علـ  ا اللباب   سًن 3
  سند الب ار ع  نا    ن  2
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                                                  بنه  نػاؾ   ابنبيػاد(010و
ٕٖ  }} ويق ؿ: هما وبفب اغببي   ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ًَٜل  اي ًَٜلَم ًَٞل  َم ًَٞلاٞيَخ ِِ  اٞيَخ ُٗ ًٜ ِِٜفَحَع ُٗ ًٜ َُر١ٕ   ٔفٞٔفٞ  ٜفَحَع ًٞ َُر١ٕ ٝظ ًٞ ِٔ   ٜفٜأَمرزَ ٜفٜأَمرزَ   َٚأذرَذ٠ٕو َٚأذرَذ٠ٕو   ٝظ ِٔ َٔر   َٔر

ٔٙ ُْٙٔٛس٢ ُٙ  ُْٛس٢ ُٜٙفٜأٞيٜكا ٢ًٜ  ٜفٜأٞيٜكا ٢ًَٜع ًٜٞو  َع ًٜٞؤت ١َُٔو  ٔت ًٞ ١َُٔوايع٥ ًٞ ِٔ  ايع٥ َُ ِٜٔف َُ ُ٘  ٜف ُٜ٘أَؿاَب ُٓٗٛس  ٜأَؿاَب ُٓٗٛساي َِٖتَذ٣و  اي َِٖتَذ٣وا ِٔ  ا ََ َِٚٔ ََ َٚ  ُٙ ٜٜٛأ ُٜٙأِم ٜٜٛأ ٌٖ   ٜأِم ٌٖ َك {{َك
6 

   ذت نن اع اػب ؼ زلنسػبة لل بػاد، نسػأؿ نف نفػ ف ا نعلػن  ػذت اؼبقا ػات عنػدت 
  ونف نف ف فب  ي قاؿ ؽبم:                          الرضب (32و. 

                           اإلنساف وب ف علن َ  ؟ علن غػًنت،  ي نهنع هللا يضر(25و
ؼب ػا ن ػاط ابعػداد زلغػار مل   ي اؼ علن ن سه ووب ف علن غػًنت، ولػذلش  ػيد  نمػ  مفػر 

همػػا نخػػرب   ،  قػػاؿ لػػه النػػ  يفػػ  خا  ػػا  علػػن ن سػػه ولفػػ  هػػاف خا  ػػا  علػػن ر ػػ ؿ مل 
  القرآف:                                  مل يق  له و  زبك( بنػه ..  الن مة(31و

 .غًن خا ك علن ن سه، ولفنه خا ك علن ر  ؿ مل 
 أ ػػ  ال  يػػة يريػػدوف نف يطممنػػ ف علػػن زوفػػاهتم وعلػػن نو د ػػم وعلػػن ن بػػاهبم نرػػم 

،  ي  طػػي م مل ويػػبلغ م اؼب ػػين ا يم  ػػيف ن ف    ػػم ا فنػػة الن ػػيم ا فػػ ار الػػردوؼ الػػر 
    ذلش، وهب ل م    ن    ذا اؼبقاـ:                        ي نهنع هللا يضر(25و 

  ثبة انصذلخثبة انصذلخ
هيك ينال ف  ذا اؼبقاـ؟ القرآف الفرَل  ػر ع وو  ػان ابعمػاؿ واب ػ اؿ الػيت إذا  شػب 

 يم.اإلنساف  ي ا هاف    ن    ذا اؼبقاـ ال ظ
الباب الذي  نله لنا الرضب  وي بلوس  إىل  ػذا اؼبقػاـ زب الصػداة واإلن ػاؽ ا  ػبي  مل 

 :                               
                          البقرة(520و 

الننميػػة الرزنيػػة للصػػداات الػػيت ن طي ػػا لل قػػراد واؼبسػػاهٌن،  ػػ   ي  روس نػػا رب ال ػػ ة 
نرل ادر  فسبنا،    عند  ا الػدنيا هل ػا منػش ي  طػب ال ا ػدة  ػب ما ة ا اؼبا ػة؟!  ، لفػ  

   ناؾ منش  وا د   قط يق ؿ  يه مل:                             النل (52و. 
                                                           

 نقاد ن   السنة واعبماعة لأللفاٍل عبد مل م  عمرو  رح ن  ؿ اع 2



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 يٍ سٌسح انجمشح (274: 260اآليبد )رفسري        ( 63 )                                                   : ينبصل ادلنفمني  5

ؼبػػػا ع ػػػرج مػػػه إىل السػػػماوات نروت  رهػػػ  الننميػػػة اعبنانيػػػة للصػػػداات  و يفػػػرة النػػػ  
الدني ية الػيت ينصػدؽ هبػا اؼبسػلم ف لي روس نػا نف  ػذت السػب ما ة  ػب اغبػد ابدٌل، ولػذلش اػاؿ 

ييفػػػاعك ن ػػػ ا ا   يفػػػاع ة،  ػػػذ    يفػػػرة  البقػػػرة(520و  :          مل 
٢ًٜ  ٜفٜأَت٢ٜفٜأَت٢    }}الننميػة: الن  لًنل  ٢ًَٜع ٣ّ  َع ِٛ ٣ّٜق ِٛ َٕ  ٜق ََِٕٜضَسُعٛ ٣ّو  ٔفٞٔفٞ  َِٜضَسُعٛ ِٛ ٣ّوَٜ ِٛ َٜ  َٕ ـُُذٚ َِٜر ََٕٚ ـُُذٚ َِٜر ٣ّو  ٔفٞٔفٞ  َٚ ِٛ ٣ّوَٜ ِٛ َُرا   َٜ ٤ً َُرا ٝن ٤ً ـَرُذٚا   ٝن ـَرُذٚا َذ   َذ

َُا  َعاَدَعاَد َُاٜن َٕو  ٜن َٕوٜنا ٍَ  ٜنا ٍَٜفٜكا ٞٗ  ٜفٜكا ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ٌُو  َٜاَٜا    ::  اي ٌُؤجِبش٢ٜ ٍَ  َٖ٪٤٫؟َٖ٪٤٫؟  ََََٔٔ  ٔجِبش٢ٜ ٍَٜقا َُُحا  َُٖ٪٤ٔ٫َُٖ٪٤ٔ٫: : ٜقا َُُحااٞي َٕاٞي َُٕٖٔذٚ ٢ٌ   ٔفٞٔفٞ  ُٖٔذٚ ٢ٌ َطرٔبٝ   َطرٔبٝ

٘ٔو ٤ً ٘ٔواي ٤ً ُِ  ُتَلاَعُفُتَلاَعُف  اي ُٗ ُِٜي ُٗ ١َٝٓ  ٜي ١َٝٓاٞيَرَظ ٢ِ  اٞيَرَظ ٢ِٔبَظِبٔع ََا  ٔكِعٕفؤكِعٕفو  ا١ٔ٥َا١ٔ٥َ--ٔبَظِبٔع ََاَٚ ِْٔفٝكٛا  َٚ ِْٔفٝكٛاٜأ ِٔ  ٜأ َِٔٔ َٔ  ٤ِٕٞ ٤َِٕٞػ َٛ  َػ ُٗ َٜٛف ُٗ ُ٘   ٜف ًٔٝف ُ٘ ُِٜخ ًٔٝف {{ُِٜخ
هلما ،  7

  صػػػد عػػػاد همػػػا هػػػاف ومل أيخػػػذ وانػػػا  لل راعػػػة و  للػػػري و  للنسػػػميد و  للػػػرش ولفػػػ  علػػػن 
 ة اإلنسػػػاف الػػػذي نن ػػػق الن قػػػة طلبػػػا  ؼبر ػػػاة ا  ػػػلي... الػػػدواـ، ونيػػػ  يػػػذ    ػػػذا الػػػ رع؟

، و ػػ  يسػػنطيح ن ػد  نف وبسػػ   ػػذت  ػػذت اغبسػبة ا ال ػػامل ال لػػ ي نو السػػ لب؟! الػرضب  
ٖٓراسَ   اٖتٝكرٛا اٖتٝكرٛا   }} : ، و ذا اب ر إىل يـ  القيا ة، ولذلش اػاؿ  ٖٓراسَ اي ِٛ   اي ِٛ َٜٚير ُِرَش٠ٕ   ٔبٔؼرلٚ ٔبٔؼرلٚ   َٜٚير ُِرَش٠ٕ َت {{  َت

و ػ  ، 8
نهلػػت نصػػك سبػػرة ووفػػدت  قػػًنا   أعطينػػه ي فػػد  ػػ  ينصػػدؽ منصػػك سبػػرة؟!    ػػانح، ي ػػين 

 :النصك ا خر، وااؿ 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ َ٘اي٤ً َُٝشٚبٞ  اي٤ً َُٝشٚبٜٞي ِِ  ٜي ِِٜ٭َذٔذٝن َُِش٠ٜ  ٜ٭َذٔذٝن َُِش٠ٜايٖت ١َُٜ  ايٖت ١ََُٜٚاي٥ًٞك َُا  َٚاي٥ًٞك َُاٜن ِِ  َُٜشٚبَُٜٞشٚبٞ  ٜن ِِٜأَذُذٝن ُٙ  ٜأَذُذٝن ٖٛ ًٝ ُٜٙف ٖٛ ًٝ ِٚ  ٜف ِٜٚأ ُ٘و  ٜأ ـًٜٔٝ ُ٘وٜف ـًٜٔٝ   ٜف

َٕ  َذٖت٢َذٖت٢ ََٕٜٝهٛ ٌَ  َٜٝهٛ ٌََِٔث {{  ٝأُذٕذٝأُذٕذ  َِٔث
9

 

ف  ػػػ   ف والصػػػادا  ، والصػػػاغبولػػػذلش  ػػػذا البػػػاب افػػػر  يػػػه ن ػػػلاب ر ػػػ ؿ مل 
م ػػد م إىل ي  نػػا  ػػذا، و ػػ  البػػاب ال ظػػيم الػػذي ي ػػنان لمإنسػػاف ابمػػ اب، وير ػػح عػػ  البػػه 

ولػػذلش  ػػذا زب عظػػيم  ػػ  علػػن ال ػػ ر ...  اغبوػػاب وي دخلػػه  ػػ را  إىل  يفػػرة النػػ اب 
 نم اب ني   ذا اؼبقاـ، و اذا وبناج؟

 :وبناج إىل آداب مي ن ا لنا ا ا ايت الفرَل ال  اب 
                                ػ  اذا

        ؽبم؟     ...:واؼبقاـ 
                . 

                                                           
 هتذي  ا اثر للطربي وهشك اب نار ع  نا  ريرة  7
 الب اري و سلم ع  عدي م   امت  7
 - سند نضبد وام   باف ع  عا شة اهنع هللا يضر 5
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  آداة إخشاج انصذلبدآداة إخشاج انصذلبد
عند إخراج الصداة عدـ اؼبَ  وابذل، واؼب ُّ ي ين اؼب ايرة، نعايرت دبػا نعطينػه  ن م  بد

له، ننت    طب هلل وليهنع هللا يضر ب د،  ل  ن يػت نف    طػب ال قػًن  سػيف ف نفػرؾ مسػيط، لفػ  إف 
 :نردت ابفر الفبًن  نف ف النية هلل، ااؿ 

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ـَٖذٜق١ٜ  إ٢ ـَٖذٜق١ٜاي ٘ٔ  َٜٔذَٜٔذ  ٔفٞٔفٞ  َتٜكُعَتٜكُع  اي ٘ٔاي٤ً ٌَ  اي٤ً ٌَٜقِب ِٕ  ٜقِب ِٕٜأ ـَٖذم٢  َٜٔذَٜٔذ  ٔفٞٔفٞ  ٜكَعٜكَعتََت  ٜأ ُُ ـَٖذم٢اٞي ُُ ٘ٔ  اٞي ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ {{  َع
1010

  

ا، ؼبػػا ظب نػػا  ػػذا ر ػػن مل عن ػػا والسػػيدة  اطمػػة ر ػػن مل عن ػػوهانػػت السػػيدة عا شػػة 
 ػػض الصػػلامة اؼببػػارهٌن ظبػػح  يفػػرة النػػ  مو ننػػا    طػػراف اؼبػػاؿ ابػػ  النصػػدؽ مػػه، اغبػػديث ها

َُٝذ  }} يق ؿ: َُٝذاٞي َٝا  اٞي ًٞ َٝااٞيُع ًٞ ِْٝش  اٞيُع ِْٝشَم َٔ  َم ََٔٔ َٝٔذ  َٔ َٝٔذاٞي ٢ًٜ   اٞي ٢ًٜ ايٗظٞف {{ايٗظٞف
 فاف عند ا ي طب ال قًن هب   يدت ربت  ،11

يد ال قًن، ويد ال قًن  ػب ال  ليػا،  قػال ا لػه: ؼبػاذا؟  قػاؿ: بٍل نعطيػه  ػيما   ػ  الػدنيا، ولفنػه 
 م  الذي ي طػب نهأػر ننػت نـ د له و  عد له    ابفر والأ اب، ي طيين ا ا خرة  ا    

 غػػػػين و    ػػػػأم   ػػػػ  فػػػػ ع، لفنػػػػه ي طيػػػػش:ال قػػػػًن؟ ننػػػػت   طيػػػػه  بػػػػال  اليلػػػػة نو هأػػػػًنة      
                                             الف ك(32و. 

 اإلنسػػاف إذا نراد نف ي ػػ ز هبػػذا اؼبقػػاـ وبػػرص علػػن ننػػه   يبػػ  و  ي ػػاير  قػػًنا  دبػػا آات، 
ل  ػػبد   ي ػػنان  ػػات ن ا ػػه نو ن ػػاـ غػػًنت إذا نعطػػات  لػػبهنع هللا يضر نو  أهػػ  نو ناثث نو عػػالج، نو ن

ٕٖ  }}  ذ ر    ذلش  قػاؿ: وي ايرت دبا نعطات له،  إف الر  ؿ  ٕٖإ٢ ٢ٌ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اإل٢ِبٜكا٤َاإل٢ِبٜكا٤َ  إ٢ َُ ٢ٌاٞيَع َُ   ٜأَػرذٗ ٜأَػرذٗ   اٞيَع

َٔ ََٔٔ ٢ٌو  َٔ َُ ٢ٌواٞيَع َُ ٕٖ  اٞيَع ٕٖإ٢ ٌَ  إ٢ ٌَايٖشُج ٌُ  ايٖشُج َُ َِٝع ٌُٜي َُ َِٝع ٌَ  ٜي َُ ٌَاٞيَع َُ ُٝٞهَتُب  اٞيَع ُٝٞهَتُبٜف ُ٘  ٜف ُٜ٘ي ٌْ  ٜي َُ ٌَْع َُ ٍْ  َؿأيْحَؿأيْح  َع ُُٛ ٍََِْع ُُٛ ٘ٔ  ََِع ٘ٔٔب   َُٜلٖعُفَُٜلٖعُف  ايٚظٚشايٚظٚش  ٔفٞٔفٞ  ٔب

ُٙ ُٜٙأِجررُش ٍُ  ٜفرر٬ٜفرر٬  ٔكررِعٟفاؤكررِعٟفاو  َطررِبٔعنَيَطررِبٔعنَي  ٜأِجررُش ٍَُٜررَضا ٘ٔ  َٜررَضا ٘ٔٔبرر ُٕ  ٔبرر ٜٛا ِٝ ُٕايٖؼرر ٜٛا ِٝ ُٙ  َذٖترر٢َذٖترر٢  ايٖؼرر َُٜٙررِزٝنَش ٖٓرراغ٢  َٜررِزٝنَش ٖٓرراغ٢ٔيً ُ٘  ٔيً َٓرر ًٔ ُِٜع َُٚ٘ َٓرر ًٔ ُِٜع   ٜفُتٞهَتررَبٜفُتٞهَتررَب  َٚ

ُ٘و َُٝت ُ٘وَع٬ْٔ َُٝت َُِر٢  َع٬ْٔ ُٜ َُِر٢َٚ ُٜ ٙٔ   ٔبَلٔعٝٔفٔبَلٔعٝٔف  َٚ ٔٙ ٜأِجرش٢ ٘ٔو   ٜأِجرش٢ ٘ٔو ٝنِّر ِٖ   ٝنِّر ِٖ ُثر ٍُ   ٫٫  ُثر ٍُ َٜرَضا ٘ٔ   َٜرَضا ٘ٔ ٔبر ُٕ   ٔبر ٜٛا ِٝ ُٕ ايٖؼر ٜٛا ِٝ ُٙ   َذٖتر٢ َذٖتر٢   ايٖؼر ُٙ َٜرِزٝنَش ٖٓراغ٢   َٜرِزٝنَش ٖٓراغ٢ ٔيً   ٔيً

١َٜٝو ْٔ ١َٜٝوايٖثا ْٔ ُٜٔرٗب  ايٖثا ُٜٔرٗبَٚ َٚ  ِٕ ِٕٜأ ََُذ  ُِٜزٜنَشُِٜزٜنَش  ٜأ ُِٜر ََُذَٚ ُِٜر َٚ  ٔ٘ ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ َُِر٢  َع ُٝ َُِر٢ٜف ُٝ َٔ  ٜف ََٔٔ َٔ   ١َٔٝ ١َٔٝ اٞيَع٬ْٔ {{اٞيَع٬ْٔ
12 

و ذا  ا وبدث  ح هأًن    اعب اؿ ا  ذا ال  اف،  ي م  ال م      نٌن وهبلػهنع هللا يضر  ػح 
اػػـ  ينسػػػا روف،  يظػػ  الشػػػيطاف   ػػػه  ػػ  يقػػػ ؿ: ن    لػػت  ػػػح  ػػػالف هػػذا وهػػػذا ويفشػػػك 

 السر، الذي مينه ومٌن    ت.
                                                           

 الرب والصلة  م  اعب زي ع  عا شة اهنع هللا يضر 01
  الب اري و سلم ع  ام  عمر 00
     اإليباف للبي قب ع  نا الدرداد ق 05
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        ذل ي ػػين ننػػين نهشػػ ه ون يفػػله ونعطيػػه ن ػػاـ النػػاس، ونخػػرج اؼبػػاؿ واب
 ااؿ: ونا ؿ له: خذ اي  الف،  ح نف  يفرة الن  

{{  ٌُ ٌُٜفِل ١َٔٝ  َؿَذٜق١َٔؿَذٜق١ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ايٚظٚشايٚظٚش  َؿَذٜق١َٔؿَذٜق١ٔ  ٜفِل ١َٔٝاٞيَع٬ْٔ ٢ٌ  اٞيَع٬ْٔ ٢ٌٜنٜفِل ٢ٌ  َؿ٠ٔ٬َؿ٠ٔ٬  ٜنٜفِل ِٝ ٤ً ٢ٌاي ِٝ ٤ً َٗاس٢  َؿ٠ٔ٬َؿ٠ٔ٬  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اي ٖٓ َٗاس٢اي ٖٓ {{  اي
1313

  

هٌن الػػػذي  هػػػان ا يبشػػػ ف علػػػن  ػػػذا  لسػػػَم   ربػػػا ظ علػػػن  ػػػداة السػػػر هالصػػػلامة اؼببػػػار 
هاف ين قػد ال قػراد واؼبسػاهٌن ا الليػ ، يػرتؾ ايػاـ الليػ  ويبلػث   الن ي؟!  يد  نم  مفر 

م  افاهتم، وين   ػن  ػال ي ر  نػه! ع  ال قراد واؼبساهٌن ا الأ لث ابخًن    اللي  ويقيفب ؽب
هػػاف  ػػ  ابغنيػػاد، وهػػاف عنػػدت م ػػد ا  ػػات و  و ػػيد  زيػػ  ال امػػدي  مػػ  اإل ػػاـ اغبسػػٌن ... 

خدـ ونو د هأًنوف،  لما غس ل ت وفدوا ا ظ رت  يما  هأنه هاف ي م  عن ا  ،  سأل ا    نيػ  
 ذا؟  لم ي ر  ا، وم ػد  ػرتة اصػًنة وفػدوا االاػٌن عا لػة ا اؼبدينػة اؼبنػ رة إنفشػ  ا ون ػبل ا 

 ا :هػػاف أي ينػػا رفػػ   ا الليػػايل غػػًن   هبػػدوف اػػ ا ،  سػػأل  م: هيػػك هنػػنم   يشػػ ف؟  قػػال ا صبي
ومل يفػ   نػػاؾ ننػػ ارا  ا الطراػػات و  غػًنت،  ػػ  السػػراج الػػذي   - ػػ    ي ر ػػ ت  -القمريػة 

هان ا يسنيفيم ف مه هان ا ي ط م نه عند ن   م، وأيي  ا ال  ف اؿ دايق، و  ػه وعػاد مػه ظبػ ، 
زلبػػػاب؟ ويسػػػم نا ييفػػػح  ػػػا   ػػػه  و  ػػػه   ػػػر ة هبػػػا  ػػػاؿ، ويطػػػرؽ البػػػاب،   نػػػد ا يق لػػػ ف:  ػػػ 

 ويذ  .
هػػاف ي ػػ ؿ االاػػٌن عا لػػة و  ي لمػػ ف  ػػ  الػػذي يبػػ رم، و   ػػ  الػػذي ي ػػ ؽبم، و   ػػ  

ليلظػن هبػذا ابفػر ال ظػيم واؼبقػاـ  الذي أيي هبذا اػبًن ؽبم، ؼبػاذا؟  ػ  ي مػ   ايت مل 
 .البقرة(525و               الفرَل ويف ف    الذي : 
   :    ا اإلن ػػػػػاؽ، ونف  نلػػػػػرل الطيػػػػػ   قػػػػػاؿ  ولػػػػػذلش نب  نػػػػػا مل 

              ذبم  ػػا  ػػ  اغبػػراـ و قػػ ؿ: ن صػػدؽ هبػػا،  البقػػرة(527و
نو نمػػػين هبػػػا قبػػػ  إ  طيبػػػا !  طيػػػ     يو ػػػ   ن ػػػح الصػػػداة نف  فػػػ ف  ػػػ  اغبػػػراـ؟  ، بف مل

  مد نف يف ف    ن  وس اغبالؿ. ح للمسود نف ي بىن     راـ؟  ، سودا ، و   ين 
إذا    مػػد ونف نربػػرل نو   ا الصػػداة نف  فػػ ف  ػػ   ػػالؿ، نو فبػػا نخرفػػه هلل لنػػا  ػػ  

            ابرض:                 
               إذا هنت  أ خرج زهاة ال رع نو ن خرج  البقرة(527و

                                                           
 السادس عشر    اؼبشي ة البغدادية با طا ر السل ب و    اإليباف للبي قب ع  عبد مل م   س  د  04
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 ػداة  ػػ  الػ رع  يفػػ ف  ػػ  اب ػياد الػػيت ن ب ػا، و  نخنػػار الػػ رع الػذي   يصػػلان لآلد يػػٌن 
ت علػن ال قػراد واؼبسػػاهٌن، لفػ    مػد ونف يفػػ ف  ػ  الػ رع الطيػػ  بف مل وناػ ؿ ؽبػم: وزعػػ  

 طي     يقب  إ  طيبا .
               البقرة(527و: 

 .. عػ  ذلػش  ن ػا  مل .......  الذي    ر ن مه لن سػش  فيػك   طيػه لغػًنؾ؟!
 :..... وو ح لنا ا داب

 و  : نف يف ف اإلن اؽ    اغبالؿ الطي .ن
 اثنيا : نرتؾ اؼب ايرة.

 اثلأا : نرتؾ الرايد و   الظ  ر والسم ة.
 .رام ا : نف ن م   ذا ال م  طلبا  ؼبر اة مل 

                              
 نييفا     ذا و  ذاؾ. .... البقرة(523و

اإلنساف علن  ذا ال  د وهانت الصداة هبذا اؼبن اج اإلؽبب القرآٍل  يف ف لػه  إذا  ار
            ابفػػػر ال ظػػػيم الػػػذي ن ػػػر  إىل م يفػػػه ولػػػه  ػػػذا اؼبقػػػاـ الفػػػرَل: 

    ،،   ػإذا را ػات مل و بػػات ونعطػات ير قػب إىل  قػػاـ نعظػم و ػ  الػػذي دخػ   يػػه 
  ونر ػػات، و ػػذا ا آخػػر  ػػ رة الليػػ :  الصػػديق                              

                                            ي طيػػػػػه مل   يريػػػػػدت  ػػػػػ  هػػػػػ   ػػػػػا
، و قاـ نعظم،  يػه ورااػة غبيفػرة اؼبصػط ن    ، الػذي اػاؿ لػه مل: ير ن، و ذا  قاـ نهـر

                      اليفلن2و) 
نف هب لنا    عبادت اؼبن قٌن الباذلٌن اؼب طٌن ل فػه مل، الػذي    يريػدوف  نسأؿ مل 

ل عمػػػُ  إ  وفػػػه مل، ونف يرزانػػػا ابدب الػػػذي نوردت ا   عمػػػاؽبم غػػػًن ر ػػػات، و  يبغػػػ ف  
 ؿ مل، هنػػػػاب مل، وابدب الػػػػذي مي نػػػػه ر ػػػػ ؿ مل، وابدب الػػػػذي هػػػػاف عليػػػػه  ػػػػلامة ر ػػػػ

 ف    م د م إىل يـ  الدي .وابدب هاف عليه الصاغب  
  ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِ
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  1414فمنيفمنيأىم االسزسمبق نهصذلخ ًخضاء ادلنأىم االسزسمبق نهصذلخ ًخضاء ادلن
نننب ػػػح ا ايت الػػػيت زبػػػصُّ اب ػػػ ياد  ػػػ   كبػػػ  م يفػػػ  مل  -بسػػػمميحرلا نمحرلا هللا  

 ي ػػػا نو ػػػا  م، وزاد ا  عبػػػاد مل، والصػػػاغبٌن واب قيػػػاد  ػػػ  خلػػػق مل، والػػػذي  مػػػٌن  مل 
ف البياف  بٌن   اؽبم عند مل  ػ  هػرَل ابفػر وعظػيم اعبػ اد، و ػنأخذ ا مرت يػ  اؼبصػلك إىل ن

ف ا  ػػذا ال  ػػاف، عل نػػا ن يػػد   علػػن  ػػرح  ػػذت اب ػػ اؿ لينوم ػػ  هبػػا اؼب  نػػ ي يننػػا اؼب ػػٌن 
و ػػػلامنه ابفػػػالد ال ظمػػػاد،  فانػػػت ا ايت الػػػيت ربػػػدانا  الػػػ    ال ا ػػػ غ ز ػػػ  اغببيػػػ  

وط  نػػا   ؽبػػا و ػػ ؿ   اني ػػا ا الػػدرس السػػامقغ آيػػة اإلن ػػاؽ، وو ػػلنا  ي ػػا ميػػاف مل الػػذي 
 .ن   اإلن اؽ ليف ن ا علن سباـ ابخالؽ وير ق ا  ينال ا ر ا الفرَل اػبالؽ ند ب مه 

        نفػػػػػػػػػػػػػػػػػر م  ف:  ومػػػػػػػػػػػػػػػػػٌن  مل              
   و ر نا ا ا البداية رب ي ا  ؼب  يريد نف يف ف    ن    ذت ا ية. البقرة(525و 

ػػالت  مػػٌن ا ايت وم يفػػ ا ي ػػين الرمػػح هلػػه يفػػاد يفػػ ف ا  ػػذا اؼب ػػىن اإلؽبػػب  و نػػاؾ  س
اؼبن قٌن ميا       ان ؼب  يف ف إن اا م؟  ػح نف مل  الفرَل ال ظيم، وم د ا  با رة  زاد مل 

  :مٌن  الصداات واليت  ب ال هػاة                                           
                                                                      

             مٌن   ذت اب ناؼ الأمانية اليت ذب  ؽبا ال هاة. الن مة(21و 
  ا  ػذت ا ايت الػيت مػٌن نيػدينا ا ف علػن  ػنُك  ػن م و ػ  الصػنك ره   لف  مل 

ابوؿغ ال قػػػراد،  َمػػػػ  ال قػػػػًن ابْوىَل زلصػػػػداة نو زل هػػػػاة؟ ولل لمػػػػاد ا ذلػػػػش ناػػػػ اؿ  هأػػػػًنة، 
 ب يفػػ م اػػاؿ: ال قػػًن  ػػ  الػػذي لػػيهنع هللا يضر عنػػدت اػػ ت ي  ػػه، لػػيهنع هللا يضر عنػػدت  ػػيما  أيهلػػه اليػػـ  را يػػا ، 

يهنع هللا يضر عندت ا ت ي ـُ وليلة،  ػال يػ اؿ  قػًنا  بنػه لػيهنع هللا يضر عنػدت  ػبد وم يف م ااؿ: ال قًن الذي ل
 آخر م د ذلش، وليهنع هللا يضر له دخ   نو عا د  يف يه ويغطيه م د ذلش.

ا  ػػػذت ا ايت      ػػػا  نراػػػن ونعلػػػن ون قػػػن وننقػػػن، لػػػي لم اؼبػػػ    ننػػػه  نعطػػػا  مل 
 النػػػاس هبمػػػػح ينبغػػػب عليػػػه نف ينلػػػر ل فيػػػدا  اؼب  ػػػػح الػػػذي ييفػػػح  يػػػه  ػػػػدانه،  فأػػػًن   ػػػ 

                                                           
 ـ05/3/5102 ػ  0342   صباد ا خر  55آز البلد ػ  غاغة  - قر اعبم ية ال ا ة للدع ة إىل مل  03
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الصػػػداات و ػػػػ  غػػػػًن ؿبنػػػاج  إلي ػػػػا، ون ػػػػبان  نػػػاؾ  مػػػػات ا اجملنمػػػػح  سػػػنل ذ علػػػػن ن ػػػػ اؿ 
الصداات    ابغنياد و  يص  إىل ال قراد  ػبد  ػح نرػا نصػي  ال قػراد، وإذا  ػألت الغػين 
يق ؿ: و ا ذن ؟! ن  ن عطب ؼب  ين ر ض يل زلس اؿ، إذا الت له: ننػه غػًن ؿبنػاج، يقػ ؿ: و ػا 

 الذي ندراٍل؟  الذن  ذنبػه، وي ريػد نف   ي لقػب علػن ن سػه النب ػة و  اؼبسػم لية، لفػ   مل 
مٌن  ميا    ا يا  ا  ذت ا ايت القرآنية   ا  ات    ينبغب نف نخصُّه مصػدايت نو زهػاة  ػايل: 

               وصب ػػػػدوا ننشػػػػطن م  الػػػػذي   صػػػػروا نن سػػػػ م
لفػػ   وف ل  ػػا هل ػػا ا  ػػبي  مل، و ػػ  نفػػ  إعػػالد ديػػ  مل، و ػػ  نفػػ  إمػػالغ هلمػػة مل 

 .   يريد نف ىباطبه مل 

  أىم انصفَّخأىم انصفَّخ
، َ ػػػ  الػػػذي ضبػػػ  القػػػرآف لنػػػا  ػػػأال  عمليػػػا  ا عصػػػر  يفػػػرة النػػػ   و ػػػرب مل 

ػػله إىل النػػام ٌن؟ و ػػ  النػػام ٌن إىل امػػح النػػا م ٌن  ػػ  و ػػ  إلينػػا؟ و ػػ  الػػذي ضبػػ  عػػ  لي  وس
 ديه و ننه و ًن ه ونو ل ا ؼب  م دت    و لت إلينا؟ هاف  نػاؾ  ػ ايل نرم ما ػة  الن  

رفػػال    رغػػ ا ؽبػػذت اؼب مػػة، ومل هب ػػ  رفػػ    ػػن م لن سػػه مينػػا  و  رمػػط ن سػػه م وفػػة و   و د، 
د ا منػات مػىن فدرانػه ومل هب لػ ا عنػ ، و سػود النػ  لف  رامط ا ا  سود  يفرة الن  

وهػػػاف    ػػػح  نػػػا  م و   ػػػح نهل ػػػم  - لػػػه  ػػػق ا ،  لمػػػا ناػػػاـ  ػػػ  د ا  سػػػود النػػػ  
مػػىن ؽبػػم عريشػػا  ي ظلػػ  علػػي م ا الصػػيك، ويبنػػح عػػن م  -و   ػػح عبػػاداهتم و   ػػح  ق  ػػم 

ش هػان ا ي سػم ف اؼبطر ا الشناد، وهان ا ينا  ف ربنه، وهاف  ذا ال ػري  ي سػم ن الص ػ  ة، ولػذل
 ن   الص   ة.

،  مػػػن م  ػػػ    ػػػر غ ػبد نػػػه، وهػػػان ا  قػػػراد برػػػم   رغػػػ ا   رغػػػا  هػػػا ال  غبيفػػػرة النػػػ  
ر له و  دت وي    ت، و ن م  ػ  يقػك  والن   يفوس وظ ك علي م ال ظا ك، ف    ن م    وب 

 يفػػر ه،   يفػػ ف دبأامػػة  افػػُ  علػػن علػػن البػػاب ليػػأذف ؼبػػ  يريػػد نف يػػدخ  علػػن النػػ  
و ػػن م  ػػ  وبمػػ  عصػػات الػػيت يبشػػب وينفػػ  علي ػػا، و ػػن م  ػػ  وبمػػ  ن لػػه إذا دخػػ  اؼبسػػود، 

ػػػه   ا ػػ  ال صػػػا والن ػػػ ، وهػػاف هب ػػػ  ن ػػ  اغببيػػػ    فػػاف عبػػػد مل مػػ   سػػػ  د  ا ه موس
  ر ا  عليه      ييفيح  نه و  يذ   م يدا   يشن ط  ا البلث عنه.

آف، و  ػظ القػرآف، و  ػظ اب اديػث الػيت ينلق رػا  ػ  وهان ا ا اؼبسود لدرا ة القػر 
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   ػػم هانػػت ؾبالسػػ م ا  النػػ  ال ػػد ف،  ػػإذا فلسػػ ا  ػػح م يفػػ م ا عػػدـ وفػػ د النػػ  
ذلػػش،  مػػن م  ػػ  هبلػػهنع هللا يضر يػػذهر مل، و ػػن م  ػػ  هبلػػهنع هللا يضر  ػػح ر ااػػه يندار ػػ ف ال لػػم، و ػػن م  ػػ  

 هب ل ف ؽبم  لقة لقرادة القرآف  يما مين م.
 ين ىل  دب  نة الصلامة ابفالد إط ا  م، و   د  م الػذي  اػاؿ مل  وهاف الن  

  ا  ػػػػأرم:  للنػػػػ                                                    
       الف ك(57و. 

، يقػ ؿ خبػاب مػ  ابرت م د ن وؿ  ذت ا ية إذا فلػهنع هللا يضر    ػم   يقػـ   فاف الن  
::{{  ٖٓا ٖٓاٝن ٞٚ  َََعَََع  َْٞكُعُذَْٞكُعُذ  َرٔيٜوَرٔيٜو  َبِعَذَبِعَذ  ٝن ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب َٓا  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا    اي ًِٜغ َٓاَب ًِٜغ َٕ   اي٤ٔتٞاي٤ٔتٞ  ايٖظاَع١ٜايٖظاَع١ٜ  َب َٕ ٜنرا ُّ   ٜنرا ُّ َٜٝكرٛ َٗرا   َٜٝكرٛ َٗرا ٔفٝ َٓرا   ٔفٝ ُِ َٓرا ٝق ُِ   ٝق

ُٙو َٓا ُٙوََٚتَشٞن َٓا َّو  َذٖت٢َذٖت٢  ََٚتَشٞن َّوَٜٝكٛ َّ   َذٖت٢َذٖت٢  ٜأَبّذاٜأَبّذا  َؿَبَشَؿَبَش  َٚإ٫٢َٚإ٫٢  َٜٝكٛ َّ َْٝكٛ {{َْٝكٛ
،  ن يػذا  لآليػة بف مل ن ػر نبيػه نف 15

 سه    م  ل ات را و سليما ه عليه.ي صربوس ن 
   د  م الذي  ضبل ا القرآف، ونارنوا غًن م    اؼبسلمٌن اعب دد القػرآف، وهػاف عنػد ا 

ؽبػػم ويقػػ ؿ ؽبػػم: َنارس ػػ ا نخػػاهم القػػرآف  أيي ن ػػر  ف ػػدد  يػػدخل ف اإل ػػالـغ هػػاف وبػػ ؽبم النػػ  
صالة، ووب ظ نه  ا  يسر    هنػاب و ق   ت ا الدي ،  يق   ف من ليمه ال   د والط ارة وال

 ػ   ػننه و ديػه الر ػيد  مل،   م الذي    ظ مل هبػم هنػاب مل، و ػا ورد عػ  ر ػ ؿ مل 
 ل ات مل و سليما ه عليه،     القػـ  الػذي    عمػ  ؽبػم إ   ػذا  صػروا نن سػ م ا  ػذا 

 .          اعب اد: 
              ػػػػػال يسػػػػػنطيح ن ػػػػػد م اغبصػػػػػ ؿ علػػػػػن 

عمػػ ، بف ال مػػ   يصػػر ه عػػ  اؼب مػػة الػػيت ي دي ػػا،   ػػر غ ن سػػه إىل ذلػػش،  يلنػػاج إىل  ػػ  
 .ور  له  ي ينه ويساعدت علن نداد  ذت اؼب مة الرااية، و ب إمالغ دع ة مل 

  أىم انؼفخ ًأصسبة اإليثبسأىم انؼفخ ًأصسبة اإليثبس
   :        ، وعلم ػم نػ  مل  وهان ا همػا و ػ  م مل

     عند م عس  ة زا دة، والن   در ب ن ػلامه علػن  ػ نٌن اػرآنينٌن:  ػ  عنػدت  ػ
                                                           

  ن  ام   افة سند الب ار و  02
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   يفػػ  مل هابنصػػار در مػػه علػػن اإليأػػار:                                   
 اغبشر(5و

و ػ  مل هبػػد عنػػدت  ػبد  ػػ   نػػاع الػػدنيا ال ػاٍل در مػػه علػػن ال  ػػة،  ػ  ولػػ  عػػرض عليػػه 
نخيػػه مطيػػ  ن ػػهنع هللا يضُر  ػػا عنػػدت واػػاؿ:  ػػذا ميػػيت و ػػذت داري و ػػااف زوفنػػاي اخػػرت  ػػا   وبػػش 
نطلق ا  إذا انقيفت عدهتا   وفن ا، وا خر عندت ال  ة يق ؿ: زرؾ مل لػش ا  الػش، وزرؾ 

 لش ا زوفش، وزرؾ مل لش ا مينش، ولف  د ل ين علن الس ؽ.مل 
 فذا ينبغب نف يف ف  اؿ اؼبسلمٌن نصب ٌن، إ ا نف يف ن ا    ن ػ  اإليأػار، وإ ػا  ػ  
ن ػػ  ال  ػػة،  ػػال ي فػػد ا اؼبسػػلمٌن ن ػػ  اعبشػػح والطمػػح، برػػا  ػػ ات  ليسػػت ؿبببػػة إىل مل 

و  ن  ت هبا و  دعا إلي ا ر  ؿ مل ،  مػ   ػذ ر  ن ػا مل  ، و ػذ ر  ن ػا ر ػ ؿ مل ،
 و ذت نو اؼ اؼب  نٌن الصاداٌن ا عصر ر  ؿ مل ،. 

عي نػػػه وف لػػػه عريػػػك ن ػػػ  الص ػػػ  ة، ني  هػػػاف نقيػػػب م، والنػػػ     ػػػيد  نمػػػ   ريػػػرة 
 اا د م،  يلفب م ض اؼب ااك ويق ؿ:

{{  ٔ٘ ٤ً ٜ٘ٔأي ٤ً َ٘  ٫٫  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  ٜأي َ٘إ٢ٜي َٛو  إ٫٢إ٫٢  إ٢ٜي َٛوُٖ ُٖ  ِٕ ِٕإ٢ ُِٓت  إ٢ ُِٓتٝن ُُٔذ٭ٜٜ٭  ٝن ُُٔذِعَت َٔ  ِس ٢ِس ٢اٜ٭اٜ٭  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٔبٜهٔبٔذٟٔبٜهٔبٔذٟ  ِعَت ََٔٔ ِٕ  اٞيُحٛع٢واٞيُحٛع٢و  َٔ َِٕٚإ٢   َٚإ٢

ُِٓت ُِٓتٝن ٓٔٞ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اٞيَرَحَشاٞيَرَحَش  ُػٗذُػٗذ٭ٜٜ٭  ٝن ٞٛ َٓٔٞب ٞٛ َٔ  َب ََٔٔ َّا  ٜقَعِذُ ٜقَعِذُ   َٜٚيٜكِذَٜٚيٜكِذ  اٞيُحٛع٢واٞيُحٛع٢و  َٔ ِٛ َّاَٜ ِٛ ُِ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٜ ٢ٗ ُِٜطش٢ٜٔك ٢ٗ   اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  ٜطش٢ٜٔك

َٕ ََِٕٜخُشُجٛ ُ٘و  َِٜخُشُجٛ ِٓ ُ٘ؤَ ِٓ َُٖش  َٔ َُٖشٜف ُ٘  َبٞهش٣وَبٞهش٣و  ٜأُبٜٛأُبٛ  ٜف ُٜ٘فَظٜأٞيُت ِٔ  ٜفَظٜأٞيُت َِٔع ١َٕٜ  َع ١َٕٜآ ِٔ  آ َِٔٔ ُ٘  ََاََا  ٘ٔ٘ٔاي٤ًاي٤ً  ٔنَتأبٔنَتأب  َٔ َُ٘طٜأٞيُت ٓٔٞو  إ٫٢إ٫٢  َطٜأٞيُت ُِٝؼٔبَع ٓٔٞؤي ُِٝؼٔبَع   ٔي

َُٖش َُٖشٜف ِِ  ٜف َِِٜٚي ٌِو  َٜٚي ٌِوَٜٞفَع ِٖ  َٜٞفَع ُِٖث َُُشو  ٔبٞٔبٞ  ََٖشََٖش  ُث َُُشوُع ُ٘  ُع ُٜ٘فَظٜأٞيُت ِٔ  ٜفَظٜأٞيُت َِٔع ١َٕٜ  َع ١َٕٜآ ِٔ  آ َِٔٔ ٘ٔ  ٔنَتأبٔنَتأب  َٔ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ُ٘  ََاََا  اي َُ٘طٜأٞيُت ٓٔٞو  إ٫٢إ٫٢  َطٜأٞيُت ُِٝؼٔبَع ٓٔٞؤي ُِٝؼٔبَع   ٔي

َُٖش َُٖشٜف ِِ  ٜف ًٜ ِِٜف ًٜ ٌِو  ٜف ٌِوَٜٞفَع ِٖ  َٜٞفَع ُِٖث ٢ِ  ٜأُبٜٛأُبٛ  ٔبٞٔبٞ  ََٖشََٖش  ُث ٢ِاٞيٜكأط َِ    اٞيٜكأط َِٜفَتَبٖظ ََا  َْٞفٔظَْٞٞفٔظٞ  ٔفٞٔفٞ  ََاََا  َشَفَشَفََٚعََٚع  َسآَْٔٞسآْٔٞ  ٔذنَئذنَي  ٜفَتَبٖظ ََاَٚ َٚ  

٢ٗٞو  ٔفٞٔفٞ ٢ٗٞوَِٚج ِٖ  َِٚج ُِٖث ٍَ  ُث ٍَٜقا ًُٞت  ٖٔشمؤٖشمو  ٜأَباٜأَبا  َٜاَٜا: : ٜقا ًُٞتٝق ِٜٝو: : ٝق ِٜٝوٜيٖب ٍَ  َٜاَٜا  ٜيٖب ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا َََل٢  اٞيَرِلواٞيَرِلو: : ٜقا َََل٢َٚ َٚ  ُ٘ ُٜ٘فَتٔبِعُت   ٜفَتٔبِعُت

ٌَ ٌَٜفَذَم َٕو  ٜفَذَم َٕوٜفاِطَتٞأَر َٕ  ٜفاِطَتٞأَر َٕٜفٜأٔر ٌَ  ٔيٞٔيٞ  ٜفٜأٔر ٌَٜفَذَم ََٛجَذ  ٜفَذَم ََٛجَذٜف ّٓا  ٜف ّٓاٜيَب ٍَ  ٜقَذح٣وٜقَذح٣و  ٔفٞٔفٞ  ٜيَب ٍَٜفٜكا ِٔ: : ٜفٜكا َِٔٔ َٔ  َٔ ِٜ َٜٔأ ِٜ ٤ًَب  ََٖزاََٖزا  ٜأ ٤ًَباي : : ُُٔٔاي

ُٙ: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا َِٖذا ُٜٙأ َِٖذا ِٚ  ْْٕٕٝف٬ٝف٬  ٜيٜوٜيٜو  ٜأ ِٜٚأ ٍَ  ١َْٝو١َْٝوٝف٬ٝف٬  ٜأ ٍَٜقا ًُٞت: : ٖٔشمٖٔشم  ٜأَباٜأَبا: : ٜقا ًُٞتٝق ِٜٝو: : ٝق ِٜٝوٜيٖب ٍَ  َٜاَٜا  ٜيٖب ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا   اٞيَرِلاٞيَرِل: : ٜقا

٢ٌ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ـٗف١ٔ٤و  ٜأ ـٗف١ٔ٤واي ِِ  اي ُٗ ِِٜفاِدُع ُٗ ٍَ  ٔيٞؤيٞو  ٜفاِدُع ٍَٜقا ٌُ: : ٜقا ِٖ ٌَُٜٚأ ِٖ ـٗف١ٔ٤  َٜٚأ ـٗف١ٔ٤اي َٝاُف  اي َٝاُفٜأِك َٕ  ٫٫  ٢ّ٢ِّط٬ِط٬اإل٢اإل٢  ٜأِك ُٚٚ ََٕٜٞأ ُٚٚ ٣ٌ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َٜٞأ ِٖ ٣ٌٜأ ِٖ   ٫َٚ٫َٚ  ٜأ

٣ٍو ٣ٍوََا ُ٘  إ٢َراإ٢َرا  ٜأَذٕذوٜأَذٕذو  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٫َٚ٫َٚ  ََا ُٜ٘أَتِت َٗا  َبَعَثَبَعَث  َؿَذٜق٠١َؿَذٜق٠١  ٜأَتِت َٗأب ِِ  ٔب ٢ٗ ِٝ ِِإ٢ٜي ٢ٗ ِٝ ِِ  إ٢ٜي َِِٜٚي ٍِ  َٜٚي َٚ َٓا ٍََِٜت َٚ َٓا َٗا  ََٜت ِٓ َٗأَ ِٓ ٦ِّٝاو  َٔ ٦ِّٝاوَػ ُ٘  َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  َػ ُٜ٘أَتِت   ٜأَتِت

٠١ٖٜ ٠١َٖٜٖٔذ ٌَ  َٖٔذ ٌَٜأِسَط ِِ  ٜأِسَط ٢ٗ ِٝ ِِإ٢ٜي ٢ٗ ِٝ َٗا  َٜٚأَؿاَبَٜٚأَؿاَب  إ٢ٜي ِٓ َٗأَ ِٓ َٔ  ِِ ُٗ َِِٜٚأِػَشٜن ُٗ َٗاو  َٜٚأِػَشٜن َٗاؤفٝ ْٔٞ  ٔفٝ ْٜٔٞفَظا٤َ ًُٞت  َرٔيٜووَرٔيٜوو  ٜفَظا٤َ ًُٞتٜفٝك ََا: : ٜفٝك ََاَٚ ُٔ  ََٖزاََٖزا  َٚ ٤ًَب ُٔاي ٤ًَب   اي
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٢ٌ  ٔفٞٔفٞ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ـٗف٤  ٜأ ـٗف٤اي ُِٓت  ١ٔو١ٔواي ُِٓتٝن َْا  ٜأَذٗلٜأَذٗل  ٝن َْاٜأ ِٕ  ٜأ ِٕٜأ ِٔ  ٝأٔؿَٝبٝأٔؿَٝب  ٜأ َِٔٔ ٢ٔ  ََٖزاََٖزا  َٔ ٢ٔاي٤ًَب ٣ٖٛ  َػِشَب١َٟػِشَب١ٟ  اي٤ًَب ٣ٖٜٛأَتٜك َٗاو  ٜأَتٜك َٗاؤب   َجا٤ََجا٤َ  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  ٔب

ْٞٔ َََش ْٜٔٞأ َََش ُِٓت  ٜأ ُِٓتٜفٝه َْا  ٜفٝه َْاٜأ ِِو  ٜأ ٢ٗ ٝٔٛ ِِوٝأِع ٢ٗ ٝٔٛ ََا  ٝأِع ََاَٚ ِٕ  َعَظ٢َعَظ٢  َٚ ِٕٜأ ٓٔٞ  ٜأ ًَٝغ َِٜٓٔٞب ًَٝغ ِٔ  َِٜب َِٔٔ ٢ٔو  ََٖزاََٖزا  َٔ ٤ًَب ٢ٔواي ٤ًَب ِِ  اي َِِٜٚي ِٔ  َٜٚي َِٜٔٝه ِٔ  َٜٝه َِٔٔ   ٜطاَع١ٜٔطاَع١ٔ  َٔ

ٔ٘ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٘ٔ  َٜٚطاَع١َٜٔٚطاَع١ٔ  اي َ٘ٔسُطٛٔي ِِفٜٜف  ُبٙذوُبٙذو    َسُطٛٔي ُٗ ُِٝت ِِٜأَت ُٗ ُِٝت ِِو  ٜأَت ُٗ ُِٛت ِِوٜفَذَع ُٗ ُِٛت ًٝٛا  ٜفَذَع ًٝٛاٜفٜأٞقَب َٕ  ٜفاِطَتٞأَرُْٛاوٜفاِطَتٞأَرُْٛاو  ٜفٜأٞقَب َٕٜفٜأٔر ِِ  ٜفٜأٔر ُٗ ِِٜي ُٗ   َٜٚأَمُزٚاَٜٚأَمُزٚا  ٜي

ِِ ُٗ َََِِحأيَظ ُٗ َٔ  َََحأيَظ ََٔٔ ِٝٔتو  َٔ ِٝٔتواٞيَب ٍَ  اٞيَب ٍَٜقا ًُٞت  ٖٔشمؤٖشمو  ٜأَباٜأَبا  َٜاَٜا: : ٜقا ًُٞتٝق ِٜٝو: : ٝق ِٜٝوٜيٖب ٍَ  َٜاَٜا  ٜيٖب ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا ِِو  ُمِزُمِز: : ٜقا ٢ٗ ٔٛ ِِوٜفٜأِع ٢ٗ ٔٛ   ٜفٜأِع

ٍَ ٍَٜقا ًُٞت  اٞيٜكَذَحاٞيٜكَذَح  ٜفٜأَمِزُ ٜفٜأَمِزُ : : ٜقا ًُٞتٜفَحَع ٘ٔ  ٜفَحَع ٝٔٛ ٘ٔٝأِع ٝٔٛ ٌَواياي  ٝأِع ٌَوٖشُج َِٝؼَشُب  ٖشُج َِٝؼَشُبٜف ٣َٚو  َذٖت٢َذٖت٢  ٜف ٣َٚوَِٜش ِٖ  َِٜش ُِٖث ٖٞ  َُٜشٗدَُٜشٗد  ُث ًٜ َٖٞع ًٜ   اٞيٜكَذَحاٞيٜكَذَح  َع

ٔ٘ ٝٔٛ ٜ٘ٔفٝأِع ٝٔٛ ٌَو  ٜفٝأِع ٌَوايٖشُج َِٝؼَشُب  ايٖشُج َِٝؼَشُبٜف ٣َٚو  َذٖت٢َذٖت٢  ٜف ٣َٚوَِٜش ِٖ  َِٜش ُِٖث ٖٞ  َُٜشٗدَُٜشٗد  ُث ًٜ َٖٞع ًٜ َِٝؼَشُب  اٞيٜكَذَحواٞيٜكَذَحو  َع َِٝؼَشُبٜف ٣َٚو  َذٖت٢َذٖت٢  ٜف ٣َٚوَِٜش ِٖ  َِٜش ُِٖث   ُث

ٖٞ  َُٜشٗدَُٜشٗد ًٜ َٖٞع ًٜ ُِٝت  َذٖت٢َذٖت٢  اٞيٜكَذَحاٞيٜكَذَح  َع َٗ َِْت ُِٝتا َٗ َِْت ٞٚ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ا ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب َٟسََس  َٜٚقِذَٜٚقِذ    اي ٢َٟٚ ٢ٚ  ُّ ِٛ ُّاٞيٜك ِٛ ِِو  اٞيٜك ُٗ ِِوٝن٥ً ُٗ   اٞيٜكَذَحاٞيٜكَذَح  ٜفٜأَمَزٜفٜأَمَز  ٝن٥ً

ُ٘ ََٛكَع ُٜ٘ف ََٛكَع ٙٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜف َٜٙٔٔذ َٜٓعَش  َٜٔذ َٜٓعَشٜف ٖٞ  ٜف ٖٞإ٢ٜي َِو  إ٢ٜي َِوٜفَتَبٖظ ٍَ  ٜفَتَبٖظ ٍَٜفٜكا ًُٞت  ٖٔشمؤٖشمو  ٜأَباٜأَبا: : ٜفٜكا ًُٞتٝق ِٜٝو: : ٝق ِٜٝوٜيٖب ٍَ  َٜاَٜا  ٜيٖب ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا : : ٜقا

َْا  َبٔكُٝتَبٔكُٝت َْاٜأ َِْتو  ٜأ َِْتوَٜٚأ ًُٞت  َٜٚأ ًُٞتٝق ٍَ  َٜاَٜا  َؿَذٞقَتَؿَذٞقَت: : ٝق ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا   ٜفَؼش٢ِبُتوٜفَؼش٢ِبُتو  ٜفٜكَعِذُ ٜفٜكَعِذُ   ٜفاِػَشِبوٜفاِػَشِبو  اٞقُعِذاٞقُعِذ: : ٜقا

ٍَ ٍَٜفٜكا َُا  ٜفَؼش٢ِبُتٜفَؼش٢ِبُت  اِػَشِبواِػَشِبو: : ٜفٜكا َُاٜف ٍَ  ٜف ٍََصا ٍُ  َصا ٍَُٜٝكٛ ًُٞت  َذٖت٢َذٖت٢  اِػَشِباِػَشِب  َٜٝكٛ ًُٞتٝق   ََاََا  ٔباٞيَرٚلٔباٞيَرٚل  َبَعَثٜوَبَعَثٜو  َٚاي٤ٔزَٟٚاي٤ٔزٟ  ٜياوٜياو: : ٝق

ُ٘  ٜأٔجُذٜأٔجُذ ُٜ٘ي ٍَ  ََِظًٜٟهاوََِظًٜٟهاو  ٜي ٍَٜقا ُ٘  ٜفٜأس٢ْٔٞوٜفٜأس٢ْٔٞو: : ٜقا ُِٝت ٜٛ ُٜ٘فٜأِع ُِٝت ٜٛ َُٔذ  اٞيٜكَذَحواٞيٜكَذَحو  ٜفٜأِع َُٔذٜفَر َ٘  ٜفَر ٤ً َ٘اي ٤ً ٢ُٖ  اي ٢ََُٖٚط {{  اٞيٜفِل١ًٜٜاٞيٜفِل١ًٜٜ  ََٚػش٢َبََٚػش٢َب  ََٚط
1616

  

، والػػيت مل  غػػادر ابرض إىل  ػػ  ن  ػػرؼ نف الربهػػة الػػيت هانػػت   فػػ دة  ػػح  ػػ  د القػػـ 
ابنبيػػاد، والػػذي  يقػػ ؿ ب نػػاد الػػذي    ظػػ ا ع ػػد  ػػيد السػػماد ولفن ػػا   فػػ دة  ػػح الرفػػاؿ ا

   ي م مل ا هنػاب السػماد:                                                 
                                         (23 )د القـ   ػم الػذي  ينبغػب نف  األحزاا   

 .وعلن ال م  لر ح دي  مل  إمالغ ر الة مل نبلث عن م لن ين م علن

  فمشاء انصبدلٌٌفمشاء انصبدلٌٌانان
              : 

و ػػح لنػػا ظبػػات ن لػػم هبػػا  ػػ  د، و ػػب ظبػػة ال  ػػة، و  ي لػػان ا السػػ اؿ، وننػػت  مل 
إذا  شيت علن  ػن ي مل نعطػاؾ مل إ سا ػا  ن رانيػا  ومصػًنة   ػ ا ة   ػر  م مسػيما م، وإذا 

طلػ  وفدت  ػ  يػد عب ننػه  ػ  الصػاغبٌن نو  ػح الصػاغبٌن و  ينػ ر ع عػ  السػ اؿ، وي لػان ا 
                                                           

  ليان الب اري والرت ذي 02
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ال طاد والن اؿ، م  ردبا ي ددؾ إذا مل   طه  ػيلدث لػش هػذا وهػذا،  ػاعلم ننػه  ػ  الفػاذمٌن 
 النصامٌن الذي   ذا الدي   ن م مراد.

          ن ا إذا هاف    الصاداٌن، نو  يه نو اؼ الصػاداٌن: 
                    
     :اد يق ؿ الب ض 

، و ػذا ال  ػػاف ف ػػ   و ػ  ي فػػد ا  ػذا ال  ػػاف ن أػاؿ  ػػ  د؟ لفػ  ز ػػاف دولػة  ورفػػاؿ 
 ن ي القا مٌن مدع ة مل وال ا لٌن  يه منصرة ر ػ ؿ مل نف    مػد لفػ  رفػُ   ػن م  ػ  عمػُ  

 ن سه ونو دت ع    اؿ الناس. ليفك  
وإذا ن  ذ  راد مل زرؾ مل له  يمػا فنػت يػدات ولػ  هػاف الػيال ،  يفػ ف هػأغىن ابغنيػاد 
بف مل زرؾ له  يما  س ػنه يػدات، بف  ػذا ال  ػاف غػًن الػ    ال ا ػ  الػذي هػان ا  يػه، وغػًن 

ف النػػاس يبلأػػ ف عػػ   ػػ  د الػػ    ال ا ػػ  القريػػ  الػػذي عا ػػر ت،   ػػب ال صػػر القريػػ  هػػا
 وي ين رم، لف  لف  ز اف دولة ورفاؿ. 

 رفاؿ  ذا ال  ػاف ينبغػب نف يفػ ف لفػ  رفػ   ػن م عمػال   ػري ا  يقنػات  نػه، ونسػمح 
عػػ  هأػػًُن فبػػ  يننسػػ  نو ينػػ ل  مػػ يوس الصػػاغبٌن ويػػد عب ننػػه ي ػػام  ػػ  اعبػػ  و ػػ  السػػلر و ػػ  

؟! ولفػػين ناػػ ؿ: عمػػ   ػػريك ع يػػك علػػن  ػػن ي الشػػياطٌن،  مػػا ؽبػػذا و ػػا لطريػػق الصػػاغبٌن
؟ ارة  مرعػػػب الغػػػنم،وارة  زلنوػػػارة،   ػػػ  ظب نػػػا نف ، دبػػػاذا ا ػػػنغ  ر ػػػ ؿ مل اغببيػػػ  

نو  ػػلبه الفػػراـ ا ػػنغل ا ا ال ػػالج زلقػػرآف؟! نو هنبػػ ا للنػػاس ن وبػػة؟! نو  ر ػػ ؿ مل 
ػػػ ا السػػػلر؟!  ػػػذا الفػػػالـ نسػػػم ه ا ف ولػػػيهنع هللا يضر   فػػػ دا  ا  ػػػًن  ، و  ة النػػػ  ال ػػػد ف  فُّ

 ن لامه اغبساف ر  اف مل  بارؾ و  اىل علي م نصب ٌن.
إمبػا ينبغػػب ؼبػػ  ينشػػر دعػػ ة مل، وي ػػٌن علػن نصػػرة ر ػػ ؿ مل نف يفػػ ف لػػه عمػػال   ػػري ا  

 ن ػػر اؼبػػ  نٌن دبػػا ن ػػر مػػه اؼبر ػػلٌن، ن ػػر اؼبر ػػلٌن: لػػه، بف مل  ع ي ػا   ػػال  ، ن ل ػػه مل 
                   ون ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نٌن:  اؼب  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف(20و 
                                           ن هنع هللا يضر السًنة لػًنث  ػذت  البقػرة(075و

 .إ ا  م وخاسب م  يد  ر  ؿ مل ابو اؼ اؼبنًنة اليت علي ا ابنبياد والصاغبٌن، و 
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  إػبَخ ادلصهسنيإػبَخ ادلصهسني
                        

            هيك ن ين م ا  ذا ال  اف؟ 
ي ال قػراد الػذي  ين ظبػ ف  ػي م ال قػر ن يػن م علػن إذا وظ   ا نن سػ م لقيفػاد  ػ ا  -

ذلػػش، وظ ػػك ن سػػه للبلػػث عػػ  الػػذي وبنػػاج إىل عػػالُج و  هبػػد،   ػػذا خػػًن زُب 
لمإن اؽ، وظ ك ن سه لمإن اؽ علن  ػ  يريػد الن لػيم ولػيهنع هللا يضر ا يػد نميػه  ػا يسػنطيح 

الػيت وبنػاج نف ين قه عليه ا الن ليم،  أعينه نييفا  علن ذلش،  ي ينه علن ابعماؿ 
 إلي ا اؼبسلمٌن واؼب  نٌن.

وظ ػػك ن سػػه لنػػ ويي  ػػباب اؼبػػ  نٌن و نيػػات اؼب  نػػات الػػذي    هبػػدوف   ػػرا  و   -
 ؟ نعينه علن ذلش ون اعدت علن ذلش!!!ف ازا   ماذا ن م  ا ذلش

وظ ػػػػك ن سػػػػه ل مػػػػ   فا ػػػػ  لنل ػػػػيظ القػػػػرآف زلطريقػػػػة اإلؽبيػػػػة الرزنيػػػػة، لػػػػيهنع هللا يضر   -
نساب، ني مدوف نفػر،   ػذا نييفػا  ن عينػه علػن رب ػيظ هنػاب لمإهنساب وإمبا لمإ 

 ، و فذا.مل 
  ًن اإلن اؽ ؼب  يسن ٌن هبػذت اب ػ اؿ علػن عمػ  خػًُن ي ػ د علػن اؼبػ  نٌن واؼب  نػات 

ي ر ػ رم،  ػال ىبػدع ف  ال قراد، بننا ردبػا   نسػنطيح   ر ػة ال قػراد، و ػم من فيػه  ػ  مل 
 اؿ، وإمبا ييف  ف الشػبد ا    ػ ه،  يطاف  يريد نف يسنل  اب لَغ يُو، و  ييفلش علي م 

و ذا اب ر اؼبنا   ؽبذا ال  اف، لفػ  القػا م ن سػه   مػد نف أيهػ   ػ  هسػبه، و  أيهػ   ػ   
 هس  غًنت اانداد  زلن  ابعظم  ل ات را و سليما ه عليه.
   :    إذا   لنػػػا ذلػػػش، وامنػػػا مػػػذلش ي صػػػبان لنػػػا همػػػا اػػػاؿ مل 

                             
     .لنا نفر  عند مل، و  خ ؼ  علينا و     ف لنا 

 ونف ي  لنا إىل ذلش نسأؿ مل نف نف ف    ن   ذلش، ونف يبلغنا ذلش،
    ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِ
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  11انؼششانؼششص ص كنٌكنٌ  --66
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  كنٌص آخش انجمشحكنٌص آخش انجمشح
ا ايت اليت ا آخر   رة البقرة  ي ا ن رار عالية وننػ ار غاليػة وآداب راايػة إذا عر نػا 

 ااؿ: ع  نا  ريرة ....   يم ا     قيقن ا
ُٖا  }} ُٖاٜي ٢ًٜ  ََْضٜيِتََْضٜيِت  ٜي ٢ٍ   َع٢ًَٜع ٢ٍ َسُطرٛ ٘ٔ   َسُطرٛ ٤ًر ٔ٘ اي ٤ًر                           اي

                                     
         وو  ٍَ ٍَٜقا ٢ٍ  ٜأِؿَرأبٜأِؿَرأب  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َرٔيٜوَرٔيٜو  ٜفاِػَتٖذٜفاِػَتٖذ: : ٜقا ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ِٛا     اي ِٛا ٜفرٜأَت ٍَ   ٜفرٜأَت ٍَ َسُطرٛ ٘ٔ   َسُطرٛ ٤ًر ٘ٔ اي ٤ًر   اي

  ِٖ ُِٖثرر ًٜرر٢  َبَشٝنررٛاَبَشٝنررٛا  ُثرر ًٜرر٢َع ِٟ: : ٜفٜكرراٝيٛاٜفٜكرراٝيٛا  ايٗشٜنررٔبوايٗشٜنررٔبو  َع ِٟٜأ ٍَ  ٜأ ٍََسُطررٛ ٘ٔ  َسُطررٛ ٤ًرر ٘ٔاي ٤ًرر َٓررا  اي َٓرراٝنِّٞف َٔ  ٝنِّٞف ََٔٔرر ٢ٍ  َٔرر َُررا ٢ٍاٜ٭ِع َُررا ٛٔٝررُلو  ََرراََررا  اٜ٭ِع ٛٔٝررُلوُْ ُْ  

ـ٬ٖ ـ٬ٖاي ُّو  ٠ٝو٠ٝواي َٝا ـٚ ُّوَٚاي َٝا ـٚ َٗاُدو  َٚاي َٗاُدوَٚاٞئح ـَٖذٜق١ٝو  َٚاٞئح ـَٖذٜق١ٝوَٚاي ِْض٢ٜيِت  َٜٚقِذَٜٚقِذ  َٚاي ِْض٢ٜيِتٝأ ِٜٝو  ٝأ ًٜ ِٜٝوَع ًٜ ٙٔ  َع َٖٙٔٔز َٗاو  ٫َٚ٫َٚ  اٯ١َٜٝاٯ١َٜٝ  َٖٔز ٛٔٝٝك َٗاوُْ ٛٔٝٝك ُْ  ٍَ ٍَٜقا   ٜقا

ٍُ ٍَُسُطررٛ ٘ٔ  َسُطررٛ ٤ًرر ٘ٔاي ٤ًرر ِٕ  ََٕٕٜأُتش٢ٜررُذٜٚأُتش٢ٜررُذٚ: :   اي ِٕٜأ َُررا  َتٝكٛٝيررٛاَتٝكٛٝيررٛا  ٜأ َُرراٜن ٍَ  ٜن ٍَٜقررا ٌُ  ٜقررا ِٖرر ٌُٜأ ِٖرر ِٔ  اٞئهَترراباٞئهَترراب  ٜأ َِٔٔرر ِِ  َٔرر ًٔٝه ِِٜقررِب ًٔٝه َٓا: : ٜقررِب ُِٔع َٓاَطرر ُِٔع   َطرر

َٓاو ِٝ ـَرر َٓاوََٚع ِٝ ـَرر ٌِ  ََٚع ٌَِبرر َٓا: : ٝقٛٝيررٛاٝقٛٝيررٛا  َبرر ُِٔع َٓاَطرر ُِٔع َٓررا  َطرر َٓرراَٜٚأٜطِع َْررٜو  َٜٚأٜطِع َْررٜوٝلٞفَشا َٓررا  ٝلٞفَشا َٓرراَسٖب ِٝررٜو  َسٖب ِٝررٜوَٚإ٢ٜي َُو  َٚإ٢ٜي ـٔرر َُ َُواٞي ـٔرر َُ َٓا: : ٜقرراٝيٛاٜقرراٝيٛا  اٞي ُِٔع َٓاَطرر ُِٔع   َطرر

َٓا َٓاَٜٚأٜطِع َْٜو  َٜٚأٜطِع َْٜوٝلٞفَشا َٓاو  ٝلٞفَشا َٓاوَسٖب ِٜٝو  َسٖب ِٜٝوَٚإ٢ٜي َُو  َٚإ٢ٜي ـٔ َُ َُواٞي ـٔ َُ ُٖا  اٞي ًٜ ُٖاٜف ًٜ َٖااٞقَتاٞقَت  ٜف َٖاَشٜأ ُّ  َشٜأ ِٛ ُّاٞيٜك ِٛ َٗا  َري٤ِتَري٤ِت  اٞيٜك َٗأب ِِو  ٔب ُٗ َُٓت ِِوٜأٞئظ ُٗ َُٓت ٍَ   ٜأٞئظ َِْض ٍَ ٜفرٜأ َِْض   ٜفرٜأ

ُ٘ ٤ًرر ُ٘اي ٤ًرر َٖررا   ٔفررٞٔفررٞ  اي َٖررا إ٢ِثش٢ َٔ  إ٢ِثش٢ ََرر َٔآ ََرر ٍُ  آ ٍُايٖشُطررٛ َُررا  ايٖشُطررٛ َُررأب ٍَ  ٔب ِْررض٢ ٍَٝأ ِْررض٢ ٘ٔ  ٝأ ِٝرر ٘ٔإ٢ٜي ِٝرر ِٔ  إ٢ٜي َِٔٔرر ٘ٔ  َٔرر َ٘ٔسٚبرر َٕ  َسٚبرر ُٓررٛ َٔ ٪ُُِ ََٕٚاٞي ُٓررٛ َٔ ٪ُُِ ٌٙ  َٚاٞي ٌٙٝنرر َٔ  ٝنرر ََرر َٔآ ََرر ٘ٔ  آ ٤ًرر ٘ٔٔباي ٤ًرر   ٔباي

ٔ٘ ٥ٔ٬ََٜهٔت َٚٔ٘ ٥ٔ٬ََٜهٔت َٚ  ٔ٘ َ٘ٔٚٝنُتٔب ٘ٔ  َٚٝنُتٔب ًٔ َُ٘ٔٚسُط ًٔ َٔ  ُْٜفٚشُمُْٜفٚشُم  ٫٫  َُٚسُط ِٝ ََٔب ِٝ ِٔ  ٜأَذٕذٜأَذٕذ  َب َِٔٔ َٔ  ٔ٘ ًٔ ُ٘ٔسُط ًٔ َٓا   ٜقراٝيٛا ٜقراٝيٛا ََٚٚ  ُسُط ُِٔع َٓا َطر ُِٔع َٓرا   َطر َٓرا َٜٚأٜطِع َْروٜ   َٜٚأٜطِع َْروٜ ٝلٞفَشا   ٝلٞفَشا

َٓا َٓاَسٖب ِٜٝو  َسٖب ِٜٝوَٚإ٢ٜي َُ   َٚإ٢ٜي ـٔ َُ َُ اٞي ـٔ َُ ُٖرا   وواٞي ًٜ ُٖرا ٜف ًٜ ًٝرٛا   ٜف ًٝرٛا ٜفَع َٗا   َرٔيرٜوو َرٔيرٜوو   ٜفَع َٗا ََْظرَخ ُ٘   ََْظرَخ ٤ًر ُ٘ اي ٤ًر ٍَ   َتَعراٜي٢و َتَعراٜي٢و   اي َِْض ٍَ ٜفرٜأ َِْض ُ٘   ٜفرٜأ ٤ًر ُ٘ اي ٤ًر   ٫٫   : :  اي

ُ٘  ُٜٜهُِّفُٜٜهُِّف ٤ً ُ٘اي ٤ً َٗا  إ٫٢إ٫٢  َْٞفّظاَْٞفّظا  اي َٗاُِٚطَع َٗا  ُِٚطَع َٗاٜي َٗا  ٜنَظَبِتٜنَظَبِت  ََاََا  ٜي ِٝ ًٜ َٗاََٚع ِٝ ًٜ َٓرا   اٞنَتَظرَبتِ اٞنَتَظرَبتِ   ََاََا  ََٚع َٓرا َسٖب َْا   ٫٫  َسٖب َْا ُتَ٪أمرِز ِٕ  ُتَ٪أمرِز ِٕإ٢   إ٢

َٓا َٓأَْظٝ ِٚ  َْٔظٝ ِٜٚأ َْا   ٜأ ٜٛٞأ َْا ٜأِم ٜٛٞأ ٍَ  ووٜأِم ٍَٜقا ِِو : : ٜقا ِِو ََْع َٓا  ََْع َٓاَسٖب ٌِ  ٫َٚ٫َٚ  َسٖب ُٔ ٌَِتِر ُٔ َٓا  َتِر ِٝ ًٜ َٓاَع ِٝ ًٜ َُا  إ٢ِؿّشاإ٢ِؿّشا  َع َُاٜن ُ٘  ٜن ًَٞت َُ َُ٘ذ ًَٞت َُ َٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َذ َٔاي٤ٔزٜ   اي٤ٔزٜ

ِٔ َِٔٔ َٓا   َٔ ًٔ َٓا ٜقِب ًٔ ٍَ  ووٜقِب ٍَٜقا ِِو : : ٜقا ِِو ََْع َٓا  ََْع َٓاَسٖب َٓا  ٫َٚ٫َٚ  َسٖب ًٞ ُٚ َٓاُتَر ًٞ ُٚ َٓا  ٜطاٜق١ٜٜطاٜق١ٜ  ٫٫  ََاََا  ُتَر َٓاٜي ٘ٔ   ٜي ٘ٔ ٔب ٍَ  وؤب ٍَٜقا ِِو  : : ٜقا ِِو  ََْعر   َٚاِعرفُ َٚاِعرفُ   ََْعر

ٖٓا ٖٓاَع َٓا  َٚاٞلٔفِشَٚاٞلٔفِش  َع َٓاٜي َٓا  ٜي ُِ َٓاَٚاِسَذ ُِ َِْت  َٚاِسَذ َِْتٜأ ٫َِْٛا  ٜأ ٫َِْٛاََ َْا  ََ ـُِش ِْ َْاٜفا ـُِش ِْ ٢ًٜ  ٜفا ٢ّ  َع٢ًَٜع ِٛ ٢ّاٞيٜك ِٛ َٔ   اٞيٜك َٔ اٞيٜهأفش٢ٜ ٍَ  وواٞيٜهأفش٢ٜ ٍَٜقا ِِ : : ٜقا ِِ ََْع {{ََْع
22
.. 

                          ؼبػػػػػػػػػػا ن لػػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػذت ا يػػػػػػػػػػػة: 
                                    
       عند ن لاب ر ػ ؿ مل  ا  ن دات القذ ب ا إيل الر ػ ؿ ،  ػ  واػال ا

                                                           
 ـ04/3/5102 ػ  0342   صباد ا خر  54 غاغة  -اؼبنيا  0
  ليان  سلم و سند نضبد 5



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 
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اي ر ػػ ؿ مل: نَووبا ػػبنا مل علػػن  ػػا يػػدور ا الػػن هنع هللا يضر وعلػػن  ػػا يػػرد علػػن البػػاؿ وعلػػن اػبػػ اطر 
  يلػػة لنػا ا د   ػػا ا  ػدور ؟!  اإلنسػػاف   يسػػنطيح د ػح اػبػػ اطر عنػد ن وؽبػػا لفػػ  الػيت  

همػػا يقػػ ؿ نف   يق لػػ ا   يسػػنطيح ا  ننػػاع عػػ   ن يػػذ ا نو القيػػاـ م  ل ػػا  أر ػػد م النػػ  
الي ػػ د وظب نػػا وعصػػينا( ولفػػ  نر ػػد م نف يق لػػ ا وظب نػػا ونط نػػا( و ػػذا ابدب النبػػ ي الػػذي 

نر ػػم خبلقػػه  ػػ   نعلػػم دبػػرادت، و ػػا داـ ننػػ ؿ اػػرآ   إذ ا  ػػ   ؿ مل ومل عل مػػه ؽبػػم ر ػػ  
 بف مل  فريبػة  ػالذ ا آ ن ػاويبػٌن ؽبػم ا آاي ػه ال  س م، و  مد ننه و ح ؽبم ـبرف اخلقه  ن

واػػػال ا صبي  ػػػا  ون ػػػذوا  ػػػا ن ػػػر م مػػػه  ا نأػػػ  الصػػػلامة لر ػػػ ؿ مل زؼبػػػ  نٌن ردوؼ ر ػػػيم، 
 .نا( ومل ي رتض  ن م ن د نو امشأز نو مل يرض عما نن له مل وظب نا ونط 

ٞٚ   }}  وَعْ  اْم س َعب اُس اَاَؿ: ٖٓٔب َِٓذ اي ٌُ ٜقأعْذ ٔع َُا ٔجِبش٢ٜ َٓ ِٝ ٞٚ َب ٖٓٔب َِٓذ اي ٌُ ٜقأعْذ ٔع َُا ٔجِبش٢ٜ َٓ ِٝ ٘ٔ   َب ِٛٔق ِٔ ٜف َٔ َْٔكّٝلا  َُٔع  ٘ٔ َط ِٛٔق ِٔ ٜف َٔ َْٔكّٝلا  َُٔع  َط

َُا٤ٔ ٝفٔتَح اٞي ِٔ ايٖظ َٔ ََٖزا َباْب   :ٍَ ُ٘ ٜفٜكا َُا٤ٔ ٝفٔتَح اٞيٜفَشٜفَع َسٞأَط ِٔ ايٖظ َٔ ََٖزا َباْب   :ٍَ ُ٘ ٜفٜكا ُٜٞفَتِح ٜقٜفَشٜفَع َسٞأَط  ِِ َّ ٜي ِٛ ُٜٞفَتِح ٜقَٝ  ِِ َّ ٜي ِٛ ًٜو٠  ٥ إ٫٢ ٥ إ٫٢َٝ ََ  ُ٘ ِٓ َٔ  ٍَ ََٓض َّ ٜف ِٛ َٝ ًٜو٠  اٞي ََ  ُ٘ ِٓ َٔ  ٍَ ََٓض َّ ٜف ِٛ َٝ  اٞي

ٍِ ٜق ٥ إ٫٢ٜفٜكاٜفٜكا ِٓض٢ َٜ  ِِ ٍَ إ٢ٜي٢ اٜ٭ِس ٢ ٜي ََْض ًٜو٠  ََ ََٖزا  ٍِ ٜق ٥ إ٫٢ٍَ  ِٓض٢ َٜ  ِِ ٍَ إ٢ٜي٢ اٜ٭ِس ٢ ٜي ََْض ًٜو٠  ََ ََٖزا   ٍَ ٢ٔ ِٜ َُٓٛس ٍَ: ٜأِبٔؼِش ٔب َٜٚقا  َِ َّ ٜفَظ٤ً ِٛ َٝ ٢ٔ  اٞي ِٜ َُٓٛس ٍَ: ٜأِبٔؼِش ٔب َٜٚقا  َِ َّ ٜفَظ٤ً ِٛ َٝ  اٞي

ُِ ُطَٛس٠ٔ اٞيَبٜك َٛأتٝ ََٚم ًٜٜو ٜفأتَر١ٝ اٞئهَتأب  ٞٙ ٜقِب َْٔب َُا  ُٗ ُِٜ٪َت  ِِ َُا ٜي ُٗ ُِ ُطَٛس٠ٔ اٞيَبٜكٝأٚٔتَٝت َٛأتٝ ََٚم ًٜٜو ٜفأتَر١ٝ اٞئهَتأب  ٞٙ ٜقِب َْٔب َُا  ُٗ ُِٜ٪َت  ِِ َُا ٜي ُٗ ِٔ َتٞكَشٜأ ٔبَرِشٝأٚٔتَٝت ِٔ َتٞكَشٜأ ٔبَرِشَش٠ٔ ٜي ٕف ٕف َش٠ٔ ٜي

َُا إ٫٢ ُٗ ِٓ َُا إ٫٢َٔ ُٗ ِٓ َٔ ُ٘ َٛٔٝت ُ٘  ٝأِع َٛٔٝت {{ ٝأِع
44
ُٛٔٝت  }}  : صديقا     مل، وااؿ و و  ُٛٔٝتٝأِع َِ  ٝأِع َٛأتٝ ََِم َٛأتٝ ِٔ  اٞيَبٜكَش٠ٔاٞيَبٜكَش٠ٔ  ُطَٛس٠ُٔطَٛس٠ٔ  َم َِٔٔ َٔ  

ِٓض٣ ِٓض٣ٜن ِِ  اٞيَعِشؾ٢اٞيَعِشؾ٢  َتِرَتَتِرَت  ٜن َِِٜٚي ٖٔ  َٜٚي ُٗ ٜٛ ُِٖٜٔع ُٗ ٜٛ ٞٙ  ُِٜع َْٞٙٔب ًٔٞ  َْٔب ًٜٔٞقِب {{  ٜقِب
33

  

                             
                                
      ::  

زهلل، و ػػد ا ا  ( ػػد ا اوف آ نػػ ا   نػػ ػػذت ا ايت يشػػ د مل فػػ  ا عػػالت نف نبيػػه واؼب  
  ػػػػػ  عنػػػػػد مل: ، و ػػػػػد ا ا مفػػػػػ   ػػػػػا فػػػػػاد مػػػػػه ر ػػػػػ ؿ مل دزؼبال فػػػػػة، و ػػػػػد ا ا زبنبيػػػػػا

                      و ػػػػػا داـ مل  ػػػػػ د ؽبػػػػػم مػػػػػذلش  ػػػػػ  ىبشػػػػػ ف ....  النسػػػػػاد(055و
ميدت اغبساب، والذي يػدخ   ػ  ال ذاب؟!    ي نم ف زغبساب؟!  ، بف مل و دت الذي 

 يشاد اعبنة، ويذيق    يشاد ال ذاب.
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 ػ ر ا، م ػػد  وإمبػا  نػاؿ القبػ ؿ عنػد مل هيػك نػدع ت  دعيػة    ػرد   د عل منػا مل 
نف مٌن ؽبم وو ان ؽبػم ننػه نلغػب النفليػك السػامق مسػب   صػديق م وطػاعن م لنبػي م لفػ   ػا 

    النفليػػػػػػػػػػػك اعبديػػػػػػػػػػػد:                           
  فلك اب ة  ػا ا ال  ػح،   ي فل ػك اإلنسػاف مشػبد  ػاؽ عليػه، و  يفل ػك مشػبد   طااػة 

 له مه، ولذلش ذبد   اليم اإل الـ م د ذلش هل ا  دور علن اليسر، نينما وفد اليسر.

  سؼخ سمحخ اهللسؼخ سمحخ اهلل
َٝٚش  ََاََا  }}::   اإل الـ،    االت السيدة عا شة اهنع هللا يضر ع  نبينا    ذا َٝٚشُم ٍُ  ُم ٍَُسُطٛ ٘ٔ   َسُطٛ ٤ًر ٘ٔ اي ٤ًر   اي

  َٔ ِٝ ََٔب ِٝ ٢ٔ  َب ِٜ ََِش ٢ٜٔأ ِٜ ََِش َُا  اِمَتاَساِمَتاَس  إ٫٢إ٫٢  ٜأ ُٖ َِٜظَش َُاٜأ ُٖ َِٜظَش ِِ   ََرا ََرا   ٜأ ِِ ٜير ِٔ   ٜير ِٔ َٜٝهر ٘ٔو   َٜٝهر ٘ٔو ٔفٝر ِْ    ٔفٝر ِْ  إ٢ِثر {{إ٢ِثر
يقػ ؿ إلخ انػه  وهػاف ، 2

ويشػر  ف ؽبػم الطريػق القػ َل  ويدع رم إيل مل، ر ل م لي لوسم ا اػبلق هناب ملالدعاة الذي  ي
َٓفُِّشٚا  ٫َٚ٫َٚ  ََٚبٚؼُشٚاََٚبٚؼُشٚا  ُتَعٚظُشٚاوُتَعٚظُشٚاو  ٫َٚ٫َٚ  َٜٚظُشٚاَٜٚظُشٚا  }}::إيل ر  اف مل َٓفُِّشٚاُت {{  ُت

2 
    بف اإل ػػػػالـ م ػػػػين  ػػػػ  ذلػػػػش ال اػػػػت واغبػػػػٌن علػػػػن اليسػػػػر:          

    ني إ  طاان ػػػا         يػػػد ن ػػػر نهيػػػد عنػػػد الػػػرب اجمل وييفػػػاعك مل ،
  ،ابفر ن  ا  ا  يفاع ة ؼبػ  يشػاد          إف مل  نػ  إيل مل، و رفػح إيل

مل، و نػػدـ علػػن  ػػا   لػػت كبػػ  مل، نو كبػػ  خلػػق مل، علػػن ني ذنػػ    لنػػه ا  ػػذت اغبيػػاة، 
  هنػػاب مل:    لػػ   ػػذت اعب  يػػة  ػػنان مل ؽبػػا زب الن مػػة ا نهأػػر  ػػ     ػػح ا         

                                                                ال  ر(24و. 
م بػادت  لنا  أا   عظيم ا ا  ذا اب ر لفب ن ػرؼ  ػ ة رضبػة مل  لقد  رب مل 
ا   ا غػػ وة ن   ػػد والنػػ   عػػم النػػ  ضبػػ ة اؼبػ  نٌن، رفػػ  انػػ   هػػاف وبػػ  ضبػػ ة  ب ػػا  ػػديد 

  َٜرا َٜرا   }} بنه نعانه علن ظ  ر اإل الـ،   ند ا ن لم ضب ة، وم دت عمر م  اػبطاب، اػاؿ عمػر:
ٍَ ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً َٓا  اي٤ً َٓاٜأٜيِظ ٢ًٜ  ٜأٜيِظ ِٕ  اٞيَرٚلاٞيَرٚل  َع٢ًَٜع ِٕإ٢ َٓا  إ٢ َٓاَُِت ِٕ  َُِت َِٕٚإ٢ َٓا؟  َٚإ٢ ٝٔٝ َٓا؟َذ ٝٔٝ ٍَ  َذ ٍَٜقا ٢ًٜ: : ٜقا ٢ًَٜب َٝٔذ  َْٞفٔظَْٞٞفٔظٞ  َٚاي٤ٔزَٟٚاي٤ٔزٟ  َب َٝٔذٔب ِِ  ٙٔوٙٔؤب ْٖٝه ِِإ٢ ْٖٝه   إ٢

ًٜرر٢ ًٜرر٢َع ِٕ  اٞيَرررٚلاٞيَرررٚل  َع ِٕإ٢ ِِ  إ٢ َُِِررٗت ِٕ  َُررٗت َِٕٚإ٢ ِِو  َٚإ٢ ٝٔٝررُت ِِوَذ ٝٔٝررُت ٍَ  َذ ٍَٜقررا ًٞررُت: : ٜقررا ًٞررُتٜفٝك َِ: : ٜفٝك َِٜفٔفررٝ   ٔبرراٞيَرٚلٔبرراٞيَرٚل  َبَعَثررٜوَبَعَثررٜو  َٚاي٤ررٔزَٟٚاي٤ررٔزٟ  ا٫ِمٔتٜفررا٤ُ؟ا٫ِمٔتٜفررا٤ُ؟  ٜفٔفررٝ

ٖٔو ٖٔوٜيَتِخُشَج ُٙ  ٜيَتِخُشَج َٓا ُٜٙفٜأِمَشِج َٓا ٢ٔو  ٔفٞٔفٞ  ٜفٜأِمَشِج ِٝ ٢ٔوَؿف٤ ِٝ َُِض٠ٝ  َؿف٤ َُِض٠َٝذ َُاو  ٔفٞٔفٞ  َذ ٖٔ َُاوٜأَذٔذ ٖٔ َْا  ٜأَذٔذ َْاَٜٚأ ُ٘  اٯَمش٢واٯَمش٢و  ٔفٞٔفٞ  َٜٚأ ُٜ٘ي   ٜنٜهٔذٜٔذٜنٜهٔذٜٔذ  ٜنٔذْٜذٜنٔذْٜذ  ٜي

                                                           
  سند نضبد 2
 الب اري و سلم ع  ننهنع هللا يضر  2



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 يٍ سٌسح انجمشح (286: 284اآليبد )رفسري    (    78 )                                         ؼشش             : كنٌص ان6

٤ٛٔرني٢و ٤ٛٔرني٢واي َٓا  َذٖت٢َذٖت٢  اي ًٞ َٓاَدَم ًٞ َُِظٔحَذو  َدَم َُِظٔحَذواٞي ٍَ  اٞي ٍَٜقا َٜٓعَشِ : : ٜقا َٜٓعَشِ ٜف ٖٞ  ٜف ٖٞإ٢ٜي ِْٜؽ  إ٢ٜي ِْٜؽٝقَش َُِض٠ٜو  َٚإ٢ٜي٢َٚإ٢ٜي٢  ٝقَش َُِض٠ٜوَذ ِِ  َذ ُٗ ِِٜفٜأَؿاَبِت ُٗ   ٜنآَب٠١ٜنآَب٠١  ٜفٜأَؿاَبِت

ِِ ِِٜي ِِ  ٜي ُٗ ـِٔب ُِِٜ ُٗ ـِٔب َٗا   ُٜ ًٜ َٗا َِٔث ًٜ {{َِٔث
7 

مػػه الػػدي ،  ، نظ ػػر مل  فانػػة خا ػػة عنػػد ر ػػ ؿ مل   فػػاف لسػػيد  ضبػػ ة 
 ػ     ر ػاعة،  لػ ف ر ػ ؿ مل وهاف نييفػا نخػ ت ا الر ػاعة، ي ػىن  ػ  عمػه ونخػ ت ا ال

ا ؼبقنله، وهاف الذي انله عبد ؽبند زوفة نا   ياف إظبه و شب، وهاف ضب ة اػد انػ  ا   ديد 
غ وة مدر نز ا وعم ا ونخا ا  أرادت نف  ننقم  نه  قالت ل بػد ا: عليػش حبمػ ة، وإذا انلنػه 

رب زغبػػراب،  أ سػػش  أنػػت  ػػر،  لػػم  فػػ  لػػه   مػػة ا اغبػػرب غػػًن  ػػذت، وهػػاف هبيػػد اليفػػ
، وضبػػ ة هػػاف َنَ ػػد  ػػ  ن ْ ػػدس مل  هبػػ ؿ مػػٌن الصػػ  ؼ وييفػػرب يبين ػػا   رمنػػه وواػػك  نػػ اراي 

، وربػػػٌن  ال ر ػػػة ور ػػػات حبرمنػػػه ومشػػػا   و  يسػػػنطيح ن ػػػد نف ي ا ػػػه  ػػػ  ضبيونػػػه ا مل وهلل 
 ف مل  قنله، وفادت  ند  شػق ت مطنػه ونخرفػت هبػدت ونخػذت سبيفػغه  ريػد نهلػه لػ   ن

 لػ ف وظ ػرت مػه عال ػات اغبػ ف، واػاؿ  ػ   ػدة  ف له يسن صب علن ن نارا،  مػر مػه 
٘ٔ  }}::غيفػػبه ٤ًرر َ٘ٔٚاي ٤ًرر ٖٔ  َٚاي ًٜ ٖٜٔ٭ٞقررُت ًٜ ِِو  َطررِبٔعنَيَطررِبٔعنَي  ٔبررٜؤبررٜو  ٜ٭ٞقررُت ُٗ ِٓ ِِؤَرر ُٗ ِٓ ََٓضٜيررِت  َٔرر ََٓضٜيررِتٜف ِٕ    ::ٜف َِٕٚإ٢ ِِ  َٚإ٢ َِِعرراٜقِبُت ٢ٌ  ٜفَعررأقُبٛاٜفَعررأقُبٛا  َعرراٜقِبُت ُِٔثرر ٢ٌٔب ُِٔثرر   ََرراََررا  ٔب

ِِ ُِِعٛٔقِبُت ٘ٔ  ُعٛٔقِبُت ٘ٔٔب ِٔ  ٔب َِٜٔٚي٦ٔ ِِ  َٜٚي٦ٔ َِِؿَبِشُت َٛ  َؿَبِشُت ُٗ َٜٛي ُٗ ِْٝش  ٜي ِْٝشَم ـٖأب  َم ـٖأبٔيً َٔ ٔيً َٔ شٜ {{  شٜ
7 

ّْاو  ََٜهَثََٜهَث  }}: ضَبَْ ةَ  اَػَن َ   ذا الرف  َلم ا ََا ّْاوَص ََا ِٖ  َص ُِٖث ٞ   َٜٚقَعَٜٚقَع  ُث ٞ ٔفر ٘ٔ   ٔفر ًٞٔبر ٘ٔ ٜق ًٞٔبر ُّو   ٜق ًٜا ُّو اٞيإ٢ِطر ًٜا ٌَ   اٞيإ٢ِطر ٌَ ٜفٜأِسَطر   إ٢ٜير٢ إ٢ٜير٢   ٜفٜأِسَطر

٢ٍ ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ُ٘    اي ْٖ ُٜ٘أ ْٖ ٘ٔ   ٔفٞٔفٞ  َٜٚقَعَٜٚقَع  ٜقِذٜقِذ  ٜأ ًٞٔبر ٔ٘ ٜق ًٞٔبر ُّو   ٜق ًٜا ُّو اٞيإ٢ِطر ًٜا ُِٔعُتوٜ   َٜٚقرذِ َٜٚقرذِ   اٞيإ٢ِطر ُِٔعُتوٜ َطر ٍُ   َطر ٍُ َتٝكرٛ ٢ٔ   َتٝكرٛ ٢ٔ َعر ٘ٔ   َعر ٤ًر ٘ٔ اي ٤ًر   : : َتَعراٜي٢ َتَعراٜي٢   اي

َٔ ََٔٚاي٤ٔزٜ ََِٕٜذُعَِٜذُع  ٫٫  َٚاي٤ٔزٜ َٕٛ ٘ٔ  َََعَََع  ٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ّٗا  اي ّٗاإ٢ٜي َٕ  ٫َٚ٫َٚ  آَمَشآَمَش  إ٢ٜي ًٛٝ ََٕٜٞكُت ًٛٝ ٖٓٞفَع  َٜٞكُت ٖٓٞفَعاي َّ   اي٤ٔتٞاي٤ٔتٞ  اي َّ َذرٖش ُ٘   َذرٖش ٤ًر ُ٘ اي ٤ًر   ٫َٚ٫َٚ  ٔبراٞيَرلٚ ٔبراٞيَرلٚ   إ٫٢إ٫٢  اي

َٕ ُْٛ ََِٕٜض ُْٛ ِٔ  َِٜض ََ َِٚٔ ََ َٚ  ٌِ ٌَِٜٞفَع ًَٞل  َرٔيٜوَرٔيٜو  َٜٞفَع ًَٞلَٜ َّا  َٜ َّاٜأَثا ُ٘  َُٜلاَعِفَُٜلاَعِف  ٜأَثا ُٜ٘ي َّ  اٞيَعَزاُباٞيَعَزاُب  ٜي ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا َِٜخًِٝذ  اٞئك َِٜخًِٝذَٚ َٚ  ٔ٘ ٘ٔٔفٝ ّْا   ٔفٝ َٗا ّْا َُ َٗا َُوو  

ْٞٚ ْٜٚٞفإ٢ ٖٔ  ٜقِذٜقِذ  ٜفإ٢ ُٗ ًُٞت ٖٜٔفَع ُٗ ًُٞت ُّٔٝعاو  ٜفَع ُّٔٝعاوَج ٌِ  َج َٗ ٌِٜف َٗ ـ٠١َ؟  ٔيٞٔيٞ  ٜف ـ٠١َ؟ُسِم ٍَ   ُسِم ٍَ ٜقرا ٍَ : : ٜقرا َٓرَض ٍَ ٜف َٓرَض ٌُو   ٜف ٌُو ٔجِبش٢ٜر ٍَ   ٔجِبش٢ٜر ٍَ ٜفٜكرا ُٖرُذو   َٜرا َٜرا : : ٜفٜكرا ُٖرُذو ََُر ٌِ   ََُر ٌِ ٝقر   ٝقر

ُ٘ ُٜ٘ي ِٔ  إ٫٢إ٫٢    }}::ٜي ََِٔ َٔ  َتاَبَتاَب  ََ ََ ََٔٚآ ََ ٌَ  َٚآ ُٔ ٌَََٚع ُٔ ٬َُ  ََٚع ٬ََُع ٍُ   ٜفٝأٜٚي٦ٔروٜ ٜفٝأٜٚي٦ٔروٜ   َؿأيّراَؿأيّرا  َع ٍُ َُٜبرٚذ ُ٘   َُٜبرٚذ ٤ًر ُ٘ اي ٤ًر ِِ   اي ٢ٗ ٦َٚٝأت ِِ َطر ٢ٗ ٦َٚٝأت َٓا ٕ   َطر َٓا ٕ َذَظر   َذَظر

َٕ ََٕٜٚنا ُ٘  َٜٚنا ٤ً ُ٘اي ٤ً ُّا   ٜلٝفّٛساٜلٝفّٛسا  اي ُّا َسٔذٝ ٌَ  ووَسٔذٝ ٌَٜفٜأِسَط ٍُ  ٜفٜأِسَط ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٙٔ    اي َٗٔز ٙٔٔب َٗٔز ُٖا  اٯ١َٜٔواٯ١َٜٔو  ٔب ًٜ ُٖاٜف ًٜ ٘ٔو  ٝقش٥َ٢ِتٝقش٥َ٢ِت  ٜف ِٝ ًٜ ٘ٔوَع ِٝ ًٜ ٍَ  َع ٍَٜقا   ٜقا

ٙٞ َِٞٙٚذٔؼ ٕٖ: : َِٚذٔؼ ٕٖإ٢ ٙٔ  ٔفٞٔفٞ  إ٢ َٖٙٔٔز ِٕ  َٜٚأِمَؼ٢َٜٚأِمَؼ٢  ُػُشٟٚطاوُػُشٟٚطاو  اٯ١َٜٔاٯ١َٜٔ  َٖٔز ِٕٜأ َٞ  ٫٫  ٜأ َٞآٔت َٗاو  آٔت َٗاؤب ِٕ  ٝأَذكُِّلٝأَذكُِّل  ٫َٚ٫َٚ  ٔب ِٕٜأ ٌَ  ٜأ َُ ٌَٜأِع َُ   َؿأيّراَؿأيّرا  ٜأِع

ِّ ِّٜأ ٌِ  ٫و٫و  ٜأ َٗ ٌِٜف َٗ َِٓذٜى  ٜف َِٓذٜىٔع ٤ِْٞ  ٔع ٤َِْٞػ َِٚطُع  َػ َِٚطُعٜأ ِٔ  ٜأ َِٔٔ ُُٖذ؟  َٜاَٜا  َرٔيٜوَرٔيٜو  َٔ ُُٖذ؟ََُر ٍَ  ََُر ََٓض ٍَٜف ََٓض ٌُجٔٔج  ٜف ٌُِبش٢ٜ ٙٔ  ِبش٢ٜ َٗٔز ٙٔٔب َٗٔز ٌِ     ::اٯ١َٜٔاٯ١َٜٔ  ٔب ٌِ ٝقر   َٜرا َٜرا   ٝقر

َٟ َٟٔعَبأد َٔ  ٔعَبأد َٔاي٤ٔزٜ ِِ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأِطَشٝفٛاٜأِطَشٝفٛا  اي٤ٔزٜ ٢ٗ ِْٝفٔظ ِِٜأ ٢ٗ ِْٝفٔظ ٛٝٛا  ٫٫  ٜأ َٓ ٛٝٛاَتٞك َٓ ِٔ  َتٞك َِٔٔ َُر١ٔ   َٔ َُر١ٔ َسِذ ٘ٔ   َسِذ ٤ًر ٘ٔ اي ٤ًر ٕٖ  اي ٕٖإ٢ َ٘   إ٢ ٤ًر َ٘ اي ٤ًر   ايرٗزُْٛبَ ايرٗزُْٛبَ   َِٜغٔفرشُ َِٜغٔفرشُ   اي

                                                           
  لية ابولياد با ن يم 7
   سًن القرآف ع  نا  ريرة ن باب الن وؿ لل ا دي وال  يط ا  7
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ُّٔٝعا ُّٔٝعاَج ُ٘  َج ْٖ ُ٘إ٢ ْٖ َٛ  إ٢ َُٖٛ ُِ   اٞيَغٝفُٛساٞيَغٝفُٛس  ُٖ ُِ ايٖشٔذٝ ٍَ  ووايٖشٔذٝ ٍَٜقا ٍُ  ٜفٜهَتَبٜفٜهَتَب: : ٜقا ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً َٗا  ََٚبَعَثََٚبَعَث    اي َٗأب   َِٚذٔؼرٞمو َِٚذٔؼرٞمو   ٢٢إ٢ٜيإ٢ٜي  ٔب

ُٖا ًٜ ُٖاٜف ًٜ ٘ٔو  ٝقش٥َ٢ِتٝقش٥َ٢ِت  ٜف ِٝ ًٜ ٘ٔوَع ِٝ ًٜ ٍَ  َع ٍَٜقا َٖا: : ٜقا َٖاٜأ ٙٔ  ٜأ َٖٙٔٔز ِِ  اٯ١َٜٝاٯ١َٜٝ  َٖٔز ََٓع ِِٜف ََٓع ِٖ..ٜف ُِٖث َِ   ُث ًٜ َِ ٜأِط ًٜ {{ٜأِط
9. 

،  نػاب ون ب غ لنػرل رضبػة مل  ذن  ويندل  علن غا ر الػذن  واامػ  النػ ب 
م بادت اؼب  نٌن، ي نان زب الن مػة ويبسػط  ودخ  ا اإل الـ، لفب ن رؼ عناية رب ال  ة 

زللي  لين ب  سبد الن ار ويبسط يدت زلن ػار لينػ ب  سػبد الليػ   ػ   طلػح الشػمهنع هللا يضر يدت 
ي ػػػنان لػػػه زب الن مػػػة  ػػػ  ذن مػػػه الػػػيت فنا ػػػا   ػػػ   غرهبػػػا، إيل نف يغرغػػػر اإلنسػػػاف، ومل 

وار فب ػػا، وإذا اب ون ب ون ػػلان  يمػػا مينػػه ومػػٌن مل ونابػػ  علػػن عمػػ  الصػػاغبات يغػػًن مل 
 اف الػػػػػذن   سػػػػػنة: الصػػػػػلي ة وييفػػػػػح  فػػػػػ                                 

 ل بادت اؼب  نٌن.  فاف ه  ذن   سنة     يف  مل وإهراـ مل  ال رااف(71و
ي ػػنان نمػػ اب الن مػػة لل لػػق نصب ػػٌن إيل يػػـ  الػػدي ، ولػػذلش ينبغػػب علػػن هػػ    ػػاهلل 

 اؼبػ  نٌن الػذي  يريػدوف نف ين مػ ا إيل مل، والنػ       نف   ييفػيق زب الن مػة علػن عبػاد مل
  ذر     ذلش و فب نف رف  ذ   إيل عامل    مين إ را ي  وااؿ ن    لت هػذا وهػذا 

  ػػ  يل  ػػ    مػػة  قػػاؿ   نمن ػػد عػػين  قػػاؿ مل   ػػايل لنػػ   ػػذا ال  ػػاف ونو ػػن إليػػه  ػػ  الػػذي 
 اذا يدخ  مٌن مل وعبادت.ينأله علن إٍل   نغ ر ل بادي  ما له    ؼب

َٕ  }}نييفا ااؿ:  و  فب عنه  َٕٜنا ِٔ  ٜنا َُ ِٔٔفٝ َُ َٕ  ٔفٝ َٕٜنا ِِ  ٜنا ًٜٝه ِِٜقِب ًٜٝه ٌْ  ٜقِب ٌَْسُج ٌَ  َسُج ٌَٜقَت   َٚٔتِظٔعنَيَٚٔتِظٔعنَي  ٔتِظَع١ٟٔتِظَع١ٟ  ٜقَت

ٍَ  َْٞفّظاوَْٞفّظاو ٍَٜفَظٜأ ِٔ  ٜفَظٜأ َِٔع ٢ِ  َع ًٜ ٢ِٜأِع ًٜ ٢ٌ  ٜأِع ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ٍٖ  اٜ٭ِس ٢واٜ٭ِس ٢و  ٜأ ٍٖٜفُذ ٖٕٔب  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜفُذ ٖٕٔبَسا ُٙو  َسا ُٙوٜفٜأَتا ٍَ  ٜفٜأَتا ٍَٜفٜكا   ٔتِظَع١ٟٔتِظَع١ٟ  ٜقَتًتٜقَتًت  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ: : ٜفٜكا

ٌِ  َْٞفّظاوَْٞفّظاو  َٚٔتِظٔعنَيَٚٔتِظٔعنَي َٗ ٌِٜف َٗ ِٔ  ٜيٜٞيٞ  ٜف َِٔٔ َِٛب١ٕ؟و  َٔ َِٛب١ٕ؟وَت ٍَ  َت ٍَٜفٜكا ُ٘و  ٫و٫و: : ٜفٜكا ًٜ ُ٘وٜفٜكَت ًٜ ٌَ  ٜفٜكَت ُٖ ٌَٜفٜه ُٖ ٘ٔ  ٜفٜه ٘ٔٔب ِٖ  َٔا١ٟ٥َؤَا١ٟ٥َو  ٔب ُِٖث ٍَ  ُث ٍََطٜأ ِٔ  َطٜأ َِٔع ٢ِ  َع ًٜ ٢ِٜأِع ًٜ   ٜأِع

٢ٌ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ٍٖ  اٜ٭ِس ٢واٜ٭ِس ٢و  ٜأ ٍٖٜفُذ ٣ٌ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜفُذ ٣ٌَسُج ٣ِو  َسُج ٣ِوَعأي ٍَ  َعأي ٍَٜفٜكا ٌِ  َْٞفع٣وَْٞفع٣و  َٔا١ٜ٥ََٔا١ٜ٥َ  ٜقَتًتٜقَتًت  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ: : ٜفٜكا َٗ ٌِٜف َٗ ِٔ  ٜيٜٞيٞ  ٜف َِٔٔ َِٛب١ٕ؟و  َٔ َِٛب١ٕ؟وَت   َت

ٍَ ٍَٜفٜكا ِِو: : ٜفٜكا ِِوََْع ِٔ  ََْع ََ َِٚٔ ََ َٚ  ٍُ ٍَُُٜرٛ َٓو  َُٜرٛ ِٝ َٓوَب ِٝ ِٝ  َب ََِٝٚب َِٛب١ٔ  ََََٔٔٚب َِٛب١ٔايٖت ًِٔل  ايٖت ٜٛ ِْ ًِٔلا ٜٛ ِْ ٕٖ  َٜٚنَزاوَٜٚنَزاو  ٜنَزاٜنَزا  ٜأِس ٢ٜأِس ٢  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ا ٕٖٜفإ٢ َٗا  ٜفإ٢ َٗأب َْاّطا  ٔب َْاّطاٝأ   ٝأ

َٕ ََِٕٜعُبُذٚ َ٘  َِٜعُبُذٚ ٤ً َ٘اي ٤ً َ٘  ٜفاِعُبٔذٜفاِعُبٔذ  اي ٤ً َ٘اي ٤ً ِِو  اي ُٗ ِِوَََع ُٗ َٗا  ٜأِسٔكٜوٜأِسٔكٜو  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َتِشٔجِعَتِشٔجِع  ٫َٚ٫َٚ  َََع ْٖ َٗاٜفإ٢ ْٖ ٤ِٕٛو  ٜأِسُ ٜأِسُ   ٜفإ٢ ٤ِٕٛوَط ًَٜل  َط ٜٛ ِْ ًَٜلٜفا ٜٛ ِْ   َذٖت٢َذٖت٢  ٜفا

ـََف  إ٢َراإ٢َرا ـََفَْ ٤ٛش٢َٜل  َْ ٤ٛش٢َٜلاي ُٙ  اي ُٜٙأَتا ُِٛ و  ٜأَتا َُ ُِٛ واٞي َُ َُِت  اٞي ـَ َُِتٜفاِمَت ـَ ٘ٔ  ٜفاِمَت ٘ٔٔفٝ ١َُٔ  ٥ٔ٬ََٜه٥ٔ٬ََ١ٜٝه١ٝ  ٔفٝ ١َُٔايٖشِذ ٥ٔ٬ََٜه١ٝ  ايٖشِذ ٥ٔ٬ََٜه١َٝٚ   اٞيَعَزأبواٞيَعَزأبو  َٚ

١َُٔ  ٥ٔ٬ََٜه٥ٔ٬ََ١ٜٝه١ٝ  ٜفٜكاٜيِتٜفٜكاٜيِت ١َُٔايٖشِذ ٘ٔ  َُٞكٔب٬َُٞكٔب٬  َتا٥ّٔباَتا٥ّٔبا  َجا٤ََجا٤َ: : ايٖشِذ ًٞٔب ٘ٔٔبٜك ًٞٔب ٘ٔو  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٔبٜك ٘ٔواي٤ً ُ٘: : اٞيَعَزأباٞيَعَزأب  ٥ٔ٬ََٜه٥ٔ٬ََ١ٜٝه١ٝ  َٜٚقاٜيِتَٜٚقاٜيِت  اي٤ً ْٖ ُ٘إ٢ ْٖ   إ٢

ِِ ِِٜي ٌِ  ٜي َُ ٌَِِٜع َُ ِّٝشا  َِٜع ِّٝشاَم ِِ  ٜق ٥وٜق ٥و  َم ُٖ ِِٜفٜأَتا ُٖ ًٜو٠  ٜفٜأَتا ًٜو٠ََ ًٝ  آَدَٔٞموآَدَٔٞمو  ُؿَٛس٠ُٔؿَٛس٠ٔ  ٔفٞٔفٞ  ََ ًٜٝفَحَع ُٜٙفَحَع ُٛٙ ِِو  ٛ ُٗ َٓ ِٝ ِِوَب ُٗ َٓ ِٝ ٍَ  َب ٍَٜفٜكا َٔ  ََاََا  ٔقُٝظٛأقُٝظٛا: : ٜفٜكا ِٝ ََٔب ِٝ   َب

٢ٔو ِٝ ٢ٔواٜ٭ِسَك ِٝ َُا  ٜفإ٢ٜي٢ٜفإ٢ٜي٢  اٜ٭ِسَك ٢ٗ ٜٖٔت َُاٜأ ٢ٗ ٜٖٔت َٕ  ٜأ َٕٜنا ٢َْ  ٜنا ٢َْٜأِد َٛ  ٜأِد ُٗ َٜٛف ُٗ ُ٘و  ٜف ُ٘وٜي ُٙ  ٜي ُٜٙفٜكاُطٛ ُٙ  ٜفٜكاُطٛ ََٛجُذٚ ُٜٙف ََٛجُذٚ ٢َْ  ٜف ٢َْٜأِد   اي٤ٔتٞاي٤ٔتٞ  اٜ٭ِس ٢اٜ٭ِس ٢  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜأِد

                                                           
  سند نا  ني ة ع  ام  عباس  5
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ُ٘  ٜأَساَدوٜأَساَدو ُٜ٘فٜكَبَلِت ١َُٔ  ٥ٔ٬ََٜه٥ٔ٬ََ١ٜٝه١ٝ  ٜفٜكَبَلِت ١َُٔايٖشِذ {{  ايٖشِذ
َُِت  }}ا رواية نخرل: ، 01 ـَ َُِتٜفاِمَت ـَ ٘ٔ  ٜفاِمَت ٘ٔٔفٝ ًٜا٥ٜٔه  ٔفٝ ًٜا٥ٜٔهََ ََ١َُٔ  ١ٝٝ١ ١َُٔايٖشِذ   ايٖشِذ

٥ٔ٬ََٜه١ٝ ٥ٔ٬ََٜه١َٝٚ َِٚذ٢  اٞيَعَزأباٞيَعَزأب  َٚ َِٚذ٢ٜفٜأ ُ٘  ٜفٜأ ٤ً ُ٘اي ٤ً ٙٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اي َٖٙٔٔز ِٕ  َٖٔز ِٕٜأ َِٚذ٢  َتٜكٖشٔبٞوَتٜكٖشٔبٞو  ٜأ َِٚذ٢َٜٚأ ُ٘  َٜٚأ ٤ً ُ٘اي ٤ً ٙٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اي َٖٙٔٔز ِٕ  َٖٔز ِٕٜأ   َتَباَعٔذٟوَتَباَعٔذٟو  ٜأ

ٍَ ٍََٜٚقا َُا  ََاََا  ٔقُٝظٛأقُٝظٛا: : َٜٚقا ُٗ َٓ ِٝ َُاَب ُٗ َٓ ِٝ ُٛٔجَذ  َب ُٛٔجَذٜف ٙٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜف َٖٙٔٔز ُ٘  ٜفُغٔفَشٜفُغٔفَش  ٔبٔؼِبش٣ٔبٔؼِبش٣  ٜأٞقَشَبٜأٞقَشَب  َٖٔز ُٜ٘ي {{  ٜي
00 

                                   مل يق  وإف مل وب  النػا بٌن(  البقرة(555و
 نفػ ف  ػػرة وا ػدة ولػػيهنع هللا يضر لػه غًن ػػا،  أػ  م ػػض النػاس اؼبنشػػددي  الػذي  يغلقػػ ف البػاب علػػن 

ين ب عليه، وهلمػا واػح  اؼب  نٌن، لف  الن امٌن مصيغة اؼببالغة، ي ين هلما نذن  علم نف له رز  
  ا     ون هنع هللا يضر زػب ي والندا ة ورفح إيل مل  ين ب عليه    ت. ا ذن  ندـ علن

م ػػض النػػاس يقػػ ؿ إف الن مػػة اػػالث  ػػرات! و ػػ  م ػػد الأالأػػة ليسػػت لػػه   مػػة؟! نريػػد 
  نص  ا   روبة، والنص وا ان:                     وعند ا ين ب ال بد يق ؿ مل   ايل

ٌَ  ِبٔذِٟبٔذٟعََع  }} :هما ااؿ الن  احملب ب  ُٔ ٌََع ُٔ ِّْباو  َع ِّْباوَر َِ  َر ًٔ َِٜفَع ًٔ ٕٖ  ٜفَع ٕٖٜأ ُ٘  ٜأ ُٜ٘ي َِْب  َِٜغٔفُشَِٜغٔفُش  َس٘باَس٘با  ٜي َِْبايٖز َٜٞأُمُز  ايٖز َٜٞأُمُزَٚ ٘ٔو  َٚ ٘ٔؤب   ٔب

{{  ٔيَعِبٔذٟٔيَعِبٔذٟ  ٜلٜفِشُ ٜلٜفِشُ   ٜقِذٜقِذ
َٔ   َٜرا َٜرا   }}ا اغبديث القد ب: ويق ؿ ، 1212 َٔ اِبر َّ  اِبر َّآَد ِٛ   آَد ِٛ ٜير ًَٜغرتِ   ٜير ًَٜغرتِ َب ُُْٛبروٜ   َب ُُْٛبروٜ ُر   ُر

َٕ َٓا ََٕع َٓا َُا٤ٔ  َع َُا٤ٔايٖظ ِٖ  ايٖظ ُِٖث ٓٔٞ  ُث ٓٔٞاِطَتِغٜفِشَت َٔ  َٜاَٜا  ٝأَبأيٞوٝأَبأيٞو  ٫َٚ٫َٚ  ٜيٜوٜيٜو  ٜلٜفِشُ ٜلٜفِشُ   اِطَتِغٜفِشَت َٔاِب َّ  اِب َّآَد ْٖٜو  آَد ْٖٜوإ٢ ِٛ  إ٢ ِٜٛي ٓٔٞ  ٜي َِٝت ٜٓٔٞأَت َِٝت   ٔبٝكرَشابٔ ٔبٝكرَشابٔ   ٜأَت

َٜررا  اٜ٭ِس ٢اٜ٭ِس ٢ ٜٛا َٜرراَم ٜٛا ِٖ  َم ُِٖثرر ٓٔررٞ  ُثرر ٓٔررٜٞئكَٝت ٦ِّٝا  ٔبررٞٔبررٞ  ُتِؼررش٢ٝىُتِؼررش٢ٝى  ٫٫  ٜئكَٝت ٦ِّٝاَػرر ُِٝتررٜو  َػرر ُِٝتررٜوٜ٭َت َٗررا  ٜ٭َت َٗررأبٝكَشأب   {{  ََِغٔفررَش٠ََِٟغٔفررَش٠ٟ  ٔبٝكَشأب
 الن مػػة ، 04

َٖٔتٞ  }} :  ن  ة ؽبذت اب ة اليت يق ؿ  ي ا نبي ا و  ي ا  َٖٔتٞٝأ ٠١َٖ  ٝأ ٠١َٖٝأ ٠١ََو  ٝأ ٠١ََوََِشُذٛ َٗراو   ََُترابْ ََُترابْ   ََِشُذٛ ِٝ ًٜ َٗراو َع ِٝ ًٜ   َع

ٌُتََت ٌُِذُم َٖا  ِذُم َٖاٝقُبَٛس َٗاو  ٝقُبَٛس ُْٛٔب َٗاؤبُز ُْٛٔب ِٔ  ََٚتِخُشُدََٚتِخُشُد  ٔبُز َِٔٔ َٖا  َٔ َٖاٝقُبٛس٢ َُْٛب  ٫٫  ٝقُبٛس٢ َُْٛبُر َٗراو   ُر ِٝ ًٜ َٗراو َع ِٝ ًٜ َُٖررفٗ   َع َُٖررفٗ ُت َٗرا   ُت ِٓ َٗرا َع ِٓ َٗرا   َع ُُْٛب َٗرا ُر ُُْٛب   ُر

ٓٔنَي  ٔباِطٔتِغٜفاس٢ٔباِطٔتِغٜفاس٢ َٔ ٪ُُِ ٓٔنَياٞي َٔ ٪ُُِ َٗا  اٞي َٗاٜي {{  ٜي
1414 

نف نسنغ ر للم  نٌن، و ػ   ػروط  ػلة اػبطبػة عنػد ال لمػاد ابفػالد ننػه ا  ن ر  
لل ػػم اغ ػػر للمػػ  نٌن واؼب  نػػػات( نو يقػػ ؿ: ورمنػػا اغ ػػر لنػػػا اػبطبػػة الأانيػػة يقػػ ؿ اػبطيػػػ : وا

٢ٔ   }} :( همػا عل منػا مل، ؼبػاذا؟ اػاؿ فوإلخ اننا الذي   بق   زإليبػا ٢ٔ ََر ٓٔنيَ   اِطرَتِغٜفشَ اِطرَتِغٜفشَ   ََر َٔ ُُرِ٪ ًٞ ٓٔنيَ ٔي َٔ ُُرِ٪ ًٞ   ٔي

َٓأ  َٔ ٪ُُِ َٓأ َٚاٞي َٔ ٪ُُِ ُ٘  ٜنَتَبٜنَتَب  َٚاٞي ٤ً ُ٘اي ٤ً ُ٘  اي ُٜ٘ي ٌٚ  ٜي ٌٚٔبٝه ٣ٔ  ٔبٝه َٔ ٪َُِ٣ٔ َٔ ٪َُِ  ١َٕٓ َٔ ٪َُِ َٚ١َٕٓ َٔ ٪َُِ َٚ  ١َٟٓ ١ََٟٓذَظ {{  َذَظ
02 

                                                           
  ليان  سلم ع  نا   يد اػبدري  01
  ليان الب اري ع  نا   يد اػبدري  00
  سند نضبد وام   باف ع  نا  ريرة  05
 فا ح الرت ذي و ن  الدار ب ع  ننهنع هللا يضر  04
   وم الطرباٍل ع  ننهنع هللا يضر  03
 بادة م  الصا ت  سند الشا يٌن للطرباٍل ع  ع 02
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ؼبػػػػ  نٌن الػػػػذي  يسػػػػنغ ر ؽبػػػػم  ػػػػ اد اب يػػػػاد  ػػػػن م نو  ػػػػ  الػػػػذي يسػػػػنطيح نف ي ػػػػد ا
نف نسنغ ر لف  اؼب  نٌن اب  ات واب ياد، بف  ذت ن ة  ر   ػة،  اب  ات؟!  أ ر  مل 

ي فد  را م مين ا، ي ٌن م يف ا م يفا  علن مل غ اؼبراد، وعلن دخ ؿ اعبنة إف  ػاد مل ن  افػا   
 ا هناب مل. هما ااؿ مل 

                             ػػذا ا ال مػػ ، ي مػػ   ػػا ا و ػػ ه لفػػ  اؼب ػػم نف 
هاف ي  ن الصلامة هبػذا، نو ػن   ينلقق    إخالص النية و دؽ الط ية،  ليفرة الن  

َٓروٜ   ٜأِمًِٔفٜأِمًِٔف  }} :عند ا هاف  ن ف ا  إىل اليم   قاؿ له   يد    اذ م  فب   َٓروٜ ٔدٜ   َٜٞهٔفروٜ َٜٞهٔفروٜ   ٔدٜ

ٌُ َُ ٌُاٞيَع َُ ٌُاٞياٞي  اٞيَع ًٝٔ ٌُٜك ًٝٔ     ي د علينا لفنػه يريػد ال مػ  اػبػالص:   اهلل ، {{  ٜك                    
                  البينػػػة(2و                           اإلخػػػالص  ػػػ  غػػػا ر( 03و

َْرا   }}::يث القد ػبيق ؿ ا اغبد السر ابعظم ا اب ؿ ال م  بف مل  َْرا ٜأ َٓر٢   ٜأ َٓر٢ ٜأٞل   ايٗؼرَشٜنا٤ٔ ايٗؼرَشٜنا٤ٔ   ٜأٞل

٢ٔ ٢َٔع ِٔ  ايٚؼِشٔىوايٚؼِشٔىو  َع ََِٔ ََ  ٌَ ُٔ ٌََع ُٔ ٬َُ  َع ٬ََُع ٘ٔ  ٜأِػَشٜىٜأِػَشٜى  َع ٘ٔٔفٝ ِٝش٢ٟ  ََٔعََٞٔعٞ  ٔفٝ ِٝش٢ٟٜل ُ٘  ٜل َُ٘تَشٞنُت ُ٘  َتَشٞنُت َُ٘ٚٔػِشٜن {{  َٚٔػِشٜن
02 

و ذا ا و  ش، ربرر النية وذب   نعمالش هلل،    عادا شغ    ل بػش  ػح نو دؾ، 
 م  ر ػا مل و ن يػذ  ػري ة ر ػ ؿ    ؽب ؾ  ح زوفنش ذب له عبادة هلل، إذا ن يت ا  ذا ال

ا  ػػػذا ال مػػػ ،  فػػػ   ػػػرد يبفنػػػه نف يسػػػن يد هبػػػذا اؼبػػػن ي الر ػػػيد  مل واإلانػػػداد حبيفػػػر ه 
 .الذي و  ه لنا اغببي  

  انذػبء ادليًٌٌانذػبء ادليًٌٌ
واػػػػاؿ النػػػػ                    : دبػػػػاذا نػػػػدع ت وعل منػػػػا مل 

::{{  ٕٖٕٖإ٢إ٢  َ٘ ٤ً َ٘اي ٤ً ََٚص  اي ََٚصَتَحا ِٔ  َتَحا َِٔع َٖٔتٞ  َع َٖٔتٞٝأ ٜٜٛأ  ٝأ ٜٜٛأاٞيَخ َٕ  اٞيَخ َٝا ِٓٚظ ََٕٚاي َٝا ِٓٚظ ََا  َٚاي ََاَٚ ُٖٛا  َٚ ُٖٛااِطُتٞهش٢ ٘ٔ  اِطُتٞهش٢ ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ {{  َع
07 

  ي اخذٍل علػن ذلػش،  ػا عػدا ال ػرا ض اؼب رت ػة،  ػال   ا داـ ن    يت  إف مل 
  هبػ ز نف ن ػػ   عػ  الصػػالة:                                      النسػػاد014و) 

عػػ  إخػػراج ال هػػاة،  ػػاؼب     ػػادؽ اإليبػػاف   ير ػػن نف يػػ خر ال هػػاة  ػػ     نغػػًن و  ن ػػ   
الن ااي نو يذ   اإلنساف للقػاد مل ومل ىبػرج زها ػه، وينسػن ابو د نف ىبرف  ػا، ويفػ ف  ػذا 

                                                           
 ، واغبديث القد ن روات  سلم ع  ن   ريرة.عم   اذ  اغباهم ا اؼبسندرؾابوؿ روات  02
  ن  ام   افة وام   باف ع  نا ذر  07



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 يٍ سٌسح انجمشح (286: 284اآليبد )رفسري    (    82 )                                         ؼشش             : كنٌص ان6

ا اب ػػ ر ال اديػػة َديػػ    لػػق ا رابنػػه،  يػػربن ن سػػه ا اغبػػاؿ  ػػ   ػػذت اػبصػػاؿ، لفػػ  السػػ   
 ي ر ح ع  اؼب   .

نف نطلػ   نػه  ػبلانه ن  يفل نػا   ػر  يػه  شػقة وعنػت لنػا، وذلػش  د ي  لسمنا مل 
  ا ا له  بلانه:                                                      . 

      ملنػػا  ػػ ؽ طااننػػا  نقػػ ؿ: نف نطلػػ   نػػه ن  وب وهػػذلش ي ف نػػا    
            لػػم وبملنػػا مل   نمػػدا    ػػر  ػػرعب  ػػ ؽ طااننػػا واػػدر نا، ور ػػب  نػػا

ال مػػ  علػػن ني  يمػػة،  ػػ وس اا مػػا ،  ػػإف مل  سػػنطح  ػػ وس ااعػػدا ،  ػػإف مل  سػػنطح  ػػ وس   مػػا ، 
  مصػػياـ  ػػ ر ر يفػػاف  ػػإف مل نسػػنطح   ػػدة  ػػ  نايـ نخػػر، و   ػػأ  ػػإف مل  سػػنطح  ػػيمم، ون ػػر 

رج  دية، ومل يفل نا نصب ٌن زغبػي ولفػ  اػاؿ:     إف مل نسنطح را يا لب               
                         ال ي فد  شقة نمدا  ا ني  فليك هل  نا مه مل  آؿ عمراف(57و 
مبا يس ر علينا اب ر هله.، وإ 

  ادلؤيٍ ًركش اهللادلؤيٍ ًركش اهلل
 مقػػػب ن ػػػر مسػػػيط  ػػػيد  عبػػػد مل امػػػ  عبػػػاس ر ػػػب مل عن مػػػا يقػػػ ؿ: ووف ػػػ  مل 

ال بػػادات ؽبػػا ا ػػنأنادات وؽبػػا  ػػا ت إ  ذهػػر مل((  ػػال عػػذر للمػػ    ا  ػػرؾ ذهػػر مل نمػػدا  
اهبػػا ، علػػن ط ػػارة، علػػن غػػًن و ػػ د، ايا ػػا ، وا ػػ دا ، وعلػػن فنػػ هبم،  ا ػػيا ، ااعػػدا ،   مػػا ، ر 

نف نػػذهرت  ػػ    ننسػػات،  مػػا عػػذر اؼبػػ    عنػػد مل   ػػ  ولػػ  علػػن اعبنامػػة نزح مل لنػػا 
؟!! عنػػػد ا وبا ػػػبه علػػػن نن ا ػػػه الػػػيت نن ق ػػػا ا  ػػػذت اغبيػػػاة وغ ػػػ   ي ػػػا عػػػ  ذهػػػر  ػػػ  ت 

 نف   هب لنا     ذا اؼبقاـ: ونسأؿ مل  ولذلش ااؿ 
َِٝع  }} َِٝعٜي ٌُ  َتَرٖظُشَتَرٖظُشََٜٜ  ٜي ِٖ ٌُٜأ ِٖ ١ٖٔٓ  ٜأ ١ٖٔٓاٞيَح ِِ  ََٖشِ ََٖشِ   َطاَع١َٕطاَع١ٕ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  إ٫٢إ٫٢  اٞيَح ٢ٗ ِِٔب ٢ٗ ِِ  ٔب ِِٜي َ٘  َِٜزٝنُشٚاَِٜزٝنُشٚا  ٜي ٤ً َ٘اي ٤ً َٗا  اي َٗأفٝ {{  ٔفٝ

07
  

َ مل نزيػػد وا ػػن يد  ػػ   ػػذا ال يفػػ  الفبػػًن؟! ون ػػا  ػػ  اص ػػر  ن ػػا  ػػ  ذهػػر وزاد  يقػػ ؿ: ملس
  : ىف هنامػه الفػرَل  ي ا   ن سػه ووبا ػ  ن سػه ويقػ ؿ همػا اػاؿ مل   ػاىل              

               ال  ر(22و. 
                                                           

   وم الطرباٍل ع    اذ م  فب   07
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 ػػػذا اب ػػػر لػػػيهنع هللا يضر ؼبػػػ    عػػػذر  يػػػه و  ؼب  نػػػة،  ػػػ  اؼب  نػػػة ولػػػ  هانػػػت علي ػػػا الػػػدورة 
الشػػػ رية نو ا الن ػػػاس فبن عػػػة  ػػػ  الصػػػالة وفبن عػػػة  ػػػ  الصػػػياـ وفبن عػػػة  ػػػ   ػػػالوة القػػػرآف 

، ن ظ  نرم ػة نايـ نو ن ػب ع نو وفبن عة    الط اؼ    البيت لف  ليست فبن عة    ذهر مل
 نهأر و   ذهر مل؟  .

  ينبغػػػػػب علػػػػػن اؼبػػػػػ    نف   يغيػػػػػ  نَػَ سػػػػػا  عػػػػػ  ذهػػػػػر مل، وخا ػػػػػة نف مل اػػػػػاؿ لنػػػػػا: 
                                       ذا الذهر الفأًن  ا  دودت؟ ليهنع هللا يضر له  اب  اب(30و 

  إلػػه إ  مل( ذهػػر، وا  ػػنغ ار ذهػػر، والنسػػبيان و ػػبلاف مل واغبمػػد هلل و  إلػػه إ  رايػػة، و
مل ومل نهرب( ذهر، و و بلاف مل وحبمػدت  ػبلاف مل ال ظػيم( ذهػر، والصػالة علػن  يفػرة 

 ي إ ػم  ػ  نظبػادت نو  ػ ة  ػ   ػ ا ه ذهػر، اي  ػب اي ايػـ   ذهر، و نادة مل  الن  
للمػػ    نف يػػذهرت علػػن ني  الػػة  ػػ   غ ػػار اي رزاؽ هػػ   ػػذا ذهػػر، ناح مل  اي  ػػ اب اي

     ػاىل: اػاؿ ....   ا  ه،      يف ف غا ال   ح الغا لٌن، وإمبا يف ف دا ما ذاهرا ، ؼبػاذا؟
                طاؼبا ننت  ذهر مل  اهلل يذهرؾ. البقرة(025و 

ا  ػػػدة،  ػػػذسْهرت لػػػش نف ي ػػػروسج  ػػػذت الشػػػدة، إذا ذهر ػػػه ا  هيػػػك يػػػذهرؾ؟ إذا ذهر ػػػه
نو  ـ يق،  ذهرت لش نف ي  ح  ػذا اليفػيق، إذا ذهر ػه ا  ػرض،  ػذهرت لػش نف ىب ػك ا  

 زلنيسًن. نف يش يش     ذا اؼبرض، إذا ذهر ه ا ني ن ر عسًن  يف ف ذهرت لش 
همػػا ايػػ     ، وهػػاف نيػػبفم  ػػاؼب    لػػيهنع هللا يضر لػػه عػػذر ا  ػػرؾ ذهػػر مل طر ػػة عػػٌن و  ناػػ

عنػه   هبلػهنع هللا يضر إ  علػػن ذهػر هلل، و  يقػـ  إ  علػػن ذهػر هلل، و  يبشػب إ  ذاهػػرا  ؼبػ  ت، يػػذهر 
مل علن ه  ن  اله، ؼباذا؟ بف  ذا  ػ  اؽبػدي الػرزٍل القػرآٍل الػذي عل مػه لػه مل، وعل مػه لنػا 

 . يفرة الن  
عملنػػػا  ػػػ  نعمػػػاؿ  ػػػاغبة، و  مػػػا اػػػد  نا  ػػػ     مػػػا ن سػػػن ا، و  مػػػا د عل منػػػا مل 

      : نعماؿ  ي ا خػًن ومػر، وبننػا مل ننأهػد  ػ  القبػ ؿ،  نسػأؿ مل دا مػا ونقػ ؿ لػه
         اعك عنا مسػب  النقصػًن، هػاف ن ػلاب النػ  ي صػل ف الليػ  مػٌن

  ىبنمػػ ف الصػػالة ز  ػػنغ ار هلل: يػػدي مل وا خنػػاـ الليػػ  ابػػ  ال وػػر                  
                                 )لفػػػػن م  ػػػػم يسػػػػنغ روف؟  ػػػػ  ر،يػػػػة  والػػػػذارايت

يػرل ا ن سػه النقصػًن ا النقصًن، يق ل ف  بلانش  ا عبد ؾ  ق عباد ػش،  ػدا ما  اؼبػ    
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 ػ   نػاؾ ن ػد عمػ   ػا ير ػب مل فػ  ا عػالت همػا ينبغػب؟   ي فػد ن ػد نمػدا ، ت،  ق    
َٗا  َٜاَٜا  }} من سه هاف يق ؿ:  يفرة الن   ٜٗ َٗاٜأ ٜٗ ٖٓاُغ  ٜأ ٖٓاُغاي ٘ٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ُتُٛبٛاُتُٛبٛا  اي ٤ً ٘ٔاي ٤ً ُٙو  اي ُٙوَٚاِطَتِغٔفُشٚ ْٚٞ  َٚاِطَتِغٔفُشٚ ْٜٚٞفإ٢   ٜأُتُٛبٜأُتُٛب  ٜفإ٢

٘ٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ُٙ  اي َُٜٙٚأِطَتِغٔفُش ٌٚ  ٔفٞٔفٞ  َٜٚأِطَتِغٔفُش ٌٚٝن ٣ّ  ٝن ِٛ َٜ٣ّ ِٛ {{  ََٖش٠ََٖش٠  َٔا١ٜ٥ََٔا١ٜ٥َ  َٜ
1919 

هػػاف   يغ ػػ  عػػ    ف ا ز اننػػا   نقػػدر علػػن ذلػػش!!  ػػح نف  يفػػرة النػػ  وكبػػ  ا 
    ت،    إذا هاف   ما غ  ناـ عينه والبه   يناـ، ولف  هاف دا ما  يسنغ ر مل.

              نف نسػػػأله ال  ػػػ  واؼبغ ػػػرة والرضبػػػة  وعل منػػػا مل 
                ن ػػػػػر  نف نسػػػػػن ٌن مػػػػػه  ونػػػػػدع ت

  ونلان ا الدعاد م د نخذ اب باب، وإعداد الق ة لي يننا علن النصر بنػه اػاؿ:          
              ااؿ ، آؿ عمراف(052و ٌن:ا  ا ٌن ا ينٌن ابخًن ٌن الفريبن 

{{  ٢ٕ ٢ٕاٯََٜتا ِٔ  اٯََٜتا َِٔٔ ِٔ  اٞيَبٜكَش٠ٔاٞيَبٜكَش٠ٔ  ُطَٛس٠ُٔطَٛس٠ٔ  آٔمش٢آٔمش٢  َٔ ََِٔ َُا  ََ ُٖ َُاٜقَشٜأ ُٖ ١ًٕٜ  ٔفٞٔفٞ  ٜقَشٜأ ِٝ ١ًٕٜٜي ِٝ ُٙ  ٜي ُٜٙنٜفَتا {{  ٜنٜفَتا
5151

  

ي طيػػه  ػػ  ابفػػر والأػػ اب همػػا لػػ  اػػاـ الليلػػة   ايػػ  ه نػػات عبػػادة  ػػذت الليلػػة، ومل 
، وايػػ  ه نػػات هػػ   ػػم وهػػ  غػػم وهػػ  ن ػػر ىبشػػات ا  ػػذت الليلػػة، وايػػ   هل ػػا ا طاعػػة مل 

ه ودار ىبشات    مل ا الػدار ا خػرة إف    ػات  ػ  ت، وبسػ  خاسبنػه وين  ػات إيل فننػه نات  ا 
ولػذلش قبػد السػادة الصػاغبٌن ر ػ اف مل  بػارؾ و  ػايل علػي م رضبنه، و ي ا ناػ اؿ هأػًنة .... 

نصب ػػٌن هػػان ا يطلبػػ ف  ػػ  السػػالفٌن واؼبريػػدي  نف يقػػردوا  ػػذت ا ايت ا هػػ  ليلػػه ولػػ   ػػرة، 
اإلنساف ورد له ا الره نٌن اب  ال شاد، نو م ػد ال شػاد، يقػرن نصػ  ا ا الره ػة ابوىل هب ل ا 

والنصك الأاٍل ا الره ة الأانية لفػب يػدَل علػن  ػذا الػ رد، وخػًن اػرادت لفنػاب مل  ػا هانػت 
 ا الصالة، ا  الة اؼبنافاة.

ة ابوىل  ػػػػ رة ا  ػػػػالة الشػػػػ ح والػػػػ  ر،  نقػػػػرن ا الره ػػػػ كبػػػػ  ننأ ػػػػن مر ػػػػ ؿ مل 
ابعلػػن، وا الأانيػػة  ػػ رة الفػػا روف، وا ره ػػة الػػ  ر نقػػرن اػػ   ػػ  مل ن ػػد واؼب ػػ ذ ٌن، و ػػ  
نقرن ا ينٌن      رة البقرة؟ ا ره نٌن السنة اليت اب  ال شاد نو م د ال شػاد، ومػذلش نفػ ف 

 ون  ز هبذا ابفر. اد ن ذ   ديث ر  ؿ مل 
   وعلن آله و لبة و لم و لن مل علن  يد  حل

                                                           
  سند نضبد والنسا ب 05
 الب اري و سلم ع  نا  س  د ابنصاري  51
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الػػدنيا ونوفػػد   ي ػػا م ػػد نف نخػػذ علينػػا ال  ػػد وكبػػ  نرواح  ن رانيػػة ابػػ   خلػػق مل 
ن وؿ آدـ ا اػ ب البشػرية إىل ابرض، نننػا إذا فمنػا إىل  ػذت اغبيػاة الػدنيا ورنينػا  ػا  ي ػا  ػ  

اغبػاؿ، و ػ  ن ػ اؿ     ػ  ه م ػ  الرفػاؿ، نقػرن آايت  ظا ر  شغ  الباؿ، و ػ  زينػاُت   ػذ   
 دو ا   نا علن زؿ.  يف ف مل  مل 

الدنيا    الد ن ، وف ػ   ي ػا ن ػيم  ا ال بػادات والػذهر والنسػبيان واػرادة  خلق مل 
القرآف للم  نٌن الصاداٌن، وف    ي ا ا ندراج  و فر  لل ارمٌن ع  مل، واؼبنصر ٌن عػ  مل، 

لنػا  قيقػة الػدنيا  ػ   واؼبشغ لٌن زلفلية زلش  ات و ا  اهب ا ا  ػذت اغبيػاة، ومػٌن  مل 
   كبنار.

  انذيٍ ًانشيٌادانذيٍ ًانشيٌاد
             ذت الش  ات اليت ذهر ا مل ا  ذت ا ايت، وز ينت 

  ُذف٤رتٔ ُذف٤رتٔ   }}  ::، لػذا اػاؿ وهنػاب مل للن هنع هللا يضر، وز ينت لل ٌن اليت مل يرع ي الب ػا دبراابػة مل 

١ٖٝٓ ١ٖٝٓاٞيَح ٙٔ  اٞيَح َُٜهاس٢ ٙٔٔباٞي َُٜهاس٢ ٖٓاُس  َُٚذف٤ٔتَُٚذف٤ٔت  ٔباٞي ٖٓاُساي َٛأ   اي َٗ َٛأ ٔبايٖؼ َٗ  2{  ٔبايٖؼ
     ػػػػػػػػػذت الشػػػػػػػػػ  ات ذهر ػػػػػػػػػا مل ا  ػػػػػػػػػذت ا ايت:        

                      
     : ذت ميفاعة الدنيا، و  اغ  الدنيا، و شاغ  الدنيا الػيت اػد  شػغ  ال بػد  

روس  ػا علينػا، وغايػة  ػا ا  وبننا صبي ا    غىن  لنا ع   ػذت اب ػياد،  ػاهلل ، ع  مل  مل وب 
زلطريقػة اؼبر ػية الػيت ن لػت ا   نسن د  ا هما مي ن ا لنػا ر ػ ؿ مل اب ر نف  ذت اب ياد 

مػ  نف  ػذت ، هناب مل، و  ننشغ  هبػا عػ  اإلابػاؿ علػن مل، و  سػ  اؼبنام ػة لر ػ ؿ مل 
 الشػػ  ات لػػ  نابػػ  اإلنسػػاف مصػػدُؽ علػػن  ػػ  ت، وانشػػغ  زلفليػػة حبيفػػرة مل،  ػػإف مل 

ر له  ذت اب ياد، و   .هب ل ا خًن ع ُف له علن مل غ اؼبراد عند    ت ي س وس
                                                           

 ـ03/3/5102 ػ  0342   صباد ا خر  53اؼبنيا – يانة   -ة إىل مل قر اعبم ية ال ا ة للدع   0
  ليان  سلم والرت ذي ع  ننهنع هللا يضر  5
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  انضًخخ انصبحلخانضًخخ انصبحلخ
ال وفػػة الصػػاغبة    ػػٌن زوف ػػا علػػن طاعػػة مل، لفػػ  ال وفػػة الػػيت  شػػغ  اإلنسػػاف و  ػػمل 
اإلنسػػػاف، إف هػػػاف جبماؽبػػػا نو هػػػاف مفأػػػرة طلباهتػػػا الػػػيت   ي  ي ػػػا ؽبػػػا  ػػػ   ػػػالؿ،  ييفػػػطر إىل 

، ا  ػا ربنػاج إليػه  ػ   ػراـ، و ػذا  ػا رػن عنػه مل ره ب الطريق الص   لًن ي ا وي  ر ؽب
 ومٌن ننه ينبغب علينا نف ننونبه ا  ذت ا ايت.

  انٌنذ انصبحلانٌنذ انصبحل
َٜٛيُذ  }} :وهذلش ابو د،  ال لد الصاا يق ؿ  يه  َٜٛيُذاٞي ِٔ  اٞي َِٔٔ َٛأئذ  ٜنِظٔبٜنِظٔب  َٔ َٛأئذاٞي {{  اٞي

3
 

لػن نبينػا ن يفػ   ي  ٌن نزت علن طاعة مل،  يد  إظباعي  إم   يد  إمػرا يم علي مػا وع
  الصالة ونمت السالـ خًن  أاؿ  لذلش، ؼبا ااؿ له نم ت:                                   

              الذي نعاف  يد  إمرا يم علن  طبيػق الػر،اي؟ إمنػه الػذي  الصا ات(015و   
  رزت علػػػػػػػػػػػػن طاعػػػػػػػػػػػػة مل:                                                    

وؼبا ذ بػا لنن يػذ  ػذت الػر،اي نو ػن نزت  قػاؿ: اي نمنػات   زبػرب ن ػب، وف ػ  ا  ديػة ، الصا ات(015و
و ب ، وخرفػا علػن نرمػا ذ بػا ليلنطبػا  ػ  اعببػاؿ احمليطػة دبفػة دبنطقػة  ػىن ، ومل  – فٌن  -

ي  ل  ن ه      رب ف علن  ن يذ ن ر مل، و نػاؾ نراد إمػرا يم نف ي ن وسػذ ر،ايت،  قػاؿ إظباعيػ : 
وه ب ػػين علػػػن وف ػػب  ػػ     نظػػر إىل وف ػػػب  -ي ػػػين ضبوس ػػا فيػػدا   -اي نمػػيت إ ػػلذ السػػفٌن 

،  نأخػػذؾ الشػػ قة  نمن ػػش  ػػ   ن يػػذ ن ػػر مل، وايػػدٍل زغببػػاؿ، د اػػاؿ لػػه:   فػػين  ػػ  اغببػػاؿ
 ػػ     قػػ ؿ اؼبال فػػة نف إظباعيػػ  خػػاؼ  ػػ   ن يػػذ ن ػػر مل،  قػػاؿ إمػػرا يم: ن ػػم ال لػػد ننػػت 

 ع    بميش اي إظباعي .
كبػػ    ال لػػد  نػػا ي ػػاوف نزت، و فػػذا نمنػػاد الصػػاغبٌن،  ػػيد  عمػػر مػػ  عبػػد ال  يػػ  

هػاف  ر   ػا  واػراي    ن لم صبي ا  ادر ورعه وعدله ا الرعية،    ل قوس  خبا هنع هللا يضر اػبل ػاد الرا ػدي ،
 فػػاف ابػػ  اػبال ػػة يشػػرتي الأػػ ب  لػػك در ػػم ويقػػ ؿ  ػػا نخشػػنه، وم ػػد اػبال ػػة هػػاف يشػػرتي 

،  فػػاف إمنػػه عبػػد اؼبلػػش الأػػ ب مػػدر م ويقػػ ؿ:  ػػا نن مػػه،  الػػذي    لػػه؟  قلػػ  القلػػ ب 
                                                           

   وم الطرباٍل ع  ام  عمر  4
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قػاؿ لػه همػا دا م ؼبنام نه وو ينه ويق ؿ له دو ا  وي ػذهوسرت: اي نمػت ينبغػب نف    ػ  هػذا وهػذا،  
 ااؿ إمرا يم: ن م ال لد ننت ع    بميش اي عبد اؼبلش.

سػػ   رمينػػه علػػن هنػػاب مل، وعلػػن  ػػدي ر ػػ ؿ مل يفػػ ف عػػ      ال لػػد الػػذي نرميػػه وكب 
لػػألب ا الػػدنيا، وا  يػػ اف  سػػنا ه يػػـ  يلقػػن مل، وي ا ػػله ا الػػدع ة الصػػاغبة والصػػداات 

ا  إىل يـ  الدي .،  اعبارية م د نف ين  ات    ت   يو له فبند 

  ادلبل انصبحلادلبل انصبحل
وهػػذلش القنػػاطًن اؼبقنطػػرة، ي ػػين الػػذ   وال يفػػة الفأػػًنة الػػيت  بلػػ  انطػػارا ، والقنطػػار 
ػػػ  مل هانػػػت ا  يػػػ اف  سػػػنا ه، ودخلػػػت ا اػػػ ؿ  اػػػدرت هبػػػًن، إذا ا ػػػن د  ا اؼبػػػرد  يمػػػا وب 

َِ  }} :ر  ؿ مل  َِِْٔع ٍُ  ِْٔع َُا ٍُاٞي َُا ـٖأيُح  اٞي ـٖأيُحاي ٢ٌ  اي ٢ٌٔيًٖشُج ـٖأيح٢اا  ٔيًٖشُج ـٖأيح٢ي {{  ي
4 

   الذي يسنطيح نف يبل      لامة الن  الفبار الػ زراد همفانػة عأمػاف مػ  ع  ػاف؟! 
ِبس مل   ذت اؼبفانة؟  ن اؽ  اله علػن مل ور ػ له وعلػن  قػراد اؼبسػلمٌن، ف  ػ  فػي  ال  سػرة  

الػػذي  هلػػه  ػػ   الػػه، وهػػاف إظب ػػا ال  سػػرة برػػا هانػػت ا  ػػرتة مل يطػػ  الأمػػر  ي ػػا م ػػد، و ػػ 
ي نمد عليه ا اؼبدينة، والنػاس ا  ػدوسُة  ػديدة، والسػ ر ط يػ ،  و  ػ  عأمػاف اعبػي ،  قػاؿ 

: {{  ٢ًٜ  ََاََا َٕ  َع٢ًَٜع َُا َُٕعِث َُا ٌَ  ََاََا  ُعِث ُٔ ٌََع ُٔ {{  َٖرَزا َٖرَزا   َبِعرذَ َبِعرذَ   َع
ي  ػا  و ػ   لػيهنع هللا يضر عليػه  ػبد را يػا ، واػاؿ  5

يبلفػ ف ا زر  فالهنع هللا يضر  مٌن ن لامه وهاف اؼباد  ليلا  ا اؼبدينة ا مداية اؽبورة، وهػاف الي ػ د
ِٔ  }} ويبي  ف اؼباد للمسلمٌن: ََِٔ ١ََٜ  ٔب٦َِشٔب٦َِش  َِٜؼَتش٢َِٟٜؼَتش٢ٟ  ََ ١ََُٜسٚ ٌَ  ُسٚ َِٝحَع ٌَٜف َِٝحَع ُٙ  ٜف َٛ َُٙدٞي َٛ ُٔنَي  ٔد٤ٔ٫ٔد٤ٔ٫  َََعَََع  َدٞي ُُِظًٔ ُٔنَياٞي ُُِظًٔ ِٝش٣  اٞي ِٝش٣ٔبَخ   ٔبَخ

ُ٘ ُٜ٘ي َٗا  ٜي ِٓ َٗأَ ِٓ ١ٖٔٓ؟  ٔفٞٔفٞ  َٔ ١ٖٔٓ؟اٞيَح {{  اٞيَح
6 

ا اؼبدينػة اؼبنػ رة يػدعن  اب "و ػاد ال  ػا" هػاف  نػاؾ ي ػ دي  ىف رواية للسم  دي ا هنػ
و يبيػػح للمسػػلمٌن اؼبػػاد،  فػػاف يػػنلفم ا البمػػر همػػا يشػػاد، و هانػػت آزر  "رو ػػة" يبنلػػش ممػػرا  

واػػاؿ لػه: ن ػػرتي  نػش البمػػر،  اؼبدينػة هل ػػا ذبػك إ   ػػذا البمػر  ػػذ   إليػه  ػػيد  عأمػاف 
ااؿ الي  دي:   نميح اؼباد للمسلمٌن، د عػرض عليػه  ػيد  عأمػاف نف يشػرتي نصػك البمػر، 

،  قػػاؿ الي ػػ دي: ن مي ػػش نصػػك البمػػر،  قػػاؿ عأمػػاف: ا ػػرتيت،  قػػاؿ الي ػػ دي: ني يػػـ  ويػػـ 
                                                           

   وم الصلامة  م  اانح وام   باف ع  عمرو م  ال اص  3
 فا ح الرت ذي و سند نضبد ع  عبد الرضب  م  خباب  2
 اف م  ع اف فا ح الرت ذي والنسا ب ع  عأم 2
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مفم  شرتي؟  قاؿ  يد  عأماف: دبا ة نلك،  قاؿ الي  دي: م نػش،  قػاؿ عأمػاف: ا ػرتيت، 
 قاؿ رو ة: ن ننصلش نالبمػر خػًن نـ اؼبا ػة نلػك؟  قػاؿ عأمػاف: البمػر خػًن،  ظػ  رو ػة ي يػد 

 نػػادل عأمػػاف ا  -اف هػػ   ػػاؿ عأمػػاف اػػال ا هػػ -السػػ ر  ػػ  ا ػػرتل  ػػذا البمػػر  لػػك نلػػك 
نصػػػك البمػػػر يل،  مػػػ  نراد  ػػػ  اؼبسػػػلمٌن نف أيخػػػذ  نػػػه   ػػػ  مػػػال  ػػػبد،  فػػػاف  اؼبسػػػلمٌن:

اؼبسلم ف يذ ب ف أيخذوف  ا يف ي م     اد لي   م ولليـ  النايل، و فذا مل هبد ورو ة(  ػ  
 النصػك الأػاٍل؟ اػاؿ يبي ه  ادا ،  ذ   رو ػة إىل  ػيد  عأمػاف واػاؿ: اي عأمػاف ن شػرتي  ػين

عأمػاف: مفػػم  بيػػح؟  قػاؿ: ا ػػرتيت  ػػين النصػػك  لػك نلػػك، اػػاؿ: ن ػم، و لفػػ   ػػذا ن ػػرتيه 
م شػػر،  قػػاؿ: اف ل ػػا  ا ػػة، اػػاؿ:  ، عشػػر، اػػاؿ: م نػػش،  ػػأخرج عأمػػاف عشػػر د نػػًن، اػػاؿ 
رو ػػػة:  ػػػا  ػػػذا؟ اػػػاؿ عأمػػػاف: الػػػت ن ػػػرتيه م شػػػر د نػػػًن، اػػػاؿ رو ػػػة: ظنننػػػش  قػػػ ؿ م شػػػرة 

 ااؿ عأماف: هاف  ذا ز ا  ، ن ريد ا نـ ند  ا؟ ااؿ رو ة: م  نميح. آ ؼ،
 فػػذا نهػػامر اؼبػػ  نٌن ا هػػ  ز ػػاُف و فػػاف، طاؼبػػا  ػػي  زوسع  ػػذا اؼبػػاؿ علػػن احملنػػاج وعلػػن 
اؼبسفٌن وعلن ال قًن ويبد مه اؼبريض وي ٌن مه الطال  علن ملػ غ  ػرادت وينن ػح مػه اؼبسػلمٌن، 

  اعبنة إف  اد مل رب ال اؼبٌن. يف ف  ذا اؼباؿ  بيله إىل

  اخلرياد احلسبٌاخلرياد احلسبٌ
            مل   اػػػػاؿ ا آيػػػػة الرها ػػػػ ، و ػػػػذا  ػػػػ

 :  إعواز مل                                     :د ااؿ م ػد ا           
           و ػػػب ا ز اننػػػا الطيػػػارة والسػػػيارة والقطػػػار ... هل ػػػا ن ػػػار ؽبػػػا اؼبػػػ ىل  النلػػػ (و
 وهذلش      ال يفػاد و  ن لػم  ػاذا أيي م ػد ذلػش، برػا لػ   قػك عنػد  ػذا اغبػد، بف ،

 . ناؾ ن  ر  يبدي ا و  يبندي ا، و  ي لم ا اب   ين ا إ  خالق ا وزري ا 
ره ميت لل    وال  ر مٌن النػاس  ليسػت ا  يػ اف  سػناي مػ   ػب  ننػة يل،  إذا هانت

ػػػ  هبػػػا ا ػػػرنة ا  الػػػة ال  ػػػح إىل  ػػػ  هبػػػا  ػػػريض إىل اؼبسنشػػػ ن، نو نو وس لفػػػ  إذا هنػػػت نو وس
اؼبسنشػػػ ن، نو نعػػػٌن هبػػػا طالبػػػا  علػػػن ملػػػ غ  ي ػػػاد اطػػػارت، إذا هنػػػت نعمػػػ   ن ػػػا  ػػػبد لن ػػػح 

 .نساف يـ  يلقن مل اؼبسلمٌن   ب ا  ي اف  سنات اإل
، وهانػػت  ننػػة ؼبػػ  هػػاف البػػه غػػًن  ػػاُؼ لرمػػه   ػػذت ابنػػ اع الأمانيػػة ف ل ػػا مل 

ػػه و بلػػ  علمػػه، و ػػذا وبنػػاج إىل علػػم لي ػػرج  ػػ   ػػذت الػػدا رة ابػػ  نف وبيػػق مػػه  الػػدنيا نهػػرب نبوس



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 آل ػًشاٌيٍ سٌسح  (07: 04اآليبد ) رفسري   ( 91 )                                      ينبصل انشضٌاٌ         -7

 .عذاب مل و فر مل 
  نا   عػ  اإلابػاؿ علػن مل، ونيػ  لف  اؼب    الق َل    شغله الدنيا هل ا طر ة عٌُن و 

الػػػػدنيا؟ همػػػػا هػػػػاف يقػػػػ ؿ ن ػػػػلاب النػػػػ : والل ػػػػم اف ل ػػػػا ا نيػػػػدينا و  ذب ل ػػػػا ا ال منػػػػا( 
إذا  ػاعت  ػن لم علػم ن ػرح إذا فػادت ولػ  كبػ ف إذا  ػاعت! و ادا ت  ب ا نيدينا  لػ  

 فػػ ف امػػنالدا   ػػاع، وإذا فػػادت  ن شػػن نف الشػػند الػػذل اليقػػٌن نننػػا لػػيهنع هللا يضر لنػػا نصػػي   ا 
 واخنبارا  و ننة، ويظ  اإلنساف ا خ ُؼ ووفُ     مل    ين ق ا ا ؿباب مل و را يه.

 ػػػاب  اؿ هأ ػػػرت وهأػػػًن  ػػػ  اؼبسػػػلمٌن ا  ػػػذا ال  ػػػاف يصػػػر  ف اب ػػػ اؿ ا اؼب ػػػدرات 
واؼبسػػػفرات و بػػػ ب اؽبلَ  ػػػة واؼبنشػػػطات اعبنسػػػية و ػػػا  ػػػامه ذلػػػش، ؼبػػػاذا  ػػػذا؟!  ػػػأع ُّ  ػػػا 

ؾ مل و ي  ؾ مه ع  صبيح خلق مل  ػ  ال قػ ،  لسػَم  غيبػه واػد ن ػرؾ رب ال ػ وسة نف ربػا ظ نعطا
ا اعبا ليػػػة ابػػػ   7وهػػػاف اػػػد  ػػػر ـ علػػػن ن سػػػه اػبمػػػر -عليػػػه؟!  قػػػد   ػػػم   ػػػيد  نمػػػ  مفػػػر 

ػػ  نف يػػذ   عقلػػه   ر  ػػت علػػن ن سػػش اػبمػػر؟ اػػاؿ: ايػػ  لػػه: ملسَ  -اإل ػػالـ  نل عااػػُ    وب 
 .ا ي سي  إىل إمننه و  يش رار ة، وردب يس ر مه اؼب

 ن  وبدث  ذا ا ف؟
 !!! م ظم اغب ادث اليت ربدث ا ز اننا ا ف  بب ا الر يسب اؼبسفرات

 يمشب  فرا   و  يػدري  ػا ي  ػ ، نو يػدخ  مينػه  ػفرا   و  يػدري  ػا يصػيبه،   ػذا 
ه ن مة  يسنبدله منقمػة ويشػرتي هبػا ل ،  ماله ف له مل يشرتي دباله ف ن م وال ياذ زهلل 

  ف ػػنم، وي نػػ ؿ ر بنػػه الػػيت نعال ػػا مل:                     ي نػػ ؿ  ػػذت الر بػػة  اإل ػػراد(71و 
  ويػػػػدخ  ا اػػػػ ؿ مل:                          بف ابن ػػػػاـ    صػػػػنح  ابعػػػػراؼ(075و
، لفػػ  اإلنسػػاف يصػػنح  ػػح فنسػػه  ػػا   يسػػنطيح اإلنسػػاف نف يسػػر دت  ػػذا ال  ػػ   ػػح فنسػػ ا

ملسػػانه، والسػػب  ا ذلػػش غي ػػ  عقلػػه مػػد    ػػ  نف يشػػرتي هبػػذا اؼبػػاؿ ر ػػاد مل وفنػػة مل، 
، وهػذلش ابن ػاـ واغبػرث ي ػين الػ رع،   ػذت زينػة وابعماؿ الصاغبة الػيت طالبػه هبػا  ػ  ت 

 اغبياة الدنيا.
                                                           

 وعبػد وعأمػاف مفػر نمػ  اإل ػالـ ابػ  ن سػه علػن نييفػا و ر  ػا اعبا ليػة ا اػبمػر ن سػه علن  ـر فب  ِب  رداس وعباس 7
 مػ  اللػػه وعبػد ن  ػ  مػ  ووراػة  ا ػم مػ  اؼبطلػ  عبػد ن سػه علػن  ر  ػا  ػ  د وابػ  عا ػم، م  وايهنع هللا يضر ع ؼ، م  الرضب 
   ابنك الروض ًنة،اؼبغ م  وال ليد رمي ة م  و يبة فدعاف
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  ادلمبيبد انكشميخادلمبيبد انكشميخ
اؼبػػ  نٌن إىل  قا ػػات عظيمػػة عنػػدت، وهلنػػا يػػ د نف وبظػػن هبػػا، إذا  ػػاروا   ػػ  ؽ مل 

    ا  ػػػذت ا ايت:  علػػػن  ػػػذا اؼبن ػػػاج الفػػػرَل، وا صػػػ  ا زبو ػػػاؼ الػػػيت ذهر ػػػا مل 
                  :م خشػػية مل، الػػذي  خػػا  ا مل ووا ػػت ا الػػ هب

    وا ػػن د  ا هػػ   ػػذت اغبقػػا ق همػػا وبػػ  مل وير ػػات،  ػػاذا ؽبػػم؟ اػػالث ن ػػياد:    
                         . 

  َؼيى اجلنخَؼيى اجلنخ
 :                   نو  : 

ولفػ   فانػة عظيمػة ا  اعبنػة ولػيهنع هللا يضر ىف الػدخ ؿ  قػط ييفم  مل ؽبػم  فانػة  عظيمػة ا
  اعبنػػة الػػيت ذبػػري ابرػػار  ػػ  ربػػت اصػػ ر م، و ػػا  ػػذت ابرػػار؟                          

                                                                          حل(02و 
وهل ا ذبري ا ؾبرل وا د و  ىبنلط  ذا مذاؾ، وليهنع هللا يضر لف  وا د   ن م ؾبرل خػاص، واعبنػة 

إىل طلػػُ   ػػ   و ػػا ا اعبنػػة نعطػػا م مل مصػػًنة  ن رانيػػة و ػػ ا ية إؽبيػػة،  ػػ  نرػػم   وبنػػاف ف
داخػػ  اعبنػػة، مػػػ  ي لبػػ ف بي إنسػػػاف ني طلػػُ  يطلبػػػه  ػػ  اعبنػػػة دبوػػرد خطػػػ رت علػػن البػػػاؿ، 
 بمورد  ا ىبطر علن زلػه نل   نػح نو ن ػيم  ػ  ن ػيم اعبنػة هبػدت ا  ننػاوؿ يػدت  ػ را ، والن ػيم 

    الػػذي ينمن ػػح مػػػه  ػػذت اؼبػػػرة هبػػد غػػػًنت ا اؼبػػرة القاد ػػػة:                                
                                             ي ػػين لػػ  ننػػه ا ػػن ن ا ن سػػه  البقػػرة(52و

نه  الن اح هبد الشورة سبشب إليه و  ن ؿ له  رع ا ليقنطك من سػه الن ػاح،  لػ  نهػ  الن ا ػة 
 ط ػم ابوىل غػًن ط ػم الأانيػة غػًن ط ػم ال ايدة هبػدن     إف زبرج نخرل  فارا ا الشورة،

والػذي مي نػه القػرآف والنػ  ال ػد ف ا فنػة الػرضب  اليػ  بف الأالأػة، بف  ػذا ن ػيم    ين ػذ!، 
 ا ن يم اعبنة: ااؿ  اال ق ؿ ا الدنيا    نلم   ذت ابو اؼ ال لية، ولذ

١ٖٔٓ  ٔفٞٔفٞ  }} ١ٖٔٓاٞيَح ْٔ  ٫٫  ََاََا  اٞيَح ِٝ َْٔع ِٝ ْٕ  ٫َٚ٫َٚ  ووَسٜأِ َسٜأِ   َع ْٕٝأُر َُٔعِتو  ٝأُر َُٔعِتوَط َٜٛش  ٫َٚ٫َٚ  َط َٜٛشَم ًٞٔب  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َم ًٞٔبٜق {{  َبَؼش٣َبَؼش٣  ٜق
88

  

                                                           
   وم الطرباٍل ع  نا   يد اػبدري  7
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 ال ىبطر علن زؿ ن ُد    البشػر نمػدا  ن ػيم اعبنػة،   نػد ا نػذ   إىل  نػاؾ قبػد  ػيما  
 ل بادت اؼب  نٌن. ي ذ   ال ق ، وي د   الل  ، وىبلح ال  اد  يما ف   ت مل 

إذا رنوا  ػػػػذت الللظػػػػات  ػػػػال يفشػػػػك غبظػػػػات خ ي ػػػػة للموا ػػػػدي ،  ػػػػ وهػػػػاف مل 
يريػػدوف نف يبقػػ ا ا  ػػذت الػػدنيا طر ػػة عػػٌُن و  ناػػ ، يريػػدوف السػػ ر إىل مل ليرتهػػ ا عػػامل اؽبػػموس 

للمػ  نٌن، ونهػر  م  واغب  ف واؼبػرض والفػرب الػذي كبػ   يػه إىل فنػة مل الػيت ف    ػا مل 
ػػد و  ي  ػػد و  ين ػػد،  من يم ػػا ت ابرػػار، والقصػػ ر  ي ػػا هػػ   ػػا والقصػػ ر  ػػ ؽ  ػػذالػػذي   وب 

 شن يه ابن هنع هللا يضر و لذُّ ابعٌن، ه   بد  نلذذ مه نعين م، نو  شن يه نن س م    الن ػيم ف  ػ ت 
 .ؽبم الرب الفرَل 

  أصًاج يغيشحأصًاج يغيشح
 :       اثنيا : 
ا اػػاؿ  ي لػػم نف اإلنسػػاف مطبي نػػه يبيػػ  إىل اعبػػنهنع هللا يضر ا خػػر، و يفػػرة النػػ   مل 

١َٟٓ  َبِعٔذَٟبِعٔذٟ  َتَشٞنُتَتَشٞنُت  ََاََا  }} ذلش: ١َٟٓٔفِت ٢ٍ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأَكٖشٜأَكٖش  ٔفِت ٢ٍايٚشَجا َٔ  ايٚشَجا ََٔٔ َٓٚظا٤ٔ  َٔ َٓٚظا٤ٔاي {{  اي
9

 

زوفنػػش ا الػػدنيا اػػد        غريػػ ة ا اإلنسػػاف،  و ػػ  مل لنػػا ا اعبنػػة: 
 فػػ ف  رييفػػة، نو علي ػػا الطمػػث، نو غػػًن ذلػػش، ولفػػ  ا اعبنػػة   ي فػػد  أػػ   ػػذا الفػػالـ، 

 ل ف  ي ا، و  ينغ ط ف  ي ا، و  ينن مػ ف  ي ػا، و  يبر ػ ف  ي ػا، و  ي ر ػ ف  ي ػا،  ال يب
  لػػػػيهنع هللا يضر  ي ػػػػا  ػػػػرض و   ي ػػػػا  ػػػػم ،   نػػػػد ا يػػػػدخ  اؼبػػػػ    علػػػػن زب اعبنػػػػة   نػػػػاؾ عينػػػػاف:

                   رج له  راز  له و دت، وه        الرضب (22و عند ا أي ي ا اؼب    زب 
ىبرج له  رامه،  يشرب    ال ٌن ابوىل  يذ   عنه ه  اؽبم وهػ  اغب ػ ف وهػ  ابمل الػذي  ػر 

  مػػػػػه ا الػػػػػدنيا  يقػػػػػ ؿ:                              ويشػػػػػرب  ػػػػػ  ال ػػػػػٌن   ػػػػػاطر(43و
عػ     ابخرل  نظ ػر عليػه نيفػرة الن ػيمغ هػ  ن ػناؼ ونلػ اف  ػذا الن ػيم، وؼب ػا  ػأل ا النػ

 :الط اـ  ناؾ ني   ذ    يفال ه؟  قاؿ 
ُِٔظٔو   ٜنَشِػح٢ٜنَشِػح٢  ََٚسِػْحََٚسِػْح  ُجَؼا٤ُْجَؼا٤ْ  }} ُِٔظٔو اٞي {{اٞي

1010
  

                                                           
 الب اري و سلم ع  ن ا ة م  زيد  5

  ليان  سلم و سند نضبد ع  نا  ريرة  01
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و   ا الدنيا هانت له نو ػاؼ  ػذت اعبنػة،  فػاف ىبػرج  نػه  ولنننب  ا اليال : الن  
عرؽ را لنه هرا لة اؼبسش، وهاف إذا  ا ان إنساف  ظ ُّ را لنه الشري ة ا يد  ػذا اإلنسػاف 

اػػة نايـ   مػػا يغسػػل ا  ػػال  ػػذ    ػػذت الرا لػػة نمػػدا ، وؼب ػػا عػػرؼ ابنصػػار ذلػػش هػػان ا  ػػدة اال
ٌَ  }}:  يننا سػػ ف علػػن اغبصػػ ؿ عليػػه، يقػػ ؿ ننػػهنع هللا يضر مػػ   الػػش  ٌََدَمرر َٓررا  َدَمرر ِٝ ًٜ َٓرراَع ِٝ ًٜ ٞٗ  َع ٖٓٔبرر ٞٗاي ٖٓٔبرر ِّ    اي َٓررا ِّٜف َٓررا   ٜف

َْاو َِٓذ َْاؤع َِٓذ َٚٞ  ََٚجا٤َِ ََٚجا٤َِ   ٜفَعش٢َموٜفَعش٢َمو  ٔع َٚٞٝأ ًِٜت  ٔبٜكاُسَٚس٠ٕؤبٜكاُسَٚس٠ٕو  ٝأ ًِٜتٜفَحَع َٗاو  اٞيَعَشَماٞيَعَشَم  َتِظًُٔتَتِظًُٔت  ٜفَحَع َٗاؤفٝ ِٜٝكٜغفٜٜف  ٔفٝ ِٜٝكٜغاِطَت ٞٗ  اِطَت ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب     اي

ٍَ ٍَٜفٜكا ّٖ  َٜاَٜا: : ٜفٜكا ّٖٝأ ٣ِو  ٝأ ِٝ ًٜ ٣ِوُط ِٝ ًٜ َٓٔعنَي؟  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  ََٖزاََٖزا  ََاََا  ُط ـِ َٓٔعنَي؟َت ـِ ُ٘  َعَشٝقٜوَعَشٝقٜو  ََٖزاََٖزا: : ٜقاٜيِتٜقاٜيِت  َت ًٝ َُِْ٘حَع ًٝ َٓاو  ٔفٞٔفٞ  َِْحَع َٓاؤطٝٔب َٛ  ٔطٝٔب ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ِٔ َِٔٔ َٔ  

َٝٔب َٝٔبٜأٞط ِّٝٔب  ٜأٞط ِّٝٔباي {{  اي
ه يمػة ن ػ  اعبنػة، وهػاف عنػد ا يقيفػب  افنػه يب ػد ويػذ      فػاف ، 11

 اػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: فػػػػػػػػػػػػػػػػامر مػػػػػػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػػػػػػد مل إىل  فػػػػػػػػػػػػػػػػاف م يػػػػػػػػػػػػػػػػُد ا الصػػػػػػػػػػػػػػػػلراد، وعػػػػػػػػػػػػػػػػ  
َْا  }} ـَٖرِش َْاَت ـَٖرِش ١َْٕ  ٔفٞٔفٞ  َت ١ََْٕجٖبا ُٛٔع  َجٖبا ِٜٓك ُٛٔعَٜ ِٜٓك ٤ٛش٢ُٜل  َٜ ٤ٛش٢ُٜلاي َٗاو  اي َٗاوُدَْٚ ٞٗ  ٜفٜأَمَزٜفٜأَمَز  ُدَْٚ ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ُُٛك٤ٛو    اي ُُٛك٤ٛواٞي َٓا  اٞي ِٜ َٓاََٚسٜأ ِٜ ٢ٔ  ََٚسٜأ ِٝ ًَٜت ٢َِْٔخ ِٝ ًَٜت   َِْخ

٢ٔو ِٝ ٢ٔوََُتٜفٚشٜقَت ِٝ ٍَ  ََُتٜفٚشٜقَت ٍَٜفٜكا ٞٗ  ٜفٜكا ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب َٖربِ   َجأبُشوَجأبُشو  َٜاَٜا: :   اي َٖربِ اِر َُراو   اِر ٢ٗ ِٝ َُراو إ٢ٜي ٢ٗ ِٝ ٌِ   إ٢ٜي ٌِ ٜفٝكر َُرا   ٜفٝكر ُٗ َُرا ٜي ُٗ َُٔعرا : : ٜي َُٔعرا اِجَت ٞ   اِجَت ٞ ٔير   اواؤطرِتشّ ٔطرِتشّ   ٔير

ََُعا ََُعاٜفاِجَت َُا  َذٖت٢َذٖت٢  ٜفاِجَت ُٗ ْٖ َُاٜنٜأ ُٗ ْٖ َٖٛكٜأ  َٚأذّذاوَٚأذّذاو  ٜأِؿ٬ٜأِؿ٬  ٜنٜأ َٖٛكٜأٜفَت ٞٗ  ٜفَت ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ُ٘    اي ُٜ٘فَباَدِسُت َُا٤ٔو  ٜفَباَدِسُت َُا٤ٔؤباٞي ًُٞت  ٔباٞي ًُٞتَٚٝق ٌٖ: : َٚٝق ٌٖٜيَع ُ٘  ٜيَع ٤ً ُ٘اي ٤ً     اي

ٞٔٓ ًُٔع ٞٛ ُٜٞٔٓ ًُٔع ٞٛ ُٜ  ٢ًٜ ِٔ  َمَشَدَمَشَد  ََاََا  َع٢ًَٜع َِٔٔ ٘ٔو  َٔ ِٛٔف ٘ٔوَج ِٛٔف ُ٘  َج ًٜ ُٜ٘فآٝن ًٜ ُِٜت  ٜفآٝن ُِٜتٜفَشٜأ َِٝلا٤َو  اٜ٭ِسَ اٜ٭ِسَ   ٜفَشٜأ َِٝلا٤َوَب ًُٞت  َب ًُٞتٜفٝك ٍَ  َٜاَٜا    ::ٜفٝك ٍََسُطٛ ٘ٔ   َسُطٛ ٤ًر ٘ٔ اي ٤ًر   اي

ََا ََاٜأ ِٓ  ٜأ ِٓٝن َٖٛكٞأَ و  تََتٝن َٖٛكٞأَ وَت ٍَ  َت ٍَٜقا ٢ًٜو: : ٜقا ٢ًٜوَب ٖٓا  َب ٖٓاَٜٚئه ٝٚنَي  ََِعَؼُشََِعَؼُش  َٜٚئه ٖٓٔب ٝٚنَياي ٖٓٔب ََٔشٔ   اي ََٔشٔ ٝأ ِٕ  اٜ٭ِسُ اٜ٭ِسُ   ٝأ ِٕٜأ َٟ  ٜأ َٛاس٢ َُٟت َٛاس٢   َمرَشدَ َمرَشدَ   ََرا ََرا   ُت

ٖٓا ٖٓأَ َٔ   َٔ َٔ َٔر ٢ٍو   اٞيَغرا٥ٔ ٔ اٞيَغرا٥ٔ ٔ   َٔر ِٛ ٢ٍو َٚاٞيَبر ِٛ ٍَ   َٚاٞيَبر ٍَ ٜقرا ِٖ : : ٜقرا ِٖ ُثر ٢ٕ    اٞفَتَشٜقرتٔ اٞفَتَشٜقرتٔ   ُثر ًَٜترا ِٖٓخ ٢ٕ  اي ًَٜترا ِٖٓخ {{اي
يػذ ب ف م ػد يػذ ب ف م ػد      م م فػاف م يفػ فػاف م يفػ 12

ا  و فرارا   ال هبدوف  يما ، ؼباذا؟ بنػه هػاف ا  و فرارا   ال هبدوف  يما ، ؼباذا؟ بنػه هػاف  رار  رار   ويبلأ ا ا ابرض لًنوا نار إخرافه ويبلأ ا ا ابرض لًنوا نار إخرافه   ع د هع د ه
  ا نيفرة الن يم.ا نيفرة الن يم.  ا اغباؿ الذي  نف ف عليه يـ  نلقن مل ا اغباؿ الذي  نف ف عليه يـ  نلقن مل 

زوفنش ا الػدنيا إذا هانػت  ػاغبة  ػنف ف  ػب  ػيدة القصػ ر ا اعبنػة، واغبػ ر ال ػٌن 
 رة   يف ن ف و ا ك ؽبا وخدـ  ؽبا، وإذا هاف صباؽبا   يرواػش ا ف  ػإف مل  ػيو ل ا ا  ػ

    ػػك  ػػ  اعبمػػاؿ، و نغػػًن  ػػذت الصػػ رة علػػن الػػدواـ  ػػ  ربػػ ز علػػن ر ػػاؾ، و فػػ ف اغبػػ ر 
 ال ػػػػػػػػٌن  ػػػػػػػػ  صبلػػػػػػػػة خػػػػػػػػد ا  ا، وا اعبنػػػػػػػػة    ػػػػػػػػيض و  ن ػػػػػػػػاس، وإمبػػػػػػػػا يَ ػػػػػػػػْدَف نمفػػػػػػػػارا :

                                                  ي ػػػػػػػين  ليلػػػػػػػة ا  ال اا ػػػػػػػة(و
 ....:ال فػػػه والشػػػف ، و أػػػػ  م يفػػػ   ا  ػػػُ  وا ػػػػدة،  ػػػال هتػػػـر إ ػػػػدا  ، وهمػػػا اػػػػاؿ 

َّ  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  }}                    َّٜقا َٗاو  ٜقا ِٓ َٗاوَع ِٓ َٖٗش٠ٟ  َسَجَعِتَسَجَعِت  َع ٜٛ َٖٗش٠َُٟ ٜٛ {{  ٔبٞهّشأبٞهّشا  َُ
13 
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  يمبو انشضٌاٌيمبو انشضٌاٌ
    اثلأا :      : 

ذلػػػش الن ػػػيم   يسػػػاوي الن ػػػيم ابعظػػػم   ال وفػػػات اؼبط ػػػرات واغبػػػ ر ا اعبنػػػة وهػػػ 
  بهػػامر ن ػػ  اعبنػػة:                    واعبنػػة ليسػػت الر ػػ اف، ولفػػػ   الن مػػة(75و

اعبنة  بد  يه الن ػيم، هونػة عػدف وفنػة اػب لػد وفنػة اؼبػأول ودار السػالـ،  فػ   ػذت اعبنػاف 
ب فناٍل  لف ي.للمن ة والن يم، لفنه ن يم هن يم الدنيا، و   ن ي سوس  م  س

لفػػ   نػػاؾ ن ػػيم  آخػػر، و ػػ  ن ػػيم  إؽبػػب   وبظػػن مػػه إ   ػػ   ػػاز زلر ػػ اف، والر ػػ اف 
درفة نخرل غػًن اعبنػة، و ػ  د الػذي  يريػدوف نف ينمن ػ ا وين نػ ا زلقػرب  ػ   يفػرة الػرضب  

 هما ورد زباثر اؼب نل ة:  يق ؿ مل   اىل ؽبم: 
                                 )يو ػػػػػ  ؽبػػػػػم مل  والقيا ػػػػػة   اؼبفػػػػػاف الػػػػػذي

 -والفأيػ  ي ػين الفػـ  اؼبا ػ   -هبلس ف  يه لينأ ل ا للر،اي،  من م    هبلهنع هللا يضر علن الفأي  
و ػػن م  ػػ  هبلػػهنع هللا يضر علػػن ه ر ػػب  ػػ  النػػ ر، و ػػن م  ػػ  هبلػػهنع هللا يضر علػػن  نػػرُب  ػػ  النػػ ر، وهػػ  وا ػػُد 

   : ػػػػػػاه  و ػػػػػػ  ا  فانػػػػػػه ا اعبنػػػػػػة أي يػػػػػػه خطػػػػػػاب  ػػػػػػ  مل  ػػػػػػن م ليػػػػػػذ   إىل  ػػػػػػذت اب
َررٔ احلررٞ ايررزٟ ٫ ميررٛ  إىل احلررٞ ايررزٟ ٫ ميررٛ و عبررذٟ اػررتكت يش٩ٜرراى فتعرراىل      َررٔ احلررٞ ايررزٟ ٫ ميررٛ  إىل احلررٞ ايررزٟ ٫ ميررٛ و عبررذٟ اػررتكت يش٩ٜرراى فتعرراىل        }}

14{{يتضٚسْٞ يتضٚسْٞ 
 ن م    أت يه  ذت الدع ة ه  ن ب ُع  رة، و ػن م  ػ   ػذ   إليػه الػدع ة ...  14

ن م  ػ  يريػد نف   ي ػارؽ  ػذا ادر ه    ُر  رة، و ػن م أت يػه الػدع ة اػدر هػ   ػنة  ػرة، و ػ
 .اؼبفاف نمدا ، ه  وا د علن  س   فاننه و ن لنه    الق رب عند مل 

                                                           
 يف ف نف   : الفبًن واؼب ْلش: و لفا هبًناا له   اىل وىف   سًن القرطىب لطي ة ىف   سًن  ىف  ناول م   يمية 03

 عند    َ َلش عليه يسنأذف إذ والسرور اللذة     يه     يما مل ويلو   بينما  اف ، دوف  افبا    افبا ،  ب  ف ب د م
، اعبنة ا ال يلو  ذلش ير ا مل ال اؼبٌن ربو     ورب ةُ  و دية مفناب مل نر له اد مل،  ا نأذف: اػبارج لللاف  ق ؿ ي اطو
 ال اؼبٌن، ربسو     ر  ؿ  ذا: يليه الذي لللاف  اغباف   ذا  يق ؿ. ال اؼبٌن ربو     و دية هناز     ب  إف مل ويلو  علب
 :له  يق ؿ مل ويلو  يلب الذي اغباف  إىل يبل     هذلش  يسنأذف ملغ ويلو  علن يسنأذف و ديوة هناب   ه
. له  أذن ا ن م:  يق ؿ له؟ ن ي ذوف ال اؼبٌن ربو     ورب ْ ة هناب   ه عليش، يسنأذف ال اؼبٌن ربو     ر  ؿ  ذا مل ويلو  اي

 نَػَ م: له  يق ؿ ا خر، اغباف  يبل     هذلش لآلخر يليه الذي  يق ؿ. له  أذن ا نَػَ م: يليه الذي اغباف  ذلش  يق ؿ
 ال اؼبٌن رب    هناب و ذا رب ة، و ذت الس الـ، ي قر ش الس الـ  : ويق ؿ عليه  يسلوم  يدخ  لش، نذف اد اؼبََلشغ ني ا
 ووليب عبدي علن  الـ:  يه  إذا  ي نله. يب ت الذي اغببو  إىل يب ت،   الذي اغببو    : عليه  فن ب     إذا. إليش

 إىل   اا   البػ َراؽ مه  يطًن لبػ َراؽا  ًنه  الش ؽ  يسن  ه رموش؟ ر،ية إىل  شناؽ نف لش آف ن ا وليب اي. ومرهاي ورضبيت
 .مشر ال  علن خطر و  ظب ت نذف و  رنت عٌن    ا  ي طيه الغي ب، عالـ زايرة
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 :ـبربا  ع  رمه   مقاـ الر  اف الذي هب له هأًن     اؼب  نٌن يق ؿ  يه الن  
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ٍُ  ََٚتَعاٜي٢ََٚتَعاٜي٢  َتَباَسٜىَتَباَسٜى  اي ٍَُٜٝكٛ ٢ٌ  َٜٝكٛ ِٖ ٢ٌٜ٭ ِٖ ١ٖٔٓ  ٜ٭ ١ٖٔٓاٞيَح ٌَ  َٜاَٜا: : اٞيَح ِٖ ٌَٜأ ِٖ ٖٓ  ٜأ ٖٓاٞيَح َٕ  ١ٔو١ٔواٞيَح َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ِٜٝو: : ٜف ِٜٝوٜيٖب َٓا  ٜيٖب َٓاَسٖب   َسٖب

ِٜٜوو ِٜٜووََٚطِعَذ ٍُ  ََٚطِعَذ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌِ: : ٜف ٌَِٖ ِِو  َٖ ِِوَسٔكُٝت َٕ  َسٔكُٝت َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ََا: : ٜف ََاَٚ َٓا  َٚ َٓاٜي َٓا  َٜٚقِذَٜٚقِذ  َِْشَك٢وَِْشَك٢و  ٫٫  ٜي َِٝت ٜٛ َٓاٜأِع َِٝت ٜٛ ِِ  ََاََا  ٜأِع ِِٜي   ُتِعٔ ُتِعٔ   ٜي

ِٔ  ٜأَذّذاٜأَذّذا َِٔٔ ًٞٔكٜوو  َٔ ًٞٔكٜووَم ٍُ  َم َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َْا: : ٜف َْاٜأ ِِ  ٜأ ٛٔٝٝه ِِٝأِع ٛٔٝٝه ٌَ  ٝأِع ٌَٜأٞفَل ِٔ  ٜأٞفَل َِٔٔ ٟٗ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َرٔيٜووَرٔيٜوو  َٔ َٟٜٗٚأ ٌُ  ٤ِٕٞ٤ِٕٞػََػ  َٜٚأ ٌُٜأٞفَل   ٜأٞفَل

ِٔ َِٔٔ ٍُ  َرٔيٜووَرٔيٜوو  َٔ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌٗ: : ٜف ٌٗٝأٔذ ِِ  ٝأٔذ ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ْٔٞ  َع َٛا َٛأْٞس٢ِك ِِ  ٜأِطَخٝ ٜأِطَخٝ   ٜف٬ٜف٬  س٢ِك ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ُٙ  َع َُٙبِعَذ {{  ٜأَبّذاٜأَبّذا  َبِعَذ
1515

  

  ا ا له:  و ب  ا ن ار إليه مل                              ؽبم ه   ؽ(42و
  يػد   ػ  النوليػات و  يػد  ػ  ال طػادات اػبا ػة   ا يريدوف    اؼبنح اعبنانية، وعند  اؼب يػد،

 ػػ  عنػػد  يفػػرة مل، و  يػػد  ػػ  اؼب انسػػات، و  يػػد   ػػ  اؼبفا ػػ ات، و  يػػد  ػػ  اؼب اف ػػات 
و ػب ن ػياد   يسػنطيح ن ػد  نف يبين ػا وإمبػا  سػبنا  ي ػا نف وان ػا  ػي ي  مل ن ل ػا لينػذو ا ا 

ف  ػػذا  ػػر  مػػٌن مل ومػػٌن عبػػادت ن ػػ  ذلػػش، و  يسػػنطيح وا ػػد   ػػن م نف ي  صػػان عػػ  ذلػػش، ب
 نف نف ف  ن م نصب ٌن. الر  اف، نسأؿ مل 

  يهف أىم انزكشيىيهف أىم انزكشيى
الذي   يدخل ف ا  ذت اؼبقا ات ال الية،  ا اؼبلك الذي  يو وس وت ليسنلق ا مػه  ػذا 

 النفرَل اإلؽبب ال ظيم؟

  عهت ادلغفشحعهت ادلغفشح
                           نو  : 

نوؿ وراػػة ا اؼبلػػك طلػػ  اؼبغ ػػرة  ػػ  مل، ولػػذلش اؼبػػ    دو ػػا  آ د الليػػ  ونطػػراؼ الن ػػار   
يف كُّ ع  اإل نغ ار، و   الػدواد الػذي ن ػر مػه رمنػا ابط ػار وابمػرار، وي ػام هػ   شػفالت 

 ه   ايريدونه يـ  القرار.  الدنيا، وييفمن ف مه
هػػ   شػػاه  الػػدنيا عبػػارة عػػ  نننػػا نريػػد اؼبيػػات لنشػػرب ونسػػقب الػػ رع واليفػػرع، ونريػػد 
اؼبػػاؿ لن ػػي  ا عػػ وسة، ونريػػد ابو د ليف نػػ ا اػػر ة نعػػٌن لنػػا، ونريػػد نف يفػػ ف لنػػا  ػػف  طيػػ  

                                                           
 الب اري و سلم ع  نا   يد اػبدري  02
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  نسػػػرتيان  يػػػه، و ػػػذا هلػػػه أيي  ػػػ  اإل ػػػنغ ار:                                  

 و اداـ  يغ ر الذن ب  نيفم  ا خرة، والدنيا. ن ح(01و
                           ين ؿ لفم  طرا ، وكب  لباؼ  ػ  ناي ميػا نف  ن ح(00و 

،  سػي  د اب ػر يقط  ا عنا اؼباد، لف  إذا ا قينا مل ورف نا إىل مل وداو نا علن اإل نغ ار هلل
إىل مدايػػة اغبيػػاةغ إىل اغبلقػػة اعبي ل فيػػة ابوىل،  فػػاف اؼبطػػر   ينػػ ؿ علػػن اغببشػػة ولفػػ  هػػاف 
ين ؿ علن فباؿ البلر ابضبػر، وابخاديػد هل ػا   فػ دة إىل ا ف،  ينػ ؿ اؼبطػر عنػد ا، و ػ  

 ؿ؟  ػ  يسػنطيح ، و اذا يصػن  ف  ػح  ػذت اؼبيػات الػيت  نػالذي ي ن ؿ اؼباد    السماد؟ مل 
ن ػػد   ن  ػػا؟   ن ريفػػا و  غًن ػػا  سػػنطيح نف زبػػدعنا و   ل ػػ  علينػػا بنػػه  زؿ   ػػ  عنػػد مل 

: 
                      عنػػد ا ن ػػػنغ ر مل ونداـو علػػن اإل ػػػنغ ار  اؼبػػػاؿ  نػػ ح(05و

، وال لػد الػذي أي يػين يفػ ف   ػه الذي أي يين يف ف  يه  دد     مل  ل  ي ن ق إ  ا طاعػة مل
  دد    مل  يف ف زرك ا و طيح هلل.

                                 نل  كبناج اإل نغ ار. ن ح(05و  

  رشن ادلؼبصيرشن ادلؼبصي
 و ػػػػح اإل ػػػػنغ ار   مػػػػد  ػػػػ   ػػػػرؾ اؼب ا ػػػػب الػػػػيت  سػػػػن ف  ؼبػػػػ    ل ػػػػا دخػػػػ ؿ النػػػػار:

                            بننػػػػػا   ظنػػػػػا
ف ار نا ونمداننا ع  اؼب ا ب وال مل، لف  الذي يد عب نو    يريد نف ي   ن    دخ ؿ النػار 

ػ اؿ، ولػذلش اػاؿ و     يسنطيح ضباية نعيفا ه  ػ  اؼب ا ػب ا  ػذت الػدار   ػذا يطمػح ا ؿب 
القا  : وعوبت للنار هيك َن سَ   ارهبا؟! وعوبت  للونة هيك  ـ طالب ػا؟!(  ػ  ي ػرد اؽبػروب 
   النار  لسَم ي ي  ا آ اؿ  نا ويصنح  ا يريػد؟! و ػ  ي ػرد اعبنػة هبػ  نف يفػ ف  ػح مل ولػ  

 :اليال ، و ذا وذاؾ ااؿ  ي ما الن  
َِٝع  }} َِٝعٜي ُٕ  ٜي ُٕاإل٢مَيا ٓٚ  اإل٢مَيا َُ ٓٚٔبايٖت َُ ِٔ  ٔبايٖتَرِّٞؤبايٖتَرِّٞو  ٫َٚ٫َٚ  ٞٞٔبايٖت َِٜٔٚئه ًٞٔب  ٔفٞٔفٞ  َٜٚقَشَٜٚقَش  ََاََا  َٜٚئه ًٞٔباٞيٜك ُ٘  اٞيٜك ََُ٘ٚؿٖذٜق ٌُ   ََٚؿٖذٜق َُ ٌُ اٞيَع َُ {{اٞيَع

1616
  

                                                           
 ذي  اريخ مغداد  م  النوار ع  ننهنع هللا يضر  02
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  انصربانصرب
 :     اثنيا : الصرب 

إذا   ػػظ اإلنسػػاف ن سػػه  ػػ  اؼب ا ػػب وداـو علػػن اإل ػػنغ ار  ػػال مػػد نف ي ػػدروسب ن سػػه 
ـ  ػ  ايفػاد ايفػات  ػ  ت، علن الصػرب اعبميػ  ا  ػذت الػدار،  يصػرب علػن ايفػاد مل، و  ينػرب  

ويصرب علن طاعػة مل، بف ال بػادات هل ػا ربنػاج إىل  ػرُب عظػيم لننػاؿ هبػا ر ػاد مل، ويصػرب 
ع    ا ب مل  ي صربوس ن سه وي ب د ن سػه عػ  اؼب ا ػب،  ػإذا هػاف هػذلش هػاف  ػ  الصػامري ، 

ر    د الصامري :  ومل    ن ر  يفرة الن  نف ي بشوس             ويف ب  البقػرة(022و
  نف الصػػػامري  يػػػـ  القيا ػػػة يػػػدخل ف اعبنػػػة مغػػػًن  سػػػاب:                            

     ال  ر(01و. 

  انصذقانصذق
 ال راة الأالأة:     اثلأا : 

 الصػػػػػػػػاداٌن:الصػػػػػػػػدؽغ   مػػػػػػػػد ونف يفػػػػػػػػ ف  ػػػػػػػػاداا  بف  ػػػػػػػػذت اب ػػػػػػػػة إظب ػػػػػػػػا ن ػػػػػػػػة 
                                           واد  أل ا ر  ؿ مل الن مة(005و ،
: {{  ٌِ ٌَِٖ َٖ  ْٞٔ َِْٜٔٞض ُٔ؟  َِٜض َٔ ٪ُُِ ُٔ؟اٞي َٔ ٪ُُِ ٍَ  اٞي ٍَٜقا ُٕ  ٜقِذٜقِذ: : ٜقا َُٕٜٝهٛ ِٔ  َٜٝهٛ َِٔٔ ٍَ  َرٔيٜووَرٔيٜوو  َٔ ٍَٜقا ٍَ   َٜاَٜا: : ٜقا ٍَ َسُطرٛ ٘ٔو   َسُطرٛ ٤ًر ٘ٔو اي ٤ًر ٌِ   اي ٌِ َٖر   َِٜظرش٢مُ َِٜظرش٢مُ   َٖر

ُٔ؟ َٔ ٪ُُِ ُٔ؟اٞي َٔ ٪ُُِ ٍَ  اٞي ٍَٜقا ُٕ  ٜقِذٜقِذ: : ٜقا َُٕٜٝهٛ ِٔ  َٜٝهٛ َِٔٔ ٍَ  َرٔيٜووَرٔيٜوو  َٔ ٍَٜقا ٖٞ  َٜاَٜا: : ٜقا َْٖٞٔب ٘ٔو  َْٔب ٤ً ٘ٔواي ٤ً ٌِ  اي ٌَِٖ ُٔ  َٜٞهٔزُبَٜٞهٔزُب  َٖ َٔ ٪ُُِ ُٔاٞي َٔ ٪ُُِ ٍَ  ؟؟  اٞي ٍَٜقا     ٫و٫و: : ٜقا

َُا ْٖ َُاإ٢ ْٖ َٔ  اٞيٜهٔزَباٞيٜهٔزَب  َٜٞفَتش٢َٟٜٞفَتش٢ٟ  إ٢ َٔاي٤ٔزٜ َٕ   ٫٫  اي٤ٔزٜ ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ َٕ ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ  }}
1717 

   : ػػا نعلػػن  قػػاـ ا الصػػلامة الفػػراـ م ػػد درفػػة النبػػ ة؟  قػػاـ الصػػديق           
                                        ذا اؼبقاـ الأاٍل علن ال  ر النساد(25و  ! 

 ، اػاؿ:و    نا يريد نف يف ف ا  ذا اؼبقاـ؟ هلنا، وهيك نصػ  إليػه؟ نسػأؿ اػببػًن 
{{  ٫٫  ٍُ ٍَُٜررَضا ٌُ  َٜررَضا ٌُايٖشُجرر ـِررُذُمو  ايٖشُجرر ـِررُذُموَٜ ََٜتَرررٖش٣  َٜ ََٜتَرررٖش٣َٚ ـٚررِذَمو  َٚ ـٚررِذَمواي {{  ٔؿررٚذٜٟكأؿررٚذٜٟكا  ُٜٞهَتررَبُٜٞهَتررَب  َذٖترر٢َذٖترر٢  اي

وا روايػػة ، 1818
ِِ  }}نخرل: ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ـِٚذم٢  َع ـِٚذم٢ٔباي ٕٖ  ٔباي ٕٖٜفإ٢ ـِٚذَم  ٜفإ٢ ـِٚذَماي ِٗٔذٟ  اي ِٗٔذَٟٜ ٕٖ  اٞئبٚشواٞئبٚشو  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َٜ َٕٖٚإ٢ ِٗٔذٟ  اٞئبٖشاٞئبٖش  َٚإ٢ ِٗٔذَٟٜ ١ٖٔٓو  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َٜ ١ٖٔٓواٞيَح ََا  اٞيَح ََاَٚ َٚ  

ٍُ ٍََُٜضا ٌُ  ََٜضا ٌُايٖشُج ـُِذُم  ايٖشُج ـُِذُمَٜ ََٜتَرٖش٣  َٜ ََٜتَرٖش٣َٚ ـِٚذَم  َٚ ـِٚذَماي َِٓذ  ُٜٞهَتَبُٜٞهَتَب  َذٖت٢َذٖت٢  اي َِٓذٔع ٘ٔ  ٔع ٤ً ٘ٔاي ٤ً {{ٔؿٚذٜٟكا ٔؿٚذٜٟكا   اي
1919 
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  :الصدؽ    ا اؼب اح؟ ااؿ 
ََِضُح  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  }} ََِضُحٜ٭ ٍُ  ٫َٚ٫َٚ  ٜ٭ ٍُٜأٝقٛ {{  َذك٦اَذك٦ا  إ٫٢إ٫٢  ٜأٝقٛ

2020
  }}  : رة هاف يب ح و  يق ؿ إ   قا، ااؿ و و 

٫٫  ٌُ ٌَُِٜذُم ١ٜٖٓ  َِٜذُم ١ٜٖٓاٞيَح ٍَ  َعُحْٛصوَعُحْٛصو  ٜفَبٜهِتٜفَبٜهِت  َعُحْٛصوَعُحْٛصو  اٞيَح ٍَٜفٜكا ٍُ  ٜفٜكا ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً َٖا: :   اي َٖاٜأِمٔبُشٚ َٗا  ٜأِمٔبُشٚ ْٖ َٗاٜأ ْٖ َِٝظِت  ٜأ َِٝظِتٜي   ٜي

٦ََٕٔز ِٛ ٦ََٕٔزَٜ ِٛ َٗا  َعُحْٛصوَعُحْٛصو  َٜ ْٖ َٗاإ٢ ْٖ ٦ََٕٔز  إ٢ ِٛ ٦ََٕٔزَٜ ِٛ ٕٖ  َػاٖب٠١وَػاٖب٠١و  َٜ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ٍُ    اي ٍَُٜٝكٛ ْٖا    ::َٜٝكٛ ْٖاإ٢ ٖٔ  إ٢ ُٖ َْا َِْؼٞأ ٖٜٔأ ُٖ َْا َِْؼٞأ َِْؼا٤ّ   ٜأ َِْؼا٤ّ إ٢ {{  إ٢
2121
و و 

علن  ذت الشاهلة   يق ؿ إ  الصدؽ    ا اؼب اح  ل ات را و سليما ه  وهاف 
لك،  عليه،  ال مد نف يف ف اإلنساف  اداا  ا الق ؿ،  اداا  ا ال عد، إذا وعد   ىب 

 مة  ال مد     ن يذ ا. اداا  ا الفلمة،  ل  نعطاٍل ن د  وعدا  زلفل
مػػا هػػاف يطػػ ؼ زلبيػػت ا اغبوػػة ابخػػًنة لػػه، ر ػػب مل عن  ػػيد  عبػػد مل مػػ  عمػػر 

و   ا الط اؼ، وااؿ له: ن  نريد ن ػ وج إمننػش  النػة، وبنػه هػاف  وفادت ع روة م  ال مًن 
اد إىل  شغ    زلط اؼ  لم يردُّ عليه و فت، وهاف عند م السػف ت عال ػة الر ػا،  لمػا عػ

اؼبدينة فػادت  ػرض اؼبػ ت،  ومػح نو دت واػاؿ ؽبػم: ن  هنػت اػد وعػدت ع ػروة مػ  الػ مًن نف 
نزووسفػػه إمنػػيت  النػػة،  اعنػػذروا لػػه وا لػػ ا لػػه: إ  هنػػا نػػرتادل رمنػػا ا الطػػ اؼ، وهنػػت  شػػغ    

   وف ت      نخرج    الدنيا مأ لث الن اؽ.
 الرف  مل يرد عليه مشبد ولفنه اعنرب نف   أي  نذ   كب      ذا ا ز اننا ا ف؟!

١َٜٝ  }}  ذا وعد  و مد     ن يذت، وىباؼ نف ىبرج    الدنيا ويقح ا اغبديث: ١َٜٝآ َٓأفل٢  آ ُُ َٓأفل٢اٞي ُُ   اٞي

َٔ  َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  ٜأِمًَٜفوٜأِمًَٜفو  ََٚعَذََٚعَذ  َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  ٜنَزَبوٜنَزَبو  َذٖذَثَذٖذَث  إ٢َراإ٢َرا  َث٬ْثوَث٬ْثو ُٔ َٔا٩ُِت ُٔ َٕ  ا٩ُِت ََٕما  وا رواية نخرل، {{  َما
ِٔ  ٜأِسَبْعٜأِسَبْع  }} ََِٔ ََ  ٖٔ ٖٔٝن ٘ٔ  ٝن ٘ٔٔفٝ َٕ  ٔفٝ َٕٜنا َٓأفٟكا  ٜنا َٓأفٟكاَُ ـّاو  َُ ـّاوَمأي ِٔ  َمأي ََ َِٚٔ ََ ٘ٔ  ٜناَِْتٜناَِْت  َٚ ٘ٔٔفٝ ٠١ًٜ  ٔفٝ ـِ ٠١ًَٜم ـِ ٖٔ  َم ُٗ ِٓ َٖٔٔ ُٗ ِٓ ٘ٔ  ٜناَِْتٜناَِْت  َٔ ٘ٔٔفٝ ٠١ًٜ  ٔفٝ ـِ ٠١ًَٜم ـِ   َم

َٔ ََٔٔ ٜٓٚفام٢  َٔ ٜٓٚفام٢اي َٗا  َذٖت٢َذٖت٢  اي َٗاََٜذَع َٔ  إ٢َراوإ٢َراو  ََٜذَع ُٔ َٔا٩ُِت ُٔ َٕو  ا٩ُِت َٕوَما ََٖذ  َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  ٜنَزَبوٜنَزَبو  َذٖذَثَذٖذَث  َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  َما ََٖذَعا   َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  ٜلَذَسوٜلَذَسو  َعا

َِ ََِماَؿ لصدؽ، واعلم علم اليقٌن ننه إذا   المد لمإنساف ا الدنيا نف ينلر ل ا.... {{  ٜفَحَشٜفَحَش  َماَؿ
ب  الصدؽ نقبن، وا  ظ  ح اغب ظة الفراـ الربرة   ظا  هب ل م يش دوف  هاف الفذب ي نووس

: هاف  اغبا ، لش يـ  لقاد مل، بف   ادهتم  قب لة عند مل،  يق ل ف عند ا يسأؽبم مل 
الطيبة،    د اؼبال فة الذي    ش وهنا   نسمح  نه إ  اػبًن، و  ي دخلنا   ه إ  اب اه  

ٕٖ  }} :يق ؿ  ي م  يفرة الن   ٕٖإ٢ َٝٞهٔزُب  اٞيَعِبَذاٞيَعِبَذ  إ٢ َٝٞهٔزُبٜي ََٝتَباَعُذ  اٞيٜهٔزَب١ٜواٞيٜهٔزَب١ٜو  ٜي ََٝتَباَعُذٜف ُ٘  ٜف ِٓ َُٔ٘ ِٓ ًٜٝو  َٔ َُ ًٜٝواٞي َُ ٠ََٜ  اٞي ٠ََََٜٔظ   ََٔظ

٣ٌ َٝٔ٣ٌ َٝٔ  ِٔ َِٔٔ َٔ  ٢ٔ ٢َِْٔت ٘ٔ  َجا٤ََجا٤َ  ََاََا  َِْت ٘ٔٔب {{  ٔب
عند ا يفذب زبرج را لة  نننة     مه، و م   وبب ف  ذت ، 22

                                                           
   وم الطرباٍل ع  ام  عمر  51
 الب ث والنش ر للبي قب ع   لمة م  ي يد  50
 . والرت ذي ع  ام  عمر  ولأالثعبد مل م  عمرو والأاٌل ع  ع  نا  ريرة ابوؿ الشي اف  55
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 ؟! مل يال   فالروا ان،  يب دو 
  وب   برم   يسنطي  ف  م الرا لة اليت زبرج     مه بنه هذب، ومل 

  الفاذمٌن:                                                    
        نف يف ف  اداا .و  اؼب      مد النل ( 012و 

  نضًو انغبػخنضًو انغبػخ
 :     رام ا : 

 إذا هاف اؼب     اداا   ب د ذلش يشػغ  ن سػه مػدواـ الطاعػة هلل  يفػ ف  ػ  القػاننٌن، 
، وخػػًن اؼبداو ػػة علػػن طاعػػة مل يفػػ ف منلريػػش اللسػػاف والقنػػ ت اؼبداو ػػة علػػن طاعػػة مل 

 ا ػلة ون  ،  أظػ  نذهػر ون    ػم ون   ا ػب ون  نرهػ  اؼبو  ه القل  واعبنػاف مػذهر مل 
  ذا    لل م :                                      أصب   ػ ة  آؿ عمراف(050و 

  ::عند ا ااؿ له رف    ، ولذلش اغببي  للقاننٌن دواـ ذهر مل 

{{  ٖٕ ٕٖٜا سطٍٛ اهلل إ٢ ٢ّ  َػَشا٥َٔعَػَشا٥َٔع  ٜا سطٍٛ اهلل إ٢ ٢ّاإل٢ِط٬ ٖٞو   ٜنُثرَش ِ ٜنُثرَش ِ   ٜقرذِ ٜقرذِ   اإل٢ِط٬ ًٜر ٖٞو َع ًٜر ٞ   َع ْٔر ُُِش ٞ ٜف ْٔر ُُِش َِش٣ٔبر ٔبر   ٜف َِش٣ٜأ ٘ٔو   ٜأَتَؼرٖبثُ ٜأَتَؼرٖبثُ   ٜأ ٘ٔو ٔبر   ٔبر

 ٍَ ٍَ ٜفٜكا ٍُ  ٫٫   ::ٜفٜكا ٍََُٜضا ُْٜو  ََٜضا ُْٜؤيَظا ٘ٔ  ٔبٔزٞنش٢ٔبٔزٞنش٢  َسٞطّباَسٞطّبا  ٔيَظا ٤ً ٘ٔاي ٤ً {{  اي
23

 

  اإلَفبقاإلَفبق
 :     خا سا : 

نصػيبا  للمسػنلقٌن ؽبػػذا  الػذي  هب لػ ف ا هػ  عطػاد، وا هػػ  رزؽ  ػااه إلػي م مل 
 .ال طاد وال قراد إىل  ذا الرزؽ

                    صػػػا   اؼبػػػاؿ ين ػػػق  ػػػ   الػػػه علػػػن ال قػػػراد، وذو  البقػػػرة(4و 
ػػػاؿ، وذو اعبػػػات ىبػػػدـ جبا ػػػه ذوي اغبػػػ ا ي  ػػػ  اؼبسػػػاهٌن،  ال لػػػم ين ػػػق  ػػػ  علمػػػه علػػػن اعب   

َٔ  َٜاَٜا  }}::ؽبم ا  ديأه القد ب و فذا، و   د يق ؿ مل  َٔاِب َّ  اِب َّآَد ِْٔفِل  آَد ِْٔفِلٜأ ِْٔفِل  ٜأ ِْٔفِلٝأ ِٜٝو  ٝأ ًٜ ِٜٝوَع ًٜ {{  َع
24 

                                                           
 مسر   ن  البي قب والرت ذي ع  عبد مل م  54
 الب اري و سلم ع  نا  ريرة  53
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  ششاالسزغفبس يف انسساالسزغفبس يف انسس
 :         اد ا : 

إذا نردت  قاـ الر  اف ابعظم  ال مد ونف  فػ ف لػش ا  ػة ا اب ػلار ابػ   ػالة  
  ال ور لندخ  ا الذي  اػاؿ  ػي م مل:                                        

           )خصوسص وات لمإ نغ ار ووانا  للسلر اب  ال ور، ولذلش  ػيد  ، والػذارايت
  ي قػػ ب عليػػه وعلػػن نبينػػا ن يفػػ  الصػػالة ونمت السػػالـ عنػػد ا طلػػ   نػػه منػػ ت واػػال ا:        

                   :مل يسػػػػنغ ر ؽبػػػػم ا اغبػػػػاؿ، ولفػػػػ  اػػػػاؿ                       
و  ؼ للمسنقب ، اي : نف ل ػم إىل واػت السػلر، بنػه ال اػت الػذي يننػ ؿ  يػه مل  ي  ك(57و
 .إىل ظباد الدنيا 

وهيػك يننػ  ؿ؟ يننػػ ؿ ملط ػه وعط ػػه و غ ر ػه وهر ػه وإفامنػػه و   ننػه ولػػيهنع هللا يضر يننػ ؿ دب ػػىن 
ٕٖ  }} :، ولفػػ  يننػػ ؿ هبػػذت اؼب ػػاٍل، اػػاؿ ن ولػػه  ػػ ؟  ا ػػا هلل  ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ًرر َ٘اي ٤ًرر ٌُ  اي ٢ٗرر ُِ ٌُُٜ ٢ٗرر ُِ   إ٢َراإ٢َرا  َذٖترر٢َذٖترر٢  ُٜ

ََٖب ََٖبَر ًُٝث  َر ًُٝثُث ٢ٌ  ُث ِٝ ٤ً ٢ٌاي ِٝ ٤ً ٍُو  اي ٖٚ ٍُواٜ٭ ٖٚ ٍَ  اٜ٭ ٍَََْض َُا٤ٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ََْض َُا٤ٔايٖظ َٝاو  ايٖظ ِْ َٝاوايٗذ ِْ ٍُ  ايٗذ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌِ : : ٜف ٌِ َٖر ِٔ   َٖر ِٔ َٔر ٌِ   َُِظرَتِغٔفش٣؟ َُِظرَتِغٔفش٣؟   َٔر ٌِ َٖر ِٔ   َٖر ِٔ َٔر   َٔر

ٌِ  ؟؟  َتا٥ٕٔبَتا٥ٕٔب ٌَِٖ َٖ  ِٔ َِٔٔ ٣ٌ؟  َٔ ٣ٌ؟َطا٥ٔ ٌِ  َطا٥ٔ ٌَِٖ َٖ  ِٔ َِٔٔ ِٜٓفٔحَش  َذٖت٢َذٖت٢  َداع٣؟َداع٣؟  َٔ ِٜٓفٔحَشَٜ {{  اٞيٜفِحُشاٞيٜفِحُش  َٜ
25 

ت  شػػفال ه  ػبه   يفػػالت، وزب مل   نػػ ح  وإٍل نعوػ   ػػ   ػػاؿ ؾبنم نػا، ون ػػبل
لنا غب   ذت اؼبشفالت، لف  ني  الػذي يقػك علػن البػاب وينػادي  يفػرة الفػرَل ال  ػاب؟! 
 ػنل  نسػنغرؽ ا النػـ  ا  ػذت السػاعة، و  ظػم  ػبامنا يسػ ر  ػ  ال ا ػدة نو الأانيػة وينػػاـ 

عة اإلفامػػػة  ػػػب الػػػيت ويصػػػلب ال وػػػر م ػػػد ال ا ػػػرة  ػػػبا ا  نو اغباديػػػة عشػػػر، ونسػػػب نف  ػػػا
 :   دد ا مل                       وااؿ  ي ا: 
{{  ِِ ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ٢ّ  َع َٝا ٢ّٔبٔك َٝا ٢ٌ  ٔبٔك ِٝ ٤ً ٢ٌاي ِٝ ٤ً ُ٘  اي ْٖ ُٜ٘فإ٢ ْٖ ـٖأئرنَي  َدٜأُبَدٜأُب  ٜفإ٢ ـٖأئرنَياي ِِو  اي ًٜٝه ِِوٜقِب ًٜٝه ٕٖ  ٜقِب َٕٖٚإ٢ َّ  َٚإ٢ َٝا َّٔق َٝا ٢ٌ  ٔق ِٝ ٤ً ٢ٌاي ِٝ ٤ً ٘ٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٝقِشَب٠١ٝقِشَب٠١  اي ٘ٔاي٤ً ٤ً   اي

َٗا٠٠ ِٓ ََ َٗا٠٠َٚ ِٓ ََ َٚ  ٢ٔ ٢َٔع ٢ِو  َع ٢ِواإل٢ِث َْ  اإل٢ِث َََْٚتٞهٔف ٦َٚٝأ ئئ  ََٚتٞهٔف ٦َٚٝأ ًٖظ َٛٞشَد٠٠  ًٖظ ََ َٛٞشَد٠٠َٚ ََ ٢ٔ  ٔيًٖذا٤ٔٔيًٖذا٤ٔ  َٚ ٢َٔع {{  اٞيَحَظٔذاٞيَحَظٔذ  َع
2626

  

    ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِ
                                                           

  ليان  سلم و سند نضبد ع  نا   يد اػبدري  52
 فا ح الرت ذي والبي قب ع  مالؿ  52
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  11زك انزمٌٍزك انزمٌٍينبصل ينبصل   --88
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ننه نػ ؿ  نػذ نهأػر  ػ  نلػُك ونرم ما ػة عػاـ إ  نف خطامػه القرآف الفرَل    إعوازت  ح 
  نودد للمسلمٌن وللم  نٌن علن الدواـ.

 ذت ا ايت اليت كب  مصدد ا     ػ رة آؿ عمػراف ننظػر إىل  ػبب ا وننظػر إىل  ػا كبػ  
  يه،    ن لم علم اليقٌن نف  ذا اػبطاب هما هاف بنصار الن  اب ٌن     لنا نصب ٌن.

ف نو د عم  ػػة فػػادوا  ػػ  الػػيم  نبػػا ابوس اؼبنػػ رة  ػػفن ا ابػػ  اإل ػػالـ ابيلنػػااؼبدينػػة 
هما صبح مشل ما ونل ك مين ما نف هبمػح مشػ  اؼبسػلمٌن وي لوسػك ميػن م،   واػب رج، نسأؿ مل 

وهانػػت اغبػػروب دا مػػة و سػػنمرة  ميػػن م ؼبػػدة    ر اغبػػروب اؼبشػػن لة ا رمػػ ع م !! ...وي ط ػػ
 نن ػب،  ػ   نػا و ػ   نػاؾ،  ػا الػذي نط ػأ  ر  ػذت اغبػروب ونل ػك مػٌن  ػنة    031 قارب 

 :   ذت القل ب؟ ن لوس ت علن يد اغببي  احملب ب                                 
           ن بل ا  نآل ٌن  نلامٌن  نفا  ٌن. ابن اؿ(24و 

وفػػدوا اؼبػػ  نٌن ؾبنم ػػٌن، و  ي ػػدن ؽبػػم زؿ  ػػ  ي  راػػ ا مػػٌن والي ػػ د يب  ػػ ف غيظػػا  إذا 
اؼبسػػػػلمٌن همػػػػا وبػػػػدث ا ف،  ػػػػ  الػػػػذي وبػػػػارب اؼبسػػػػلمٌن؟ اؼبسػػػػلم ف، و ػػػػ  الػػػػذي يقنػػػػ  
اؼبسػػػلمٌن؟ اؼبسػػػلم ف،  ػػػ  الػػػذي يأػػػًن اػبال ػػػات واغبػػػروب مػػػٌن اؼبسػػػلمٌن؟ الي ػػػ د، ون ريفػػػا 

، ولفب يقيفػ ا علػن اب ػة اإل ػال ية، وزعما  ا خا  ٌن لسيا ة الي  د لفب يبي  ا  ال  م
 وهب ل ا ال  راة  ب السبي  مين م،     ن هنع هللا يضر اب ر.

ن ػػد الي ػػ د  ػػر  علػػن ابنصػػار واؼب ػػافري ، وابنصػػار ن ػػبل ا مل ي ػػد  نػػاؾ  ػػرؽ  مػػٌن 
ابوس واػبػػ رج،  فػػان ا ينفلمػػ ف  ػػح م يفػػ م وييفػػلف ف وميػػن م  سػػا رة، وميػػن م  ػػديث 

بة مين م، و ذا الرف  هاف    زعماد الي ػ د ا اؼبدينػة وهػاف اظبػه " ػاس ي نب  ع  اؼب د ة واحمل
مػػػ  اػػػيهنع هللا يضر"   نػػػد ا رنل ابوس واػبػػػ رج  ػػػػ  ل ٌن وميػػػن م  ػػػ دة ور ػػػا و ػػػرور ا ػػػػن لت  ر 

  و ػػػذت النػػػار و ػػػ  ا مل واػػػاؿ  ي ػػػا: ، البغيفػػػاد ا البػػػه               آؿ عمػػػراف(005و 
، لفنه   يف ف عند اؼب  نٌن نمدا ، بف اؼب  نٌن ااؿ  ي م مل:و ذا الغيظ عند      د القـ 

                                                           
 ـ04/01/5102 ػ 0342   ذي اغبوة  41ال نرب  –اؼبنيا  0
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                                    اغبور(37و. 
 أي  ذا الرف  مشاب    الي  د واػاؿ لػه: اذ ػ  وافلػهنع هللا يضر  ػح  ػ  د القػـ  وذهوسػر م 

  د هذا يـ  هذا ويـ  هػذا، و ػ  د عملػ ا  ػح زغبروب اليت هانت مين م، ونف    د   ل ا هب
ذ ػػ   ر الػػذي اػػال ت ي وػػ ف م يفػػ م م يفػػا ،  ػػ  د هػػذا ا يػػـ  هػػذا، واػػ  ؽبػػم م ػػض الشػػ

يػب اؼب ػارؾ القبليػة القديبػة ميػن م إىل نف  الشاب وفلهنع هللا يضر    م د ن سش خبيط اغبػديث ومػدن وب 
ن ػ س ظ ػرت هػ    ػاٍل ربره ت الن  س،  سػفنت القلػ ب وظ ػرت الن ػ س، وإذا ظ ػرت ال

  اغبقد واغبسد والشر والذن ب وا اثـ بف مل ااؿ  ي ا:                          
          ي  ك(24و. 

وم ػػد ذلػػش ربمػػهنع هللا يضر م ػػض الشػػباب، ومػػدنوا ينفلمػػ ف  ػػح م يفػػ م مغػػًن اب ػػل ب الػػذي 
م ػػد ذلػػش ن ػػرع م يفػػ م عبلػػ  السػػالح، ويقػػ ؿ   ػػ  دوا عليػػه، وم ػػد ذلػػش عن  ػػ ا م يفػػ م، و 

 .... م يف م: ن يد الفر ة  رة  اثنية
ف فلبػػ ا السػػالح و ػػنقـ  ميػػن م اؼب رهػػة، وال ننػػة ن ػػد و   ػػ  د فلبػػ ا السػػالح وا خػػر 

  إسلَػْي سمْ     القن ،  أ ػرع م ػض اؼب ػافري  وذ بػ ا غبيفػرة النػ   ػأخربوت دبػا فػرل، َ َ ػَرجَ 
رسي َ   س َ  َ َ ه    سيَم ْ   : َػَقاؿَ  َفاَد  ْم، َ     َنْ َلامسهس   س ْ  اْلم َ افس

ُٔنَي  ََِعَؼَشََِعَؼَش  َٜاَٜا  }} ُُِظًٔ ُٔنَياٞي ُُِظًٔ َ٘و  اٞي َ٘واي٤ً َ٘  اي٤ً ٤ً َ٘اي ٤ً ٣َٛ  اي ٣َٛٔبَذِع ١ٖٔٝو  ٔبَذِع ًٔ ٖٔ ١ٖٔٝواٞيَحا ًٔ ٖٔ َْا  اٞيَحا َْاَٜٚأ َٔ  َٜٚأ ِٝ ََٔب ِٝ ِِ  َب ُٗش٢ٝن ِِٜأٞظ ُٗش٢ٝن   إ٢ِرإ٢ِر  َبِعَذَبِعَذ  ٜأٞظ

ُِ ََُِٖذاٝن ُ٘  ََٖذاٝن ٤ً ُ٘اي ٤ً ٢ّو  اي ٢ّؤيإل٢ِط٬ ِِ  ٔيإل٢ِط٬ ََٝه َِِٜٚأٜنِش ََٝه ٘ٔو  َٜٚأٜنِش ٘ٔؤب َٜٛع  ٔب َٜٛعَٜٚق ٘ٔ  َٜٚق ٘ٔٔب ِِ  ٔب ِٓٝه َِِع ِٓٝه ََِش  َع ََِشٜأ ١ٖٔٝو  ٜأ ًٔ ٖٔ ١ٖٔٝواٞيَحا ًٔ ٖٔ ِِ  اٞيَحا ِٜٓكَزٝن َِِٚاِطَت ِٜٓكَزٝن ٘ٔ  َٚاِطَت ٘ٔٔب َٔ  ٔب ََٔٔ َٔ  

٘ٔ  َٜٚأي٤َفَٜٚأي٤َف  اٞيٝهٞفش٢واٞيٝهٞفش٢و ٘ٔٔب ِِ  ٔب َٓٝه ِٝ َِِب َٓٝه ِٝ ِِ  ََاََا  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َب ُِٓت ِِٝن ُِٓت ٘ٔ  ٝن ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ُّ  ٜفَعَشَفٜفَعَشَف  وو""  ٝنف٤اّساٝنف٤اّسا  َع ِٛ ُّاٞيٜك ِٛ َٗا  اٞيٜك ْٖ َٗاٜأ ْٖ َٔ  َِْضٜل٠١َِْضٜل٠١  ٜأ ََٔٔ َٔ  

٢ٕ ٜٛا ِٝ ٢ٕايٖؼ ٜٛا ِٝ ِْٝذ  ايٖؼ ِْٝذَٜٚن ِٔ  َٜٚن َِٔٔ َٔ  ِِ ٖٔ ٚٚ َِِعُذ ٖٔ ٚٚ ِِو  َعُذ ُٗ ِِوٜي ُٗ ُٛا  ٜي ُٛاٜفٜأٞيٜك ِٔ  ايٚظ٬َحايٚظ٬َح  ٜفٜأٞيٜك َِٔٔ َٔ  ِِ ٢ٗ ِٜٔذٜ ِِٜأ ٢ٗ ِٜٔذٜ ِٛاوَٚبَٚب  ٜأ ِٛاوٜه ََْلََٚعاََْل  ٜه ٍُ  ََٚعا ٍُايٚشَجا   ايٚشَجا

ِِ ُٗ َِِبِعُل ُٗ َٔ  َبِعّلاَبِعّلا  َبِعُل ََٔٔ ِٚغ٢و  َٔ ِٚغ٢واٜ٭ ِٖ  َٚاٞيَخِضَسد٢وَٚاٞيَخِضَسد٢و  اٜ٭ ُِٖث ـََشٝفٛا  ُث ِْ ـََشٝفٛاا ِْ ٢ٍ  َََعَََع  ا ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً َٔٔعنَي    اي َٔٔعنَيَطا ٛٔٝٔعنَيو  َطا ٛٔٝٔعنَيوَُ َُ  

ُ٘  ٞأٜطٜفٜأٞأٜطٜفٜأ  ٜقِذٜقِذ ٤ً ُ٘اي ٤ً ِِ  اي ُٗ ِٓ َِِع ُٗ ِٓ َِٝذ  َع َِٝذٜن ٚٚ  ٜن َٚٚعُذ ٘ٔ  َعُذ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٍَ  َػاغ٣وَػاغ٣و  اي َِْض ٍََٜٚأ َِْض ُ٘  َٜٚأ ٤ً ُ٘اي ٤ً ٢ٕ  ٔفٞٔفٞ    اي ٢َٕػٞأ ٢ٔ  َػاغ٢َػاغ٢  َػٞأ ٢ِٔب ِٝع٣و  ِب ِٝع٣وٜق ََ  ٜق َََٚ   ااَٚ

ََٓع ََٓعَؿ ٌِ    ::َؿ ٌِٝق ٌَ  ٝق ِٖ ٌََٜٜأ ِٖ َِ  اٞئهَتأباٞئهَتأب  َٜٜأ َِٔي َٕ  ٔي ََٕتٞهٝفُشٚ َٜأ   َتٞهٝفُشٚ َٜأ ٔبآ ٘ٔ  ٔبآ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ُ٘  اي ٤ً َُ٘ٚاي ٤ً ٢ْٗٝذ  َٚاي ٢ْٗٝذَػ َٕ   ََاََا  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َػ ًٛٝ َُ َٕ َتِع ًٛٝ َُ   إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َتِع

ِِ    ::قٛي٘قٛي٘ ُِْت َِِٜٚأ ُِْت ََٗذا٤ُ  َٜٚأ ََٗذا٤ُُػ ََا  ُػ ََاَٚ َٚ  ُ٘ ٤ً ُ٘اي ٤ً ٣ٌ  اي ٣ٌٔبَغأف ُٖا  ٔبَغأف ُٖاَع َٕ   َع ًٛٝ َُ َٕ َتِع ًٛٝ َُ {{  َتِع
22

  

                                                           
   سًنالقرآف  م  اؼبنذر ون باب الن وؿ لل ا دي 5



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 آل ػًشاٌسٌسح ( يٍ 017: 011اآليبد )رفسري   ( 015 )                           : ينبصل زك انزمٌٍ               8

  رنجيو ادلسهًني دلؤايشاد األػذاء ادلرتثصنيرنجيو ادلسهًني دلؤايشاد األػذاء ادلرتثصني
 ايت ؽبم، نييفا  كب  كبناف ا  اليا  ا  ذا ال    الذي كب   يه:وهما ن لت  ذت ا 

          :ح ننه ااؿ ا آية نخرل                
،    سػػنمح بخبػػار، و   نسػػاؽ باػػ اؿ الي ػػ د و   ػػ  ي ػػاورم و   ػػ  ينا ػػر م آؿ عمػػراف(74و

 ػػح نرػػم ي شػػنوس  ف علينػػا بف و ػػا   إعال نػػا    صػػلان برػػا  ػػاداة و نلػػر ل الصػػدؽ، لفػػ  
و ػا   إعال  ػم عبػارة عػ  خػػداع و ػالؿ، و سػق و وػ ر،  مػػا الػذي نشػر ال سػق وال وػػ ر 

ا نيػػدي نو د  ومنا نػػا  ا مػالد اإل ػػالـ ا ف؟ النػت الػػذي اننشػػر ون ػبان ا النلي ػػ ف الػذي
مننػػػػه:   زبرفػػػػب  ػػػػ  البيػػػػت و  اف اؼبسػػػػلم وبػػػػا ظ ويصػػػػ ف نو دت ويقػػػػ ؿ إلهػػػػالصػػػػغار ....  

 نفلمب  ح ن د، لفنه ا ف هيك يبن  ا؟!!  البنت ا  ورة النـ   ػننفلم، و ػب ا اػبػارج 
 ننفلم، و   نفلم  قط م  و شػا د  ػ   فلمػه ويػروا م يفػ م، و   ػانح نف    ػروسي فػ دا   ػ  

 ا ف. فسم ا لًنا ا، و ذا  ا وبدث
 !   الذي نشر  ذا ال سق و ذا ال و ر؟  م    د القـ 

         قػػػػاؿ لنػػػػا مل:            وليسػػػػ ا هل ػػػػم،  مػػػػن م
            ن  س علن نسُق طي  وعلن رُي   اب، لف  ابغلبية: 

 ه وهيػػػػك يف نػػػػ ا هػػػػا ري ؟ ني  ػػػػ    ي  لػػػػ  اغبػػػػرب علػػػػن  ػػػػ     قػػػػد دخػػػػ  ا ا لػػػػ: 

٢ٕ  اٞيَتٜك٢اٞيَتٜك٢  إ٢َراإ٢َرا  }} َُا ُُِظًٔ ٢ٕاٞي َُا ُُِظًٔ َُاو   اٞي ٢ٗ ِٝ ِٜٝف َُاو ٔبَظر ٢ٗ ِٝ ِٜٝف ٌُ   ٔبَظر ٌُ ٜفاٞيٜكأتر ٍُ   ٜفاٞيٜكأتر َُٞكُترٛ ٍُ َٚاٞي َُٞكُترٛ ٞ   َٚاٞي ٞ ٔفر ٖٓراس٢و   ٔفر ٖٓراس٢و اي ًٞرتُ   اي ًٞرتُ ٜفٝك ٍَ   َٜرا َٜرا : : ٜفٝك ٍَ َسُطرٛ   َسُطرٛ

٘ٔو ٤ً ٘ٔواي ٤ً ٌُو  ََٖزاََٖزا  اي ٌُواٞيٜكأت َُا  اٞيٜكأت َُاٜف ٍُ  ٜف ٍَُبا ٢ٍ؟  َبا َُٞكُتٛ ٢ٍ؟اٞي َُٞكُتٛ ٍَ  اٞي ٍَٜقا ُ٘: : ٜقا ْٖ ُ٘إ٢ ْٖ َٕ  إ٢ َٕٜنا ـّا  ٜنا ـّاَذش٢ٜ ٢ٌ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َذش٢ٜ ٢ٌٜقِت ٘ٔ  ٜقِت َ٘ٔؿأذٔب {{  َؿأذٔب
3 

 ػػال رؽ اؼبنطا نػػة  اليػػا  إف هػػاف ا  ػػ راي نو ا ليبيػػا،  ػػ  الػػذي وبػػارب؟  سػػلمٌن  ػػح 
م يف م،     د يدخل ف ا  ذا اغبديث، لف    نسمح ؼبرووسفب اإل اعات والػذي  ي ػْدخل ف 

 :فيشنا و رطننا ا  ذا اغبديث،     د ؽبم  ديث آخر يق ؿ  يه 
{{  ِٔ ََِٔ ََ  ٌَ ٌَٝقٔت َٕ  ٝقٔت َُٕدٚ ٘ٔ  ُدٚ ََ٘ٔأي َٛ  ََأي ُٗ َٜٛف ُٗ ٢ْٗٝذو  ٜف ٢ْٗٝذوَػ ِٔ  َػ ََ َِٚٔ ََ َٚ  ٌَ ٌَٝقٔت َٕ  ٝقٔت َُٕدٚ ٘ٔ  ُدٚ ٔٓ ٘ٔٔدٜ ٔٓ َٛ  ٔدٜ ُٗ َٜٛف ُٗ ٢ْٗٝذو  ٜف ٢ْٗٝذوَػ ِٔ  َػ ََ َِٚٔ ََ َٚ  ٌَ ٌَٝقٔت َٕ  ٝقٔت َُٕدٚ ٘ٔ  ُدٚ َٔ َ٘ٔد َٔ   َد

َٛ ُٗ َٜٛف ُٗ ٢ْٗٝذو  ٜف ٢ْٗٝذوَػ ِٔ  َػ ََ َِٚٔ ََ َٚ  ٌَ ٌَٝقٔت َٕ  ٝقٔت َُٕدٚ ٘ٔ  ُدٚ ًٔ ِٖ ٜ٘ٔأ ًٔ ِٖ َٛ  ٜأ ُٗ َٜٛف ُٗ ٢ْٗٝذ  ٜف ٢ْٗٝذَػ {{  َػ
44
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   الذي يدا ح ع  ن  النػا وعػ  نعرا ػنا وعػ  مػالد ؟ اعبػي  والشػرطة،   ػذا و ػح  
غًن    د،   ػم يػدا   ف عػ  نعرا ػنا وعػ  ن  النػا وعػ  مػالد ،  مػ   ػات  ػن م   ػ   آخر

   يد.
لفػػػ  ا خػػػري  الػػػذي  ي لنػػػ ف اغبػػػرب علػػػن م يفػػػ م مػػػدوف  ػػػب  إ   بػػػا  ا الر  ػػػة، 
وطلبػػا  للش ػػ رة وغًن ػػا  ػػ  اب ػػ ر الدني يػػة،  ػػاغبرب اؼب فػػ دة مػػٌن اؼبسػػلمٌن ا ف إف هػػاف ا 

طٌن وغًن م،       نف  دي  مل؟! نو       نفػ  الػ ط ؟!  ػ  نفػ  الص  اؿ نو ا  لس
 الر  ة، و   اإل الـ يدع  إىل  رب    نف  الر  ة؟!  .

  ًػذ اآلخشحًػذ اآلخشح
     : أػػػػ   ػػػػذت اغبػػػػروب الػػػػيت   ش ػػػػت مػػػػٌن اؼبسػػػػلمٌن ا ف، ي ػػػػا ب م مل  يقػػػػ ؿ

                 : 
هيػػك نرفػػح ه ػػارا  و ينػػا القػػرآف  يػػه  ػػ اد  ورضبػػة للمػػ  نٌن علػػن الػػدواـ؟! و ينػػا   ػػنة 

اليت نخرب  ي ا ع  ه   بد  ػيلدث لنػا ا الػدنيا إىل نف  قػـ  السػاعة، ومػٌن    ر  ؿ مل 
لي ػػػا، وكبػػػ  ابرض و ػػػ  ع هػػػ   ػػػبد وبػػػدث ا  ػػػذت ابايـ و ػػػا م ػػػد ا إىل نف يػػػرث مل 

ُّ   ٫٫  }}: : اػر ب نوارػا -واغبمػد هلل  -والػيت  ن رؼ  ػ   ػم  مشػراي ه  ُّ َتٝكرٛ   َذٖتر٢ َذٖتر٢   ايٖظراَع١ٝ ايٖظراَع١ٝ   َتٝكرٛ

ًٝٛا ًٝٛاُتٜكأت ُٗرٛدَ   ُتٜكأت َٝ ُٗرٛدَ اٞي َٝ ٍَ   َذٖتر٢و َذٖتر٢و   اٞي ٍَ َٜٝكرٛ ُٙ  اٞيَرَحرشُ اٞيَرَحرشُ : : َٜٝكرٛ ََُٙٚسا٤َ ٟٗ   ََٚسا٤َ ُٗرٛٔد َٝ ٟٗ اٞي ُٗرٛٔد َٝ ُِ   َٜرا َٜرا   اٞي ًٔ ُِ َُِظر ًٔ ٟٙ   َٖرَزا َٖرَزا   َُِظر ُٗرٛٔد َٜ ٟٙ ُٗرٛٔد َٜ   ٞ ٞ ََٚسا٥ٔر   ََٚسا٥ٔر

ُ٘ ًٞ ُٜ٘فاٞقُت ًٞ {{  ٜفاٞقُت
  ف؟ؼباذا ار ب وان ا؟ و    ف....  5

  نسػػػأؿ القػػػرآف:                                                      
                                نيػػػ   ػػػب ا ف؟  صػػػر،  قػػػد ن ػػػبان  اإل ػػػراد(2و

ي  ذو البػأس الشػديد الػذي  ػيلارب اعبي  ذو البأس الشديد، لف  اب  ذلش مل يفػ  اعبػ
الي  د  فػػػ دا ، وا ف واغبمػػػد هلل ن ػػػبان اعبػػػي  ذو  ُس  ػػػديد،  ػػػينه يرعػػػ  ال ػػػامل هلػػػه، 

  }}الػذل ذهػر ت ابػ   ػط ر..  وذلش لن رؼ ننه اد آف ابواف لنلقيق ا ؿ الن  ال د ف 

٫٫  ُّ َُّتٝكٛ ًٝٛا  َذٖت٢َذٖت٢  ايٖظاَع١ٝايٖظاَع١ٝ  َتٝكٛ ًٝٛاُتٜكأت َُٗٛد  ُتٜكأت َٝ َُٗٛداٞي َٝ  {.......    اٞي
                                                           

 الب اري و سلم ع  نا  ريرة  2
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 نأي  ذلش؟وهيك ي
أيي ن س     ػػم  س  ػػديد، و ػػاذا    ػػم  ػػح البػػأس الشػػديد؟    ػػم  ػػ اريخ، و   ػػم 
 ا الت طا رات، و   م ه  اب للة ال صػرية اغبديأػة الػيت يسػنطي  ف نف هبػاهب ا هبػا  ػ  د 
الػػذي  ف ػػ   م الف ػػار ليػػدخل ا علػػن اؼبسػػلمٌن، ووبنلُّػػ ف ملػػد م، وهبلسػػ ف ا ع قػػر دار ػػم، 

  ف اغبػػػػػػػػرب علػػػػػػػػن اؼبسػػػػػػػػلمٌن،  ػػػػػػػػػرب     ن ػػػػػػػػح دبظػػػػػػػػا رات، ولفػػػػػػػػ  ربنػػػػػػػػػاج إىل:وي لنػػػػػػػػ
                                بدن اب ر ينيفان ا ف. ابن اؿ(21و  

  زك انزمٌٍزك انزمٌٍ
                    : 

 ومػػٌن مل  ػػ   ػػلة البيػػة، و ػػ  رامطػػة إيبانيػػة ذب ػػ  مل ني َ ػػ  يسنمسػػش دبػػا مينػػه 
عػػ  البػػه نَػَ سػػا  و  ناػػ ُّ، إذا فلػػهنع هللا يضر ينػػذه ر نف مل يػػرات،  دا مػػا   نػػه علػػن زؿ، و  ي ػػ ب 

وإذا ربر ؾ   ينلر ؾ ب ُر إ  إذا علم نف  يه ر ا هلل، وإذا ااؿ   يقػ ؿ اػ    إ  إذا علػم نف 
        و ػ  د  ػم الػذي  و ػ  م مل  قػاؿ: ...  وير ػات.مل وب   ذا الق ؿ 

          : ٜا سطٍٛ اهلل َٚا ذل تكاتر٘؟ فكراٍ   ٜا سطٍٛ اهلل َٚا ذل تكاتر٘؟ فكراٍ     }}اي : :  ِٕ ِٕٜأ   ٜفر٬ ٜفر٬   ُٜرِزٜنشَ ُٜرِزٜنشَ   ٜأ

َِٓظ٢و َِٓظ٢وُٜ ٜٛاَع  ُٜ ُٜ ٜٛاَعَٚ ُٜ ـ٢َ   ٜف٬ٜف٬  َٚ ـ٢َ ُِٜع {{ُِٜع
6. 

 ا صبلػػة وا ػػدة ا هنػػاب مل فػػ  ا  ػػق النقػػ ل، ودواـ اؼبراابػػة ؼب يػػة مل ػبصػػ ا مل
  عالت:                      إذا و   اإلنساف إىل  ذا اغباؿ،  قد و   غبػق  اغبديػد(3و

 ن ػػا ال ػػ اـ  قػػال ا: َوَ ػػ ْ ص  ػػية، و ػػب ب ػػ  اػب النقػػ ل، والنقػػ ل اباػػ ل الػػيت مي ن ػػا مل 
:    اّلل     َأَنْػَ ؿَ  َ َذا؟ َعَلن يَػْقَ ل                     النغام (02و 

    ف:  قػاـ ال ػ اـ، و ػذا ينقػب مل علػن اػدر ا ػنطاعنه: ا  نا  قا ػ              
          يراا  مل  -هما الت   -و قاـ اػب اص     البقػرة(572و   علن الدواـ، ودا مػا

  : يػػػػػػػػػػػروسف ا ن  ػػػػػػػػػػػق البػػػػػػػػػػػه                                              
                                                    يشػػ ر ز ػػنمرار  اجملادلػػة(7و

 نف مل يطلح عليه ويرات.
                                                           

 ال  د الفبًن للبي قب ع  ام  عباس  2



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 آل ػًشاٌسٌسح ( يٍ 017: 011اآليبد )رفسري   ( 018 )                           : ينبصل زك انزمٌٍ               8

خػػػًنة ن ػػػلاب ر ػػػ ؿ مل  ػػػم الػػػذي  و ػػػل ا إىل  ػػػذا ونظػػػ  ننفػػػم   لمػػػ ف صبي ػػػا  نف 
 اؼبقاـ، وربفب السًنة ال طرة   ااك  ش  دة ؽبم ا  ذا اؼبيداف.

وخػًنة ن ػ  اإل ػالـ ا هػ  ز ػاُف و فػاف الػذي  نسػمي م ابوليػاد والصػاغبٌن وال ػػار ٌن 
ك ظ ػػرت علػػن الػػدواـ، وهب ػػ  اػبلػػق خلػػ الػذي  و ػػل ا إىل  ػػذا اؼبقػػاـ، والػػذي يرااػػ  مل 

 .و  ينظر إىل ا له نو   له إ  إىل رمه 
و ػػح ننػػه اػػد و ػػ  إىل  ػػذا اؼبقػػاـ إ  ننػػه ي لػػم علػػم اليقػػٌن نف القلػػ  مػػٌن ن ػػب ٌن  ػػ  
ن امح الػرضب  يقلبػه  يػث يشػاد، خػا ك، و ػ  خػاؼ َ ػلسَم، خػا ك  ػ   ػ د اػباسبػة، خػا ك 

 :   ػػػػػػ  اؼبفػػػػػػر اإلؽبػػػػػػب، خػػػػػػا ك  ػػػػػػ  اػػػػػػ ؿ مل                                  
       الذي مش رت  يفرة الن   الرعد(45و  و    يد  نم  مفر: 

{{  ٌَ ٌَعٓذَا َدَم ٍُ  عٓذَا َدَم ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً َُِظٔحَذ    اي َُِظٔحَذاٞي ٘ٔ  َٚإ٢ِذَذ٣َٚإ٢ِذَذ٣  اٞي ِٜ ََٜ٘ٔذ ِٜ   َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٚاٝ٭ِمَش٣َٚاٝ٭ِمَش٣  َبٞهش٣وَبٞهش٣و  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََٜذ

ََُشو ََُشوُع ٍَ  ُع ٍَٜفٜكا َّ  ُِْبَعُثُِْبَعُث  َٖٜهَزاَٖٜهَزا: " : " ٜفٜكا ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا {{""  اٞئك
77

  

 و ح ذلش هاف يق ؿ: وو  آ    فر مل ول  هانت إ دل اد ب ا اعبنة((.
 ا   ال صمة ن  مل ي  ك عليه وعلن نبينػا ن يفػ  الصػالة ونمتُّ السػالـ، هػاف هػ  

   ا ينمنات:                             ي  ك(010و. 
 ف،  اذا هاف دعا،ت بو دت؟  ف اؼبباره  ي  ونمنا،ت الطيب يد  إمرا يم اػبل

 و اذا هانت و يوسنه بو دت ون  ادت    نن لم؟
 دعا،ت بو دت ون  ادت:

                                                     ؽبػػػػػػػػم  يػػػػػػػػدع  إمػػػػػػػػرا يم(31و
  ة، وهرر الدعاد من هنع هللا يضر اؼب ين:  اا ة الصالة  م والذري                                   

                                        إمرا يم(47و . 
  ن م  بد يبلث عنػه  ػ  إاا ػة الصػالة:                                  

                                         البقرة(045و. 
                                                           

 اغباهم ا اؼبسندرؾ والرت ذي ع  ام  عمر  7
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  زسٍ اخلبدتخزسٍ اخلبدتخ
              ::  

 ػػػاوؿ ننػػػش  ػػػ  وس  ن سػػػش حب سػػػ  اػباسبػػػة، و  سػػػ  اػباسبػػػة وبنػػػاج الب ػػػد عػػػ  الفبػػػا ر 
 :عليػػه ن يفػػ  الصػػالة ونمت السػػالـ ؼب ا ػػب هل ػػا  ػػا ظ ػػر  ن ػػا و ػػا مطػػ ، لق لػػه والصػػغا ر وا

ٌٗ  ُِٜبَعُثُِٜبَعُث  }} ٌٗٝن ٘ٔ  ََاَ ََاَ   ََاََا  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َعِبٕذَعِبٕذ  ٝن ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ {{  َع
8. 

 ػػػ  اعبػػػا   ون  ا طاعػػػة مل، و ػػػ  لت يل ن سػػػب ا غبظػػػة   صػػػية، وا رت ػػػلت     ػػػا، 
    ذلش  قاؿ:  ذ ر وفاد اؼب ت!!،  سأم ث علن  ذت اؼب صية، و يفرة الن  

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ٌَ  إ٢ ٌَايٖشُج ٌُ  ايٖشُج َُ َِٝع ٌُٜي َُ َِٝع ٢ٌ  ٜي َُ ٢ٌٔبَع َُ ٢ٌ  ٔبَع ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ١ٖٔٓ  ٜأ ١ٖٔٓاٞيَح ُٕ  ََاََا  َذٖت٢َذٖت٢  اٞيَح َُٕٜٝهٛ ُ٘  َٜٝهٛ َٓ ِٝ َُ٘ب َٓ ِٝ َٗا  َب َٓ ِٝ َٗاََٚب َٓ ِٝ َِٝظٔبُل  ٔرَساْعٔرَساْع  إ٫٢إ٫٢  ََٚب َِٝظٔبُلٜف ٘ٔ  ٜف ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ   َع

ٌُ  اٞئهَتاُباٞئهَتاُب َُ َِٝع ٌُٜف َُ َِٝع ٢ٌ  ٜف َُ ٢ٌٔبَع َُ ٢ٌ  ٔبَع ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ٖٓاس٢  ٜأ ٖٓاس٢اي ٌُ  اي َِٝذُم ٌُٜف َِٝذُم ٖٓاَس  ٜف ٖٓاَساي {{  اي
99

  

الػػذي  ي بػػدوف مل طلبػػا  لر ػػاد خلػػق  وكبػ    لبػػاؼ برػػا ليسػػت لنػػا، ولفػػ  للمنػػا قٌن
 مل، وليهنع هللا يضر هلل، لف     ي بد مل هلل     خارج  ذت ا ية:

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ٌَ  إ٢ ٌَايٖشُج ٌُ  ايٖشُج َُ َِٝع ٌُٜي َُ َِٝع ٢ٌ  ٜي َُ ٢ٌٔبَع َُ ٢ٌ  ٔبَع ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ٖٓاس٢  ٜأ ٖٓاس٢اي ُٕ  ََاََا  َذٖت٢َذٖت٢  اي َُٕٜٝهٛ ُ٘  َٜٝهٛ َٓ ِٝ َُ٘ب َٓ ِٝ َٗا  َب َٓ ِٝ َٗاََٚب َٓ ِٝ َِٝظٔبُل  ٔرَساْعٔرَساْع  ٫٫إ٢إ٢  ََٚب َِٝظٔبُلٜف ٘ٔ  ٜف ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ   َع

ٌُ  اٞئهَتاُباٞئهَتاُب َُ َِٝع ٌُٜف َُ َِٝع ٢ٌ  ٜف َُ ٢ٌٔبَع َُ ٢ٌ  ٔبَع ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ١ٖٔٓ  ٜأ ١ٖٔٓاٞيَح ٌُ  اٞيَح َِٝذُم ٌُٜف َِٝذُم ١ٜٖٓ   ٜف ١ٜٖٓ اٞيَح {{اٞيَح
1010

  

 :علينا اإل ن داد غب س  اػباسبة
 .مرتؾ اؼب ا ب زلفلية  -

ؼب اظبػػػة علػػػن ابوا ػػػر الػػػيت ن ػػػر  هبػػػا رب الربيػػػة، واؼبنام ػػػة ا ندا  ػػػا للليفػػػرة زو  -
سػػ  الظػػ  زهلل علػػن الػػدواـ،  ػػاؼب    دا مػػا  عال نػػه   سػػ  ظنػػه .احملمديػػة ، ونف كب 

َْا  }}   اىل ا  ديأه القد ب: مرمه، ااؿ مل َْاٜأ َِٓذ  ٜأ َِٓذٔع ٔٚ  ٔع ٜٔٚظ {{ٔبٞ ٔبٞ   َعِبٔذَٟعِبٔذٟ  ٜظ
11 

 ! م  يظ  خًنا  هبد خًنا  
                                                           

  ليان  سلم و سند نضبد ع  فامر  7
 الب اري و سلم ع  عبد مل م   س  د  5

 الب اري و سلم ع  عبد مل م   س  د  01
  الب اري و سلم ع  نا  ريرة  00
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 :ولذلش
{{  ٌَ ٌََدَم َٛ  َػابمَػابم  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ايٓ  ايٓ    َدَم ُٖ ََٚٛ ُٖ ِٛٔ و  ٔفٞٔفٞ  َٚ َُ ِٛٔ واٞي َُ ٍَ:  اٞي ٍَ:ٜفٜكا َِٝف  ٜفٜكا َِٝفٜن ٍَ  َتٔحُذٜىوَتٔحُذٜىو  ٜن ٍَٜقا ٘ٔ: : ٜقا َ٘ٔٚاي٤ً ٤ً   َٜاَٜا  َٚاي

ٍَ ٍََسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ْٚٞ  اي ْٜٚٞأ َ٘و  ٜأِسُجٜٛأِسُجٛ  ٜأ َ٘واي٤ً ٍَ  ووُرُْٛٔبُٞرُْٛٔبٞ  ٜأَماُفٜأَماُف  َٚإ٢َْٚٞٚإ٢ْٚٞ  اي٤ً ٍَٜفٜكا ٍُ  ٜفٜكا ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٢ٕ  ٫٫" "   ::  اي َُٔعا ٢َِٕٜحَت َُٔعا   ٔفٞٔفٞ  َِٜحَت

ًٞٔب ًٞٔبٜق ٢ٌ  ٔفٞٔفٞ  َعِبٕذَعِبٕذ  ٜق ٢ٌَِٔث ٢ٔ  ََٖزاََٖزا  َِٔث ِٛٔط َُ ٢ٔاٞي ِٛٔط َُ ُٙ  إ٫٢إ٫٢  اٞي ٜٛا ُٜٙأِع ٜٛا ُ٘  ٜأِع ٤ً ُ٘اي ٤ً ُ٘  َِٜشُجَِٜٛشُجٛ  ََاََا  اي َٓ ََ َُ٘ٚآ َٓ ََ ُٖا  َٚآ ُٖأَ {{""  ََٜخاُفََٜخاُف  َٔ
1212

  

سػػ  الظػػ  زهلل، و  يظ ػػر ذلػػش إ  ا نواػػات الشػػدا د،  فأػػًن  ػػ   ولػػذلش اؼبػػ    وب 
ا د والصػػ اب  نغػػًن ن  الػػه و نقلػػ  نطػػ ارت، ويبػػدن ن يػػا   هتن ػػ  اقنػػه اؼبػػ  نٌن ا نواػػات الشػػد

و ػػػذا  -ا ن سػػػه، ون يػػػا   ي ا ػػػ  مل ويقػػػ ؿ: ؼبػػػاذا    ػػػ  ا هػػػذا وهػػػذا؟ ون يػػػا    زهلل 
يشػػف  مل إىل خلػػق مل، و ػػاذا يصػػنح لػػش اػبلػػق؟!! يقػػ ؿ:   نعلػػم ؼبػػاذا ي  ػػ  را  -ناسػػن 

وهػذا؟ وي أػين علػن ن سػه!!، لفػ  اف ػ  ن سػش دا مػا   سػ  الظػ  ا  فذا؟ ون  ن ػنح هػذا 
 :، ااؿ زهلل 

٢ٔو  َِش٢َِش٢٭ٜٜ٭  َعَحّباَعَحّبا  }} َٔ ٪ُُِ ٢ٔواٞي َٔ ٪ُُِ ٕٖ  اٞي ٕٖإ٢ ُٙ  إ٢ ََِش ُٜٙأ ََِش ُ٘  ٜأ ٤ً ُ٘ٝن ٤ً ِْٝشو  ٝن ِْٝشوَم َِٝع  َم َِٝعَٜٚي ٢ٔ  إ٫٢إ٫٢  َذٕذَذٕذ٭ٜٜ٭  َراٜىَراٜى  َٜٚي َٔ ٪ُُِ ًٞ ٢ٔٔي َٔ ٪ُُِ ًٞ ِٕ  ٔي ِٕإ٢   إ٢

ُ٘ ُٜ٘أَؿاَبِت َٕ  َػٜهَشوَػٜهَشو  َطٖشا٤َُطٖشا٤ُ  ٜأَؿاَبِت َٕٜفٜها ِّٝشا  ٜفٜها ِّٝشاَم ُ٘و  َم ُ٘وٜي ِٕ  ٜي َِٕٚإ٢ ُ٘  َٚإ٢ ُٜ٘أَؿاَبِت َٕ  َؿَبَشوَؿَبَشو  َكٖشا٤َُكٖشا٤ُ  ٜأَؿاَبِت َٕٜفٜها ِّٝشا  ٜفٜها ِّٝشاَم ُ٘  َم ُٜ٘ي {{  ٜي
1313
..  

ًٜو٠  إ٢ٜيٝ٘إ٢ٜيٝ٘  مٖٝشٙ سب٘ ُٚبٔعَثمٖٝشٙ سب٘ ُٚبٔعَث  ْبٝهِ ْبٝهِ   }}: وااؿ  ًٜو٠ََ ََ  ِِ ِِٜي ُ٘و  ٜي ُ٘وَِٜعش٢ٞف ٍَ  َِٜعش٢ٞف ٍَٜفٜكا ٕٖ: : ٜفٜكا ٕٖإ٢   َسٖبٜوَسٖبٜو  إ٢

ُٝٚشٜى  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢ ُٝٚشٜىَُٜخ َٔ  َُٜخ ِٝ ََٔب ِٝ ِٕ  َب ِٕٜأ َٕ  ٜأ ََٕتٝهٛ ٝ٘ا  َتٝهٛ ٝ٘أَْب ِٚ  َعِبّذاَعِبّذا  َْٔب ِٜٚأ ٝ٘ا  ٜأ ٝ٘أَْب ًٜٟهاو  َْٔب ًٜٟهاوََ ٘ٔ  ٜفٜأَػاَسٜفٜأَػاَس  ََ ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ ٌُ  إ٢ٜي ٌُٔجِبش٢ٜ ٘ٔ  ٔجِبش٢ٜ ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ُّ  َع ُّايٖظ٬   ايٖظ٬

َٛاَكَعو  ِِٕٕأٜٜأ َٛاَكَعوَت ٍَ  َت ٍَٜقا ٝ٘ا  ::ٜقا َْٔب ٝ٘ا"  َْٔب ٖٞ  َعَشَ َعَشَ   }}  ، وا  ديث آخر:1414{"  َعِبّذاَعِبّذا  "  ًٜ َٖٞع ًٜ ِٕ    َسٚبٞوَسٚبٞو  َع ِٕٜأ ٌَ  ٜأ ٌََِٜحَع   َِٜحَع

َٛٞرا٤َ  ٔيٞٔيٞ َٛٞرا٤ََب َّٖباو  ََه١ٜ٤ََه١ٜ٤  َب َّٖباوَر ًُٞت  َر ًُٞتٜفٝك ِٔ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا  ٫٫: : ٜفٝك َِٜٔٚئه َّا  ٜأُجُٛعٜأُجُٛع  َٜٚئه ِٛ َّاَٜ ِٛ َّاو  َٜٚأِػَبُعَٜٚأِػَبُع  َٜ ِٛ َّاوَٜ ِٛ   َػٔبِعُتَػٔبِعُت  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  َٜ

ُِٔذُتٜو ُِٔذُتٜوَذ ِٜٝو  َتَلٖشِعُتَتَلٖشِعُت  ُجِعُتُجِعُت  َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  ََٚػٜهِشُتٜووََٚػٜهِشُتٜوو  َذ ِٜٝوإ٢ٜي ُِٛتٜو  إ٢ٜي ُِٛتٜوََٚدَع {{  ََٚدَع
1515

  

نف يسػنقيم لػه اب ػر علػن  الػة وا ػدة ....    هب ز ؼبسلم؟ م ػد ذلػش إىل يػـ  الػدي  
  مد نف ينقل  مٌن  ذا وذاؾ، ليظ ر إيبانه، و ظ ر  ق ات، ويظ ػر لػه ...      ذت اب  اؿ؟

 . س  اؼبنام ة غببي  مل و صط ات 
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  اخلالص يٍ َكجبد انؼصشاخلالص يٍ َكجبد انؼصش
 ػػػا اػبػػػالص  ػػػ  نفبػػػات اؼبػػػ  نٌن ا  ػػػذا ال  ػػػاف وا  ػػػذا ال صػػػر وابواف؟ وا هػػػ  

 البلداف؟ وا ه   فاف؟
 :            ذت الرو نة اإلؽبية: 

نسنمسػػش حببػػ  مل، و بػػ  مل  ػػ  ديػػ  مل الػػذي نن لػػه علػػن  بيبػػه و صػػط ات، و ػػ   
بنػػه  ػػ   هنػػاز  فا  ػػا  لألولػػٌن وا خػػري ، و ػػ  ر ػػ ؿ مل   مل هنػػاب مل الػػذي نن لػػه 

 .ال  لة مٌن مل ومٌن خلقه،  ف   ذا      اٍل  ب  مل 
 :و   دي  مل... و   ر  ؿ مل، .... هناب مل، ....  لب  مل    

لػػذي نسنمسػػش هبػػذا الػػدي  القػػ َل، ونقنػػدي زلنػػ  الػػردوؼ الفػػرَل، ون مػػ  زلفنػػاب ا
نن له الفرَل علن النػ  الفػرَل، إذا  شػينا علػن  ػذا اؼبن ػاج  قػد ذ بػت ال ػمل واحملػ  واإل ػ  

 وفاد اػبًن وفاد ال يف  واؼبن .

  داء انفشلخداء انفشلخ
 :      ون م و ية م د اإلعنصاـ حبب  مل: 

لم، و  يػدري  ر اؼبشاه  مٌن اؼبسلمٌن هل ا ال راة،وال  راة نهػرب هبػًنة يقػح  ي ػا اؼبسػ
 .و  وبهنع هللا يضر و  يش ر نرا نهرب الفبا ر عند مل 

 يد   اروف نعطات  يد     ن النيامة عنه وااؿ له: ننت  ن ب عػين ا مػين إ ػرا ي  
غبػػٌن نف ن فػػب مل ا فبػػ  الطػػ ر ونرفػػح، ودبوػػرد نف غػػادر اػػاـ اػػـ   ػػن م مل  فػػ  مشا ػػة 

 ػػػد نف عػػػربوا إىل  ػػػيناد  نػػػاؾ ا اعب ػػػة ابخػػػرل اإليبػػػاف اػػػد خالطػػػت الػػػ هبم، ورنوا صباعػػػة م
ي بدوف ن نا ا   ن   ا  يػدي م،  قػال ا: نريػد نف نفػ ف  أػ   ػ  د،  اف ػ  لنػا آؽبػة إ ػا  ػ  
اػبشػػػ  نو  ػػػ  اغبوػػػر،  أخػػػذ م  ػػػيد   ػػػاروف زلر ػػػق وزللػػػٌن، مل ي ػػػنقل م ومل يقػػػنوسل م ومل 

   ػػن،   نػػد ا رفػػح  ػػيد     ػػن  وبػػاهم م، ولفػػ  نخػػذ م زلر ػػق واللػػٌن  ػػ  رفػػح نخػػ ت
وهػاف  ػيد     ػن  ػديدا   -وفد ا  ا  ي بدوف ال و ،  أ سش  خيػه  ػ  غبينػه و ػ  رن ػه 

 :واػػػػػػػػػػػػػػاؿ:  ػػػػػػػػػػػػػػرهن م لػػػػػػػػػػػػػػش  ػػػػػػػػػػػػػػ  نٌن و ػػػػػػػػػػػػػػرته م ننػػػػػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػاروا هػػػػػػػػػػػػػػا ري -
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            ن   ػػرهن م  ػػػ    ين راػػػ ا، برػػم لػػػ    راػػ ا  لػػػ  هبنم ػػ ا عليػػػش ولػػػ   .طػػه(53و

ة  اثنيػػة، لفػػػن م ا ف يبفػػػ  نف  ػػرد  م و  يػػػد م وزبلصػػػ م  ػػ  اب فػػػار الػػػيت يسػػم  ا لػػػش  ػػػر 
اغبميد اجمليد،  ادا  ا   ف دي  ا و ػط  يطرت علي م و ردُّ م إىل  ظًنة الن  يد، وعبادة 

 اعبماعة، لف  نعل  اغبرب علي م  ين  ل ا، وإذا ان  ل ا يسنلي   مُّ م  رة  اثنية.
 فػػاف  ػػذا  ػػر  فمػػة  ػػاروف ا ذلػػش، ولػػذلش يسػػم ن  ػػاروف  فػػيم ابنبيػػاد، وؼبػػاذا  

ي ينػه وىبلصػ م   هاف  فيما ؟ بنه  ره م  ح اؼب ا ب    أيي       نادر  نػه ل ػ   مل
    ذا الشرؾ، لف  ل  ننه مدن    م زلشدة هاف    اؼبمف  نف ي ن ل ا  ػال يسػم  ا ؼب  ػن 
م د ذلش، و  يسنم  ا ب د    اسَب     ن برم ا رتا ا ون بل ا  ريقػا  يظػ  ننػه علػن  ػق 

 وننه علن خًن.
 : ػػػػػػا مل  ال  راػػػػػػة  ػػػػػػب آ ػػػػػػة اب ػػػػػػة ا هػػػػػػ  ز ػػػػػػاُف و فػػػػػػاف، ولػػػػػػذلش  ػػػػػػذ ر   ن

                                                . 

  رزكش اننؼى اإلذليخرزكش اننؼى اإلذليخ
دا مػػا  اإلنسػػاف ينػػذه ر ن ػػم مل عليػػه،              و ػػذهروا دا مػػا : 

شغ لٌن هبا زلفليػة نظػرهتم واليت خص نا مل هبا دوف اػبلق،  الناس الذي  ي يش ف ا الدنيا و 
دا مػػا   ػػ    يػػة اب ػػباب الدني يػػة واػبػػًنات اؼب يشػػية، ذبػػد م دا مػػا  يشػػنف ف،  يقػػ ؿ: ؼبػػاذا 
وكبػػػ   سػػػلمٌن ونصػػػلب ونصػػػـ  ون ػػػ  نوروز ون ػػػ  ن ريفػػػا ه ػػػارا  وعنػػػد م اػبػػػًنات وعنػػػد م 

 :اب  اؿ وعند م اؼبنح الدني ية؟    د ااؿ  ي م 
ّْ  ٝأٜٚي٦ٜٔوٝأٜٚي٦ٜٔو  }} ِٛ ّْٜق ِٛ ِِ  ُعٚحًِٜتُعٚحًِٜت  ٜق ُٗ ِِٜي ُٗ ِِ  ٜي ُٗ َٝٚباُت ِِٜط ُٗ َٝٚباُت َٝا٠ٔ  ٔفٞٔفٞ  ٜط َٝا٠ٔاٞيَر َٝا   اٞيَر ِْ َٝا ايٗذ ِْ {{ايٗذ

1616
  

عمػر الػدنيا،  و ح ذلش ل   لش إنساف  الدنيا هل ػا دبػا  ي ػا و ػ   ي ػا، ون يػات مل 
ومل ي   له اإليباف،  ماذا نعطات؟!! بنه ا ي ـُ  ػ  ابايـ  ػي رج  ن ػا إف آفػال  نو عػافال ، 

 .0؟!زهلل  ا الذي ين  ه غًن اإليباف 

                                                           
  ليان الب اري والرت ذي ع  ام  عباس  02
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ن ر  نف نذهر دا ما   ذت الن م، ن مة اإليباف، ون مة اإل الـ، ون مػة اؽبدايػة،   اهلل 
ون مػة النبػػ ة، ون مػػة القػػرآف، ون مػة الصػػالح، ون مػػة اإل ػػنقا ة، ..  ػذت الػػن م ال ظيمػػة الػػيت 

رػا ن ػم   ػ  ناا نا  ي ا، ون مػة وا ػدة  ن ػا خػًن   ػ  عمػر الػدنيا هل ػا  ػ  نوؽبػا إىل آخر ػا، ب
مل وليسػػت  ػػ  ابرض و   ػػ  السػػماد، خػػًنات  ػػ  د القػػـ   ػػ  ابرض، نو  ػػ  السػػماد، 

  لف  اػبًن الذي آاؾ:                                 ذت الن مة     اغبوػرات(7و 
  ني  ن ت؟                                                             

                                                                       
         الش رل(و. 

هنمػاب الن سػب، و دخلػه الػن هنع هللا يضر ا إذا نسب اؼبػ    ذهػر  ػذت الػن م اإليبانيػة  يأ يػه اإل 
ظلماهتػػا الن سػػية، ون  ا  ػػا الدني يػػة، وربػػاوؿ نف ذب لػػه يرتاخػػن عػػ  الطاعػػات، وينفا ػػ  عػػ  
ال بػادات، و  ينسػػامق ا اػبػًنات، وين ػػب  ظػه، وينظػػر إىل  ػ   ػػ  نعلػن  نػػه ا  ػذت اغبيػػاة 

ِْٝعِش  }} اػاؿ: الدنيا،  ح نف اغببي   ِْٝعِشا ِٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ا ََِٔ ََ  َٛ َُٖٛ ِٓٝعِش  ٫َٚ٫َٚ  ُدَْٜٚوُدَْٜٚو  ُٖ ِٓٝعِشَت ِٔ   إ٢ٜير٢ إ٢ٜير٢   َت ِٔ ََر َٛ   ََر َٛ ُٖر ِٜٛقرٜوو   ُٖر ِٜٛقرٜوو ٜف   ٜف

ُ٘ ْٖ ُٜ٘فإ٢ ْٖ ِٕ  ٜأِجَذُسٜأِجَذُس  ٜفإ٢ ِٕٜأ ١َُٜ  َتِضَدس٢َٟتِضَدس٢ٟ  ٫٫  ٜأ ١َُِْٜٔع ٘ٔ  ِْٔع ٤ً ٘ٔاي ٤ً َِٓذٜى  اي َِٓذٜىٔع {{  ٔع
17 

نف نػذهر ا،  دا ما  اارف  ذت منلش، ن مة اإليباف  ب الن مة ال  ظمػن الػيت ن ػر  مل 
 ونذهر ا علن الدواـ.

                  و ذا    مل، و   اغب   نا نـ  ػ  مل؟ ن يػا
م ػػض النػػاس يق لػػ ف: ؼبػػاذا وبػػ   ػػ  د  ػػذا الرفػػ ؟ و ػػذا الشػػبد ال  يػػد الػػذي   يسػػنطيح 
ن د  نف ي     يه  بد،    يسنطيح ن د  نف ي  طب ارص مر اـ    الصيدلية لي يد هبػا احملبػة 

 .، نو     يد اب بة عند مل  عند ن  س   ينٌن؟!  بة احملبة أتي   
وهػػػػ ٍل ن  ػػػػ  مل، ون ػػػػ  ر ػػػػ ؿ مل، ون ػػػػ  اؼبػػػػ  نٌن زهلل، ون ػػػػ  نعمػػػػاؿ اػبػػػػًن، 

نمػدا ،  والنسامق ا الصاغبات،   ذا  يف  عظيم   يسػنطيح نف يقػدرت ن ػد   ػ  عبػاد مل 
 ف:ن لاب  يفرة الن  عر  ا  ذا الفالـ،  فان ا    و م ي مل ف يغن ف ويق ل  

  اٌٍٙهههههُ ٌهههههٛ    ِهههههب ا٘زهههههد٠ٕباٌٍٙهههههُ ٌهههههٛ    ِهههههب ا٘زهههههد٠ٕب

  

  ٚ  رصهههههههههههههههههههدلٕب ٚ  فههههههههههههههههههه١ٍٕبٚ  رصهههههههههههههههههههدلٕب ٚ  فههههههههههههههههههه١ٍٕب

  فههههههههههةٔس   ضههههههههههى١ٕخ ع١ٍٕههههههههههبفههههههههههةٔس   ضههههههههههى١ٕخ ع١ٍٕههههههههههب  

  

  ٚثجِّههههههههههههذ ا لههههههههههههداَ إْ  ل١ٕههههههههههههبٚثجِّههههههههههههذ ا لههههههههههههداَ إْ  ل١ٕههههههههههههب

                                                             
   وم الطرباٍل ع  نا ذر  07
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 ػ  يفػػ ف اؼبػ    علػػن  ػاُؿ طيػػُ  علػن الػػدواـ؟ همػا الػػت: إذا  ػذهر  يفػػ  مل عليػػه 
و فػاف،  زإل الـ واإليباف واؽبدايػة والقػرآف والنػ  ال ػد ف وإخ انػه  ػ  اؼبػ  نٌن ا هػ  ز ػافُ 

ٕٖ  }} :  ذت دا ما   ف ف علن الباؿ، ااؿ  ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ٛٔٞ  اي ُِٜٛٔٞع َٝا  ُِٜع ِْ َٝاايٗذ ِْ ِٔ  ايٗذ َُ ِٔٔي َُ ِٔ  ُٜٔرٗبُٜٔرٗب  ٔي ََ َِٚٔ ََ   ُٜٔرٗبؤُٜرٗبو  ٫٫  َٚ

٫َٚ٫َٚ  ٞٔٛ ُِٜٛٔٞع َٔ  ُِٜع َٔايٚذٜ ِٔ  إ٫٢إ٫٢  ايٚذٜ ََِٔ ِٔ  ُٜٔرٗبؤُٜرٗبو  ََ َُ ِٜٔف َُ ُٙ  ٜف ٜٛا ُٜٙأِع ٜٛا ُ٘  ٜأِع ٤ً ُ٘اي ٤ً َٔ  اي َٔايٚذٜ ُ٘   ٜفٜكِذٜفٜكِذ  ايٚذٜ ُ٘ ٜأَذٖب {{ٜأَذٖب
18 

اد، ولفػ  الػدنيا مػالد، اػاؿ  ح ن سش ا  ذا اغبػديث، وإايؾ نف  ظػ  نف الػدنيا عطػ
    لفا    ينبغب ب ُد    م ػدت:  الذي نعطات مل                                  

      النم (31و. 
 ػػػي طيين اؼبػػػاؿ،  ػػػإذا  ػػػلبه الن  يػػػق ونخرفػػػت  نػػػه  ػػػق مل، وربريػػػت ربصػػػيله  ػػػ  

 ر ات، ندخ  ا ا ؿ  بي  مل و صط ات: الؿ، ونن قنه  يما وببه مل وي
{{  َِ َِِْٔع ٍُ  ِْٔع َُا ٍُاٞي َُا ـٖأيُح  اٞي ـٖأيُحاي ٢ٌ  َََعَََع  اي ٢ٌايٖشُج ـٖأيح٢  ايٖشُج ـٖأيح٢اي {{  اي

1919
  

م ناينه،  و لت نن قه ا الش  ات وا اب  اد ال انيػات،  ن ا ب اؼباؿ وزبلن عين 
اػ ؿ  واد أتخذٍل ال  ة زإلد  أ دخ  ا ا انٌن مل  أ عطب ابو د ون ـر البنات،  أدخػ  ا

  ب٘ب٘  اهللاهلل  قٛعقٛع  ٚسطٛي٘ٚسطٛي٘  اهللاهلل  فشك٘فشك٘  ََاثاََاثا  قٛعقٛعَٔ َٔ   }} :عليه ن يف  الصالة ونمت السالـ اغببي 

{{  اجل١ٓاجل١ٓ  يفيف  ََاثََ٘اث٘
51 

 لف   ا دلي   يف  مل؟
 اإليباف واإل الـ واإل نقا ة والطاعة واحملبة واؼب دة إلخ انش اؼب  نٌن.

                                 
     الذي ننقذ     النار؟    

عنايػػة مل، ورعايػػة مل،  ػػال ي فػػد ن ػػد   نػػا عػػرض علػػن البػػه اإل ػػالـ، ولفػػ  ي  ػػرض  
  علػػػن ظب ػػػش، لفػػػ   ػػػ  الػػػذي هنػػػ  ا القلػػػ ؟ مل:                           

                                                           
 م   س  د      اإليباف للبي قب ع  عبد مل 07
  ليان ام   باف ع  عمرو م  ال اص  05
  ًنااػه مل اطػح واراػه  ػًناث اطػح  ػ مل ظ }  ورول نم   افه ع  ننهنع هللا يضر  اػب اد هشك،   ريرة نا ع  البي قب روات 51
  اعبنة،   
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   ػػ  الػػذي هنػػ  ا الػػ  والبػػش؟ مل، ولػػذلش اػػاؿ لللبيػػ :  اجملادلػػة(55و              
                            القصص(22و،                       آؿ عمراف(74و. 

  اننصر نهًؤيننياننصر نهًؤينني
عليه نييفا  ا  الح اؼب  نٌن، نننا ن م  هلنػا همػا و  ػن  ي ي رهوس  مل اب ر اؽباـ الذ

     يفػػػػرة النػػػػ  الصػػػػلامة والنػػػػام ٌن مقػػػػ ؿ مل:              
           فريػر مػ  ذلػش، هسػيد  هاف ن لاب  يفرة النػ  يق لػ ف

َِٜعُت  }}ااؿ:  عبد مل  َِٜعُتَبا َٞٓ  َبا َٓٓٔب َٞٓاي َٓٓٔب ـِرح٢   َع٢ًَع٢ً  اي ُٓٓ ـِرح٢ اي ُٓٓ ٢ٌٓ   اي ٢ٌٓ ٔيٝهر ٣ِ   ٔيٝهر ًٔ ٣ِ َُِظر ًٔ {{  َُِظر
، وهػاف الصػلامة اؼببػارهٌن  50

  أ  ذلش نو   نات. ننهنع هللا يضر و يد  نم   ريرة وغًن م، هان ا يق ل فهسيد  
لػيهنع هللا يضر يل   ا الذي  ي ح اؼبسلمٌن ا  ذا ال  اف؟   ن د يريد نف ينصان ن دا ، ويق ؿ:

 ػػأف  مػػذلش،  ليصػػنح  ايشػػاد   ػػ    ػػرك، و ػػذا يقػػ ؿ: لػػيهنع هللا يضر يل  ػػأف ، وا خػػر يقػػ ؿ: لػػيهنع هللا يضر يل 
 ػػأف ، ولػػذلش اب ػػ ر ن ػػبلت همػػا نػػرل ا ف، والػػب ض يػػرل نف  ػػذت اؼب مػػة علػػن اعبماعػػة 

    الذي  يق ػ ف علػن اؼبنػامر وانن ػن اب ػر، و ػذا غػًن  ػليان، وإ  مل يقػ  مل:    
         مل يق :    ال لماد، ولف  و نفم( هلفم، ؼباذا؟ 

ِٔ } ااؿ: بف  يفرة الن   ََِٔ ِِ  َسٜأ٣َسٜأ٣  ََ ِٓٝه َِِٔ ِٓٝه ِٜٓهّشا  َٔ ِٜٓهّشاَُ َُ  ُٙ ِٝٚش َُٝغ ًٞ ُٜٙف ِٝٚش َُٝغ ًٞ ٙٔو  ٜف َٝٔذ ٙٔؤب َٝٔذ ِٕ  ٔب ِٕٜفإ٢ ِِ  ٜفإ٢ ِِٜي ٛٔعِ   ٜي ٛٔعِ َِٜظرَت   َِٜظرَت

٘ٔو ْٔ ًَٔظا ٘ٔوٜفٔب ْٔ ًَٔظا ِٕ  ٜفٔب ِٕٜفإ٢ ِِ  ٜفإ٢ ِِٜي ِٛٔع  ٜي ِٛٔعَِٜظَت ٘ٔو  َِٜظَت ًٞٔب ٘ٔوٜفٔبٜك ًٞٔب ٢ٕاإل٢اإل٢  ٜأِكَعُفٜأِكَعُف  ََٚرٔيٜوََٚرٔيٜو  ٜفٔبٜك ٢ٕمَيا {{  مَيا
22 

إذا هػػاف عاؼبػػا  ي غػػًنوس ملسػػانه، وإذا هػػاف ا مينػػه  ي غػػًنوس ملسػػانه ويػػدت، وإذا هػػاف م يػػدا  عػػين 
نييفػػا  وبػػاوؿ نف يغػػًن، ولػػ    ػػ ك اإليبػػاف ني ن غػػًنوس مقلػػ ، ي ػػين   نر ػػن عػػ   ػػذا ال  ػػ ، 

ذي واػح ا  ػح  ػذا الشػ ص الػوه ٍل غًن راُض عػ   ػذا ال  ػ  ي ػين   نا ػا ننػين   ن  ا ػ  
 لػػ  نف اؼبسػػلمٌن افنم ػػ ا علػػن عػػدـ الن ا ػػ   ػػح رفػػُ  لسػػ د  ػػل هه  سػػ ؼ ينػػدـ، اؼبنفػػر، 

  إٔإٔ  أَررشأَررش  ًَهررٟاًَهررٟا  إٔإٔ  }}ووبػػهنع هللا يضرُّ زلنػػدـ، ويريػػد نف يرفػػح  ػػرة اثنيػػة عبماعػػة اؼبػػ  نٌن، وىف اباػػر: 

  فابرذأ فابرذأ   ب٘ب٘  إٔإٔ  إيٝ٘إيٝ٘  تعاىلتعاىل  اهللاهلل  فأٚذ٢فأٚذ٢  ايعابذوايعابذو  ف٬ْٟاف٬ْٟا  فٝٗافٝٗا  إٕإٕ  سبسب  ٜاٜا: : فكاٍفكاٍ  بكش١ٜوبكش١ٜو  خيظفخيظف

                                                           
َٓ  َجِر٠رَ  50    ِطٍُ فح١ح للّاِ  َعْجدِ  ْث
  ليان  سلم والنسا ب ع  نا  ريرة  55
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{{قرر قرر   طرراع١طرراع١  يفيف  ٚجٗرر٘ٚجٗرر٘  ٜررتغَٜررتغَ  ململ  ْررْ٘رر٘فإفإ
وت وخػػالط  م  54 اػػاؿ ن ػػ  ال لػم رنوا اؼبنفػػر ومل يغػػًنوس

  يفيف  اخل٦ٝٛرر١ اخل٦ٝٛرر١   عًُررتعًُررت  إراإرا  }}:ىف اغبػػديث الشػػريك ىف اغبػػديث الشػػريك ىف ذلػػش ىف ذلػػش   واػػاؿ واػػاؿ ، ، و ػػارم  م وآهلػػ  م

ٔ   فأْهشٖافأْهشٖا: : َش٠َش٠  ٚقاٍٚقاٍو و فهشٖٗافهشٖٗا  ػٗذٖاػٗذٖا  ََٔٔ  نإنإ  ا٭س ا٭س  ٔ نُر ٔ   عٓٗراو عٓٗراو   لراب لراب   نُر ٔ َٚر   لراب لراب   َٚر

{{  ػٗذٖاػٗذٖا  نُٔنُٔ  نإنإ  فشكٝٗافشكٝٗا  عٓٗاعٓٗا
53

  

 ف نرػم أي ػ ف اؼبنفػر، و ػاذا ن  ػ  همػ  نٌن؟   مػد نف نن ا ػن هلنػا زغبػق، برم ي لمػ
 واغبق وبناج للصرب،  نصرب عليه،  ننصان م يفنا زغبق والصرب.

وربنػػاج  نػػا اغبفمػػة واؼب عظػػة اغبسػػنة،  ػػأ  علػػن  ػػبي  اؼبأػػاؿ فمػػت ب  ػػلب، ونو د  
لػيفم اي نو د،  يػا   ػب لنصػلب، الشباب ا الشارع، ويسم  ف ا ذاف  أا ؿ ؽبم: السػالـ ع

مطريقػػة لطي ػػة ولػػيهنع هللا يضر  ي ػػا  ػػبد، و ػػ  ولػػ  مل يسػػنويب ا يل  ػػإرم عنػػد ا يػػروٍل  يسػػن   ف 
 ويسنلي ف  ين.

نو ناػػػ ؿ  خػػػر: ؼبػػػاذا ذبلػػػهنع هللا يضر اي  ػػػالف، نمل  سػػػمح آذاف اعبم ػػػة؟ واؼب ػػػروض نف نػػػدخ  
. اؼبسود اب     د اػبطي  علن اؼبنرب،   يا منا لنناؿ  ذا الأ اب  اليـ 

يق  ػ ف هبػذت اب ػياد،  - ػح نرػم هػان ا ن يػٌن  -هاف ن لينا السامقٌن رضبػة مل علػي م 
كبػػ  ا ف ن سػػفنا ا السػػلبية، ويقػػ ؿ ن ػػد : ن  لػػيهنع هللا يضر يل  ػػأف ، وؼبػػاذا ن   ػػ  يػػنفلم؟  ػػ  
دخلت السلبية ا داخ  اب رة، ابـ  ق ؿ:  ذا ال لد نو  ذت البنت      هذا وهذا، يقػ ؿ 

 بب: و ا  أٍل  صرا ننت    ا.ا
  يريد    الن رض للمسم لية كب  نمنا،ت، اإل الـ ليهنع هللا يضر هػذلش، اؼبػ  نٌن هل ػم   مػد 
نف ينفا   ا ويسػ  ا إىل صبػح مشػ  اؼبسػلمٌن علػن طاعػة مل، وعلػن ال مػ  مفنػاب مل، وعلػن 

 . ن يذ  نة ر  ؿ مل 
الػػػػػذي  ينػػػػػال ف             ػػػػػ  ي  ػػػػػ  ذلػػػػػش اػػػػػاؿ  يػػػػػه مل: 

  ال ػػالح، وال ػػالح ي ػػين ال ػػ ز ال ظػػيم ا ا خػػرة إف  ػػاد مل:                           
                                                   النساد25و). 

                                                           
  س د ع  عيينة م    ياف   اٌّٛرٝ أ ٛاي فٟ حاٌز ورورد ىف ) 54
 اٌىٕدٞ ع١ّرح اٌعرضجٓ عٓ داٚد أثٛ 53
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 :ولفب آ ر زؼب روؼ وي سمح يل   مد ونف نمدن من سب، و ذت  ب اػب طة، ااؿ 
َٓٞفٔظٜو  اِبَذٞأاِبَذٞأ  }} َٓٞفٔظٜؤب ـَذَِٓم  ٔب ـَذَِٓمٜفَت َٗاو  ٜفَت ِٝ ًٜ َٗاوَع ِٝ ًٜ ِٕ  َع ِٕٜفإ٢ ٌَ  ٜفإ٢ ٌَٜفَل ًٜٔوو  َػ٤َْٞػ٤ْٞ  ٜفَل ِٖ ًٜٔووٜفٜٮ ِٖ ِٕ  ٜفٜٮ ِٕٜفإ٢ ٌَ  ٜفإ٢ ٌَٜفَل ِٔ  ٜفَل َِٔع ًٜٔو  َع ِٖ ًٜٔوٜأ ِٖ   ٜأ

ًٔٔزٟ  َػ٤َْٞػ٤ْٞ ًٔٔزٟٜف ِٕ  ٜقَشاَبٔتٜووٜقَشاَبٔتٜوو  ٜف ِٕٜفإ٢ ٌَ  ٜفإ٢ ٌَٜفَل ِٔ  ٜفَل َِٔع ٤ِْٞ  ٜقَشاَبٔتٜوٜقَشاَبٔتٜو  ٔرٟٔرٟ  َع ٤َِْٞػ َٜٗه  َػ َٜٗهٜف َٖهَزا  َزاَزاٜف َٖهَزاَٚ رواية نخرل وىف .وو{{  َٚ
َِ  إ٢َراإ٢َرا  }}  : َِْع َِٜأ َِْع ١َُٟ  َعِبٕذَعِبٕذ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اهللاهلل  ٜأ ١َُِْٟٔع َِٝبَذٞأ  ِْٔع ًٞ َِٝبَذٞأٜف ًٞ ٘ٔ  ٜف َٓٞفٔظ ٘ٔٔب َٓٞفٔظ ٢ٌ  ٔب ِٖ ٢ٌَٜٚأ ِٖ ٘ٔ  َٜٚأ ِٝٔت َ٘ٔبر ِٝٔت ..{{  َبر

25
  

نمدن من سب نو  ، وم د ذلش      ب زوفيت وعيػايل، د ن لػبغ اباػرب  ػابارب، و ػا 
رااػة لر ػ ؿ مل  ػ  مل، د ت مدنت من سب و  لب  لػ  ي رت ػين ن ػد، و نفسػ ٍل  يبػة، و 

ِٔ  }}و أدخ  ا ا ؿ القا   ا  ق ر  ؿ مل:  ََِٔ ََ  ُٙ َُٙسآ ١َٟٗ  َسآ ١ََٟٗبٔذٜ ُ٘ ََٖٖ  َبٔذٜ ُ٘ اَب {{اَب
26. 

ي امه، و ذت اؽبيبة إىل ني  ػدل؟ هػاف  ػدا ا لسػ ر  ػ را ، اػاؿ     يرل ر  ؿ مل 
: {{   ُـِٔش ـِٔشُ ُْ ٠ََٜ  ٔبايٗشِعٔبٔبايٗشِعٔب  ُْ ٠ََََٜٔظ ِٗش   ََٔظ ِٗش َػ {{َػ

27. 
ننػه ذا ػ  ين راػ ا، الػرـو ا ن ػ  الشػاـ ف  ػ وا مينه ومٌن ابعداد   ر، وعنػد ا ي  لػ  

فيشػػا   ػػ  طبسػػٌن نلػػك فنػػدي وع  ػػ ا علػػن نف يػػذ ب ا إىل اؼبدينػػة ويقيفػػ ف علػػن  ػػذا النػػ  
ال را م د نف نر   ؽبم الر ا  ،  و  ػ   يفػرة النػ  فيشػا ، ودبوػر د نف خػرج  ػ  اؼبدينػة   

  بػػػ ؾ،  سػػػا ة  ػػػ ايل  ػػػب ما ة  ي لػػػم ن ػػػد   ػػػاذا  ػػػدث ؽبػػػ  د ابعػػػداد، ذ ػػػ  وو ػػػ  إىل
 .هيل  رتا ،  لم هبد ن دا   ناؾ،   را ا هل م ر عبا  إؽبيا      يفرة الن  

اذؼ ا ال هبم الرع ، والرع   الح    ف د يسلوسان مه مل ه       أي ػر زؼب ػروؼ 
 وين ػػن عػػ  اؼبنفػػر زغبفمػػة واؼب عظػػة اغبسػػنة، وهب لػػه  سػػم ع القػػ ؿ، و  ن ػػد يقػػدر علػػن

ي لػػػ ت، وهال ػػػه  سػػػم ع    فسػػػ ت، ولسػػػاف اغبػػػق  اعرتا ػػػه، و  يننقػػػدت، بف  يبػػػة مل 
 علن الدواـ.

 المد للم    نف يبدن من سه، وم ػد ذلػش ن لػه، وم ػد ا  ػ    لػه، ويفػ ف علػن  ػلة 
زهلل، حبيػث ننػه عنػػد ا أي ػر زؼب ػػروؼ نو ين ػن عػػ  اؼبنفػر  يفػػ ف   ػه دعػػ ة  سػنوامه يػػدع  

  مػد نف يفػ ف   ػه الػدع ة اؼبسػنوامة، ونسػميه اغبػاؿ   يدع ت  ينلقػق اب ػر .... هبا مل ؼب
 .الذي يصلان مه ال بيد   ر    اغبميد اجمليد 

                                                           
رة م  فامر  ديث    الطرباٍل ااباثٌل مل و  عبد م  فامر  ديث    الن سا بابوؿ روات   52  .ظب 
 فا ح الرت ذي   علب م  نا طال   52
  ليان الب اري ع  فامر  57
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الشيخ   روؼ الفرخب رضبػة مل عليػه، وهػاف  ػ  هبػار ابوليػاد ا ال ػراؽ، هػاف  ا ػيا  
ت    ػػيقية وطبػػرا  ويراصػػ ف  ػػح  ال يػػذت، ورنوا صباعػػة  ػػ  الشػػباب يرهبػػ ف اػػارز  و   ػػم آ 

ويغنػػػ ف،  الػػػذي    ػػػه اػػػال ا لػػػه: ا دع علػػػي م، اػػػاؿ: ومل ندع  علػػػي م؟! د اػػػاؿ: ووالل ػػػم همػػػا 
 ػػ  واننػػا  ػػذا  -  ػػر ن م ا الػػدنيا،   ػػر  م ا ا خػػرة(( دعػػا ؽبػػم، ودعػػا،ت هػػاف  سػػنواز  

آ هتػم، و صػ   وم ػد مر ػة وفػدوا  ػ  د الشػباب هس ػروا -الدعاد ا اػربت  نػاؾ  سػنواب 
ؽبم  الة ندـ و الة وف  ورنوا الشيخ   روؼ  أ رع ا إليػه واػال ا لػه: نريػد نف ننػ ب إىل مل 

 لػػػ   ػػػن  ا  ؿ لنال يػػػذت:  ػػػذا  ػػػا وبنافػػػه  ػػػ  د .... ،  قػػػاعلػػػن يػػػديش، ونرفػػػح إىل مل 
 ، مػػ   هاؼبنشػػددي  وذ بػػ ا إلػػي م ونوف ػػ  م  ػػرز ،   ػػ  ين مػػ ف إىل مل ويرف ػػ ف إىل مل؟

  نأخذ م ال  ة زإلد.
 ليف  عندؾ  ذا اغباؿ، أت ر ن سػش نو  ، د  ػ    لػش اثنيػا ،  يفػ ف لػش  ػاؿ   ػح 
مل  ػػدع ا مل  يسػػنوي  لػػػش مل،  يغػػًن مػػش ولػػػش  ػػا  ريػػد  ػػػ  خلػػق مل إىل اؼبػػن ي القػػػ َل 

 ه عليه.الذي وببه مل، والذي هاف عليه  بي  مل و صط ات  ل ات را و سليما 
و ػػذا هػػاف  ػػاؿ الصػػاغبٌن علػػن الػػدواـغ هػػان ا علػػن  ػػذت الفي يػػة، هػػان ا يػػذ ب ف إىل 

ا  إىل رب اطاع الطرؽ ويرف   م إىل مل ا بٌن، ويذ ب ف لفبار اجملػر ٌن وي ن وسمػ  م   مػة  نصػ  
ا ر  ل  اام  ن د م وا دا   ػ   ػ  د واػاؿ لػه: مل    صػلب إنػش هػال اؼبٌن هبذت ال  يلة ... 

 وننت هذا وننت هذا،  الننيوة نف يشنمين نو يبشب ويرتهين و  يسم ين.
لفػػػ  لػػػ  نخذ ػػػه زلطريقػػػة اغبفيمػػػة الػػػيت  شػػػن علي ػػػا  يفػػػرة النػػػ  و ػػػلبه الفػػػراـ، 

عنػد ا اػرن  ػذت ا يػة:  علن يَدَي ن  افا، اػاؿ   ي ندي، و يدخ  الناس ا دي  مل 
          :{{ٚطٓيتٚطٓيت  ايكشإٓايكشإٓ  اتباعاتباع  ََاخلاخل  }}

57 
 ونه د علن  ب  اؼبشاه  هل ا: د عاد مل 

                          : 
همػػا  ػػ   ا ػػ   ا عصػػر  ا ف، هػػاف إىل عصػػُر اريػػ  مػػالد  هل ػػا علػػن الػػ  رفػػُ  

ـ ابز ػػر ال  ػػطية  ػػب اؼبسػػيطرة علػػن هػػ  البقػػاع ا مػػالد  وا  صػػر ،    يػػه وا ػػُد،   لػػ  
                                                           

 روات { و ػنيت القػرآف ا بػاع اػبًن} ااؿ د{ ػْبًَْنس ٱ إسىَل  َيْدع  فَ  ن   ة    سونف مْ  َوْلَنف  }  مل ر  ؿ نار : الباار ف  ر نم  ااؿ 57
 .  ردويه ام 
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ن اعػػات، و   يػػه  شػػاه ، و   يػػه خال ػػات، وإذا  ػػدث يػػذ ب ف لرفػػُ   ػػ  علمػػاد ابز ػػر، 
 وهل م ا ه  البقاع رف   وا د بف الرني و طب وا د.

ـبػالك للأانيػة، وهػ  ن بلت ا ف هم طا  ػة  ػدع  إىل اإل ػالـ؟! وهػ  طا  ػة ؽبػا رني 
طا  ة  شفش ا ابخرل، م  وال ياذ زهلل  فو وسر ابخرل، وفاعلٌن نن س م نف    ػم الصػشوس 
اإلؽبب،    يق ل ف عنه  سلم      سلم، و     ي ا ق ا عليه     غًن  سلم،   ػذا الصػش  

 .هيك يف ف   فم؟! إذا هاف اغبفم لرب ال اؼبٌن 
 :             ا ايت: و ذت اػبال ات  بين ا  ذت 

اخنل ػػ ا ا  سػػا   الػػدي  الػػيت    سػػن ف  خال ػػا ،   نػػد ا ننظػػر إىل ال لمػػاد ابفػػالد 
نخػػذ  الػػذي    لمنػػا  ػػن م، هل ػػم يبينػػ ف  ػػ    ػػنة ر ػػ ؿ مل و ػػ  هنػػاب مل، ولفػػ  هػػ  وا ػػد

 نوػد اؼبػذا   ابرم ػة هل ػا م يف م و  وبارم ف م يف م ...  وف ة نظر، ولذلش  م يفموسل ف
 فادت    عند ر  ؿ مل، و   هناب مل، ومل يف   ناؾ خال ات مين م.

لف  هما نػرل ا ف، هػ  وا ػد لػه رني، ويريػد نف يفػ ف رنيػه الصػ اب وآراد غػًنت  ػب 
لنػػػام ٌن و  امػػػح ، لفػػػ  مل يفػػػ   فػػػذا ن ػػػلاب  يفػػػرة النػػػ  و  االباطػػػ  وال يػػػاذ زهلل 

 النام ٌن، و     إىل ال صر القري  اؼب ا ري     اؼبسلمٌن.
،  ػ  ي فػد بننا ل  نظر  إىل اب  ر اػبال ية قبد ا هل ا ن ػ ر   ا شػية ا ديػ  مل 

خالؼ فذري مٌن الط ا ك اإل ال ية؟  ،  ال را ض اليت  ر  ا علينػا مل ا الصػالة طبػهنع هللا يضر 
 ذلػش، و ػػ  ي فػد خػػالؼ ا عػدد الره ػػات؟  ، و ػ  ي فػػد خػػالؼ  ػرا ض، و  خػػالؼ ا

ا  يمػػة الرهػػ ع والسػػو د؟  ، و ػػ  ي فػػد خػػالؼ ا  ػػياـ  ػػ ر ر يفػػاف؟  ، و ػػ  ي فػػد 
خػػػالؼ ا  نا ػػػش اغبػػػي؟  ، و ػػػ  ي فػػػد خػػػالؼ ا  ػػػروض ال هػػػاة؟  ،   ػػػذت  ػػػب اب ػػػ ر 

 .اب لية اليت فاد  هبا  يفرة الن  
السطلية وف لنا ا علن السطان، وف لنا ػا ن ا ػية، واس ػمنا اب ػة  فمنا كب  زب ياد

و ران ا ػػا مسػػب   ػػذت اب ػػ ر، وف لنا ػػا خال ػػات،  ػػح نرػػا ن ػػ ر   ػػفلية وليسػػت ن ػػلية ا 
، واب ألة ا  ذا اجملاؿ هأػًنة و  نريػد نف وهل ا واردة ع  ر  ؿ مل ي ة احملمدية ... الشر 

ال ا ان نننا دعاة صبُح   دعاة   راة، قبمح إخ اننا اؼبػ  نٌن   ن طي  عليفم، ولف  ن ر مل
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علػػن اب ػػ ؿ الػػ اردة ا هنػػاب مل، وعلػػن يػػد  ػػيد ابولػػٌن وا خػػري ، وهػػ   ػػ   ػػر ؽ مشػػ  
  اؼبسلمٌن مسب   بد  ا شب ا الدي   ليهنع هللا يضر  ن م، بنه ل  هػاف  ػ  اؼبػ  نٌن:         

                ن ػػة وا ػػدة ن ػػػرص علػػن الن  يػػد، واخػػػنالؼ وف ػػات النظػػػر  ابنبيػػاد(55و
  ذا   ة  ا الدي ، بف  ذا  ريض  له  فم    ٌن ا نداد الطاعة، واؼبرنة ؽبػا  فػم  ا نداد 
الطاعات غًن الرف ، والشاب غًن الرف  ال و ز، و   يسف  ا مالد  ار ة غًن    يسػف  

  وا ح  قد ن ن مف  اب فػاـ، ولػ  يقػدر ن ػد  نف يقػـ  مفػ   ػذت ا مالد زردة، وبف الدي
 اب فاـ ولف  آخذ ف دا  وا دا   ن ا:
  ٚوٍٙهههههههُ ِهههههههٓ رضهههههههٛي   ٍِهههههههزّصٚوٍٙهههههههُ ِهههههههٓ رضهههههههٛي   ٍِهههههههزّص

  

  رشهههفب  ِهههٓ اٌجحهههر أٚ غرفهههب  ِهههٓ اٌهههد٠ُرشهههفب  ِهههٓ اٌجحهههر أٚ غرفهههب  ِهههٓ اٌهههد٠ُ

 اعبماعػػة الػػذي   ػػم اػػادة الن راػػة ا  ػػذا ال صػػر وا هػػ  عصػػر،  ػػذ ر   ػػن م مل   
برػػم  ػػم  ػػ   راػػ ا ن ػػة اغببيػػ ،              ربػػذيرا   ػػديدا   قػػاؿ: 

و    ا   رة اإل الـ ا ال امل هله مٌن اب ـ، و يأي يـ  يظ ػر  فنػ ف  ػا ا الصػدور علػن 
، لفػػ   ال فػػ ت،  الشػػبد اؼبفنػػ ف   يطلػػح عليػػه إ  اغبػػب القيػػـ  الػػذي   أتخػػذت  ػػنة و  نػػـ 

أتخػػػذ ال فػػػ ت  ػػػبغة القلػػػ ب،  القلػػػ  النقػػػب النقػػػب اػبػػػايل  ػػػ  اب قػػػاد  نػػػاؾ ا ا خػػػرة 
ا  واب سػػاد وال يػػ ب يفػػ ف  ػػا به وف ػػه هلػػه نػػ ر، ولػػ  هػػاف ن ػػ د اللػػ ف  ػػ  اػػاؿ 

 م يف م  بشرا  و ااث  ب   اإليباف اؼبنلامٌن ىف مل:
{{  َٕ َُُتَراٗبٛ َٕاٞي َُُتَراٗبٛ ٘ٔ  ٔفٞٔفٞ  اٞي ٘ٔاي٤ً ٤ً ُُٕٛد  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اي ُُٕٛدَع ِٔ  َع َِٔٔ َُِشا  َٜاٝقَٛت١َٕٜاٝقَٛت١ٕ  َٔ َُِشاَذ ُُٛٔد  َسٞأغ٢َسٞأغ٢  ٔفٞٔفٞ  ٤ََ٤َذ ُُٛٔداٞيَع َٕ  اٞيَع ََٕطِبُعٛ   ٜأٞيَفٜأٞيَف  َطِبُعٛ

ِِ  ُٜٔل٤ُُٜٞٔل٤ُٞ  ٝلِشٜف١ٕٝلِشٜف١ٕ ُٗ ُٓ ُِِذِظ ُٗ ُٓ ٌَ  ُذِظ ِٖ ٌَٜأ ِٖ ١ٜٖٓ  ٜأ ١ٜٖٓاٞيَح َُا  اٞيَح َُاٜن ُُِع  ُتٔل٤ُُٞتٔل٤ُٞ  ٜن ُُِعايٖؼ ٌَ  ايٖؼ ِٖ ٌَٜأ ِٖ َٝا   ٜأ ِْ َٝا ايٗذ ِْ {{ايٗذ
2929

  

  يف ف وف ه  نًنا  ب   اؼب اك هل م.
            : 

    الذي يس د وف ه؟
                                    هيك هذب علن مل؟  ال  ر(21و 

صباعنػه نو نو  لػيهنع هللا يضر ا ديػ  مل! وفػاد مػه ؽبػ ات نو غبظػه و   يد عب نف  ذا ا دي  مل
 مل. يفذب علن مل ويدعب ننه    هناب مل، نو اؼبن ي الصليان علن لساف  بي   منه!

                                                           
 ارباؼ اػبًنة اؼب رة للب  ًني ع  عبد مل م   س  د  55
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             : 
 نظ ر  قيقة القلػ ب علػن ال فػه ن ػاـ عػالـ الغيػ ب، ون ػاـ اػبلػق نصب ػٌن يػـ  الػدي  

 إف  اد مل، نسأؿ مل نف يبيض وف  نا نصب ٌن.
                : 
هنع هللا يضر للف ػػار اب ػػليٌن، ولفػػ  للمسػػلمٌن الػػذي   ر ُّػػ ا ا ي ػػا ب م مل، وال نػػاب  نػػا لػػي 

 ..              الدي ، برم ه روا م د اإليباف:
          : 

 ػػله ، ومي نػػه وو  ػػا ظ ا علػػن اب ػػ ؿ، وعلػػن اؼبػػن ي اؼب  ػػ ؿ الػػذي فػػاد مػػه مل 
  يفرة الر  ؿ،    د:

                 : 
رضبػة مل    ػػم ا الػدنيا زإل ػػنقا ة والن مػػة واإل مػة واغبػػ  والقػرب والػػ داد واػبشػػ ع 

ؽبػم  واغبيف ر وال رع وال  د، ورضبة مل    م ا ا خرة زلنظػر إىل وفػه مل، و ػا نعػد مل 
 َل، و ا ف   ت ؽبم    نل اُف عظيمُة ا فنة الن يم.    فر 

 .نسأؿ مل نف نف ف     ذا الصنك نصب ٌن
نف وبسػػػػ  نعمالنػػػػا، ونف ينقوسػػػػب ال منػػػػا، ونف يط ػػػػر ن   ػػػػنا، ونف ي قػػػػ وسـ  ونسػػػأؿ مل 

 دا مػا  ونمػدا  ن لنػا، ونف هب لنػا   ن نمػد إ  عليػه، و  يفػ ف لنػا إع فافنا، ونف هب    يػه 
 وف ة إ  إليه، ونف هب لنا    الذي  إذا نذنب ا ا نغ روا، وإذا ن سن ا ا نبشروا
  ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِ
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و  هتنػ  اقنػه ا مل  ،عنقػادت ا رب ال ػاؼبٌناوي يػد  ،ينبغب علن ه       ليػ داد يقينػا  
  َم مل  َ ر نس ه  ذْ ا ني وات و ٌن نف ينذهر وي  م   اليت     د علن اؼب  نٌن، و ذت الػن

: علػن نف ي ػدو ا عػدا  لػ  يسػنطي  ا -م  ل  افنمػح اػبلػق صبي ػا   -يسنطيح ن د    اػبلق 
                             ا ايت الػيت مػٌن نيػدينا    صبلػة  ػذت الػن م و  إمرا يم(43و

 .   هالـ رب القدرة، و الق النسمة 
 :ااؿ م ض الصلامة لر  ؿ مل 

ٖٞ  َٜاَٜا  }} َْٖٞٔب ٘ٔو  َْٔب ٤ً ٘ٔواي ٤ً ٛ   اي ُٓر ٛ َب ُٓر ٌَ   َب ٌَ إ٢ِطرَشا٥ٔٝ ُّ   إ٢ِطرَشا٥ٔٝ ُّ ٜأٞنرَش ًٜر٢   ٜأٞنرَش ًٜر٢ َع ٘ٔ   َع ٤ًر ٘ٔ اي ٤ًر ٖٓرا؟   اي ٖٓرا؟ َٔ َْربَ   إ٢َراإ٢َرا  ٜنراُْٛا ٜنراُْٛا ! !   َٔ َْربَ ٜأِر ِِ   ٜأِر ُٖ ِِ ٜأَذرُذ ُٖ   ٜأَذرُذ

٘ٔو   ٜنف٤راَس٠ٝ ٜنف٤راَس٠ٝ   ٜأِؿَبَرِتٜأِؿَبَرِت ِْٔبر ٘ٔو َر ِْٔبر ٞ   ََٞهُتَٛبر١ٟ ََٞهُتَٛبر١ٟ   َر ٞ ٔفر ٘ٔ   َعَتَبر١ٔ َعَتَبر١ٔ   ٔفر ٘ٔ َبأبر َْرٜوو   اِجرَذعِ اِجرَذعِ : : َبأبر َْرٜوو ٝأُر ِْٜفرٜوو   اِجرَذعِ اِجرَذعِ   ٝأُر ِْٜفرٜوو ٜأ ٌِ   ٜأ ٌِ اٞفَعر ! !   اٞفَعر

ٍُ  ٜفَظٜهَتٜفَظٜهَت ٍَُسُطٛ ٘ٔو   َسُطٛ ٤ًر ٘ٔو اي ٤ًر ََٓضٜيرتِ     اي ََٓضٜيرتِ ٜف ِٔ   ََِغٔفرَش٠ٕ ََِغٔفرَش٠ٕ   إ٢ٜير٢ إ٢ٜير٢   ََٚطراس٢ُعٛا ََٚطراس٢ُعٛا       ::ٜف ِٔ َٔر ِِ   َٔر ِِ َسٚبٝهر ٖٓر١ٕ   َسٚبٝهر ٖٓر١ٕ ََٚج َٗا   ََٚج َٗا َعِشُكر   َعِشُكر

َٛاُ  َُ َٛاُ ايٖظ َُ ُُٖتٔكنَي   ٝأٔعٖذِ ٝأٔعٖذِ   َٚاٜ٭ِسُ َٚاٜ٭ِسُ   ايٖظ ًٞ ُُٖتٔكنَي ٔي ًٞ ٘ٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٔي ِٛٔي ٜ٘ٔق ِٛٔي َٔ    ::ٜق ََٔٚاي٤ٔزٜ ًٝٛا  إ٢َراإ٢َرا  َٚاي٤ٔزٜ ًٝٛاٜفَع ِٚ  ٜفأذَؼ١ٟٜفأذَؼ١ٟ  ٜفَع ِٜٚأ ُُٛا  ٜأ ًٜ ُُٛاٜظ ًٜ   ٜظ

ِِ ُٗ ِْٝفَظ ِِٜأ ُٗ ِْٝفَظ َ٘  َرٜنُشٚاَرٜنُشٚا  ٜأ ٤ً َ٘اي ٤ً ِِ   ٜفاِطَتِغٜفُشٚاٜفاِطَتِغٜفُشٚا  اي ٢ٗ ُْٛٔب ِِ ٔيُز ٢ٗ ُْٛٔب ٍَٜفٜكٜفٜك  ٔيُز ٍَا ٍُ  ا ٍَُسُطٛ ٘ٔ   َسُطٛ ٤ً ٘ٔ اي ٤ً ِِ  ٜأ٫ٜأ٫: : اي ِِٝأِمٔبُشٝن ِٝش٣  ٝأِمٔبُشٝن ِٝش٣ٔبَخ ِٔ  ٔبَخ َِٔٔ َٔ  

{{  اٯَٜأ اٯَٜأ   َُٖ٪٤ٔ٫َُٖ٪٤ٔ٫  ٜفٜكَشٜأٜفٜكَشٜأ  َرٔيٜو؟َرٔيٜو؟
5

 

الػػػذن   -وهبػػػد اعبميػػػح  -ر فػػػ  الرفػػػ   ػػػن م ذنبػػػا  يصػػػبان  يوػػػد اهػػػاف الي ػػػ د إذا 
 فن ز  علن زب مينه،  الف انػ ،  ػالف  ػرؽ،  ػالف ز ،  ػإذا ن ػهنع هللا يضر زلنػدـ وال فػ  وذ ػ  

 نػػه  ػػدؽ  ورني مل  –هأػػر مػػين إ ػػرا ي   وهػػاف ننبيػػاد  –ي ي فػػد ا ز انػػه إىل النػػ  الػػذ
 .عليه الن مة يصبان  يود  فن ز  علن زمه الطريق الذي ين ب مه مل 

اي ر ػ ؿ مل ؼبػاذا كبػ  إذا : ظب  ا اؼبقطح ابخًن  ذا،  قال ا ن لاب  يفرة الن  
ر ادا  ي ف نا إىل طريق الن مة  ػ   ػذا الػذن ، ومل إ ناوا نا ا الذن    قبد  فن ز  علن مي  

 . ذت ابايت  أن ؿ مل  يلن ن ا إىل ال يفيلة ابوىل،

                                                           
 ـ03/01/5102 ػ 0347   ؿبـر 0 ااية داا ؼ  –ظبال ط  –اؼبنيا  0
 ، و  سًن القرآف  م  اؼبنذرفا ح البياف للطربي 5
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  ادلسبسػخ إىل ادلغفشحادلسبسػخ إىل ادلغفشح
              : 

هػػػ  عمػػػ   ن ػػػا   ،ف ػػػ  للمػػػ  نٌن نعمػػػا       ػػػد بف مل   قػػػط  ػػػارع ا للمغ ػػػرة،
 وأيي لفػػب يصػػػلب هلل  ابذاف ويلػػ  نػػداد الػػرضب ،اؼبسػػػلم  ػػرة، عنػػد ا يسػػمح ت اؼبغدفػػ ا

 :الننيوػػػػػػػة؟ نسػػػػػػػنمح  ػػػػػػػ اي  اػػػػػػػان ف مل ا الصػػػػػػػالة  فػػػػػػػ ف  مػػػػػػػا ويقػػػػػػػـ   رهػػػػػػػاف الصػػػػػػػالة،
                                      ػػ  الػػػداعب  نػػا لبينػػػه؟ مل، إمػػرا يم(01و  

 :ف الر اؽ وااؿ ؽبمأطم   يفرة الن  ؟ ليغ ر لنا، لذلش  وؼباذا
{{  ِِ ُِٜت ِِٜأَسٜأ ُِٜت ِٛ  ٜأَسٜأ ِٜٛي ٕٖ  ٜي ٕٖٜأ ِّٗشا  ٜأ ِّٗشاَْ ِِ  ٔبَبأبٔبَبأب  َْ ِِٜأَذٔذٝن ٌُ  ٜأَذٔذٝن ٌَُِٜغَتٔظ ُ٘  َِٜغَتٔظ ِٓ َُٔ٘ ِٓ َٔ  ٌٖ ٌٖٝن ٣ّ  ٝن ِٛ َٜ٣ّ ِٛ َُِع  َٜ َُِعَم ٌِ  ََٖشإ وََٖشإ و  َم ٌَِٖ ِٔ  َِٜبٜك٢َِٜبٜك٢  َٖ َِٔٔ َٔ  

ٔ٘ ْٔ َ٘ٔدَس ْٔ ٤ِْٞ؟  َدَس ٤ِْٞ؟َػ ِٔ  َِٜبٜك٢َِٜبٜك٢  ٫٫: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َػ َِٔٔ َٔ  ٔ٘ ْٔ َ٘ٔدَس ْٔ ٤ِْٞو  َدَس ٤ِْٞوَػ ٍَ  َػ ٍَٜقا ٌُ  ٜفَزٔيٜوٜفَزٔيٜو: : ٜقا ٌَََُث َٛأ   َََث ًٜ ـٖ َٛأ اي ًٜ ـٖ ُِع٢و  اي ُِع٢واٞيَخ ُُِرٛ  اٞيَخ ُُِرَٜٛ َٜ  

ُ٘ ٤ً ُ٘اي ٤ً ٖٔ  اي ٢ٗ ٖٔٔب ٢ٗ َٜا  ٔب ٜٛا َٜااٞيَخ ٜٛا {{  اٞيَخ
33

  

 . يأي ا راية اليـ  وليهنع هللا يضر عليه  بد نمدا     الذن ب
ايت  ػ  هنػاب مل آو  ننفلم ا الػدنيا مػ  ننلػدث ا  ، إذا فلسنا   اي  ا ميت مل

 ؟ ااؿ:ا  أننا  ذا  ماذا ااؿ ر  ؿ مل  ،نشر  ا ل باد ملو ن  ل ا 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ٘ٔ  إ٢ ٤ً ٘ٔٔي ٤ً َٕ  ٥ٔ٬ََٜه٥ٔ٬ََ١ٟٜه١ٟ  ٔي ٛٝٛٝفٛ ََٜٕ ٛٝٛٝفٛ ٥ُٛشم٢  ٔفٞٔفٞ  َٜ ٥ُٛشم٢اي َٕ  اي ُُٔظٛ ًَٞت ََٜٕ ُُٔظٛ ًَٞت َٜ  ٌَ ِٖ ٌَٜأ ِٖ َّا  ََٚجُذٚاََٚجُذٚا  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  ايٚزٞنش٢وايٚزٞنش٢و  ٜأ ِٛ َّاٜق ِٛ   ٜق

َٕ ََِٕٜزٝنُشٚ َ٘  َِٜزٝنُشٚ ٤ً َ٘اي ٤ً ِٚا  اي َٓاَد ِٚاَت َٓاَد ُٗٛا: : َت ًٝ ُٗٛاَٖ ًٝ ِِو  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َٖ ِِوَذاَجٔتٝه ٍَ  َذاَجٔتٝه ٍَٜقا ِِ: : ٜقا ُٗ َُٝرف٥َْٛ ِِٜف ُٗ َُٝرف٥َْٛ ِِ  ٜف ٢ٗ َٓٔرٔت ِِٔبٜأِج ٢ٗ َٓٔرٔت َُا٤ٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٔبٜأِج َُا٤ٔايٖظ   ايٖظ

َٝاو ِْ َٝاوايٗذ ِْ ٍَ  ايٗذ ٍَٜقا ِِفٜٜف: : ٜقا ُٗ َِِِٝظٜأٝي ُٗ ِِ  َِٝظٜأٝي ُٗ َِِسٗب ُٗ َٛ  َسٗب ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ُِ ًٜ ُِٜأِع ًٜ ِِ:  ٜأِع ُٗ ِٓ َٔ:ِِ ُٗ ِٓ ٍُ  ََاََا  َٔ ٍَُٜٝكٛ َٕ: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  ٔعَبأدٟ؟ٔعَبأدٟ؟  َٜٝكٛ ََٕٜٝكٛٝيٛ   َٜٝكٛٝيٛ

ُٜٜهٚبُشَْٜٚوو  َُٜظٚبُرَْٜٛووَُٜظٚبُرَْٜٛوو ُٜٜهٚبُشَْٜٚووَٚ َُُذَْٜٚوو  َٚ َِٜر َُُذَْٜٚووَٚ َِٜر َُٚحُذَْٜٚوو  َٚ ُٜ َُٚحُذَْٜٚووَٚ ُٜ َٚ  ٍَ ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌِ: : ٜف ٌَِٖ ْٔٞ؟  َٖ ِٚ ْٔٞ؟َسٜأ ِٚ ٍَ  َسٜأ ٍَٜقا : : ٜقا

َٕ َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ٘ٔ  ٫٫: : ٜف َ٘ٔٚاي٤ً ٤ً ِٜٚىو  ََاََا  َٚاي ِٜٚىوَسٜأ ٍَ  َسٜأ ٍَٜقا َٝٝكٛ: : ٜقا َٝٝكٜٛف َِٝف: : ٍٍُُٜف َِٝفَٜٚن ِٛ  َٜٚن ِٜٛي ْٔٞ؟  ٜي ِٚ ْٔٞ؟َسٜأ ِٚ ٍَ  َسٜأ ٍَٜقا َٕ: : ٜقا ََٕٜٝكٛٝيٛ ِٛ: : َٜٝكٛٝيٛ ِٜٛي ِٜٚى  ٜي ِٜٚىَسٜأ   َسٜأ

ُِٔحّٝذاو  ٜيٜوٜيٜو  َٜٚأَػٖذَٜٚأَػٖذ  ٔعَباَد٠ٟؤعَباَد٠ٟو  ٜيٜوٜيٜو  ٜأَػٖذٜأَػٖذ  ٜناُْٛاٜناُْٛا ُِٔحّٝذاوَت ُّٔٝذاو  َت ُّٔٝذاوََٚتِر ٍَ  َتِظٔبّٝراوَتِظٔبّٝراو  ٜيٜوٜيٜو  َٜٚأٞنَثَشَٜٚأٞنَثَش  ََٚتِر ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا ٍَُٜٝكٛ : : َٜٝكٛ

َُا َُاٜف ٍَ  َِٜظٜأٝيْٛٔٞ؟َِٜظٜأٝيْٛٔٞ؟  ٜف ٍَٜقا ١ٜٖٓو  َِٜظٜأٝيَْٜٛوَِٜظٜأٝيَْٜٛو: : ٜقا ١ٜٖٓواٞيَح ٍَ  اٞيَح ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا ٍَُٜٝكٛ ٌِ: : َٜٝكٛ َٖ ٌَِٚ َٖ َٖا؟سََس  َٚ ِٚ َٖا؟ٜأ ِٚ ٍَ  ٜأ ٍَٜقا َٕ: : ٜقا ََٕٜٝكٛٝيٛ   وو٫٫: : َٜٝكٛٝيٛ

ٔ٘ َ٘ٔٚاي٤ً ٤ً َٖاو  ََاََا  َسٚبَسٚب  َٜاَٜا  َٚاي ِٚ َٖاوَسٜأ ِٚ ٍَ  َسٜأ ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا ٍَُٜٝكٛ َِٝف: : َٜٝكٛ َِٝفٜفٜه ِٛ  ٜفٜه ِٜٛي ِِ  ٜي ُٗ ْٖ ِِٜأ ُٗ ْٖ َٖا؟  ٜأ ِٚ َٖا؟َسٜأ ِٚ ٍَ  َسٜأ ٍَٜقا َٕ: : ٜقا ََٕٜٝكٛٝيٛ ِٛ: : َٜٝكٛٝيٛ ِٜٛي ِِ  ٜي ُٗ ْٖ ِِٜأ ُٗ ْٖ   ٜأ
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َٖا ِٚ َٖاَسٜأ ِٚ َٗا  ٜأَػٖذٜأَػٖذ  ٜناُْٛاٜناُْٛا  َسٜأ ِٝ ًٜ َٗاَع ِٝ ًٜ َٗا  َٜٚأَػٖذَٜٚأَػٖذ  ٔذِشّؿاؤذِشّؿاو  َع َٗاٜي ًّٜباو  ٜي ًّٜباوٜط َِ  ٜط ََِٜٚأِعٜع َٗا  َٜٚأِعٜع َٗأفٝ ٍَ  َسٞلَب١ٟوَسٞلَب١ٟو  ٔفٝ ٍَٜقا ِٖ: : ٜقا ُٔ ِٖٜف ُٔ   ٜف

َٕ؟ ُٖٛرٚ َٕ؟ََٜتَع ُٖٛرٚ ٍَ  ََٜتَع ٍَٜقا َٕ: : ٜقا ََٕٜٝكٛٝيٛ َٔ: : َٜٝكٛٝيٛ ََٔٔ ٖٓاس٢و  َٔ ٖٓاس٢واي ٍَ  اي ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا ٍَُٜٝكٛ ٌِ: : َٜٝكٛ َٖ ٌَِٚ َٖ َٖا؟  َٚ ِٚ َٖا؟َسٜأ ِٚ ٍَ  َسٜأ ٍَٜقا َٕ: : ٜقا ََٕٜٝكٛٝيٛ ٘ٔ  وو٫٫: : َٜٝكٛٝيٛ َ٘ٔٚاي٤ً ٤ً   َٚاي

َٖاو  ََاََا  َسٚبَسٚب  َٜاَٜا ِٚ َٖاوَسٜأ ِٚ ٍَ  َسٜأ ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا ٍَُٜٝكٛ َِٝف: : َٜٝكٛ َِٝفٜفٜه ِٛ  ٜفٜه ِٜٛي َٖا؟  ٜي ِٚ َٖا؟َسٜأ ِٚ ٍَ  َسٜأ ٍَٜقا َٕ: : ٜقا ََٕٜٝكٛٝيٛ ِٛ: : َٜٝكٛٝيٛ ِٜٛي َٖا  ٜي ِٚ َٖاَسٜأ ِٚ   ٜأَػٖذٜأَػٖذ  ٜناُْٛاٜناُْٛا  َسٜأ

َٗا ِٓ َٗأَ ِٓ َٗا  َٜٚأَػٖذَٜٚأَػٖذ  ّساوّساؤفَشأفَشا  َٔ َٗاٜي ٍَ  َََخاٜف١ٟوَََخاٜف١ٟو  ٜي ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ِِ: : ٜف ٢ُٗذٝن ِِٜفٝأِػ ٢ُٗذٝن ْٚٞ  ٜفٝأِػ ْٜٚٞأ ِِو  ٜلٜفِشُ ٜلٜفِشُ   ٜقِذٜقِذ  ٜأ ُٗ ِِوٜي ُٗ ٍَ  ٜي ٍَٜقا : : ٜقا

ٍُ ٍَُٜٝكٛ ًٜو٠: : َٜٝكٛ ًٜو٠ََ ََ  َٔ ََٔٔ َٔ  ٬َُ ٬َُاٞي ِِ: : ٥ٜٔه٥ٔ١ٜٔه١ٔاٞي ٢ٗ ِِٔفٝ ٢ٗ َِٝع  ْْٕٕٝف٬ٝف٬  ٔفٝ َِٝعٜي ِِ  ٜي ُٗ ِٓ َِِٔ ُٗ ِٓ َُا  َٔ ْٖ َُاإ٢ ْٖ ٍَ  ٔيَراَج١ٕؤيَراَج١ٕو  َجا٤ََجا٤َ  إ٢ ٍَٜقا ُِ: : ٜقا ُُِٖ   اٞيُحًَٜظا٤ُاٞيُحًَٜظا٤ُ  ُٖ

ِِ  َِٜؼٜك٢َِٜؼٜك٢  ٫٫ ٢ٗ ِِٔب ٢ٗ ِِ  ٔب ُٗ َِِجًُٔٝظ ُٗ {{  َجًُٔٝظ
44

  

 اليت يشػم  هبػا  ػ  د ال بيػد مل  غ رة  نصي     يف ف له  هبلهنع هللا يضر    م  ه   
الػػذي  ػػيذ   لللػػي ي ػػ د  ػػ  ذن مػػه هيػػـ  ولد ػػه ن ػػه، و  مػػ  يصػػـ  ر يفػػاف  ػػيغ ر لػػه، ... 

 ،  ند ا  رل نم اب اؼبغ رة اليت  نل ا لنا مل وو ح الػدا رة نزيػد فبػا ننصػ ر، غايػة ا ال  ػ ة
فػ   ػذا ي،   ناؾ نمػ اب     ػد  ػإف مل  رؾ الن مة واإل نغ ار هلل لذلش   عذر ؼب    ا 

 .خرآاب بالباب   ليش م
فػػػ  ، ننب ػػػا ن  ن مػػػ اب ربنػػػاج إىل نبػػػة،نمػػػ اب    ػػػد ؽبػػػا و  عػػػد ؽبػػػا، ولفػػػ   ػػػذت اب

عمػ   ػا  شػاد ايق لػ ف و  ب ضالػنو أيي  ،خػرآيػـ    ال ن    الذن  ونا ؿ  أ  ب االن مة، 
بيفػت ا  لػ  و ػ   ػم  لػش اغبػي،  ؟!ي،    الػذي ندراؾ ننػش  ػندرؾ اغبػيذ   إىل اغباد 

عػالف النػدـ  عق  الذن    يو  علن اإلنساف نف يسارع   را   ! ماذا  ن   ؟اب  نف ربي 
 .والن مة إىل مل والرف ع إىل مل 

صػ   صػرب علػن اعبػ ع  ػ   لػ   سػا ر ون سسػت زعبػ ع  ػ  اؼبمفػ  نف   أال   ت أن
 ، ػػرب ال فػػ د   ػػب ا هػػ  ز ػػاف و فػػاف الن مػػة  نػػه،     فػػ  ا  ار فبػػت ذنبػػ لػػ  فػػ ، لشلبينػػ

 ػػػ  ي ػػػنان يل  ،اي رب ن  نذنبػػػت ،اي رب ن  نػػػد ت ،نف ناػػػ ؿ اي رب ن  نخطػػػأت  ػػػ را  علػػػن  
 .نم اب الن مة   را ،  إذا فاد ابف   أه ف فا  ا  للقاد مل 

                وارادة    غًن  ،ناف  ب يناف ارادة زل او ارا ؽبا
ت مل لنا والذي مه نسًن ا الدنيا   ند ا نرل اؼبن ي الذي نعد  (  ارع او   ارع ا ووال او 

ن  و    ن علن  لل م  نو كب ت عند ا يف ف  ًن  ا الدنيا  أخرب  ننه  خرة،وهيك نسًن لآل
  : خد إ  رزابآ ن و   ل  غًن  ن ًن  نم ال  ونف                                  

                                                           
  ليان الب اري ع  نا  ريرة ق 3
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            ن  صوس  نهأر     أ  نريد نف ن  ن اب  الناس ونف د ن سب  (اؼبلش02و   
    اىل هما ورد ا ابار:ااؿ مل  ،علم ننش ل  أتخذ رزؽ ن دغًني رزاا ، وا

َٚقَظُُت ٜيٜو س٢صٝقٜو ٜف٬ َتتَعبو ٜفإ٢ٕ َسٔكَٝت ٜا ٔابٜا ٔاب  }} َّ َمًٜكُتٜو ٔئًعَباد٠ٜ ٜف٬ َتًَعبو  َٚقَظُُت ٜيٜو س٢صٝقٜو ٜف٬ َتتَعبو ٜفإ٢ٕ َسٔكَٝت َٔ آد َّ َمًٜكُتٜو ٔئًعَباد٠ٜ ٜف٬ َتًَعبو  َٔ آد

َُا  ُُٛدٟاو ٚإ٢ٕ ٜيِ َتشَ  ٔب ََر ََٚبذَْٜوو ٚٝنَٓت ٔعٓٔذٟ  ُ٘ ٜيٜو ٜأَسذَت ٜقًَبٜو  َُا ٜقَظُُت َُا ٔب ُُٛدٟاو ٚإ٢ٕ ٜيِ َتشَ  ٔب ََر ََٚبذَْٜوو ٚٝنَٓت ٔعٓٔذٟ  ُ٘ ٜيٜو ٜأَسذَت ٜقًَبٜو  َُا ٜقَظُُت ٔب

َٝا َت ٖٔ َعًٜٜٝو ايُذْ ٜٛ ََٚج٬ٔيٞ ٝ٭َطِّ َٛٔعٖضٔتٞ  ُ٘ ٜيٜو ٜف َٝا َتٜقَظُُت ٖٔ َعًٜٜٝو ايُذْ ٜٛ ََٚج٬ٔيٞ ٝ٭َطِّ َٛٔعٖضٔتٞ  ُ٘ ٜيٜو ٜف ُٛذٛؾ ٔفٞ ٜقَظُُت َٗا َسنَض اي ُٛذٛؾ ٔفٞ شٝنُض ٔفٝ َٗا َسنَض اي شٝنُض ٔفٝ

ََا َُٛ ََز َٚٝنَٓت ٔعٓٔذٟ  ُ٘ ٜيٜوو  ََا ٜقَظُُت َٗا إ٫٢  ُٕ ٜيٜو ٔفٝ َٜٝهٛ  ٫ٜ ِٖ ١ٜٖٜو ُث ََاايَبش َُٛ ََز َٚٝنَٓت ٔعٓٔذٟ  ُ٘ ٜيٜوو  ََا ٜقَظُُت َٗا إ٫٢  ُٕ ٜيٜو ٔفٝ َٜٝهٛ  ٫ٜ ِٖ ١ٜٖٜو ُث {{  ايَبش
2 

لفنػػه زبلطػػاؼ اإلؽبيػػػة الػػيت و ػػ  ا رب الربيػػػة  ػػ  يػػرزؽ هبػػػا  ، ػػالرزؽ لػػيهنع هللا يضر زػب يػػػة
عنػد  رع للن مػة، و ػارع ؼبسػنقبلشن ا للن مة  سػا  يف ف علن    ، أ  ذا   للرزؽ  ،ال بيد

ا  ػػذت الػػدنيا  م ظػػم النػػاس يق ػػ ف ا خطػػأ ا  ػػذا ال  ػػاف و ػػ  ننػػه نسػػن ننػػه  ػػاه   ،مل
ننظػروا  ػ  نف ػ  ولسػاف  الػه يقػ ؿ ا ،وننػه ا ني غبظػة اػد يسػندعن للسػ ر ، ف    ات

  : بف مل يقػػ ؿ ذلػػش يػػأم ا  ،ن سػػن ونودع  ػػ  خل ػػب ونهنػػ  ال  ػػية                 
                           ال مد نف نه ف فا  ا   (ابعراؼ43و . 

 ؟الدار ابخرة ني   أ ف ا ذ بت إىل  ناؾ 
  : وه  اؼبساه   ناؾ سبليش   ي فد هبا إهبار                                

       ونف ػػػ  لن سػػػب  ػػػا نريػػػدت  ػػػ  را  ، يوػػػ  نف نف ػػػ  ن سػػػب ال خػػػرؼ(75و  ا
لػػه نػػ ر  فاإلنسػػاف و ػػ  خػػارج  ػػ  الػػدنيا ا الللظػػات ابخػػًنة يفشػػ   و ....  الػػدار ابخػػرة

   :الغطػػػػػاد فيفشػػػػػ   و البصػػػػػًنة                                  مػػػػػا  (ؽ55و 
ُٙ ٔباٞيَغَذا٠ٔ   }} :ااؿ  ؟ا  ذت الللظةالذي  ًنات  ََٞكَعُذ  ٔ٘ ِٝ ًٜ ََاَ  ُعش٢َ  َع ِِ إ٢َرا  ٕٖ ٜأَذَذٝن ُٙ ٔباٞيَغَذا٠ٔ إ٢ ََٞكَعُذ  ٔ٘ ِٝ ًٜ ََاَ  ُعش٢َ  َع ِِ إ٢َرا  ٕٖ ٜأَذَذٝن إ٢

        ٢ٌ ِٖر ِٔ ٜأ ُٔر ٖٓراس٢ ٜف ٢ٌ اي ِٖر ِٔ ٜأ َٔر  َٕ ِٕ ٜنرا َٚإ٢ ٖٓر١ٔو  ٢ٌ اجٜل ِٖ ِٔ ٜأ ُٔ ١ٖٔٓ ٜف ٢ٌ اجٜل ِٖ ِٔ ٜأ َٔ  َٕ ِٕ ٜنا ٞٚو إ٢ ٢ٌ        َٚايَعٔؼ ِٖر ِٔ ٜأ ُٔر ٖٓراس٢ ٜف ٢ٌ اي ِٖر ِٔ ٜأ َٔر  َٕ ِٕ ٜنرا َٚإ٢ ٖٓر١ٔو  ٢ٌ اجٜل ِٖ ِٔ ٜأ ُٔ ١ٖٔٓ ٜف ٢ٌ اجٜل ِٖ ِٔ ٜأ َٔ  َٕ ِٕ ٜنا ٞٚو إ٢ َٚايَعٔؼ

ََٞكَعُذٜى َذٖت ََٖزا   : ٍُ ُٜٝكا ٖٓاس٢و ٜف ََٞكَعُذٜى َذٖتاي ََٖزا   : ٍُ ُٜٝكا ٖٓاس٢و ٜف ١ََٔاي َٝا َّ ائك ِٛ َٜ  ُ٘ ٤ً َِٜبَعَثٜو اي  ٢١ََٔ َٝا َّ ائك ِٛ َٜ  ُ٘ ٤ً َِٜبَعَثٜو اي  ٢  }}
6 

يػػرل نيػػ  يػػذ   والسػػف  والشػػارع وال نػػ اف واعبػػًناف  ػػ  عنػػد ا أيي يػػـ  القيا ػػة   
   :وبنػػاج  ػػ  يدلػػه علػػن اؼبفػػاف                         ي ػػرج  ػػ  الػػدنيا ي لػػم  (حل2و 

  فاف ا اعبنة  اذا  ي   ؟ ليهنع هللا يضر له ه،  م  يرل نن يف ف  فانه ني 
                                                           

 ورد ىف ابار مرواايت عديدية  ث  ا ية الصاول والشرح الصغًن علن نارب اؼبسالش. 2
 الب اري و سلم ع  عبد مل م  عمر ر ب مل عن ما  2
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  :  يق ؿ                             ال  ر(22و!!! 
ولػػيهنع هللا يضر يل  ، و ػػلفت ن سػػب علػػن  الػػدنيا  فػػذا ؼبػػاذا ن ػػ ت ن سػػب و ػػلفت علػػن  

و  ي فػد إهبػار،   مػد  ،زلقػ ة وأيخػذ  فػاٍل يذ   ن دلوليهنع هللا يضر  ناؾ ملطوة !.؟ فاف  ناؾ
 :اثنيػػةاي رب نعػػدٍل للػػدنيا ال بػػد ينػػادي  ....   ػػ  ال ا ػػد الق ػػار  ورااػػة دارنف  فػػ ف الػػ

                                               )ػػ  نعػػ ض  ػػا  ػػات واؼب  نػػ ف ، 
  يق ؿ مل له       يشػ يين عنػد ا  نو غػًنت  قػ ؿ ا ا الدنيا رض دب  ند ا هاف مل يبنليش

  :  يقػػ ؿ لػػػه مل ،شػػ ن  نسػػػن وعػػدؾ هلل  ػػال  نػػػ بوعنػػػد ا     ،ناػػـ   ػػأ  بمل و           
                                                اؼب  ن ف(011و!!! 

 :م  ن  طال  لبع يد  هما ا ا ؿ  ال مد نف قب   بن سنا  فاف ا اعبنة  
    دار ٌٍّهههرء ثعهههد اٌّهههٛد ٠طهههىٕٙب  دار ٌٍّهههرء ثعهههد اٌّهههٛد ٠طهههىٕٙب

  

  ١ٕٙههههب١ٕٙههههب٠ج٠جإ  اٌزههههٟ وههههبْ لجههههً اٌّههههٛد إ  اٌزههههٟ وههههبْ لجههههً اٌّههههٛد 

  فههههئْ ثٕب٘ههههب ثم١ههههر طههههبة ِطههههىٕٗفههههئْ ثٕب٘ههههب ثم١ههههر طههههبة ِطههههىٕٗ  

  

  ٚإْ ثٕب٘ههههههب ثشهههههههر خههههههبة ثب١ٔٙهههههههبٚإْ ثٕب٘ههههههب ثشهههههههر خههههههبة ثب١ٔٙهههههههب

وهبلػػػهنع هللا يضر  ،ينػػػاـ علي ػػػا م ػػػردةه   فػػػدوا لديػػػه نػػػذ ػػػ  إليػػػه ن س ي ورو   ػػػيد  نمػػػ  ذر   
وهػػ ب  ػػاد، و بػػ   ي وػػ   ي ػػا،و  ،ويغسػػ   ي ػػا ، ي ػػا أواصػػ ة ين  ػػويصػػلب علي ػػا،  ،علي ػػا
ن  لػ  ن فػث  :ؽبػم ااؿ ؟ قال ا له ني  ناثث مينش،    اغبا ط لللا ط ييفح عليه ايامهفبدود 

 ف   ا ي وبػين  ػ  ناثث  ،ون  نمين ميت فديد  أ نقر  يه علن الدواـ ، نا إ   رتة مسيطة
 ػنل  هلنػا  نػا ، خػرةا ا  :ذر؟ اػاؿ ؽبػم البيػت اي نز ػذا ني  اال ا و ىل  ناؾ، إطي  ن  له 

  : اغبياة الدا مػة الػيت يقػ ؿ مل  ي ػا كبناجف و و  سا ر                يػث    النسػاد(27و 
نسػأؿ ، ؼبػ  نهػر  م مػدخ ؿ اعبنػة  ياة طيبة ف ل ػا مل  ، قم و  نمل    ت و   رض و 

 .نف نف ف    ن ل ا نصب ٌن مل 
  سا ن ا؟  ذت اعبنة هم  بل 

            :ن ػػػن مل لنػػػا زؼبأػػػ  علػػػن اػػػدر عق لنػػػا واػػػاؿ
 ؟! ما يف ف ط ؽبا ،يف ف ن غر  ما  اوال رض د
ٌْ  َجا٤ََجا٤َ}} ٌَْسُج ٢ٍ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َسُج ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٍَ    اي ٍَٜفٜكا ُُٖذو  َٜاَٜا: : ٜفٜكا ُُٖذوََُر َِٜت  ََُر َِٜتٜأَسٜأ ١ٟٖٓ  ٜأَسٜأ ١َٟٖٓج َٗا  َج َٗاَعِشُك َٚاُ   َعِشُك َُا َٚاُ ايٖظ َُا   ايٖظ

َٔ  َٚاٜ٭ِسُ وَٚاٜ٭ِسُ و ِٜ َٜٔفٜأ ِٜ ٖٓاُس؟  ٜفٜأ ٖٓاُس؟اي ٍَ  اي ٍَٜفٜكا ٞٗ  ٜفٜكا ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب َِٜت" "   ::  اي َِٜتٜأَسٜأ ٌَ  ََٖزاََٖزا  ٜأَسٜأ ِٝ ٤ً ٌَاي ِٝ ٤ً َٕو  ٜقِذٜقِذ  اي َٕوٜنا ِٖ  ٜنا ُِٖث َِٝع  ُث َِٝعٜي ٤ِْٞو  ٜي ٤ِْٞوَػ َٔ  َػ ِٜ َٜٔأ ِٜ   ٜأ
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ٌَ؟ ٌَ؟ُجٔع ٍَ    ُجٔع ٍَٜقا ُ٘: : ٜقا ُ٘اي٤ً ٤ً ُِو  اي ًٜ ُِوٜأِع ًٜ ٍَ  ٜأِع ٍَٜقا ٕٖ: : ٜقا ٕٖٜفإ٢ َ٘  ٜفإ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ٌُ  اي ٌَُٜٞفَع {{""  ََٜؼا٤ََُٜؼا٤ُ  ََاََا  َٜٞفَع
77

  

ف ي ػب  أػ   ػذت و ػ  يسػنطيح عقلنػا ن ،ن  ر يبػدي ا و  يبنػدي ا إ  اػبػالق البػار  
 ػػ  لػػه  ؟!  ػػ  يسػػنطيح ن ػػد نف هبػػد الن ػػار عنػػد ا ذ ػػ  ون ػػن الليػػ  اب ػػياد ونمسػػط  ن ػػا،

وعق لنا    سنطيح  قه  ذت اب ػرار  ، ه   ي لم ا إ  رب الربيةلفن ا ن رار عليو  !ـبازف؟
 .ال لية برا نعلن     دارؾ ال ق ؿ وال  ـ 

  ؼب   ػذت اعبنػة؟                ،واػد ذ ػ   ني ف ػ ت  نػذ ابزؿ للمنقػٌن
ورنل لفػ   نػا القصػر اػبػاص مػه ونصػيبه وغًن ػا،   ػا واطمػم  علػن  ػا لنػا  ي ػا،آور  الن  

 .   عند ا عاد ب لامه نخرب م هبذا اب ر

  أًصبف ادلزمنيأًصبف ادلزمني
يت ينبغػػب ابو ػػاؼ الػػ  مل مػػٌن   ..  ؟ف الػػذي  ف ػػ  مل ؽبػػم  ػػذت اعبنػػة  اؼبنقػػ ػػم  ػ  

اؼبسػلمٌن نف نف يف ف علي ػا اؼبػ  نٌن واؼب  نػات واؼبسػلمٌن واؼبسػلمات ا هػ  اعب ػات، ولػ  
واؼبػػػ  نٌن ربلػػػ ا هبػػػذت ابو ػػػاؼ  ػػػنف ف هػػػ  اب ػػػم اإل ػػػال ية ا نرغػػػد عػػػي  ون ػػػ د  ػػػاؿ 

   .... :زؿ  ون نػػػػػػػػػػػػػػ                                                         
       لػػ  ن لػػت الربهػػات  سػػيف ينا  ػػا عنػػد   لػػيهنع هللا يضر خػػًنات ولفػػ  مرهػػات، ابعػػراؼ(52و 
 نػػاؾ مرهػػة و ػػنأي مفػػ   ػػا ا الػػدنيا لػػ   لفػػ  إذا مل يفػػ صػػدر  نػػه لفػػ  ال بيػػد، ون   ،وي ػػيض

 .ا مل ينيف ينا، لف  مل  ين ؿ علينا الربهات إذا  ا ا ق

  اإلَفبقاإلَفبق
 :            : ذهر ا مل ا  ما نوؿ   ة  دخ  اعبنة؟

 ل  ااؿ الذي  ين قػ ف ا السػراد هنػا نقػ ؿ  ،ي ين   ي فد عذر ب د ا عدـ اإلن اؽ
 ا ا لػػه   ػػاىل ذ  يػػ ػػأي   عػػذر ب ػػد  لفػػ    ولػػيهنع هللا يضر علػػي م إن ػػاؽ،  ف ال قػػراد   ػػذوري 

  ابية الفريبة:                   ااؿ الن  اغبشر(5و : 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ١ٖٔٓ  ٔفٞٔفٞ  إ٢ ١ٖٔٓاٞيَح َٖا  َُٜش٣َُٜش٣  ٝلَشٟفاٝلَشٟفا  اٞيَح ُٖٔش َٖاٜظا ُٖٔش ِٔ  ٜظا َِٔٔ َٗاو  َٔ ٔٓ َٗاوَبأط ٔٓ َٗا  َبأط ُٓ َٗاََٚبأط ُٓ ِٔ  ََٚبأط َِٔٔ َٖاو  َٔ ٖٔش٢ َٖاوٜظا ٖٔش٢ َٖا  ٜظا َٖاٜأَعٖذ ُ٘  ٜأَعٖذ ٤ً ُ٘اي ٤ً   اي

                                                           
 ندرؾ و ليان ام   باف ع  نا  ريرة اغباهم ا اؼبس 7
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ِٔ َُ ِٔٔي َُ َِ  ٔي َِٜأٞطَع َّو  ٜأٞطَع ٤َٛعا َّواي ٤َٛعا َّو  َٜٚأٞفَؼ٢َٜٚأٞفَؼ٢  اي َّوايٖظ٬ ٤ً  ََٚؿ٢٤ًََٚؿ٢٤ً  ايٖظ٬ ٤ًٔباي ٢ٌٔباي ِٝ٢ٌ ٖٓاُغ  ِٝ ٖٓاُغَٚاي ّْ  َٚاي َٝا ّْْٔ َٝا ْٔ  }}
7 

                                               م ط سػػػػػ ػػػػػأوؿ  ػػػػػبد ؼب   ال  ػػػػػر(51و
فػػػاف   ننػػػذهر  ػػا هػػػاف  ػػػ  ابنصػػػار  ػػػح اؼب ػػػافري ،وكبػػػ   اؼبػػػ     ػػػذت  ػػػب خلقػػػه،و  الط ػػاـ،

ي ػػرج نهأػػر  ػػ  طبسػػٌن  ػػ   ىل اؼبدينػػة أيي إي  اؼب ػػافر  ػػ  ال ا ػػد  ػػ  ن ػػلاب ر ػػ ؿ مل 
 ػػي ا  عنػػدي ويقػػ ؿ آخػػر: مػػ  ن  نريػػدت اي ر ػػ ؿ مل نريػػدت ؿ هػػ  وا ػػد  ػػن م ابنصػػار يقػػ  

و سػػامق م ا ا نيفػػا ة   نػػد ا هبػػد النػػ  إ ػػرار هػػ   ػػن م  ،و ػػذا يريػػدت و ػػذا يريػػدتعنػػدي، 
  هػراـ ملم يفػ  مل و و   أيخذ  ن م  يك يش ر  نػه  ػاز ،ري مين م ارعةهب  نخيه اؼب افر 

و ػػا عنػػدت ا ىل نخػػذ  ػػذا اليفػػيك  ػػا  الػػه  ػػ  ابنصػػار إالػػذي يػػذ   و ...  ا عػػالت. فػػ 
ا اغبػديث عػ     الػه ون  الػه  عػ   ػاؿ وا ػد  ػن م ؼبػا نخػربت مل  ىبرب  النػ  مينه؟ 
 :نخذ  يك الن  وذ   ل وفنه وااؿ ؽبا ،ن د م
{{  َٞٔ َٜٔٞأٞنش٢ َِٝف  ٜأٞنش٢ َِٝفَك ٢ٍ  َك ٢ٍَسُطٛ ٘ٔاياي  َسُطٛ ٤ًٔ٘ ٤ً    َْا  ََاََا: : ٜفٜكاٜيِتٜفٜكاٜيِت َِٓذ َْأع َِٓذ َٝأْٞو  ٝقُٛ ٝقُٛ   إ٫٢إ٫٢  ٔع َٝأْٞؤؿِب ٍَ  ٔؿِب ٍَٜفٜكا ٦ٔٚٝٞ: : ٜفٜكا َٖٞ٦ٔٚٝ َٖ  

ََٔو ََٔوٜطَعا َٔٞ  ٔطَشاَجٔؤطَشاَجٔو  َٜٚأِؿٔبٔرَٜٞٚأِؿٔبٔرٞ  ٜطَعا ٚٛ َْ ََٚٞٔ ٚٛ َْ َْٔو  َٚ َٝا َٝأَْؤؿِب ٖٜٝأِ   َعَؼا٤ّوَعَؼا٤ّو  ٜأَساُدٚاٜأَساُدٚا  إ٢َراإ٢َرا  ٔؿِب َٗ ٖٜٝأِ ٜف َٗ َٗا  ٜف ََ َٗاٜطَعا ََ   ٜطَعا

َٗا  َٜٚأِؿَبَرِتَٜٚأِؿَبَرِت َٗأطَشاَج ََِت  ٔطَشاَج ٖٛ َْ ََِتَٚ ٖٛ َْ َٗاو  َٚ َْ َٝا َٗاؤؿِب َْ َٝا ِٖ  ٔؿِب ُِٖث ََِت  ُث ََِتٜقا َٗا  ٜقا ْٖ َٗاٜنٜأ ْٖ ـِ  ٜنٜأ ـُِت َٗا  ًُٔحًُٔحُت َٗأطَشاَج ُ٘و  ٔطَشاَج ُ٘وٜفٜأٞطٜفٜأِت   ٜفَحَع٬ٜفَحَع٬  ٜفٜأٞطٜفٜأِت

ٔ٘ ْٔ َٜا ُٜ٘ٔش٢ ْٔ َٜا َُا  ُٜش٢ ُٗ ْٖ َُاٜأ ُٗ ْٖ ٢ٔو  ٜفَباَتاٜفَباَتا  ٢ٕ٢َٕٜٞأٝن٬َٜٞأٝن٬  ٜأ ِٝ َٜ ٢ٚ ٢ٔوٜطا ِٝ َٜ ٢ٚ ُٖا  ٜطا ًٜ ُٖاٜف ًٜ ٢ٍ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜلَذاٜلَذا  ٜأِؿَبَحٜأِؿَبَح  ٜف ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٍَ    اي ٍَٜفٜكا   َكٔرٜوَكٔرٜو    ::ٜفٜكا

ُ٘ ُ٘اي٤ً ٤ً ١ًٜٜ  اي ِٝ ٤ً ١ًٜٜاي ِٝ ٤ً ِٚ  اي ِٜٚأ ِٔ  َعٔحَبَعٔحَب  ٜأ َِٔٔ َُاو  َٔ َُاوٜفَعأيٝه ٍَ  ٜفَعأيٝه َِْض ٍَٜفٜأ َِْض ُ٘  ٜفٜأ ٤ً ُ٘اي ٤ً َٕ    ::اي ُِٜ٪ٔثُشٚ ََٕٚ ُِٜ٪ٔثُشٚ ِِأٜٜأ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٚ ٢ٗ ِِِْٝفٔظ ٢ٗ ِٛ  ِْٝفٔظ َِٜٛٚي َٕ  َٜٚي َٕٜنا ِِ  ٜنا ٢ٗ ِِٔب ٢ٗ   ٔب

ـَاَؿ٠١ ـَاَؿ٠١َم ِٔ  َم ََ َِٚٔ ََ ٘ٔ  ُػٖحُػٖح  َُٜٛمَُٜٛم  َٚ َْ٘ٔٞفٔظ ُِ  ٜفٝأٜٚي٦ٜٔوٜفٝأٜٚي٦ٜٔو  َْٞفٔظ ُُِٖ ُٖ   َٕ ًُٔرٛ ُُٞف َٕ اٞي ًُٔرٛ ُُٞف {{""  اٞي
99

  

   :اػاؿ؟ وهما النا ليهنع هللا يضر  ناؾ عذر ا اإلن اؽ،  ماذا ن  ػ  اي رب                
       نف   ػػػػ د ن سػػػػش علػػػػن ولفػػػػ  اؼب ػػػػم  ، ػػػػ  يفل ػػػػش مل  ػػػػ ؽ طاانػػػػش؟   الطػػػالؽ(7و

اإلن اؽ، وإذا  ا  سبن ا مشف   ليان  نود ننش  ػد ح الػبالد وال نػاد عػ  ن سػش،  نػاؾ 
وال مليػػػات  ،ن س ا  ػػػذا ال  ػػػاف  ػػػ  اؼبسػػػنقيمٌن وفػػػدوا هشػػػ ؼ ابطبػػػاد زادت عػػػ  اغبػػػد

همػا  رب ال ػ ة  ماذا ن   ؟ اال ا  ن م  أت ٌن  لب إؽبب  ػح  ،اعبرا ية ن  ار ا زادت
ُٚٚا  }} : ن ااؿ ال ُٚٚاَدا ِِ  َدا ََِِِشَكاٝن ـَٖذٜق١ٔ   ََِشَكاٝن ـَٖذٜق١ٔ ٔباي {{ٔباي

10 
                                                           

  ليان ام  خ يبة و سند نضبد ع  نا  الش اب  ري ق 7
  ليان الب اري والرت ذي ع  نا  ريرة ق 5

  ن  البي قب والطرباٍل ع  عبد مل م   س  د ق 01
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عطيػه لل قػراد الػذي  نيػ  ب قػدار هشػك لط نصػيبا  الشػ ري نف نف    ػ  دخلػب  ن    ل
  : اػػػػػػاؿ مل  ػػػػػػي م                                              

                                          ولقد فرمنات واغبمد  (البقرة574و
 ،ووب ػػظ  ػػ  ابغػػراض ،ووب ػػظ  ػػ  اب ػػراض ،وير ػػح ال نػػاد ،الػػبالدمػػه هلل   فػػد  مل ير ػػح 

  ؼبػاذا ؟  ،ويبػارؾ ا هػ   ػبد ،ويبػارؾ ا ابو د ،ا اؼبػاؿمل ويبارؾ                   
                             ػح اػبلػق  ليهنع هللا يضر  ناؾ     ين ا    ح مل وينػدـ، ( بأ45و 

 .لف   ح مل  سنلي  ،ردبا  ندـ
 ،والذي يب    اذا وبدث له؟ أيي مل له مشبد    اؼبرض  يذ   لطبي   نػا و نػاؾ

 ش ػ  وب ظػ  نه  داة لل قرادوهم هنت  ند ح ؟!  فم  نصرؼ ا ذلش ،و  ي فد  ا دة
، ومل نسػػنطح الن ا ػػ   ػػح مل  ،مل  ػػ   ػػذا اؼبػػرض؟ لفننػػا همسػػلمٌن  نػػأخري  ا اغبسػػاب

 ػػػأوؿ  ػػػنك يريػػػد نف  ،إؽبػػػب حبسػػػابوبا ػػػبنا  والػػػرضب   ، ػػػنل  كبسػػػ   سػػػازت  اديػػػة
 .يدخ  اعبنة   ليه نف ي  د ن سه علن اإلن اؽ
إذا ظب ػت عػ  ني زب  ػ  نمػ اب : وو هاف يقػ ؿالشيخ ام  عطاد مل السفندري ق

ول  منصػك سبػرة  فنػ   ،صدؽ ه  يـ  ول  مقلي ((  اػبًن  اعم  مه ول   رة  فن     ن له
علػن  يفػرة  لوسبا الليػ  ولػ  ره ػة  فنػ  ا ديػ اف القػا مٌن،  ػ با دي اف اؼبنصداٌن،  ػلوس 

 يد ابولػٌن وابخري ،همػا ف اؼبصلٌن علن ليه و لم ول   رة  فن  ا دي اعالن   لب مل 
 ا اغبديث الصليان: ااؿ 

٢ٍ  ٜأَذٗبٜأَذٗب  }} َُا ٢ٍاٜ٭ِع َُا ٘ٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اٜ٭ِع ٘ٔاي٤ً ٤ً َٗا  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي َُ َٚ َٗاٜأِد َُ َٚ ِٕ  ٜأِد َِٕٚإ٢ ٌٖ  َٚإ٢ ٌٖٜق {{  ٜق
1111

  

 ؟يػه ط ػػ   ػغًن هػػم يصػرؼ ا ي  ػػه علػن ؿبػػالت البقالػػةد بػاهلل علػػيفم لػ  نف ن ػػد  ل
لفػ    ػرؼ نرم ػة نف ػ  فنيػه هلل، نو إذا ،    ػه فني ػا هلل ذلش  لنوه ل  هاف  ، فنيه  أال  

  نساف أيي عنػد  ػا ىبػص مل اإل                 بنػه غا ػ   ؟ؼبػاذا النسػاد(057و
لػػيهنع هللا يضر  ؟ولػػ  هبػػد إ   ػػا اػػد ت يػػدات، والػػذي مل ي  ػػ   ػػ   ػػي طيه  نػػاؾ ،ننػػه  ػػًنفح إىل مل

 . ر من سه ف    ص  ناؾ ي ،نو يسلك ن د ، ناؾ    يساعد ن د
                                                           

  ليان  سلم والرت ذي ع  عا شة اهنع هللا يضر 00
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  كظى انغيظكظى انغيظ
 :اػبلق ال ظيم الأاٍل الذي يدخ  اعبنة وليهنع هللا يضر م م  وكبنافه ا ؾبنم نا هلنا

   . :{{  َجا٤ََجا٤َ  ٌْ ٌَْسُج ٞٚ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َسُج ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب ٍَ    اي ٍَٜقا ٞ : : ٜقا ٓٔر ُِ ِّ ٞ َع ٓٔر ُِ ِّ ٦ِّٝا   َع ٦ِّٝا َػر   َػر

ٖٞ  ُتٞهٔثِشُتٞهٔثِش  ٫َٚ٫َٚ ًٜ َٖٞع ًٜ ٘ٔو   ٜيَعِّٜٞيَعِّٞ  َع ٘ٔو ٜأٔعٝر ٍَ   ٜأٔعٝر ٍَ ٜقرا ٌٗ   َٔرَشاّساو َٔرَشاّساو   َرٔيروٜ َرٔيروٜ   ٜفرَشٖددَ ٜفرَشٖددَ   َتِغَلرِبو َتِغَلرِبو   ٫٫" "   ::ٜقرا ٌٗ ٝنر ٍُ   َرٔيروٜ َرٔيروٜ   ٝنر ٍُ َٜٝكرٛ   ٫٫: : َٜٝكرٛ

{{  ""  َتِغَلربِ َتِغَلربِ 
 ،بف اإلنسػاف  ػاعة الغيفػ  يننشػر الػدـ ا ال ػروؽ، والػن هنع هللا يضر  نأ ػػ .....  12

ف ن يوػػػد  ،فػػػه مل علي ػػػاالسػػػيطرة علػػػن اعبػػػ ارح الػػػيت  ل  اإلنسػػػاف وي قػػػد  ،طاف وبيفػػػريوالشػػػ
ح نف يلومػػه، وردبػػا ي لػػت و  يسػػنطي ،اللسػػاف اػػد  لػػت  نػػه الفػػالـ دوف نف ي ػػرؼ السػػب 

نو يسػػ ، وردبػا ي لػػت ال  ػاـ  ػػ   يبصػقنو ي لػػت ال  ػاـ  ػػ  ال ػم و  ،ال  ػاـ  ػ  اليػػد و  نػدي
وهيػػك  ،ينقػػب  ػػر الغيفػػ  ؟  ا ػػهل مػػا    الفػػا  ا مػػا الػػذي هب ػػ  اؼبػػ    دهنع هللا يضر .... القػػدـ  ػػرت 

َٛ ٜقررا٥ٔ   }} :ذلػػش؟ نعطػػا  اغببيػػ  ال  ػػ ات  قػػاؿ ُٖرر َٚ  ِِ َٛ ٜقررا٥ٔ إ٢َرا ٜلٔلررَب ٜأَذررُذٝن ُٖرر َٚ  ِِ ِٕ إ٢َرا ٜلٔلررَب ٜأَذررُذٝن َِٝحًِٔع ٜفررإ٢ ًٞرر ِٕ ِْ ٜف َِٝحًِٔع ٜفررإ٢ ًٞرر ِْ ٜف

ٜٛٔحِع َِٝل ًٞ َٚإ٫٢ ٜف ُ٘ اٞيَغَلُب  ِٓ ََٖب َع ٜٛٔحِعَر َِٝل ًٞ َٚإ٫٢ ٜف ُ٘ اٞيَغَلُب  ِٓ ََٖب َع {{  َر
 ػإذا هػاف   يمنػه،إذا غيفػ  اإلنسػاف يغػًن  ػ  ...  13

 اؼبػػاد يط ػػ   ر الغيفػػ ، وإف مل  أ،د ننيوػػة عليػػه نف ين  ػػ هبػػمل ػػإذا يسػػًن نو  ،وااػػك هبلػػهنع هللا يضر
وإذا  ػػا هظػػم  ػػذا  ،عنػػد ا  يسػػف  و  ي  ػػ   ػػا يغيفػػ  مل ،يصػػلب ره نػػٌن هلل ا  هبػػد  ػػدود

ِٔ  }}  ::الغيظ يف ف له هما ااؿ النػ   ََِٔ ََ  َِ َِٜنٜع ِٟٝعا  ٜنٜع ِٟٝعاٜل َٛ  ٜل ُٖ ََٚٛ ُٖ ٢ًٜ  َٜٞكٔذُسَٜٞكٔذُس  َٚ ِٕ  َع٢ًَٜع ِٕٜأ ُٙ  ٜأ َٓفَِّز ُُٜٙ َٓفَِّز ُٜ  ُٙ َُٙدَعا ُ٘  َدَعا ٤ً ُ٘اي ٤ً   اي

َّ  اٞيَخ٥ٔ٬ل٢اٞيَخ٥ٔ٬ل٢  ُس٤ُٚغ٢ُس٤ُٚغ٢  َع٢ًَٜع٢ًٜ ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ُٙ  َذٖت٢َذٖت٢  اٞئك َٝٚش َُُٜٙخ َٝٚش ٟٚ  ٔفٞٔفٞ  َُٜخ ٟٜٚأ {{  َػا٤ََػا٤َ  اٞيُرٛس٢اٞيُرٛس٢  ٜأ
03 

ش طريقػا ا ن سػفلمػا  فظػم الغػيظ  ػرة   ػنان ل  ،  ذا    السبي  الذي يدخله اعبنػة
الػػذي  ػػػ  اػػػدو نا  اؼبػػ    همػػػا نخػػرب النػػػ  ،؟  اؼبػػػ      يغيفػػ  نمػػػدا   ػػذا نف ي ػػػىن ناعبنػػة، 

  ون ػػ  نا همػػا اػػاؿ مل عنػػه ا هنامػػه ال  يػػ :                                     
                                     السيدة عا شػة اهنع هللا يضر عػ    قد   ملت اب  اب(50و

َِ   ََاََا  }} اهنع هللا يضر: غيف  ر  ؿ مل  قالت ِْرَتٜك َِ ا ِْرَتٜك ٍُ   ا ٍُ َسُطرٛ ٘ٔ   َسُطرٛ ٤ًر ٘ٔ اي ٤ًر ٘ٔ     اي َٓٞفٔظر ٘ٔ ٔي َٓٞفٔظر ٞ   ٔي ٞ ٔفر ٤ِٕٞ   ٔفر ٤ِٕٞ َػر ٘ٔو   ُٜرِ٪َت٢ ُٜرِ٪َت٢   َػر ِٝر ٘ٔو إ٢ٜي ِٝر   إ٢ٜي

َٜٗو  َذٖت٢َذٖت٢ َِٓت َٜٗوُٜ َِٓت ُٜ  ِٔ َِٔٔ ََأ   َٔ ََأ ُذُش ٘ٔو  ُذُش ٤ً ٘ٔواي ٤ً َِ  اي َِٓتٔك َٝ َِٜف َِٓتٔك َٝ ٘ٔ  ٜف ٤ً ٘ٔٔي ٤ً {{  ٔي
02 

  يغيفػػ  إ  و  ، ػػإذا ن انػػه ن ػػد نو  ػػبه ن ػػد   يغيفػػ  ، ػػا هػػاف يغيفػػ  لن سػػه اػػط
                                                           

 ي والرت ذي ع  نا  ريرة قالب ار  05
  ن  نا داود ع  نا ذر ق 04
 فا ح الرت ذي وام   افة ع    اذ م  ننهنع هللا يضر ابنصاري ق 03
 الب اري و سلم 02
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 آل ػًشاٌيٍ سٌسح ( 036: 033(اآليبد رفسري  (  032 )                                        : ينبصل ادلغفشح ًاجلنخ9

 . نا يف ف الغيف  هلل ولدي  مل  ،نن فت ؿباـر ملاإذا 
ال صػػر رمػػح  ػػالة البيػػت وزاػب علػػن   ػػأال   يػدخ  الرفػػ  ،ن ػا كبػػ  ابف  ػػر  ال فػػهنع هللا يضر

 : يقػ ؿ ؽبػػا ،ظػر  ػ  ن ػلن الظ ػر نو    نقػ ؿ لػه انن ،الط ػاـن يفػري  يقػ ؿ ل وفنػه  ، ػاعة
وإذا أتخػػرت يسػػ  ويشػػنم ويل ػػ  بفػػ  ن سػػه، ظننػػت ننػػش  نسػػأؽبا  نو  ،  يفػػري الط ػػاـن

   :برا  س لينش ابوىل ؟ن ليت نـ                    و أننظرؾ، نو      وس  (طػه045و 
لف   ػن رتض نف ي   ػا   ،  نف  ص اب بعيد ا   ش و صلا ليان نرا ل   فيمة  يفبط    

هاف  شغ ؿ  هأر    عم  زلغسػي  والطػبخ وانشػغلت،   ليػش ن   غيفػ  لن سػش ولفػ  
 .اغيف  هلل ف  ا عالت

 ة شػػػفلصػػػنح   ػػه  نلػػػا ت وذبػػد عنػػدت  للػػػق ا  ػػادة  ػػا    نػػد ا أيي إمنػػش ا اإل
 رؼ عػ   ػذا زلفليػة،وننػت  نصػ، م ػةاعب ػ   بمنػش   يصػلإو ريد نف  يفرمه، وردبػا يفػ ف 

رغم  ػػػ  ننػػػه را ػػػ  زلألػػػث ا ن ػػػ ر لػػػيفػػ  عليػػػه بنػػػه مل يػػػنوان ا ن ػػػر  ػػػ  ن ػػػ ر الػػدنيا زغ 
 .  ذت ربناج  نا عناية !!يـ  القيا ة اابخرة اليت  نسأؿ عن 

  انؼفٌ ػنذ ادلمذسحانؼفٌ ػنذ ادلمذسح
 :لفػػػػ  اب يفػػػػ   ػػػػ  هظػػػػم الغػػػػيظ  ػػػػ  اػػػػاؿ مل  ػػػػي م ،الػػػػذي  ػػػػيفظم الغػػػػيظ  ػػػػ  

         ولػػذلش ن ػػ  ال  ػػ   وال  ػػ  عنػػد اؼبقػػدرة، ،ال  ػػ   مػػا  ا ػػ ة اؼبػػ    د
َٓأدٟ  }} : يأي  نادي ينادي مل هما ااؿ ر ػ ؿ مل  َٓأدُٟٜ َٓإد  ُٜ َٓإدَُ َُ  َّ ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ِٔ : : اٞئك ِٔ ََر َٕ   ََر َٕ ٜنرا ُ٘   ٜنرا ُ٘ ٜير   ٜير

ًٜرر٢  ٜأِجررْشٜأِجررْش ًٜرر٢َع ٘ٔ  َع ٤ًرر ٘ٔاي ٤ًرر ِِ    اي َٝٝك ًٞرر ِِٜف َٝٝك ًٞرر ٢ٌ  ٜف َٝررِذُم ًٞ ٢ٌٜف َٝررِذُم ًٞ ٖٓرر١ٜو  ٜف ٖٓرر١ٜواٞيَح ٢ٔ: : ٜقرراٝيٛاٜقرراٝيٛا  اٞيَح ََرر َٚ٢ٔ ََرر ُٙ  ٔزٟٔزٟاي٤رراي٤رر  َٚ ُٜٙأِجررُش ًٜرر٢  ٜأِجررُش ًٜرر٢َع ٘ٔ  َع ٤ًرر ٘ٔاي ٤ًرر   ؟؟  اي

  ٍَ ٍَٜقا َٕ : : ٜقا َٕ اٞيَعراٝفٛ ٢ٔ   اٞيَعراٝفٛ ٢ٔ َعر ٖٓراغ٢    َعر ٖٓراغ٢  اي {{اي
 ، ن ػنان ؽبػم نمػ اب اعبنػة ويػدخل ف اعبنػة مغػًن  سػاب...  02

ال  ػ    مػا  او ػيمة اؼبػ  نٌن د ،عػ  خلػق مل ي  ػ ا عنػش مل ا  ند ا    ػ   ،بف مل نوىل زل   
وا ػد نخطػأ ا  قػب وني  ،  ػ ا عنػهعند اؼبقدرة،  إذا ن ػاد إليػش  ػ ص ونػدـ   ليػش نف  

نعك عنه، لفننا ابف أيي الرف  م الف و الف وي نذر لش ويقػدـ ند ػه ويطلػ   ا  عنذار ايقدـ 
ِٔ   }} :ااؿ ه ؼباذا اي نخب مرغم نن ،ح  رت ضا السم ش ن ِٔ ََر ُٙ   ََر ُٙ ٜأَترا ُٙ   ٜأَترا ُٙ ٜأُمرٛ ـٚر٬و   ٜأُمرٛ َٓ ـٚر٬و ََُت َٓ ٌِ   ََُت َٝٞكَبر ًٞ ٌِ ٜف َٝٞكَبر ًٞ   ٜف

ُ٘و  َرٔيٜوَرٔيٜو ِٓ ُ٘ؤَ ِٓ َٕ  َُٔرك٦أَُرك٦ا  َٔ َٕٜنا ِٚ  ٜنا ِٜٚأ ٬ٔٛو  ٜأ ٬ٔٛوَُِب ِٕ  َُِب ِٕٜفإ٢ ِِ  ٜفإ٢ ِِٜي ٌِو  ٜي ٌِوَٜٞفَع ِِ  َٜٞفَع ِِٜي ٖٞ  َٜش٢ِدَٜش٢ِد  ٜي ًٜ َٖٞع ًٜ َِٛ   َع َِٛ اٞيَر {{  اٞيَر
07 

                                                           
 نخرفه الطرباٍل ع  ننهنع هللا يضر  02
 اغباهم ا اؼبسندرؾ ع  نا  ريرة  07
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ٌن ن ػػ  ابػػ ؿ ن ف اؼبػػ   ، مػػ    يقبػػ  عػػذر واعنػػذار نخيػػه   يػػرد علػػن  ػػ ض النػػ 
 ػػح  ػيد  علػػن زيػػ    ػاا  ػػ  الصػاغبٌن،و ػػذت اغباداػة  ػػدات  ػح نهأػػر  ػػ  ....  عنػذار ا

 :ف  ر الصادؽ يد  و  ،اغبس  يد  و  ،ال امدي 
 توهانػ -علػن م ػض ا مػه اؼباد   بدوف نف  ش ر ن ؿ ،ت    فارية    اف ب د م قد ه 

 نقػػ ؿ  ب،هظمػػت غيظػػ  ا: يقػػ ؿ ؽبػػ        :لػػه قالػػت ات، اعبػػ اري  ن لمػػ
         :ع ػػػػػػػػ ت عنػػػػػػػػش،  نقػػػػػػػػ ؿ لػػػػػػػػه ا: يقػػػػػػػػ ؿ ؽبػػػػػػػػ          :لػػػػػػػػه
   ننت  رة ل فه مل  : يق ؿ ؽبا ية  با رة، ي مل ف ز. 

             : 
 :النػػ  اػػاؿنف  ػػ   ،و ػػك اؼبسػػلم إ سػػاف ابعمػػاؿ هل ػػا ،لػػذي  وبسػػن ف هػػ  عمػػ 

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً َٕ  ٜنَتَبٜنَتَب  اي َٕاإل٢ِذَظا ٌٚ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اإل٢ِذَظا ٌٚٝن ٤ِٕٞو   ٝن ٤ِٕٞو َػر ِِ   ٜفرإ٢َرا ٜفرإ٢َرا   َػر ًٞرُت ِِ ٜقَت ًٞرُت ُٓٛا   ٜقَت ُٓٛا ٜفٜأِذٔظر ًٜر١ٜو   ٜفٜأِذٔظر ًٜر١ٜو اٞئكِت ِِ   َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  اٞئكِت ِِ َرَبِررُت   َرَبِررُت

ُٓٛا ُٓٛاٜفٜأِذٔظ ُٝٔرٖذ  ايٚزِبَر١ٜوايٚزِبَر١ٜو  ٜفٜأِذٔظ ُٝٔرٖذَٚٞي ِِ  َٚٞي ِِٜأَذُذٝن ُ٘و  ٜأَذُذٝن ُ٘وَػٞفَشَت ُٝش٢ِح  َػٞفَشَت ُٝش٢ِحَٚٞي ُ٘  َٚٞي َُ٘رٔبَٝرَت {{  َرٔبَٝرَت
18. 

 ،زلنسبة للأ امٌن واغبيات اليت ن ػر  هلل مقنل ػا ، والقن   نان س  القن  انلت   ل  
و   ،   ػػػذحب ا ن ػػػاـ نخ اهتػػػاو دفافػػػة ن ػػػنذمان  ػػػاة ن ػػػلية هانػػػت ، ال   ػػػذهبا إذا انلن ػػػا ػػػ

و نيم ػا علػن فنب ػا  ،و  رد ػا علػن اؼبػاد ،عػ  نخ اهتػا ا  ا م يد وأتخذ ، شلذ السفٌن ن ا  ا
بنػش عنػد ا  سػمب مل عنػد ذحب ػا  فػ ف دبأامػة  قنػة  ،و قطػح و سػمب ز ػم مل  ،اليمٌن

 .ذمانو ذت  ب  فمة ذهر ا م مل عند ال ،مني   ذب ل ا  ش ر  مل الذمان
ٍُ  ََٖشََٖش  }} ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٣ٌ  َع٢ًَٜع٢ًٜ    اي ٣ٌَسُج ُ٘  َٚأكع٣َٚأكع٣  َسُج ًٜ ُ٘س٢ِج َٛ  َػا٠ٕوَػا٠ٕو  َؿٞفَر١َٔؿٞفَر١ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  س٢ِجًٜ ُٖ ََٚٛ ُٖ ُ٘و  ُٜٔرٗذُٜٔرٗذ  َٚ ُ٘وَػٞفَشَت َٞ  َػٞفَشَت ٖٔ ََٚٞ ٖٔ َٚ  

ًَٞرٝغ ًَٞرٝغَت ٘ٔ  َت ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ َٖاو  إ٢ٜي ـَش٢ َٖاؤبَب ـَش٢ ٍَ  ٔبَب ٍَٜفٜكا ٌَ  ٜأٜف٬ٜأٜف٬  ::ٜفٜكا ٌَٜقِب ِٕ  ُتش٢ُٜذُتش٢ُٜذ  ََٖزا؟ََٖزا؟  ٜقِب ِٕٜأ َٗا  ٜأ َُٔٝت َٗاُت َُٔٝت ٢ٔ  ُت ِٝ َِٛتَت ََ٢ٔ ِٝ َِٛتَت ََ  ""}}
1919

  

نسػػانية ا لنػػا زإلنسػػاف،  مػػا ي  لػػه نعػػداد اإلإذا هػػاف  ػػذا اب ػػر ا اغبيػػ ا ت  مػػا ز
 سػػػػلمٌن يقنلػػػػ ف   نػػػػد ا ؟!! ع ف نرػػػػم  سػػػػلمٌن  ػػػػ   ػػػػذا  ػػػػ  ديػػػػ  مل اؼبسػػػػلمٌن ويػػػػد  

 ػػػ   نػػػاؾ  ػػػل  ا ؟!  ػػػ   نػػػاؾ  ػػػ  وبػػػرؽ زلنػػػار ا ديػػػ  اإل ػػػالـ ويصػػػلب رم، ووبراػػػ رم
 ؟!واإل الـ  ا  أف    د؟!     ناؾ سبأي  ا اإل الـ ،هبم فويبأل  ؟! اإل الـ

                                                           
 ق  داد م  نوسروات  سلم والرت ذي ع   07
   وم الطرباٍل ع  ام  عباس ر ب مل عن ما 05
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  رة اإل الـ، بف اإل ػالـ مػريد  ػ  هػ   او      ،   د  م الذي  ن روا زإل الـ
 . ذت الشنا ح وه   ذت اب  اؿ ال ا شة اليت رن عن ا مل ور  له

ب، و ػ  ال ويػ  نف نػرل ووبسػ  طاعػة اؼبػ ىل ال لػ ، اؼب    وبس  ال مػ  الػدني ي إذا  
وعنػد ا أيي  وه  ذلػش هبػدود اـ، ،الشاي ويشرب ،دوديأه  هبإىل مينه  ذ    ن د م واد
دعػػين نخطػػك ره نػػٌن  : يقػػ ؿ لػػه ػػا، ويقػػ ؿ لػػه ن ػػد ن  نريػػدؾ ا ن ػػر للصػػالة، إىل ميػػت مل 

ـَٓرر٠ٝ٬ٜ  }} :نمل  سػػمح اػػ ؿ النػػ   ،إف الػػذي ىبطػػك  ػػب القطػػطآ يػػش!! و  ـَٓرر٠ٝ٬ٜاي ٍْو  اي َٝررا ٍْؤَٞه َٝررا ِٔ  َٔٞه ََِٔرر   ََرر

ِٚف ِٚفٜأ ٘ٔو  ٢٢ِٚفِٚف٢ ٜأ٢ ٜأٜأ ٘ٔؤب ِٔ  ٔب ََ َِٚٔ ََ ِِ  ٜفٜكِذٜفٜكِذ  ٜطفَٜٓفٜطفَٜٓف  َٚ ُُِت ًٔ َِِع ُُِت ًٔ ٜٛفٔفنَي  ََاََا  َع ُُ ًٞ ٜٛفٔفنَئي ُُ ًٞ {{  ٔي
51 
 مسػػػرعة،  نػػػه  ػػػبنخػػػرة و ريػػػد نف  ن لمػػػاذا أتي عنػػػد اب ػػػر اؼب ػػػم الػػػذي ين  ػػػش ا ا 

 ؟!ن االاػػة نـ نرم ػػة ػػ   ػػل   ؟! ػػ  فلػػهنع هللا يضر واػػرن النشػػ د نـ ال اربػػة ي لػػم   اهأػػًن  نػػلدرفػػة نف  
الػذي  ػًن ح مػه يػـ  لقػاد ؼباذا؟ بنه ين وػ  ا ال مػ  النػا ح الرا ػح لػه  ؟! ود  رة نو ااننٌن

 .مد نف وبس  ال م  إف هاف هلل، نو ػبلق مل لف  اؼب      ،مل 
 ف ا  هلنا ا ؾبنمح اؼبسلمٌن الذي ننأذل  ن ا نصب ٌن  ب هيػك يفػ ف افػر  سػلم 

و ػػذا    !هيػػك يفػػ ف  ػػانح  سػػلم ويغػػ  ا الصػػن ة إخ انػػه اؼبسػػلمٌن؟  !ويغػػ  اؼبسػػلمٌن؟
  : لػػ  ن ػػذ  هػػالـ رمنػػا ون سػػنا ،مل  هبػػ ز نمػػدا  ا ديػػ                           

 .ويدخلنا اعبنة إف  اد مل رب ال اؼبٌن ، س ؼ نناؿ    مل اؼبا دة(54و

  اننذو ًانزٌثخاننذو ًانزٌثخ
                          

                           عنػػػد ا نػػػ ؿ  ػػػيد
ن بػػه  ػػح يؼبػػاذا؟ بف الن ػػ  الػػذي  ،يػػة علػػن ر ػػ ؿ مل نخػػذ الشػػيطاف يبفػػبفربيػػ  هبػػذت ا 

اؼب ا ػػب الػػذن ب و نسػػاف ي مػػ  يظػػ  اإل ، ػػنغ اراا غبظػػة  اإلنسػػاف ا  ػػننٌن نو نهأػػر ينن ػػب
ويق ؿ مل لػه ون   ،ال بد  بت  يق ؿ ـوأيي ا غبظة ينب ه رب ال  ة ويش ر زلند ؾ، نا و نا
: فاف ه  ذنػ   سػنة  مو   ا ؽبالذن ب اليت   ل ا  إىلنظروا ؼبال فنه: امل  يق ؿو  ،ابلت
                                  ييفػػػػح الشػػػػيطاف الػػػػرتاب علػػػػن رن ػػػػه   ال راػػػػاف(71و

                                                           
ب  لماف َع ْ  51    واؼبرا ي  اؼبسانيد فا ح  اْلَ ارس س
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 . ذا    الباب الذي  نله مل لنا، و ويق ؿ اي ويل   قد ذ       ا غبظة
      والػػيت لػػ  ن ػػر علي ػػا اإلنسػػاف  ػػ   ،ني هبػػًنة  ػػ  الفبػػا ر

 م  يقح ا هبًنة ويصر علي ػا  ػ  يبػ ت ومل ينػ   ،ة وال ياذ زهللخروج رو ه  له   د اػباسب
ور،    ػػ ادة الػػو  عقػػ ؽ ال الػػدي ،و  ،نهػػ  الػػرزو عمػػ  اػػـ  لػػ ط، و  الػػ  ،و   ن ػػا  أػػ  القنػػ ،

 بػػ ب اؽبل  ػػة  أػػ  و ػػذت  صػػيبة  لػػت مبلػػداف اؼبسػػلمٌن ابف   ػػرب اػبمػػر وهػػ   سػػفر،و 
  ػيظ    الػذي ،نهأػر اغبػ ادث ا هػ  وادو نػه  ،والباقب  واغبشػي  الػذي عػم الػبالد وال بػاد

علي ا    يب ت   ذت هبًنة    الفبا ر   يسنطيح    ا نف ين  ت مفلمة الن  يػد عنػد  ا  صر  
 .خروج رو ه إىل مل 

لفػ    مػد  ، م  عم   ا شة    ول  هبػًنة ؽبػا   مػة نصػ ح ،لف  مل  نان لنا الباب
وإذا هانػػت  قػػ ؽ  وينػػدـ علػػن  ػػا عملػػه، ،ىل  ػػذا الػػذن  نمػػدا  عنػػد الن مػػة نف ي ػػـ  ن  ي ػػ د إ

نو عنػػدي  ػػًناث بخػػ ي مل نردت لػػه،  لػػ  هػػاف لشػػ ص عنػػدي  بلػػ  و  ، اليػػة يرد ػػا إىل ن ل ػػا
 ػ   صػػان و  ػذت  ظػػامل ال بػاد   ،ال مػػد  ػ  رد  ػذت اب ػ اؿ  ػػ   قبػ  الن مػة ػ مل نعطػه ؽبػم،و 

   مد    رد ا ب ل ا.الن مة 
         : مػػب ض الصػػغا ر واؽب ػػ ات الػػيت   يسػػنطيح اإلنسػػاف نف وب ػػظ

 . ن ا ن سه
       وي لػم ويػرل ن  النػا وي لمػ ا نف مل  طلػح علينػا  ،  لي م نف يذهروا مل

 .و   الذي  يلا بنا علن ذلش ، قيقة ن  النا
       نغ ر مل    الذن ب يس. 
             ناؾ ن د يبلش اؼبغ رة غًن مل ف  ا عالت    . 

 ا  نهيػد ا  ني عـ  ع                      ولف  الشرط
 .ن  ي  د ؼبأ   ذا الذن   رة نخرل

          د همػا اػاؿ مل ا ا يػة الناليػة: عند ذ يفػ ف فػ اد  ػ   
                           . 

    ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِ
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  11األنجبةاألنجبة  ينبصل أًىلينبصل أًىل  --0011
dddddddddddddddd 

السػماد،    الش اد    ه  داد، و   ابريي الذي يػروح القلػ ب م طػر  هالـ مل 
، ودبلبػة خنػاـ الر ػ  وابنبيػاد، كبػ  و   النسيم الذي يبل  اب مدة دبلبة اػبالق البػار  

صبي  ا كبناج إىل  الوة القرآف  ح الندمر والنذهر والن فػر ا   ػاٍل القػرآف الػيت  ػاا ا إلينػا ا 
 .عبارا ه  يفرة الرضب  

   ػػ رة آؿ عمػػراف، ذ ػػ  ا ايت الػػيت مػػٌن نيػػدينا  ػػب  ػػ  صبلػػة آخػػر عشػػر آايت  ػػ
 ػػيد  عبػػد مل مػػ  عمػػر ونخػػ ت عبيػػد مل مػػ  عمػػر و   مػػا م ػػض اب ػػلاب ابفػػالدغ لػػ ايرة 
السيدة عا شة اهنع هللا يضر،  سلم ا علي ا وعرو   ا  ن س م  قالػت ل بيػد مل مػ  عمػر: مل    ػ ور ؟ 

 ػػة  بيػػػ  مل  صػػػط ات، واػػاؿ ؽبػػػا عبػػد مل و ػػػ  نخػػػ ت ابهػػرب، وهػػػاف ن ػػد  ر  ػػػا علػػػن  نام
 و  رب مه اؼبأ  ا ذلش:

{{  ٞٔٓ َٓٔٞذٚذٔثٝ ِٜٔت  ََاََا  ٔبٜأِعَحٔبٔبٜأِعَحٔب  َذٚذٔثٝ ِٜٔتَسٜأ ِٔ  َسٜأ َِٔٔ َٔ  ٢ٍ ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٍَ! !   اي ٍَٜقا ِٖ  ٜفَبٜهِتوٜفَبٜهِتو: : ٜقا ُِٖث ٌٗ: : ٜقاٜيِتٜقاٜيِت  ُث ٌٗٝن   ٝن

ٔٙ َٔش٢ ٜٙٔأ َٔش٢ َٕ  ٜأ َٕٜنا ًٜٔتٞو  ٔفٞٔفٞ  ٜأَتأْٜٞأَتأْٞ! ! َعَحّباَعَحّبا  ٜنا ِٝ ًٜٔتٞوٜي ِٝ ٌَ  إ٢َراإ٢َرا  َذٖت٢َذٖت٢  ٜي ٌََدَم ُٙ  َٜٚأٞيَضَمَٜٚأٞيَضَم  ٔيَرأفٞؤيَرأفٞو  ٔفٞٔفٞ  َٔٔعَٞٔٔعٞ  َدَم ًَٞذ ُٙٔج ًَٞذ   ٔج

ٍَ  ًٞٔذٟوًٞٔذٟؤبٔحٔبٔح ٍَٜقا ًُٞت  ٔيَشٚبٞؤيَشٚبٞو  ٜأَتَعٖبُذٜأَتَعٖبُذ  ٔيٞؤيٞو  ا٥َِزْٔٞا٥َِزْٔٞ  َعا٥َٔؼ١َٝعا٥َٔؼ١ٝ  َٜاَٜا: : ٜقا ًُٞتٜفٝك َٛاٜى  ٝقِشَبٜوٝقِشَبٜو  ٝ٭ٔذٗبٝ٭ٔذٗب  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ: : ٜفٝك َٖ َٛاٜىَٚ َٖ َٚ  

َّ: : ٜقاٜيِتٜقاٜيِت َّٜفٜكا ِٝٔتو  ٔفٞٔفٞ  ٔقِشَب١ٕٔقِشَب١ٕ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜفٜكا ِٝٔتواٞيَب َُا  اٞيَب َُاٜف َُا٤ٔو  َؿٖبَؿٖب  ٜأٞنَثَشٜأٞنَثَش  ٜف َُا٤ٔواٞي ِٖ  اٞي ُِٖث َّ  ُث َّٜقا َٕ  ٜفٜكَشٜأٜفٜكَشٜأ  ٜقا َٕاٞيٝكِشآ ِٖ: : ٜقاٜيِتٜقاٜيِت  اٞيٝكِشآ ُِٖث   ُث

ُِٜت  َذٖت٢َذٖت٢  َبٜه٢وَبٜه٢و ُِٜتَسٜأ ٕٖ  َسٜأ ٕٖٜأ ُ٘  ٜأ ََُٛع ُُ٘د ََُٛع ًَٜغِت  ُد ًَٜغِتَب ُٙو  َب ُٙؤذِحَش ِٖ  ٔذِحَش ُِٖث ٘ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اٖتٜهٜأاٖتٜهٜأ  ُث ِٓٔب َ٘ٔج ِٓٔب ٢ٔو  َج َُ ِٜ ٢ٔواٜ٭ َُ ِٜ ِٖ  اٜ٭ ُِٖث ُٙ  ََٚكَعََٚكَع  ُث ََُٜٙذ   ََٜذ

٢َٓ ُِ ُٝ ٢َٓاٞي ُِ ُٝ ٙٔو  َتِرَتَتِرَت  اٞي ٙٔوَمٚذ ِٖ  َمٚذ ُِٖث ُِٜت  َذٖت٢َذٖت٢  َبٜه٢وَبٜه٢و  ُث ُِٜتَسٜأ ٕٖ  َسٜأ ٕٖٜأ ُ٘  ٜأ ََُٛع ُُ٘د ََُٛع ًَٜغٔت  ٜقِذٜقِذ  ُد ًَٜغٔتَب   ٜفَحا٤َٜفَحا٤َ: : ٜقاٜيِتٜقاٜيِت  اٜ٭ِسَ اٜ٭ِسَ   َب

ٍْ ٍْٔب٬ ُ٘  ٔب٬ َْ ُٜ٘فآَر َْ ـ٠ٔ٬َ  ٜفآَر ـ٠ٔ٬َٔب ُٖا  اٞيٜفِحش٢واٞيٜفِحش٢و  ٔب ًٜ ُٖاٜف ًٜ ُٙ  ٜف َُٙسآ ٍَ  َِٜبٔهٞوَِٜبٔهٞو  َسآ ٍَٜقا ٍَ  َٜاَٜا: : ٜقا ٍََسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ُ٘  ٜلٜفَشٜلٜفَش  َٜٚقِذَٜٚقِذ  ٜأَتِبٔهٜٞأَتِبٔهٞ  اي ٤ً ُ٘اي ٤ً   ٜيٜوٜيٜو  اي

َّ  ََاََا ََّتٜكٖذ ِٔ  َتٜكٖذ َِٔٔ ِْٔبٜو  َٔ ِْٔبٜوَر ََا  َر ََاَٚ ٍَ  َتٜأٖمَش؟َتٜأٖمَش؟  َٚ ٍَٜقا ُٕ  ٜأٜف٬ٜأٜف٬: : ٜقا ُٕٜأٝنٛ ٍَ  َػٝهّٛسا؟َػٝهّٛسا؟  َعِبّذاَعِبّذا  ٜأٝنٛ ٍََٜٚقا   َٜٚقِذَٜٚقِذ  ٜأِبٔهٜٞأِبٔهٞ  ٜأ٫ٜأ٫: : َٜٚقا

ٍَ ِْض٢ ٍَٝأ ِْض٢ ٖٞ  ٝأ ًٜ َٖٞع ًٜ ١ًٜٜ  َع ِٝ ٤ً ١ًٜٜاي ِٝ ٤ً ٕٖ  : : اي ٕٖإ٢ ًٞل٢  ٔفٞٔفٞ  إ٢ ًٞل٢َم َٛأ   َم َُ َٛأ ايٖظ َُ ٢ٌ  َٚاِمٔت٬ٔفَٚاِمٔت٬ٔف  اٜ٭ِس ٢اٜ٭ِس ٢ََٚٚ  ايٖظ ِٝ ٤ً ٢ٌاي ِٝ ٤ً َٗاس٢   اي ٖٓ َٗاس٢ َٚاي ٖٓ   إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َٚاي

 :ٔ٘ ِٛٔي ٘ٔ: ٜق ِٛٔي َْٜو  ٜق َٓا  ُطِبَراَْٜوُطِبَرا َٓاٜفٔك ٖٓاس٢   َعَزاَبَعَزاَب  ٜفٔك ٖٓاس٢ اي {{""  اي
22

  

                                                           
 ـ02/01/5102 ػ 0347   ؿبـر  5البسقل ف –اؼبنيا  0
 نخالؽ الن  با الشيخ اب ب اٍل ع  عا شة اهنع هللا يضر 5
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  اآلداة انشاليخ نهضًخنياآلداة انشاليخ نهضًخني
 .... انظروا إىل ابدب ال ايل الرااب    اغببي  

 ي لوػػػم الػػػ وفٌن ا داب الراايػػػة ال اليػػػة، ال وفػػػة  ريػػػد نف  ػػػ دي  ػػػنةغ إف هانػػػت   ػػػن ة
 ػػالة، نو  ػػنة  ػػياـ، نو  ػػنة  ػػي، ني ربػػي  ػػرة نخػػرل، نو عمػػرةغ   ينبغػػب ؽبػػا نف    ػػ  
ذلػػش إ   ذف  ػػريان  ػػ  زوف ػػا، كبػػ  صبي  ػػا نظػػ  نف ذلػػش اب ػػر خا  ػػا زل وفػػة  قػػط، ونف 
ال وج له نف ي     ا يشاد، لف  اغببي  ابعظػم اػاؿ لنػا غػًن ذلػش،  فمػا نف لػش  ػق عنػد 

 دؾ.زوفش   وفش ؽبا  ق عن
 : ال رييفة   ي فد خالؼ علي ا زلنسبة للطر ٌن

 ال وج يسنأذف ال وفػة ا ال رييفػة، و  ال وفػة  سػنأذف الػ وج ا ال رييفػة، و  وبػق  
لػػه  ن  ػػا  ػػ  نداد ال رييفػػة،  ػػال هبػػ ز ؽبػػا نف  سػػنأذنه مصػػياـ  ػػ ر ر يفػػاف  ػػأال غ بنػػه  رييفػػة 

    مل، لف   سنأذنه ا السن  والن ا  .
      ػػػا فديػػػد عر نػػػه لنػػػا السػػػيدة عا شػػػة اهنع هللا يضر، ننػػػه  ػػػ  زب  ا  ر ػػػ ؿ مل  أعطػػػ

الػػػذوؽ السػػػديد وابدب الر ػػػيد لػػػ ايدة اغبػػػ  مػػػٌن الػػػ وفٌنغ نف يسػػػنأذرا إذا نراد نف يػػػ دي 
، يسػػػنأذرا وييفػػػح ؽبػػػا ا خنيػػػار،  لػػػم يقػػػ  ؽبػػػا م ػػػد إذنػػػش ن   ػػػ ؼ ن  ػػػ  هػػػذا   لػػػة هلل 

ْٔٞ  َعا٥َٔؼ١َٝعا٥َٔؼ١ٝ  َٜاَٜا  }}ريد، م  يق ؿ: ويرته ا وي     ا ي ْٔٞا٥َِز  ...  وو{{ٔيَشٚبٞ ٔيَشٚبٞ   ٜأَتَعٖبُذٜأَتَعٖبُذ  ٔيٞؤيٞو  ا٥َِز
 وكب  نريد نف يف ف اغب  مٌن اؼب  نٌن وابزواج هبذت الفي ية.

 وا رواية نخرل لللديث:
{{  ِٖ ُِٖث ُٙ  ُث َُٙجا٤َ ٍْ  َجا٤َ ٍْٔب٬ َٕو  ََاََا  َبِعَذَبِعَذ  ٔب٬ َٕوٜأٖر َِو  ٜأٖر َِوٜفَظ٤ً ُٖا  ٜفَظ٤ً ًٜ ُٖاٜف ًٜ ُٙ  ٜف َُٙسآ ٍَ  َِٜبٔهٞوَِٜبٔهٞو  َسآ ٍَٜقا ٍَ  َٜاَٜا: : ٜقا ٍََسُطٛ   َٜٚقِذَٜٚقِذ  َتِبٔهَٞتِبٔهٞ  ٘ٔو٘ٔواي٤ًاي٤ً  َسُطٛ

ُ٘  ٜلٜفَشٜلٜفَش ٤ً ُ٘اي ٤ً َّ  ََاََا  ٜيٜوٜيٜو  اي ََّتٜكٖذ ِٔ  َتٜكٖذ َِٔٔ ِْٔبٜو  َٔ ِْٔبٜوَر ََا  َر ََاَٚ ٍَ. . َتٜأٖمَشَتٜأٖمَش  َٚ ٍَٜقا ََا: : ٜقا ََاَٚ ِْض٢ٜيِت  َٜٚقِذَٜٚقِذ  ٜأِبٔهٞوٜأِبٔهٞو  ٫٫  ٔيٞٔيٞ  َٚ ِْض٢ٜيِتٝأ ٖٞ  ٝأ ًٜ َٖٞع ًٜ   َع

١ًٜٜ ِٝ ٤ً ١ًٜٜاي ِٝ ٤ً ٕٖ    ::اي ٕٖإ٢ ًٞل٢  ٔفٞٔفٞ  إ٢ ًٞل٢َم َٛأ   َم َُ َٛأ ايٖظ َُ ٢ٌ  َٚاِمٔت٬ٔفَٚاِمٔت٬ٔف  َٚاٜ٭ِس ٢َٚاٜ٭ِس ٢  ايٖظ ِٝ ٤ً ٢ٌاي ِٝ ٤ً َٗاس٢   اي ٖٓ َٗاس٢ َٚاي ٖٓ ٌْ  اٯ١ٜواٯ١ٜو  َٚاي ِٜ ٌَْٚ ِٜ َٚ  ِٔ َُ ِٔٔي َُ   ٔي

َٖاوقٜٜق َٖاوَشٜأ ِٖ  َشٜأ ُِٖث ِِ  ُث ِِٜي َٗا   ََٜتٜفه٤ِشََٜتٜفه٤ِش  ٜي َٗا ٔفٝ {{ٔفٝ
33
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   دنمه الدا م وعادا ه اؼبننام ة ارادهتا هػ      وات ن وؿ  ذت ا ايت ف   الن  
ليلة، وهاف اياـ اللي  عليػه  ػرضغ بف مل ن ػرت مقيػاـ الليػ ، لفػ  ا مدايػة اب ػر هػاف   لػة: 

                              د  ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه مل عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: اإل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد(75و 
                                     )   أ بان القياـ  رض. واؼب  

 ػػنة  هػػم عػػدد ال ػػرا ض الػػيت علينػػا ا الصػػالة؟ طبسػػة  ػػرا ض، وعلػػن ر ػػ ؿ مل 
 ػػه  يوػػ  عليػػه نف يلػػـ  ن سػػه  ػػرا ضغ بف ايػػاـ الليػػ  عليػػه  ػػرض، والػػذي يريػػد نف يفػػ ف  

  وي فػػ  علػػن ن سػػه ايػػاـ الليػػ غ لفػػب يفػػ ف   ػػه:                                  
                                        ليهنع هللا يضر هل م، لفػ  الطا  ػة الػيت  ريػد  اؼب   (51و

  مد نف يف ف ؽبم نصي     اياـ اللي ،.نف  ف ف   ش   ال
إذا ذب ػػ  لقيػػاـ الليػػ ، والػػذي يػػروي  ػػذت الروايػػة  ػػيد  عبػػد مل مػػ  عبػػاس   فػػاف 

َِٓ  }} ه الن  دعا لر ب مل عن ما الذي  َِٓايًٗ ُ٘  ايًٗ ِٗ ُٜ٘فكٔٓ ِٗ ٢ٔ  يفيف  ٜفكٔٓ ِٜ ٢ٔايذٔٓ ِٜ ُ٘   ايذٔٓ ُِر ًٓٔ ُ٘ َٚع ُِر ًٓٔ ٌَ   َٚع ٌَ ايتَٓأٜٚر {{  ايتَٓأٜٚر
وهػاف  ،3

، وهػاف يريػد نف ي لػم  ػاذا هػاف ديػ  مل  غًن ا، ولف  يريد نف يػن لم هػ   ػا ا و ػ ه  ػ  
ػا خالنػه السػيدة  يم نػة منػت اغبػارث اهنع هللا يضر،  ي    الن   ا الليػ ، و يفػرة النػ  هػاف  ن وف 

نف نميػت عنػدهما    اننظر إىل نف ن ت ليلن ا  ا نأذرا وااؿ ؽبا: ا نأذٍل يل    ر ػ ؿ مل
رة عػػ   وػػرة وا ػػدة وا ػػ ة وا نخر ػػا  ػػنارة عبػػا ا  لػػش الليلػػة، وميػػ ت زوفػػات النػػ  

 ػػدخ  ال وفػػة لنغػػًن  المسػػ ا نو لنػػدخر  ػػيم ا ؽبػػا نو ليفػػي   ا، واليفػػيك الػػذي أيي هبلػػهنع هللا يضر ا 
الغر ػػة، ومل يفػػ   نػػاؾ غر ػػة فلػػ س نو غر ػػة نػػـ  لفن ػػا غر ػػة وا ػػدة،  الػػذي يريػػد نف ينػػاـ 

  ػ  امػ  نخن ػا ولػيهنع هللا يضر غريب ػا، وزوفنػه،  عندت، يناـ ا ن هنع هللا يضر اؼبفاف الذي  يه  يفرة النػ  
و   مل يف  ذا ب ػا للنػـ    ػ  يقػظ زلليػ غ لفػ  لي ػرؼ  ػاذا ي  ػ  النػ غ لفػب يػن لم وي مػ  

  مق ؿ مل:                                 اب  اب(50و. 
ولػيهنع هللا يضر ن   ػا ، ني  ـ،  يق ؿ  يد  عبد مل مػ  عبػاس ر ػب مل عن مػا:  ا ػطوح 

  عميق ػػا، بف مل و ػػك ن  ػػه ونػػـ  ن ػػلامه:                            الػػذارايت(07و 
إ ا اا مٌن مٌن يدي مل، نو   مٌن يذهروف مل فػ  ا عػالت،  ػ  اؼبفػاف الػذي ينػا  ف عليػه 

 يريػد نف يػراح، يريػد نف يقػـ      هالسػرير الػذي مػه  ػ ؾ، ينقلػ  عليػه   يريػد نف ينػاـ و 
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 :  الليػػػػ  ؼبنافػػػػاة اغبػػػػب القيػػػػـ                         ػػػػراح  السػػػػودة(02و   
.... بف البػػاؿ  شػػغ ؿ زل ا ػػد للنػػـ  علػػن  ػػذا ال ػػراش  ػػ  ولػػ  هػػاف إ ػػنربؽ نو غًن ػػا، 

ا  قػاـ عبػادت  ؿ إ  إذا ناا ػه مل و  ي نأ للرف   ػن م  ػاؿ، و  يػروؽ لػه زاؼبن اؿ ... 
غ بنػػه مػػذلش ي ػػرؼ نف الػػذاهري  الشػػاهري  القػػا مٌن الػػراه ٌن السػػافدي  هلل رب ال ػػاؼبٌن 

  ي اك مػٌن يديػه ا فػنان الظػالـ إ   ػ  ا ػط ات ون بػه  ػ  اباػ اـ،  مل وببه، بف مل 
 ؿ فسػػ ،  يسػػمح ابذاف ويقػػف يلقػػب علػػي م الن ػػاس، ويفػػ ف علػػي م الػػ خم وال  لفػػ  البػػاا
ا وايا  ا.!!!    ال اتنننظر اليال  ، لف     د رفاؿ يبين ف عند رهبم  ود 

 : ااؿ ام  عباس
ِٜٝكٜغو  }} ِٜٝكٜغوٜفاِطَت ٖٜٛىو  ٜفاِطَت ٖٜٛىوٜفَتَظ َٖٛكٜأو  ٜفَتَظ َٖٛكٜأوََٚت َٛ  ََٚت ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ٍُ ٍَُٜٝكٛ ٕٖ    ::َٜٝكٛ ٕٖإ٢ ًٞل٢  ٔفٞٔفٞ  إ٢ ًٞل٢َم َٛأ   َم َُ َٛأ ايٖظ َُ   َٚاٜ٭ِس ٢َٚاٜ٭ِس ٢  ايٖظ

٢ٌ  َٚاِمٔت٬ٔفَٚاِمٔت٬ٔف ِٝ ٤ً ٢ٌاي ِٝ ٤ً َٗاس٢  اي ٖٓ َٗاس٢َٚاي ٖٓ َِ  َذٖت٢َذٖت٢  اٯَٜأ اٯَٜأ   ٤ٔٔ٤َُٖ٪٫َُٖ٪٫  ٜفٜكَشٜأٜفٜكَشٜأ  اٜ٭ٞيَبأب اٜ٭ٞيَبأب   ٝ٭ٚٔيٞٝ٭ٚٔيٞ  ٯَٜإ ٯَٜإ   َٚاي ََِمَت   َمَت

ِٖ  ايٗظَٛس٠ٜوايٗظَٛس٠ٜو ُِٖث َّ  ُث َّٜقا ٢٤ً  ٜقا ـَ ٢٤ًٜف ـَ ٢ٔ  ٜف ِٝ ٢َٔسٞنَعَت ِٝ ٍَ  َسٞنَعَت ٍَٜفٜأٜطا َُاو  ٜفٜأٜطا ٢ٗ َُاؤفٝ ٢ٗ َّو  ٔفٝ َٝا َّواٞئك َٝا ِٖ  َٚايٗظُحَٛدوَٚايٗظُحَٛدو  َٚايٗشٝنَٛعوَٚايٗشٝنَٛعو  اٞئك ُِٖث   ُث

ـََشَف ِْ ـََشَفا ِْ َّ  ا َٓا َّٜف َٓا ِٖ  َْٜفَخوَْٜفَخو  َذٖت٢َذٖت٢  ٜف ُِٖث ٌَ  ُث ٌَٜفَع ًٜاَث  َرٔيٜوَرٔيٜو  ٜفَع ًٜاَثَث ٌٖ  َعإ َعإ َسٜنَسٜن  ٔطٖتٔطٖت  ََٖشإ وََٖشإ و  َث ٌٖٝن   َِٜظَتاٝىوَِٜظَتاٝىو  َرٔيٜووَرٔيٜوو  ٝن

َٖٛكٝأو ََٜت َٖٛكٝأوَٚ ََٜت َٜٞكَشٝأ  َٚ َٜٞكَشٝأَٚ ِٖ  اٯَٜأ واٯَٜأ و  ٤ٔٔ٤َُٖ٪٫َُٖ٪٫  َٚ ُِٖث َِٚتَش  ُث َِٚتَشٜأ َٕ  ٕثوٕثؤبَث٬ٔبَث٬  ٜأ َٕٜفٜأٖر ُٕ  ٜفٜأٖر َُُ٪ٚر ُٕاٞي َُُ٪ٚر ـ٬ٖ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜفَخَشَدٜفَخَشَد  اٞي ـ٬ٖاي   ٠ٔو٠ٔواي

َٛ ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ٍُ ٍَُٜٝكٛ ِٖ: : َٜٝكٛ ُٗ ِٖاي٤ً ُٗ ٤ً ٌِ  اي ٌِاِجَع ًٞٔبٞ  ٔفٞٔفٞ  اِجَع ًٞٔبٜٞق ٌِ  ُّْٛساوُّْٛساو  ٔيَظأْٞٔيَظأْٞ  َٚٔفَٞٚٔفٞ  ُّْٛساوُّْٛساو  ٜق ٌَِٚاِجَع ُِٔعٞ  ٔفٞٔفٞ  َٚاِجَع ُِٔعَٞط   ووُّْٛساُّْٛسا  َط

ٌِ ٌَِٚاِجَع ـَش٢ٟ  ٔفٞٔفٞ  َٚاِجَع ـَش٢َٟب ٌِ  ُّْٛساوُّْٛساو  َب ٌَِٚاِجَع ِٔ  َٚاِجَع َِٔٔ ًٞٔفٞ  َٔ ًٞٔفَٞم ِٔ  ُّْٛساوُّْٛساو  َم َٔ َِٚٔ َٔ َٚ  َٞٔ ََا َٜٔٞأ ََا ٌِ  ُّْٛساوُّْٛساو  ٜأ ٌَِٚاِجَع ِٔ  َٚاِجَع َِٔٔ ِٛٔقٞ  َٔ ِٛٔقٜٞف   ٜف

ِٔ  ُّْٛساوُّْٛساو َٔ َِٚٔ َٔ ِٖ  ُّْٛساوُّْٛساو  َتِرٔتَٞتِرٔتٞ  َٚ ُٗ ِٖاي٤ً ُٗ ٓٔٞ  اي٤ً ٔٛ ٜٓٔٞأِع ٔٛ {{  ُّْٛساُّْٛسا  ٜأِع
55

  

ا،  ػػدا م ا عنػػد ا هػػاف يريػػد ايػػاـ الليػػ  ين  ػػأ، د  ومل يػػرتؾ النػػ    ػػذت الفي يػػة نمػػد 
إىل السػػماد ويقػػرن  ػػذت ا ايت إىل آخر ػػا، وم ػػد ذلػػش يػػدع  مػػدعاد القيػػاـ الػػ ارد عػػ   ينظػػر

 ، د يبدن ا  الة القياـ. يفر ه 
هػػاف  ػػديب ا لػػنالوة  ػػذت ا ايت ا هػػ  ليلػػة  ػػح النػػدمر والن فػػر    سػػيد  ر ػػ ؿ مل 

 .ؿ علن مل والنظر وا عنبار، و ذا ي طينا    ر ا للطريق الصليان للم  نٌن ا اإلابا

                                                           
  ليان  سلم ع  ام  عباس ر ب مل عن ما 2
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  انؼجبداد انمهجيخانؼجبداد انمهجيخ
له نم اب ارمه ويبنلػه عطػاايتغ  الذي يريد نف يقب  علن مل ويناؿ ر ات وي نان مل 

،   ناؾ عديد  ػ  ال بػادات، ه ال مد نف يسًن علن  ذا اؼبن ي الذي و  ه مل ا آايت هنام
 ة  أ  اغبي.عبادات البية، وعبادات  الية  أ  ال هاة، وعبادات فسمانية و الي

 .ال بادات القلبية نوؽبا النية
 :وليهنع هللا يضر علن ال م  ااؿ ... والأ اب وابفر وبدد علن النية 

َُا  }} َْٓ َُاإ٢ َْٓ ٍُ  إ٢ َُا ٍُاٜ٭ِع َُا َٝٓأ و  اٜ٭ِع ٓٔٓ َٝٓأ ؤباي ٓٔٓ َُا  ٔباي َْٓ َُاَٚإ٢ َْٓ ٢ٌٓ  َٚإ٢ ٢ٌٓٔيٝه َِش٣٨٢  ٔيٝه َِش٣٨٢ا ٣َٛو  ََاََا  ا ٣َٛوَْ َْ  ِٔ َُ ِٜٔف َُ ُ٘  ٜناَِْتٜناَِْت  ٜف ُِٖ٘ٔحَشُت   اهلٔلاهلٔل  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ِٖٔحَشُت

٘ٔو ٘ٔوََٚسُطٛٔي ُ٘  ََٚسُطٛٔي ٢ِٗحَشُت ُٜ٘ف ٢ِٗحَشُت ٘ٔوََٚسُطََٚسُط  اهلٔلاهلٔل  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜف ٘ٔوٛٔي ِٔ  ٛٔي ََ َِٚٔ ََ ُ٘  ٜناَِْتٜناَِْت  َٚ ُِٖ٘ٔحَشُت َٝا  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ِٖٔحَشُت ِْ َٝاُد ِْ َٗاو  ُد ـُٔٝب َٗاوُٜ ـُٔٝب ُٜ  ِٚ ِٜٚأ   إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜأ

ََِشٜأ٠ٕ ََِشٜأ٠ٕا َٗاو  ا ِٓٔهُر َٗاوَٜ ِٓٔهُر َٜ  ُ٘ ٢ِٗحَشُت ُٜ٘ف ٢ِٗحَشُت ٘ٔ  َٖاَجَشَٖاَجَش  ََاََا  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜف ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ   66{{  إ٢ٜي

إىل النصػػدؽغ   ػػا ا خػػنالؼ؟ ا خػػنالؼ ا النيػػة اؼب ف ػػة لػػرب الربيػػة، دعػػا النػػ  
 :   واد رف   لك در م، وفاد رف  مدر م،  قاؿ 

٣ِو   }} َٖ َٔا١ٜ٥َ ٜأٞئف ٔدِس  ِْ َٖ ٣ِو َطَبَل ٔدِس َٖ َٔا١ٜ٥َ ٜأٞئف ٔدِس  ِْ َٖ َِٝف؟: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛاَطَبَل ٔدِس َِٝف؟َٜٚن ٍَ  َٜٚن ٍَٜقا ـَٖذَم ٜقا ٢ٕ ٜفَت َُا َٖ ٣ٌ ٔدِس َٕ ٔيَشُج ـَٖذَم :ٜنا ٢ٕ ٜفَت َُا َٖ ٣ٌ ٔدِس َٕ ٔيَشُج :ٜنا

ُٔا١ٔ٥َ ٜأٞيٕف ٘ٔ ٔب ََأي ِٔ ُعِش ٢  َٔ ـَٖذَم  ٍْ ٜفَت ََا  ٣ٌ َٕ ٔيَشُج َٜٚنا َُاو  ٖٔ ُٔا١ٔ٥َ ٜأٞيٕفٔبٜأَذٔذ ٘ٔ ٔب ََأي ِٔ ُعِش ٢  َٔ ـَٖذَم  ٍْ ٜفَت ََا  ٣ٌ َٕ ٔيَشُج َٜٚنا َُاو  ٖٔ {{ٔبٜأَذٔذ
77

  

ما  رص اإلنساف علػن ابعماؿ مدونه    ؼباذا؟! زلنيوة،  ال م  الذي   يقب  مل 
  اػبشػػػ ع مظػػػا رت ا ره عػػػه و ػػػو دت ووا  ػػػه  ػػػ  اإلخػػػالص:                 

 و ا  فاف اإلخالص؟  فانه القل . غا ر(03و
الصػالة الػيت  ػد  ا مل وناػىن علي ػا ا هنامػه، وناػىن علػن  اعلي ػا، ن ػم الػذي  يقػرنوف 

    السو د رمح  اعة والره ع رمح  اعة؟  ، لفنه اػاؿ:ا الره ة ف د ا    القرآف وهب ل ف 
                                           )ما ؿب  اػبش ع؟  ػ   واؼب  ن ف 

 :نو ل ا ا اغبديث القل  نـ اعبسم؟ م  القل ، و يفرة الن  

                                                           
 .    ديث عمر  ، و ديث النيات  ن ق عليهع  عمر م  اػبطاب اعبا ح اؼبسند:  2
  ن  النسا ب و سند نضبد ع  نا  ريرة ق 7
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٘ٔ عٓذَا عٓذَا   }} ٍُ اي٤ً ـََش َسُطٛ ٘ٔ ٜأِب ٤ً ٍُ اي ـََش َسُطٛ َُٜج٬ُج٬سََس  ٜأِب  َٜ ـ٬ٖ  ٘ٔ ٔفٞ اي َٝٔت ًِٔر ـ٬ِٖعَبُث ٔب ٘ٔ ٔفٞ اي َٝٔت ًِٔر ٍَ:ِعَبُث ٔب ٍَ:٠ٔو ٜفٜكا ِٛ   ٠ٔو ٜفٜكا ًٜ ََٖزا ٜف َٖا  ِٛ " ٜأ ًٜ ََٖزا ٜف َٖا  " ٜأ

ُ٘ َٛاس٢ُذ ُ٘ ٜيَخَؼَعِت َج ًُٞب َُ٘مَؼَع ٜق َٛاس٢ُذ ُ٘ ٜيَخَؼَعِت َج ًُٞب {{""  َمَؼَع ٜق
88

  

 ال بػػػػػادات القلبيػػػػػة  ػػػػػب اب ػػػػػاس ابوؿ لنصػػػػػليان ال بػػػػػادات الظا ريػػػػػة واغبرهػػػػػات 
  اعبسػػػمانية، و ػػػب الػػػيت هبػػػا  ػػػْنان مل وعطػػػاايت فػػػ  ا عػػػالت:                          

                         ابن اؿ(71و 

  ػجبدح انزفكشػجبدح انزفكش
نوؿ  ػػذت ال بػػادات القلبيػػة، والػػذي ي ػػنان نرفػػاد القلػػ  للم ا ػػ  الرزنيػػة وابلطػػاؼ 

 أػػ  مػػداايت ابنبيػػاد، هػػاف  اػب يػػة ال ليػػة، عبػػادة الن فػػر، ولػػذلش هانػػت مدايػػة ر ػػ ؿ مل 
 رج إىل غار  راد ويقك ن ا ه وينظر إىل السماد وين فر.ىب

  يد  إمرا يم  اذا هانت عباد ه؟
، و ػػرة إىل القمػػر، و ػػرة إىل الشػػمهنع هللا يضر، وعنػػد ا  هػػاف ينظػػر إىل السػػماد،  ػػرة إىل النوػػـ 

 :  مسل ػػ وس اإليبػػاف و قيقػػة  قػػاـ رب ال ػػاؼبٌن  وفػػد م هل ػػم آ لػػٌن عرو ػػه مل       
                                             ابن اـ(72و. 

  هبػا ا هنػاب مل واػػاؿ:  و ػذت ال بػادات ن ػػر  مل                          
                              د نف يف ف لش نصي     الن فر. ال م  بأ(32و 

  يم  ن فر؟
    فر ا ن سش وا ا  اؽ:                                             

          نأه :   صلت(24و                         نمشب نو  ره :  عبهنع هللا يضر(53و   
                                                              

                                                         )والغا ية . 
عات الػػيت   لػػه، وا النف ينػػات اػبلقيػػة اإلؽبيػػة الػػيت  ػػاؼب    دا ػػم الن فػػًن ا اؼبصػػن  

                                                           
  سند زيد ع  علب م  نا طال  ق 7
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   يه وليهنع هللا يضر ؽبا  أي  و   بيه:  ن رد ا مل                        الذارايت(50و. 
 اإلنسػػػػػاف الػػػػػذي   ين فػػػػػر ا ابهػػػػػ اف، و  ين فػػػػػر ا ن سػػػػػه يػػػػػدخ  ا اػػػػػ ؿ مل:

                                                              ي  ك(012و 
   م يبش ف ا  ٌن وغا لٌن و  مٌن!!  فيك هب  نف نسًن؟

                               مػػػػد نف  نظػػػػر م ػػػػٌن   لمػػػػت  يػػػػ نهنع هللا يضر(010و  
غ ... وفسػػم اانػػدي حبيفػػرة النػػ  ال ػػد ف ..... لػػرضب والػػ   ش شػػح دبلبػػة ا .... زإليبػػاف

ا البػػػش، ويب ػػػد الشػػػ اغ  الن سػػػية واؽبػػػ افهنع هللا يضر الشػػػيطانية  لفػػػب هب ػػػ  ننػػػ ار القػػػرآف  ػػػنألب
والش  ات الدنية هل ا ع  البش، وهب   القل  ـبلص ػا، وىبشػح ووبيفػر ا هػ  اب ػ اؿ مػٌن 

 .يدي رب الربية 

                            : 
؟ بنػه  ػبلانه وملَ ذهر مل السم ات وابرض،  ح نف اإلنساف  يه عوا   اغبناف اؼبناف 

  ااؿ ا القرآف:                                                  
       خلػػػػق السػػػػم ات وابرض و ػػػػا  ي مػػػػا  ػػػػ  عػػػػرب للبشػػػػر نهػػػػرب  ػػػػ  خلػػػػق  غػػػػا ر(27و

 .اإلنسافغ بف  ي ا إمداع  نح مل 
ا هنامػه اؼببػارؾ الفػرَل، الػذي  وعلينا نف نشرح الطريقة السديدة اليت مي ن ا لنػا مل 

بلبػاب، ن ػلاب ال قػ ؿ السػديدة واب فػار الر ػيدة ينظر ا  ػذت ا ايت يصػبان  ػ  نويل ا
 مه إليه. الذي   دا م مل 

والرف  اعبسْلَك ا الباديػة، لػ  نهر ػه مل زلن فػر ي نػدي إىل مل،  قػد ورد ا اباػر نف 
 ،الب رة  دؿ علػن الب ػًنرف  هاف  سنلق علن ظ رت ا الصلراد، ونظر إىل السماد  قاؿ: وو

، ن   دؿ علن ال ليم اػببػًن ،ونرض ذات  واج ، سماد ذات نمراج ،اؼبسًن وابار يدؿ علن
 : اؼب     طال  م بادة الن فر والذي يق ؿ  يه  ن  د نف لش رز  خالق ا((
ِْٝش  َطاَع١َٕطاَع١ٕ  َتٜفه٥ُشَتٜفه٥ُش  }} ِْٝشَم ِٔ  َم َِٔٔ ١َٕٓ  ٔعَباَد٠ٔٔعَباَد٠ٔ  َٔ ١ََٕٓط {{  َط

99
  

                                                           
 هاٍلال  ا د اجملم عة للش   5



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 آل ػًشاٌيٍ سٌسح ( 095: 091اآليبد )رفسري  (  045 ) : ينبصل أًىل األنجبة                                         01

 ؼباذا ؟
ىل اليقػػٌنغ   ينلػػ ؿ بنػػه يػػ دي إىل اليقػػٌن، و ػػ  اؼبطلػػ ب، بنػػه إذا و ػػ  اإلنسػػاف إ

إيبانػػه، و  ين لػػ ؿ هيانػػه، و   ػػ ار  يػػه اباػػدار إذا  الػػت عليػػه ا  ػػذت الػػدارغ بنػػه ي لػػم علػػم 
ت ووبروهػه  ػ  ال ا ػد الق ػار  ، و ػ  نويل زل بػد  ػ  ن سػه، وىبنػار لػه اليقٌن نف الذي يسػًنو

 طريق الن فر زليقٌن... ه   ذا أيي ع   اب يف  ا دنيات، وابهـر له يـ  لقاد مل 

  ركش اهلل ًآثبسهركش اهلل ًآثبسه
 م د  ذا الن فر يبدن يذهر مل:

                 : 
علن ه  ن  اؽبم،  ا ي ا يذهر مل، فالس ا يذهر مل،   م ا يذهر مل، بف ه  ال بادات 

ػػا للقبلػػة نو ا نو ػػاع   ينػػات، إ و ذهػػر مل ؽبػػا نواػػات، وؽبػػا   اينػػات، وؽبػػ ،   وبنػػاج اذبا  
 نو اع ا   ينة،  ليهنع هللا يضر  ناؾ عذر ؼب   رؾ الذهر.

اغ بنػػػه عنػػػد ا   ػػػ  الشػػػلنات والف ػػػرزد الػػػيت أتي للوسػػػاف انن ػػػت عنػػػد الػػػذهر؟! نمػػػد 
ينلدث  ح الناسغ ينفلم  اعات و اعات، و  يب  و  يف ،  يو  نف يفػ ف نوىل مػذلش 

إذا ذهػر مل علػػن صبيػح ن يانػهغ  ػػ ا القلػ ، وط ػرت الػػن هنع هللا يضر،  ػإذا   فػػر ....  ر مل ذهػ
 نة، نو ع   شا دة، و ذا   فر آخر..م د ذلشغ  يف ف ع    اي

              ::  

 :                 ولذلش ىباط  مل خطاب عياف: 
،   م يروف ن ياد نخرل غًن اليت نرا ا،   م يروف ابهػ اف اا مػة دبفػ ف ابهػ اف 

  نو يػػػػػػروف نػػػػػػ ر مل الػػػػػػذي ذهػػػػػػرت ا القػػػػػػرآف، والسػػػػػػاري ا هػػػػػػ  ذرات ابهػػػػػػ اف:       
              الن ر(42و. 

ذهػر دا ػم  ػح مل، وهػاف يبشػب ونر ػات، هػاف ا  الػة   يدي نمػ  اغبسػ  الشػاذيل 
ا الربيػػػة،  قػػػاؿ: نخػػػذٍل اغبػػػاؿ  رنيػػػت هػػػ  ذرات الر ػػػ  نػػػ ر ا، ونراد مل نف يػػػردت إىل  قػػػاـ 
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 ال ب ديػػة، اػػاؿ:  أخػػذٍل  صػػر البػػ ؿ،  ػػا رتت هيػػك ن بػػ ؿ علػػن الر ػػ  و ػػ  نػػ ر،  قلػػت:
 ن ديػت  لػ  اي رب ا و  عين  ذا اؼبش دغ لفب نعػي   أػ  النػاس، اغبيػاة الطبي يػة، اػاؿ: 

 ػػألننا مفػػ  ننبيا نػػا ون ػػ يا ناغ  ػػا  وبنػػاؾ، ولفػػ   ػػلنا نف نق يػػش،  سػػألت مل نف يقػػ يينغ 
 ق اٍل  نظرت زل ينٌن، ورنيت اؼبش دي ، عٌن الرنس  رل الر   والرتاب، وعػٌن القلػ   ػري 

 . ا  يه    زط  الن ر الذي ف له  يه رب ابرزب 
رمنا  ا خلقػت            و شا دة:  و ذا اؼبقاـ ال ايلغ  قاـ خطاب

، نطل ػػه مل علػػن  فمػػة خلػػق الفا نػػاتغ   ػػرؼ ننػػه   ي فػػد  ػػبد ا   ػػذا الػػذي نػػرات زطػػال 
ال فػػ د خلػػق إ  غبفمػػة عاليػػة، ابػػ  نف يػػدره ا عا ػػة البشػػر، لفػػ  يػػدره ا  ػػ  عل مػػه خػػالق 

 :  الق ل والقدر                                          و بان مل  الف ك(22و
ػػاغ بنػػه رنل نف ال   ػػاؿ ؼبػػا يريػػد ا هػػ  الفػػ ف عاليػػه ودانيػػه  ػػ  اغبميػػد اجمليػػد   سػػبيل ا و قديس 

 اظبح إليه ،  :و   يق ؿ                                   ي نهنع هللا يضر(55و. 
عنػػد ا ينظػػر اإلنسػػاف ا ن سػػه،  ػػ  الػػذي يسػػًن  ووبرهنػػا؟  ػػ  الػػذي وبػػرؾ اب ػػامح؟ 
و   الذي وبرؾ ال ٌن؟ و   الػذي يسػمح ابذف؟ و ػ  الػذي وبػرؾ اللسػاف مفلمػات      ػة 
للسػػا  ٌن؟ و ػػ  الػػذي ي  ػػ  اللسػػاف زلقلػػ غ ليليفػػر  يػػه الفػػالـ الػػذي ي بطػػه وين لػػه رب 

 .غًن اإلنساف إمبا  ب ميد اغبناف اؼبناف ال اؼبٌن؟ ه   رهات اإلنساف و 

  دػبء أًيل األنجبةدػبء أًيل األنجبة
           : 

و ػػب  ر اغبوػػاب،  ػػأل ا مل نف   يػػ ا  م  ي ػػاغ  يلوبػػ ا عػػ   ػػذت اؼبشػػا د، نو  ر 
الصدود  يوػد ا ن سػه  ػدود ا عػ  طاعػة مل وعػ  ذهػر مل، نو  ر الب ػد  يوػد ن سػه سبيػ  

 ا م ا إىل الب د ع  طريق مل وع   رع مل و ن ي مل.د
دو  ػا نف   ي ر ػ م ؽبػا،   ذت النار اليت وبػرص اؼبقرمػ ف والصػاغب ف نف يسػأل ا مل 

 م  ب بامه نصب ٌن نف   يػدخل م  ػذت النػار، ونف هب ل ػم  ػ   ن ا  ر ا خرة،  إف مل 
 ل اؼبٌن.ن   اعبنة  ح ابمرار، إف  اد مل رب ا
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                             : 
الظاؼب ف الذي  يظلم ف اػبلق، نو يظلم ف نن سػ م، مل هبػدوا  نا ػر ا يػدا ح عػن م يػـ  

 .، د نارووا م يف  مل علي م هبذا الن  الفرَل لقاد اغبق 
               ؟      

 :      الن         وم د نف ناػروا زإليبػاف دعػ ا مل :زلغ ػراف 
                     ات؟ وؼبػػاذا هرر ػػا؟  ػػا الػػذن ب؟ و ػػا السػػيم

الذن ب   ين الفبا ر، والسيمات   ين الصغا ر، نريد نف  غ ر الفبػا ر، و سػرت الصػغا ر،  ػ  
الػػذي  مػػرووا دبػػا                نػػ ب علينػػا   مػػة نصػػ   ا، و ػػأل ت  سػػ  اػبنػػاـ:

  عا ػػػػػػدوا مل عليػػػػػػه ودخلػػػػػػ ا ا اػػػػػػ ؿ مل  بػػػػػػارؾ و  ػػػػػػايل:                         
              اب  اب(54و. 

                                  ::  

علػػن لسػػاف ر ػػله، ومل   ىبلػػك  ا ا خػػرة  ػػا وعػػد م مػػه طلبػػ ا نف ي طػػي م مل 
 اؼبي اد، ىبلك ال عيد، لفنه   ىبلك ال عد.

  مد نف ي ب مه لنا و  ىبل ه، لف  ال عيػد الػذي   ال عد الذي وعد  مه    هر ه 
ي    هػذا يػدخ  ف ػنم، نو الػذي ي  ػ  هػذا يػدخ   ػقر، ىبل ػه اغبميػد اجمليػد الفػرَل اؼببػد  

  نٌن ويبل  عن م الس د م يفله وهر ه وف دت، ويػدخل م ا رضبنػه اؼب يدغ بنه وب  عبادت اؼب
 .علن الدواـ  بلانه و  ايل، و ذت    الص ات ال ظمن هلل 

  اسى اهلل األػظىاسى اهلل األػظى
طبػػهنع هللا يضر  ػػرات،       ػػ  د القػػـ  لػػ  نظػػر  إىل  ػػذت ا يػػة قبػػد نرػػم  دوا مل مفلمػػة 

زايدة ا اليفػػػراعة والنبنػػػ  وا فن ػػػاد إىل مل، ؼبػػػاذا هلمػػػة ورمنػػػا( زلنلديػػػد؟ اػػػد يقػػػ ؿ اا ػػػ : 
و ذا  ليان بف الدعاد إىل مل وبناج إىل زايدة ا النيفػرع وزايدة النبنػ  وزايدة ا من ػاؿ إىل 

 ملغ ليقب  مل علن الداعب ويسنوي  له.
، نؽبمػػه مل ا  ػػذا اؼبقػػاـ اػػ    هريب ػػا  قػػاؿ:  ػػ  دعػػا غػػًن نف اإل ػػاـ ف  ػػر الصػػادؽ 
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وااؿ ورمنا( طبهنع هللا يضر  راتغ ا ػنواب مل لػه دعػادت و قػق لػه رفػادت، وإٍل نرل نف  ػذا   مل
 .        إ م مل ابعظم بف مل ااؿ ؽبم عقب ا: 

 الػػذي يريػػد نف يسػػنوي  لػػه مل ا ني ن ػػر،  ينػػادي مل مفلمػػة ورمنػػا( ويفرر ػػا طبػػهنع هللا يضر 
  ينأخر عنه زإلفامػة ويسػدد  مقل  ـبلص  ادؽ،  إف مل   رات، هما ذهر ا ا ايت،

 له اإل امة، وي و  له ايفاد اغبافةغ بف مل ااؿ  ي م:
                                        . 

 و  ي فػػػػػػػد عمػػػػػػػ   ييفػػػػػػػيح، ولػػػػػػػذلش اػػػػػػػاؿ لنػػػػػػػا مل:.. ! ..ا ػػػػػػػنواب ؽبػػػػػػػم مل 
                              ومل يقػػ  إ و   نيفػػيح نفػػر  ػػ  عمػػ غ بنػػه  (الف ػػك41و

. ولف  ابفر ؼب  ن س  ال م .     فا   نف يف ف اد عم  عمال  ليهنع هللا يضر  قب   
 و ا هي ية إ ساف ال م ؟

 اد نيػػػة، وينشػػػبه  يػػػه عنػػػد ندا ػػػه زغببيػػػ  خػػػًن الربيػػػة، نف ي ديػػػه  خػػػالص الػػػ ، و ػػػ
 بػذلش يفػ ف اػد ندل ال مػ  همػا ينبغػب  ػا داـ  خػالص،  ػال يبغػب مػه النػاس و  الػرايد و  
الشػػ رة و  السػػم ة، وإمبػػا يبغػػب مػػه وفػػه مل، و ػػرط ابػػ ؿ ال مػػ  نف   هبن ػػد اإلنسػػاف  يػػه 

 يػ اف ابػ ؿ ابعمػاؿ  ػل ات  ، بنػه ه مرنيه، ولف  يلنػـ  زلشػرع الػذي ورد عػ   بيبػ
 را و سليما ه عليه.

  ادليبخشًٌ األًنٌٌ ًثٌاهبىادليبخشًٌ األًنٌٌ ًثٌاهبى
                      : 

ػػا ونصػػر ا ونشػػر ا لػػدي  مل ا هػػ  ا  ػػاؽ، ولقػػد هانػػت  وػػرة النػػ    نػػا هنع هللا يضر ا   نل 
 .اؽبورة الرفاؿ النساد طلب ا ؼبا عند مل 

، اهنع هللا يضرنوؿ  ػػ   ػػافر  ػػ  النسػػاد والرفػػاؿ إىل اغببشػػة  ػػيد  عأمػػاف مػػ  ع ػػاف وزوفػػه 
وابنصػار  وهانت ا اؽبورة ابوىل، وم د  رتة عند ا مت   ايح اؼب ا دات مٌن  يفػرة النػ  

 إىل اؼبدينة.ا اؽبورة  ا مي ة ال قبة، نذف ؽبم 
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  سجت َضًل اآليخسجت َضًل اآليخ
وهػاف نهأػر النػاس نؼبػا  وإيػذاد ا  وػرهتم إىل اؼبدينػة  ػب السػيدة نـ  ػلمة وزوف ػا نمػ  

 . لمة اليت  ارت    م د زوفا  لللبي  
زوف ػػا  ػػافر إىل اؼبدينػػة ونر ػػ  يطلب ػػا، وهػػاف لػػه إمػػ   ن ػػا،   رفػػت  ػػب وامن ػػا  ػػح 

 ػذا الغػالـ  ػ  لنػا، وفػاد ن ل ػا واػال ا: هيػك   راػ ف نخيه   افري ،  واد ا  ه واال ا ؽبػا: 
مٌن اإلم  ون هغ وذباذز يد الغالـ    خل  ا هن ه، ونخذت ن له، ونخذ ا ن ل ا، وهاف زوف ػا 

 ا اؼبدينة، و ب ا  فة عند ن ل ا، وإمن ا عند ن   زوف ا، لفب  روف القس ة.
الطػػر ٌن،  أر ػػ ا ن ػػ  زوف ػػا إيل نف   طوػػك علي ػػا ن ػػر  ػػ  ن ػػ  اػػري ،  ػػذ ب ا إىل 

 قال ا ؽبم: نعط ا ؽبا إمن ا ودع  ا  للق م وف ا،  لما  ػافرت إىل اؼبدينػة اؼبنػ رة رنت آايت 
 القرآف  ن ؿ ا اؼب افري  وا ابنصار،  قالت:

ٍَ  َٜاَٜا  }} ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً َُُع  ٫٫  اي٤ً َُُعٜأِط َ٘  ٜأِط ٤ً َ٘اي ٤ً َٓٚظا٤َ  َرٜنَشَرٜنَش  اي َٓٚظا٤َاي ٢ِٗحَش٠ٔ  ٔفٞٔفٞ  اي ٢ِٗحَش٠ٔاٞي ٍَ  اٞي َِْض ٍَٜفٜأ َِْض ُ٘  ٜفٜأ ٤ً ُ٘اي ٤ً ْٚٞ    ::َعاٜي٢َعاٜي٢تََت  اي ْٜٚٞأ   ٫٫  ٜأ

ٌَ  ٝأٔكُٝعٝأٔكُٝع َُ ٌََع َُ ٣ٌ  َع َٔ ٣ٌَعا َٔ ِِ  َعا ِٓٝه َِِٔ ِٓٝه َٔ  ِٔ َِٔٔ ِٚ  َرٜنش٣َرٜنش٣  َٔ ِٜٚأ َِْث٢  ٜأ َِْث٢ٝأ ِِ  ٝأ َِِبِعُلٝه ِٔ  َبِعُلٝه َِٔٔ   َبِعض٣َبِعض٣  َٔ
1010

}}  

  

                           
                              

        

 اعب اد ابوؿ:
             ... :.يغ ر ؽبم مل ذن هبم  

 اعب اد الأاٍل:
                         ... : لػػػػػػػيهنع هللا يضر فنػػػػػػػة
... واػ اب ؽبػم  ػ  عنػد مل ، نفػر ؽبػم ..... ، لف  فنات  ي ا ن ػيم مػال عنػاد.،.،... وا دة

                                                           
 الرت ذي والطرباٍل 01
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 .  وال
 اعب اد الأالث:

 نػػاؾ اػػػ اب آخػػػر ؽبػػػم ا   يػػة مل، وا ذات مل عنػػػد ا ي اف ػػػ ف  يفػػػرة مل فػػػ  ا 
 سػػ ، وعنػػد ا               ار ا خػػرة ا  قػػاـ ال نديػػةعػػالت ا الػػد

 يذ ب ف يف ف ؽبم ا اب آخر  نه:

                     الن مة(75و. 
 :ااؿ 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ٍُ  ََٚتَعاٜي٢ََٚتَعاٜي٢  َتَباَسٜىَتَباَسٜى  اي ٍَُٜٝكٛ ٢ٌ٭ٜٜ٭  َٜٝكٛ ِٖ٢ٌ ِٖ  ١ٖٔٓ ١ٖٔٓاٞيَح ٌَ  َٜاَٜا: : اٞيَح ِٖ ٌَٜأ ِٖ ١ٖٔٓو  ٜأ ١ٖٔٓواٞيَح َٕفٜٜف  اٞيَح ََٕٝٝكٛٝيٛ ِٜٝو: : َٝٝكٛٝيٛ ِٜٝوٜيٖب َٓا  ٜيٖب َٓاَسٖب   َسٖب

ِٜٜوو ِٜٜووََٚطِعَذ ٍُ  ََٚطِعَذ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌِ: : ٜف ٌَِٖ ِِ؟  َٖ ِِ؟َسٔكُٝت َٕ  َسٔكُٝت َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ََا: : ٜف ََاَٚ َٓا  َٚ َٓاٜي َٓا  َٜٚقِذَٜٚقِذ  َِْشَك٢وَِْشَك٢و  ٫٫  ٜي َِٝت ٜٛ َٓاٜأِع َِٝت ٜٛ ِِ  ََاََا  ٜأِع ِِٜي   ُتِعٔ ُتِعٔ   ٜي

ِٔ  ٜأَذّذاٜأَذّذا َِٔٔ ًٞٔكٜوو  َٔ ًٞٔكٜووَم ٍُ  َم َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َْا: : ٜف َْاٜأ ِِ  ٜأ ٛٔٝٝه ِِٝأِع ٛٔٝٝه ٌَ  ٝأِع ٌَٜأٞفَل ِٔ  ٜأٞفَل َِٔٔ ٟٗ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َرٔيٜووَرٔيٜوو  َٔ َٟٜٗٚأ ٤ِٕٞ  َٜٚأ ٤َِٕٞػ ٌُ  َػ ٌُٜأٞفَل   ٜأٞفَل

ِٔ َِٔٔ ٍُ  َرٔيٜو؟َرٔيٜو؟  َٔ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌٗ: : ٜف ٌٗٝأٔذ ِِ  ٝأٔذ ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ْٔٞ  َع َٛا َٛأْٞس٢ِك ِِ  ٜأِطَخٝ ٜأِطَخٝ   ٜف٬ٜف٬  س٢ِك ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ُٙ  َع َُٙبِعَذ {{  ٜأَبّذاٜأَبّذا  َبِعَذ
1111

  

 ...  الر  اف نعلب    اعبناف -

 :والذي نعلب ونهبب    الر  اف -

 ر،ية وفه اغبناف اؼبناف: 

                                     القيا ةو) ... 
 .و ذا    ابهم  وابهـر وابعلن عند مل 

 ....: إذ ا    د اب باب
ينبغب نف ندرس ونذاهر  ا  ػدث ؽبػم  ػ  ن ػداث فسػاـ، و ػح  ن باب ر  ؿ مل 

ذلش مل رب ؿ عقيدهتم، و  اقلت ن    م ع  طاعة مل، و   أاال ا ع  اعب ػاد ا  ػبي  مل، 
 .  م ال م  إلر اد مل وإمبا هاف ه  نب

                                                           
 الب اري و سلم ع  نا   يد اػبدري ق 00
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  سخبل انؼصشسخبل انؼصش
هتػػ ف  -وكبػػ  نػػري اغبيػػاة هل ػػا  ناعػػ  هأػػًنة  -عنػػد ا يػػدرس اإلنسػػاف  ػػذت اب ػػياد 

عليش الص اب، و يسوػر لػش ال  ػ ؿ إىل  قػاـ اليقػٌن ا اإليبػاف مػرب ال ػاؼبٌن، وذب لػش عنػد 
 الشدا د فب    ين ع ع و  ينل ؿ، انظر للرف  الصاا  اذا يق ؿ؟

  عا اٌججهههههبي رس س هههههذ عهههههٓ أر هههههٙبعا اٌججهههههبي رس س هههههذ عهههههٓ أر هههههٙبٚإٚإ

  

  عهههههههههٓ  جٕهههههههههب فهههههههههٟ     ٔزحهههههههههٛيعهههههههههٓ  جٕهههههههههب فهههههههههٟ     ٔزحهههههههههٛي

  ٚ هههههههههٟ اٌطهههههههههّبء ِٕهههههههههسي ثج١ٛرٕهههههههههبٚ هههههههههٟ اٌطهههههههههّبء ِٕهههههههههسي ثج١ٛرٕهههههههههب  

  

  ٚ مههههههههههبئك ا٠٢ههههههههههبد عٕههههههههههب رٕمههههههههههًٚ مههههههههههبئك ا٠٢ههههههههههبد عٕههههههههههب رٕمههههههههههً

  ٚإعا رجٍههههههههههههٝ ثبٌجّههههههههههههـبي  ج١جٕههههههههههههبٚإعا رجٍههههههههههههٝ ثبٌجّههههههههههههـبي  ج١جٕههههههههههههب  

  

  فهههههههٟ ا ١ٌٚهههههههبء فٍٕهههههههب اٌطهههههههراز ا ٚيفهههههههٟ ا ١ٌٚهههههههبء فٍٕهههههههب اٌطهههههههراز ا ٚي

ال  ب اؼبقص د مه اإلؽباـ،     د رفاؿ و  ف دوف و ػا زالػ ا، والرفػاؿ الػذي  ا  ػذا   
 : م اغببي  ال  اف يق ؿ  ي

{{  ِٔ َِٔٔ َٖٔتٞ  ٜأَػٚذٜأَػٚذ  َٔ َٖٔتٞٝأ َٕ  َْاْغَْاْغ  ُذ٘باُذ٘با  ٔيٞٔيٞ  ٝأ ََٕٜٝهُْٛٛ َٛٗد  َبِعٔذَٟبِعٔذٟ  َٜٝهُْٛٛ َٛٗدَٜ َٜ  ِِ ُٖ ِِٜأَذُذ ُٖ ِٛ  ٜأَذُذ ِٜٛي ٘ٔ  َسآَْٔٞسآْٔٞ  ٜي ًٔ ِٖ ٘ٔٔبٜأ ًٔ ِٖ ٘ٔ  ٔبٜأ ََأي َٚٔ٘ ََأي َٚ  }}
1212

  

، د مػػػٌنو  نػػػ لن م و فػػػارم ا ي ػػػين يػػػد ح ن سػػػه و الػػػه وهلػػػه لنظػػػرة  ػػػ  ر ػػػ ؿ مل 
 :  ديث آخر  قاؿ 

ْٚٞ  َٚٔدِدُ َٚٔدِدُ   }} ْٜٚٞأ ْٔ  ٜئكُٝتٜئكُٝت  ٜأ َٛا ْٔإ٢ِم َٛا ٍَ  ٞوٞوإ٢ِم ٍَٜفٜكا ٞٚ  ٜأِؿَراُبٜأِؿَراُب  ٜفٜكا ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب َِٝع: :   اي َٜٚي َِٝعٜأ َٜٚي ُٔ  ٜأ َُِْٔر َْٜو؟  َِْر َٛا َْٜو؟إ٢ِم َٛا ٍَ  إ٢ِم ٍَٜقا : : ٜقا

ِِ ُِْت ِِٜأ ُِْت ِٔ  ٜأِؿَرأبٞوٜأِؿَرأبٞو  ٜأ َِٜٔٚئه ْٔٞ  َٜٚئه َٛا ْٔٞإ٢ِم َٛا َٔ  إ٢ِم َٔاي٤ٔزٜ ُٓٛا  اي٤ٔزٜ ََ ُٓٛاآ ََ ِِ  ٔبٞٔبٞ  آ َِِٜٚي ْٔٞ  َٜٚي ِٚ ََْٜٔٞش ِٚ {{  ََٜش
1313

  

 وا  ديث آخر:
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ِٔ  إ٢ َِٔٔ َٔ  ِِ ََِِٚسا٥ٔٝه َّ  ََٚسا٥ٔٝه ٜٖا َّٜأ ٜٖا ـِٖبش٢  ٜأ ـِٖبش٢اي ـِٖبُش  اي ـِٖبُشاي ٘ٔ  اي ٘ٔٔفٝ ٌُ  ٔفٝ ٌَُِٔث ُِ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜقِبض٣ٜقِبض٣  َِٔث ُِاٞيَح ٢ٌ  ش٢ش٢اٞيَح َٔ ًَٞعا ٢ٌٔي َٔ ًَٞعا ِِ  ٔي ٢ٗ ِِٔفٝ ٢ٗ ٌُ  ٔفٝ ٌَُِٔث   ٜأِجش٢ٜأِجش٢  َِٔث

ُِٔظنَي ُِٔظنَيَم َٕ  َسُجًٟاَسُجًٟا  َم ًٛٝ َُ ََِٕٜع ًٛٝ َُ ٌَ  َِٜع ٌََِٔث ٘ٔ  َِٔث ًٔ َُ َ٘ٔع ًٔ َُ ْٔٞ  َع ََْٔٞٚصاَد ُٙو  ََٚصاَد ُِٝش ُٙوٜل ُِٝش ٍَ  ٜل ٍَٜقا ٍَ  َٜاَٜا: : ٜقا ٍََسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ُِٔظنَي  ٜأِجُشٜأِجُش  اي ُِٔظنَيَم   َم

ِِ ُٗ ِٓ َِِٔ ُٗ ِٓ َٔ  ٍَ ٍَٜقا ُِٔظنَي  ٜأِجُشٜأِجُش: : ٜقا ُِٔظنَيَم ِِ  َم ِٓٝه َِِٔ ِٓٝه َٔ  }}
1414

  

 !عم  ال ا د يساوي نفر طبسٌن  ن م
                                                           

  ليان  سلم و سند نضبد ع  نا  ريرة  05
  سند نضبد ع  ننهنع هللا يضر ق 04
 الرت ذي ونا داود ع  نا ا لبة اػبشين ق 03
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قالف، يف يػػه ننػػه فػػالهنع هللا يضَر اغببيػػ  وهػػاف لػػه  ػػ  ارمػػه لفػػ  ال ا ػػد  ػػن م   ييفػػارعه الػػأ
 :نصي ،       د؟    د الطا  ة اليت يق ؿ  ي ا اغببي  

َٔ َع٢ًٜ اٞيَرٚلو  }} ٖٔش٢ٜ َٖٔتٞ ٜظا ِٔ ٝأ َٔ ٍُ ٜطا٥ٜٔف٠١  َٔ َع٢ًٜ اٞيَرٚلوٜيا َتَضا ٖٔش٢ٜ َٖٔتٞ ٜظا ِٔ ٝأ َٔ ٍُ ٜطا٥ٜٔف٠١  َُِش ٫٫  ٜيا َتَضا َٞ ٜأ َٜٞأٔت ِِ َذٖت٢  ُٗ ِٔ َمَزٜي ََ  ِِ ُٖ َُٜلٗش َُِش   َٞ ٜأ َٜٞأٔت ِِ َذٖت٢  ُٗ ِٔ َمَزٜي ََ  ِِ ُٖ َُٜلٗش  

ِِ ٜنَزٔيٜو ُٖ َٚ  ٔ٘ ٤ً ِِ ٜنَزٔيٜواي ُٖ َٚ  ٔ٘ ٤ً {{  اي
1515

  

  خنذ يصشخنذ يصش
 ..... ذت الطا  ة آف نواف ظ  ر ا و صدُّر ا اؼبش دو 

 : قد هنا عند ا ن سأؿ ع   ديث ر  ؿ مل 
{{   ٟٙ ُٗٛٔد َٜ ََٖزا   ٔ٘ ٤ً َٜا َعِبَذ اي  : ٍُ َٝٝكٛ ََٚسا٤َ اٞيَرَحش٢ و ٜف  ِِ ُٖ َٞ ٜأَذُذ َِٜخَتٔب َُٗٛد َذٖت٢  َٝ َٕ اٞي ًٛٝ ٟٙ ُتٜكأت ُٗٛٔد َٜ ََٖزا   ٔ٘ ٤ً َٜا َعِبَذ اي  : ٍُ َٝٝكٛ ََٚسا٤َ اٞيَرَحش٢ و ٜف  ِِ ُٖ َٞ ٜأَذُذ َِٜخَتٔب َُٗٛد َذٖت٢  َٝ َٕ اٞي ًٛٝ ُتٜكأت

ُ٘ ًٞ ََُ٘ٚسا٥ٔٞ ٜفاٞقُت ًٞ {{  ََٚسا٥ٔٞ ٜفاٞقُت
1616

  

 يق ل ف     ذا؟
   : ؿ: اػػػاؿ مل ا القػػػرآف نقػػػ                                             

         َد عباد هلل حبق، و   ػم البػأس الشػديد الػذي  (اإل راد2و إذا ربققت ا ية، إذا و فس
ػػ غ  يفػػ ف اػػد ااػػرتب ال عػػد اغبػػق، إىل نف أتهو ا  ػػذت ابايـ نف فنػػد  د يغالػػ   ػػ  د القػػـ 

 :   صػػر ن ػػبل ا نويل  س  ػػديد، دبػػا ني ػػد م و بػػا م مػػه مل                      
         ن بلت ا هتم    ؽ ه  القػ ل اجملػاورة دبػا  ي ػا إ ػرا ي  وغًن ػا، و   ػم  (ابن ػاؿ21و

 . ،   م عباد هللاإليباف ال نيد    اغبميد اجمليد 
ل  رنين م و م ا اؼبيداف يصل ف هلل فبسفٌن   للن م ل ر ػت نف  ػذا القػ ؿ القػرآٍل 

 -برا هانػت ا ر يفػاف  -( واد ن روا نف ي طروا 0574ربقق  ي م، ول  رنين م ا  رب و
ف ا اؼبا ة  ػن م هػان ا  ػا مٌن مل ي طػروا، لفػب   ػرؼ نف  ػ  د فنػد مل، و  ػرؼ   لف   س 

 ث ر  ؿ مل: قيقة  دي

                                                           
  ليان  سلم وام   افة ع  ا زف ق 02
 قب ع  ام  عمر ر ب مل عن ماالب اري والبي  02
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َٔٝٝهٝٝهًًٜٜعََع  اهلٝلاهلٝل  حََحتََتا ٜفا ٜفرََرإ٢إ٢  }}  َِٔ َٗٚا ٔفٚا ٔفزُُزخٔٔخاٖتاٖتفٜٜف  ـَشـَشِ  َٝٗ {{   ٢ ٢سِِساٜ٭اٜ٭  أدأدََٓٓجِِجأٜٜأ  ََُُمََم  ُٓذُٓذاجٝلاجٝل  وٜٜوئٔيزٔٔزو ٜفو ٜفاٟٟاٜٝفٜٝفثٔٔثنٜٜن  اٟٟاذََذِِٓٓا ُجا ُجٝ
1717

  

 ػػػذا اغبػػػديث لػػػه عديػػػد  ػػػ  الػػػرواايت، اؼبشػػػفف ف  ػػػدا م مل أي ػػػ ف مروايػػػة  ػػػ ي ة 
ا، ن ػذا  ػ  نخػالؽ ن ػ  ال لػم؟! ينمسف ف هباغ ويق ل ف نف  ذا اغبديث   يك والرواية هػذ

   اؼب روض نف ذبمح زاب الػرواايت، لفػ  هػ   ػذا لنػ ؿ  قػاـ فنػد  صػر!! و ػ  ييفػرؾ ا 
  بد نف يف ف فند  صر  م فند النصر ا آخر ال  اف؟!.

هما نرم فند النصر  نذ ر  ؿ مل إىل ا ف،    اعبنػد الػذي يػدا ح عػ  اإل ػالـ  ػ  
 ػػػذا،  ػػػ  الػػػذي  ػػػارب اؼبغػػػ ؿ والصػػػليبٌن وغػػػًن م؟  ػػػب  صػػػر،  عصػػػر ر ػػػ ؿ مل إىل واننػػػا

 فند ا  م فند اإل الـ الذي  لي ه النصر علن الدواـ إف  اد مل رب ال اؼبٌن.
 ػػػ  د لفػػػب   ر ػػػ ا  فػػػانن م ووطنيوػػػن م، ذ بػػػ ا إىل  ػػػرب اػبلػػػيي  ػػػأعط ا ؽبػػػم  ػػػب ة 

ين ػػا، و ػػاوؿ الػػر يهنع هللا يضر السػػامق  ليػارات  ػػ  الػػدو رات  فا ػػأةغ  و ل  ػػا ودي ػة ومل يقرمػػ ا   
و ػػ    ػػه نف ي فػػ ا ال دي ػػة  ػػر ض اعبػػي ، هلمػػا يػػذ ب ف إىل ن ريقيػػا نو ني  فػػاف ا اػػ ات 
، وا  ػػذت السػػنة ا ػػرتوا م ا ػػد و ػػب ٌن  ليػػار ا  السػػالـغ أتي ودي ػػة نخػػري هب  و ػػا ؽبػػذا اليػػـ 

غنػا م علػن نن سػ م إىل    الدو رات ن للة، مل  فلػك الدولػة و  غًن ػا  ػيم ا، ومل ي زع  ػا 
 نف ن بلت ا ة فيشنا    الق ل ال ظمن ا ال امل.

   الذي  وح رو يا علػن اليفػرب ا  ػ راي؟  ػ  الػذي خػ وؼ هػ  اإلر ػاميٌن الػذي  
   لش؟ في   صر،  اغبمد هلل ن بلنا ا ف  نلققٌن مق ؿ رب ال اؼبٌن:

                                                       
                إل رادا2و). 

  انظروا صبي  ا    الذي يسنطيح    ال رب اغبرب، نو يدخ     يساعد؟
 ليهنع هللا يضر    م  بد، ون   القيفية  دا م مل  م اؼبسنمروف ا ؿبارمننػا، لفػ  اغبمػد هلل 

  قد ورد ىف هن  ا اثر وابخبار: ح  صر، ايض مل النصر علن الدواـ 
ـُِش  }} ـُِشَٔ َٔ  ُٔ َُٔمَضا٥ٔ َٗاو  اٜ٭ِس ٢اٜ٭ِس ٢  َمَضا٥ٔ َٗاوٝنًٜٓ ِٔ  ٝنًٜٓ َُ ِٜٔف َُ َٖا  ٜف َٖاٜأَساَد ُ٘  ٔبُظ٤ٕٛٔبُظ٤ٕٛ  ٜأَساَد َُ ـَ ُٜ٘ق َُ ـَ ـُِش  ::اٜ٭ذباساٜ٭ذباس  نعبنعب  ٚعٔٚعٔو و اهللاهلل  ٜق ـُِشَٔ َٔ  

                                                           
 روات الدار اطين ا اؼب  لك واؼب نلك، وام  عساهر ا اريخ د شق ع  عمرو م  ال اص ع  عمر م  اػبطاب  07
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ًْٜذ ًْٜذَب َٔ  ََُعاٜفا٠٠ََُعاٜفا٠٠  َب ََٔٔ ٢ٔو  َٔ ٢ٔوائفَت ِٔ  ائفَت ََِٔ َٖا  ََ َٖاٜأَساَد ُ٘  ٔبظ٤ٕٛٔبظ٤ٕٛ  ٜأَساَد ُٜ٘نبَٓ ٘ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اهللاهلل  ٜنبَٓ ٢ٗ َِ٘ٔٚج ٢ٗ   ووَِٚج

ٌُ  ::اٜ٭ِػعشٟاٜ٭ِػعشٟ  َٛط٢َٛط٢  ٜأبرٜٞأبرٞ  ٚعٔٚعٔ   ِٖ ٌُٜأ ِٖ ـَِش  ٜأ ـَِشَٔ ُِٓذ  َٔ ُِٓذاجٝل ِِ  ََاََا  ايلَٔٓعاُفايلَٔٓعاُف  اجٝل ُٖ ِِٜناَد ُٖ ِِ  إ٫٢ٜٓإ٫٢ٜٓ  ٜأَذْذٜأَذْذ  ٜناَد ُٖ ِِٜنٜفا ُٖ   اهللاهلل  ٜنٜفا

ُ٘ ََُُ٘٪ََْٚت َٕٓ  فٜأم ْٞفٜأم ْٞ  جبٌوجبٌو  بٔبٔ  َُعارَُعار  بزيوبزيو  فٜأم ُ فٜأم ُ   ::ايه٬عٞايه٬عٞ  عاَشعاَش  بٔبٔ  تبرٝعتبرٝع  قاٍقاٍ  و و ََُ٪ََْٚت َٕٜٓأ   ٜأ

  1818  {{  اهللاهلل  سطٍٛسطٍٛ  ٜأم ُٜٙأم ُٙ  بزيوبزيو

دواـ إف  ب الفنانة اليت علي ػا   ػظ ونشػر اإل ػالـ ا رمػ ع ال ػامل علػن الػ مصر  ن 
 ػػاد مل رب ال ػػاؼبٌن، واغبمػػد هلل ن ل ػػا   ينػػأخروف  ن سػػ م عػػ  ني نػػداد، و سػػن دوف نف 
ي ػػدوا ني  سػػلم ا ني ز ػػاف و فػػافغ بنػػه  سػػلم، وااقػػٌن م يفػػ  مل وإهػػراـ مل ؽبػػم، نصػػرة 

 ....  لدي  مل
 ػر ٌن نو   أ بلت ال اا ة ااب ا  ٌن نو ندٌل، هاف السالح اعب ي اإل را يلب  ألنػا

 ن عػة ، و  نػا طػا رات اػ ة   يسػن اف هبػا ... وردبػا ناػ لاالاة،  أ بان  ال نا اعبػ ي ا ف 
  يسػػػػنطي  ف اغبصػػػػ ؿ علي ػػػػاغ طػػػػا رات رو ػػػػية و رنسػػػػية الػػػػيت  سػػػػنطيح نف  صػػػػ  إىل اػػػػد 

إرػػا الصػ  اؿ و رفػح  ػرة نخػرل  ػ  غػًن نف  نػ ود زل اػػ د،  ػ  الػذي  نعطػن لنػا  ػذا اؼبػاؿ؟ 
 .م د مل   ي فد ن د الذل ييسر السب  ؼبا يشاد ...    نة مل

 ..... نف ي يود  نسأؿ مل 
 ... ، و س    عندت....  ، وا ة    عندت... وي يود فند  دبدد    عندت

غ  ػ   فػ ف مػالد  مػالد ...ز ونف يقيفن را ي ا علن هػ  اإلر ػاميٌن، والقنلػة واؼبػروعٌن
 ..... لدي اب   واب اف إىل يـ  ا

 ... ونف يط ر ميت اؼبقدس و لسطٌن    الي  د الغا بٌن، وهب ل ا  قربة ؽبم
 ويرزانا نصب ٌن  الة ا ميت مل اؼبقدوس اب  اؼبمات إف  اد مل رب ال اؼبٌن.

  ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿبر٘ ٚطًِ.ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿبر٘ ٚطًِ.

 
                                                           

 الدرر اؼبننأرة عبالؿ الدي  السي طن وغًن ا هأًن. 07
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  11ينبصل ادلفهسنيينبصل ادلفهسني  --0000
اغبمػػد هلل الػػذي ف لنػػا ن ػػال  ل يفػػله،  ػػأالي  ػػدور  مسػػماع   -بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  
،  ا ػػن دع ال منػػا نػػ ر اإليبػػاف و ػػ  نعػػ   ػػبُد ا الػػدنيا هػػالـ مل، وف لنػػا ن ػػال  لنػػ ر  ت ال لػػبوس

وا خػػرة، بنػػه نػػ ر اإليبػػاف زهلل فػػ  ا عػػالت، والصػػالة والسػػالـ علػػب النػػ  الفػػرَل، السػػيد 
السػػند ال ظػػيم، الػػردوؼ الػػر يمغ  ػػيد  حل وآلػػه الػػذي  ام ػػ ت علػػب  ػػدات، ون ػػلامه الػػذي  

وهػػ   ػػ   ػػب  م علػػب  ػػذا اؽبػػدي الفػػرَل إىل يػػـ  الػػدي  وعلينػػا نعػػان ت علػػب إمػػالغ ر ػػالة مل، 
    م نصب ٌن، آ ٌن آ ٌن اي رب ال اؼبٌن.

  َذاء اهلل نهًؤينني يف انمشآٌَذاء اهلل نهًؤينني يف انمشآٌ
    علػػػب عبػػػادت اؼبػػػ  نٌن م ػػػد هلمػػػة  ني ػػػا ابخ اغببيػػػ  إذا ظب ػػػت نػػػداد مل 

     ف  نػػػػاؾ ر ػػػػالة   ف ػػػػة  ػػػػ  مل  ا هنػػػػاب مل،  ػػػػاعلم علػػػػم اليقػػػػٌن  
 ي ػػا، د  خا ػػة م بػػادت اؼبػػ  نٌن،   ليػػش نف  قرن ػػا و نػػدمر ا  ر ػػا   ر ػػا ، و   ػػم  ػػراد مل 

 . قـ  م د ذلش منن يذ ا طلبا  ؼبر اة مل 
   القرآف الفػرَل ىباطػ  البشػر ويقػ ؿ ؽبػم:                 ني هػ  النػاس، وىباطػ

  يق ؿ ؽبم: ذرية آدـ و              لف  خطاب اؼب  نٌن خطاب  فرَل و  ظيم، و يه اػرب
   عبادت اؼب  نٌن،   ند ا ن دي علب  ػ ص  ػا وناػ ؿ لػه: اي  ػالف،  ي ػين     القري  

نف  ذا الش ص اري   ين، وعند ا نريد نف نعظمه ونجبله ونهر ه ناػ ؿ لػه: اي ني ػا،  فلمػة 
  ارة ربن ي علب الن ظيم والنفػرَل  أػ : واي ني ا(  ب عب                                  

                                  . 
للم  نٌن ا هنامه الفرَل إاناف وشبان ف ر ػالة،  مػا الػذي هبػ  علينػا   قد م ث مل 

 ذت الر ػا    ب  اػه لنػا صبي ػا ، وليسػت خص  ػية ؼبػ    دوف  كب   ذت الر ا  ؟ خا ة ونف
    ، وهػ   ػ      مػد لػه نف يقػرن م وينػدمر م ويػري  ػاذا يريػد مل  نػه  ي ػا  ػيت ي مػ  دبػا 

                                                           
 ـ57/0/5102 ػ 0342   رميح ا خر  7 اباصر -إ نا  -رتعة   رم سود الشيخ   ر  0
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 .ير ب مل 
   هػاف يقػ ؿ: وو هنػا إذا ظب نػا اػ ؿ مل   لذلش  إف  يد  عبػد مل مػ   سػ  د 

        ن ػػغينا نذاننػػا، بنػػه إ ػػا نف يفػػ ف ن ػػر أي ػػر  مػػه مل  نن ػػذت، نو رػػب
 ين ا  عنه  ننن ب عنه، وهنا نق ؿ عقب ا: لببيش الل م رمنا و  ديش(( ني ن م اي رب.

وهاف ن ػد الصػاغبٌن ي قػاؿ لػه: إف  ػذت ابايت هبػا نوا ػر ربنػاج إيل  شػقة زلغػة،  فػاف 
 ػػذ   الن ػػ  وال نػػاد،  مػػ  كبػػ   ػػيت ينػػادي مل علينػػا؟!  مػػاذا يقػػ ؿ ؽبػػم: إف لػػذة النػػداد 

 .نساوي كب  ا  لش مل؟! لفنه   ظيم مل وإهرا ه 
  ند ا نندمر قبد نف مل ينادي علينا،  م  كب   ػيت ينػادي مل علينػا؟! لفػ  نعػ    مل 

دي  وخًن هنػاب نن لػه للنػاس م   الدي ، ونهر نا مل مسيد ابولٌن وا خري ، واخنار لنا خًن 
 ا هنامه الفرَل. نصب ٌن،  أع   و دا  

ا م ض اب ياف  ف ف الر الة عبارة عػ   ػطر ونصػك لفػ  اؼب ػاٍل الػيت يريػد مل  نػا 
          نف ن  م ػػػػا ونننبػػػػه ؽبػػػػا ون مػػػػ  هبػػػػا سبػػػػأل هنبػػػػا ، اػػػػاؿ   ػػػػاىل: 

             آؿ عمراف(511و. 
          وهلمػػػػة آ نػػػػ ا دب ػػػػىن  ػػػػد ا ا، ني  ػػػػد ا ا زهلل، و ػػػػد ا ا

مر  ؿ مل، و د ا ا زليـ  ا خر، و ػد ا ا مفنػاب مل، و ػد ا ا مفػ   ػبد فػاد م  ػ  مل 
 عالت،     رت ٌن و   فذمٌن، و   شمم ي . ف  ا
                    لبيش الل م رمنا و  ديش،  اذا  ريد  نا اي رمنا؟ 
                  : 

 ػػ  الصػػرب  ػػ       و        يريػػد  نػػا ا  ػػذت ابيػػة نرم ػػة ن ػػياد و ػػب: 
 :            و      اؼبصامرة؟  ذت غًن  ذت، و 

إف هننم  ريدوف النواح وال الح، ني ال  ز يـ  القيا ػة والنوػاة  ػ  اب ػ اؿ اغبشػرية، 
 صاغبٌن واؼبنقٌن وابمرار.وني  اب اف    دخ ؿ النار، ودخ ؿ اعبنة  ح ال
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  انصربانصرب
  يب يؼنبه؟ ًيب أٌَاػو؟ ًػهَ يبرا َصرب؟يب يؼنبه؟ ًيب أٌَاػو؟ ًػهَ يبرا َصرب؟

      الصػػػرب   نػػػات  ػػػبهنع هللا يضر الػػػن هنع هللا يضر عػػػ  اليػػػأس نو القنػػػ ط  ػػػ  رضبػػػة مل نو ،
الغيفػػػ  نو اإلنفػػػار نو اإل ػػػن  ادغ  ػػػبهنع هللا يضر الػػػن هنع هللا يضر عػػػ  ها ػػػة اػبصػػػاؿ الذ يمػػػة  ػػػيت ير ػػػن 

يا هل ػا دار عنػاد و ػقاد ودار  ػم وغػم لػذلش اػاؿ ،  الػدناإلنساف عما نوفبه عليه    ت 
َِٝع  }} :الن   َِٝعٜي ٢ًٜ  ٜي ٢ٌ  َع٢ًَٜع ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ َ٘   ٫٫  ٜأ َ٘ إ٢ٜير ُ٘   إ٫٢إ٫٢  إ٢ٜير ٤ًر ُ٘ اي ٤ًر ٞ   َِٚذَؼر٠١ َِٚذَؼر٠١   اي ٞ ٔفر ِِو   ٔفر ٖٔ ِِو ٝقُبرٛس٢ ٖٔ ِِو   ٫َٚ٫َٚ  ٝقُبرٛس٢ ٖٔ َِٓؼرش٢ ِِو ََ ٖٔ َِٓؼرش٢ ََ   ٞ ْٚ ٞ َٜٚنرٜأ ْٚ   َٜٚنرٜأ

ِْٝعُش ِْٝعُشٜأ ٢ٌ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜأ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ َ٘  ٫٫  ٜأ َ٘إ٢ٜي ُ٘  إ٫٢إ٫٢  إ٢ٜي ٤ً ُ٘اي ٤ً ِِ  اي ُٖ َِِٚ ُٖ َٚ  َٕ ِٓٝفُلٛ ََٜٕ ِٓٝفُلٛ ِٔ  ايٗتَشاَبايٗتَشاَب  َٜ َِٔع ِِو  َع ٢ٗ ِِوُس٤ُٚٔط ٢ٗ َٜٝكٛٝي  ُس٤ُٚٔط َٜٝكٛٝيَٚ ََٕٚ َٕٛ ُُِذ: : ٛ ُُِذاٞيَر ٘ٔ  اٞيَر ٤ً ٘ٔٔي ٤ً   ٔي

ََٖب  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ ََٖبٜأِر ٖٓا  ٜأِر ٖٓاَع َٕ  َع َٕاٞيَرَض {{  اٞيَرَض
2

 

ني اغبمد هلل الذل خلصػين  ػ  دار ال نػاد، والشػقاد، والػبالد، واؼبصػا  ، واؼبشػاه ، 
 واؼبشاغ  إىل روح وروباف ورب راض غًن غيفباف.

  انصرب ػهَ ػنبء انذَيب ًمهٌييبانصرب ػهَ ػنبء انذَيب ًمهٌييب
إذا  ػػػرب اإلنسػػػاف علػػػن ن ػػػر مل،   الػػػدنيا هل ػػػا نفػػػد و شػػػاه  و ناعػػػ    ي  وسرػػػا إ 

 :  وا ػػػن اف علي ػػػا مطاعػػػة  ػػػ  ت                       الػػػذي ي ينػػػش  البقػػػرة(32و 
 علب  شاه  الدنيا الصرب اعبمي  والصالة.

نف اإلنسػػػػاف   يشػػػػنفب مل ػبلػػػػق مل، همػػػػا يقػػػػ ؿ  -همػػػػا ذهػػػػر    -والصػػػػرب اعبميػػػػ  
يريػػد نف وبا ػػ  اغبسػػي  الػػذي   ي سػػأؿ ....  رب   لػػت   ػػب هػػذا وهػػذا؟! م يفػػ م ؼبػػاذا اي

 عما ي   !!
وؼبػػاذا نعطيػػت  ػػالف هػػذا وهػػذا ومل   طػػين؟! ؼبػػاذا ن ر ػػنين ون  ن ػػلب لػػش ومل سبػػرض  

 الف الذي   يصلب؟!  ا لش و ػاؿ  ػالف وعػالف؟! لػيهنع هللا يضر لػش  ػأف ا ذلػش،  أنػت  سػن ٌن 
 :ؿ علب طاعة مل، زلصرب، لذلش اا
{{  ٢ٕ ـُِف اإل٢مَيا ْٔ ـِٖبُش  ٢ٕاي ـُِف اإل٢مَيا ْٔ ـِٖبُش  {{اي

33
  

                                                           
   وم الطرباٍل ع  ام  عمر 5
  خرفه نم  ن يم واػبطي      ديث ام   س  دن 4



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 آل ػًشاٌيٍ سٌسح  (211اآليخ )رفسري              ( 059 )                         : ينبصل ادلفهسني                    00

ولػ  يػنوان اإلنسػاف ا ا نلػاف اإليبػاف إ  إذا رزاػه   اإليباف   ينم و  يف ف  ػليلا  
 الر ا والصرب علب نادار مل ف  ا عالت. مل 

و بلاف مل  ال لماد ا ال صر اغبػديث نرادوا نف ي ر ػ ا ؼبػاذا  ػرض مل علينػا الصػياـ 
ال لمية؟ برم   ي  ن ا إ  زل لم واب ياد احملس  ة  لماذا  رض علب اؼبسػلمٌن     النا ية

الصػػياـ وفػػػ  ع م؟  ػػػ   رغػػت خ ا نػػػه  ًنيػػػد نف يقنصػػػد؟ دعػػ ا م  فػػػذا،  بالنورمػػػة وفػػػدوا 
 بد عوي  ي  ان ويبػٌن عوا ػ  هنػاب مل فػ  ا عػالت،  قػال ا عنػد ا يفػ ف اإلنسػاف ا 

قػراف و ػػ  الػذي   ينػرـب و  ينيفػايق و  يسػ  و  يل ػ ، الصػػرب  الػة الصػرب الػذي و ػ ه ال
اعبميػػ  الػػذي  يػػه ر ػػا عػػ  مل،   ػػب  ػػذت اغبالػػة  ػػ  الصػػرب زبػػرج  ػػادة هيميا يػػة  سػػري ا 
اعبسػػم  سػػمب وابنػػدرو ٌن(  ػػذت اؼبػػادة عنػػد ا  سػػًن ا فسػػم اإلنسػػاف ذب ػػ  اإلنسػػاف ا  ػػه 

 ا د  ساوي عشرة    الرفاؿ.اؼبادية اغبسية  ساوي عشرة ني نف ا ة ال  
   وادوا زلقرآف وفدوا ن هنع هللا يضر الننيوة                                    

 ال ا ػػد م شػػرة،  مػػا الػػذي هب ػػ  ال ا ػػد م شػػرة؟ فينػػات الصػػرب الػػيت   ػػرز اؼبػػادة  ابن ػػاؿ(22و
 الفيماوية اليت   ٌن اإلنساف علب طاعة مل.

عنػد ا صبػح ن ػلامه وذ ػ  ل ػنان  لش  ذهر لنػا السػًنة النب يػة اؼبط ػرة نف النػ  لذ
خيػرب، وهانػت خيػرب  لفػػا  للي ػ د، وهػان ا اػػد منػ ا  ػ را    ؽبػا   يسػػنطيح ن ػد نف يق ػ  عليػػه 
وف ل ا للس ر زز  وا دا  هبًنا ،  لػاوؿ الصػلامة نف يػدخل ا  ػ  البػاب  لػم يسػنطي  ا، و ػ  

ب  ػػ  السػػ ر هػػان ا ير  نػػه زلسػػ اـ، وظلػػ ا ي  ػػا هػػا ال  مل ي ػػنان اغبصػػ ،  وػػاد وبػػاوؿ نف يقػػرت 
 وات اؼبغرب وهاف القناؿ ينن ب عند اؼبساد، وا اؼبساد ااؿ: الن  
{{  ٖٔ َٝ ٔٛ ٖٜٔيٝأِع َٝ ٔٛ ١َٜٜو  ٜيٝأِع ١َٜٜوايٖشا ِٚ  ايٖشا ِٜٚأ ٍَ  ٜأ ٍَٜقا ٕٖ: : ٜقا َٝٞأُمَز ٕٖٜي َٝٞأُمَز ٌْ  ٜلّذاٜلّذا  ٜي ٌَْسُج ُ٘  َسُج ُُٜ٘ٔرٗب ُ٘  ُٜٔرٗب ٤ً ُ٘اي ٤ً ُ٘و  اي ُ٘وََٚسُطٛٝي ِٚ  ََٚسُطٛٝي ِٜٚأ ٍَ  ٜأ ٍَٜقا َ٘اياي  ُٜٔرٗبُٜٔرٗب: : ٜقا ٤ًَ٘ ٤ً  

ُ٘ ََُ٘ٚسُطٜٛي ُ٘  َٜٞفَتُحَٜٞفَتُح  ََٚسُطٜٛي ٤ً ُ٘اي ٤ً ٘ٔ   اي ِٝ ًٜ ٘ٔ َع ِٝ ًٜ {{َع
44

  

وزت الصلامة ليلن م ي فر ه  وا د  ن م وينمىن نف يف ف     ا    ذا ال يفػ  
ال ظيم ويف ف    الذي  وبب ف مل ور  له ووبب م مل ور ػ له  ػيت نف  ػيد  عمػر يقػ ؿ:  ػا 

اإل ػارة يقػ ؿ اع ػين اي ر ػ ؿ مل، سبنيت اإل ػارة إ  ا  ػذت الليلػة، وهػاف هلمػا عر ػت عليػه 
 يريد نف يف ف  ردا  عاداي .

                                                           
 الصليلٌن الب اري و سلم ع   لمة م  ابه ع  3
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 :وعند ا     الصباح اننظروا الرف  الذي  يف ف  ا    ذا ال يف  ال ظيم
{{  ٌَ ٌَٜأِسَط ٞٗ  ٜأِسَط َْٞٗٔب ٘ٔ  َْٔب ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٞٚ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢    اي ًٔ َٞٚع ًٔ ٢ٔ  َع ٢ِٔب ٌَ  وو  ٜطأيٕبٜطأيٕب  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  ِب ٌَٜفٔكٝ ٖٞ  َٜاَٜا: : ٜفٔكٝ َْٖٞٔب ٘ٔو  َْٔب ٘ٔواي٤ً ُ٘  اي٤ً ْٖ ُ٘إ٢ ْٖ ََُذو  إ٢ ََُذوٜأِس   ٜفٔح٧ٜفٔح٧  ٜأِس

ٔ٘ ٘ٔٔب ٞٚ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٔب ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب ٍُ  ٜفبـَلٜفبـَل    اي ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٘ٔو  ٔفٞٔفٞ    اي ِٝ َٓ ِٝ ٘ٔوَع ِٝ َٓ ِٝ ِٖ  َع ُِٖث ُٙ  ُث ٜٛا ُٜٙأِع ٜٛا ١َٜٜو  ٜأِع ١َٜٜوايٖشا َٕ  ايٖشا َٕٜفٜها   َع٢ًَٜع٢ًٜ  اٞيٜفِتُحاٞيٜفِتُح  ٜفٜها

ٔ٘ ِٜ ََٜ٘ٔذ ِٜ {{  ََٜذ
55
..  

 دخ   يد  علب علب اغبص  ونخذ ييفرب مسي ه  يت  فسر السيك، و وػم عليػه 
غبصػػ ، ابعػػداد ولػػيهنع هللا يضر   ػػه  ػػبد   لػػح زب اغبصػػ  و ػػرت س مػػه، ني ا نمػػن مػػه  ػػ  دخػػ  ا

واننصروا، وم د اؼب رهة  ػاوؿ نهأػر  ػ  االاػٌن  ػ  الصػلامة نف ير  ػ ا البػاب  ػ   فانػه  لػم 
  يسػػػػػنطي  ا، و ػػػػػػذا  ػػػػػر اػػػػػػ ؿ مل   ػػػػػػاىل                                  .. 

  الصرب    الذي ي ٌن اإلنساف علن نعباد اغبياة هبذت الفي ية.
الػػػذي    سػػػنطيح ربملػػػه لػػػ   ػػػربت الصػػػرب اعبميػػػ   لػػػ  نػػػ ؿ عليػػػش عشػػػر   الشػػػبد

  ، لػػػذا اػػػاؿ مل لنػػػا: ن ػػػ ا  ا  ػػػننلمل ا  ذف مل وم يفػػػ  مل و هػػػراـ مل         
              البقرة(32و. 

  آفخ انؼدهخآفخ انؼدهخ
وهػ   ػرد يريػد نف ي َسػًنوس   ا الذي ن    اؼبسلمٌن ا  ذا ال  ػاف؟ عػدـ الصػرب وال ولػة

الفػػػ ف علػػػب  ػػػ ات، يريػػػد نف يػػػ رع احملصػػػ ؿ ويقػػػ ؿ  ػػػيأي م شػػػرة نرادب  ػػػال مػػػد نف يفػػػ ف 
احملص ؿ عشرة نرادب، ول  هاف احملص ؿ طبسة نرادب يغيف  وي ؾبػر ويقػ ؿ هػالـ   ي ر ػب 

ينػ  ر اعبسػم ، و  ي ر ب خلق مل، و صدر  نه ن  ا   ذب   اعبسم هله ين  ر، وعنػد ا مل 
 أتي له اب راض وابوفاع.

 م ظػػم ن ػػراض ال صػػر  ذبػػة عػػ  عػػدـ  ناولنػػا فرعػػة الصػػرب،  فلمػػا أتي  شػػفلة ولػػ  
مسػػيطة  فػػػرب  ينػػػ  ر وي لػػػ ا  ػػػ  ه ووبمػػػر وف ػػػه، وهػػػ  ذلػػػش علػػػن  سػػػامش وعلػػػب  سػػػاب 

ذا   لنش،  الن  ر ينن ب دبػرض السػفر نو اليفػغط نو فلطػة نو ني  ػرض وال يػاذ زهلل،  مػا
 هسبت ننت؟!.

                                                           
  ذهرة اغب اظ 2
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  مجبل صفبد ادلؤيٍمجبل صفبد ادلؤيٍ
  لف  اؼبسلم هما ااؿ مل  يه:                   اؼب ارج(05و: 

 يريد ه   بد مسرعة: 
                                                           )واؼب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػارج 

اؼبسلم ف الصامروف  أف هبذا اب ػر،  ػنل  ؾبملػ ف زؽبػدود والسػفينة والرويػة   ليهنع هللا يضر لنا كب 
 واغبلم واب ة .. و ذت  ب   ات اؼبسلم.

  ليهنع هللا يضر  ناؾ  سلم  ن نت و   ريح الغيف ، اؼبسلم دا ما  هما ذهرت مل ا هنامه:
                                                        

هػػاظمٌن للغػػيظ وعػػا ٌن عػػ  النػػاس، و ػػ  ن ػػاد إلػػي م وبسػػن ا إليػػه، لػػذا يظػػ  ا   آؿ عمػػراف(043و
 الدنيا ا  لة وعا ية علػن الػدواـ، وا ا خػرة ا روح وروبػاف ا فنػة الن ػيم عنػد اغبػق 

 .جب ار الن  ال د ف 
 ااؿ ع     ح الصرب    اإليباف: ال  واد ورد ع  اإل اـ علب م  نا ط

َٔ اٞيَحَظٔذ  }} َٔ ِٓض٢ٜي١ٔ ايٖشٞأغ٢  َُ ٢ٕ ٔب َٔ اإل٢مَيا َٔ ـِٖبَش  َٔ اٞيَحَظٔذاي َٔ ِٓض٢ٜي١ٔ ايٖشٞأغ٢  َُ ٢ٕ ٔب َٔ اإل٢مَيا َٔ ـِٖبَش  {{  اي
66

  

نف    ػ  ي فػد فسػد مػه  يػاة وليسػت الػروح مداخلػه؟!  ، هػذلش اإليبػاف وبنػاج د مػا  
ؿ نف يفػػ ف   ػػه الصػػرب، ؼبػػاذا؟ بننػػا هبػػ  نف نصػػرب علػػب ن ػػياد هأػػًنة،  ن ػػا علػػب  ػػبي  اؼبأػػا

نصػػرب علػػب ناػػدار مل، و  مػػد نف نصػػرب عنػػد ا  ن يػػ  لنػػا اؼب ا ػػب  نبن ػػد ومبننػػح عن ػػا طلبػػا  
ؼبر اة مل، و  مد نف نصرب علن عم  الطاعػات وأتدين ػا همػا ينبغػب، بف النوػاح وال ػ ز ا 

 و بيػ  الطاعات وبناج الصرب اعبمي   يت ي م  اإلنساف ال م  زإل قػاف الػذي وببػه مل 
 .مل و صط ات 

ابادار   يسنطيح وا د  نا نف يد   ا،  ػال راد لقيفػاد مل،  ػاؼب ت   نسػنطيح ردت، 
 ل  نف اري   ين  ات    ن نطيح نف ند ح عنه اؼب ت ونردت  رة نخرل لللياة؟ زلطبػح  ، 

                                                           
ػَ  اعبََْسػدس،  َػإسَذا ا طسػَح َعلسبُّ ْم   َناس طَالسُ  اَاَؿ هناب الصرب والأ اب عليه،   2 َْن سلَػةس الػر ْنسس  س يبَافس دبس َر  سَ  اإلس : " َن  إسف  الص بػْ

َر َله    " الر ْنس  َزَد اعبََْسد  "، د   رََ َح َ ْ َ ه ،  َػَقاَؿ : " َن  إسن ه    إسيبَاَف لسَمْ    َ بػْ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
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لػ  ي ػ د  إذا مل ن رب و  لت هما ي    غػًن اؼبػ  نٌن زهلل  مػا الػذي  ػي  د علػن  م ػد ذلػش؟ 
  علن  إ  ننين  أ ـر    نفر الصػرب الػذي ذهػرت مل ا هنامػه إ  إذا الػت:                 

       نل  ؿب ون ف علن    ش اي  الف لفننا   نق ؿ و  ن    إ   ػا ير ػب  البقرة(022و 
 .رمنا 

ورا ػة القلػ ، د أيي ابفػر  نف ف الننيوة اؼب مػة للصػرب  ػال ة البػدف  ػ  اب ػراض 
..ال ظػػػيم للصػػػرب و ػػػ :                                 ندخػػػ  ا  ػػػذت  ال  ػػػر(01و

ا ية يـ  القيا ة بنين  ربت علب   ت نا نو   ت ن ب نو   ت امػين نو امنػيت،  لػ   ػرب  
ب ر إىل القص ر  ذف مل،    أف لنا زغبسػاب ب ر مل ومل ن     ا يغيف  مل  نقـ     الق

ا اغبػػػديث  و  زؼبيػػػ اف و  زلصػػػراط،  مػػػاذا لػػػ  مل ن ػػػرب؟  ػػػيف ف  ػػػايل همػػػا اػػػاؿ مل 
 القد ب:
{{  ِٔ ََِٔ ََ  ِِ ِِٜي ـِٔبِش  ٔبٜكَلا٥ٔٞٔبٜكَلا٥ٔٞ  َِٜشَ َِٜشَ   ٜي َٜ ـِٔبِشَٚ َٜ ُِٔع  َب٥ٔ٬َٞب٥ٔ٬ٞ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٚ ًَٞت َٝ ًٞ ُِٔعٜف ًَٞت َٝ ًٞ َٟ  َس٘باَس٘با  ٜف َٛا َٟٔط َٛا {{  ٔط

77
  

مل  اذا  ػن   ؟!  ػالفيوسهنع هللا يضر واغبفػيم  ػ  الػذي  إذا مل  ف    ا قا  و  راض علن ايفاد
 يػه خػًن،  لػ  هػربت ا السػ  ون ػامين  ػرض  يوػ   ، وايفػاد مل ير ب مقيفاد مل 

 :نف نذ   للطبي  هما ااؿ ر  ؿ مل 
٘ٔو  ٔعَباَدٔعَباَد  َٜاَٜا  }} ٘ٔواي٤ً ِٚاو  اي٤ً َٚ ِٚاوَتَذا َٚ ٕٖ  َتَذا ٕٖٜفإ٢ َ٘  ٜفإ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ِِ  اي ِِٜي ُ٘  ََٚكَعََٚكَع  إ٫٢إ٫٢  َدا٤َّدا٤ّ  ََٜلِعََٜلِع  ٜي ُٜ٘ي ِٚ  ٔػٜفا٤ّؤػٜفا٤ّو  ٜي ِٜٚأ ٍَقٜٜق  ٜأ ٍَا َٚا٤ّ : : ا َٚا٤ّ َد {{َد

88
  

 ه  اب راض ؽبا دواد، وااؿ ا الرواية ابخرل:
ُ٘  َمًَٜلَمًَٜل  ََاََا  }} ٤ً ُ٘اي ٤ً ُ٘  َمًَٜلَمًَٜل  َٜٚقِذَٜٚقِذ  إ٫٢إ٫٢  َدا٤َّدا٤ّ  اي ُٜ٘ي َٚا٤ّو  ٜي َٚا٤ّوَد ُ٘  َد َُ٘عَشٜف ِٔ  َعَشٜف ََِٔ ُ٘و  ََ ُ٘وَعَشٜف ُ٘  َعَشٜف ًٜ ٢ٗ ََُ٘ٚج ًٜ ٢ٗ ِٔ  ََٚج ََِٔ ُ٘و  ََ ًٜ ٢ٗ ُ٘وَج ًٜ ٢ٗ   إ٫٢إ٫٢  َج

ُّو ُّوايٖظا َٛ  ايٖظا ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ   ُِٛ َُ ُِٛ اٞي َُ {{  اٞي
99

  

م ػد،   لػن  نف نر ػن عػ  مل،   أ داول، ردبا  ف ف  ناؾ ندواد مل يفنشك ؽبػا الػدواد
 ون رب علن اؼبرض، و  ن نسلم له ون  ب   يا   سيسا  علن النداوي.

                                                           
 اٍل ع  مرير م  عبد مل   وم الطرب  7
 فا ح الرت ذي و ن  نا داود ع  ن ا ة م   ريش  7
   وم الطرباٍل ع  نا   يد اػبدري  5
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طاؼبا ل  ن ف ا مل إىل ال   اد الذي   ػي وروٍل، و  إىل خلػق مل  فػ  يػـ  ن ر ػه همػا 
 :ااؿ ر  ؿ مل 

٣ّ  َََشُ َََشُ   }} ِٛ َٜ٣ّ ِٛ َُْٛب  ُٜٜهفُِّشُٜٜهفُِّش  َٜ َُْٛبُر ١َٟٓ  َث٬ٔثنَيَث٬ٔثنَي  ُر ١ََٟٓط {{  َط
1010

  

 :الش اد ااؿ مل  وإذا ن ن
ُِٝت  إ٢َراإ٢َرا  }} ًٜ ُِٝتاِبَت ًٜ َٟ  اِبَت ََٟعِبٔذ َٔو  َعِبٔذ َٔ ٪ُُِ َٔواٞي َٔ ٪ُُِ ِِ  اٞي َِِٜٚي ٓٔٞ  َٜٚي َِٜٓٔٞؼٝه ٙٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َِٜؼٝه ٖٛأد ُٙٔع ٖٛأد ُ٘  ُع ًٜٞكُت ُٜ٘أٞط ًٜٞكُت ِٔ  ٜأٞط َِٔٔ ِٖ  ٜأَطاس٢ٟوٜأَطاس٢ٟو  َٔ ُِٖث ُ٘  ُث ُٜ٘أِبَذٞيُت   ٜأِبَذٞيُت

ُّا ُّاٜيِر ِّٝشا  ٜيِر ِّٝشاَم ِٔ  َم َِٔٔ ٘ٔو  َٔ ُٔ ٘ٔوٜيِر ُٔ َّا  ٜيِر َّاََٚد ِّٝشا  ََٚد ِّٝشاَم ِٔ  َم َِٔٔ ٘ٔو  َٔ َٔ ٘ٔوَد َٔ ِٖ  َد ُِٖث َُْف  ُث َُْفُِٜظَتٞأ ٌَ  ُِٜظَتٞأ َُ ٌَاٞيَع َُ ""  اٞيَع
1111

  

 ػػػ لة فديػػػدة، لػػػذا ورد ا اباػػػر: " إذا ن ػػػ  مل عبػػػدا   ػػػاؿبنش  يمػػػا  يفػػػن  امػػػدن
 ن ر ه مل اب     ه "  يت ىبرج    الدنيا وليهنع هللا يضر عليػه  ػبد و   ػيمة وا ػدة يطالبػه مل 

 .هبا،  الصرب علب  ر القيفاد  ذت  ب الدرفة ال ظمب ا اإليباف حبيفرة الرضب  

  انصرب ػٍ ادلؼبصيانصرب ػٍ ادلؼبصي
 : هنع هللا يضرواؼب ا ب هما نري ؿبببه إيل الن

 ػػالن هنع هللا يضر دا مػػا سبيػػ  للم ا ػػب و ريػػد نف  قػػح  ي ػػا وذبمل ػػا ا عػػٌن و ػػذاؽ اإلنسػػاف، 
 ال ا د  نا يف ف لديه اؼبرنة اعبميلػة الفا لػة لفػ  الػن هنع هللا يضر  يفػلش عليػه وذب لػه ينظػر   ػرنة 

 :نخرل ا الطريق، ولذا ااؿ الن  
َُا  }} ٜٗ َُاٜأ ٜٗ ٣ٌ  ٜأ ٣ٌَسُج ََِشٜأ٠ٟ  َسٜأ٣َسٜأ٣  َسُج ََِشٜأ٠ٟا ُ٘و  ا ُ٘وُتِعٔحُب ِِ  ُتِعٔحُب َٝٝك ًٞ ِِٜف َٝٝك ًٞ ٘ٔو  ٢٢إ٢ٜيإ٢ٜي  ٜف ًٔ ِٖ ٘ٔوٜأ ًٔ ِٖ ٕٖ  ٜأ ٕٖٜفإ٢ َٗا  ٜفإ٢ َٗاَََع ٌَ  َََع ٌََِٔث َٗا  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  َِٔث َٗاَََع {{  َََع

1212
  

..لفن ا الن هنع هللا يضر:                     ي  ك(24و: 

اػػه يفػػ ف  ننشػػب و ػػرح و  يريػػد نف ينن ػػب   ػػإذا هػػاف   ػػه ا ػػرنة ا ال مػػ   فلوسمػػه وربدوس
يقػػ ؿ ؽبػػا ن   ن ػػ   ػػ   اغبػػديث    ػػا، وعنػػد ا يػػذ   ايل البيػػت وربػػاوؿ نف  فلوسمػػه زوفنػػه

ال م  و  يريد الفػالـ  ػح زوفنػه، برػا اغبػالؿ، ن ػا الفػالـ ا خػر و ػ   ػراـ يفػ ف لذيػذا ! 
  بلاف مل!!.

                                                           
 اريخ مغداد لل طي  البغدادي واجملرو ٌن  م   باف ع  عا شة اهنع هللا يضر 01
 اغباهم والبي قب ع  نا  ريرة  00
 بي قب ع  عبد مل م   س  د  ن  الدار ب و    اإليباف اإليباف لل 05
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هب ض الناس الػذي  ينلػذذوف  هػ  اغبػراـ، وعنػد ا أتي لػه زوفنػه مط ػاـ  ػالؿ يقػ ؿ 
راـ  ي نن اعػػػه   نفػػػد ط مػػػا  ؽبػػػذا الط ػػػاـ،  ػػػإذا وفػػػدت نف الػػػن هنع هللا يضر هتػػػ  و ػػػب  عنػػػد اغبػػػ

ون نا ه  اعلم نف ذلش خطر عليش، ونف  ذا  رؾ نصبنه لش الن هنع هللا يضر والشيطافغ يريداف مػه 
 ،   ليش نف ذبا د ن سش و صرب.نف يب داؾ ع   يفرة الرضب  

   إذا هنت ا ال م  و  ش نساد  ػا  بح اػ ؿ مل   ػاىل:                     
        نغض البصر،  فيػك نهلوسم ػا؟ َع وسد ػا إ ػا نف  نظػر عػ  يبين ػا نو يسػار ا  الن ر(41و

واػاؿ  نو ا ابرض، لف    أتي ال ٌن ا ال ٌن، و ذا    اغبياد ا يباٍل الذي  د ػه مل 
 : يه الن  

َٝا٤ُ  }} َٝا٤ُاٞيَر َٔ  اٞيَر ََٔٔ َٔ  ٢ٕ ٢ٕاإل٢مَيا {{  اإل٢مَيا
1313

  

 :وااؿ 
َٝا٤ُ  }} َٝا٤ُاٞيَر ِٝش٣  إ٫٢إ٫٢  َٜٞأٔتَٜٞٞأٔتٞ  ٫٫  اٞيَر ِٝش٣ٔبَخ {{  ٔبَخ

1414
  

    ػػإذا نرادت نف  ػػنفلم   ػػب  فمػػا اػػاؿ مل:                اغبػػديث  اب ػػ اب(45و
يف ف ا اب ياد اليفرورية، ونه ف وا لا  و روبا ، ولف  ليهنع هللا يضر ا ن اديث خا ة،   ذا  ػا 

 .، ورن عنه ر  ؿ مل رب عنه دي  مل 
 يػػة علػػب النػػت؟!   ػػ  د يػػروف ف ػػنم،  فيػػك لشػػبامنا الػػذي  يػػذ ب ف إىل اؼب ااػػح اإلز

     ااؿ  ذا؟ مل:                                        )إذا نهـر  والنفاار
يػرل اؼب ا ػب هل ػا  - يت يسننًن البه وينظر م ػٌن  ػ ادت  -مل اإلنساف و شن ا طريق مل 
،  نيفػػلش عليػػه ن سػػه و قػػ ؿ لػػه: لػػش عػػ    ا ػػب مل  ف ػػنم، هػػب هبا ػػد ن سػػه ويصػػرب

 ... ابويل وعليش الأانية، هما ااؿ الن  
 ػػابويل عبػػارة عػػ  حملػػة وغبظػػة، واؼبقصػػ د هبػػا ننػػه عنػػد ا نهػػ ف ا الطريػػق وغػػًن  ننبػػه 
 نظرت   فدت ا رنة ن ا ب علػب نف نديػر نظػري علػب ال ػ ر غبظػة نو ناػ  لفػ  ننظػر دايقػة 

 نو نا  نو نهأر!!   هب ز.نو دايقنٌن 
                                                           

 الصليلٌن الب اري و سلم ع  ام  عمر  04
 الصليلٌن الب اري و سلم ع  عمراف م   صٌن  03
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إذا  علب ا نساف نف يصرب ع  اؼب ا ب هل ػا، وال ػمل  ػا ظ ػر  ن ػا و ػا مطػ ، والصػرب 
عػػ  اؼب ا ػػب ا  ػػذا الػػ    لػػه نفػػر  يفػػاعك بف  يػػه الفأػػًن  ػػ  اؼبغػػ يٌن،  يػػه اػػر د السػػ د 

وغػػًن م،  يقػػ ؿ لػػش   ػػاىل اي  ػػالف نسػػ ر  ػػذت السػػ رة،  يغػػروا  ػػ  د، و ػػ  د ورا  ػػم غػػًن م
و فػػذا،  ػػاب ر وبنػػاج إىل نف نصػػرب الصػػرب اعبميػػ ، ونسػػ ر  ػػح ن ػػ  طاعػػة ملغ ن ػػ  ال مػػ  

 الصاا اؼبقرب إىل مل، و  نذ   إىل ن   الغ لة و  ن   البطالة و  ن   اؼب ا ب نمدا .

  انصرب ػهَ انغبػبدانصرب ػهَ انغبػبد
نسػػاف ويػػذ   إىل وهػػذلش الطاعػػات ربنػػاج إىل الصػػرب علػػن  القيػػاـ هبػػا،   نػػد ا أيي اإل

الصالة  فأر اؼبشاه ،  مأال عند ا ي م زلػذ اب للصػالة ا اؼبسػود ويفػ ف طػ ؿ اليػـ  ا 
البيت  يود زوفنه  ق ؿ له    نأخر، نو يقاملػه ن ػد ويقػ ؿ لػه    نػأخر،  ػأ  نريػدؾ ا ن ػر 

ي للصػالة   م  يأي اؼبسود و    سن و  زلرغم    ننه  نأٍلوس ا هػ   ػبد، لفػ  عنػد ا أي
يف ف  ن و  ا نداد الصالة و ب ال رييفة الفريبة اليت  نويػه ا الػدنيا و نويػه يػـ  لقػاد مل 

. 
وعنػػػػد ا هبلػػػػهنع هللا يضر للط ػػػػاـ أيهػػػػ  منػػػػأٍلوس و  يسػػػػنوي  بي نػػػػداد، ولفنػػػػه عنػػػػد ا أيي إىل 

ييفػور ويغيفػ  ويقػ ؿ  -ولػ  الػيال   -اؼبسود يف ف ا عولة  ػ  ن ػرت،  ػإذا نطػاؿ اإل ػاـ 
ذا يطي  اإل اـ  فػذا؟!   ػ  يريػد نف ين وػ  اإل ػاـ، لفننػا كبنػاج نف نصػرب علػن نداد  ػذت ؼبا

ـ٠ٝ٬َٜٓ  }}ااؿ:  الطاعات،  قد ورد ع   لماف ال ار ب  ـ٠ٝ٬َٜٓاي ٍْو  اي َٝا ٍْؤَٞه َٝا ِٔ   َٔٞه ِٔ ََر ِٚفر   ََر ِٚفر ٜأ ٘ٔو   ٢٢ِٚفر ِٚفر ٢ ٜأ٢ ٜأٜأ ٘ٔو ٔبر   ٔبر

ِٔ ََ َِٚٔ ََ ِِ  ٜفٜكِذٜفٜكِذ  ٜطفَٜٓفٜطفَٜٓف  َٚ ُُِت ًٔ َِِع ُُِت ًٔ ٜٛفٔفنَي  ََاََا  َع ُُ ًٞ ٜٛفٔفنَئي ُُ ًٞ {{  ٔي
02. 
دار مل، والصػػرب عػػ  اؼب ا ػػب، والصػػرب علػػن نداد  ػػنل  ؿبنػػاف ف إىل الصػػرب علػػن ناػػ

الطاعػػات والقػػرزت، هل ػػا ربنػػاج إىل الصػػرب،  الصػػياـ وبنػػاج ايل الصػػرب، واظبػػه  ػػ ر الصػػرب، 
الصػرب  ػ  نولػه  خػرت، عنػد ا يسػا ر، و ػ  ا السػ ب، و ػ  م ر ػات، و ػ  وبناج واغبي هله 

لػب عػ  الصػرب  يفػيح  ونػه،  الطاعػات دبىن، و   ا الط اؼ .. هله وبناج إىل الصرب، لػ  زب
 ربناج الصرب، ول  نراد نف ي م  عمال   اغبا  هلل  يلناج ايل الصرب  يت يدَل عليه:

                                                           
ب  لماف الها 02  .واؼبرا ي  اؼبسانيد فا ح  اْلَ ارس س
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٢ٍ  ٜأَذٗبٜأَذٗب  }} َُا ٢ٍاٜ٭ِع َُا ٘ٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اٜ٭ِع ٘ٔاي٤ً ٤ً َٗا  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي َُ َٚ َٗاٜأِد َُ َٚ ِٕ  ٜأِد َِٕٚإ٢ ٌٖ   َٚإ٢ ٌٖ ٜق {{ٜق
1616

  

ازة   نػػد ا أيي ر يفػػاف نريػػد نف نقػػرن القػػرآف وعنػػد ا ينن ػػب ر يفػػاف ن طػػب بن سػػنا نفػػ
   هناب مل و ػرؾ القػرآف  ػيت ر يفػاف القػادـ، ؼبػاذا؟ بنػه لػيهنع هللا يضر لػدينا  ػرب علػب طاعػة مل، 

 .وعلن ارادة هناب مل، وعلب عبادة مل 

  ادلصبثشحادلصبثشح
     : 

ني اؼبصامرة ا اؼب ا الت  ح اؼب  نٌن واؼب  نات،  ل  نف فاري يػ ذيين علػب نف ن ػرب 
يبيػػػ  علػػػن  ا اغبػػػد   لػػن  نف ن ػػػلله مشػػػبد  ػػػ  الػػػرتوي واغبفمػػػة،  عليػػه، وفػػػاري ا اغبقػػػ 

و ػػذت ربنػػاج إىل الصػػرب،  أ ػػرتي  ػػ  ني  فػػاف نو ز ػػاف نو  ػػأ  ا    ي   ػػا الت ذباريػػػة 
ربنػػاج إيل الصػػرب، ؼبػػاذا؟ بف اإلنسػػاف    نغػػًن نخالاػػه اإل ػػال ية الػػيت صب ػػ  ن سػػه هبػػا ا ني 

 :نف ف علن نخالؽ القرآف،  قاؿ لنا ر  ؿ مل يريد  نف  ز اف و فاف،  اهلل 
ِٔ  ََاََا  }} َِٔٔ َٔ  ٤ِٕٞ ٤َِٕٞػ ٢ٕ  ٔفٞٔفٞ  َُٜٛكُعَُٜٛكُع  َػ َُٔٝضا ٢ٕاٞي َُٔٝضا ٌُ  اٞي ٌُٜأِثٜك ِٔ  ٜأِثٜك َِٔٔ َٔ  ٢ٔ ٢ُٔذِظ {{  اٞيُخًٝل٢اٞيُخًٝل٢  ُذِظ

1717
  

 :   مػػػػػ  نراد نف يفػػػػػ ف  ػػػػػح الصػػػػػنك الػػػػػذي  يقػػػػػ ؿ  ػػػػػي م مل             
    لػػػػػػػ ف؟ و ػػػػػػػ  د ا الػػػػػػػدرفات ابوىل  ػػػػػػػ  ن ػػػػػػػيم مل،  مػػػػػػػاذا ي ال راػػػػػػػاف(24و           

                 يننػػػ ؿ  ػػػ   فاننػػػه ال ليػػػة الػػػيت و ػػػ ه مل  ي ػػػا إىل  ال راػػػاف(24و  
و  ش ا  ن لػة ع يػ ة ع ي ػة، وا خػر   فانة اعب اؿ ويرد علي م الس ا ة مس ا ة،  اهلل 
ن لػة الدنيػة السػ ي ة؟  ، ولفػ  عليػش نف ن ؿ إىل  ن لػة دنيػة،   ػ   ريػد نف  نػ ؿ إىل  ػذت اؼب

  لػػه:  ا اػػ ؿ مل   ظػػ  ا اؼبن لػػة الفريبػػة و نشػػبه حببيػػ  مل و صػػط ات          
           )وابعراؼ. 

واغبقيقػػة نف اؼبصػػامرة   ػػين الصػػرب الشػػديد، ونوفػػ   ػػا  فػػ ف  ػػح اػبلػػق ا اؼب ػػا الت 
 نري    يغػ ، و ػ  يريػد الر ػ ة، و ػ  يريػد نف أيهػ  ن ػ اؿ النػاس وخا ة ا  ذا ال  اف، 

                                                           
 الصليلٌن الب اري و سلم ع  عا شة اهنع هللا يضر 02
 فا ح الرت ذي و ن  نا داود ع  نا الدرداد  07
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 صبي  ا ويسنلله،     نن ا      م  أل م؟! ونف ف اد ن لنا    نظر مل؟!
  !!.. 

 ..... ولف  علينا نف ننللن زبخالؽ الفريبة
يػػـ  القيا ػػة،  ػػ  الػػذي   و ػػذت ربنػػاج إىل  ػػرب عظػػيم  ػػيت نفػػ ف  ػػح  يفػػرة النػػ  

 اري   نش اي ر  ؿ مل يـ  القيا ة ااؿ: يف ف 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ِِ  إ٢ ِِٜأَذٖبٝه ٖٞ  ٜأَذٖبٝه ٖٞإ٢ٜي ِِ  إ٢ٜي َِِٜٚأٞقَشَبٝه ٓٚٞ  َٜٚأٞقَشَبٝه َٔٞٚٓ َّ  ََِحًّٔظاََِحًّٔظا  َٔ ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ِِ  اٞئك ُٓٝه ِِٜأَذأط ُٓٝه َٕ  ٜأِم٬ٟقاوٜأِم٬ٟقاو  ٜأَذأط َٛط٦ُ٤ٛ ُُ َٕاٞي َٛط٦ُ٤ٛ ُُ   اٞي

َٓاٟفاو َٓاٟفاوٜأٞن َٔ  ٜأٞن َٔاي٤ٔزٜ َٕ  اي٤ٔزٜ ََٕٜٞأٜيٝفٛ َٕ  َٜٞأٜيٝفٛ ُِٜ٪ٜيٝفٛ ََٕٚ ُِٜ٪ٜيٝفٛ َٚ  }}
1818

  

  ادلشاثغخادلشاثغخ
     : 

 .ا ا اللغ ي   ين اجملا دة ا  بي  ملن ا اؼبرامطة  م ن
 .و م ال اا  ف علب اغبدود لرد ال دو إذا نراد نف ي ندي علي ا

   صبيػ  ع ػ ت وهر ػه يس ػر علينػا اب ػر،  مػ  اؼبمفػ  نف  نػاؿ نفػر  و يفرة الن  
 :اؼبرامطٌن وننت  نا، هيك؟ ااؿ 

ِِ  ٜأٜياٜأٜيا  }} ِِٜأُدي٥ٝه ُُِرٛ  ََاََا  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأُدي٥ٝه ُُِرَٜٛ َٜ  ُ٘ ٤ً ُ٘اي ٤ً ٘ٔ  اي ٘ٔٔب َٜاو  ٔب ٜٛا َٜاواٞيَخ ٜٛا َِٜشٜفُع  اٞيَخ َِٜشٜفُعَٚ َٚ  ٔ٘ ٘ٔٔب ٢ًٜ: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  ايٖذَسَجأ ؟ايٖذَسَجأ ؟  ٔب ٢ًَٜب ٍَ  َٜاَٜا  َب ٍََسُطٛ   َسُطٛ

٘ٔو ٘ٔواي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا ُُٛك٤ٔٛ  إ٢ِطَباُغإ٢ِطَباُغ: : ٜقا ُُٛك٤ٔٛاٞي ٙٔو  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اٞي َُٜهاس٢ ٙٔواٞي َُٜهاس٢ ٜٛا  َٜٚنِثَش٠َٜٝٚنِثَش٠ٝ  اٞي ٜٛااٞيُخ ََُظأجٔذو  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اٞيُخ ََُظأجٔذواٞي ِْٔتٜعاُس  اٞي ِْٔتٜعاُسَٚا   َٚا

ـ٬ٖ ـ٬ٖاي ـ٬ٖ  َبِعَذَبِعَذ  ٠ٔٔ٠اي ـ٬ٖاي ُِ  ٠ٔو٠ٔواي ُِٜفَزٔيٝه {{  ايٚشَباٝطايٚشَباٝط  ٜفَزٔيٝه
1919

  

 : الدنيا علب ابرزاؽ وغًنت أ  طيلة الن ار  اعب ا
 .  لن  نف نف    الة اؼبغرب ا ميت مل  -

ونف ػ   ػػا مػٌن اؼبغػػرب وال شػاد  ػػح مل ا ميػت ملغ نايفػػيه ا عمػ   ػػاا نعملػػه  -
                                                           

 روات الطرباٍل ع  فامر م  عبد مل  07
  ليان  سلم والرت ذي ع  نا  ريرة  05
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 !!هلل، ول  الت  أ    ذلش ا البيتغ  نود  ا يشغلش ع  مل

رن  ػا  يسػر  ػ  هنػاب   لن  نف نظ  ا ميت مل  لش ال رتة ن لب  ا  يسر، نو نا  -
.، ل لب نؿب  ال، ون نغ ر مل مل   ذن ب اليت ار فبن ا ا  ذا اليـ 

نو ن لب علب اغببي  احملب ب  يت يف ف اظبب ا الفشػ ؼ الػيت  ػنناؿ  ػ اعة   -
 الن  يـ  القيا ة، و يت نهن   رامط ا  بي  مل.

لفػػػالـ  ػػػأه ف اػػػد ن ػػػا لػػػ  فلسػػػنا صباعػػػة ا اؼبسػػػود و ايفػػػيت  ػػػذا ال اػػػت ا ا -
عق مػػة زلػػذن ب  -وال يػػاذ زهلل  - ػػي ت ابفػػر والأػػ اب، ونفػػ ف اػػد اهنسػػبنا 

 .اليت ار فبنا ا
 ااؿ 

ٖٓاغ٢  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٜٞأٔتَٜٞٞأٔتٞ  }} ٖٓاغ٢اي ْٕ  اي ََا َْٕص ََا َٕ  َص َََٕٜتَر٤ًٝكٛ ِِو  ٔفٞٔفٞ  ََٜتَر٤ًٝكٛ ٖٔ ِِوَََظأجٔذ ٖٔ َِٝع  َََظأجٔذ َِٝعَٜٚي ِِ  َٜٚي ُٗ ُُٖت ِِٖٔ ُٗ ُُٖت َٝاو  إ٫٢إ٫٢  ٖٔ ِْ َٝاوايٗذ ِْ َِٝع  ايٗذ َِٝعٜي ٘ٔ  ٜي ٤ً ٘ٔٔي ٤ً   ٔي

ِِ ٢ٗ ِِٔفٝ ٢ٗ ُِِتَحأيُظُتَحأيُظ  ٜف٬ٜف٬  َذاَج٠١وَذاَج٠١و  ٔفٝ ُٖ ِِٛ ُٖ ٛ  }}
2020

  

 .  الدنيا زػبارج ؼباذا ن دخل ا   ب ا اؼبسود،  اؼبسود ف    لطاعة مل 
             : 

د يطالبنػػا م ػػد ذلػػش منقػػ ل مل   ػػاىل ني  راابنػػه ا السػػر وال لػػ ، والظػػا ر والبػػاط ، 
إلنسػػافغ بف ذلػػش  ػػب  لل ػػالح، و ػػ  ال ػػ ز وا القػػ ؿ وال مػػ ، وا هػػ  ن ػػر ي قبػػ  عليػػه ا

نف هب لنػػا  ػػ  ن ػػ   ػػذا  ، نسػػأؿ مل ال ظػػيم زؼبقػػاـ الفػػرَل والنفػػرَل يػػـ  لقػػاد الفػػرَل 
 اؼبقاـ نصب ٌن.

  ٚؿًٞ اهلل عًٞ طٝذْا حمُذ ٚع٢ً أي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِٚؿًٞ اهلل عًٞ طٝذْا حمُذ ٚع٢ً أي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِ
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          (()المائدة)المائدة  
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  11خخههٌسيٌسيانانينضنخ ينضنخ   --0022
 :خطاب     مل لنا صباعة اؼب  نٌن وللم  نٌن ابولٌن وا خري  واؼب ا ري 

ػػػب ولفػػػ  دب ػػػىن الػػػالـ،  نفػػػ ف ا يػػػة:  وهلمػػػة ل ػػػ   ا القػػػرآف هلػػػه ليسػػػت دب ػػػىن الرتفوس
وفا ػػدوا ا  ػػبيله لن للػػ ف، نو لنف نػػ ا  ػػ  اؼب للػػٌن، وال ػػالح  ػػ  ال ػػ ز ابعظػػم زلن ػػيم 

ل بػػادت الصػػاغبٌن إف عػػافال  ا الػػدنيا، نو آفػػال  ا ا خػػرة يػػـ   ابهػػـر الػػذي ف  ػػ ت مل 
 :الدي ، والذي يق ؿ  يه 

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ٙٔ  ذٖٖذٜأَعٜأَع    اي ٙٔٔئعَبأد ـٖأئرنَي  ٔئعَبأد ـٖأئرنَياي ْٔ  ٫٫  ََاََا  اي ِٝ َْٔع ِٝ ْٕ  ٫َٚ٫َٚ  َسٜأِ َسٜأِ   َع ْٕٝأُر َُٔعِتو  ٝأُر َُٔعِتوَط َٜٛش  ٫َٚ٫َٚ  َط َٜٛشَم   َع٢ًَٜع٢ًٜ  َم

ًٞٔب ًٞٔبٜق {{َبَؼش٣ َبَؼش٣   ٜق
22

  

هػػػ  روُح  قيػػػػة نقيػػػة  صػػػػب ا إىل ن ػػػيم مل، وإىل إهرا ػػػػات مل، وإىل عطػػػادات مل الػػػػيت 
 ػػ   ػػذا اؼبقػػاـ و ػػ  نعػػد  ا للصػػاغبٌن ا الػػدنيا ويػػـ  الػػدي ، وكبػػ  صبي ػػا  نريػػد نف نفػػ ف  ػػ  ن

 اؼب للٌن.

  عشيك ادلفهسنيعشيك ادلفهسني
و   يريد نف يف ف  ػ  اؼب للػٌن يل  ػه نرمػح ن ػ ر و ػلن م ا يػة: اإليبػاف، و قػ ل مل 

 وامنغػػاد ال  ػػيلة، واعب ػػاد، ولفػػب يفػػ ف اإلنسػػاف اػػد  ػػاز وفػػاز وي صػػبان  ػػ  اؼب للػػٌن ،
 ميقٌن   مد ونف ن م  هبذت ابرمح:

  اإلميبٌ انصبدقاإلميبٌ انصبدق
  يق ؿ: إليباف الصادؽ الذي يشًن إليه اغببي  نو  : ا

َِٝع  }} َِٝعٜي ُٕ  ٜي ُٕاإل٢مَيا ٓٚٞ  اإل٢مَيا َُ ٓٚٞٔبايٖت َُ ِٔ  ٔبايٖتَرِّٞؤبايٖتَرِّٞو  ٫َٚ٫َٚ  ٔبايٖت َِٜٔٚئه ًٞٔب  ٔفٞٔفٞ  َٜٚقَشَٜٚقَش  ََاََا  َٜٚئه ًٞٔباٞيٜك ُ٘  اٞيٜك ََُ٘ٚؿٖذٜق ٌُ   ََٚؿٖذٜق َُ ٌُ اٞيَع َُ {{اٞيَع
33

  

                                                           
 ـ2/00/5102 ػ  0347   ؿبـر  53قبح الط ي   -الفرنش  –اباصر  0
   ة اعبنة با ن يم ع  نا  ريرة ق 5
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 ولذلش ذبد دا ما  ا هناب مل اإليباف  قروف  زل م  الصاا:
                            بف اإليباف دع ة، والدع ة ربناج  الش راد(557و

ا ارآنػه  إىل   و ة نو مر اف  علن  دؽ  ػذت الػدع ة، والرب ػاف  ػ  ال مػ  دبػا طالػ  مل 
 والن  ا  ننه ن   اإليباف.

ن ػا  ػػ  يػػد عب اإليبػػاف و  يطبػػق ذلػش عمػػال  وي سػػ وسؼ ويقػػ ؿ: إف  ػػاد مل ا اؼبسػػنقب  
، نو يسن    مه الشيطاف، ولذلش ورد عػ  اغبسػ   ر،   ذا زبدعه الن هنع هللا يضر   أ    هذا، نو ي خوس
البصػػػري اػػػاؿ: وووإف ا  ػػػا  خػػػدعن م اب ػػػاٍل وغػػػر  م زهلل الغػػػرور واػػػال ا: كبسػػػ  الظػػػ  زهلل 

 وهذم ا، ل  ن سن ا الظ  ب سن ا ال م ((.
 .  ال ة  دؽ اإليباف ال م  الصاا

   الصدؽ ا اإليباف ا إ دل اؼب ااك عال ػات  ػدؽ اإليبػاف، ب واد مٌن الن  
  قاؿ لق ـُ    الصاداٌن:

{{  َٕ ُٛٓ َٔ ٪َُِ َٕٜأ ُٛٓ َٔ ٪َُِ ِِ؟  ٜأ ُِْت ِِ؟ٜأ ُِْت ٍَ  ََٖشإ وََٖشإ و  َث٬َثَث٬َث  ٜفَظٜهُتٛاوٜفَظٜهُتٛاو  ٜأ ٍَٜفٜكا َُُش  ٜفٜكا َُُشُع ِِ  ٔفٞٔفٞ  ُع ٖٔ ِِآٔمش٢ ٖٔ ِِو: : آٔمش٢ ِِوََْع ُٔ  ََْع َٔ ٪ُُِْٔ َٔ   ََاََا  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ُِْ٪

َٓا َِٝت َٓاٜأَت َِٝت ٘ٔو  ٜأَت ٘ٔؤب َُُذ  ٔب َِْر َُُذَٚ َِْر َٚ  َ٘ ٤ً َ٘اي ٤ً ـِٔبُش  ايٖشَما٤ٔوايٖشَما٤ٔو  ٔفٞٔفٞ  اي َْ ـِٔبُشَٚ َْ ُٔ  اٞيَب٤ٔ٬واٞيَب٤ٔ٬و  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٚ َٔ ٪ُِْ َُٚٔ َٔ ٪ُِْ ٍَ  ٔباٞيٜكَلا٤ٔؤباٞيٜكَلا٤ٔو  َٚ ٍَٜفٜكا ٍُ  ٜفٜكا ٍَُسُطٛ   َسُطٛ

ٔ٘ ٘ٔاي٤ً ٤ً َٕ: :   اي ُٛٓ َٔ ٪ََُِٕ ُٛٓ َٔ {{  اٞيٜهِعَب١ٔاٞيٜهِعَب١ٔ  ََٚسٚبََٚسٚب  َُِ٪
44

  

ؼباذا؟ برم نابن ا  قيقة اإليباف،  ذت  ن لػة، ومػٌن   ػا   اؼبن لػة ابعلػن  قػاؿ غباراػة 
 ذات  باح: ابنصاري 

َِٝف  }} َِٝفٜن ٍَ  ٜأِؿَبِرَت؟ٜأِؿَبِرَت؟  ٜن ٍَٜقا َٔ  ٜأِؿَبِرُتٜأِؿَبِرُت: : ٜقا ٪ََُِٔ ٍَ  َذك٦اوَذك٦او  ّٓآّاَُِ٪ ٍَٜقا ٕٖ: : ٜقا ٕٖإ٢ ٌٚ  إ٢ ٌٚٔيٝه ٣ٍ  ٔيٝه ِٛ ٣ٍٜق ِٛ ٍَ  َذٔكٜٝك١ٟوَذٔكٜٝك١ٟو  ٜق ٍَٜقا   ٜأِؿَبِرُتٜأِؿَبِرُت: : ٜقا

ِٔ  َْٞفٔظَْٞٞفٔظٞ  َعَضٜفِتَعَضٜفِت َِٔع َٝا  َع ِْ َٝاايٗذ ِْ َِٗشُ   ايٗذ َِٗشُ َٜٚأِط ًٔٞ  َٜٚأِط ِٝ ًٜٔٞي ِٝ َُٞأُ   ٜي َُٞأُ َٜٚأٞظ َٗاس٢ٟو  َٜٚأٞظ َٗاس٢ٟوَْ َْ  ْٞٚ َْٜٚٞٚيٜهٜأ ِْٝعُش  َٜٚيٜهٜأ ِْٝعُشٜأ   َعِشؾ٢َعِشؾ٢  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜأ

ًٞٔرَظأبو  ٝأِبش٢َصٝأِبش٢َص  ٜقِذٜقِذ  َسٚبَٞسٚبٞ ًٞٔرَظأبؤي ْٚٞ  ٔي َْٜٚٞٚيٜهٜأ ِْٝعُش  َٜٚيٜهٜأ ِْٝعُشٜأ ٢ٌ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜأ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ٖٓ  ٜأ ٖٓاٞيَح َٕ  ١ٔٔ١اٞيَح َُٚسٚ َََٕٜتَضا َُٚسٚ ١ٖٔٓو  ٔفٞٔفٞ  ََٜتَضا ١ٖٔٓواٞيَح ْٚٞ  اٞيَح َْٜٚٞٚنٜأ   َٜٚنٜأ

َُُع َُُعٜأِط َٛا٤َ  ٜأِط َٛا٤َُع ٢ٌ  ُع ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ٖٓاس٢و  ٜأ ٖٓاس٢واي ٍَ  اي ٍَٜفٜكا ُ٘  ٜفٜكا ُٜ٘ي َٖٛس  َعِبْذَعِبْذ: : ٜي َٖٛسَْ َْ  ُٕ ُٕاإل٢مَيا ٘ٔو  ٔفٞٔفٞ  اإل٢مَيا ًٞٔب ٘ٔوٜق ًٞٔب ِّ  َعَشٞفَتَعَشٞفَت  إ٢ِرإ٢ِر  ٜق ِّٜفاٞيَض {{  ٜفاٞيَض
55

  

                                                           
   وم الطرباٍل ع  ننهنع هللا يضر ق 3
  صنك ام  نا  يبة 2
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  ينيبج انصبحلنيينيبج انصبحلني
، وإذا طبق ػػت  ػػذت و ػػذا  ػػن ي الصػػاغبٌن، والػػذي و ػػ ه  ػػيد ابولػػٌن وا خػػري  

علػػن رفػػُ  ومل ذبػػد ا  يػػه  ػػاعلم ننػػه مل يػػنم لػػه اؼبػػراد ووبنػػاج إىل إعػػادة الفػػر ة ومػػدد ابو ػػاؼ 
 الطريق    البداية.

   الذي ر م  ذا اؼبن ي ؽبػذا الرفػ ؟  ػ ، لػذلش   مػد لفػ  وا ػد نف ير ػم لن سػه 
   ن وػػػا :                             اب فػػػاـ الػػػيت مينػػػش  الشػػػري ة  ػػػب  اؼبا ػػػدة(37و

ومٌن اػبلق، ومينش مٌن ن سش، ومينش ومٌن رمش، و ب  ػنظم اغبيػاة و ي ػا ر ػا مل، واؼبن ػاج 
  يه الص اد والنقاد لنلقب اؼبنان اإلؽبية وال طادات الرزنية اػبا ة     اػبص  ية.

 :نوؿ اؼبن اج: وع  ت ن سب ع  الدنيا( و    ا نسميه ال  د ا الدنيا
{{  ٜ ٌْ ٌْ ٜسج ٍَسج ٍَظأٍ ذلش٠ ايٓ  ٜفٜكا ٍَ  َٜاَٜا: : ظأٍ ذلش٠ ايٓ  ٜفٜكا ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً ٓٔٞ  اي٤ً ُٓٔٞدي٤ ٣ٌ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ُدي٤ َُ ٣ٌَع َُ َْا  إ٢َراإ٢َرا  َع َْاٜأ ُ٘  ٜأ ًُٞت ُٔ َُ٘ع ًُٞت ُٔ ٓٔٞ  َع ٜٓٔٞأَذٖب   ٜأَذٖب

ُ٘و ُ٘واي٤ً ٓٔٞ  اي٤ً َٜٓٔٞٚأَذٖب ٖٓاُغو فكاٍ   َٜٚأَذٖب ٖٓاُغو فكاٍ اي َِٖذ" "   ::اي َِٖذاِص َٝاو  ٔفٞٔفٞ  اِص ِْ َٝاوايٗذ ِْ ُ٘  ُٜٔرٗبٜؤُٜرٗبٜو  ايٗذ ٤ً ُ٘اي ٤ً َِٖذ    اي َِٖذَٚاِص َُا  َٚاِص َُأفٝ   ٔفٞٔفٞ  ٔفٝ

ِٜٔذٟ ِٜٔذٟٜأ ٖٓاغ٢و  ٜأ ٖٓاغ٢واي ٖٓاُغ  ُٜٔرٗبٜؤُٜرٗبٜو  اي ٖٓاُغاي {{  ""اي
66

  

وال  د ليهنع هللا يضر ا اليدي  ولفػ  ال  ػد ا القلػ ب، ....  ؿ درفة ا  ن ي ال   دو ذت نو 
 و   ليهنع هللا يضر عندت  بد ويق ؿ: ن  زا د،   ب نل  بد    د، وليهنع هللا يضر عندؾ  بد    د  يه؟!.
ال ا د    الذي يبلش اب ػياد، و  سبلػش اب ػياد البػه، وإمبػا ييفػ  ا ا يػدت وي صػر وس ا  

ت وأت ػػػرت همػػا نراد رمػػػه، لفػػػ  لػػػ  دخلػػػت ا رهوسػػػه و سػػػًنوس لقلػػػ  و ػػػفنت وسبفنػػػت ون ػػػبلت رب 
 و ن ات،  يف ف عبدا  ؽبا وليهنع هللا يضر عبدا  هلل.

د م ػػػد ذلػػػش: ون ػػػ رت  ليلػػػب ونظمػػػات  رػػػاري( ايػػػاـ الليػػػ  و ػػػياـ الن ػػػار، والػػػذهر 
اغبقيقػػب  ػػ  ذهػػر ال ػػار ٌن، الػػػذهر الػػذي ن  لػػه  ػػح م يفػػػنا ا  ػػ  ؼ وكبػػروسؾ اللسػػاف ذهػػػر 

السػػالفٌن، نو ذهػػر اؼبريػػدي ، لفػػ  ذهػػر الصػػاغبٌن نف   يغيػػ  عػػ  خػػاطرت  اؼببنػػد ٌن نو ذهػػر
ن ػػهنع هللا يضر  نظػػر مل إليػػه، يػػرل ا هػػ  آ  ػػه وهػػ  ن  الػػه نف مل يطلػػح عليػػه ظػػا را  وزطنػػا  و  ىب ػػن 

 عليه خا ية.

                                                           
  ن  ام   افة واغباهم ا اؼبسندرؾ ع      م    د ق 2
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، لفػػ  الػػذي ن  لػػػه إذا و ػػ  ال بػػد إىل  ػػذا اؼبقػػاـ   ػػذا اظبػػػه: الػػذهر ابهػػرب هلل 
الػذهر، و ػدري  لنػذهر مل، لفػ  مل نػدخ  اؼببػاراة م ػد،   ػب ربنػاج إىل ليااػة   ذا سبري  علن 

 نخرل.
 لقيقة الذاهر هلل نف   يغي  مل ع  زؿ ال بد طر ػة عػٌُن و  ناػ ، ونف يللػظ علػن 
الدواـ نف مل  طلح  عليه ويرات، وننه  بلانه و  اىل ي لم  رت وقب ات، وننه  بلانه و  اىل  ػ  

د ا إخ ا  ػػا عػ  خلػػق مل صبي ػػا  شػػك لػػه صبيػح ن  الػػه الظػػا رة والباطنػة وإف افن ػػالػذي  نف
هػػ   ػػذا ا  قػػاـ اإليبػػاف،  اإليبػػاف   مػػد لػػه  ػػ  ال مػػ  اؼبمػػن ي علػػن  ػػن ي  ػػري ة مل، .... 

وعلن و ق  ػنة  بيػ  مل و صػط ات، وعلػن النأ ػب زلصػلامة اب ا ػ  الفػراـ و ػ  م ػد م 
 دواـ.   الصاغبٌن علن ال

  يمبو انزمٌٍيمبو انزمٌٍ
 قػػػػاـ              وم ػػػد  ػػػذا اإليبػػػاف يطالبنػػػػا اغبػػػق  يقػػػ ؿ: 

النق ل، و ق ل مل ا  قيقن ا  ب  دة  اػب ؼ وال ف  الػذي يننػاب القلػ   يو ػ   ػا به 
وين ا ػك إذا زلػك  ىبشب نف يقح ا الذن ب وا اثـ، ويرفح إف ع ػرض عليػه  ػبد  ػ  اغبػراـ،

لسػػانه وخػػاض ا  ػػق رفػػُ   ػػ  اب ـ .. هب ػػ  اإلنسػػاف يبشػػب علػػن اؼبن ػػاج القػػ َل والطريػػق 
 اؼبسنقيم.

النقػػ ل الفػػالـ  ي ػػا هأػػًن، و ػػب درفػػات لػػيهنع هللا يضر ؽبػػا عػػدك و   صػػر،  ن ػػا  ػػا اػػاؿ  ي ػػا 
: وو النقػػػػ ل  ػػػػػب اػبػػػػ ؼ  ػػػػ  اعبليػػػػ  وال مػػػػػ  زلنن يػػػػ  والر ػػػػا زلقليػػػػػ  اإل ػػػػاـ علػػػػب 

 واإل ن داد ليـ  الر ي ((.
 :عند ا   م  ع  ا له  و ن ا  ا ااؿ  ي ا اغببي  ابعظم 

                                     آؿ عمراف(015و: 
{{  ِٕ ِٕٜأ ٜٛاَع  ٜأ ٜٛاَعُٜ ـ٢َو  ٜف٬ٜف٬  ُٜ ـ٢َوُِٜع ِٕ  ُِٜع َِٕٜٚأ َِٓظ٢و  ٜف٬ٜف٬  ُِٜزٜنَشُِٜزٜنَش  َٜٚأ َِٓظ٢وُٜ ُٜ  ِٕ َِٕٜٚأ {{  ُٜٞهٜفَشُٜٞهٜفَش  ٜف٬ٜف٬  ُِٜؼٜهَشُِٜؼٜهَش  َٜٚأ

77
  

                                                           
  لية ابولياد با ن يم ع  عبد مل م   س  د ق 7
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  ينسب مل طر ة عٌن، هالرف  الصاا الشيخ اعبنيػد عنػد ا فػادت ن ػر مل، وآف نواف 
اػرب خػػروج رو ػػه،  قػاؿ لػػه  ػػ    لػػه: ا ذهػر مل،  قػػاؿ ؽبػػم: و ػػ  نسػينه  ػػ  نذهػػرت؟!  لػػم 

 ننسات طر ة عٌن و  نا     ذلش، د  فن اغبيفرة اإلؽبية  قاؿ:
  إْ ث١زهههههههههههههههب  أٔهههههههههههههههذ ضهههههههههههههههبوٕٗإْ ث١زهههههههههههههههب  أٔهههههههههههههههذ ضهههههههههههههههبوٕٗ

  

  اٌُطهههههههههر ِ اٌُطهههههههههر ِ غ١هههههههههر ِحزهههههههههب   إٌهههههههههٝ غ١هههههههههر ِحزهههههههههب   إٌهههههههههٝ 

  ٚجٙههههههههههههه اٌّههههههههههههةِٛي  جزٕههههههههههههبٚجٙههههههههههههه اٌّههههههههههههةِٛي  جزٕههههههههههههب  

  

  ٠ههههههههَٛ ٠ههههههههةرٟ إٌههههههههبش ثههههههههبٌُحج ِ ٠ههههههههَٛ ٠ههههههههةرٟ إٌههههههههبش ثههههههههبٌُحج ِ 

 والرف  ا خر الذي يذهر مل ويق ؿ له:  
  عوررهههههههه   أٔهههههههٟ ٔطههههههه١زه ٌّحهههههههخ  عوررهههههههه   أٔهههههههٟ ٔطههههههه١زه ٌّحهههههههخ  

  

  ٚأ٘هههْٛ ِهههب فهههٟ اٌههه ور عوهههر ٌطهههبٟٔٚأ٘هههْٛ ِهههب فهههٟ اٌههه ور عوهههر ٌطهههبٟٔ

ذهػػػر اللسػػػاف  ػػػ  ، ون  مل نذهػػػرؾ بٍل نسػػػينش، ون  ن لػػػذذ هبػػػذا اإل ػػػم، زلػػػرتًل مػػػه   
 .عظم و   مل والنغين مه بنه إ م احملب ب اب

 :والنق ل
 ػب اغببػ  اباػػ ل الػذي هبػػ  علػن هػ   ػػ    نف يسػ ن لبل غػػه، بف مػه الػػدرفات ا 
اعبنات، وهبا ال روج إىل نعلن  قا ات الفما ت، وهبا اغبص ؿ علن ه  اؼب ىن    ال طػادات 

 و ح اؼبي اف ا ه  واُت وآف وااؿ ل باد الرضب : واؽببات،  إف مل 
                                          اغبورات(04و . 

ولفنػه اػاؿ: ون قػاهم( مصػيغة ...... ومل يق : والَنقسبو( وإ  هانػت النقػ ل  ػبد اثمػت، 
هلمػػا زاد ا النفػػرَل ......  فلمػػا زاد ا الن قػػن ..... اؼببالغػػة، ي ػػين  نػػاؾ   ػػاوت  ا الن قػػن، 

 .َل    الفر 
 :وهما ننه 

 ..... ، و  لس ة عطاد مل  راية ل ظمة مل 
،   يػػش مقػ ؿ مل ب قػػن اب قيػػاد .....  ػال رايػػة للنقػ ل الػػيت يرفػػ  نف يناؽبػا عبػػاد مل

  وننقن ابنقياد:                     اب  اب(0و : 
 ا   ي باح إ  إذا   لفت ابرواح.ولفن ا  ق ل غًن  ق ا  كب ، والفالـ  ي 
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  انٌسيهخانٌسيهخ
و ػح اإليبػاف والنقػ ل لفػب ينػاؿ اإلنسػاف ال ػالح   مػد نف يطلػ  ال  ػيلة للقػرب  ػ  

 : :        مل 
 :وال  يلة

رني ااؿ  ي ا اؼب سروف واؼب  ول ف هالـ هأًن، لف  ال  يلة عند اؼبريدي  والسالفٌن ا 
 صبلة الصاغبٌن  ب ال ار ٌن اؼبنمفنٌن الذي  ناا  م رب ال اؼبٌن لد لة اػبلق عليه.
 .وال  يلة لف م   ال ار ٌن ون مة اؼبنقٌن    اغببي  ابعظم  يد  ر  ؿ مل 

ن ػػػا زلنسػػػبة لألاػػػ اؿ ابخػػػرل نف ال  ػػػيلة  ػػػب ال مػػػ  الصػػػاا،  اإليبػػػاف   ػػػه ال مػػػ  
 ل م  الصاا، لف  مل يق ؿ:الصاا، والنق ل    ا ا

         : ني وامنغػػػػػػػ ا إليػػػػػػػه ولفػػػػػػػب ربظػػػػػػػ ا زلقبػػػػػػػ ؿ، و نػػػػػػػال ا ،
زلصػػػاداٌن الػػػذي  آوا ػػػم إىل ال  ػػػ ؿ، و نػػػأ ل ا للػػػدرفات ال اليػػػة،   مػػػد نف  ػػػدخل ا عليػػػه 

   د ػػػػه، و ػػػػي م يقػػػػ ؿ مل:وهػػػػن  م م ناينػػػػه وف ل ػػػػم ا الػػػػدنيا نمػػػػ از  ب ػػػػ  ارمػػػػه و   يفػػػػر ه
                           وااؿ  البقرة(075و: 

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ٘ٔ  إ٢ ٤ً ٘ٔٔي ٤ً ٠١َٝو  اٜ٭ِس ٢اٜ٭ِس ٢  ٔفٞٔفٞ  ٔي ْٔ ٠١َٝوآ ْٔ ١َٔٝ  َٜٚأَذٗبَٜٚأَذٗب  آ ْٔ ١َٔٝآ ْٔ ٘ٔ  آ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٘ٔ  اي ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ َٗا  َسٖمَسٖم  ََاََا  إ٢ٜي ِٓ َٗأَ ِٓ ١َٝٝ  ََٚؿٜفاوََٚؿٜفاو  َٔ ْٔ ١ََٝٝٚآ ْٔ ٘ٔ  َٚآ ٤ً ٘ٔاي ٤ً   ٔفٞٔفٞ  اي

ًُٝٛبٝقًُٝٛب  اٜ٭ِس ٢اٜ٭ِس ٢ ـٖأئرنَي  اٞئعَبأداٞئعَبأد  ٝق ـٖأئرنَياي {{  اي
88

  

 وعند ا  أله هليم مل    ن عليه السالـ: اي رب ني  نفدؾ؟ ااؿ:
َْا  }} َْاٜأ َِٓذ  ٜأ َِٓذٔع ِٜٓهٔظَش٠ٔ  ٔع ُُ ِٜٓهٔظَش٠ٔاٞي ُُ ِِ  اٞي ُٗ ًُٝٛب ِِٝق ُٗ ًُٝٛب ِٔ  ٝق َِٔٔ {{  ٜأِجًٜٔٞأِجًٔٞ  َٔ

99
  

ا ػػن دع نعػػ   ودا  ػػه ونغلػػن ن ا  ػػه ا الػػ ب عبػػادت الصػػاغبٌن،  مػػا وفػػد   ػػإف مل 
 الصػاغبٌن الػيت   ظ ػا   فا   ن نح    اب  اد و   الن  س وو اوس الشيطاف إ  ال ب

 اغبوػػػػر(35و  إسف  عسبَػػػػادسي لَػػػْيهنع هللا يضَر لَػػػػَش َعلَػػػػْي سْم   ػػػػْلطَاف   حب ظػػػه رب ال ػػػػاؼبٌن واػػػػاؿ ا  ػػػػأرا: 
                                                           

  لية ابولياد با ن يم وال  د بضبد م   نب  ع  نا إ ا ة ق 7
 ت الغ ايل ا البدايةذهر  5
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وغػًنت  ػ  الصػاغبٌن، يقػ ؿ ب ػلامه: وو   ػل ا  ولذلش هاف  يدي نمػ  اغبسػ  الشػاذيل 
 ا((. إىل مل 

 وم يف م ااؿ:
ا د عػب مػه نفػاب، واػاؿ  ػيدي اغبسػ  البفػري ال  يلة  ب إ ػم مل ابعظػم الػذي إذ

   وهػاف اطػػ  وانػػه وز انػػه عنػػد ا   ػػم  عػ  إ ػػم مل ابعظػػم: وون  إ ػػم مل ابعظػػم،  مػػ
 له آ اله((.       إىل مل ا  ؿ  رادت و قق مل 

والن  ػػػػ  إىل مل زلصػػػػاغبٌن يفػػػػػ ف زان ػػػػاد ناػػػػػر م، واؼبشػػػػب علػػػػػن  ػػػػدي م، و  سػػػػػ  
لنللوسب مشما ل م وصبي  نخالا م، برم ااندوا وا ندوا مسيد ابولػٌن وا خػري ،  نام ن م، وا

 أ ػػبل ا  ػػم الصػػ رة القريبػػة الػػيت ن ػػنطيح النشػػبه هبػػا ب ؿ القػػرب  ػػ  رب ال ػػالٌن، ونهػػ ف 
 .الص رة اجململة علن ادري     يد ابولٌن وا خري  

اؼب للػٌن، اإليبػاف اؼبقػروف زل مػ ،  إذا  الرو نة اليت و   ا لنا  لش اؼبل ؾ لنف ف  ػ 
والنقػػ ل الػػيت  ي ػػا نف نػػذهرت  ػػال ننسػػات، ونطي ػػه  ػػال ن صػػات، ونشػػفرت علػػن صبيػػح ن مػػات، د 
نبنغب الصاغبٌن  ػ  عبػاد مل، ونق ػ ا علػن آاثر ػم، ومبشػب علػن درهبػم، ونن ػ   ػ    ػار  م، 

 م.ون نان ال منا غبقا ق م    يفر نا ال ناح زل نان هما نهر  

  اجليبد ًأٌَاػواجليبد ًأٌَاػو
 :                و ذا يلـ  له: 

  مد    اعب اد، واعب اد ن عٌن: ف اد الف ار و ذا ؼب  نعل  اغبرب علػن اؼبسػلمٌن، 
رب وه ر زلن  وزهلل رب ال اؼبٌن، لف    ي فد ا  رع مل ني ـبرُج ول  مسيط إلعػالف اغبػ

علػػػن  ػػػ  نطػػػق مػػػػ و  إلػػػه إ  مل حل ر ػػػ ؿ مل(  ػػػ  ولػػػ  هػػػاف  نمرغػػػا  ا نو ػػػاؿ الػػػذن ب 
 :واؼب ا ب، ااؿ 

َِٔشُ   }} َِٔشُ ٝأ ِٕ  ٝأ ِٕٜأ ٌَ  ٜأ ٌَٝأٜقأت ٖٓاَغ  ٝأٜقأت ٖٓاَغاي َ٘  ٫٫  َٜٝكٛٝيٛاَٜٝكٛٝيٛا  َذٖت٢َذٖت٢  اي َ٘إ٢ٜي ُ٘و  إ٫٢إ٫٢  إ٢ٜي ُ٘واي٤ً ِٔ  اي٤ً َُ ِٜٔف َُ َٗا  ٜف َٗاٜقاٜي َِ  ٜفٜكِذٜفٜكِذ  ٜقاٜي ـَ ََِع ـَ ٓٚٞ  َع َٔٞٚٓ ُ٘و  َٔ ُ٘وََاٜي   ََاٜي

ُ٘ َْٞفَظ َُٚ٘ َْٞفَظ ٘ٔ   إ٫٢إ٫٢  َٚ ٘ٔ ٔبَركِّ {{ٔبَركِّ
1010

  

                                                           
 الب اري و سلم ع  نا  ريرة ق 01
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 ػػ  ا ػػنباح دـ  ػػػ  اػػاؿ و  إلػػه إ  مل ؿبمػػد  ر ػػػ ؿ مل( اعلػػم ننػػه  ػػ  اػبػػػ ارج  هػػ 
 ، بف    د  م الطا  ة ال  يدة اليت ا نبا ت دـ اؼبسلمٌن.اػبارفٌن ع  دي  مل 

ينػػػ ىل  السػػػرا ر، ومل أي ػػػر  مل نف نشػػػق علػػػن   مػػػ  ااؽبػػػا ملسػػػانه  لنػػػا الظػػػا ر ومل 
 ؽبا ملسانه  قد عصم  ين  اله ود ه إ  حبقه.القل ب،  ما داـ اد اا

 للمسلم  رؾ اناؽبم عند ن ري :    ابعداد الذي  ه روا زهلل ور  له نزح مل 
اب ػػػر ابوؿ: إذا هنػػػت نريػػػد أتلػػػي  م، ونرغػػػ  ا دخػػػ ؽبم ا اإل ػػػالـ،  ػػػإذا نعلنػػػت 

 علي م اغبرب  سي يدوا ه را  وعنادا  ول  ي قبل ا علب .
لأاٍل: إذا هنػت ا  الػة  ػ ُك  ػديد و ػم ناػ ل  ػين، ولػ   ػارمن م  ػيلدث اب ر ا

مػػد ع قبػػات، و نػػا اػػاؿ مل:    يل  ػػا   وب                      ػػال ن ػػاصب م  آؿ عمػػراف(57و 
   ن ن د ونذب    ونسبف ، ونعلم علم اليقٌن ننين ن نطيح نف نرد هيد م ا كب ر م  ػا دا ػ ا 

  اػػػد نعلنػػػ ا اغبػػػرب علػػػن مل ور ػػػ له:                          يريػػػػدوف  ابن ػػػاؿ(20و
  لر ػ له:  السالـ لل دي ػة،  قػاؿ مل                                 

 .ابن اؿ(25و

  خيبد اننفسخيبد اننفس
و آخػػر ن ػد وننفػػد  ػ  ال ػػدو اػبػػارفب،   ػذا اعب ػػاد لل ػدو اػبػػارفب، لفػ   نػػاؾ عػد

 عاد    غ وة  ب ؾ،  الن ت إىل ن لامه وااؿ:  قد ورد نف  يفرة الن  
{{  ِِ َُِت ِِٜقٔذ َُِت َِٝش  ٜقٔذ َِٝشَم ٣ّو  َم ٣ّوََٞكَذ ِِ  ََٞكَذ َُِت َِِٜٚقٔذ َُِت َٔ  َٜٚقٔذ ََٔٔ َٗأد  َٔ َٗأداٞئح َٗأد  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اٜ٭ِؿَغش٢اٜ٭ِؿَغش٢  اٞئح َٗأداٞئح ََا: : اٜ٭ٞنَبش٢و ٜقاٝيٛااٜ٭ٞنَبش٢و ٜقاٝيٛا  اٞئح ََاَٚ َٚ  

َٗاُد َٗاُداٞئح ٍَ  َٜاَٜا  اٜ٭ٞنَبُشاٜ٭ٞنَبُش  اٞئح ٍََسُطٛ ٘ٔ؟  َسُطٛ ٘ٔ؟اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا ََٖذ٠ٝ: : ٜقا ََٖذ٠ََُٝحا ُٙ  اٞيَعِبٔذاٞيَعِبٔذ  ََُحا َٛا َُٖٙ َٛا َٖ  }}
1111

  

 . ناؾ  ارؽ هبًن،   ذا ف اد ن غر وا خر ف اد نهرب
 م يفػػلة السػػالفٌن، وآ ػػة ال ا ػػلٌن، و ػػب   ر ػػاف ال طػػاد للمقػػرمٌن، ف ػػاد الػػن هنع هللا يضر 

 ع  نعدل ابعداد ااؿ: واؽب ل، وؼبا   م  
                                                           

 اريخ مغداد لل طي  البغدادي وال  د الفبًن للبي قب ع  فامر ق 00
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ٖٜٚى  ٜأِعَذ٣ٜأِعَذ٣  }} ٖٜٚىَعُذ َٔ  اي٤ٔتٞاي٤ٔتٞ  َْٞفُظٜوَْٞفُظٜو  َعُذ ِٝ ََٔب ِٝ ِٜٝو  َب َِٓب ِٜٝوَج َِٓب {{  َج
1212

  

 وليهنع هللا يضر فًنانش، و  ر قادؾ ا عملش، و  غًن م، ولفن ا الن هنع هللا يضر، ؼباذا؟
                       دا مػػػػا  أت ػػػػرت زلسػػػػ د، ولػػػػيهنع هللا يضر  ػػػػرة  وا ػػػػدة،  ي  ػػػػك(24و

ولفن ػػػا ن  ػػػارة، ولػػػذلش عنػػػد ا   ػػػم  م ػػػض ال ػػػار ٌن: هيػػػك ن  ػػػروسؽ مػػػٌن خػػػاطر الػػػن هنع هللا يضر وخػػػاطر 
الشيطاف لػيهنع هللا يضر  يػه إغبػاح، يريػد  ػ  اإلنسػاف نف ي صػن مل،  ي  ػ س  الشيطاف؟ ااؿ: خاطر

لذن ،  إف اارتؼ  ذا الذن  يبلث له ع  ذنُ  آخر، لف  الن هنع هللا يضر غب  ة،  نظػ     ػ س 
 للمرد    يقح ا الذن :

  ٚجب٘هههد اٌهههٕفص ٚاٌشههه١طبْ ٚاعصهههّٙبٚجب٘هههد اٌهههٕفص ٚاٌشههه١طبْ ٚاعصهههّٙب

  

  ٚإْ ّ٘ههههههب ِحضههههههبن إٌصههههههح فههههههبرُٙٚإْ ّ٘ههههههب ِحضههههههبن إٌصههههههح فههههههبرُٙ

 : قاؿ وهيك قبا د اؽب ل؟ و ح اغببي  خطة   لة   
{{  ٫٫  ُٔ َٔ ٪ُُِٜٔ َٔ ٪ُِٜ  ِِ ِِٜأَذُذٝن َٕ  َذٖت٢َذٖت٢  ٜأَذُذٝن ََٕٜٝهٛ ُٙ  َٜٝهٛ َٛا َُٖٙ َٛا َُا  َتَبّعاَتَبّعا  َٖ َُأي ٘ٔ  ٔج٦ُِتٔج٦ُِت  ٔي ٘ٔٔب {{  ٔب

1313
  

و ذا    اؼبي اف،  فلما  ر هش اؽب ل إىل  بد زنه دبي اف الشرع، والشرع ي ا ق عليػه 
نو   يسػػمان مػػه،  ػػإذا علمػػت نف الشػػرع مل ي ا ػػق عليػػه  لمػػاذا    لػػه؟! و ػػب آ ػػة ا  ػػات ا 

،  ي ػرؼ ويسػػمح  ػ  ال لمػػاد جب ػػ  ف ػاد الػػن هنع هللا يضر، وم ػض النػاس ينلػػدوف مل  ز اننػا  ػذا
 و ح ذلش ىب صُّ ابو د مرتهنه ويرتؾ البنات، وي صر علن  ذا اب ر!!

 ذت ن فاـ مل، وننت   صر علن ـبال ة ن فاـ مل فػ  ا عػالت، واعلمػ ا علػم اليقػٌن 
 نف اؼب ال ة يق ؿ  ي ا مل:

                                                             
 إذا  نعػػػػرض هػػػػ   ػػػػبد ربػػػػداين مػػػػه ن سػػػػب علػػػػن  ػػػػرع مل،  ػػػػإف هنػػػػت   نعلػػػػم:...  النػػػػ ر(24و
                                     النل (34و. 

ن ل ص  ػػ  اؽبػػ ل   لػػن ال ػػ ر يػػدخ  ا   يػػة الصػػديقٌن، ولفػػ  إذا هػػاف   والػػذي يػػ
ي اؿ عندت   لغ  يمي  إىل  ذا ع   ذا، ويػ ار  ػذا علػن ذاؾ هبػ ات، نو ؼبصػللة نو ؼبن  ػة، 

                                                           
 ال  د الفبًن للبي قب ع  ام  عباس ر ب مل عن ما 05
   وم السقرو رح السنة ع  عبد مل م  عمرو  04
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 .   ول  هاف هبًنا  ا نظر خلق مل إ  ننه يف ف  غًنا  عند مل 
 ػة، وفػادت نخػ ت عقيػ  مػ  نا طالػ ، وهػاف وهر ـ مل وف ه  ػ ىل اػبال اإل اـ علن 

اػػد ه ػػك  مصػػرت، وني   ػػه إمنػػه يسػػلبه، وفػػاد طا  ػػا  نف وببػػ ت نخػػ ت مشػػبد  ػػ  اؼبػػاؿ،  أ ػػار 
اإل ػػػاـ علػػػن إلمػػػ  نخيػػػه نف  نلػػػن وا ػػػرهين ونخػػػب، و دي عليػػػه واػػػاؿ: اي ع قيػػػ  خ ػػػذ، يقػػػ ؿ 

 نًن،  ػإذا ا نفػد اط ػة  ديػد ع قي :  مددت  يدي ونظ  ننه  ي طيين   رة هبًنة  ليمة زلد
ؿبم اة زلنار،  صرخت  وخ رت  هما ىب ر الأ ر، والت  ا  ػذا؟  قػاؿ اإل ػاـ علػن: إذا هنػت مل 
 نلم    ذت اغبديدة احملماة منار الػدنيا،  فيػك  نلمػ   ر ا خػرة؟! لػيهنع هللا يضر لػش عنػدي إ   ػا 

 رنيت و  نراؾ م د ذلش.
أػػ   ػػ  د،  ػػال ي فػػد  ػػ ل بخيػػه، و  إلمننػػه و  كبػػ    قبػػد رفػػا   ا  ػػذا ال  ػػاف  

بي إنسػػػاف را يػػػا ، ؼبػػػاذا؟ برػػػم رفػػػاؿ هبا ػػػدوف ا  ػػػبي  مل و  ىبػػػا  ف ا مل ل  ػػػة   ػػػم، 
 واب ألة ا ذلش هأًنة وييفيق اغبصر ع  ذهر ا.

 ػػػب عبػػارة عػػػ  الشػػ  ة واغبػػػرص،  -زخنصػػػار  ػػديد  -ن ػػا ف ػػاد الػػػن هنع هللا يضر:  ػػالن هنع هللا يضر 
 و   ة ال روج.   ة البط ، 

  شيٌح انجغٍشيٌح انجغٍ
 ػ  ة الػػبط   ػب  ػػب    ظػم اؼب ا ػػب ا د يػة،  مػػ  يسػفر، و ػػ  ين ػاطب ـبػػدرات، 
و   ي نقص الفي  ا اؼبي اف، و   أيهػ   ػق الينػيم، و ػ  أيخػذ  ػق إخ  ػه ا اؼبػًناث، و ػ  
يغػػ ، و ػػ  يفػػذب ... هػػ   ػػذت اب ػػياد  ػػبب ا  ػػ  ة الػػبط ،  ػػ  وبصػػ  علػػن  ػػاؿ يشػػبح 

 لس د:  ب ؾبا دة    ة البط ، ااؿ   ح نف طريق ال  ية هلل البط ، 
َُٜو  ٜأٔطِبٜأٔطِب  }} َٛٞع َُٜوََ َٛٞع ََ  ِٔ َِٔتٝه ٠َٔٛ   َُِظَتَحاَبَُِظَتَحاَب  َتٝه ٠َٔٛ ايٖذِع {{ايٖذِع

1414
  

 ػػذا اعب ػػاد ابوؿ ا إطامػػة الط ػػاـ علػػن  ػػن ي اغببيػػ  اؼبصػػط ن عليػػه ن يفػػ  الصػػالة 
 :ونمت السالـ، و ذا ليهنع هللا يضر  يه   ل، لق له 

                                                           
 اس ر ب مل عن ما  وم الطرباٍل ع  ام  عب 03
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{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َٝٞكٔزُف  اٞيَعِبَذاٞيَعِبَذ  إ٢ َٝٞكٔزُفٜي ١َُٜ  ٜي ١َُٜاي٥ًٞك َّ  اي٥ًٞك َّاٞيَرَشا ٘ٔ  ٔفٞٔفٞ  اٞيَرَشا ِٛٔف َ٘ٔج ِٛٔف ٌُ  ََاََا  َج ٌَُُٜتٜكٖب ُ٘  َُٜتٜكٖب ِٓ َُٔ٘ ِٓ َٔ  ٌَ َُ ٌََع َُ َّا   ٜأِسَبٔعنَيٜأِسَبٔعنَي  َع ِٛ َّا َٜ ِٛ َٜ}}
1515

  

 :زللقمة ال ا دة،  فيك مه إذا  أل ا؟!! ااؿ 
َُا  }} ٜٗ َُاٜأ ٜٗ ٣ِ  ٜأ ٣ِٜيِر ِٔ  ََْبَتََْبَت  ٜيِر َِٔٔ ٣ّو  َٔ ٣ّوَذَشا ٖٓاُس  َذَشا ٖٓاُسٜفاي ِٜٚي٢  ٜفاي ِٜٚي٢ٜأ ٘ٔ  ٜأ ٘ٔٔب {{  ٔب

1616
  

اب مل، و   ػ  اغبػي،  ال ين ػح   ػه الػذهر، و  اعبلػ س  ػح الصػاغبٌن، و   ػالوة هنػ
و  نل عمُ     ابعماؿ الػيت هل نػا هبػا مل فػ  ا عػالت، بف اب ػاس اؼبط ػم اغبػالؿ، واػد 

 :ااؿ 
َٗا  }} ٜٗ َٗاٜأ ٜٗ ٖٓاُغ  ٜأ ٖٓاُغاي ٕٖ  اي ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ْٝٚب  اي ْٝٚبٜط ٌُ  ٫٫  ٜط ٌَُٜٞكَب ّٝٚباو  إ٫٢إ٫٢  َٜٞكَب ّٝٚباوٜط ٕٖ  ٜط َٕٖٚإ٢ َ٘  َٚإ٢ َ٘اي٤ً َََش  اي٤ً َََشٜأ ٓٔنَي  ٜأ َٔ ٪ُُِ ٓٔنَياٞي َٔ ٪ُُِ َُا  اٞي َُأب َََش  ٔب َََشٜأ ٘ٔ  ٜأ ٘ٔٔب   ٔب

ُُِشَطًٔنَيو ُُِشَطًٔنَيواٞي ٍَ  اٞي ٍَٜفٜكا َٗا    ::ٜفٜكا ٜٗ َٗاَٜٜأ ٜٗ ٌُ  َٜٜأ ٌُايٗشُط َٔ  ٝنًٝٛاٝنًٝٛا  ايٗشُط ََٔٔ َٝٚبأ   َٔ ٤ٛ َٝٚبأ اي ٤ٛ ًٝٛا  اي َُ ًٝٛاَٚاِع َُ َُا  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َؿأيّراَؿأيّرا  َٚاِع َُأب َٕ  ٔب ًٛٝ َُ ََٕتِع ًٛٝ َُ   َتِع

 ِْ ًٝٔ ِْ َع ًٝٔ ٍَ  ووَع ٍََٜٚقا َٗا    ::َٜٚقا ٜٗ َٗاَٜٜأ ٜٗ َٔ  َٜٜأ َٔاي٤ٔزٜ ُٓٛا  اي٤ٔزٜ ََ ُٓٛاآ ََ ِٔ  ٝنًٝٛاٝنًٝٛا  آ َِٔٔ َٝٚبأ   َٔ َٝٚبأ ٜط ِِ   ََاََا  ٜط َٓاٝن ِِ َسَصٞق َٓاٝن ِٖ  ووَسَصٞق ُِٖث ٌَ  َرٜنَشَرٜنَش  ُث ٌَايٖشُج   ايٖشُج

ٌُ ٝٔٛ ٌُُٜ ٝٔٛ ُُٗذ  ووٜأٞلَبَشٜأٞلَبَش  ٜأِػَعَثٜأِػَعَث  ايٖظٜفَشايٖظٜفَش  ُٜ ُُٗذَٜ َٜ  ٔ٘ ِٜ ََٜ٘ٔذ ِٜ َُا٤ٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ََٜذ َُا٤ٔايٖظ ُ٘  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا  َسٚبَسٚب  َٜاَٜا  ايٖظ ُُ َٛٞع ََ َُٚ٘ ُُ َٛٞع ََ َٚ  ّْ َّْذَشا   َذَشا

ُ٘ ََِؼَشُب َُٚ٘ ََِؼَشُب َٚ  ّْ َّْذَشا ُ٘  َذَشا ًَٞبُظ ََ َُٚ٘ ًَٞبُظ ََ َٚ  ّْ َّْذَشا َٟ  َذَشا ََٟٚٝلٔز ٢ّ  َٚٝلٔز ٢ّٔباٞيَرَشا ٢ْٖ  ٔباٞيَرَشا ٢ْٖٜفٜأ {{  ٔيَزٔيٜؤيَزٔيٜو  ُِٜظَتَحاُبُِٜظَتَحاُب  ٜفٜأ
1717

  

 ػػ  يػػرد  ػػًناث ابنبيػػاد واؼبر ػػلٌن   ليػػه زؼبط ػػم اغبػػالؿ، واؼبط ػػم اغبػػالؿ إذا   ظػػه 
 نساف     مذا ه  يل ظ ه  دروب اإلنساف.اإل

  شيٌح انفشجشيٌح انفشج
و نػػاؾ ال ػػروج، و ػػب هػػ  ال نلػػات الػػيت ا اإلنسػػاف، لينظػػر  ن ػػا  قيقنػػه الن رانيػػة ا 

  عػامل ابهػ اف، والػيت إلي ػا اإل ػارة ا اػ ؿ مل:                       اؼب  نػ ف(2و 
هػابذف وابنػك وال ػم والػذهر .. هػ   ػذت ال ػروج اب ػاس  ي ػا    روج وليست  رفػا  وا ػدا ،

))ايًك١ُ احل٬ٍ هلا ْرْٛس يف  ))ايًك١ُ احل٬ٍ هلا ْرْٛس يف  اؼبط م اغبالؿ، ااؿ  يد  عبد مل م  عباس ر ب مل عن ما: 

ايكًب جتعرٌ ؿراذبٗا ميٝرٌ إىل ايٛاعرا و ٜٚٓرربع عٓرذ ٚسٚد ايؼرٗٛا و ٚايًكُر١         ايكًب جتعرٌ ؿراذبٗا ميٝرٌ إىل ايٛاعرا و ٜٚٓرربع عٓرذ ٚسٚد ايؼرٗٛا و ٚايًكُر١         

ٜٚتثاقرٌ عٓرذ ايٛاعرا و ٜٚظراسع     ٜٚتثاقرٌ عٓرذ ايٛاعرا و ٜٚظراسع     احلشاّ هلا ظ١ًُ يف ايكًب جتعٌ ؿاذبٗا ٜتباطرأ  احلشاّ هلا ظ١ًُ يف ايكًب جتعٌ ؿاذبٗا ٜتباطرأ  

 .عٓذ املعاؿٞ ٚاحلشَا   عٓذ املعاؿٞ ٚاحلشَا   
                                                           

   وم الطرباٍل ع  ام  عباس ر ب مل عن ما 02
     اإليباف للبي قب ع  نا مفر الصديق ق 02
  ليان  سلم وفا ح الرت ذي ع  نا  ريرة ق 07
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  أ اس ه   بد اللقمة اغبالؿ:
 .....والػػػػذي  يريػػػػدوف الػػػػدخ ؿ ا اػػػػ ؿ رب ال ػػػػاؼبٌن:..... و ػػػػذا ف ػػػػاد الصػػػػاغبٌن، 

                             اؼبا دة(57و. 

  خيبد انغًغخيبد انغًغ
 :و ناؾ ف اد آخر 
 ...... و   ف اد الطمح

ػروسؾ اإلنسػاف ا ني ن ػُر  ػ  ن ػ ر دنيػات نو ن خػرات نطمػاع، ونمينػا آدـ ن سػه   دا ما   ا وب 
َ هػػاف يطمػػح ا   ػػح نف مل رػػات عػػ  ابهػػ   ػػ  الشػػورة إ  ننػػه نهػػ   ن ػػا طم ػػا  ا اػبلػػد، وملس

 اػبلد؟ ليف ف اريبا     مل وليهنع هللا يضر لشبد آخر.
، بف  يه ـبال ة ب ، و ذا الطمػح إف مل يفػ   يػه رػب  والطمح  نا  ذ ـ   ر اغبب القيـ 
   ػػػػػريان  ػػػػػال  ػػػػػانح، ولفنػػػػػه رػػػػػب   ػػػػػريان:                                    

 .البقرة(42و

  دسبئس اننفسدسبئس اننفس
و ػػػػ  يبشػػػػب ا طريػػػػق مل، ويفػػػػ ف  ػػػػ  اب قيػػػػاد، و ػػػػ  ابنقيػػػػاد ينبق ػػػػن عنػػػػدت م ػػػػض 

ية، و  يسنطيح نف ين ل ص  ن ا زلفليػة إ  إذا  ػل م زلفليػة لل ػارؼ الػرزٍل الد ا هنع هللا يضر الن س
نضبػد وابرم ػة اإل ػاـ ىف اغبديث الذل روات  هما ااؿ ورااة الن ر وال لم   الذي آات مل 

 : ر  عػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ ايدة  الػػػػػػػػػػدرداد عػػػػػػػػػػ  ن و .{ ا٭ْبٝررررررررررا٤ ٚسثرررررررررر١ ايعًُررررررررررا٤} اػػػػػػػػػػاؿ: 
  بػػاف امػػ  و ػػلله{  ايعًررِ ٚسثررٛا إمنررا دسُٖررا ٫ٚ دٜٓرراسا ٜٛسثررٛا مل ا٭ْبٝررا٤ إٕ }

 و أاؿ لذلش:، وليهنع هللا يضر ال لم  قط ولف  ال لم و  ه الن ر...   وغًننبا واغباهم
إنساف يريد نف ير قب إىل مل،  ي يػد ا ال بػادات، وهبن ػد ا ايػاـ الليػ  و ػياـ الن ػار 

 ....  ة الرزنيػػة الدا مػػة الباايػػة،  نقػػدا  ننػػه إذا   ػػ  ذلػػش ير قػػب إىل الػػدرفات ال اليػػة، واغب ظػػ
      ذا يف ب؟
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 !!، بنه اد نخطأ اؼبراد.....  .....   
و ػػذت د يسػػة ن سػػية بنػػين إذا عبػػدت  مل نعبػػدت لذا ػػه،   لغايػػة و  ل لػػة،  ػػ  ولػػ   
هانت الغاية اعبنة،  ل  عبدت  مل للونة ندخ  ا الصاغبٌن الذي  عا ب م رب ال ػاؼبٌن واػاؿ 

))يٛ مل أمًل ج١ٓ أٚ ْراسٟا أفًرِ أنرٔ أطرترل ايعبراد٠      ))يٛ مل أمًل ج١ٓ أٚ ْراسٟا أفًرِ أنرٔ أطرترل ايعبراد٠       م هما ورد ا م ض اباػر: ب د

ٖٖت وااؿ لآلخر يزاتٞ  يزاتٞ   ٖٖت : ))عحبٟا ملٔ سآْٞ دٕٚ َهْٛاتٞو قاٍ: ٜا سب طبراْو تٓض : ))عحبٟا ملٔ سآْٞ دٕٚ َهْٛاتٞو قاٍ: ٜا سب طبراْو تٓض

َٚٔ ايزٟ ٜشاى دٕٚ َهْٛاتو؟ قاٍ: َٔ اختزْٞ ٚطر١ًٝ إىل جٓراتٞ فكرذ سآْرٞ دٕٚ     َٚٔ ايزٟ ٜشاى دٕٚ َهْٛاتو؟ قاٍ: َٔ اختزْٞ ٚطر١ًٝ إىل جٓراتٞ فكرذ سآْرٞ دٕٚ     

 .َهْٛاتٞ  َهْٛاتٞ  
لش اعبنة،  نف ف اعبنة غاية، لف  ن  نريػد اعبنػة، بف  ي ػا ي ين ننت   بدٍل لفب ن دخ

 القرب    مل، و  نعبد مل لفب يدخلين اعبنة.
  ػػذت ال لػػ  اػب يػػة والد ػػا هنع هللا يضر الن سػػية   ي طػػ  ؽبػػا ال بػػد إ  إذا  ػػل م زلفليػػة لرفػػُ  

والػػيت نسػػمي ا  ػػ  ال ػػار ٌن الف م ػػ  لينام ػػه ا  ػػذت اجملػػا ت،  ػػ  ىبلصػػه  ػػ   ػػذت ابو ػػاؿ 
 نو اؿ الن  يد.

عليػػػه نو يلػػػ ح لػػػه مػػػرؽ  نو مريػػػق   ػػػ  عػػػامل اغبقػػػا ق، وهػػػ   ر لػػػة  ػػػ   اػػػد ي ػػػنان مل 
 .علن ال بد لي نرب  داه ا طلبه هلل   را   الطريق ؽبا اخنبارات هبري ا مل 

  و فمة مل  فػذا:                        ي ملػ ف، ي قبػ   ىبنػرب  ػ   ػ د(7و
ر له الدنيا،  يق ؿ: اغبمد هلل لقد ر ب عين مل،  يقك عنػد  ػذت اغبالػه،  ال بد علن مل  ي يسوس

 و أ   ذت ال بادة هانت    نف  الدنيا.
لػص ا ال بػادة، وهبن ػد ا الطريػق،  ي افػأ م نايػة مل،  ييفػ  ت ا  نو ي بد مل  وىب 

  صلت  ور ب مل عين، و ذا هله ا ال اٍل والداٍل. نص  عظيم،  يق ؿ ن  اد و لت وا
 يلبػػ   يػػه م ػػض اػبلػػق، و  يريػػدوف   ارانػػه، ويريػػدوف ؾبالسػػنه،  واػد يفر ػػه مل 

؟   ينظػر إليػه مل،  ػػ   ػيمي  ؽبػم نو يبيػػ  زلفليػة  ػح رب الربيػػة وي  ػرغ يديػه  ػػ   ػ  د القػػـ 
 .إذا  اؿ ؽبم  قد  اؿ ع  اغبق 

 ؽبا ن   الطريق عم  ا  ا ز اننا:  ات اليت ين رض و ذت    نهرب ا
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 فػػػ  إنسػػػاف يريػػػد نف ينقػػػر ب لػػػه النػػػاس، وينمسػػػل ف مػػػه ويطلبػػػ ف  نػػػه الربهػػػات، ونف 
يقيفب ؽبم اغبافات، وأي  ف له زلػ ايرات والن لػات، ويفػ ف  ػي ا  رظبيػا ، وعنػد ا يصػ  إىل 

روبا ، لنػػ وروت و  ملػػ ف لػػه   لػػدا ،  ػػذت اب ػػياد يقػػ ؿ م يفػػ م: امنػػ ا لػػه  ػػا ة، وامنػػ ا لػػه  ػػ
ونر ػػػػات: ووآخػػػػر داد ىبػػػػرج  ػػػػ  الػػػػ ب  و ػػػػذا يقػػػػ ؿ  يػػػػه  ػػػػيدي نمػػػػ  اغبسػػػػ  الشػػػػاذيل 

 الصديقٌن    الر  ة((.
يريد نف يف ف ر يسا ، والر  ة  نا   نا ا نف يف ف دهنػا  را ، وهلمنػه  فػ ف  سػم عة، 

يػك ىبال ػه ن ػد اؼبريػدي ؟! ونسػب اػ ؿ و   ىبػالك ي لػ  اغبػرب عليػه، بنػه أي يػه اإلؽبػاـ،  ف
  مل ب ػػػػػػػػلاب ر ػػػػػػػػ ؿ مل:                   وا لػػػػػػػػه لللبيػػػػػػػػ   الشػػػػػػػػ رل(47و   

                ول  هاف ن ر م غًن  ا  ، ون رت  ا   و ح ذلش طلػ   آؿ عمراف(025و
 . نه نف يشاور م، بف  ذا ن ر مل 

 وبناج نف يشاور ن دا ؟و   مل 
  ولفنه  اور اؼبال فة  قاؿ ؽبم:                        البقرة(41و: 

 لي قر  اؼببدن، ولذلش ااؿ ن د الصاغبٌن: وول   اور آدـ اؼبال فة  ا خرج    اعبنة((.
رنيػػه، ومل و ػػذت  قيقػػة بنػػه لػػ   ػػاور م لنصػػل ت ومل ىبػػرج  ػػ  اعبنػػة، لفػػ  ؼبػػا  ر  ػػد م

 يشاور ن   اؼب ر ة الفراـ و م اؼبال فة،  فانت الننيوة ننه خرج    اعبنة.
 آ ة ا  ات       اؼبشي ة، و   الظ ػ ر، نو الرغبػة ا الظ ػ ر مػٌن يػدي اػبلػق، 
بف  ػػ  ي ظ ػػروت   يظ ػػر إ  م ػػد نف هبػػردوت  ػػ  ابغيػػار، وي ملػػ ا لػػه واايػػة ا ػػة  ػػ  الشػػ رة 

 وال و  واإلعواب زلن هنع هللا يضر.والرايد والسم ة 
 إذا هاف  يه وا دة  ن ا  يظػ  ا طػ ر الرتميػة،  ػ    ىبػرج عػ  رػي الصػاداٌن، و  

ون رؼ علن رزين م و رمين م  ػيد ابولػٌن وا خػري   طريق اؼب لصٌن الذي  اخنار م مل 
  ذت اب راض الباطنية يق ؿ  ي ا الن  ،: 

ِٔ  ٜأِمٜف٢ٜأِمٜف٢  ايٚؼِشٝىايٚؼِشٝى  }} َِٔٔ ـٖٜفا  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ايٖزٚسايٖزٚس  ٝٔبٝٔبَدٔبَدٔب  َٔ ـٖٜفااي ١ًٜٔ  ٔفٞٔفٞ  اي ِٝ ٤ً ١ًٜٔاي ِٝ ٤ً َُا٤ٔ   اي ًٞ َُا٤ٔ ايع٤ ًٞ {{ايع٤
1818

  

                                                           
 اغباهم ا اؼبسندرؾ ع  عا شة منت نا مفر اهنع هللا يضر 07
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                                    ي  ك(012و ... 
 !!!! م    ن ف، ولفنه  رؾ  خ ب

والشرؾ اػب ب    ن وع الن هنع هللا يضر، نو  ػ  ة للػن هنع هللا يضر ا ال مػ ،  يفػ ف ال مػ  لغػًنت، و  
 .إ  إذا هاف خالصا  زلفلية ل ف ه يقب  مل ال م 

  واظبح إىل مل و   يق ؿ ا اللػ::                                        
ل  نف الل: اخنلط مػه  ػرث  ػ  اغبيػ اف ل سػد اللػ:، ولػ  نف اللػ: اخػنلط مػه  ػبد  النل (22و

 :ل م     دـ اغبي اف  ال ىبلص، وهذلش ا
هبػػ  نف يفػػ ف خالصػػا   ػػ   ػػ  ات الػػن هنع هللا يضر و ػػ  ات اغبػػهنع هللا يضر ون غػػات الشػػيطاف  ػػ  

 .يف ف خالصا  هلل 
و ػػذت   الػػق الرفػػاؿ، و نا ػػات السػػالفٌن الػػذي   رهػػ ا اإل نػػداد زلسػػادة ال ػػار ٌن ا 

لفنػػش ربنػػاج ا  ػػذت ....   ػػذا ال اػػت وا  ػػذا اجملػػاؿ،  ظػػ  ننػػه اػػد ا نػػدل ومل ي ػػد وبنػػاج
إىل    أيخذ ميدؾ ويق يش علن الػدواـ، بف  ػذت اؼبنا ػات هبػ  نف  ن طا ػا  ػ   اؼبنا ات

 ...  ص  إىل الن ر الناـ
ون ر اؼبصط ن الذي ليهنع هللا يضر م دت ظالـ، و  و ػاوس ن ػهنع هللا يضر،     ن ر مل والن ر الناـ 

 ..... و    افهنع هللا يضر ا الصدر، و    ل، و   ي ؿ، و     ات
 ا  أف  بيبه و صط ات: وإمبا يسًن اؼبرد هما ااؿ مل

                                             

                                              ابن اـ(.و 

    ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِ
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  11ينبصل انفضم اإلذليخينبصل انفضم اإلذليخ  --0303
dddddddddddddddd 

ا  ػػػذا ال صػػػر الػػػذي هأػػػرت  يػػػه ال ػػػمل وهأرػػػا  نػػػ ؿ هقطػػػر السػػػماد، وهأػػػر  يػػػه علػػػن 
  : اإل الـ ابعداد    هػ   ػي، وخرفػ ا  ػ  هػ  فلػر                          

                             الػذي  ،و يلن م اب ا ية  ػب اإلعػالـ اعببػار الصك(7و
 ن عػػت و ػػا له إل ػػ اؼ ن ػػػ س اؼبسػػلمٌن، ونشػػر ال راػػة مػػػٌن اؼبػػ  نٌن، وزع عػػة ال قيػػػدة ا 

زاؿ ا  قنبػػػػ  ال مػػػػر، ومل ينشػػػػرب  ػػػػ   قيقػػػػة روح اإليبػػػػاف، ومل ن ػػػػ س الشػػػػباب الػػػػذي   
 .يسنش ر  الوة هالـ الرضب 

إىل و ػػػا   اإلعػػػالـ ابفنبيػػػة، و   نعلينػػػا ا  ػػػذا الػػػ    ذبنػػػ  هػػػ  ذلػػػش، و  نصػػػغ
 إىل و ا   اإلعالـ احمللية اليت  سًنو ا اب  اد واؼبطا ح الدني ية. ننصغ

ا اػػػ ؿ الػػػذي   ينطػػػق عػػػ  اؽبػػػ ل و  ،نيػػػة ا هنػػػاب ملوعنػػػد  م يفػػػ  مل ابنبػػػاد اليقي
 و ذا هاف  اؿ السلك الصاا ،ػ   ،و اؿ اب باع الصػاغبٌن ا هػ  واػت و ػٌن ،ـ 

لػػ   ػػاع  ػػين عقػػاؿ م ػػًن ل فد ػػه ا هنػػاب مل عػػ  وووهػػروـ مل وف ػػه:  اػػاؿ اإل ػػاـ علػػب 
نيػ  ن ػأؿ؟  ،ع ونريػد نف ن ػأؿ عنػهوعقاؿ الب ًن    اغبب  الذي هبرو مه الب ػًن، لػ   ػا  ((ف 

 يل مػػه مل فػػ  ا عػػالت زؼب  ػػح الػػذي و ػػح  يػػه  ػػذا ال قػػاؿ و نا ػػات نو  ،يقػػرن هنػػاب مل
 لشبد ي لمه مل. غننسات مل

م  عػػ  ابخبػػار يقػػ ؿ: اننظػػر  ػػ  ناػػرن الصػػلك وهػػاف م ػػض السػػلك الصػػاا إذا   ػػ
 يقػرن القػرآف، ويل مػه الػرضب  منبػأ إخ انػه  !!اؼبط رة، وليست الصػلك اؼبػ ورة اؼب فػ دة ا ف

    الذي ااؿ  ذا الفالـ؟ ،    يفرة الرضب   ا  إنباد ،اؼب  نٌن ا ه   فاف
                          ػا  ػ  مل  البقرة(575و ا ػق ملغ أيتس لػش ال لػم  ػ ر ا طازف 
  .... لػػذلش  ػػيد  ر ػػ ؿ مل ػػًنة، هػػ   ػػبد  ػػيلدث ا ن نػػه إىل مل يػػرتؾ ن نػػه ا  

يـ  القيا ة ننبأ عنه، ونخرب عنه، و دوث عنه مبياف نب ي وا ػان وفلػب، لفػ  كبػ ، وهأػًن  ػ  
ن ػػػ  اب ػػػة   يلن ػػػت إىل  ػػػديث النػػػ ، و   ػػػا ورد ا  ػػػأف  ػػػذت ال ػػػمل ا  ػػػذت ابايـ عػػػ  

                                                           
 ـ7/00/5102 ػ  0347   ؿبـر  52اؼبسود ال نيق  –الط د  –اباصر  0
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 ل  ا   اإلعالـ الفاذمة.  يفرة الن ، ويصغ ف السمح زلفلية
مػػ  نريػػد اب ريفيػػة واإلقبلي يػػة  !!عنػػد  اقػػة  ػػ  ا وهػػا ت ابنبػػاد اإل ػػال ية هنع هللا يضرلػػيو 

وابؼبانية، هأرم الذي   لف ا   ية الصػدؽ وهال  ػم  ػ  الفػالـ الصػليان،  ػح نرػم نهػذب 
   ػاذا يريػد  ػ  د؟ ، خلق مل، وه ب نف مل عرو نػا نيػن م                   ك(الصػ7و 

ػػ  مػػا ذبملػػ ا  ػػإرم ي   مػػد نف سخػػذ  لفػػ    ،ظ ػػروف خػػالؼ  ػػا يفيػػدوفرووف  ػػا يريػػدوف، وي  سس
ػػذر   ػػن م، ولػػذلش اػػاؿ مل     .....لنػػا:  س                           آؿ عمػػراف(74و 

ا،  إذا  فن ا   ة.ألرم يفيدوف  ر ا ؿبقق ا ؽبذت اب  غإايهم نف أت ن  م نمد 
  اب ػػة ن باع ػػا ون ل ػػا رضبػػاد، عنػػد م  ػػ قة وعطػػك و نػػاف،  ػػ  ننػػه اػػاؿ  ػػ ص  ػػ

هن  ع  ال ن  ات اإل ال ية:  ا وفػدت  ػاربٌن نر ػم و  نعػدؿ و  ن ػ ق  ػ    ن   الغرب
ا  ػػػغًن ا، و  يروعػػػ ف  ػػػي  ا هبػػػًن ا، و  يقط ػػػ ف  ال ػػػرب اؼبسػػػلمٌنغ   يقنلػػػ ف ا ػػػرنة و  ولػػػد 

 .إذا نعل  القناؿ غمين ا، يقا ل ف    يقا ل م زرع ا، و  يد روف
 ػػ  ا القنػػ  رضبػػة،  ػػإذا انلػػ ت   يبألػػ ف مػػه، و  وبرا نػػه زلنػػار، و  ي  لػػ ف مػػه  ػػيم ا 

يريػػدوف نف يننقمػػ ا  ، ػػ  الػػذي نػػرات  ػػ   ػػ  د الفػػا ري ، لفػػ  ننػػنم رنينمػػ  م ا عصػػر   ػػذا
 .   اؼبسلمٌن ا ه   فاف

 ، عصػػر   ػػذا  ػػد اؼبسػػلمٌن،  ػػ  نوؿ الب  ػػنة واؽبر ػػشهػػ  اغبػػروب الػػيت  ػػدات ا
وانظػػػروا إىل  ػػػػا   لػػػػ ت زؼبسػػػػلمٌن اليفػػػػ  اد،   رضبػػػػة و   ػػػػ قة، اغبيػػػػ اف   ي  ػػػػ  ن  ػػػػاؽبم، 

 .عند م  ظاظة وغلظة واس ة زادت ع  اغبد  ماغبي اف نر م  ن م، لفن 
يػػا وال ػػراؽ و ػػ راي وا مػػالد الشػػرؽ ابو ػػطغ ليب ،اؼبسػػلمٌن ا نورز همػػا  ػػروف  آذواو 

ويصن  ف اؼبشفلة و  ييفػ  ف ؽبػا  ،والص  اؿ واليم ، وابل م ن غانسناف وهل ا مالد  سلمٌن
، وإذا نراد ن ػػد نف ينػػدخ  يبن  نػػه،  ؼبػػاذا ....  يريػػدوف نف   يػػد اب ػػ ر إىل اب ػػ نبرػػم  ػػال 

 نا ؿ  ذا الفالـ؟
ف  ػاد مل  ينصػر مل وإصب ٌن، لفب   ر  ا نننا ا  رب     ادة  ي ا    الفا ري  ن

لفػن م   يسػػنطي  ف نف وبػػارم ا مل  ،  نسػػنطيح بننػا  ػػ  اد غ ػػم لػ  وبارم ننػػا كبػ  ،اإل ػالـ
واغبرب علن اإل الـ  رب علن رب ال  ة  بلانه و  ايل ،. 
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  فزنخ اإلحلبدفزنخ اإلحلبد
ا و ػػػ   ػػػم   ػػػذت اغبػػػروب الػػػيت نشػػػرو ا ميننػػػا ا ابايـ اؼبا ػػػية، يريػػػدوف نف ينشػػػرو 
 ،اإلغباد والرف ع ع  الدي  ا مالد اؼبسلمٌن، وخصص ا ؿبطات  يفا ية، و  ااح علن النػت

ووبػػػاول ف نف يسػػػنقطب ا م ػػػض  ػػػبامناغ  ػػػن م  ػػػ  يسػػػنقطب نه زؼبػػػاؿ، و ػػػن م  ػػػ  يسػػػنقطب نه 
زل ظػػا ك، و ػػن م  ػػ  يسػػنقطب نه زعبػػنهنع هللا يضرغ لفػػب يػػدخل رم ا دا ػػرة اإلغبػػاد، ويف ػػروف زهلل 

، ومفنػػػاب مل ويػػػرووف لنػػػا رواايت، والنػػػاس يف ػػػروف زغببيػػػ  اؼبصػػػط ب فػػػ  ا عػػػالت، و 
 .يسم  را  ي  ع ف

  نػػا ي  ا  صػػر زاد عػػ  اؼبليػػ ف، يريػػدوفا ا ونػػة ابخػػًنة نف عػػدد اؼبر ػػدو لنػػا: يق لػػ ف 
ا علػػم اليقػػٌن نف اإليبػػاف ميفػػاعة  ػػ  و  ،نف رنػػ و  هل ػػا  ػػا  ات، لفػػ  اغبمػػد هلل كبػػ  ن لػػم فيػػد 

 : ػػػ  مذا ػػػه الػػػذي هنبػػػه ا الػػػ ب اؼبػػػ  نٌنمػػػ  ٌن، ومل يرته ػػػا ب ػػػد  ػػػ  اؼبال فػػػة، رب ال ػػػاؼب
                             والػػػذي هنػػػ  ا البػػػه اإليبػػػافغ  بػػػ  إليػػػه  اجملادلػػػة(55و

   :ابعمػػػاؿ الػػػيت   يػػػد ا اإليبػػػاف                ت ميفػػػاعنناي ػػػين ليسػػػ اغبوػػػرات(7و، 
  :ولفن ا ميفاعة مل ف  ا عالت              اغبورات(7و. 

نػػه؟ زينػػه زإلخػػالص واػبشػػ ع واغبيفػػ ر مػػٌن يػػدي مل، واػبػػ ؼ  ػػ  فػػالؿ مل، دبػػاذا زيو 
والرغبػػة ا   ر ػػة  ػػري ة ملغ ليقػػـ  هبػػا اإلنسػػاف  ،إلر ػػاد مل غواغبػ  الػػدا م عبميػػح خلػػق مل

ا ا  ذت اغبياة، ه   ذت اب ياد    ظ  نرا  نش ننت، لفن ا    مل  ن و   .ذ 
 ػ  يسػنطيح ن ػد  ،وزي  له ابعماؿ اليت   يد اإليبػاف ، الذي هن  مل ا البه اإليباف

 .   ابولٌن نو ا خري  نف يغًن  ذا اإليباف؟  ،    الشيطاف
  :ف ػػػ  مل اإليبػػػاف ا القلػػػ ب               وف ػػػ  القلػػػ ب ا  اجملادلػػػة(55و

،  ا اؼبفاف الذي ي   س الشيطاف  يه؟   يسػنطيح نف يقػرتب ن اف حب ظ  يفرة اغب يظ 
   : ػػ  القلػػ                        لفػػ  لػػ   ،ي  ػػ س ا الصػػدر النػػاس(2و

نػػ ر  يفػػرة الػػرضب  الػػذي  هبنػػ غنػػ ر الػػذي  يػػه ػػ  ال ذ ػػ  إىل الػػ   يػػه اإليبػػاف وبػػرتؽ  ػػ را  
 .وظ ر  يه ن ر اإليباف ،انبلي ا ال   ذا اؼب   
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ا، لفنػػه ي  ػػ س ا  بنػػه والشػػيطاف ي ػػرؼ ذلػػش   ػػ    يػػذ   إىل   يػػة القلػػ  نمػػد 
    :ف ػػػػ  مل هيػػػػدت  ػػػػ ي  او الصػػػػدر،                        بموػػػػرد نف   النسػػػػاد(72و

، وإذا ظبػػح ابذاف ي ػػر  ػػارز   (نعػػ ذ زهلل السػػميح ال لػػيم  ػػ  الشػػيطاف الػػرفيمو ؿ اإلنسػػاف يقػػ
 :يق ؿ  يفرة الن  و  ،ي ر  ارز  
َٕ  إ٢َراإ٢َرا  }} َٕٝأٚر ـ٠ٔ٬ٖ  ٝأٚر ـ٠ٔ٬ٖٔباي ُٕ  ٜأِدَبَشٜأِدَبَش  ٔباي ٜٛا ِٝ ُٕايٖؼ ٜٛا ِٝ ُ٘  ايٖؼ ُٜ٘ي ََُع  ٫٫  َذٖت٢َذٖت٢  ُكَشاط٠ُكَشاط٠  ٜي ََُعَِٜظ َٔو  َِٜظ َٔوايٖتٞأٔرٜ   َطٜهَتَطٜهَت  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  ايٖتٞأٔرٜ

ُٕ َُُ٪ٚر ُٕاٞي َُُ٪ٚر ٌَ  اٞي ٌَٜأٞقَب َٛٚب  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  ٜأٞقَب َٛٚبُث {{ٜأِدَبَش ٜأِدَبَش   ُث
22

  

  م مل.ابنه ظبح  غعند ا يسمح ابذاف ي رو 
 ػػػذا لػػػيهنع هللا يضر والػػػذي  يرف ػػػ ف عػػػ  اإليبػػػاف   ،هن ػػػهو  أ ػػػ  اإليبػػػاف اغبقيقػػػب ا   ػػػظ مل 

ونقػػص ا عصػػر  ،وزاد ا عصػػر الصػػديق ،ا عصػػر  يفػػرة النػػ  اهػػاف   فػػ د   قػػد   ،جبديػػد
 ا.لفنه هاف   ف د   ،ال اروؽ

ػ ؼباذا؟! ي فػد ن س  ةرب و نػا ح دني يػآالػدي  لل  ػ ؿ إىل  ػ واخػذأينف  وفريػديا دا م 
لفػػ  اإليبػػاف    ،والسػػم ة دنو الشػػ رة والػػراي ،نو الر  ػػة ،للصػػ ؿ علػػن اؼبػػاؿلإ ػػا  ةغعافلػػ

 .و   د مٌن مٌن ، نا نو  ناؾ  فويذ ب وف   د الذي  يرتدد ،يسنقر ا الب م
ويػ  ن م  ػ   ،وب ظ ػم حب ظػه ا الػدنيا  نف مل افنػمطما ا لف  اؼبػ  نٌن الصػاداٌن

    ػػبلانه و  ػػاىل : ا مل و ػػ  يقػػ ؿ  واظب ػػ ،ال ػػ ع ابهػػرب يػػـ  الػػدي                    
             ي  ك23و). 

ا عصػػػر  واػػػد  ػػػدث  ػػػذا ،ن ا اي ن ػػػ  اإل ػػػالـ بف اؼبػػػ  نٌن خبػػػًن إف  ػػػاد ملمطم ػػػا
نو رفػػح عػػ  اإل ػػالـ،   ػػ  مل يػػدخ   ،ار ػػد اعنػػد ا  سػػم  ا نف ن ػػد   او  زبػػا    يفػػرة النػػ ، 

 غلػ  و ػح ا النػار ،بنه    دخػ  اإل ػالـ وذاؽ  ػالوة اإليبػاف غلفب وبنس  علن اإل الـ
  ػػػ بنػػػه ذاؽ، لفػػػ  الػػػذي رفػػػح  غ علػػػن نف يرفػػػح عػػػ  ديػػػ  مل ايً   شػػػ   نف يبػػػ ت ي يفوػػػ
نو رغبػػػات دنيػػػة  ،ا دنيػػػا  انيػػػة طا  ػػػا   يفػػػ ف إ ػػػا  ،اف  ػػػ  مل يسنشػػػ ر  ػػػالوة اإليبػػػ ، ػػػ  د
 .....  ،إ ػػػػا  ر   يػػػػن ض عػػػػذاهبا ..... ،ونسػػػػب ننػػػػه م ػػػػد الػػػػدنيا  نػػػػاؾ  يػػػػاة نمديػػػػة ،دني يػػػػة

 وإ ا فنة يدـو ن يم ا.
                                                           

 الب اري و سلم ع  نا  ريرة ق 5
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ووا ػد ا ابيلػة  ة،ووا ػد ا اليما ػ ،وا ػد ا الػيم  غا عصر  يفرة الن  ظ ر االاة
ػا   ػ  ذلػش ليفػ ف   وظنػ ا نف الر ػ ؿ ، ا النبػ ةعػوهل ػم ادو  ،ين ن دم سمب   ،اد   ػيو زعيم 

فم عنػػد ا يفػػ ف لنػا  ػػأف  ػػإن ه نػ ، ػػا الهتملواػػال ا  ،وا ننصػروا م ػػا الهتم الفبػػًنة ونطم ػ  م
 واؼبملفػػة  لففػػم، ن ػػد م ذبػػرن  أر ػػ  لر ػػ ؿ مل لفػػم، فػػ ف الدولػػة و  ،م  ػػأففػػل  ػػيف ف
 وااؿ له ،ر الة  نه ار  لٌن و   م: 

{{  ِٔ َِٔٔ َٔ  ١َُٜ ًٔ ِٝ ١َََُُٜظ ًٔ ِٝ ٢ٍ  ََُظ ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ُٖٕذ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اي ُٖٕذََُر ٢ٍ  ََُر ٢ٍَسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً َٖا  اي٤ً َٖاٜأ   ٔفٞٔفٞ  ٝأِػش٢ٞنُتٝأِػش٢ٞنُت  ٜفٜكِذٜفٜكِذ  َبِعُذوَبِعُذو  ٜأ

ًٔٞ  ِس ٢وِس ٢واٜ٭اٜ٭ ًٜٔٞف ـُِف  ٜف ـُِفْٔ ِٜؽ٣  ِس ٢ِس ٢اٜ٭اٜ٭  ْٔ ِٜؽ٣َٚٔيٝكَش َٗاو  َٚٔيٝكَش ـِٝف َٗاؤْ ـِٝف َِٝش  ْٔ َِٝشٜل ٕٖ  ٜل ٕٖٜأ ِّٜؼا  ٜأ ِّٜؼاٝقَش ّْ  ٝقَش ِٛ ّْٜق ِٛ َٕو  ٜق َٕوَِٜعَتُذٚ ٍَ  َِٜعَتُذٚ ٍَٜقا َّ: : ٜقا َّٜفٜكٔذ   ٜفٜكٔذ

ٔ٘ ٘ٔٔبٔهَتأب ٢ٍ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٔبٔهَتأب ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٢ٕو    اي ٢ٕوَسُجًٜا ُٖا  َسُجًٜا ًٜ ُٖاٜف ًٜ ٢ٍ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٝقش٨َ٢ٝقش٨َ٢  ٜف ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٍَ  اٞئهَتاُباٞئهَتاُب    اي ٍَٜقا   ٜقا

٢ٔ ِٝ ٢ٔٔيًٖشُطٜٛي ِٝ ٫ِٛ  ::ٔيًٖشُطٜٛي ٫ِٜٛي َُا  ٜي ْٖٝه َُاٜأ ْٖٝه َُاو  ٢ٕ٢َٕسُط٫َٛسُط٫ٛ  ٜأ ًُٞتٝه َُاوٜيٜكَت ًُٞتٝه ِٖ  ٜيٜكَت ُِٖث ٞٚ  َدَعاَدَعا  ُث ًٔ ٞٚٔبَع ًٔ ٢ٔ  ٔبَع ٢ِٔب ٍَ  وو  ٜطأيٕبٜطأيٕب  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  ِب ٍَٜفٜكا : : ٜفٜكا

٢ِ: : اٞنُتِباٞنُتِب ٢ِٔبِظ ٘ٔ  ٔبِظ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٢ٔ  اي َُ ٢ٔايٖشِذ َُ ٢ِو  ايٖشِذ ٢ِوايٖشٔذٝ ِٔ  ايٖشٔذٝ َِٔٔ ُٖٕذ  َٔ ُٖٕذََُر ٢ٍ  ََُر ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ١َُٜ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اي ًٔ ِٝ ١َََُُٜظ ًٔ ِٝ   اٞيٜهٖزأبواٞيٜهٖزأبو  ََُظ

٢ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ُُّّايٖظ٬ايٖظ٬ ََ٢ٔ َُٗذ٣و  اٖتَبَعاٖتَبَع  ََ َُٗذ٣واٞي َٖا  اٞي َٖاٜأ ٕٖ  َبِعُذو ))َبِعُذو ))  ٜأ ٕٖإ٢ ٘ٔ  اٜ٭ِسَ اٜ٭ِسَ   إ٢ ٤ً ٘ٔٔي ٤ً َٗا  ٔي َٗاُٜٛس٢ُث ِٔ  ُٜٛس٢ُث ََِٔ ِٔ  ََٜؼا٤ََُٜؼا٤ُ  ََ َِٔٔ َٔ  ٔٙ ٙٔٔعَبأد   ٔعَبأد

ُُٖتٔكنَي    َٚاٞيَعأقَب١َٝٚاٞيَعأقَب١ٝ ًٞ ُُٖتٔكنَي  ٔي ًٞ {{ٔي
33
..  

لفػػ  مل يبشػػر   ، ػػذاولػػ   نب نػػا النػػاريخ  اإل ػػالـ مل يظ ػػر علػػن هػػ  ابدايف إىل واننػػا 
ا ابرض  نن لػه، و  يبقػو ن لػه، ويبلػ  الف ػر و ننه ع  اري  إف  اد مل  ي   مل اإل الـ 

  نلداث  ع  آخر ال  اف: ااؿ ، ن   اإل الـو إ  اإل الـ 
ُِٝٮ  }} ُِٝٮَُٚت َٔ  اٜ٭ِسُ اٜ٭ِسُ   َُٚت ََٔٔ ٢ّو  َٔ ٢ّواإل٢ِط٬ ُِٜظًُٜب  اإل٢ِط٬ ُِٜظًُٜبَٚ ِِ  اٞيٝهف٤اُساٞيٝهف٤اُس  َٚ ُٗ ًٜٞه َُِِ ُٗ ًٜٞه ُٕ  ٜف٬ٜف٬  َُ َُٕٜٝهٛ ًٞو٠  َٜٝهٛ ًٞو٠َُ َّ   ٫٫إ٢إ٢  َُ َّ اإل٢ِط٬ {{اإل٢ِط٬

44
  

 ...:  ذا ظ رت واغبمد هلل رب ال اؼبٌن وم ادر
 غنريػػػد نف نقػػػرن اإل ػػػالـ ونن لمػػػه يقػػػ ؿ هأػػػًن  ػػػن م:علػػػن اإل ػػػالـ  علنػػػ ا  ػػػرز  نهلمػػػا 

بنػػه ديػػ   غ ػػا السػػب ؟  ػػم الػػذي  ناثروا اننبػػا  م لػػدي  مل  ، يػػدخ   اليػػٌن ا اإل ػػالـ
 إف  اد مل. ،ة الدنياو يف ف له ابول ية علن ه  اغبيا ،مل

 فػاف  ،و ػ  د هػان ا يريػدوف نف يف نػ ا ننبيػاد ،ظ ر  ػرة نخػرل ا عصػر نا مفػر 
                                                           

  سند نا  ني ة واريخ د شق  م  عساهر ع  ام  عباس ر ب مل عن ما 4
   ا د سباـ الرازي واريخ د شق  م  عساهر ع  نا إ ا ة ق 3
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  ػذا الفػالـ لػيهنع هللا يضر لػه   ػىنو .....  ،مقػرآف  أػ  النػ   نليف ف اد ن  اغم يف م ي لك هال   
 ا.نمد  

  ػػم  ،ربػػدا م ومل  ،القػػرآف ةوهػػان ا يػػدره ف عظمػػ ،ال ػػرب هػػان ا  صػػلاد وملغػػادو 
 لػم  غ يػةنو  ػ   غنو م شر آايت اغ  ا مس رة  أ   ذ  و وا نف أي ،ن   ال صا ة والبالغة

بف الذي نن له     يفػرة مل  غل صا ة ومالغة هناب مل غ لم او و ودوا  ،يسنطي  ا نييف ا
 هنػػاب مل  بنػػه ابولػػٌن وا خػػري  ا   نػػات، فػػ  ا عػػالت، اغبػػرؼ ال ا ػػد ا هنػػاب مل وبػػًنو 

 اؼببارؾ.
وهػاف  ،ع د زإل الـب وهاف ال رب  ديأ ،م د ا اننق   يفرة الن  إىل الر يق ابعلن

ح يػ ز  ومل يرتهػ ا لفػ   ػرد  ،ا علػن ال قػراد رػ ػ  عنػدت هبم ػ ف ال هػاة وي زع االن  ير   ن    
د ال هػػاة  ػػ  ن ػػ  البلػػ جبمػػحف   يومػػح اؼبفل ػػ  غ فانػػت الدولػػة ذبم  ػػا و  زع ػػا ،زها ػػه من سػػه

   :    اذ إىل اليم   قاؿ لهل قراد وي زع را علي م،  أر    يدَ ا واووبصر 
{{  ِِ ُٖ ِِٜأِمٔبِش ُٖ ٕٖ  ٜأِمٔبِش ٕٖٜأ َ٘  ٜأ ٤ً َ٘اي ٤ً ِِ  ٜفَشَ ٜفَشَ   ٜقِذٜقِذ  اي ٢ٗ ِٝ ًٜ َِِع ٢ٗ ِٝ ًٜ ِٔ  ُتِ٪َمُزُتِ٪َمُز  َؿَذٜق١َٟؿَذٜق١ٟ  َع َِٔٔ َٔ  ِِ ٢ٗ َٝا٥ٔ ٔٓ ِِٜأٞل ٢ٗ َٝا٥ٔ ٔٓ ِِ   َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜفُتَشٗدٜفُتَشٗد  ٜأٞل ٢ٗ ِِ ٝفٜكَشا٥ٔ ٢ٗ {{ٝفٜكَشا٥ٔ

55
  

  ػام و  ،ت عػ  اؽبػ للنف ف اػد خرفػ غم  رد ا إىل ال قراد م ا، ي مل يرد ر  ؿ مل 
  شفالت اجملنمح.

م ػػػد اننقػػػاؿ ر ػػػ ؿ مل إىل الر يػػػق  هػػػاف م يفػػػ م  ػػػ  اد الن ػػػ س  قػػػال االقػػػـ    ػػػ  د 
  و  ،نصػلب  قػط نف  سلمٌن لفػ  مشػرط بقنكب  ن !ؼباذا  ر ت  ذت ال هاة علينا؟ ابعلن:

الشػيخ  ي ػا   يػه روح يقػ ؿ تلفػ  هانػ ،هاف كبيك اعبسػم   سيد  نم  مفر  ،ند ح ال هاة
ا  ةروح ا يػػة  نيػػ((  هملػػه امفػػر الصػػديق هتػػـ  فيش ػػ  روح نمػػ: ووؿبػػب الػػدي  امػػ  ال ػػرا 

 .دي  مل 
 ،الدولػػة همػػا  ػػرل : ػػيد  عمػػر الشػػديد ا ديػػ  مل  قػػاؿ ، ػػا رنيفػػم : قػػاؿ ب ػػلامه

نمػ  مفػر  سػيد موإذا  ،نػرته م إىل نف نقػ ل ،وابعداد   لنا  ػ  هػ  فانػ  ،وكب  ا البداية
 :ااؿو  ،يأ ر

                                                           
 الب اري و سلم ع  ام  عباس ر ب مل عن ما 2
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{{  ٔ٘ ٤ً َ٘ٔٚاي ٤ً ٖٔ  َٚاي ًٜ ٖٔٝ٭ٜقأت ًٜ ِٔ  ٝ٭ٜقأت ََِٔ َٔ  ٜفٖشَمٜفٖشَم  ََ ِٝ ََٔب ِٝ ًٜا٠ٔ  َب ـٖ ًٜا٠ٔاي ـٖ ٕٖ  َٚايٖضٜنا٠ٔوَٚايٖضٜنا٠ٔو  اي ٕٖٜفإ٢ ٢ٍو  َذٗلَذٗل  ايٖضٜنا٠ٜايٖضٜنا٠ٜ  ٜفإ٢ َُا ٢ٍواٞي َُا ٘ٔ  اٞي ٤ً َ٘ٔٚاي ٤ً ِٛ  َٚاي ِٜٛي   ٜي

َُٓعْٛٔٞ َُٓعََْٛٔٞ ُ٘  ٜناُْٛاٜناُْٛا  ٔعٜكا٫ٔعٜكا٫  ََ َُُٜ٘٪ٗدَْٚ ٢ٍ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َُٜ٪ٗدَْٚ ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ِِ    اي ُٗ ًُٞت ِِٜيٜكاَت ُٗ ًُٞت ٘ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜيٜكاَت ِٓٔع ََٔ٘ ِٓٔع ََ  ""
66
ٚقاٍ يعُش: ٚقاٍ يعُش:   

١ٖٔٝ  ٔفٞٔفٞ  اْساْسَجٖبَجٖب ًٔ ٖٔ ١ٖٔٝاٞيَحا ًٔ ٖٔ ٖٛاْس  اٞيَحا ٖٛاْسَم ٢ّ  ٔفٞٔفٞ  َم ٢ّاإل٢ِط٬ {{  اإل٢ِط٬
77

  

 :ذهر ال هػػػػػػاة م ػػػػػػد ا  با ػػػػػػرة  ػػػػػػ ،... بف القػػػػػػرآف عنػػػػػػد ا أتي آايت  ػػػػػػذهر الصػػػػػػالة
                          ا نهأػػػر  ػػػ     ػػػح ا هنػػػاب مل و  البقػػػرة(34و،  فيػػػك 

 ؟!.ن رؽ مين ما ومل اررما
 ػال نسػنطيح نف  ،و نػا زوفػات النػ  ،كبػ   ػ  اد ،: اي خلي ػة ر ػ ؿ ملم يف موااؿ 

 قػاؿ: ومل ، .... اعبػي    يسػنطيح ذلػش ،... كبمب زوفػات النػ  ا اؼبدينػة ولبػرج كبػارب
 !!!مد نف ن ارهبم   ،ش  ل  زبط ت زوفات الن  ال  

 : قػاؿ ، لم ىبرفػ ا   ػه غ يا : قاؿ ،له رب ال  ة  ا ا  ذت ال  يبة!!  الذي نعطا 
 ،ابمطػاؿ ػ  د وخػرج ورادت  ، رف ا  ػ    لػه ػأ   ،  رج دب ػردت ،ن   أخرج دب ردي ن ارهبم

     : ػذا الػذي يقػ ؿ لنػا  يػه مل ،ومت القيفاد علن  ذت ال ننة مربهػة  ػيد  نمػ مفر 
           مفػػر الصػػديق  نوؽبػػم نمػػ ....  ذت ال ػػمليقيفػػ ا علػػن  ػػ، 
 .إايهم نف زبا  ا    اؼبر دي  ا ني ز اف و فاف 

 ،مفػػر  ػػًنة نانلػػدا ف عػػ  وي ، ػػح  ػػيد  عمػػر وامنػػه عبػػد مل  نػػاؾ ن ػػرلػػذلش هػػاف 
 ،ومت  نسػػػيق الدولػػػة ،ننػػػت علػػػن نيػػػديش ال ن  ػػػات : يق لػػػ ف لػػػه ،ويأنػػػ ف علػػػن  ػػػيد  عمػػػر

 .آؿ عمرو  قاؿ ؽبم: ومل ليـ  وليلة    نا مفر خًن    عمر ، النظم والدواوي  نايمتو 
ف مل ذهػػرت ا آيػػة وا ػػدة إ ػػ ،الليلػػة ليلػػة اؽبوػػرة : قػػاؿ ؟و ػػا الليلػػة ؟ ػػا اليػػـ  : قػػال ا

   :طبػػهنع هللا يضر  ػػرات  ػػح ر ػػ ؿ مل                                               
                              طبػػػػهنع هللا يضر  ػػػػرات يػػػػذهرت  ػػػػح  بيبػػػػه ا آيػػػػة  الن مػػػة(31و
   : بيبػػه نعلػب  ػػا يرفػ ت  قػػاؿ لػػه نعنػػد ا نعطػ، و وا ػدة                      

   :اػػاؿ للصػػديقو  (ناليفػػل2و            لػػذي خػػص مػػه ن ػػًن  ػػ  ن عيػػة ال طػػاد ا الليػػ (50و
                                                           

 اري و سلم ع  نا  ريرة قالب  2
 د    النب ة للبي قب 7
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 ووؽبذت القصة رواايت عديدة مفن  السًن( ..... -ابنبياد و الر   
 ؟و ا اليـ  : قال ا

شػرد النػاس صبػي  م ا اعب يػرة ال رميػة، ولمفر ليفاع اإل ػالـ،  ل   نا ،ااؿ يـ  الردة
خػػرج نلػػذلش و  ،الػػذي ا ف ػػة الشػػاـو  ، ػػرارة وا ػػن لت، الػػذي ا الػػيم  والػػذي ا اليما ػػة

 ،نظػر إىل ابعػداد هػان ا هأػرةاهػ  فػي  عب ػة  ػ  اعب ػات،   ،ا يد  نم مفر ن د عشػر فيش ػ
هنػػ  مل   ،وا، وهانػت الننيوػة ا نايـ   ػدوداتلفػػن م ار ػدو  ،ف  الػذي   ػم ا اب ػ   سػلمو 
 نيدت مل و  ،له النصر ا ه   ذت اعب ات تديمنأي. 

              : 
ا ني    ػػػح  ػػػ  نرض مل  ػػػنود  ػػػذا الصػػػنك  ،ا هػػػ  ز ػػػاف و فػػػاف ا يػػػة و ػػػذت

 :مل الػػػػذي ن ػػػػب م نو   ولفػػػػ   ، ػػػػم لػػػػيهنع هللا يضر الػػػػذي  ن بػػػػ ا مل نو     مػػػػا  ػػػػ ن م؟  ا،  فػػػػ د  
       م إ  وابعمػػػاؿ هل ػػػا ال ا ػػػلة والصػػػاغبة    ػػػن ،ت بنػػػه ن ػػػب م    ػػػم ن بػػػ

 .      ت  ط ؿُ و  و  يسنطيح اإلنساف نف ي مل ا إ  دب  نة و  ؿُ  ،م يف  مل
 اهنع هللا يضر: سيدة رام ة ال دويةللذلش ن د السا لٌن يق ؿ ل

مل  سػػمح ن ، مػػ  لػػ  اب مل عليػػش لنبػػت، : ؟ االػػتن  علػػ  ػػ  لػػ   بػػت ينػػ ب مل 
 :  لق ؿ مل                     الن مة(007و. 

 غوإؽبا ػػات رزنيػػة ،هيػػك ينػػ ب؟ يل مػػه ا البػػه خػػ اطر إؽبيػػة  غوالػػذي ينػػ ب عليػػه مل
ووبػػػهنع هللا يضر  ،ويلػػـ  ن سػػػه علػػن ال اػػ ع ا الػػذن  ،وي نػػ  ن سػػػه علػػن الػػذن  ، ػػيلهنع هللا يضر زلػػذن 

 . يسارع إىل الن اب لين ب عليه عالـ الغي ب  ،ووبهنع هللا يضر زػب ؼ وال ف  ،زلندـ
 ،ا الػػذن  وا ػػن رت زلػػذن  همػػا نػػري  ػػ  م ػػض اجملػػا ري  زؼب ا ػػب للفنػػه لػػ  سبػػاد

!!   ػ  ؟ـ ن سه  فيك ين بيل  ومل ي ن  و   ،ظ  ننه  ارس نو مط  م  لهو ا ن ر زلذن  و 
  رعية. ة  ل ا  ح نرا ـبال مزبعماؿ اليت ي  نينبا 

ف زؼبفا لػة عػ     موالقػا ،وضبػاة الػدي  ، ػ  د رعػاة الػدي  ،ه نػ الذي  وبػب م مل ووبب
 . ٌن هما نخرب رب ال اؼبٌن و  ذا الدي  ا ه  وات 
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  ػاليبد أىم زلجخ اهللػاليبد أىم زلجخ اهلل
 :نو  : الن ا ح للم  نٌن

         : 
و  وبػػػػهنع هللا يضر  ،و  وبػػػػهنع هللا يضر خبػػػػيالد ،  وبػػػػهنع هللا يضر م  ػػػػ و  ،  ينفػػػػرب ،الن ا ػػػػح إلخ انػػػػه اؼبػػػػ  نٌن

ننػه   يسػنطيح نف ي  ػ   لبف اؼبػ    الصػادؽ يػر  غنٌنو  وبهنع هللا يضر م وػ  إلخ انػه اؼبػ   ،م  ر
ابػ  نف ىبػرج إىل الغػ وات يبػر  وهػاف  ،إ  مدعاد إخ انػه اؼبػ  نٌن لػه ،م د    يق مل ، بد

 .نصر مدعا فمخ ي إمبا ن  إاي  :ٌن الساهنٌن ا  سودت اؼببارؾ ويق ؿمعلن  قراد اؼبسل
 قػػاؿ  ، قػػال ا كبػػ    لنػػا هػػذا وهػػذا ، ػػارؾابمطػػاؿ الصػػناديد عنػػد ا وا ػػ ا ا إ ػػدل اؼب

  مل: ؽبػػم                           ػػ  غػػًن  ػػدد  م اننػػنم   لػػنم  ػػي ػػ   ابن ػػاؿ(07و 
 ؟!.نسينم  دد مل وع ف مل و   نة ملو    ؟!مل

ػػػا  ػػػا  ،و   نػػػة مل ،ا ي نمػػػد علػػػن  ػػػدد ملنمػػػد  و  ػػػاؼب    دا م  يسػػػنمد الػػػدعاد  ػػػ  ودا م 
 :  لم ا ب لامه الفراـ واد ااؿ  ،إخ انه اؼبسلمٌن
ِِو  ٔفٞٔفٞ  اِبُغْٛٔٞاِبُغْٛٔٞ  }} ِِوُكَعٜفا٥ٔٝه ِِ  ُكَعٜفا٥ٔٝه ْٖٝه ِِٜفإ٢ ْٖٝه َُا  ٜفإ٢ ْٖ َُاإ٢ ْٖ َٕ  إ٢ َُٕتِشَصٝقٛ َٕ  ُتِشَصٝقٛ ـَُشٚ ِٓ ََُٕٚت ـَُشٚ ِٓ ِِ  َُٚت ِِٔبُلَعٜفا٥ٔٝه {{  ٔبُلَعٜفا٥ٔٝه

88
  

وي يػدهم  ،ينصرهم مسػب  ذلػش  إف مل  ،حبأ ا ع  اليف  اد الذي   يفم وارع  ما
    ل ف     ذلش. هبنبفم اؼب الش دباو 

 .... ،ي ين  ن ا  ٌن ،نذلة علن اؼب  نٌن  ف يف ن
 ،ولذلش هاف الصلامة الفراـ يننا س ف ا   دة اليف  اد وال قراد واؼبسػاهٌن  ن سػ م

 ،زلليػ ؟  ػا  يسػر ااياـ لػيل م؟ هػم ره ػة هػان ا يصػل رذا هاف  ا، و يد  عمر ، يد  نم مفر
م مػرب م رربسػهنع هللا يضر ن ػ اؿ اؼبنقط ػٌن  ػ  ن ػة  ػيد  حل لي الػ   لف  اياـ الليػ  اب ػلب عنػد م

 ف وهبن دوف ا البلث.ويبلأ   ،إهرا  م وعط  مو 
 ريػد  ػ   ،ولػيهنع هللا يضر    ػا ن ػد ي نسػ ا -ة  شػل ل –ة  ق دت ن ر ا يد  عمر حبث ووفد 

                                                           
 اغباهم ا اؼبسندرؾ والنسا ب ع  نا الدرداد ق 7
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واؼبػػػاد  ، ػػػا  يهبػػػدت نظ غ فلمػػػا يػػػذ   إىل  ػػػذا اؼبفػػػاف ،وينظػػػك ؽبػػػا اؼبنػػػ ؿ ، اسػػػقيهل ػػػا وي  ي
 قالػت  ؟مل    الذي يصنح لش هػ   ػذا ةاي ن  : قاؿ ؽبا ذات  رة غوابه    ف د ، د  ف
 ػيد  عمػر ذات يػـ   اك  غ ساعةم قالت اب  ال ور  ؟ قاؿ    أيي ،  ص مل نعر ه :له

ا لًن   ب ا لػش اي عمػر ن نبػح  : قاؿ لن سه ،مفر   نظر   فدت  يد  نم ،   ذلش الرف  لم يد 
 عأرات نا مفر.
 ،ن  ن ػػلب طػػ اؿ الليػػ  : يقػػ ؿ ،لػػذي  مل ي ر ػػ ا  قيقػػة ال بػػادات ا اإل ػػالـا  لينظػػر

  ا فػان ،لف  عملش ل باد مل نن ح لش عند رمػش  ،وليهنع هللا يضر يل  أف هبذا،  ال ش لن سش
 ؼباذا؟ ،مرم وي  ل  ري و  ،يبلأ ف ع  ال قراد واؼبساهٌن

          : 
يػنفلم  ػح ن ػ  هػاف مفػر    ػيد  نمػ ،  م   نوبنو  ال قراد اغيفب  ي  ر م    نف الن   ذو 
لػػيهنع هللا يضر ؽبػػم ميػػ ت و  زوفػػات و   ،و ػػم  قػػراد اؼبسػػلمٌن ا  سػػود  يفػػرة النػػ   ،الصػػ ة

اظبػه الصػ ة لفػب  ش ػاؽبم عري ٌنوع ، مسقيوي ط م مف و يفرة الن  يو   ف د ، اؿ و  ذبارة
 ونظػروا   فػدوا نز ،مفػر    ػم ف و نمػ   و ػم فالسػ ،اؼبطػرليقي م    الشمهنع هللا يضر و  غينا  ا ربنه

 : قال ا ،اؼبسود م د ا ن لم  ي اف داخال
{{  ٔ٘ ٤ً َ٘ٔٚاي ٤ً ُٝٛفُ   ٜأَمَزِ ٜأَمَزِ   ََاََا  َٚاي ُٝٛفُ ُطر ٘ٔ   ُطر ٤ًر ٔ٘ اي ٤ًر ِٔ   اي ِٔ َٔر ُٓرل٢   َٔر ُٓرل٢ ُع ٚٚ   ُع ٚٚ َعرُذ ٘ٔ   َعرُذ ٤ًر ٘ٔ اي ٤ًر َٖاو   اي َٖاو ََٞأَمرَز ٛ     ََٞأَمرَز ٛ   فكراٍ طرٝذْا أبر   فكراٍ طرٝذْا أبر

َٕ  ::بهشبهش َٕٜأَتٝكٛٝيٛ ِٝخ٢  ََٖزاََٖزا  ٜأَتٝكٛٝيٛ ِٝخ٢ٔيَؼ ِٜؽ٣  ٔيَؼ ِٜؽ٣ٝقَش ِِ؟  ٝقَش ٖٔ ٝٚٔذ ِِ؟ََٚط ٖٔ ٝٚٔذ لػيهنع هللا يضر هبػا  ،الفلمة  ػرج؟      ا  ذت --  ََٚط
٤ًروٜ : : َبٞهرش٣ َبٞهرش٣   ٜأَباٜأَبا  َٜاَٜا: :  قاؿ لػه ،و فب له اؼب اك ،وم د ذلش ذ   إىل  يفرة الن  -  بد ٤ًروٜ ٜيَع   ٜيَع

ِِ ُٗ ِِٜأٞلَلِبَت ُٗ ِٔ  ٜأٞلَلِبَت ِٜٔي٦ٔ َِٓت  ٜي٦ٔ َِٓتٝن ِِ  ٝن ُٗ ِِٜأٞلَلِبَت ُٗ ِِ  َسٖبٜووَسٖبٜوو  ٜأٞلَلِبَتٜأٞلَلِبَت  ٜيٜكِذٜيٜكِذ  ٜأٞلَلِبَت ُٖ ِِٜفٜأَتا ُٖ ٍَ   َبٞهرش٣و َبٞهرش٣و   ٜأُبٜٛأُبٛ  ٜفٜأَتا ٍَ ٜفٜكرا ِٙ   َٜرا َٜرا : : ٜفٜكرا ََٛترا ِٙ إ٢ِم ََٛترا   إ٢ِم

ِِ؟ ِِ؟ٜأٞلَلِبُتٝه ُ٘  َِٜغٔفُشَِٜغٔفُش  ٫و٫و: : ٛاٛاٜقاٝيٜقاٝي  ٜأٞلَلِبُتٝه ٤ً ُ٘اي ٤ً {{  ٜأٔمٜٞأٔمٞ  َٜاَٜا  ٜيٜوٜيٜو  اي
9

 

 !!هاف اجملنمح هله ا خًن ومر  ،ف علن  ذت القيم دم   بامنا ورفالنا  هاف عند ا  
واليف  اد واؼبر ػب  -ابهرب  نه ا الس   -ؼباذا؟ بف ه   رد يريد نف يفـر ابهامر 

ووبػػرص  ،لن ا ػػ     ػمهػػ   ػ  د هػػاف اإلنسػاف اؼبسػػلم يسػ ب ا ا  ،وذوي اغبافػات اػبا ػة
 . فان ا يسًنوف علن  ذت الشاهلة  بلانه و  اىل، علن إر ا  م طم  ا ا إر اد مل

                                                           
  ليان  سلم و سند نضبد ع  عا ذ م  عمرو ق 5
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الػذي عنػدت  ػاع  نو  ػاة نو  ... هاف يذ   للوًناف ا ه   باح  يد  نم مفر 
مل و  ،  فػػد نرػم غػػًن  ػػ داد ،وعنػد ا  ػػ ىل خال ػة ر ػػ ؿ مل ،وبلب ػػا  ػ  من سػػه ؽبػػم ....  اػة
 قػاؿ ؽبػم  ،ربلػ  لنػا م ػد ذلػش  ننػت لػ : قػال ا ؟ؼباذا ننػنم غػًن  ػ داد : قاؿ ؽبم ،اره ا لهيب

 ؟ؼبػػاذا ،للوػػًناف هل ػػم ؟وبلػػ  ؼبػػ  ،ؿبػػا ظ ال  ػػد الػػذي عا ػػد فم عليػػهعلػػن إف  ػػاد مل ن  
لػػ   ،نو صباعػػة  ػػ  اؼبػػ  نٌن ،بف الػػ ب اؼبػػ  نٌن غورغبػػة ا ا ػػرتااؽ الػػ هبم ،ؼبر ػػاة مل اطلب ػػ
 لػػػذلش هػػػان ف  ، ػػػإف مل  ػػػ ر ا يسػػػنوي  ؽبػػػم غف ػػػت مصػػػدؽ ويقػػػٌن ا ن ػػػر إىل  يفػػػرة مل   

 . ريصٌن علن ال قراد واؼبساهٌن
 :اثنيا : ال  ة علن الفا ري 

        : 
ال   يف ف علن الفا ري  الذي  وبارم ف مل ر ػ له،   يػذل ف نن سػ م ؽبػم و  يطلبػ ف 

 يال  و  هأًن ا. ن م ال
ػا اوهػاف  لف ػ ،ذ   ن د م إىل ايصػر الػرـو  مػد نف  سػود  : قػاؿ لػه اغبػراس ،عظيم 

نر ػػػ    ػػػه  اػػػد وهػػػاف ر ػػػ ؿ مل ، ا نػػػاروا ،عنػػػد    هبػػػ ز السػػػو د إ  هلل : قػػػاؿ ،للملػػػش
لمػا     مػد نف ينلػين،حبيػث ننػه عنػد ا يػدخ   ،زلباب او ن  ا  ني    ، أ  ا منواري  ،ر الة

    : بنػػه  ػ  ن ػػ  ال ػػ ة !!ودخػ  مرفليػػه ،فلػػهنع هللا يضر علػػن ابرضرنل ذلػش                  
          ليظ ر ع ة ن   اإليباف. غه ا وفه اؼبلشيرفل ت أ بل اؼبنا ق ف(7و 
 :خر ا اغبرب مٌن اؼبسلمٌن والرـوآرف  

   ػح مل الراػة ا الػ   ا، ػًن  ن ذا الرف  واح  ،ا ع د  يد  عمر م  اػبطاب 
 نفن   ػأ رهش لفػ  يل  ػرط و يػد  : قاؿ له ،وهاف يغلب زين ا ييفح اب رل  يه ، لش الرـو

 صػػػرؼ   ػػػب هػػػ  اب ػػػرل اؼب فػػػ دي   ػػػ  مشػػػرط نف ش ولفػػػ  ي  يػػػدنابوػػػ :اػػػاؿ ،  يػػػديقبوسػػػ   
ؼبػ  نٌن عمػر مػ  وو   اػبػرب إىل ن ػًن ا ،  ا ق علن ذلش، وعند ا رفح إىل اؼبدينة غاؼبسلمٌن
 .عم   ذا ال م  هلل هبن غنعطين يدؾ نابل ا  قبل ا : قاؿ له غاػبطاب

 :اثلأا : اعب اد اؼبرب ن    اؽب ل
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   هان ا هما ااؿ مل                                   ليهنع هللا يضر عنػد م
ي فػػد   ػال ، ػػق الشػري ة والسػنة احملمديػػةوإمبػا ن ػ ر م هل ػػا علػن و  ، ػ ل و   يػ  و  عصػػبية

 .تاول  هاف نخ ،وا د  ن م هبا  
 :مل وف ه عند ا   يل اػبال ة ـوهر   يد  علن 

 : قػاؿ لػه ،منػه الصػغًن   ػهانخػذ و  ،وهػاف ه ي  ػا ،طالػ نا ت عقيػ  مػ    ذ   إليه نخػ
يقػ ؿ عقيػ :  ،عقيػ اي  :اػاؿ، و الغػالـَ  ب   صػرؼ  ػيد  علػ ، ػ  اؼبػاؿ الػذي عنػدؾ م انريد  ي

يػدي  لمػهنع هللا يضر م ػإذا  :اػاؿ،  ظننت نرا  رة هبًنة  ليمة زؼبػاؿ ،خذ :ااؿ ،  ر ت وا نبشرت
إذا هنػت مل  ،اي عقيػ  :اػاؿ ؟ ػا  ػذا :والػت ،رت هما ىب ر الأػ ر صرخت وخ   ،ؿبماة ة ديد

ا لػيهنع هللا يضر لػش عنػدي إ   ػ ؟ فيػك  نلمػ   ر ا خػرة ، نلم   ػذت اغبديػدة احملمػاة منػار الػدنيا
ا. ،رنيت  و  نراؾ م د ذلش نمد 

 :كب  كبناج إىل  ذا الصنك
                   : 

  لمػ ا  ػ  نيػ   ،و نام ة  بيػ  مل و صػط ات ،وال م  مشرع مل ،نب م هله إر اد مل
 . ؟    ر  ؿ ملذلش

  والػ ،نريػد نف    ػح علينػا همػا و ػح عليػش مل :لػه قػال ا  ،ت عليػه، نسػا عند ا ذبمػح
 ،وعنػد م اب ػياد ال ظيمػة ،   واغبريػر والقطي ػةذونسػاد ايصػر عنػد م الػ لنساد هسر  :له

إىل  ،دهبم  لفػب يػ  ه و فلم ا  ،و دخ  ن لامه ،ها ال    ا  ر    نعن ؽب ؟ اذا      يفرة الن 
 :بىف   رة اب  ا     ال لب الفبًنًننف ن ؿ الن ي

                                                              

                                                   

                                               )واب  اب 
 ربفب ذلش السيدة عا شة  نق ؿ: ،ابخرل  ل  ة  ًن م وا د 
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ُٖا  }} ُٖاٜي ََٔش  ٜي ََٔشٝأ ٍُ  ٝأ ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٢َ    اي ٔٝ ٢َٔبَتِخ ٔٝ ٘ٔ  ٔبَتِخ َٚأج ٜ٘ٔأِص َٚأج ٍَ  ٔبٞؤبٞو  َبَذٜأَبَذٜأ  ٜأِص ٍَفٜكا َِّشاو  ٜئوٜئو  َرأنْشَرأنْش  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ::فٜكا َِّشاوٜأ ًٜا  ٜأ ًٜاٜف   ٜف

ِٝٔو ًٜ ِٝٔوَع ًٜ ِٕ  َع ِٕٜأ َٔش٢َٟتِظَتِظ  َذٖت٢َذٖت٢  َتِعَحًَٔٞتِعَحًٔٞ  ٜياٜيا  ٜأ َٔش٢َٟتٞأ ِٜٔوو  َتٞأ َٛ ِٜٔووٜأَب َٛ َِ  ٜقِذٜقِذ: : ٜقاٜيتٜقاٜيت  ٜأَب ًٔ ََِع ًٔ ٕٖ  َع ٕٖٜأ ٟٖ  ٜأ َٛ ٟٖٜأَب َٛ ِِ  ٜأَب ِِٜي ْٔٞ  َٜٝهَْٛاَٜٝهَْٛا  ٜي ََُشا َٝٞأ ْٔٞٔي ََُشا َٝٞأ   ٔي

٘ٔو ٘ٔؤبٔفَشأق ِٖ: : ٜقاٜيتٜقاٜيت  ٔبٔفَشأق ُِٖث ٍَ  ُث ٍَٜقا ٕٖ: : ٜقا ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ٍَ    اي ٍَٜقا َٗا  : : ٜقا ٜٗ َٗاَٜٜأ ٜٗ ٞٗ  َٜٜأ ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ٌِ  اي ٌِٝق َٚأجٜو  ٝق َٚأجٜوٜ٭ِص ِٕ  ٜ٭ِص ِٕإ٢ ٖٔ  إ٢ ُِٓت ٖٔٝن ُِٓت َٕ  ٝن َُٕتش٢ِد   ُتش٢ِد

َٝا٠ٜ َٝا٠ٜاٞيَر َٝا  اٞيَر ِْ َٝاايٗذ ِْ َٗا  ايٗذ ََٓت َٗاَٚص٢ٜ ََٓت ِٝ  َٚص٢ٜ ِٜٝفَتَعاٜي ٖٔ  ََٜٔٔفَتَعاٜي ََٚتِعٝه ٖٔٝأ ََٚتِعٝه ٖٔ  ٝأ َٖٔٚٝأَطٚشِذٝه ٬ُٝٔ  َطَشاّذاَطَشاّذا  َٚٝأَطٚشِذٝه ٬َُٝٔج ِٕ  َج َِٕٚإ٢ ٖٔ  َٚإ٢ ُِٓت ٖٔٝن ُِٓت َٕ  ٝن َُٕتش٢ِد   ُتش٢ِد

َ٘ َ٘اي٤ً ٤ً ُ٘  اي ََُ٘ٚسُطٜٛي ٕٖ  اٯٔمَش٠ٜاٯٔمَش٠ٜ  َٚايٖذاَسَٚايٖذاَس  ََٚسُطٜٛي ٕٖٜفإ٢ َ٘  ٜفإ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً َٓأ   ٜأَعٖذٜأَعٖذ  اي ُُِرٔظ ًٞ َٓأ ٔي ُُِرٔظ ًٞ ٖٔ  ٔي ِٓٝه َٖٔٔ ِٓٝه ُّا  ٜأِجّشاٜأِجّشا  َٔ ُّاَعٔعٝ : : ٜقاٜيتٜقاٜيت  ووَعٔعٝ

ًُٞت ًُٞتٜفٝك ٟٚ  ٔفٞٔفٞ: : ٜفٝك ٟٜٚأ َُٔش  ََٖزاََٖزا  ٜأ َُٔشٜأِطَتٞأ ٟٖو  ٜأِطَتٞأ َٛ ٟٖوٜأَب َٛ َ٘  ٝأس٢ُٜذٝأس٢ُٜذ  ٜفإ٢ْٜٚٞفإ٢ْٚٞ  ٜأَب ٤ً َ٘اي ٤ً ُ٘  اي ََُ٘ٚسُطٜٛي ِٖ: : ٜقاٜيتٜقاٜيت  اٯٔمَش٠ٜواٯٔمَش٠ٜو  َٚايٖذاَسَٚايٖذاَس  ََٚسُطٜٛي ُِٖث   ُث

ٌَ ٌَٜفَع َٚاُد  ٜفَع َٚاُدٜأِص ٢ٍ  ٜأِص ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٌَ    اي ٌََِٔث ًُٞت  ََاََا  َِٔث ًُٞتٜفَع {{  ٜفَع
1010

  

ف وابهػػامر وابوليػػاد هػػذلش  شػػ ا علػػن   والصػػاغب ،علػػن  ػػذا الػػن ي  ػػارواون ػػلامه 
خلػػق مل إ  زلقػػدر  وعػػدـ النظػػر إىل ،الػػن ي؟  ػػ  ال مػػ  إلر ػػاد مل ػػذا  مػػا  ، ػػذا الػػن ي

إذا عملػػت إلر ػػاد اػبلػػق  : ال مػػ  ا الػػدنيا ب ػػري  ، ننػػا  ػػرع مل ذالػػذي ف لػػه ؽبػػم ا 
 ،يسػػنطيح ن ػػد نف ير ػػب اػبلػػق نصب ػػٌن، و  ير ػػ ا لػػ لفػػ  اػبلػػق  ، ػػال نننظػػر ر ػػاد اغبػػق

   وىف ابار اؼبشن ر:إر اد اػبلق غاية    دره :اال او 
ٍ     ::٢٢قاٍ اهلل يظرٝذْا َٛطر  قاٍ اهلل يظرٝذْا َٛطر    }} ٍ   أيرو ذاجر١؟ قرا   ووإٔ تشكرٞ مًكرو عرين   إٔ تشكرٞ مًكرو عرين     ووٜرا سب ٜرا سب   ::أيرو ذاجر١؟ قرا

 {{  ٖزا ػ٤ٞ مل أسك٘ يٓفظٖٞزا ػ٤ٞ مل أسك٘ يٓفظٞ  ووٜا َٛطٜٞا َٛطٞ  ::قاٍقاٍ
والػػذي يشػػف ا مل  ،والػػذي ينيفػػرر ،ف عػػ  مل؟! الػػذي يسػػ ط    ػػ   ػػم صبي  ػػا را ػػ

  م  يسنطيح نف ير ب اػبلق؟! ،ػبلق مل
 .لفين ن نطيح نف نر ب اػبالق  ،  ن د

وناػـ  لل لػق دبػا  ،ودبػا هػاف عليػه  ػيد ر ػله ،ا  رعه دبا  بلانه و  اىلنر ب اػبالق 
 مػاذا ن ػنح  ،والػذي يػر ض  ػرع مل ، الػذي يقبػ   ػرع مل  ر ب ػا مػه ، ػرع مل ن  نوفبه عل

 .ت ول  فمت له زلدنيا هل ا  ا داـ مل يرض مشرع ملدر اإل  ن نطيح  ؟!له
ف اػد هػ  ومذلش ن ،ي وبه   ل غهل اله الرتهة   ت ل  هنب ، ت ا اؼبًناثولد يريد نف ن يو 

                                                           
  ليان  سلم والرت ذي 01
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 ،هلفػػم زػبػػًن ا نمن ػػ   ؟ؼبػػاذا نورث طاؼبػػا ن    فػػ د :لػػه لفػػ  ناػػ ؿ، خال ػػت  ػػرع مل 
 !!يرض     و أنه ملنو  بر  ،وم د فباي اانسم ت مشرع مل 

ن ػػػػا إف نر ػػػػيت ولػػػػدي  نػػػػا دبػػػػا يقػػػػ ؿ ون ػػػػرؾ  ،لفػػػػين مػػػػذلش نر ػػػػيت رب ال ػػػػ ة 
 : ااؿ  يفرة الن  ،ا خري 

{{  ِٔ ََِٔ ََ  َّ ََّذٖش ُ٘  َٚاس٢ّثاَٚاس٢ّثا  َذٖش ُ٘إ٢ِسَث ُ٘  إ٢ِسَث ََ َُ٘ذٖش ََ ُ٘  َذٖش ٤ً ُ٘اي ٤ً ١ٜٖٓ   اي ١ٜٖٓ اٞيَح {{اٞيَح
1111

  

ن  هشػ ص  ،شػرع ملل!  مػاذا ن ػنح؟ ن ره ػا ؟له نصي  ا اؼبػًناث اربـر   ص   مَ  لس 
و ػػا   اؼبنػػ ؿ نعطػػات طبسػػة نو  ػػنة  ػػ  اب دنػػة  يرتهػػه، ػػاه  ا ميػػت لػػيهنع هللا يضر  لفػػه إىل نف 

 ، ب ػد؟! وابرض     ػ   قػه نف يسػلم اؼبنػ ؿ  ، منه  نونر ، لفه نييف ا توليس اي رع 
 :   مػػػػػػ  الػػػػػػذي يسوػػػػػػلمه؟  ػػػػػػا به                                             

             م مذلشيو ن  و  ن ذ،ال رييفة     ف    نَ  النساد(00و . 
والػذي وبػرص علػن ذلػش ا هػ  ن ػ رت ا  ،مل  ا ن ػرص عليػه نف نر ػب   رص  نَ و 
   بنه  از زؼبر بة ال ظيمػة ، يا  نات ،الدنيا                                       
 وإمبػػا  ػػنان إؽبيػػة وعطػػادات رزنيػػة ين يفػػ  مل  ،لػػيهنع هللا يضر زعبػػد و  ا فن ػػاد (اؼبا ػػدة005و  هبػػا

 إذا  دات النية و للت القل ب ا اؼب ا لة  ح رب الربية. ،احملمديةعلن اب ة 
 : أ  غ وة اب  اب ا فكب   ننب  ا،ولفب  

غبصار  صر    صبيػح  غا ف ةخط  او   ،ح ن   نورز ن ريفا  ح إقبلرتا  ح إ را ي  
 غػػًنت و ن م   مل ظػػوخيوػػ ،لفػػب وبوػػ  عنػػا اؼبػػاد غ  ػػم الػػذي  يبنػػ ا السػػد ا ناي ميػػا ،النػػ ا ب
اغبمد هلل،  رب اانصػادية همػا و  ،وناي ميا عند ا ف اؼ ،ة ن ؿ  نانَ  اؼباد  ذت السَ  ،اب  اؿ

 ،لفػ  الطػا رة الػيت وا ػت ا  صػر ،ي فد ن د ينفلم  و  ناؾ و  روف ه  يـ  طا رة  قح  نا 
 ،عنػد  مقػ ات  ػ  مػد نف سي ال ػ ػيا ة  نردمتلػ  و  ،نف  صر   ي فد  ي ا ن اف فيق ل   نا 

ال ي فػػػد  ػػػيا ة و   ػػػوإ   ،وربمػػػب اؼبطػػػارات ، نػػػ ؿ عنػػػدهم لفػػػب ربمػػػب  ػػػ  د السػػػا لٌن
 ذلش.اانصاد و  غًن 

                                                           
  ن  ام   افة ع  ننهنع هللا يضر ق 00
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 .ف ن اـ إ را ي   ف البااو  اغبرب علن  صر برم ال  يد
دولن ػا  ن ذ خطن ػا ا  ػنحنو ػ ؟   ن ػد،ردـ اعبي  اؼبصري  م  يقك ن ا  ػاا ل  

 للػدعادف   وكبػ  ؿبنػاف ،لفنػه  ػ  اعبػي  ال  يػد البػااب ا ف ،يػد   الني  إىل ال رات هما  ر 
ونواػػح الظػػاؼبٌن ا  ، لػػش الفػػا ري  زلفػػا ري نالل ػػم  :ونقػػ ؿ ،وا هػػ  واػػت ،ا هػػ   ػػالة

 ،وقبنػا و ػا ر اؼبسػلمٌن ،لق علي م غيفػبش واننقا ػشنو  ،واف      م مين م  ديد ،الظاؼبٌن
ونغننػػػا خبػػػًنؾ ومػػػرؾ عػػػ   سػػػاعدات صبيػػػح  ،سػػػالـواف ػػػ  ملػػػد  علػػػن الػػػدواـ ملػػػد اب ػػػ  وال

 ررو ػ ،الي ػ د نوانصػر  علػ ،ا ورخاد إىل يػـ  الػدي و  اد ور    ا خري     نف ف ا غىن  
 علن نيدي فن د  نرض ميت اؼبقدس و لسطٌن هما وعد الن  اب ٌن.

 طمػػأف مل ال منػػػا علػػػن إيبػػػاف ن ػػ  اإليبػػػاف،  ػػػال نسػػػنمح و  نقػػك عنػػػد إ ػػػاعات ن ػػػ 
اإلرفػػاؼ والب نػػاف، وينبغػػب علينػػػا نصب ػػٌنغ وننبػػه ن بامنػػا ونمنػػػاد  ومنا نػػا، إذا رنينػػا ن ػػػلاب 
ن ػػ اد ا مػػرا ي ا النل ػػاز عػػ  اإلغبػػاد، وا نيفػػا  ا  للػػدي غ   ينبغػػب نف نػػرل  ػػذا، و  نف 

ومػٌن  نسنمح إليه، و  نف نقػرن عنػه  ػيم ا، و   ػ  يػدور ا  ػديأنا ميننػا ومػٌن م يفػنا، نو ميننػا
 غًن  ونسد  ذا الباب زلفلية.

بف  ػػػ  د الػػػذي  يػػػدع رم علػػػن نرػػػم  للػػػدي  غايػػػة اب ػػػر عنػػػد م، نرػػػم يريػػػدوف نف 
ي يشػػ ا ا الػػدنيا ال يشػػة اغبي انيػػة، ووبققػػ ا بن سػػ م هػػ  ن ػػناؼ اغبيػػاة الشػػ  انية، والػػدي  

اػبمػػر، يريػػدوف نف يفػػبان اإلنسػػاف عػػ  ذلػػش، يريػػدوف نف يشػػرم ا اػبمػػر، والػػدي  وبػػروـ  ػػرب 
أي ػػ ف  ػػا يشػػادوف  ػػ  النسػػاد  أػػ  نورز،   يريػػد الػػ واج لفػػب   يلنػػـ  م ا ػػدة و  نو د نو 
غًن م .. ه   ا ا اب ر ننه يريد نف ي ػ   ػ  الشػ  ات، و  يػدرؾ إ   ػ خر ا خطػ رة اب ػر 

 الذي  ار  يه.
ػ ا زإلغبػاد والب ػد عػ  ولذلش لػ   نب نػا ا عصػ ر  اغبديأػة ال لمػاد الفبػار، الػذي   و ظبس

ا، ونخػػذ يبفػػب وييفػػرع  مل  ذبػػد   ظم ػػم ا آخػػر عمػػر م رفػػح إىل مل ونػػدـ نػػد  ا  ػػديد 
 وي رب ع  ن  ه وند ه علن  ا  ا ه    ال مر.

 ػػػ  ن ألػػػة  ػػػ  د الػػػدهن ر  صػػػط ن ؿبمػػػ د،  فلفػػػم نو نغلػػػبفم اػػػد  ػػػا د  لقػػػات 
ا، لفنػػه اف( واػػد هػػاف ا مدايػػة  يا ػػه  للػػد  الػػدهن ر  صػػط ب ؿبمػػ د ا مػػر  ي وال لػػم واإليبػػ
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إىل اإليبػػاف زل لػػم والقػػرآف واغبوػػة والرب ػػاف، وغػػًنت وغػػًنت علػػن   ػػار م ػػد ذلػػش إ ا ػػا  يػػدع 
  ذت الشاهلة.

طه  سٌن اهتم ت ننػه ي ػافم القػرآف، يقػ ؿ نف القػرآف هػالـ مشػر واػد هنػ  هنػاز  نقػ  
 ؿ عػ  القػرآف ننػه هػالـ مشػر ونف النػ   ػ   يه ع  ن د اؼبسنشراٌن اظبه  ػارفلي س هػاف يقػ

ا وذ ػػ  وبػػي لبيػػت مل  الػذي نل  ػػه، طػػه  سػػٌن ا آخػر  يا ػػه نػػدـ، ونخػػذ يبفػػب مفػاد   ػػديد 
اغبػراـ، و  لػػق   ػػنار الف بػػة ود  عػػه  سػان علػػن وفننيػػه، وييفػػرع إىل مل، ويسػػنغيث زهلل نف 

 ين ب عليه ونف يبل  خطاايت.
بط ار، لفن م مل أي  ا هبذت ابخبار برم يريدوف نف يسػبب ا  ذت  الة اؼب  نٌن ا ه  ا

 اليأس إىل ن  س اؼب  نٌن.
 أمشػػروا زػبػػًن ومشػػروا اب ػػة هل ػػا زػبػػًن، واعلمػػ ا علػػم اليقػػٌن نف  ػػذت اب ػػة فبػػدودة 

 ابرض و   علي ا. إىل نف يرث مل    دادات رب ال اؼبٌن، ؿب  ظة حب ظ ال ليم 
لنا نف  ذا اب ر ليهنع هللا يضر ا  ياة الن  نو ال ص ر ال ا لة اليت م د النػ   ولفب ي هد مل

 :                قط، ااؿ: 
 :و و  ؼ(   يد اؼبسنقب ، ني نف  ذت الطا  ة  ا زالت   ف دة، ااؿ 

{{  ٫٫  ٍُ ٍَُتَضا ِٔ  ٜطا٥ٜٔف٠١ٜطا٥ٜٔف٠١  َتَضا َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ ١َُٟ  ٝأ ١َُٟٜقا٥ٔ َِش٢بٔٔب  ٜقا٥ٔ َِش٢ٜأ ٘ٔو  ٜأ ٘ٔواي٤ً ِِ  ٫٫  اي٤ً ُٖ َُِِٜلٗش ُٖ ِٔ  َُٜلٗش ََِٔ ََ  ِِ ُٗ َِِمَزٜي ُٗ ِٚ  َمَزٜي ِٜٚأ ِِ  ٜأ ُٗ َِِماٜيٜف ُٗ   َذٖت٢َذٖت٢  َماٜيٜف

َٞ ََٜٞٞأٔت َُِش  َٜٞأٔت َُِشٜأ ٘ٔ  ٜأ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ِِ  اي ُٖ َِِٚ ُٖ َٚ  َٕ ُٖٔشٚ َٕٜظا ُٖٔشٚ ٖٓاغ٢  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜظا ٖٓاغ٢اي {{  اي
1212

  

  ذت الطا  ة اجملنباة اؼبصط اة، ليهنع هللا يضر م م  نو ن  ، ولف  دباذا؟
               : 

 ليهنع هللا يضر  فر، ل  هاف نفر ا لفاف نظًن عم ، لفنه  يف ، ي ين  نلػة  يف     مل، ي ين
    مل، وعطاد    مل، وخص  ية    مل.

 و     ن نقد نف  ذا ال يف  لقـ  ـبص  ٌن، ااؿ رب ال اؼبٌن:
                                                           

 ة ق ليان  سلم و سند نضبد ع    اوي 05
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             : 
 بهر ٌن.و  ينن ب  يف  وف د نهـر ا وا ح يسح ويغمر ابولٌن وا خري  يفله 

 :و ية اؼب  نٌن
  نا؟  ما اؼبطل ب

 زهلل ور  له: انف ن ايل اؼب  نٌن الذي  آ ن  
              : 
 م  يف ف ولينا؟ مل، و   يفػ ف ولينػا؟ ر ػ ؿ مل، و ػا و يننػا للػذي  آ نػ ا؟ ال  يػة  

و ف ف  ح مل و ح ر  ؿ مل،  ػح مل مفنامػه و ػرعه، و ػح ر ػ ؿ مل ي ين اؼب دة والن ا  ، 
   ياد  ننه، وال م  مشري نه، وهذلش  ف ف  ح اؼب  نٌن، ولف  اؼب  نٌن:

                   : 
وقبالسػػػ م وسهػػػ     ػػػم، ونشػػػرب  مف نصػػػلب اؼبػػػ  نٌن الػػػذي  ينبغػػػب ن عل منػػػا مل 

            ػػػم، ومبشػػػػب دو  ػػػػا    ػػػم، مل يقػػػػ : الػػػػذي  يصػػػل ف مػػػػ  اػػػػاؿ: 
وال رؽ مٌن نداد الصالة وإاا ن ا، اػبشػ ع واغبيفػ ر واػبػ ؼ وال فػ   ػ  مل ا الػ  الػذي  

 يقيم ف الصالة.
 بار:هما ورد ز  ولذلش يق ؿ  يد  عمر 

      ))٫ تـاذب إ٫ ا٭َنيو ٫ٚ أَني إ٫ َٔ خيؼ٢ اهلل ))٫ تـاذب إ٫ ا٭َنيو ٫ٚ أَني إ٫ َٔ خيؼ٢ اهلل   

إذا ايػػػ  لػػػش نف الف ػػػار الػػػذي  ا نورز ون ريفػػػا ن نػػػاد،   ػػػم ن نػػػاد ا م ػػػض اب ػػػ ر  
 الظا رة لنلسٌن البيفاعة و صري  ا، لف  انظر إلي م ا السيا ة وقبا ن م، ني  ن انن م؟

لفػػذب والػػ ور والب نػػاف، و ػػ  ر ػػض نف   ي فػػد،  ػػ  هػػاف    ػػم ينصػػروت وي يفػػدوت ز
 شديدة اليفروس عليه ا ه  وات وآف !ىبيفح ؽبم  ألنا، ي لن ا اغبرب ال

 ما الذي ميننا وميػن م؟  ػ  ي فػد  ػبد، هػ   ػا ا اب ػر يريػدوف نف نن ػذ  ػا أي روننػا 
ْلػػػ ف علينػػػا  يا ػػػا نا، وكبػػػ  ر يفػػػنا  ػػػذا اب ػػػر،  يوػػػ  إعػػػالف  مػػػه، وينػػػدخل ف ا  ػػػم ننا ويب 

 اغبرب علن    د الذي  يريدوف نف يف ن ا  سنقلٌن،  أي  اب انة؟!.
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 ػػ   نػػاؾ ن انػػة ا اب ػػرار الػػيت ي ل  رػػا ويػػذي  را؟!  ػػ   نػػاؾ ن انػػة ا الصػػ ر الػػيت 
 يرهب را؟!     ناؾ ن انة ا اؼب اايق وال   د اليت ي ا  را؟!

ا   ي فػػػد، ويق لػػػ ف:  فػػػذا السيا ػػػة، السيا ػػػة عنػػػد م خلػػػك ال عػػػد واػبيانػػػػة  نمػػػد 
والن ػػاؽ و ػػ د ابخػػػالؽ، لفػػ  اإل ػػػالـ لػػيهنع هللا يضر  يػػه ذلػػػش، ولػػذلش   ينبغػػػب ؼبسػػلم نف يػػػ ايل 
نعداد مل، نو نف يبدح  يم  هذ ب مل ور  له، نو نف يف ف مينه ومين م   دة،   هب ز ب ػد 

ا ي  داي  و  ن ريفي ا و  إقبلي اي  إ  إذا هاف علػن      ديػ  اإل ػالـ:  نا نف يصادؽ ن د     
                                                                  

                                اجملادلة(55و. 
 ز اننػػا  ػػذا فػػم هأػػًن  ػػ  اؼبسػػلمٌن، حبوػػة نف و ػذت الطا ػػة الفػػربل، الػػيت واػػح  ي ػػا ا

اؼبصػػاا  قنيفػػب ذلػػش، لفػػ  اؼبسػػلم   يػػ ايل إ  إخ انػػه اؼبػػ  نٌن الصػػاداٌن الػػذي  اػػاؿ مل ا 
 :       أرم: 

 عند م خشية    مل، وخ ؼ    فالؿ مل، ووف  ا  راابة مل.
      : 

م قبػػ ا  ػػ   ننػػة اؼبػػاؿ،  ػػا الػػدلي  علػػن نف اإلنسػػاف قبػػا  ػػ   ننػػة اؼبػػاؿ؟ نف ىبػػرج برػػ
ػا  دا  ػا،   ان ػا نف مل   ػي ل ه ا اغبػالؿ، ونف مل  يلصػ   ال هاة طَيوسبػة هبػا ن سػه، َ رس  

ػا و  يرا ػا غر  ػا،  ػب ض  ػ  يننسػ  إىل اإل ػالـ   اله إذا نخػرج  نػه  ػذت ال هػاة، ويرا ػا غنم 
  ننبػأ   قػاؿ:  نف ال هاة  غر  ا،   ذا   هب ز نف ن اداه بنه  ليان ومل يرل        
                             اغبشر(5و. 

و ػػح هػػ رم يقيمػػ ف الصػػالة  رهارػػا القلبيػػة ون فا  ػػا الظا ريػػة، وأت ػػي م  ي ػػا اؼبػػنان 
 : هاة طيبة هبا ن س موال طادات اإلؽبية، وي   ف ال

إ  نرم  را م راه ٌن ني خا  ٌن و ن ا  ٌن إلخ ارم اؼب  نٌن،  ليهنع هللا يضر عنػد م غػرور، 
وليهنع هللا يضر عند م هرب، وليهنع هللا يضر ؽبم إعواب زلػن هنع هللا يضر و  يػروف نن سػ م  ػ ؽ إخػ ارم لألعمػاؿ الػيت 

 و ق م اؼب يل الفرَل للقياـ هبا.
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ا ػػة الصػػالة، واؼبػػاؿ ا نيػػدي م،  ػػ  عر نػػا الػػذي  مبشػػب    ػػم؟ ن ػػ  خشػػية مل عنػػد إا
ولػػيهنع هللا يضر ا الػػ هبم، وي لمػػ ف علػػم اليقػػٌن نف  ػػذا  ػػ  الطريػػق الصػػليان إلر ػػاد مل، و ػػح  ػػذت 
ابعماؿ   يروف بن س م  ا   و  اا   و  عمال  إمبا ي ر  ف م يف  مل و  ي ر  ف زل مػ  

 . الذي ا ا م ونعارم عليه مل 
 ـ:إذا والينا    د ابا ا

                             : 
 الػذي يػدخ  ا  ػػذت ا يػةغ  مػػد نف ينصػر م مل علػػن هػ   ػػ  عػادا مغ بف مل اػػاؿ 

  ا ارآنه الفرَل                                                           
   غا ر(20و                      الصا ات(074و. 

  واػػػػاؿ لنػػػػا ا القاعػػػػدة القرآنيػػػػة ا النصػػػػر اإلؽبػػػػب:                         
        ػػػري نه علػػػن ن  ا نػػػا وعلػػػن  يػػػ ؿ ن   ػػػنا،  نقػػػيم  هيػػػك ننصػػػر مل؟ ننصػػػر  حل(7و 

  ري ة مل وإف مل  رض هبا الن هنع هللا يضر، وإف فنان إىل غًن ا اؽب ل.
 ػػإذا نصػػر  مل، نامنػػا  ػػرع مل ا نن سػػنا، وا مي  نػػا، ومػػٌن نو د غ ونصػػر  مل علػػن 

ان مل مػػه علػػن نن سػػنا،   ػػنان علينػػا ال ػػنان اإلؽبػػب، وهنػػا  ػػ  ن ػػ   ػػنان مل ابعظػػم الػػذي ي ػػن
 عبادت الصاغبٌن.

ػػا ا هػػ  ن ػ ر ، وف لنػػا الشػػري ة اؼبط ػػرة  وإذا نصػر  مل ا ؾبنم نػػاغ نامنػػا  ػرعه  فم 
إلينػا نظػر عطػُك و نػاف،  بػدؿ  النػا إىل ن سػ    ب اؼبيأاؽ ابهيد  يما ميننػاغ  نظػر مل 

 : اؿ، ااؿ 
ُّ  َذٙذَذٙذ  }} ُُّٜٜكا ِْٝش  اٜ٭ِس ٢واٜ٭ِس ٢و  ٔفٞٔفٞ  ُٜٜكا ِْٝشَم ِٕ  ََِِٔٔٔٔ  ٔيًٖٓاغ٢ٔيًٖٓاغ٢  َم ِٕٜأ ُٜٛشٚا  ٜأ ُِ ُٜٛشٚاُٜ ُِ {{  َؿَباّذاَؿَباّذا  ٜأِسَبٔعنَيٜأِسَبٔعنَي  ُٜ

1313
  

ا اػبػػًن والربهػػة الػػيت  نػػ ؿ  ػػ  السػػماد، والػػيت  ػػنن ور  ػػ  ابرض ؼبػػ  يقػػيم  ػػرع مل 
 و دود مل ف  ا عالت، و ذا الذي نننظرت ا  ذت ابايـ القاد ة إف  اد مل.

 : ؿ ا  أنه، واافديد ننبأ  مه السيد ابعظم  بكب  ا مداية عصر في ل ف
                                                           

  سند نضبد وام   باف ع  نا  ريرة ق 04
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َِٜخُشَد ا٫ ٫   }} َٜٔفَٝضو َذٖت٢  َٚ  ٍُ َُا َٜٞهُثَش اٞي ُّ ايٖظاَع١ٝ َذٖت٢  َِٜخُشَد اَتٝكٛ َٜٔفَٝضو َذٖت٢  َٚ  ٍُ َُا َٜٞهُثَش اٞي ُّ ايٖظاَع١ٝ َذٖت٢  ٘ٔو ٜف٬َتٝكٛ ََأي ٌُ ٔبَضٜنا٠ٔ  ٘ٔو ٜف٬يٖشُج ََأي ٌُ ٔبَضٜنا٠ٔ    يٖشُج

َٗاّسا ِْ َٜٚأ َُُشّٚجا  ََٚذٖت٢ َتُعَٛد ٜأِسُ  اٞيَعَشٔب  ُ٘و  ِٓ َٔ َٗا  ًٝ َٜٞكَب َٗاّسأَٜحُذ ٜأَذّذا  ِْ َٜٚأ َُُشّٚجا  ََٚذٖت٢ َتُعَٛد ٜأِسُ  اٞيَعَشٔب  ُ٘و  ِٓ َٔ َٗا  ًٝ َٜٞكَب {{  َٜٔحُذ ٜأَذّذا 
1414

  

اف نايـ البطاؼبػة والرو ػاف، هػاف رػر النيػ   رفح لل    ابوؿ، ال    اعبي ل فب الذي هػ
لػػػه  ػػػب ة ن ػػػرع، ويصػػػ  ا البلػػػر اؼبن  ػػػط، وهانػػػت اؼبيػػػات  نػػػ ؿ مشػػػدة علػػػن  ػػػا   البلػػػر 
ابميض    ليبيا، وسبند إىل  ي ة،  فانت  ذت ابرض اليت مٌن اإل فندرية والسلـ  و ػي ة 

   رعة ال امل ا  ذا ال ات، وهانت  سمن  لة غذاد ال امل.
فانت  ب ال  يدة اليت  صدور لل ػامل القػدَل القمػان والشػ ًن والنػٌن وال ينػ ف ونبػاات  

البلػػػر ابمػػػيض اؼبن  ػػػط، وهانػػػت لفأػػػرة  ػػػذت اؼبيػػػات، و ػػػب   فػػػ دة إىل عصػػػر   ػػػذا، هػػػاف 
الرو اف يصػن  ف  ػدود ا وخػ ا ت، و ػا زالػت   فػ دة  ػ  ا ف،  نوموػح اؼبيػات ا اػبػ ا ت 

  را ط اؿ ال اـ.خلك السدود ويسن د 
وهانػػت اؼبيػػات  نػػ ؿ علػػن فبػػاؿ البلػػر ابضبػػر مغػػ ارة، وي فػػد رػػر   فػػ د ناػػرت إىل واننػػا 

  ذا    البلر ابضبر عرب ن ي ط إىل ال ادي اعبديد ي رع مه الصلراد الغرمية.
 ػػػذا ال صػػػر اعبي لػػػ فب  ػػػيبدن نو مػػػدن  ػػػرة نخػػػري، و ػػػنن ؿ اؼبيػػػات علػػػن هػػػ  اؼبنطقػػػة، 

ينػػ ؿ علي ػػا اؼبػػاد  نػػدل  و  ػػرح، ويظنػػ ف نرػػم  ػػينلفم ف  ينػػا، ون ػػ ا مشػػرهة واؼبنطقػػة الػػيت 
نر ػػلت  را ػػا  ػػ  فيشػػ ا لنلميػػه و صػػد   إ ػػرا يلية  شػػرؼ علػػن منػػاد  ػػد الن يفػػة، وإ ػػرا ي

عنػػه خطػػر اؽبومػػات اؼبصػػرية، ونعػػدوا ا ـبطط ػػم نف يصػػن  ا االاػػة  ػػدود علػػن نرػػار م ػػدت 
  اد إىل  صر، لف :علن ن هنع هللا يضر ال رعغ لفب   أتي نقطة 

                                     ؿ(ابن ا41و. 
 !!! جب دت و يفله  يغنينا خبًنت ومرت وف دت ع     د نصب ٌن مل 

لفػػػػػ    مػػػػػد نف نرفػػػػػح إىل مل، ونػػػػػ ايل نوليػػػػػاد مل، ونصػػػػػا   الػػػػػذي  و ػػػػػ  م مل، 
  ىبيوػػػ   ػػػ  دعػػػات،  ػػػإف مل وعػػػد، ووعػػػدت    ع إىل مل، ومل ونسػػػنغيث إىل مل، ونيفػػػر 

  يرد، وااؿ لنا:                  غا ر(21و !!!... 
                                                           

  ليان  سلم و سند نضبد ع  نا  ريرة ق 03
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 !مل يق  ننظر ا ن رهم، نو ننظر ا طلبا فم، وإمبا   ر ا ن نو  لفم
 !وعد    ين لك

نف يرف  ا إىل  ػن ي هنػاب مل  ، لف  يريد    اؼب  نٌنوعد  نهيد    اغبميد اجمليد 
 اؼببٌن، و نة  يد ابولٌن ا خري .

    اعبا   نف يق ؿ الب ض:    ني  ن يت هبذا الفالـ؟
ؽبذا الفالـ   ا د ا القرآف والسنوة، ال ويػ  نٍل الػت  ػذا الفػالـ إلخػ انفم ابػ   

واؼبسػا ة يقػ ؿ  عدة نايـ، واليـ  نظػرت ا الصػلك الي  يػة   فػدت ر ػيهنع هللا يضر  يمػة اعبي ل فيػا
 ػػػذا الفػػػالـ، يقػػػ ؿ: كبػػػ  ا مدايػػػة عصػػػر في لػػػ فب فديػػػد، واب طػػػار  ػػػنن ؿ علػػػن  صػػػر، 

 وناي ميا  ذت السنة ل   ن ؿ علي ا اطرة  اد.
   ا    الفالـ   ويد زل لم، ؼباذا؟!

 مشر  مه، وليست زباريك و  نهاذي  إمبا: بف  يد  ر  ؿ مل 
  عٍههههههههُ غ١ههههههههت عههههههههٓ شههههههههٙٛدعٍههههههههُ غ١ههههههههت عههههههههٓ شههههههههٙٛد

  

  ٚ ثعٍّههههههههههههههههههٟٚ ثعٍّههههههههههههههههههٟ  ثعٍّههههههههههههههههههٟ أ  ثعٍّههههههههههههههههههٟ أ

  ثهههههههههههههً ثفضهههههههههههههً   رثهههههههههههههٟثهههههههههههههً ثفضهههههههههههههً   رثهههههههههههههٟ  

  

  ٚثطهههههههههههههٗ خ١هههههههههههههر رضهههههههههههههٍٟٚثطهههههههههههههٗ خ١هههههههههههههر رضهههههههههههههٍٟ

  ٚأٔههههههههههههههههب عجههههههههههههههههد لٍههههههههههههههههَٛٚأٔههههههههههههههههب عجههههههههههههههههد لٍههههههههههههههههَٛ  

  

  أعٍّهههههههههههٟٛٔ ثعهههههههههههد جٍٙهههههههههههٟأعٍّهههههههههههٟٛٔ ثعهههههههههههد جٍٙهههههههههههٟ

نف وبػػب ال منػػا  نػػ ارت ال ليػػة، ونف ي ػػيوم نروا نػػا ا ذا ػػه القد ػػية، ونف  نسػػأؿ مل   
 يفشك لنا ا الدنيا ع  ن رارت اػب ية، ونف يرزانا    زب لط ه اػب ب

    ٘ ؿرب٘ ٚطًِ٘ ؿرب٘ ٚطًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ع٢ً آيٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ع٢ً آي
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القرآف   اد ا لف  ابدواد، ن راض اجملنم ػات، واػبال ػات اب ػرية، و ػا  ف   مل 
وبدث للمرد    ن  ر ن سية ذب له ييفيق  درت، نو  نغًن  صر ا ه .. ه   ا ىبطر علػن البػاؿ 

 .  ابدواد اليت ربدث ا عامل البشر نن ؿ ؽبا الش اد خالق الق ل والقدر  
  عػػػػػ   ػػػػػذت اغبقيقػػػػػة  قػػػػػاؿ:  ون ػػػػػار مل                                   

          ن مػػه مل يقػػ  مل ووننػػ ؿ  ػػ  القػػرآف  ػػا  ػػ  دواد( بف الػػدواد اػػد يشػػ  (اإل ػػراد75و
 .الداد واد ي يد الداد، لف  القرآف   اد ا ؿبقق ا بنه    مل 

ولػ  ا بػح اؼب  نػ ف  ػا خ طبػػ ا مػه ا القػرآف لفانػت  يػػاهتم ا الػدنيا هل ػا  يػاة طيبػػة، 
   قػػػػػاؿ:  و ػػػػػ  ا مل                                                    

       ػػػذا ا الػػػدنيا، ن ػػػا ا ا خػػػرة:  (النلػػػ 57و                                
        النل 57و). 

  القػػرآف ي فػػد  يػػه ر ػػا   لبػػين آدـ            وي فػػد  يػػه ر ػػا   للنػػاس         
     اؼب ص  ٌن  وي فد  يه ر ا   لل باد        . 

 :للم  نٌن خا ة ا هنامه اانٌن وشبانٌن ر الة  بدن مق ؿ مل ونن ؿ مل 
                      م  الذي ينادي؟  

، ينػػادي علػػن  ػػ ؟ علػػن ن ػػ  اإليبػػاف ا هػػ  ز ػػاف و فػػاف  نػػذ م أػػة  لػػش اؼبلػػ ؾ 
 ابرض و   علي ا. الن  ال د ف إىل نف يرث مل 

  يد  عبد مل م   س  د يق ؿ:
  عند ا  سمح                     أرعب ؽبا ظب ش، ونبه ؽبا البش، وا  لبيػش 

منسػػليُم وخيفػػ ع، د  ػػارع إىل ال مػػ  دبػػا  الل ػػم لبيػػش، واظبػػح خبشػػ ع، وا  ػػم هػػالـ مل 
                                                           

 ـ5/00/5102 ػ  0347   ؿبـر  57 –الرزيقات ابلب  –اباصر  0
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 ن رؾ، نو ا نن اد عما عنه راؾ.
 ا   ه   رد  ينػا  طالػ  ننػه يقرن ػا، بننػا كبػ  صبي  ػا آ نػا، وي ق  ػا وي  م ػا  ذت الر 

 وي م  هبا.
كبػػ   شػػغ ل ف لفػػ   مػػد لفػػب كبقػػق  ػػدؽ اإليبػػافغ نقػػرن ر ػػا   الػػرضب  الػػيت وف  ػػا 

 ب   اإليباف ا القرآف ون م  هبا.
لػػػػػك وا ايت الػػػػيت مػػػػٌن نيػػػػدينا ا ف عبػػػػػارة عػػػػ  ر ػػػػالة   ػػػػام  ػػػػػب   ػػػػ  ن ػػػػباب زب
 اجملنم ات، وظ  ر ال ساد والس د ا ال الاات مٌن ن    ذت اجملنم ات اديب ا و ديأ ا.

  فد ن ياد رآ ا مل، ونف  ذت اب ياد ل  ظ ػرت ا ني ؾبنمػح  ػيف ف النػاس الػذي  
ا  ػػػذا اجملنمػػػح ميػػػن م ومػػػٌن م يفػػػ م خال ػػػات و شػػػاه      ػػػد و  ربػػػد، و ػػػ د ا ال قػػػ ؿ، 

ب ػػ اؿ، ويسػػ د  ػػاؽبم إىل  ػػاُؿ   ير ػػات ني إنسػػاف  ػػ ي حبػػاؿ، وعػػدـ  سػػ   صػػرؼ ا ا
 له ا القرآف. لف  هيك ال الج  نه؟ ه الج  يفرة الن ، م د نف ميونه مل 

م  ػػث ا اعبا ليػػة، وهػػاف ن ػػ  اعبا ليػػة يشػػرم ف اػبمػػر، وهانػػت   ػػيد  ر ػػ ؿ مل 
 ػػن م  أ ػػبل ا  ػػد نٌن، و  مػػد  با ػػة عنػػد م و  يسػػنطي  ف اط  ػػا و   ن  ػػا برػػا سبفنػػت 

    اانالع ا لصالح  اؿ اجملنمح،  ماذا ي   ؟.

  ػالج انمشآٌ نهخًشػالج انمشآٌ نهخًش
  انظر إىل عالج الرضب  الذي نػ ؿ ا القػرآف:                              

                                               يسػػػػػػػػػػػػػأل نش اي  البقػػػػػػػػػػػػػرة(505و
 ر  ؿ مل  ا  فم الدي  ا اػبمر واؼبيسر؟.

واػبمر    ه   ا خا ر ال ق ، ني غطن علن ال ق  و رتت، وف    ا به ي قػد وعيػه 
 وينصرؼ و     يدري،  أي  بد يغطب علن ال ق      طبر.
نظػػػر إىل  إظب ػػػا، والر ػػػ ؿ  وا  ػػػذا ال  ػػػاف مت اخػػػرتاع ن ػػػياد نخػػػرل هأػػػًنة، وغػػػًنوا

 الذي وبدث وااؿ:
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{{  ٖٔ َِٝؼَشَب ٖٜٔي َِٝؼَشَب ِٔ  َْاْغَْاْغ  ٜي َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ َُِش  ٝأ َُِشاٞيَخ َٗا  اٞيَخ َُْٛٗ َٗاَُٜظ َُْٛٗ ِٝش٢  َُٜظ ِٝش٢ٔبَغ َٗا  ٔبَغ ُٔ َٗااِط ُٔ {{  اِط
55

  

لفب يق لػ ف لػيهنع هللا يضر  ػذا اػبمػر الػذي ذهػر ا القػرآف و ػب لسػت حبػراـ، ولفػ  بف مل 
لدي   ف  ابظبػاد الػيت يسػم را نعطات البصًنة الن رانية، ومٌنو ه   ا وبدث ا اب ة إىل يـ  ا

 طبر، والشا د ا ذلش اغبديث:
ُٙ  ٜأِطٜهَشٜأِطٜهَش  ََاََا  }} َُ ُٜٙنٔث َُ ُ٘  ٜنٔث ًًٝٝٔ ُٜ٘فٜك ًًٝٝٔ ّْ  ٜفٜك َّْذَشا {{  َذَشا

44
  

 مػػأال  يقػػ ؿ ن ػػد م ن  مل ن ػػفر،  ػػػأ  مل ن ػػرب إ  نرم ػػة نو طبسػػة ناػػداح  قػػػط، نو 
ننيوػػة  غيػػ  يقػػ ؿ ن  مل ن ػػفر إ  م ػػد  ػػا آخػػذ  ػػريط ا هػػا ال   ػػ  الرب ػػاـ، لفػػ   ػػا داـ نف ال

 ال ق ،     يف ف دبأامة اػبمر اليت رن عن ا مل، ورن عن ا ر  ؿ مل.
   ػػدرج    ػػم ا النشػػريح،  قػػاؿ للنػػ  نف يقػػ ؿ ؽبػػم:  ومل                 

           لػػذي  ي ػػا إد برػػا  سػػرت ال قػػ ، و ي ػػا  نػػا ح للػػذي ي صػػر ا، وا البقػػرة(505و
  ينقل ا، والذي يبي  ا، لف   ا ابهرب؟ اإلد:                         البقرة(505و. 

 و ا اؼبيسر؟!
 ػػ  الشػػبد الػػذي أيي زؼبػػاؿ ميسػػر ودوف   ػػ ،  أػػ  ابل ػػاب الػػيت ي ػػنم هبػػا  ػػبامنا، 

و أػػػػ   ػػػػذت   الػػػػذي يل ػػػػ  الف  شػػػػينة، و الػػػػذي يل ػػػػ  الطاولػػػػة، والػػػػذي يل ػػػػ  الػػػػدو ين ،
 ابل اب.

 إذا هاف يل    ذت ابل ػاب علػن  ػاؿ  نفػ ف  ػب ؿبر ػة، بنػه ني دبػاؿ مػدوف   ػ ، 
وإذا  ػػغلنه  ػػػذت ابل ػػاب عػػػ  نداد  ػػرا ض مل ا وان ػػػا  بػػذلش  فػػػ ف ؿبر ػػة، إذا ل ػػػ  ا 
نواات غًن ذلش وعلن غًن  اؿ اخنلك اب مة ا  ػذا اب ػر،  مػن م  ػ   ػـر ذلػش، و ػن م 

 ت ذلش.   هر 
وعنػػد ا ن لػػت  ػػذت ا يػػة اػػاـ ال قػػالد واب ػػ ايد منلػػرَل  ػػذا اب ػػر  ػػ  نن سػػ م،  ػػ  
ابػػ  اننسػػامه لمإ ػػالـ،  قػػد  ػػأل ا  ػػيد  نمػػ مفر:  ػػ   ػػرمت اػبمػػر ا اعبا ليػػة؟ اػػاؿ  ، 

                                                           
  ن  نا داود والنسا ب ع  نا  الش اب  ري ق 5
 مر قفا ح الرت ذي ونا داود ع  فا 4
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اػػال ا: ومل؟ اػػاؿ: إرػػا  ػػذ   زل قػػ ، واػػد ذب ػػ  اإلنسػػاف يصػػنح  ػػا   ير ػػات  اػػرب النػػاس 
م وفنػػػه نو ناارمػػػه، ؼبػػػاذا؟ بف ال قػػػ  غا ػػػ   يصػػػنح الػػػذي يريػػػدت،  فػػػاف  ػػػيد  إليػػػهغ مبننػػػه 

 نم مفر    ال قالد ولذلش  ر  ا    البداية.
لف  الػذي  ند نػ ا هػان ا يشػرم را، إىل نف فػاد ن ػد م يصػلب ذات  ػرة إ ا ػا ، وخل ػه 

  ؿ مل: صػػػػلٌن،  قػػػػاؿ: واػػػػ  اي ني ػػػػا الفػػػػا روف نعبػػػػد  ػػػػا   بػػػػدوف(   ػػػػ  لػػػػيهنع هللا يضر م قلػػػػه،  ػػػػأن
                                                              النسػػػػػػػػػػػػػػاد34و) 

 إايؾ نف أتي وننت ـبم ر و صلب مٌن يدي مل بنش     لم  اذا  ق ؿ.
 ػػرتة  ػػالة ال صػػر، وم ػػد ا  صػػالة الصػػبان أتي م ػػد ا م ػػرتة  ػػالة الظ ػػر، د م ػػد ا م

م رتة  الة اؼبغرب، وم د ا م رتة  الة ال شػاد،  الػذي يريػد نف يشػرب  ػ  يشػرب؟!  ػي ق 
 مل عليه ال ات،  لم ي فد عند م إ   رتة الصبان إىل الظ ر، نو ا اللي .

مػػر، وذات يػػـ  اػػاؿ  ػػيد  عمػػر: اي ر ػػ ؿ مل نريػػد نف يبػػٌنو مل لنػػا ميػػا    ػػا ي ا ا اػب
 ن لػت  ػػذت ا ايت الػيت مػػٌن نيػػدينا، و ػح ذلػػش نػرل م ػػض  ػػ  اد الن ػ س  ػػ  اؼبسػػلمٌن إىل 
واننػػا  ػػذا يق لػػ ف نف اػبمػػر لػػيهنع هللا يضر حبػػراـ، ؼبػػاذا؟ يق لػػ ف نرػػا ليسػػت  ػػذه رة ا هنػػاب مل نرػػا 

  راـ!!.
                  ولف  انظروا إىل ا ية: 

              اػبمػػر واؼبيسػػر وابنصػػاب وابز ـ رفػػهنع هللا يضر  ػػ  عمػػ
الشػيطاف، واػػاؿ مل و ػػافننب ت( و نػػا لنػػا  ال ظػػة:  ػػ  د نرم ػػة لػػ   فلمنػػا علػػن ا اعػػد اللغػػة 

  م( لفنه ف   ابرم ة  يم ا وا د و افننب ت(.ال رمية  م  اؼب روض نف يق ؿ و افننب  
اػبمر واؼبيسر و ػلنانبا، ن ػا ابنصػاب   ػب النماايػ  الػيت هانػت  صػنح  ػ  اغبوػارة 

 .نو اػبش  و   بد    دوف مل 
وابز ـ عند ا هاف ال رب ا اعبا لية يريدوف نف يسا روا ويريدوف نف يسنبشػروا خػًن ا 

  ابنصػػاب وابز ـ، و ػػذا الرفػػ  عنػػدت اػػداح  فنػػ ز  علي ػػا هبػػذا السػػ ر،  يػػذ   إىل هػػا 
م ػض الفلمػات،  ييفػرب ؽبػػم هبػذت اباػداح، ويقػ ؿ ؽبػػم نف  ػذا السػ ر  يمػ ف  سػػا روا، نو 
نف  ػػذا السػػ ر غػػًن  يمػػ ف  ػػال  سػػا روا، و ػػذا دخػػ ؿ ا الغيػػ !! واإل ػػالـ  ػػر ـ علينػػا نف 
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 :نذ   إىل    ي عم ننه يطلح علن الغي ، ااؿ 
ٖٔٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َََؼ٢َََؼ٢  ََََٔٔ  }} ٖٜٔٔنا ـَٖذٜق٘  َطأذشَطأذش  ٜأٜٚأٚ  ٜنا ـَٖذٜقٜ٘ف َُا  ٜف َُأب َُا  ٜنٜفشٜنٜفش  ٜفٜكذٜفٜكذ  َٜٝكٍٛوَٜٝكٍٛو  ٔب َُأب ٍَ  ٔب ٍَٝأْض٢ ُٖذ   َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٝأْض٢ ُٖذ َُر {{َُر

33
  

 ا الرواية ابخرل: وااؿ 
{{  ِٔ ََِٔ ُ٘  َعٖشاٟفاوَعٖشاٟفاو  ٜأَت٢ٜأَت٢  ََ ـَٖذٜق ُٜ٘ف ـَٖذٜق ٍُو  مَبامَبا  ٜف ٍُوَٜٝكٛ ِِ  َٜٝكٛ ِِٜي ٌِ  ٜي ٌُِتٞكب ُ٘  ُتٞكب ُٜ٘ي َّا  ٜأِسبٔعنَيٜأِسبٔعنَي  ٠٠٠٠َؿ٬َؿ٬  ٜي ِٛ َّاَٜ ِٛ َٜ  }}55  

عب ننه ي رؼ الغي ، يق ؿ: ننت  ننوان ا  ػذا ال ػاـ، الفا   نو ال ر اؼ       يد  
نو ننػػت  ػػنن رج و صػػبان هػػذا، نو ننػػت  ػػنن وج  النػػة!!،  مػػ  نيػػ  ن يػػت هبػػذا الفػػالـ؟!   

 :  ي لػػػػػم الغيػػػػػ  إ  عػػػػػامل الغيػػػػػ                                           
              اعب و). 

 ذت هل ا فرا م ربدث ا اجملنمح، والناس ي نقدوف نرم   يصػن  ف  ػيم ا يغيفػ  مل، 
نو نرػػا  ػػ  ديػػ  مل، لفػػ  مل و ػػان لنػػا نف الػػذي يريػػد ال ػػالح والنوػػاح يػػـ  القيا ػػة، ويريػػد 
اغبيػػاة الطيبػػة ا الػػدنيا  ػػال مػػد نف هبننػػ  هػػ   ػػذت اب ػػياد،   ػػب رفػػهنع هللا يضر ني قبا ػػة  ػػ  عمػػ  

 لشيطاف.ا
يق ؿ لنػا  ويف ب نف ن لم نرا قبا ة    عم  الشيطاف  نوننب ا،  ما زلش نف مل 

و ػػػافننب ت(  مػػػا   ػػػين ذلػػػش؟   نػػػات نف الػػػذي يشػػػرب اػبمػػػر نو يل ػػػ  اؼبيسػػػر، نو ي نقػػػد ا 
 :ابنصاب وابز ـ، هالذي ي بد ال ا ،  ابرم ة  أ  م يف م، ولذلش ااؿ 

ُِش٢  َػاس٢ُبَػاس٢ُب  }} ُِش٢اٞيَخ ٣ٔ  أبٔذأبٔذٜنَعٜنَع  اٞيَخ ٣ََٔٚث ِٔ  }}: : ٜٚكٍٛ ٜٚكٍٛ {{  ََٚث ِٜٔي ٍَ  ٜي ٍَََٜضا ِٔ  ٝفِظَر١ٕٝفِظَر١ٕ  ٔفٞٔفٞ  اٞيَعِبُذاٞيَعِبُذ  ََٜضا َِٔٔ َٔ  ٔ٘ ٔٓ ٘ٔٔدٜ ٔٓ ِِ  ََاََا  ٔدٜ ِِٜي   ٜي

َُِشو  َِٜؼَشِبَِٜؼَشِب َُِشواٞيَخ َٗا  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  اٞيَخ َٗاَػش٢َب ُ٘  َؿَشَفَؿَشَف  َػش٢َب ُ٘ايًٜٓ ًٜٓ ُ٘  اي ِٓ َُ٘ع ِٓ ُ٘و  َع َِٝشَت ُ٘وٜل َِٝشَت َٕ  ٜل ََٕٜٚنا ُٕ  َٜٚنا ٜٛا ِٝ ُٕايؼَٓ ٜٛا ِٝ ُ٘  ايؼَٓ َٓٝ َُ٘ٚٔي َٓٝ ُ٘  َٚٔي َُِع ََُ٘ٚط َُِع   ََٚط

ُٙ ـََش ََُٙٚب ـََش ُ٘  ََٚب ًٜ َُ٘ٚس٢ِج ًٜ ُ٘  َٚس٢ِج َُُٜ٘ظٛٝق ُ٘  َػَشَػَش  ٝنٌٝنٌ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َُٜظٛٝق ـِش٢ٝف َٜ َُٚ٘ ـِش٢ٝف َٜ َٚ  ِٔ َِٔع ِٝش٣  ٝنٌٝنٌ  َع ِٝش٣َم   {{َم
66

  

م ض الدواد، واغبب ب، والباقب ، و ا  ػامه  اي فد م ض الشباب ا  ذت ابايـ ين اط  
ذلش، ويق ل ف نرا  الؿ!!  م  الذي ااؿ ذلش؟!  ف   شاه  اجملنمح الذي كبػ   يػه ا ف 

                                                           
 ارباؼ اؼب رة  م   ور ال سقالٍل 3
  سند نضبد و سلم 2
 .  اغْبر ب عب اس م  انادة ع  اٌلطرب ال، ٚاٌثبٔٝ اٌحد٠ث ا ٚي ِطٕد اٌجسار ٚوشف ا ضزبر عٓ عجد   ثٓ عّرٚ  2
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  بب ا  ذت ا  ياد.
 م  إ صا ية،   فد نف  ػا  ره  اؼب ل  ات النامح لر  ة ال زراد ا ال اـ اؼبا ب ااـ م

ػػا!!  ػػأي   ػػذ   هػػ   ػػذا اؼببػػال ؟!  ين ػػق علػػن اؼب ػػدرات ا  صػػر نرم ػػة ونرم ػػٌن  ليػػار فني  
  ذ   ا إذ اب ال ق ؿ وا    اف الشباب.

  ظم اغبػ ادث الػيت نرا ػا علػن الطػرؽ نو ا البيػ ت  ػبب ا اب ا ػب الشػباب  غيػ  
صوس   ػا   ليشػرتي مػه اؼب ػدرات، ال ق ،  نلدث   ادث ا الطرؽ، عقله  غي   ويريد نف وب 

 ين ن  ا السػراة، وين ػن  ا اػبػداع،  ػ  وفػد   ػ  يقنػ  نمػر النػاس مػه  ػ  نفػ  فني ػات 
 اليلة لفب أيخذ ا وأيي له مشبد يسفرت.

 سػػ ة و سػػ ٌن ا اؼبا ػػة  ػػ   شػػاه  اجملنمػػح  ػػبب ا  بػػ ب اؽبل  ػػة والبػػاقب  واغبشػػي  
حب ػظ  و ذا لأل ك ا ملد   صر  ا ػنة اإل ػالـ، والػيت وه ل ػا مل واػبمر و ا  اهب ا، 

 اإل الـ ونشرت عبميح اب ـ.
والطا ػػة الفػػربل نف  ػػذا الػػداد يفػػ ف مػػٌن الشػػباب الػػذي  ا  قنبػػ  ال مػػر، وا ري ػػاف 
الصلة، والذي  نطمح نف ين يف ا  ن س م و  لي م وم طن م ومبلد م، لفػ  هيػك ين يفػ ف 

  ية؟!!هبذت الفي
ويسم  ف نشرات، وىبرف ف  نش رات علن نف  ذت اب ياد ؽبػا   ا ػدغ لفػ  هػ   ػذا 
الفػػالـ لػػيهنع هللا يضر لػػه ن ػػاس علمػػب، و   ػػليان ديػػين، وإمبػػا هل ػػا  ػػرب علػػن مل ور ػػ له، و ػػذت 

 ف والي  د اا ل م مل لفب يقنل ا الن  ة لدل  بامنا.و اغبرب  د ر ا لنا الفا ر 
ه  ػ  غػًن  سػاب، نػه،  ي رع  ن  لراد  يناد، و م   ين اط  الي  د ي رع ف الباقب  ا

 !!!وأيخذت البدو ويبي  ت للشباب لفب يشرم ت ويفسب ا
 والننيوة هما نرا ا ا ف!!!

 ،  أل ا همأ  عبادة ابواثف سبا  ا منماـ.و ذت هل ا  ر  ا مل 

  انؼذاًح ًانجغضبء ًأسجبهبًبانؼذاًح ًانجغضبء ًأسجبهبًب
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 ا    يان اب باب: د زاد مل 
                            

           : 
ا نغلػػػ  اب ػػػ اؿ، والػػػبغض والفػػػرت واغبقػػػد واغبسػػػد والفرا يػػػةغ  ت سػػػب  ال ػػػداوا
برػػا  غيػػ  ال قػػ ، وذب ػػ  اؼبػػرد   يػػدري  ػػا يصػػلله، و  يبلػػث عمػػا اػبمػػر واؼبيسػػر، اػبمػػر 

ين  ػػه، و ػػ  وبػػاوؿ نف يػ قوس  ػػه ي اديػػه، ويظػػ  ننػػه عػػدو ا لػػه،  ػػ  ولػػ  هػػاف نميػػه الػػذي يريػػد نف 
 يق  ه إىل السبي  الق َل واؼبن ي اؼبسنقيم.

ث همػا نسػمح واد رب  ػ ت ن سػه اب  ػارة زلسػ د و ػ  ـبمػ ر  ًنيػد نف ينػنقم  نػه،  يلػد
 ، ونػػػرل ا ف اب ػػػداث الػػػيت ربػػػدث مػػػٌن ذوي ابر ػػػاـ، واب ػػػداث الػػػيت ربػػػدث  ػػػح احملػػػاـر

 و بب ا اب ا ب الس فر، وغيبة ال ق ، والب د ع     يق ؿ للشبد ه   يف ف.
واؼبيسر هما النا إذا هاف علن  اؿ   ب  راـ، واد  ن ن اؼبرد و ب دت عػ  ال ػرا ض ا 

عػػ  ذهػػر مل وعػػ  الصػػالة، و  خػػًن ا إنسػػاف   يػػذهر مل، و  يقػػيم وان ػػا،  نصػػد اإلنسػػاف 
الصالة،  أي إنساف   يذهر مل و  يقيم الصالة   خًن  يه ؼب    لػه ا الػدنيا، و  خػًن لػه 

 ا ا خرة.
الصالة يط ر القل ، وهب    ا به يراا  مل، وي لم علػم اليقػٌن  ةبف ذهر مل وإاا 

عليه ويرات،  ال ي م  إ   ا ير ب مل، ويفك ن سػه عػ  ني عمػ  يغيفػ  مل،  نف مل يطلح
  بنه يسنليفر دا م ا ا ؿ مل:                                          اغبديد3و). 

  ذا الن  يان الفاا يسن  م  نا  يق ؿ: وم د ا و ان مل 
             : 

 عند ا ن لت  ذت ا ية ااؿ  يد  عمر: انن ينا ايرب.
 انظروا إىل ن   اإليباف اغبقيقب،  ذت هانت عادة فا لية،   م يشػرم را بف اعبا ليػة  

 هانت  بيل ا ؽبم ومل ين ؿ  فم  ريان إىل وات  ذت ا ية ا ربريب ا.
ر        عندت ينلػ ا  ػذت ا يػة   يق ؿ: نر   ر  ؿ مل  يد  ننهنع هللا يضر نم   الش 
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ا طراػػات اؼبدينػػة لفػػب  سػػمح النػػاس، يقػػ ؿ:  فنػػت عنػػد نا طللػػه وهػػاف  ػػ  هبػػار نغنيػػاد 
اؼبدينػة وهػػاف عنػػدت نرم ػة ن ػػر وهػػان ا يشػرم ف اػبمػػر، وهنػػت ندور علػي م ن ػػقي م،  لمػػا ظب ػػ ا 

نرا ػا ا الطريػق،    افػة ا ية ااؿ نم طللة: اي ننهنع هللا يضر خذ  ػذت القػارورات اؼبملػ دة زػبمػر و 
 .لنا ا  رهبا م د نف را  عن ا مل 

  ارع اؼبدينة اؼبنػ رة زػبمػر  ػ  و ػلت إىل الرهػ ،  ت:  ا نألد ي ا    يق ؿ 
ا ب ر رب ال اؼبٌن   .   هأرة اػبمر اليت نراا ا اؼب  ن ف  ن يذ 

وم ػد ذلػش ننػ ب، مػ   ػ ر ا  مل ينلصص ا ومل ىبن  ا واال ا م ػد نف ن ػرغ  ػ  الػذي   نػا،
 انن  ا ع  ذلش، برم هان ا ي  ن ف زهلل واليـ  ا خر.

 :وعلن عفهنع هللا يضر ذلش
 ػػاب م الغرميػػة   لػػم علػػم اليقػػٌن  يفػػار اػبمػػر، و ػػم الػػذي  عر   ػػا لنػػا، و ػػا ربداػػه ا 
فسم اإلنسػاف، واب ػراض الػيت  صػي   ػارهبا علػن النلقيػق، لفػ   ػ  ا ػنطاع ا نف يبنن ػ ا 

 ،  ػػ  د الػػذي  يق لػػ ف   داعػػب للػػدي   ػػنل   ػػح ال لػػم،  مػػاذا  ػػنح ؽبػػم ال لػػم؟! عن ػػا؟ 
ن ريفػػا ا  ػػنة  ػػب ة واالاػػٌن اا ػػت م مػػ   ي انيػػة زؼبليػػار للقيفػػاد علػػن اػبمػػر، و نشػػ رات، 
وو دات  لية، وغًن ا، وم د عشر  نٌن نعلن ا  شػ  اؼبشػروع، ونرػم عػاف وف عػ  إاػالع 

 ن   ن ريفا ع  اػبمر.
   يد  ر  ؿ مل  ح اؼب  نٌن نخذ م زلندريي  انن  ا   ر ا ا وات وا د، و رهػ ا لف

 ، واال ا: انن ينا اي رب. ذا اب ر  لبية لنداد ال ا د 
 !نف وبا ظ ا علن الدواـ علن طاعة مل ور  له م د ذلش ن ر م مل 

الػدار ا خػرة نف يطي ػ ا   م  نراد اغبياة الطيبػة السػ يدة، وال ػ ز والنوػاح وال ػالح ا
 مل ويطي  ا الر  ؿ ووبذروا       ات الن هنع هللا يضر، وو اوس الشيطاف:

             : 
  مما كبذر؟

   ػػػػػػ  الػػػػػػن هنع هللا يضر:                                    وكبػػػػػػذر  ػػػػػػ   ي  ػػػػػػك(24و
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  الشيطاف، بف مل ااؿ لنا ا القرآف ا     ػروب ا: و اوس                         
      رادنه نو نصاغبه. ( اطر2و   

  وزادت  ذت النلذيرات ربذير ا آخر ا ز اننا ا اػ ؿ رمنػا:                      
       ػػذروا الف ػػار واؼبشػػرهٌن بننػػا ا  الػػة اليفػػ ك وا  ػػنفانة ا ابز ػػاف ا (آؿ عمػػراف74و 

اؼبا ػية ا نونػػا هػػ  طلبا نػا  ػػ  عنػػد م، و ػػم يفنػ ف لنػػا هػػ  عػػداوة، ويػدمروف لنػػا هػػ   ػػ د، 
 ويريدوف نف يد  ا السم ا الد م، وكب    سخذ زلنا را ي ا.

ا، نقيسػه دبقػاييهنع هللا يضر اإليبػاف،  أي  بد أيي    عند م   مد نف كبذر  نه ون لصه فيػد  
 ون نه مسنة الن  ال د ف، و  نا نييف ا مر اف اإليباف الذي ااؿ  يه الن  ال د ف:

٢ٔ  ٔفَشاَط١ٜٔفَشاَط١ٜ  اٖتٝكٛااٖتٝكٛا  }} َٔ ٪ُُِ ٢ٔاٞي َٔ ٪ُُِ ُ٘  اٞي ْٖ ُٜ٘فإ٢ ْٖ ِٓٝعُش  ٜفإ٢ ِٓٝعُشَٜ ُٓٛس٢  َٜ ُٓٛس٢ٔب ٘ٔ  ٔب ٤ً ٘ٔاي ٤ً {{  اي
77

  

علػػػن  ػػػبي  اؼبأػػػاؿ  ػػػر ـ مل علينػػػا غبػػػم اػبن يػػػر، لفػػػ    ظػػػم اؼبشػػػنقات ا هأػػػًن  ػػػ  
ا اؼبصػػ ن عات الغذا يػػة الػػيت أتي  ػػ  عنػػد م  صػػن عة  ػػ  د ػػ  اػبن يػػر،  ػػال مػػد نف كبػػذر فيػػد 

ا، ؼباذا؟ بف اؼب    يف ف دا م ا هما ااؿ  يفرة الن    :ون لص  ذا اب ر فيد 
{{  ُٔ َٔ ٪ُُِ ُٔاٞي َٔ ٪ُُِ ْٝٚع  اٞي ْٝٚعٜن ْٔ  ٜن ٔٛ ْٜٔف ٔٛ {{  َذٔزْسَذٔزْس  ٜف

77
  

 اػبطػاب  اؼب    ذهب ولبػق وي قػه اب ػ ر وي رػا  ػ  صبيػح النػ ا ب، وهػاف عمػر مػ 
 يق ؿ ع  ن سه: وولست خب و و  اػب و ىبدعين(( ني لست ـبادع، و ذا    اؼب   .

وهػػا   ػػيد  اغبسػػ  واغبسػػٌن ر ػػب مل عن مػػا ينصػػدا ف ز  ؼ  ػػ  اب ػػ اؿ، وإذا 
ذ   ن د م إىل الس ؽ هبادؿ البا ح ا نصك در م،  يق ل ف: اي امػ  منػت ر ػ ؿ مل إنػش 

ادؿ ا نصػػك در ػػم، اػػاؿ:  ػػ    يقػػاؿ خػػدعنا امػػ  منػػت ر ػػ ؿ مل  ن ػػق  مػػات ا لػػك وذبػػ
. 

ػػدع بف   ػػه نػػ ر البصػػًنة، و  ػػه إخ انػػه اؼبػػ  نٌن يسػػأؽبم إذا مل يصػػ  إىل   ػػاؼب      ىب 
  ال  م الصليان ا ن ر:                                  ابنبياد7و). 

                     : 
                                                           

 فا ح الرت ذي ونا  ني ة ع  نا   يد اػبدري ق 7
 هنع هللا يضر ق سند الش اب ع  ن  7
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ملغنػػػا مفػػػ   ػػػبد  ػػػيلدث لنػػػا إىل نف يػػػرث مل ابرض و ػػػ  علي ػػػا،  يفػػػرة  بنػػػه 
الن  ذهر ه   ا كب   يه ا ف هأنه رني ال ٌن، و  فد ن اديػث هأػًنة وا ػلة، كبنػاج ابػ  نف 

ن الصلك اؼبط رة، ونقرن  ي ا نبأ  ػذا الػ    ا هنػاب مل، وخػربت نقرن الصلك اؼب ورة نف نقر 
 ا  ػػػنة ر ػػػ ؿ مل، لفػػػب ننلقػػػق زغبػػػق الصػػػليان، ومبشػػػب علػػػن اؼبػػػن ي الػػػذي وببػػػه مل 

 .ور  له 
م ػػػد نف ن لػػػت  ػػػذت ا ايت نخػػػذ الػػػذي  اػػػد  ػػػرم ا اػبمػػػر  ػػػ  ابػػػ  ي ػػػا ب ف نن سػػػ م، 

اننػػا الػػذي  هػػان ا يشػػرم ف اػبمػػر و ػػا  ا ابػػ  نػػ وؿ ويق لػػ ف  ػػاذا هنػػا ن  ػػ   يمػػا  يفػػن؟! وإخ  
 : ذت ا ية  ا  فم م؟  ن ؿ هالـ رب ال  ة يربن الف 

                     : 
، و ػا ليهنع هللا يضر علي م إد بف  ذا اب ر هػاف ابػ  نػ وؿ الػ  ب، وابػ  نػ وؿ  فػم مل 

، إذ ا  سػاهبم علػن  ػا ن ػروا داـ  م هان ا علن  ق ل، وعلن إيباف، وعلػن عمػ   ػاا هلل 
 مشأنه ... مه، وعلن  ا طالب م اؼب ىل 

 لف  اب ر الذي مل ين ؿ م د ليهنع هللا يضر علي م  يه  ساب.
 د هرر مل  ذا اب ر:

                              
       : 

 هرر ا االث  رات، ؼباذا؟
 هأف مل يريد نف يق ؿ لنا:

نف  قػػ ل مل ينبغػػب نف  الز نػػا ا هػػ  نطػػ ار  يا نػػا، ننػػق مل ا مدايػػة عمػػر ، وننػػق مل 
مل عند ارب   اراننا لللياة الدنيا،  ػال نػرتؾ  قػ ل مل طر ػة عػٌن  ا  ننصك نعمار ، وننق

 و  نا .
 :و ق ل مل   نا ا
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خ ؼ مل، و راابػة مل، وا نليفػار نف مل يطلػح علػن هػ   ػأننا ظػا ر ا نو زطن ػا،  ػر ا 
 نو علن ا، ا ه  نواا نا، وا ه  ن اهننا، وا ه  ن ياننا.

 وااؿ م ض السلك الصاا:
 .وا ق ا( ا اؼبرة ابوىل مرتؾ اؼب ال ات  -

 .وا اؼبرة الأانية مرتؾ الشب ات  -

وا اؼبػػػرة الأالأػػػة مػػػرتؾ اؼببا ػػػات، و ػػػذا  ػػػ  طريػػػق الصػػػاغبٌن لل  ػػػ ؿ إىل علػػػبوس   -
 .الدرفات 

  فيك يص  إىل الدرفات ال ال؟
 ػا، م ػد ، نو   وبا   ن سه علػن احملر ػات  ػ  يبن ػد عنيبدن يدرج اعب اد  ح مل 

ذلػػش وبا ػػ  ن سػػه علػػن الشػػب ات، والشػػب ات  ػػ  اب ػػر الػػذي   ينبػػٌن لمإنسػػاف  يػػه اغبػػ  
يقػ ؿ: ووهنػا نػرتؾ  ػب ٌن زز   ػ  اغبػالؿ     اغبر ة  يرتهػه زلفليػة، وهػاف  ػيد  نمػ مفر 

ـبا ة ال ا ع ا زُب وا ػُد  ػ  اغبػراـ((  ػب  ف زز   سػ ة و ػن ف  ػن م  ػال   وي فػد وا ػد  
  ي م  راـ و  ي ر ه  يبن د عن م هل م، و ذا  ا يسمب ا قاد الشب ات.

 إذا ار قب اإلنساف ا  ذا اب ػر وظ ػر لػه علػبوس الػدرفات ينقػب م ػد ذلػش اؼببا ػات،  
لػػه اعبلػػ س  ػػا ن ا  ػػا داـ يسػػلم  نػػه اػبلػػق، و  يػػ ذي مغ لفنػػه أيا نف  هيػػك؟ نزح مل 

  هبلػػهنع هللا يضر إ  ذاهػػر ا هلل:                                      ونزح  (آؿ عمػػراف050و
مل عػػ  فػػ  لػػه الط ػػاـغ لفنػػه يػػ ار الصػػياـ، ونزح مل عػػ  فػػ  لػػه ا الليػػ  اؼبنػػاـغ لفنػػه يػػ ار 

 القياـ لي اط  وينافب ويصلب هلل الذي   يغ   و  يناـ.
ح يل نف آهػ  زلن ػار لفػين نالػ  ابهػ  طم  ػا ا   ذا  ا يسمب ا قاد اؼببا ات،  مبا 

 إر اد مل، واانداد  مر  ؿ مل، نو ن ـ   ذا اليـ  هلل،   ػذت درفػة عاليػة ي  ػق  ي ػا مل 
 .ن بامه ون  يادت الذي  يريد نف يب و علي م م  ية مل، وإهراـ مل، وعطاد مل 

 :   اؼبند ٌن ا و ط م ن  نريد هبذا الفالـ نف نن ت    ؼ الص  ية
 !! ي فد ن س يد ع ف نرم    ية ويشرم ف اغبشي  وين اط ا اؼب درات -
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و  فمػػت   ػػاـ يقػػ ؿ يل نف  ػػ ص ني لػػه واػػاؿ، نٍل  ل ػػت يبػػٌن الطػػالؽ لفػػين    -
هنػػػت  ن ػػػاطب م ػػػض اغببػػػ ب، يلػػػنمهنع هللا يضر لن سػػػه ال يػػػ !!،  قلػػػت لػػػه: كبػػػ   ي اننػػػا 

 يف ف َدعسبو لصػيق، و  يننسػ  للصػ  ية الشري ة، والذي يرتؾ الشري ة طر ة عٌن
 .   اري  نو    م يد

 و ي نا اإل اـ نم ال  ا م ااؿ لنا:
  ِٓ فبرق اٌشرع اٌشهر٠ف فٍه١ص ِهِٓٓ فبرق اٌشرع اٌشهر٠ف فٍه١ص ِهٓ

  

  آي اٌعههههههسائُ فههههههبفّٙٓ ثر٘هههههههبٟٔآي اٌعههههههسائُ فههههههبفّٙٓ ثر٘هههههههبٟٔ

 :ونٍل نا ؿ علن اؼبأل   
نف ني نخ يننسػػػػ  إلينػػػػا، نو هبالسػػػػنا، نو يػػػػذ   وأيي   نػػػػا، وين ػػػػاطن  بػػػػ ب  -

، .... لبػػػاقب ، نو ني ـبػػػدرات نو  سػػػفرات،   ػػػ  لػػػيهنع هللا يضر  نػػػااؽبل  ػػػة، نو يشػػػرب ا
 وكب  مريم ف  نه ا الدنيا وا خرة.

وني نخ يننس  إلينا نو هبالسنا، نو يػذ   وأيي   نػا، ويػرتؾ الصػالة و  ي دي ػا  -
  نقػػػػػػ ؿ لػػػػػػه: إف  ػػػػػػاد مل ننػػػػػػت  فنػػػػػػ ب ا ال  ػػػػػػد الػػػػػػذي يػػػػػػذ   إىل  ػػػػػػقر:

                                              اؼبدوارو). 

لفػػػ  إمػػػ  الطريػػػق  ػػػ  ن ػػػرص النػػػاس علػػػن ال مػػػ  زلشػػػرع الشػػػريك لفػػػب ينػػػاؿ مػػػه 
النلقيػػق، وهيػػك يصػػ  إىل النلقيػػق؟ علػػم  ػػرع مل، وعمػػ  مػػه اانػػداد  مر ػػ ؿ مل، ون ػػرؼ 

 .إىل  نان مل علن  ذا ال م  رف    اا  نان عليه مل،  بذلش يص  اإلنساف 
  ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ طًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ طًِ
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  11ينبصل داس انسالوينبصل داس انسالو  --0055
dddddddddddddddddd 

  ىذايخ اهللىذايخ اهلل
     رة ابن اـ:ا ايت اليت مٌن نيدينا ا ف  

للمػػ  نٌن  وكبػػ  نريػػد نف سخػػذ   ػػىن آخػػر ؽبػػذت النسػػمية، بف  ي ػػا إن ػػاـ  ػػ  مل 
 واؼب  نات  نق ؿ اإلن اـ، وليهنع هللا يضر   ىن ذلش  غيًن النسمية.

نػا     نػا عنػد مل، ودرفػة ارمنػا عنػد  يفػرة مل، و بلػ  عنايػة مل  ذت ا ايت    ػان ل
  منػػا بننػػا ن ػػة  بيبػػه و صػػط ات بنػػه لػػ  هانػػت اب ػػ ر زل مػػ ،  ػػأي  الػػذي ي مػػ   نػػا ،

عمػػال  خاليػػا   ػػ  ال لػػ ؟!  ػػ  ي فػػد ن ػػد  نػػا يصػػلب ره ػػة هلل والبػػه يشػػ د، ورو ػػه  سػػبان ا 
  ػذت اؼبن لػة مل زلفلية طر ة عػٌن و  ناػ ؟! مل نصػ  إىل ؿبيط اعبماؿ اإلؽبب، و  ينشغ  ع 

 إذ ا  ما اب ر؟...... 
 :  عطػػاد  ػػ  مل، و يفػػ   ػػ  مل ب ػػة  بيبػػه و صػػط ات                     

                                 ونقػػػػػر مػػػػػػه عنػػػػػد ا ننظػػػػػر إىل  يفػػػػػػ  مل يػػػػػ نهنع هللا يضر(27و 
ون ػػػرتؼ مػػػه ن يفػػػ   ػػػ  الػػػذي قبم ػػػه  ػػػ  ال بػػػادات واجملا ػػػدات والسػػػن  والن ا ػػػ  والقػػػرزت 

اػػد ت؟! و ػػاذا   ػػش؟!  ػػاذا  ون   ػػنا  يػػة  ػػرل نرػػا اػػد ت من سػػ ا  ػػبد لػػرب ال بػػاد 
  علينا هبذا ال يف  الفبًن، و    علينا  رة  ر ػاؿ النػ :   م   مل و اذا عملت؟! ..... 

                                                آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف(023و 
   ذا  نة  و يفال     مل.      

 ر اغبظ ة اإلؽبية اليت لنا عند مل، و ر هػ  اإلهػراـ الػذي  بػا  مػه  د مٌن  لنا مل 
و سػيًن ا لقبػ ؿ عطػادات مل، ونوؽبػا اإليبػاف  ننه   ىل مذا ة القد ية  ػرح  ػدور ، اؼب ىل 
،  مػػ  نيػػ   ػػذت اؽبدايػػة؟ اؽبدايػػة  ػػ  مل، ني فػػد ن ػػد ا الفػػ ف هلػػه يبلػػش لن سػػه نو زهلل 

 لغًنت اؽبداية؟   ي فد.
                                                           

 ـ01/00/5102 ػ  0347   ؿبـر  57 –الرزيقات حبري  –اباصر  0
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  لنا ا ذا ػه:  ااؿ مل     اغببي  ابعظم                          
                 القصص(22و. 

هيك ذلش؟! يق ؿ لنا مل اننبه، ل  هاف عندؾ إم  م يد    مل، نو إمنة غًن اريبػه  ػ  
مل، نرفػػػح نو   إىل مل، ونطلػػػ  ال ػػػ ف واؼبػػػدد  ػػػ  مل ذبػػػد اؽبدايػػػة  شػػػمله، بف  ػػػذا اب ػػػر 

 خاص حبيفرة مل ف  ا عالت.
 مل،  ػػأال   يفػػرمه نو  طػػردت نو    ػػ    ػػه لفػػ  لػػ  ننػػت  اولػػت   ػػه مػػدوف اللوػػ د إىل
 .ني  بد،  ل  يبنأ  إليش إ  إذا  اد  لش اؼبل ؾ 

 ن نصػر  ػذا  ػ  البدايػة ونسػأؿ مل وننيفػػرع إليػه ونن  ػ  إليػه حببيبػه و صػط ات لفػػب 
 :أيخذ  يدي نمنا نا ومنا نا ون بامنا إىل الطريق الذي وببه وير ات 

                  : 

  فبئذح نزفشيح انكشًةفبئذح نزفشيح انكشًة
و نػػػاؾ  ا ػػػدة نخػػػذ  ا  ػػػ  الصػػػاغبٌن وؾبرمػػػة و ػػػب لفػػػم ولغػػػًنهم نصب ػػػٌن:إذا هػػػاف ني 
 ػػ ص عنػػدت  ػػيق ا الصػػدر، نو عنػػدت  ػػم، نو عنػػدت غػػم، نو عنػػدت هػػرب نمل  مػػه ويشػػغله، 

صدر اليت ا القرآف، هػ  آيػة اػالث  ػرات  ػح   ليه نف يردد م د  الة ال ور آايت  رح ال
  البسملة م د  الة ال ور:                                        ابن اـ(052و   

                                                                   
                                  )وطه                                   

              ال  ر(55و                     الشرح(0و : 
 :  ر ا 
 .يشرح مل  درت -

 .وييسر مل ن رت -

 .ايت  رح الصدر اؼب ف دة ا القرآف الفرَلمربهة آ
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ول  ا ن د  ا نمنا نا ا اإل نذهار، نو ا اإلفامة اب   ػنان وراػة اإل نلػاف، هبػد  ػدد 
 مل وإؽباـ مل فاد له    عند مل 

و ػػذت اب ػػ ر ربنػػاج إىل الن  يػػق،  الطالػػ  اػػد يفػػ ف ذاهػػر اؼبػػادة همػػا ينبغػػب، وعنػػد ا 
هر  يما ، وعند ا ىبرج    اإل نلاف ينػذهر هػ   ػبد، ولفػ  م ػد  ػ ات يبدن اإل نلاف   ينذ 

 ابواف، ؼباذا؟
 بنه مل يسن   زهلل، واعنمد علن  ذاهر ه و  ظه لل لم الذي ي دي  يه اإل نلاف.

 :ااؿ مل يريد  نا نف نرفح ا ه   بد غبيفر ه،  قد 
{{  ٍِ َِٝظٜأ ٍِٔي َِٝظٜأ ِِ  ٔي ِِأَذُذٝن ُ٘  أَذُذٝن َُ٘سبَٓ ُ٘   َسبَٓ ُ٘ َذاَجَتر َُِٜ٘ظر َِٜظر   َذتَٓر٢ َذتَٓر٢   َذاَجَتر ُٜ٘أي ًٞرحَ   ٜأي ًٞرحَ امٔل ُ٘   ََٚذتَٓر٢ ََٚذتَٓر٢   امٔل ُ٘ َِٜظرٜأٜي ٘ٔ   ٔػِظرعَ ٔػِظرعَ   َِٜظرٜأٜي ًٔر ٘ٔ َِْع ًٔر   إَراإَرا  َِْع

َٜٛع ِْٜك َٜٛعا ِْٜك   إٕإٕ  فإْ٘فإْ٘  اْكٛعواْكٛعو  إراإرا  ْعًْ٘عً٘  ػظعػظع  ذت٢ذت٢  نًٗانًٗا  ذاجت٘ذاجت٘  سب٘سب٘  أذذنِأذذنِ  يٝظأٍيٝظأٍ  }}{، وروي:  ا

{{  ٜتٝظشٜتٝظش  ململ  ٜٝظشٜٙٝظشٙ  ململ
 :واغبفم ال لـ  فا حىف  ، وىف ابار 5

  ذْٝاذْٝااياي  ََٔٔ  احلاج١احلاج١  يٞيٞ  يٝعش يٝعش   إْ٘إْ٘  سبسب  ٜاٜا  قاٍقاٍ  ٚايظ٬ّٚايظ٬ّ  ايـ٠٬ايـ٠٬  عًٝ٘عًٝ٘  َٛط٢َٛط٢  إٔإٔ  }}

  {{  محاسىمحاسى  ٚعًفٚعًف  عحٝٓوعحٝٓو  ًَحًَح  ذت٢ذت٢  طًينطًين  قاٍقاٍ  أطأيوأطأيو  إٔإٔ  فأطترٞفأطترٞ
ل  الش ص هاف  ا را  ا الطريػق، واطػح ن لػه  نػه،  ليقػ  ايرب،  نوػد  ػ  يصػلله، 
وإف مل  سأؿ مل اد   ذبد، ول  نراد اإلنسػاف ايفػاد  افنػه،  ليسػأؿ مل نف ييسػر لػه ذلػش، 

 ت وغػًنت غػًنت و    فػد ني  ا ػدة، إ  إذا نذف  إف مل أيذف مل  ماذا     ؟!  نأخذ هبس  
 . لش اؼبل ؾ 

 :  ليه  الذي يريد نف يف ف اريب ا    ال ا د 
 .نف يسن ٌن زهلل ا ه  ن  اله  -

 ... و  يسنصغر  ي ن ر ي رض عليه، ويق ؿ إنه مسيط  -

ي  ػػا بف ني ن ػػر ولػػ  مسػػيط إذا مل ييسػػرت مل  ػػن و   ػػ  ولػػ  عاونػػش ن ػػ  ابرض صب
ز نن اع هبػذا اب ػر ولػ  هػاف  ػغًن ا ا عينػش وا  بنش مل  سن   زهلل، ومل أيذف لش مل 

 نظرؾ.
                                                           

 رواية الرت ذل ىف ؾبم ع  ناول ام   يمية عنو  ر م   ليماف، والأانية الرت ذي  ن  5
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  ػاليخ زت اهلل نهؼجذػاليخ زت اهلل نهؼجذ
 : الذي وببه مل يشرح  درت لمإ الـ

 :ا  ذت ا ية،  ا   ىن نف مل يشرح  درت لمإ الـ؟  قاؿ   م   الر  ؿ 
٘ٔ  ُٜٞكَزُفُٜٞكَزُف  ُْْٛسُْْٛس  }} ٘ٔٔب ِٜٓفٔظُح  ًٞٔبًٞٔباٞيٜكاٞيٜك  ٔفٞٔفٞ  ٔب َٝ ِٜٓفٔظُحٜف َٝ ُ٘  ٜف ُٜ٘ي ًُٞب  ٜي ًُٞباٞيٜك ٌَ  اٞيٜك ٌَٜفٔكٝ ٌِ: : ٜفٔكٝ َٗ ٌِٜف َٗ ِٔ  ٔيَزٔيٜؤيَزٔيٜو  ٜف َِٔٔ ََاَس٠ٕ  َٔ ََاَس٠ٕٜأ َٗا؟  ُِٜعَشُفُِٜعَشُف  ٜأ َٗا؟ٔب   ٔب

ٍَ ٍَٜقا ِِو: : ٜقا ِِوََْع َْاَب١ٝ  ََْع َْاَب١ٝاإل٢ ِٔ  َٚايٖتَحأفَٞٚايٖتَحأفٞ  اٞيُخًٝٛٔدواٞيُخًٝٛٔدو  َداس٢َداس٢  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اإل٢ َِٔع ِٛٔ   َٚا٫ِطٔتِعَذاُدَٚا٫ِطٔتِعَذاُد  اٞيُغُشٚس٢واٞيُغُشٚس٢و  َداس٢َداس٢  َع َُ ًٞ ِٛٔ ٔي َُ ًٞ   ٔي

ٌَ ٌَٜقِب ِٛٔ   ٔيٜكا٤ٔٔيٜكا٤ٔ  ٜقِب َُ ِٛٔ اٞي َُ {{  اٞي
33

  

                                                              
          ػػذا اإلنسػػاف الػػذي عموػػر مل  ػػدرت منػػ رت، ذبػػد  يػػه  ػػذت ال ال ػػات  الشػػ رل(25و 

د الأالاػػة، ذبػػد الػػدنيا ا يػػدت وليسػػت ا البػػه،   ذبػػد الػػدنيا نهػػرب نبػػه و   بلػػ  علمػػه، وذبػػ
، و  ، وعلػػن اإلانػػداد حببيبػػه ونبيػػه نهػػرب  ر ػػه علػػن طاعػػة رمػػه وعلػػن ال مػػ  مشػػرعة 

أيخذ    الدنيا إ   ا    ا ن هنع هللا يضر اغبافة إليه، بف الدنيا  ب اإل نلػاف ابوؿ الػذي ين ػرض 
إذا عر ػػت عليػه الػػدنيا، ويػػرب   علػن ننػػه  ػادؽ ا اإليبػػاف،  ػ لػه اإلنسػاف ليأبػػت لللػق 

  ، نيفػػػػ ف قبػػػػان ا اإل نلػػػػاف؟  : و ػػػػغلنه عػػػػ  مل                                  
  ااؿ مل ا  أرم:  ال نان(00و                               الدنيا ف ل ا ،  ال نان(00و

ب ػػػدي   و ػػػ  ربصػػػيل ا عػػػ  طريػػػق لل لػػػق ا طػػػريقٌن: ن ػػػا الفػػػا ري  واؼبشػػػرهٌن واؼب مل 
اب باب،   مد نف يسًنوا وأيخذوا زب باب، ي رع ا ويصن  ا وينػافروا وأيخػذوا زب ػباب 

 زلفلية    يرزا ا زبرزاؽ اليت ادر ا ؽبم الرزاؽ.

  األنغبف اخلفيخاألنغبف اخلفيخ
  علػن الػدواـ،  و ػ ف  نظر ا  نشغاؽبم زهلل، و س  إاباؽبم علػن اؼبػ ىل   ن ا اؼب  ن

  علػن الػدنيا و  ينفال !،  يس ن زب باب ولف  منأٍلمل ؽبم زز  إظبه زب ابلطاؼ اػب ية
ـ  ولفػػ  يقػػػ ا همػػا  شػػػغ   ػػ   ػػػاد عػػ  طريػػػق ملو   شػػػغله لػػيال  ورػػػار    أػػ  الفػػػا ر والنػػا ر

   زل م  و     ينسن    ت                                   الن ر(47و. 
                                                           

  صنك ام  نا  يبة ع  عبد مل م   س  د ق 4
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 ػ  ا النوػارة الػيت  شػغ  اإلنسػاف زلفليػػة    شػغل م عػ  ذهػر مل،  ي طػب ؽبػػم مل 
     نة وإغااة و دد  ػ  عنػدت  ػ  زب لط ػه اػب ػب، الػذي يقػ ؿ  يػه ا ارانػه الفػرَل:     

                                                   )أيي له زلرزؽ    طريق  والطالؽ
 ػ ا ا  مل  ف  علن زله، ومل  ف  ا  ساز ه، و  يبين علي ا  يا ه، وإمبا يس ا ا إليػه مل 

 أيأ ػػا، و ػػذا  ػػ  الػػرزؽ اػب ػػب الػػ ا الػػذي هػػاف ي يشػػه النػػ  ون ػػلامه، و ػػا زاؿ ي ػػي   يػػه 
 الصاداٌن    ن باع الن  إىل يـ  الدي .

ننػ ؿ اػبػػًنات وف ل ػػا ا ابرض، ولفػػ   نػػاؾ  ػػ   اػب ػػب  أػػ  الربهػػة،  ػػاهلل الػرزؽ 
    ا زلربهات. أيخذ اػبًنات ويننقص  ن ا الربهات، و ناؾ    أيخذ اػبًنات ويبدت مل 

ع  ه  هن ز ابرض، م  وعػ    الذي أيخذ اػبًنات و   ا الربهات يف ف نغنات مل 
    ت م  ينه ف  ا عالت. ، واػبارفة    ابرض بف مل ه  اػبًنات النازلة    السماد

ا  ػػا   ي ػػد و  وبػػد ا اصػػص الربهػػة الػػيت هانػػت  ػػح ن ػػلاب  وننػػنم همػػا   لمػػ ف فيػػد 
 ر  ؿ مل و   م د م    الصاغبٌن إىل ي  نا  ذا.

 ػػػيد  إمػػػرا يم عليػػػه وعلػػػن نبينػػػا ن يفػػػػ  الصػػػالة ونمت السػػػالـ و ػػػ  يبػػػين ا البيػػػػت، 
عػػ  اب ػػاس ا ميػػت مل اغبػػراـ وفػػد  وػػرا   فنػػ ز  عليػػه اػػالث هلمػػات، الفلمػػة  ويفشػػك

ابوىل: وون  مل رب البيػػػت نرزؽ اليفػػػ يك  ػػػػ  القػػػ ي  ػػػػ  ين وػػػ  القػػػػ ي(( الػػػذي   ػػػػه 
إ فانيػػػات و  ػػػه ن ػػػ اؿ يقػػػ ؿ: هيػػػك ي ػػػي   ػػػذا الرفػػػ  ال قػػػًن ونو دت  ػػػ  قٌن و فلػػػٌن 

  يف يين؟!!  السب    :و  داد و ا  ي ، ون  دخلب هبًن و 
  فىههههههههُ   ِههههههههٓ ٌطههههههههف خفهههههههههٟفىههههههههُ   ِههههههههٓ ٌطههههههههف خفهههههههههٟ

  

  ٠هههههدق خفهههههبٖ عهههههٓ فٙهههههُ اٌههههه و٠ٟهههههدق خفهههههبٖ عهههههٓ فٙهههههُ اٌههههه وٟ

ن بامػػه الربهػػة، و ػػ  اؼبمفػػ  نف  اػب ػػب الػػذي يػػرزؽ مل  ك  ػػذا  ػػ   ػػ  عػػامل اللطػػ  
 با ػػرة  ػػ  مػػدوف ابخػػذ زب ػػباب،   نػػد ا ن ػػر مل  ػػيدي  م ػػض الصػػاداٌن يرزاػػه مل 

لي ػدل النػاس إىل مل، واػاؿ: اي علػب انػ ؿ ا ػدي  نف ين ؿ    اعببػ  نم  اغبس  الشاذيل 
الناس إلينا، ااؿ: ايرب  رتهين إىل خلقش  ػذا يط مػين و ػذا وبػر ين؟ اػاؿ: اي علػب نن ػق ون  

 اؼبلب، إف  مت    اعبي  وإف  مت    الغي .
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 .  فاف   ييفح يدت ا فيبه إ  وهبد  ا يريدت ليقيفب مه   ا وه،  يفال     مل 
و ػػدت  فأػػًن  ػػ  الصػػاغبٌن السػػامقٌن واؼب ا ػػري  وإف  ػػاد مل ا الال قػػٌن  ولػػيهنع هللا يضر  ػػ 

، وهب لػػ ا مل إىل يػػـ  الػػدي  ؽبػػم  ػػذت اػبص  ػػية  ػػ  مل رب ال ػػاؼبٌن، برػػم ينشػػدوا مل 
  نهػػػرب نب ػػػم و بلػػػ  علم ػػػم، و  يرهنػػػ ف إىل الػػػدنيا و  إىل ن ل ػػػا طر ػػػة عػػػٌن و  ناػػػ :    

                                 د(004و  . 
الذي يػره  إىل الػذي  ظلمػ ا نن سػ م، وامن ػدوا عػ  مل، و ػادوا عػ   ػرع مل، ويظػ  

،  ػػ ؼ يبن ػػد هأػػًن  ا  عػػ   يفػػرة مل، ولػػ  ينلقػػق نف  ػػ  د النمػػ ذج اب أػػ ، والطريػػق اباػػـ 
يف يػه هػ    يفرة مل وي نمد عليػه،  ػإف مل والذي ىبنصر الطريق ويذ     ر ا إىل  نات، 

 .نب  ه ا دنيات، ويفن  له الس ادة ال ظمن ا نخرات ا ف ار  بي  مل و صط ات 
 ن ا الذي  مل يفن  مل ؽبم اؽبداية: 

                            : 
 ػػإذا اػػرنت عليػػه آايت  ػػ  القػػرآف ذبػػدت ين ػػر، وإذا الػػت لػػه  يػػا نسػػنمح لػػدرس ال لػػم 

  ا آخػر  ػ رة اؼبػدار مطريقػة  ن ػرة:  و ػك  ػرار م ذبدت ي ر،  ػ  نف مل           
                         )ن ػاـ اب ػد  همأ  اغبمػار ال  شػب عنػد ا ي ػر  ػ   واؼبدار

 خا   ا نف يصطادت.
  ػػ  د ي  لػػ ف  فػػذا عنػػد ا ي ػػدع ف إىل دروس ال لػػم واغبفمػػة، وإذا دعػػ ا إىل الػػدنيا 
ذبد م  سارعٌن، ي دع ف إىل ال لم زهلل، نو إىل ظباع هالـ مل، نو إىل ظباع  ػديث  بيػ  مل 

ه  غ ػػػرة مل،  نوػػػد و صػػػط ات، نو إىل  لقػػػات الػػػذهر الػػػيت  قػػػرب اؼبػػػرد  ػػػ  مل، و  فػػػ  لػػػ
 دور م  يفيق و ف ف  ديدة اليفيق،  أ  اإلنساف الػذي يػذ   إىل ال يفػاد ال ػايل، و ػذت  

و ػػا م ػػدت مل يفػػ   النػػاس ا عصػػر النػػ  ... هانػػت  ػػ  اإلعوػػاز ال لمػػب ا هنػػاب مل 
عند م يقٌن علمب نف الذي يذ   إىل ابف اد ال ليا    ال يفػاد   يسػنطيح نف ينػن هنع هللا يضر، إىل 
نف ني ال لم اغبديث وااؿ: نف اإلنساف هلما   د إىل ابعلن ا ال يفاد يق  ابهسػوٌن ا 
اعبػػ ،  ػػال يسػػنطيح النػػن هنع هللا يضر إ  مصػػ  مة زلغػػة، ولػػذلش عنػػد ا يػػذ   نو د  الراي ػػي ف إىل 
 فاف  أ  ناي ميا ويل ب ف  ناؾ  يوػدوا  شػقة زلغػة، بف ناي ميػا  يفػبة  ر   ػة  نفػ ف نسػبة 
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   ي ة، ن ا     م ا ناي ميا اعنادوا علن ذلش. ابهسوٌن
                     : 

 أ  الذي    ي  ن ف عند ا نريد نف نسم  م  يما     علـ  اؽبداية، نو علػـ  الر ػالة، 
قػرهبم  ػ  الصػالة، نو الصػياـ، نو نو    هنػاب مل، نو  ػ   ػديث ر ػ ؿ مل، نو كبػاوؿ نف ن

 غًنت ذبد  دور م  يقة و رفة، ؼباذا؟
    ن رؼ نف اب ر هله ؼب  يق ؿ للشبد ه   يف ف.

  انصشاط ادلسزميى ىذيخ ًىذايخانصشاط ادلسزميى ىذيخ ًىذايخ
 وكب  م يف  مل وإهراـ مل  دا  ؽبذا اؼبن ي الفرَل و ذا الطريق اؼبسنقيم:

            : 
  م   نا اخنار لن سه  ذا الصراط اؼبسنقيم؟!

 ػػ  الػػػذي اخنػػػارت لنػػػا واػػػ ا  ونعاننػػػا م يفػػله و نػػػه وفػػػ دت وهر ػػػه علػػػن ذلػػػش،  مل 
ولذلش عل منا اب  نف ندع  زؽبداية إىل الصراط اؼبسنقيم نف نقػ ؿ همػا علمنػا ا آايت  ػ رة 

  ال اربػػة:                      كبػػ  ؿبنػػافٌن نف ن بػػدؾ اي رب، ولفػػ   ال اربػػة(2و
 نريد إعاننش لنا لفب نسنطيح نف نقـ  هبذت ال بادة،  ما ال بادة اليت نريد ا؟

                         ا  ذا الصراط؟  
                   الذي  نن مت علي م؟ ال اربة(7و    

  الػػػػػػػػػػػػػػػػذي  ذهػػػػػػػػػػػػػػػػر م ا القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف:                                          
                                            النساد(25و. 

    ذلش نفر نـ عم ؟
يم وؽبذا اؼبن ي القػ َل،  يفػ  ين يفػ  مل ذلش  يف     مل، و داية إىل الطريق اؼبسنق

 .مه علن عبادت اؼب  نٌن الذي  كب   ن م، ونسأؿ مل نف ي يد  ا ذلش نصب ٌن 
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ومل ذهػػػر  مػػػذلش، لفػػػب ي ػػػرؼ اإلنسػػػاف دو  ػػػا  يفػػػ  مل عليػػػه،  الصػػػلامة ابفػػػالد 
دانا و   ػػلينا((، ا نػدينا و   صػػ علمػ ا ذلػػش، وهػان ا يػػرددوف ا ذلػش: ووالل ػػم لػ   مل  ػػا

 ال ي فد ن د  ن م عندت غرور و  إعواب من سػه و  يشػ ر م لػ  علػن غػًنت بنػه ي ػرؼ نف  
، ومربهػػػة  بيبػػػه هػػػ  الػػػذي مػػػه لػػػيهنع هللا يضر مسػػػببه و  م ملػػػه و  مشػػػبد اد  ػػػه، وإمبػػػا م يفػػػ  مل 

 .و صط ات 

  أىم داس انسالوأىم داس انسالو
ذلػػش علػػن اؼب طَػػن لػػه، ن   إذ ا اإليبػػاف عطيػػة، ولػػيهنع هللا يضر علػػن اؼب طسػػب   ػػظ ال طيػػة، إمبػػا

 اد ت لش  دية     عليا نف ن  ظ ا لش نـ ننت الذي  قـ  حب ظ ا؟.
 هيك يف ف   ظ  ذت ال طية؟

يف ف مدواـ الشفر، ومنيق  اؼبرد علن الدواـ نف ه   ا  يه    خًن، و ػ  إابػاؿ علػن 
ه  ػ  مل، ويقػرن هػ  الػذي  ػ   يػ  ...  مل، و   خًنات دني ية، و     يشػة  ػ يدة  قيػة نقيػة

  مصػػدرت وملسػػانه ومقلبػػه:                           هػػ  الػػن م الػػيت كبػػ   ي ػػا   النلػػ (24و
  إمبا  ب    مل، و ذا  اؿ   مد نف ي يشه  ا   الشفر وليهنع هللا يضر زلفالـ.

 ، ولفنػػه يػػرل ن سػػه نف لػػه عمػػ  اد  ػػه، نو  ػػبد مذلػػه  يفػػ ففيقػػ ؿ اغبمػػد هلل زللسػػا
 مذلش مل يص  إىل  ذا اغباؿ.

 ،  ػػذا اغبػػاؿ لفػػب يصػػدؽ اإلنسػػاف  ػػح مل،  يوػػ  نف   يػػرل لن سػػه  ػػ    و  طػػ   
 :با  ريرة  ولذلش ااؿ الن   هوم يفل اب ر هله    مل ومن  يق ملوإمبا يرل نف 
ِٔ  ٜأٞنٔثِشٜأٞنٔثِش  }} َِٔٔ َٔ  ٢ٍ ِٛ ٢ٍٜق ِٛ ٍَ  ٫٫  ٜق ِٛ ٍََذ ِٛ ٠ٜٖٛ  ٫َٚ٫َٚ  َذ ٠ٜٖٛٝق ٘ٔو  إ٫٢إ٫٢  ٝق ٘ٔؤباي٤ً َٗ  ٔباي٤ً ْٖ َٜٗفإ٢ ْٖ ِْٓض  ااٜفإ٢ ِْٓضٜن ِٔ  ٜن َِٔٔ ُٓٛص٢  َٔ ُٓٛص٢ٝن ١ٖٔٓ  ٝن ١ٖٔٓاٞيَح {{  اٞيَح

44
  

، إذا عمػػ  ني عمػػ  ي قبػػه مػػػ و   ػػ ؿ و  اػػ ة إ     ػػذت  ػػب عبػػادة الصػػاغبٌن الفمػػ
ػا عنػد ا يػدخ  إىل ني  فػاف نو ني عمػ  يقػ ؿ: ومسػم مل  ػا  ػاد  زهلل ال لب ال ظػيم( ودا م 

 مل   ا ة إ  زهلل( وإذا  م  ع  ني عم  هيك   لت  ذا؟
، برػم يػروف نف ال يفػ  هلػه  ػ  مل: من  يػق مل، و هػراـ مل، و  ػداد مل يق ؿ: 

                                                           
 فا ح الرت ذي و سند نضبد 3
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                      وػػػ  ن سػػػه زلفليػػػة، بف الػػػن هنع هللا يضر إذا ظ ػػػرت ..  .آؿ عمػػػراف(74و 
 ريد الرايد، و ريد الش رة، و ريد السم ة، و ريد الظ  ر، و ريد الغرور .. و ذت اب ياد هل ػا 

 .ربو   ذا الن ر الذي ا الصدور الذي ا ن دعنا إايت مل 
هػػاف إذا ن ػػن ونعطػػن درس علػػم ا ني  فػػاف،  ن ػػاف  النػػاس   اإل ػػاـ نمػػ  ال ػػ ا م 

 :م لـ  و بية إؽبيه مل يسنم  ا إلي ا    اب ،  سأل ت    ني   ذا ال لم؟  قاؿ ؽبم 
  عٍهههههههههُ غ١هههههههههت عهههههههههٓ شهههههههههٙٛدعٍهههههههههُ غ١هههههههههت عهههههههههٓ شهههههههههٙٛد

  

    ثعٍّههههههههههههههههههههههٟ أٚ ثعٍّهههههههههههههههههههههههٟ  ثعٍّههههههههههههههههههههههٟ أٚ ثعٍّهههههههههههههههههههههههٟ

   رثههههههههههههههٟ رثههههههههههههههٟثههههههههههههههً ثفضههههههههههههههً  ثههههههههههههههً ثفضههههههههههههههً    

  

  ٚثطههههههههههههههههٗ خ١ههههههههههههههههر رضههههههههههههههههٍٟٚثطههههههههههههههههٗ خ١ههههههههههههههههر رضههههههههههههههههٍٟ

  ٚأٔهههههههههههههههههب عجهههههههههههههههههد  لٍهههههههههههههههههَٛٚأٔهههههههههههههههههب عجهههههههههههههههههد  لٍهههههههههههههههههَٛ  

  

  

  أعٍّههههههههههههههٟٛٔ ثعههههههههههههههد جٍٙههههههههههههههٟأعٍّههههههههههههههٟٛٔ ثعههههههههههههههد جٍٙههههههههههههههٟ

  وشههههههههفٛا ٌههههههههٟ اٌحجههههههههت  زههههههههٝوشههههههههفٛا ٌههههههههٟ اٌحجههههههههت  زههههههههٝ  

  

  أشهههههههههههههٙدٟٚٔ ٔهههههههههههههٛر أفهههههههههههههٍٟأشهههههههههههههٙدٟٚٔ ٔهههههههههههههٛر أفهههههههههههههٍٟ

 ينسػ  ذلػش هلػه إىل  يفػ  مل، وإىل إهػراـ مل، وإىل عطػادات مل، والػذي و ػ  إىل   
 ػػػذا اغبػػػاؿ ون ػػػبان لػػػه نصػػػي  ا إرث  بيػػػ  مل و صػػػط ات ا  ػػػذا اؼبقػػػاـ   ػػػ  د الػػػذي  

            م مل  رم:يبشر     : 
عبنػة ينلقػن  يػه السػالـ  ػ  م  ؽبم دار السالـ، و ػ     ػح ا ا! وليهنع هللا يضر ؽبم اعبنة  قط

 ب ػػد دخػػ ؿ ن ػػ  اعبنػػة اعبنػػة  ػػن م  ػػ  ينمنػػح زغبػػ ر، و ػػن م  ػػ  ينمنػػح زلقصػػ ر، السػػالـ، 
 الشراب، و   د طا  ة.و ن م    ينمنح دبا لذ وطاب    الط اـ و 

  األخش انكشيىاألخش انكشيى
   فػػػػه ؽبػػػػم الػػػػدع ة  ػػػػ  مل،  لفػػػػ  الطا  ػػػػة ابعلػػػػن وابراػػػػن ا الدرفػػػػة عنػػػػد مل 

والػػدع ة  فنػػ ب  ي ػػا وو ػػ  اغبػػب الػػذي   يبػػ ت إىل اغبػػب الػػذي يبػػ ت، عبػػدي ا ػػنقت إىل 
ة؟  فػػ ف ا دار نيػػ   فػػ ف  ػػذت الطا  ػػٍل((  يقػػـ  ويػػذ   إىل زايرة مل، ر،ايؾ  ن ػػاىل لنػػ ور 

 :  السالـ لفب يسػم  ا السػالـ  ػ  السػالـ                                        
      رة يق ؿ ونفر هرَل( و رة يق ؿ ونفر عظيم( و    ذا  أ   ذا؟ اب  اب(33و  

، ف ي  ػل ا لنػا  يفػرة الػرضب   ،  آايت القرآف  بٌن لنا اؼب اٍل اغبساف اليت يريد ن
رؼ يقػرنت نو يسػػم ه  ػػ  هنػػاب  ػال مػػد لمإنسػػاف نف يقػرن القػػرآف والبػػه  ػػديد ا ننبػات لفػػ   ػػ



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 األَؼبويٍ سٌسح  (027-025اآليبد )رفسري   (   231 ) : ينبصل داس انسالو                                          05

    ت ....
 ػػابفر ال ظػػيم يفػػ ف  ظػػه هبػػًن ا اعبنػػة  ػػ  القصػػ ر واغبػػ ر واؼبمنلفػػات وغًن ػػا ا 

 غػًن ن ػ  ابفػر ال ظػػيم، ن ػا ابفػر الفػرَل يفػ ف ب ػ  النفػرَل، ون ػ  النفػرَل!!! ...  اعبنػة
، ن ػػػ  النفػػػرَل مػػػداين م ا دار السػػػالـ ونوؿ  فػػػرَل ؽبػػػم نف يسػػػم  ا السػػػالـ  ػػػ  السػػػالـ 

وعنػػد ا يسػػم  ف السػػالـ يػػروف نف  ػػا ا اعبنػػة  ػػ  ن ػػيم   مػػا هأػػر و  مػػا   ػػدد   يسػػاوي 
 .علن عبدت اؼب     سليمه وا دة    مل 

ن ػ  القلػ ب النقيػة النقيػة، وا  ػذا ال اػت، وا    ذت اللػذة الرو انيػة الػيت ينلػذذ هبػا
   ػػػػذا اغبػػػػاؿ:                           ػػػػ  د الطا  ػػػػة  ػػػػن م  ػػػػ  وبظػػػػن ، (اب ػػػػ اب33و  

زايدة  ػػػح  زلسػػػالـ، و ػػػن م  ػػػ  وبظػػػن مسػػػماع الفػػػالـ ويفػػػ ف ا  نافػػػاة مينػػػه ومػػػٌن مل 
  يسػػنطيح ن ػػد الن بػػًن فػػه مل  ػػبلانه و  ػػاىل، و ػػذا السػػالـ، و ػػن م  ػػ  وبظػػن منظػػرة إىل و 

و ػن م  ػ  وبظػن مشػ  د  ػا ينػاح لػه و ػا يلػ ح لػه  ػ  ننػ اع اعبمػاؿ اإلؽبػب، و ػ  عنه مفالـ، 
 ػػب الن ػػيم ابعظػػم ب ػػ  اػبص  ػػية، ولػػذلش    صبػػاؿ الصػػ ات الرزنيػػة الػػيت ف ل ػػا مل 

 علن  ذت اؼب ية.يطلب ف اعبنة لذاهتا، م  يطلب ف اعبنة لللص ؿ 
عنػد ا ن ػت  ػاعة خروفػه  -وهاف    صبلػة  ػ  د الرفػاؿ  - الشيخ ام  ال ارض 

 ػػ  الػػدنيا عر ػػت عليػػه اصػػ رت ا اعبنػػاف  لػػم ي ػػرح ومل يسنبشػػر  نػػأمل و ػػ ف وعػػبهنع هللا يضر وف ػػه 
 وااؿ  نافي ا    ت:

  فههئْ رىههٓ ِٕسٌزههٟ فههٟ اٌحههت عٕههدوُفههئْ رىههٓ ِٕسٌزههٟ فههٟ اٌحههت عٕههدوُ

  

  ِهههب لهههد رأ٠هههذ فمهههد  ههه١عذ أ٠هههبِِٟهههب لهههد رأ٠هههذ فمهههد  ههه١عذ أ٠هههبِٟ

النظر إىل وفه مل ف  ا عالت، ونيػ   فػ ف  ػذت؟ ا دار السػالـ  نه؟ ماذا هانت ن ني  
 نف يدخلنا  ي ا، ونف هب لنا    ن ل ا يـ  ال رض وال  اـ إف  اد مل. اليت نسأؿ مل 

              : 
  مل ينفلم ع  ابفر، ولف   م يريدوف و ية مل                ني ها ي م،     هػ

  ن ػػػػػر وبنػػػػػاف ف إليػػػػػه ا الػػػػػدنيا ويػػػػػـ  الػػػػػربزخ وا ا خػػػػػرة ويػػػػػـ  لقػػػػػات، بنػػػػػه اػػػػػاؿ ا ارآنػػػػػه:
                                ني ها يه. الطالؽ(4و 

  ػرت ارب ػا السيدة ن يسة، ن يسة ال لم اهنع هللا يضر عند ا فادت إىل  صر وا ػنقرت  ي ػا، 
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ا  ن ؽبا، وهانػت  نػ ؿ  يػه و قػرن  يػه هنػاب مل، و صػـ  الن ػار، و  طػر عنػد غػروب الشػمهنع هللا يضر 
 عند اؼبساد، و  ا    الوة القرداف والقياـ هلل والناس نياـ.

لفب ن لم نف اؼبفاف اليت  يػه  -وظلت علن  ذا اغباؿ طبهنع هللا يضر عشرة  نة  ننظر اؼب ت 
ػا  و ػ  ت و  لػت، وا اليػـ  الػذي  ػنالاب  يػه مل اػال ا  وفػاد  ػ ر ر يفػاف - فا    باره 

ؽبا:   مد نف   طري بف فسمش   يك، االت نن طر و ػذا اليػـ  الػذي نلقػن  يػه را واػد 
طلبػت  ػ  را نف يقبيفػين ون   ػا مة؟!   يفػػ ف، د ا رت ػلت ا الػنالوة  ػ  و ػػلت إىل 

           ػػػذت ا يػػػة:      د خرفػػػت الػػػروح عنػػػد زر  ػػػا  سػػػم  ا  ػػػ  ،
 .              يردد ا ه  نكباد اغبورة: 

، وزوف ا هاف ا اؼبدينة و    يد  إ ػلاؽ اؼبػ سب ، وهػاف  ػ  ذريػة  ػيد  اغبسػ  
ؼ نرػا  ػنم ت ا  ػذت الليلػة، و بلاف مل هانت الشبفة الن رانيػة  نصػلة، همػا لػ  هػاف ي ػر 

   ب الصباح هاف  ا را  وااؿ ن   آخذ ا وند ن ا ا البقيح زؼبدينة.
وذبمح   له ن    صر و ذا ينلاي  عليه، و ذا وبػاوؿ نف يسرت ػيه لفػب يرته ػا ؽبػم، 

 !!! إىل نف ني اؼبساد  قال ا له: اننظر إىل الصباح
 !!! لاؽ ا رؾ ن يسة ب    صرا اؼبناـ وااؿ له: اي إ  أات الن  

  يػػػه، والػػػذي هػػػاف  سػػػش اػبنػػػاـ  يػػػه:   ػػػد نت ا اؼب  ػػػح الػػػذي هانػػػت  ن بػػػد هلل 
                         نسأؿ مل .س  خنا نا نصب ٌن  نف وب 

  ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِ
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  00أصسبة اجلنخأصسبة اجلنخينبصل ينبصل   --0066
dddddddddddddddd 

هػػػ   ػػػ    ي لػػػم علػػػم اليقػػػٌن نننػػػا إىل مل  سػػػا روف، و ػػػ  الػػػدنيا إف آفػػػال  نو عػػػافال  
 قبلػ ف وؿبا ػب ف،  مأػام ف نو   ػااب ف، إ ػا ا فنػة يػدـو  را ل ف، وم د ذلػش علػن مل 

 ا.  ين ش عذاهب -ن  ذ زهلل  ن ا  -ن يم ا، نو  ر 
وب  عبادت اؼب  نٌن، ولذلش يسر لنا اب ر، و    لنا الطريق،    ن لػم علػم  مل 

 ح فالله وهماله وغنات عنا وع  اػبلػق نصب ػٌن نر ػم منػا  ػ  نن سػنا، ونوىل  اليقٌن نف مل 
 .منا  نوا، ون رص علينا    آز نا ون  ا نا 

  يسش اهلل ألىم اجلنخيسش اهلل ألىم اجلنخ
ننػػاؿ النوػػاة، نو كبقػػق اؼبقصػػد الػػذي نطلبػػه ا فنػػة مل،  ػػح  ػػطط ا ل مل يفل نػػا مل 

نف ه       اب  نف ىبرج  ػ  الػدنيا   مػد نف ي ػرؼ  فانػه ا ا خػرة، ف  ػ ت وعر ػه وعػرؼ 
  اػػػاؿ ا اؼبػػػ  نٌن:  طريقػػػه بف مل                            نأيي ن ػػػد  يػػػـ   (حل2و
نيػػ  عنػػ اٍل ا اعبنػػة؟!   مػػد نف ي ػػرؼ  فانػػه ابػػ  نف ىبػػرج  ػػ  الػػدنيا، ...   القيا ػػة ويقػػ ؿ

 :لذلش ااؿ اغببي  
ِِ  ََاََا  }} ِٓٝه َِِٔ ِٓٝه َٔ  ِٔ َِٔٔ َِ  َٜٚقِذَٜٚقِذ  إ٫٢إ٫٢  ٜأَذٕذٜأَذٕذ  َٔ ًٔ ََِع ًٔ ُٙ  َع ََُٙٞكَعَذ َٔ  ََٞكَعَذ ََٔٔ َٔ  ١ٖٔٓ ١ٖٔٓاٞيَح ِٚ  اٞيَح ِٜٚأ ُٙ  ٜأ ََُٙٞكَعَذ َٔ  ََٞكَعَذ ََٔٔ ٖٓاس٢  َٔ ٖٓاس٢اي {{  اي

55
  

 ا  ديث آخر: وااؿ 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ِِ  إ٢ ِِٜأَذَذٝن ٘ٔعََع  ُعش٢َ ُعش٢َ   ََاَ ََاَ   إ٢َراإ٢َرا  ٜأَذَذٝن ِٝ ًٜٔ٘ ِٝ ًٜ  ُٙ ََُٙٞكَعُذ ٞٚو  ٔباٞيَغَذا٠ٔؤباٞيَغَذا٠ٔو  ََٞكَعُذ ٞٚوَٚاٞيَعٔؼ ِٕ  َٚاٞيَعٔؼ ِٕإ٢ َٕ  إ٢ َٕٜنا ِٔ  ٜنا َِٔٔ َٔ  ٢ٌ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ   ٜأ

١ٖٔٓ ١ٖٔٓاٞيَح ِٔ  اٞيَح ُٔ ِٜٔف ُٔ ٢ٌ  ٜف ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ١ٖٔٓو  ٜأ ١ٖٔٓواٞيَح ِٕ  اٞيَح َِٕٚإ٢ َٕ  َٚإ٢ َٕٜنا ِٔ  ٜنا َِٔٔ َٔ  ٢ٌ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ٖٓاس٢  ٜأ ٖٓاس٢اي ِٔ  اي ُٔ ِٜٔف ُٔ ٢ٌ  ٜف ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ٖٓاس٢و  ٜأ ٖٓاس٢واي ٍُ  اي ُٜٝكا ٍُٜف ُٜٝكا   ََٞكَعُذٜىََٞكَعُذٜى  ََٖزاََٖزا  ٜف

ُ٘  َِٜبَعَثٜوَِٜبَعَثٜو  َذٖت٢َذٖت٢ ٤ً ُ٘اي ٤ً َّ  اي ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا {{  اٞئك
44
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ة ليسػػػت زل مػػػ  الفأػػػًن، و  زؼبشػػػقة والن ػػػ  و  مبػػػذؿ اجمل ػػػ د اعبنػػػ وف ػػػ  مل 
            وابملغ لفنػػػه يسػػػر لنػػػا  ػػػذا اب ػػػر  قػػػاؿ:    

        :ا مشػبد  ػ ؽ طاانػه،   ػ  مذا ػه عل منػا نف نقػ ؿ لػه ا نمػد   لم يفلك ن د 
                                    ػػ  الػػذي عل منػػا  ػػذا الػػدعاد،  لػػم نفػػ   (البقػػرة572و  

ا ذا ػػػه وأي ػػػر الػػػدعاة الػػػذي   ن لمػػػه، ؼبػػػاذا؟ لفػػػب   يفل نػػػا  ػػػ ؽ طااا نػػػا، ولػػػذلش هػػػاف 
 ير ل م ويبلغ ا ع   يفر ه ويق ؿ ؽبم:

َٓفُِّشٚا  ٫َٚ٫َٚ  ٚاٚاََٚبٚؼُشََٚبٚؼُش  ُتَعٚظُشٚاوُتَعٚظُشٚاو  ٫َٚ٫َٚ  َٜٚظُشٚاَٜٚظُشٚا  }} َٓفُِّشٚاُت {{  ُت
44

  

 ةننػػػت  ريػػػد نف  شػػػدد  ػػػدد علػػػن ن سػػػش، لفػػػ     شػػػدد علػػػن وا ػػػد  ػػػ  اغبني يػػػ
 ع  ذا ه: ، وااؿ احملمدية، بف مل ف    ذت اب ة ن   اليسر عند مل 

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ِِ  اي ِِٜي ٓٔٞ  ٜي َِٜٓٔٞبَعِث ِّٓتا  َِٜبَعِث ِّٓتاََُع ِّٓتاو  ٫َٚ٫َٚ  ََُع ِّٓتاوََُتَع ِٔ  ََُتَع َِٜٔٚئه ٓٔٞ  َٜٚئه َٓٔٞبَعَث ُّا  َبَعَث ُّاََُعِّ َٝٚظ  ََُعِّ َٝٚظَُ {{  ّشاّشاَُ
55

  

 قػػد ن يػػت لفػػب نيسػػر للنػػاس عبػػادة مل، وطاعػػة مل، وال مػػ  الصػػاا الػػذي ينػػال ف مػػه 
  ر اد مل، والذي مه يدخل ف فنة مل ف  ا عالت، ولذلش ااؿ مل ا القػرآف:          

            طللة م  عبيػد مل يرول  يد  الذي  سنطيح نف    له ا طاعة مل،  (النغام 02و
: 

{{  َٕٓ َٕٓأ ّٝٓا  أ ّٝٓاٜأِعَشأب ٢ٍ  إىلإىل  جا٤َجا٤َ  ٜأِعَشأب ٢ٍسطٛ ٍَ  ايشأغ٢ايشأغ٢  ثا٥َشثا٥َش  اهللاهلل  سطٛ ٍَفكا ٍَ  ٜاٜا: : فكا ٍَسطٛ   َاَا  أِمٔبِشْٔٞأِمٔبِشْٔٞ  اهللاهلل  سطٛ

َٞٓ  اهللاهلل  اٞفَتَشَ اٞفَتَشَ  ًٜ ََٞٓع ًٜ ُُِعو  يـًٛاُ يـًٛاُ : : قاٍقاٍ  ايـ٠ٔ٬وايـ٠ٔ٬و  ََٔٔ  َع ُُِعواخٜل ِٕ  إ٫ٜٓإ٫ٜٓ  اخٜل ِٕأ ََٛٓع  أ ٜٓٛ ََٛٓعَت ٜٓٛ : : فكاٍفكاٍ  ػ٦ٟٝاوػ٦ٟٝاو  َت

َٞٓ  اهللاهلل  اٞفَتَشَ اٞفَتَشَ   َاَا  أِمٔبِشْٞأِمٔبِشْٞ ًٜ ََٞٓع ًٜ ٢ّ  ََٔٔ  َع َٝا ـٔٓ ٢ّاي َٝا ـٔٓ ٍَ  اي ٍَقا ُّ: : قا ُّؿٝا َٕو  ؿٝا َٕوسَلا ِٕ  إ٫ٜٓإ٫ٜٓ  سَلا ِٕأ ََٛٓع  أ ٜٓٛ ََٛٓعَت ٜٓٛ ٍَ  ػ٦ٟٝاوػ٦ٟٝاو  َت ٍَفكا : : فكا

َٞٓ  اهللاهلل  اٞفَتَشَ اٞفَتَشَ   َاَا  أِمٔبِشْٔٞأِمٔبِشْٔٞ ًٜ ََٞٓع ًٜ ُٙ: : قاٍقاٍ  ايضنا٠ٔوايضنا٠ٔو  ََٔٔ  َع ُٜٙفٜأِمَبَش ٍُ  ٜفٜأِمَبَش ٍُسطٛ ٢ّو  ٔبَؼَشا٥ٔع٢ٔبَؼَشا٥ٔع٢  اهللاهلل  سطٛ ٢ّواإلط٬   اإلط٬

ٍَ ٍَفكا ََٜو  ٚايٜٓٔزٟٚايٜٓٔزٟ: : فكا ََٜوأٞنَش َُٛٓع  ٫٫  أٞنَش ٜٛ َُٛٓعأَت ٜٛ َِْتٔكُف  ٫ٚ٫ٚ  ػ٦ٟٝاػ٦ٟٝا  أَت َِْتٔكُفأ َُٓا  أ َُٓأَ َٞٓ  اهللاهلل  ٜفَشَ ٜفَشَ   َٔ ًٜ ََٞٓع ًٜ ٍَ  ػ٦ٟٝاوػ٦ٟٝاو  َع ٍَفكا ٍُ  فكا ٍُسطٛ   سطٛ

ًَٜح: : اهللاهلل ًَٜحأٞف ٘ٔ  أٞف ِٝ ٘ٔٚأٔب ِٝ ِٕ  ٚأٔب ِٕإ ٌَ  َؿَذَموَؿَذَمو  إ ٌََدَم ١َٜٓٓ  َدَم ١َٜٓٓاجٜل ِٕ  ٚاهللٚاهلل  اجٜل ِٕإ   ..66{{  َؿَذَمَؿَذَم  إ

                                                           
 الب اري و سلم ع  ننهنع هللا يضر ق 3
  ليان  سلم و سند نضبد ع  فامر ق 2
 . ع  طللة م  عبيد مل للبي قب الفربل سن ال 2
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 : اؼبطل ب  ا ا و ح اإلنساف، دعا 
ِْ  َطَبَلَطَبَل  }} َٖ ِْٔدِس َٖ ٣ِو  ٜأٞئفٜأٞئف  َٔا١ٜ٥ََٔا١ٜ٥َ  ٔدِس َٖ ٣ِؤدِس َٖ َِٝف؟: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  ٔدِس َِٝف؟َٜٚن ٍَ  َٜٚن ٍَٜقا َٕ::ٜقا َٕٜنا ٣ٌ  ٜنا ٣ٌٔيَشُج ٢ٕ  ٔيَشُج َُا َٖ ٢ٕٔدِس َُا َٖ ـَٖذَم  ٔدِس ـَٖذَمَت   َت

َُاو ٖٔ َُاؤبٜأَذٔذ ٖٔ ًَٜل  ٔبٜأَذٔذ ٜٛ ِْ ًَٜلَٚا ٜٛ ِْ ٌْ  َٚا ٌَْسُج ٘ٔ  ِش ٢ِش ٢عُُع  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َسُج ََ٘ٔأي ُ٘  ٜفٜأَمَزٜفٜأَمَز  ََأي ِٓ َُٔ٘ ِٓ ٣ِ  ٜأٞئفٜأٞئف  َٔا١ٜ٥ََٔا١ٜ٥َ  َٔ َٖ ٣ِٔدِس َٖ ـَٖذَم  ٔدِس ـَٖذَمٜفَت َٗا  ٜفَت َٗأب {{  ٔب
77

  

 ػػا   الػػدر م   ي فػػد   ػػه إ  درنبػػٌن  قػػط،  بػػذلش يفػػ ف ني منصػػك  الػػه، ن ػػا 
   ا   ابلك در م   ندت درا م هأًنة،  فيك وببس ا ع  مل؟ علن  سػ  ا  ػنطاعة: 

                       ا. (لنغام ا02و   لم يفل نا مل ع  ف    ؽ طااننا نمد 

  ٌ اهللٌ اهللًًانزاكشانزاكش
 ذ   رف  إىل ر  ؿ مل وااؿ:

ٍَ  َٜاَٜا  }} ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً ٕٖ  اي٤ً ٕٖإ٢ ٢ّ  َػَشا٥َٔعَػَشا٥َٔع  إ٢ ٢ّاإل٢ِط٬ ٖٞو  ٜنُثَشِ ٜنُثَشِ   ٜقِذٜقِذ  اإل٢ِط٬ ًٜ ٖٞوَع ًٜ ْٔٞ  َع ْٜٔٞفٜأِمٔبِش ٤ِٕٞ  ٜفٜأِمٔبِش ٤ِٕٞٔبَؼ ٘ٔو  ٜأَتَؼٖبُثٜأَتَؼٖبُث  ٔبَؼ ٘ٔؤب   ٔب

ٍَ ٍَٜقا ٍُ  ٫٫" "   ::ٜقا ٍََُٜضا ِٔ  َسٞطّباَسٞطّبا  ٔيَظاُْٜؤيَظاُْٜو  ََٜضا َِٔٔ ٘ٔ  ٞنش٢ٞنش٢رٔٔر  َٔ ٘ٔاي٤ً ٤ً {{""  اي
77

  

و ذا    الشبد اؼب م،  ال را ض هل ا  ر  ا مل لذهر مل،  الصالة  ر  ا مل علينا 
  لنػػػذهرت:                   واغبػػػي  ر ػػػه مل لػػػذهرت  (هطػػػ03و  هػػػ  ال بػػػادات ...

ذهػػػر مل، بف  ػػػذت الػػػيت  ر ػػػ ا علينػػػا مل الغايػػػة  ن ػػػا واؽبػػػدؼ  ن ػػػا نف يػػػدَل اؼبػػػ    علػػػن 
طر ػة عػٌن ...  لفػب   يغ ػ  اللسػاف عػ  ذهػر  ػ  ت  ...ز  دريبات وأت يالت وا ن دادات

 و  نا .
ولذلش  رؾ مل لنا ه   ذت اب ػ ر همػا نريػد، لفػ  الشػبد الػذي ا ا ػنطاعننا ولػيهنع هللا يضر 

سػػػود و  لنػػػا عػػػذر ا  رهػػػه  ػػػ  ذهػػػر مل، ون   ػػػا ر نو فػػػالهنع هللا يضر نو   ػػػم،  الػػػذهر   وبنػػػاج ؼب
 .و  د و  ط ارة، و   ل  هنت علن اعبنامة  مباح  يل نف نذهر مل 

؟  ػذت هػاف ي نرب ػا  ما الذي يبنح اإلنساف وهبمد اللساف ع  ذهػر  يفػرة الػرضب  
ن لاب  يفرة النػ ، و ريػدي الصػاغبٌن الصػاداٌن خطيمػة وبا ػ  ن سػه علي ػا،  مػا الػذي 

  لػت؟! وؼبػاذا  ػ يت عػ  مل؟! بف اإلنسػاف هبػ  عليػه  هب لين غا ال  ع  ذهر مل؟!  مػاذا
                                                           

  ن  النسا ب و سند نضبد ع  نا  ريرة ق 7
 فا ح الرت ذي وام   افة ع  مل م  مسر ق 7
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  نف يػػذهر مل همػػا اػػاؿ مل:                                      ؿ عمػػرافآ050و) 
 ي ين علن ه  ن  اؽبم.

الػػػيت  مػػػا الػػػذي يبن ػػػش وننػػػت  ا ػػػي ا نو راهب ػػػا نف ربػػػرؾ لسػػػانش مػػػذهر مل؟! وال عػػػ د 
 ا هنػػػػػاب مل وف ػػػػػ  اإلفامػػػػػة  ي ػػػػػا ؿبققػػػػػه  ػػػػػ  مل علػػػػػن ال ػػػػػ ر نوؽبػػػػػا:  وعػػػػػد ا لنػػػػػا مل 

                  وااؿ ا اغبديث القد ب لفب ي  ان لنا ذلش: (البقرة025و 
َْا  }} َْاٜأ َِٓذ  ٜأ َِٓذٔع ٔٚ  ٔع ٜٔٚظ َْا  ٔبٞؤبٞو  َعِبٔذَٟعِبٔذٟ  ٜظ َْاَٜٚأ ُ٘  َٜٚأ َََُ٘ع ِٕ  َرٜنَشْٔٞوَرٜنَشْٔٞو  إ٢َراإ٢َرا  َََع ِٕٜفإ٢ ْٔٞ  ٜفإ٢ َْٔٞرٜنَش ٘ٔ  ٔفٞٔفٞ  َرٜنَش َْ٘ٔٞفٔظ ُ٘  َْٞفٔظ َُ٘رٜنِشُت   ٔفٞٔفٞ  َرٜنِشُت

ِٕ  َْٞفٔظٞوَْٞفٔظٞو َِٕٚإ٢ ْٔٞ  َٚإ٢ َْٔٞرٜنَش ُ٘  ََإل٣ََإل٣  ٔفٞٔفٞ  َرٜنَش َُ٘رٜنِشُت ِٝش٣  ََإل٣ََإل٣  ٔفٞٔفٞ  َرٜنِشُت ِٝش٣َم ِِ   َم ُٗ ِٓ َٔ ِِ ُٗ ِٓ َٔ}}
99

  

  ركش اهلل ننبركش اهلل ننب
وذهر مل لنا يف ف ز  نغ ار، نو نق ؿ   إله إ  مل، نو نق ؿ  بلاف مل واغبمػد هلل 

بلاف مل ال ظيم، نو نقػرن نو نسػنمح و  إله إ  مل ومل نهرب، نو نق ؿ  بلاف مل وحبمدت  
عليػػه ربقيػػق اؼبطالػػ  الػػيت نربػػدث هبػػا  ، ومل إىل هنػػاب مل، نو نصػػلب علػػن ر ػػ ؿ مل 

 .ا   ادي ون  نذهرت 
ن  نذهػػػرت بٍل ن ػػػػ ر دبناعػػػػ  وآ ـ، ونريػػػد نف ن ػػػػ ن  ػػػػ  الػػػداد،  مػػػػا ذهػػػػرت يل؟ نف 

     ذا الداد.ينولن علن   ظبه الشاا اؼب اا،  يش يين 
،  ي ػػػػنان يل زز   ػػػػ   ن  نذهػػػػر مل بٍل   نفػػػػد زز  للػػػػرزؽ، ونريػػػػدت لفػػػػب ي ػػػػنان يل زز 

 :  ابرزاؽ الظػػا رة، وزز   ػػ  ابلطػػاؼ اػب يػػة الباطنػػة بدخػػ  ا ا لػػه               
               لدني ية.   غًن اب باب واغبسازت ا (آؿ عمراف47و 

 ونريد ن مة ال لد،  ما يف ف ذهر مل يل؟ نذهر مل 
 نف ين م علن  وين طك علن  ويرزاين ن مة ال لد.

وهب ػػػ  يل  ن لػػػة هريبػػػة ا  ،  يفػػػر ين الفػػػرَل ..... وعلػػػن زيل اعبنػػػة نذهػػػر مل 
 و فذا...... اعبنة، 

                                                           
 الب اري و سلم ع  نا  ريرة ق 5
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وعػد   بػد  ػ  مل، بف مل وربقيػق  ػا يرفػ ت ال  ذهر مل لل بػد ربقيػق آ ػاؿ ال بػد 
 يق ؿ: نف   ىبي     دعات، و  يرد    رفات طر ة عٌن و  نا ، اظبح إىل  بي  

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ٞٙ    اي ٔٝ َٞٙذ ٔٝ ِْو  َذ ِْوٜنش٢ٜ ِٔ  َِٜظَتٔرَِٜٞظَتٔرٞ  ٜنش٢ٜ َِٔٔ َٔ  ٔٙ َٙٔعِبٔذ ِٕ  َعِبٔذ ِٕٜأ ٘ٔ  َِٜشٜفَعَِٜشٜفَع  ٜأ ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ ٘ٔ  إ٢ٜي ِٜ ََٜ٘ٔذ ِٜ َُا  ََٜذ ُٖ َُٝشٖد َُاٜف ُٖ َُٝشٖد َِٝع  ؿٞفّشاؿٞفّشا  ٜف َِٝعٜي   ٜي

َُا ٢ٗ َُأفٝ ٢ٗ ٤ِْٞ  ٔفٝ ٤َِْٞػ {{  َػ
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 ااؿ: نوي  له بف مل   مد نف يس
                             ػػػػذهر مل ا و ػػػػ نا، وا طااننػػػػا، ، (غػػػػا ر21و 

ا ا ال ػراش، لفػ  اللسػاف ينلػرؾ مػذهر مل، لػذلش   ي فػد     ون   ن   نو  ريض ورااػد 
 عذر ا ذلش.

همػاؿ الػدي  ابطبيمػب ا رو ػنه، ذ   ل اير ه السػيد    يدي عبد الر يم القنا ب 
وهػػاف  ػػ  هػػرباد علمػػاد السػػادة اب نػػاؼ، وهػػاف ا ذلػػش ال اػػت ال لمػػاد نوليػػاد، برػػم هػػان ا 
يسلف ف الطريق علن يدي الصاغبٌن، م د نف ي رغ    الدرا ة ال لميػة يطبػق عملي ػا علػن يػد 

ربت، وهػاف مل اػد ،  دخ  علن  ػيدي عبػد الػر يم و ػ  ا اػخبًن نذف له اللطيك اػببًن 
نعطات   ا ية رو ية وفالد مصري، يرات ويفلمه، و ذت ن ػ اؿ واردة و  ينفر ػا إ  فا ػد، 
وم د نف  رغ    اللقاد الذي مين م ااؿ له: اي  يدي نو ين، اػاؿ: اي مػين    غ ػ  عػ  ذهػر 
 مل طر ػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػٌن  ػػػػػػػػػػػػأ  همػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػرل ا رو ػػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػػالٌن و ػػػػػػػػػػػػح ذلػػػػػػػػػػػػش ناػػػػػػػػػػػػ ؿ:

                                            ال  ر22و). 
الذي يدخ  اعبنة ي رح، ولفػ  م ػد دخ لػه اعبنػة وعنػد ا يػرل  نػازؿ اعبنػة ويػرل ن ػ  

 :اعبنة يندـ،  ما الذي يندـ عليه؟! ااؿ 
َِٝع  }} َِٝعٜي ٌُ  ََٜتَرٖظُشََٜتَرٖظُش  ٜي ِٖ ٌُٜأ ِٖ ١ٖٔٓ  ٜأ ١ٖٔٓاٞيَح ِِ  ََٖشِ ََٖشِ   َطاَع١َٕطاَع١ٕ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  إ٫٢إ٫٢  اٞيَح ٢ٗ ِِٔب ٢ٗ َ٘  َِٜزٝنُشٚاَِٜزٝنُشٚا  ِِِِيٜيٜ  ٔب ٤ً َ٘اي ٤ً َٗا  اي َٗأفٝ {{  ٔفٝ

1111
  

وهلمة و اعة(   ين الللظة،  ف  غبظة  رت عليه دوف ذهر مل ينػدـ علي ػا، ويقػ ؿ: 
 ؼباذا مل ن ن د؟!  ما الذي ف لين نغ   ع  ذهر مل؟!.

                                                           
   وم الطرباٍل ع  فامر ق 01
   وم الطرباٍل والبي قب ع    اذ م  فب  ق 00
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 اللساف عند ا يشنغ  مذهر مل،  ا يفل ػين ذلػش؟ و ػا الػذي وبنافػه  ػين؟   يشػبد، 
، ولػذلش مذهر مل و   ي دي ني عمػ  اػ  ات مل، و ػ له لػه  ػ  ت  م  ل  ا نغ  اإلنساف

  اػػاؿ لنػػا مل ا الرفػػاؿ الػػذي  ؽبػػم الػػدرفات ال ػػال ا اعبنػػة:                         
           الن ر47و.) 

 ػػػػذا  ػػػػ  الشػػػػبد و ، ا النوػػػارة، وا البيػػػػح، وا الشػػػػرادغ   يغ ػػػػ  عػػػػ  ذهػػػػر مل 
 ػػيد  امػػ  عبػػاس ر ػػب مل عن مػػا اػػاؿ: هػػ  عبػػادة ، ال  يػػد الػػذي مل هب ػػ  لنػػا مل  يػػه عػػذر

ا، اف   لنػا عػذر ا ا نداد ػ ن ر  مل هبا  ،  الػذي   يسػنطيح نف يصػلب واا  ػا يصػلب ااعػد 
ػا، والػذي   يسػنطيح نف ين  ػأ ينػيمم، ا يصلب   م  والػذي  والذي   يسنطيح نف يصلب ااعد 

  يسنطيح نف يصػـ  ىبػرج ال ديػة، والػذي   يسػنطيح نف وبػي لػيهنع هللا يضر عليػه  ػي، والػذي لػيهنع هللا يضر 
  ه نصاب ال هاة  ي فػد عليػه زهػاة، اػاؿ: إ   ػبد وا ػد لػيهنع هللا يضر للمػ    عػذر ا ا  رهػه و ػ  

 ؟!،  ما عذري الذي نا له هلل عند ا ن رؾ ذهر مل ف  ا عالتذهر مل 
                        : 

 .واليت    و   ا، وليهنع هللا يضر ؽبا عذر ا  رههغ ذهر مل 

  أػهَ انذسخبد يف اجلنخأػهَ انذسخبد يف اجلنخ
  إذا واظ  اإلنساف علن ذهر مل  سيف ف إف  اد مل    ن لاب اعبنة:

                  : 
  اعبنة نن اع و نازؿ ودرفات   عد ؽبا و   د ؽبا.

 مػػ   ػػم نعلػػب النػػاس درفػػات ا اعبنػػة؟ الػػب ض  نػػا يظػػ  نرػػم ال  ب ػػاد الػػذي  يق  ػػ ف 
 اللي  ويص   ف الن ار، والذي  ي بدوف مل ليال  ورار ا، لف  مل ااؿ لنا غًن ذلش، ااؿ:

                 : 
نعلػػب الػػدرفات الػػذي فا ػػد ن سػػه ا الػػدنيا إىل نف  ػػار البػػه خػػايل  ػػ  هػػ   ػػبد، 
والغ   ػورة  ن ػا اغبقػد و ن ػا اغبسػد و ن ػا الشػان و ن ػا الب ػ  و ن ػا اغبػرص و ن ػا اباػرة 

  ف  ابخالؽ الذا ية    الغ .، و ن ا اب نية
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ًن مل ىبلق اإلنسػاف ذو اؼبن لػة ال اليػة  قد  ػا طػا ر ا ون ع الغ  دلي  علن نف ال لب الفب
نظي  ا    مداينه،  ل  هاف هذلش لقاؿ الب ض  ا ذنبنا؟!     ـبل ؽ هذلش    البدايػة، لفػ  
  ػػا داـ  يػػه البشػػرية  مػػ  ن فػػاـ البشػػرية نف يفػػ ف  يػػه  ػػذت الصػػ ات، وعليػػه نف هبا ػػد ا،

 مدن مه  ح ن لامه اؼببارهٌن. عظم و ذا    اعب اد ابعظم الذي هاف اغببي  اب
نوؿ درس عملػػب مػػدنت ر ػػ ؿ مل ا   هيػػة الن ػػ س  ػػ   ط ػػًن الصػػدور  ػػ  الغػػ  و ػػا 

 ب د م: يشب ه كب  إخ انه اؼب  نٌن، ااؿ 
ٖٞ  َٜاَٜا  }} َٓ ُٖٞب َٓ ِٕ  ُب ِٕإ٢ ِٕ  ٜقَذِسَ ٜقَذِسَ   إ٢ ِٕٜأ ـِٔبَح  ٜأ ـِٔبَحُت َٞ  ُت ُِٔظ ََُٞٚت ُِٔظ َِٝع  َُٚت َِٝعٜي ًٞٔبٜو  ٔفٞٔفٞ  ٜي ًٞٔبٜوٜق ٌِو  ٜ٭َذٕذٜ٭َذٕذ  ٔلٙؽٔلٙؽ  ٜق ٌِوٜفاٞفَع   ََِِٔٔٔٔ  ََٚرٔيٜوََٚرٔيٜو  ٜفاٞفَع

ٖٓٔتٞو ٖٓٔتٞوُط ِٔ  ُط ََ َِٚٔ ََ َٝا  َٚ َٝاٜأِذ ٖٓٔتٞ  ٜأِذ ٖٓٔتُٞط ٓٔٞو  ٜفٜكِذٜفٜكِذ  ُط ٓٔٞوٜأَذٖب ِٔ  ٜأَذٖب ََ َِٚٔ ََ َٚ  ٞٔٓ ٜٓٔٞأَذٖب َٕ  ٜأَذٖب َٕٜنا ١ٖٔٓ  ٔفٞٔفٞ  ََٔعََٞٔعٞ  ٜنا ١ٖٔٓاٞيَح {{  اٞيَح
1212

  

 وعند ا هاف  يد  ر  ؿ مل ا ؾبلسه اؼب ار مٌن  لبه،  قاؿ:
ًُٝع  }} ٞٛ ًُٝعَٜ ٞٛ َٜ  ُِ ِٝٝه ًٜ َُِع ِٝٝه ًٜ َٕ  َع َٕاٯ ٌْ  اٯ ٌَْسُج ِٔ  َسُج َِٔٔ َٔ  ٢ٌ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ١ٖٔٓو  ٜأ ١ٖٔٓواٞيَح ًَٜع  اٞيَح ٜٛ ًَٜعٜف ٜٛ ٌْ  ٜف ٌَْسُج َٔ  َسُج ََٔٔ ـَاس٢  َٔ ِْ ـَاس٢اٜ٭ ِْ ُٛٝفتََت  اٜ٭ ُٛٝفِٓ ِٓ  ُ٘ َُٝت ُ٘ٔيِر َُٝت   ٔيِر

ِٔ  ََا٤ََّا٤ّ َِٔٔ َٔ  ٔ٘ َُ٘ٔٚك٥ٔٛ ٘ٔ  ََُعِّّلََُعِّّل  َُٚك٥ٔٛ ِٝ ًٜ َِْ٘ٔع ِٝ ًٜ ٙٔ  ٔفٞٔفٞ  َِْع َٜٙٔٔذ ٢ٍو  َٜٔذ َُا ٢ٍوايٚؼ َُا ُٖا  ايٚؼ ًٜ ُٖاٜف ًٜ َٕ  ٜف َٕٜنا َٔ  ٜنا ََٔٔ ٍَ  اٞيَغٔذواٞيَغٔذو  َٔ ٍَٜقا ٍُ  ٜقا ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً   ::  اي

ًُٝع ٞٛ ًُٝعَٜ ٞٛ َٜ  ُِ ِٝٝه ًٜ َُِع ِٝٝه ًٜ َٕ  َع َٕاٯ ٌْ  اٯ ٌَْسُج ِٔ  َسُج َِٔٔ َٔ  ٢ٌ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ١ٖٔٓو  ٜأ ١ٖٔٓواٞيَح ًَٜع  اٞيَح ٜٛ ًَٜعٜف ٜٛ ٌُ  َرٔيٜوَرٔيٜو  ٜف ٌُايٖشُج ٢ٌ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ايٖشُج ٢ٌَِٔث ٘ٔ  َِٔث ََِ٘ٔشَتَبٔت   اٝ٭ٜٚي٢واٝ٭ٜٚي٢و  ََِشَتَبٔت

ُٖا ًٜ ُٖاٜف ًٜ َٕ  ٜف َٕٜنا َٔ  ٜنا ََٔٔ ٍَ  اٞيَغٔذواٞيَغٔذو  َٔ ٍَٜقا ٍُ  ٜقا ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ًُٝع: :   اي ٞٛ ًُٝعَٜ ٞٛ َٜ  ُِ ِٝٝه ًٜ َُِع ِٝٝه ًٜ َٕ  َع َٕاٯ ٌْ  اٯ ٌَْسُج ِٔ  َسُج َِٔٔ َٔ  ٢ٌ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ١ٖٔٓو  ٜأ ١ٖٔٓواٞيَح ًَٜع  اٞيَح ٜٛ ًَٜعٜف ٜٛ   ٜف

ٌُ  َرٔيٜوَرٔيٜو ٌُايٖشُج ٢ٌ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ايٖشُج ٢ٌَِٔث ٘ٔ  َِٔث ََِ٘ٔشَتَبٔت ُٖا  اٝ٭ٜٚي٢واٝ٭ٜٚي٢و  ََِشَتَبٔت ًٜ ُٖاٜف ًٜ َّ  ٜف َّٜقا ٍُ  ٜقا ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ُ٘    اي ُ٘اٖتَبَع ٘ٔ  َعِبُذَعِبُذ  اٖتَبَع ٤ً ٘ٔاي ٤ً ُٔ  اي ُِٔب ُِش٢ٚ  ِب ُِش٢َٚع   َع

٢ٔ ٢ِٔب ٍَ  اق٢واق٢واٞيَعاٞيَع  ِب ٍَٜفٜكا ُِٝت  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ: : ٜفٜكا ُِٝت٫َذ ُُِت  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  ٫َذ ُُِتٜفٜأٞقَظ ِٕ  ٜفٜأٞقَظ ِٕٜأ ٌَ  ٫٫  ٜأ ٌَٜأِدَم ٘ٔ  ٜأِدَم ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ٣ٍو  َث٬َثَث٬َث  َع َٝا ٣ٍوٜي َٝا ِٕ  ٜي ِٕٜفإ٢ َِٜت  ٜفإ٢ َِٜتَسٜأ   َسٜأ

ِٕ ِٕٜأ ٓٔٞ  ٜأ َٜ ٢ٚ ُٓٔٞتِ٪ َٜ ٢ٚ ِٜٝو  ُتِ٪ ِٜٝوإ٢ٜي ٌٖ  َذٖت٢َذٖت٢  إ٢ٜي ٌَٖتٔر ٓٔٞ  َتٔر ُٝٔ َٜٞٔٓ ُٝٔ ًَٞتو  َٜ ًَٞتوٜفَع ٍَ  ٜفَع ٍَٜفٜكا ِِو: : ٜفٜكا ِِوََْع ٍَ  ََْع ٍَٜقا َْْع  ٜقا َْْعٜأ َٕ: : ٜأ َٕٜفٜها ٘ٔ  َعِبُذَعِبُذ  ٜفٜها ٤ً ٘ٔاي ٤ً ُٔ  اي ُِٔب   ِب

ُِش٢ٚ ُِش٢َٚع ٢ٔ  َع ٢ِٔب ُ٘  َُٜرٚذُثَُٜرٚذُث  اٞيَعاق٢اٞيَعاق٢  ِب ْٖ ُٜ٘أ ْٖ ُ٘  َباَ َباَ   ٜأ َََُ٘ع ١ًٟٜ  َََع ِٝ ١ًٟٜٜي ِٝ ِٚ  ٜي ِٜٚأ ٣ٍو  َث٬َثَث٬َث  ٜأ َٝا ٣ٍوٜي َٝا ِِ  ٜي ًٜ ِِٜف ًٜ ُٙ  ٜف ََُٜٙش ُّ  ََٜش َُّٜٝكٛ َٔ  َٜٝكٛ ََٔٔ َٔ  ٢ٌ ِٝ ٤ً ٢ٌاي ِٝ ٤ً   اي

٤ِٕٞو ٤ِٕٞؤبَؼ َِٝش  ٔبَؼ َِٝشٜل ُ٘  ٜل ْٖ ُٜ٘أ ْٖ ًَٜب  إ٢َراإ٢َرا  ٜأ ِْٜك ًَٜبا ِْٜك ٘ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ا ٘ٔٔفَشأػ َ٘و  َرٜنَشَرٜنَش  ٔفَشأػ َ٘واي٤ً َّ  َذٖت٢َذٖت٢  َٜٚنٖبَشَٜٚنٖبَش  اي٤ً ََّٜٝكٛ ـ٠ٔ٬َ  َٜٝكٛ ـ٠ٔ٬َٔي   اٞيٜفِحش٢اٞيٜفِحش٢  ٔي

ُِٝظٔبَغ ُِٝظٔبَغٜف ُُٛك٤َٛو  ٜف ُُٛك٤َٛواٞي ٍَ  اٞي ٍَٜقا ٘ٔ  َعِبُذَعِبُذ  ٜقا ٤ً ٘ٔاي ٤ً ِٝ: : اي ِٜٝل ْٚٞ  شََشٜل ْٜٚٞأ ُ٘  ٫٫  ٜأ َُُع ُٜ٘أِط َُُع ٍُ  ٜأِط ٍَُٜٝكٛ ِّٝشاو  إ٫٢إ٫٢  َٜٝكٛ ِّٝشاوَم ُٖا  َم ًٜ ُٖاٜف ًٜ   ايٖث٬ُثايٖث٬ُث  َََلٔتَََلٔت  ٜف

٣ٍ َٝا ٣ٍٜي َٝا ُ٘و  ٜأِذَتٔكُشٜأِذَتٔكُش  ٔنِذُ ٔنِذُ   ٜي ًٜ َُ ُ٘وَع ًٜ َُ ًُٞت  َع ًُٞتٝق ٘ٔو  َعِبَذَعِبَذ  َٜاَٜا: : ٝق ٘ٔواي٤ً ُ٘  اي٤ً ْٖ ُ٘إ٢ ْٖ ِِ  إ٢ ِِٜي ِٔ  ٜي َِٜٔٝه ٓٔٞ  َٜٝه ِٝ َٓٔٞب ِٝ َٔ  َب ِٝ َََٔٚب ِٝ   ٫ٚ٫ٚ  ٜلَلُبٜلَلُب  َٚأئذَٟٚأئذٟ  ََٚب

ٓٚٞ  ِٖٔحَش٠ٕؤِٖحَش٠ٕو َٜٓٚٞٚئه ُِٔعُت  َٜٚئه ُِٔعُتَط ٍَ  َط ٍََسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٍُ    اي ٍَُٜٝكٛ ًُٝع  ::َََحأيَعَََحأيَع  َث٬ٔثَث٬ٔث  ٔفٞٔفٞ  ََٖشإ ََٖشإ   ٬َث٬َثثََث  ٜيٜوٜيٜو  َٜٝكٛ ٞٛ ًُٝعَٜ ٞٛ َٜ  
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ُِ ِٝٝه ًٜ َُِع ِٝٝه ًٜ َٕ  َع َٕاٯ ٌْ  اٯ ٌَْسُج ِٔ  َسُج َِٔٔ َٔ  ٢ٌ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ١ٖٔٓو  ٜأ ١ٖٔٓواٞيَح ًِٜعَت  اٞيَح ٜٛ ًِٜعَتٜف ٜٛ َِْت  ٜف َِْتٜأ ًٜٞو  ٜأ ًٜٞؤت ٢ٟٚ  ٜفٜأَسِدُ ٜفٜأَسِدُ   ََٖشإ وََٖشإ و  ايٖث٬َثايٖث٬َث  ٔت ٢ٟٚإٔ آ   إٔ آ

ِٜٝو ِٜٝوإ٢ٜي ِْٔعُش  إ٢ٜي ِْٔعُشٜفٝأ ًٜٜوو  ٜفٝأ َُ ًٜٜووَع َُ ِِ  َع ًٜ ِِٜف ًٜ ٌُ  ٜأَسٜىٜأَسٜى  ٜف َُ ٌَُتِع َُ ََ  َتِع ََٜنٔب ٣ٌو  ٜنٔب َُ ٣ٌوَع َُ َُا  َع َُاٜف ًَٜغ  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  ٜف ًَٜغَب ٍَ  ََاََا  ٔبٜؤبٜو  َب ٍَٜقا ٍُ  ٜقا ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً   اي

؟؟  ٍَ ٍَٜقا َٛ  ََاََا: : ٜقا َُٖٛ َِٜتو  ََاََا  إ٫٢إ٫٢  ُٖ َِٜتوَسٜأ ـََشٞفُت  َسٜأ ِْ ـََشٞفُتٜفا ِْ ُ٘و  ٜفا ِٓ ُ٘وَع ِٓ ُٖا  َع ًٜ ُٖاٜف ًٜ ُِٝت  ٜف ُِٝتَٚي٤ ٍَ  َدَعأْٞوَدَعأْٞو  َٚي٤ ٍَٜفٜكا َٛ  ََاََا: : ٜفٜكا َُٖٛ   ََاََا  إ٫٢إ٫٢  ُٖ

َِٜت َِٜتَسٜأ َِٝش  َسٜأ َِٝشٜل ْٚٞ  ٜل ْٜٚٞأ َٔ  ٜ٭َذٕذٜ٭َذٕذ  ٔل٬ٔل٬  َْٞفٔظَْٞٞفٔظٞ  ٔفٞٔفٞ  ٜأٔجُذٜأٔجُذ  ٫٫  ٜأ ََٔٔ ُٔنَيو  َٔ ُُِظًٔ ُٔنَيواٞي ُُِظًٔ ُٙ  ٫َٚ٫َٚ  اٞي ُٜٙأِذٔظُذ ِٝش٣  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأِذٔظُذ ِٝش٣َم   َم

ُٙ ٜٛا ُٜٙأِع ٜٛا ُ٘  ٜأِع ٤ً ُ٘اي ٤ً ُٙو  اي ٜٖا ُٙوإ٢ ٜٖا ٍَ  إ٢ ٍَٜقا ٘ٔ  َعِبُذَعِبُذ  ٜقا ٤ً ٘ٔاي ٤ً ُٔ  اي ُِٔب ُِش٣ٚ  ِب ُِش٣َٚع ٙٔ: : َع َٖٙٔٔز ًَٜغِت  اي٤ٔتٞاي٤ٔتٞ  َٖٔز ًَٜغِتَب َٞ  ٔبٜوؤبٜوو  َب ٖٔ ََٚٞ ٖٔ ُٛٔٝل  ٫٫  اي٤ٔتٞاي٤ٔتٞ  َٚ ُٛٔٝلُْ ُْ  }}
1313

  

وا روايػػة نخػػرل نف الػػذي  ب ػػه  ػػيد  عبػػد مل مػػ  عمػػر، ونبػػا ا انػػٌن هػػا  ا  ػػباهبما 
اػة نايـ  ػرة، ويػذ   إىل يق  ا اللي ، ويص  ا الن ار، وهاف ال ا د  ن ما ىبػنم القػرآف هػ  اال
 الن  ووباوؿ الن  نف ىب ك عنه و    صور بف   ه ع يبة الشباب.

لف  الذي يريػد نف يفػ ف  ػ  ن ػ  اؼبنػازؿ ال اليػة ا اعبنػاف  ػاذا ي  ػ ؟ يط ػر القلػ  
  بين ا اؼبسلم الصادؽ: والصدر كب  إخ انه اؼب  نٌن نصب ٌن، واد ااؿ 

{{  ٫٫  ُٔ َٔ ٪ُُِٜٔ َٔ ٪ُِٜ  ِِ ِِٜأَذُذٝن ٘ٔ  ُٜٔرٖبُٜٔرٖب  ٖت٢ٖت٢ذََذ  ٜأَذُذٝن ٜ٘ٔ٭ٔمٝ ٘ٔ  ُٜٔرٗبُٜٔرٗب  ََاََا  ٜ٭ٔمٝ َٓٞفٔظ ٘ٔٔي َٓٞفٔظ {{  ٔي
1414

  

ومػذلش يفػ ف اػد و ػ  إىل درفػة اإليبػاف الصػادؽ، ولػ  و ػلنا إىل  ػذت الدرفػة   ػػ  
ي فػػد ا ؾبنم ا نػػا ني  شػػفالت؟! نيفػػ ف ميننػػا ومػػٌن م يفػػنا الػػب ض ني خال ػػات؟! نيفػػ ف 

ا    ي فػػد، همػػا هػػاف ا ال صػػر ميننػػا ومػػٌن ميفػػ نا الػػب ض ني ايفػػااي ا احملػػاهم ون اعػػات؟ نمػػد 
 .ابوؿغ عصر ر  ؿ مل 

           : 
يػػػدخ  اعبنػػػة، ويفػػػ ف  ػػػ  ن ػػػ  اعبنػػػة ال اليػػػة، وعنػػػد ا يػػػذ    نػػػاؾ يػػػذهر  يفػػػ  مل 

 ويق ؿ هما ااؿ مل:
                             : 

واػػ   ي ػػا  ػػا  ػػمت: اغبمػػد هلل الػػذي  ػػدا  للم لػػم ابعظػػم، والر ػػ ؿ ابهػػـر الػػذي 
نخػػذ  يػػػدينا علػػػن  ػػػذا اؼبن ػػاج، اغبمػػػد هلل الػػػذي  ػػػدا  ؽبػػذت اؼبن لػػػة الر ي ػػػة ا اعبنػػػة ال اليػػػة 

 ااؿ: م يف  مل و هراـ مل، بف الن  
                                                           

  ن  النسا ب و سندنضبد ع  ننهنع هللا يضر ق 04
 الب اري و سلم ع  ننهنع هللا يضر ق 03
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ِٔ  ََاََا  }} َِٔٔ ُُِٜ٘ذُِٜذ  ٜأَذٕذٜأَذٕذ  َٔ ًٝ ُ٘ٔم ُ٘  ٔمًٝ ًٝ َُ َُ٘ع ًٝ َُ ١ٜٖٓو  َع ١ٜٖٓواٞيَح ٌَ  اٞيَح ٌَٜفٔكٝ َِْت  ٫َٚ٫َٚ: : ٜفٔكٝ َِْتٜأ ٍَ  َٜاَٜا  ٜأ ٍََسُطٛ ٘ٔ؟  َسُطٛ ٘ٔ؟اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا َْا  ٫َٚ٫َٚ: : ٜقا َْاٜأ ِٕ  إ٫٢إ٫٢  ٜأ ِٕٜأ   ٜأ

َُٖذْٔٞ َُٖذََْٜٔٞتَغ ١َُٕ  َسٚبَٞسٚبٞ  ََٜتَغ ١َُٕٔبَشِذ {{  ٔبَشِذ
1515

  

ِٕ  إ٫٢إ٫٢  }}ٚيف سٚا١ٜ: ٚيف سٚا١ٜ:  ِٕٜأ َُٖذْٔٞ  ٜأ َُٖذََْٜٔٞتَغ ُ٘  ََٜتَغ ٤ً ُ٘اي ٤ً ُ٘  اي ِٓ َُٔ٘ ِٓ َٔ  ٣ٌ ٣ٌٔبٜفِل ١َُٕ  ٔبٜفِل ١َََُٕٚسِذ {{  ََٚسِذ
1616
..  

مل يقػػ  وون عػػ ا( مػػ  اػػػاؿ بنػػه ، نو  قػػ ؿ:  ػػذا اػبلػػق النبيػػ   يفػػ   ػػػ  اؼبن يفػػ  
 ػػإذا فػػادت ال نايػػة  ػػ  مل نعػػاف مل حب لػػه ومط لػػه ال بػػد علػػن ط ػػارة القلػػ ، وون عنػػا( .... 

وعلػػػن إزالػػػة ال  ػػػاوس  ػػػ  الصػػػدر، ليفػػػ ف    ػػػ  ل  يػػػة مل وللػػػدرفات ال ػػػال ا فنػػػة مل 
 .                 بلانه و  ايل: 

  آيبد اهلل يف اإلَسبٌآيبد اهلل يف اإلَسبٌ
الػػذي يل مػػه مل  ،ا إذا نهر ػػه  ػػ  ت زل قػػه ا الػػدي  وزل لػػم اإلؽبػػا باؼبػػ    يقػػر دو  ػػ

 ػ   ػ  رب  ،وه   ا  يه  ػ  مػر ،وه   ا  يه     يف  ،للمنقٌن  ف ه   ا  يه    خًن  
 :  ال اؼبٌن                           النل (24و. 

ػػ و   ةواغبقيقػػة ننػػه لػػيهنع هللا يضر  ػػح ني ن ػػد اػػ   ،و ػػ  إىل اغبقيقػػة ،او ػػذا  ػػاؿ اؼبػػ    دا م 
 نلػ  زبلوػ ،ؿ والط ؿ والقػ ة مق  ػه و  لػه وط لػه  ْ ت  ا   اغبَ   ؿ و  ط ؿ إ  إذا ن دو 

ػػ َ عػػ  ني رفػػ   نػػا نػَ  مل  ا اس  راع ػػا نو وبػػرؾ ذ ػػ  يسػػنطيح نف ي ػػنان عين ػػا نو ير ػػح  ،وا ػػد 
 .بف الذي وبرؾ ذلش هله    رب ال  ة  ،  ؟!إ ب  ا

 ػ   ؟و ػ  الػذي ي طيػه ابوا ػر ؟الفمبي  ر الرزٍل الذي يشغ  فسم اإلنساف نيػ   ػ 
 ؟و ذا الط اـ    ني  فاد ؟الذي يش رؾ ننش فا ح وربناج إىل الط اـ

 ،ه   ػا ا ابرض  ػ  خػًنات  ػنح خػالق ابرض والسػم ات  ،ف  ت  لش اؼبل ؾ 
 .و   الذي يرعا ا    الن اية ، ا    البدايةأ   الذي ننش

 ، ػب  ػ  عنػد مل ؟و ػ  نيػ  ن ينػا زغببػة ، الذي ن  له كب  نننػا نيفػح البػذرة ا ابرض
و ػ  الػذي يبػد ا زؼبػاد والغػذاد  ،بػذر البػذرةل  ن ػن د،نل    نسنطيح نف نػ رع  ػ     ػب 

                                                           
 الب اري و سلم ع  نا  ريرة ق 02
  سند نضبد ع  نا  ريرة ق 02
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صػػػ ؿ زليفػػػياد وزلنوػػػـ  الػػػيت وإذا نيفػػػي احمل ،و ػػػ  خػػػارج ابرض زؽبػػػ اد ، ػػػ  زطػػػ  ابرض
 . طيوبه زلليايل ا عناف السماد

 ػ  ط مػه  أػ  ال نػ   ،ونػرل الػرتاب الػذي نػ رع  يػه ، ينما نبلث ع   ذت اب ػياد
 ػػػ  ؽبػػػا ط ػػػم  أػػػ   ػػػذت  تايػػػواؼب ،  ؟! ػػػ  ط مػػػه  أػػػ   ػػػذت اب ػػػياد ؟نو اؼبػػػاقب  نو الرب قػػػاؿ

 : ػػػ  مل  ؟ مػػػ  نيػػػ   ػػػذا ة؟!  ،ط مػػػواؽبػػػ اد  ػػػ  لػػػه ط ػػػم  أػػػ   ػػػذت اب ،  ؟!ابط مػػػة
                                                    )وال اا ة. 

وهػػ   ػػػا ا  ،وهػػ   ػػا ا زطػػػ  ابرض ،وهػػ   ػػا علػػػن ابرض ،إذا   ػػذا هلػػه  يفػػػ  مل
واؼبا دة اليت يقػد  ا يل  ،لق للرضب  نساف خ  واإل ،لمإنساف  ذا هله خلقه مل  ،البلار

:   ولفنػػػه ن ػػػن هبػػػا  ػػػ  عنػػػد مل  ،  ا يل  ػػػ ص  ػػػااػػػد    لػػػش اؼبلػػػ ؾ            
                            لقماف(00و. 

 ،لػح هبػاو ب ،وؽ الط ػاـ هبػاذو ػ ،اط ػة غبػم  ػنفلم هبػا ،ويشغ  لش ف از همبي  ر ها  
وو ػح  ،واط ػة  ػلم  ػغًنة  نظػر هبػا ،و  رؼ هبا اللغػات ،واط ة عظم  سمح هبا اب  ات

ا  ػػذا  ،همػػا يسػػم را ا عصػػر   ػػذا هػػا ًنات زـو  ػػ  هػػ  اعب ػػات،   ليػػ ف هػػا ًنا 5 ي ػػا 
و ػ  الػذي وبػرؾ  ػذا  ؟!   الذي و   إىل  ذت النقنية ا الصناعة    البشػر ،الصغًن ي اغب

:      رب ال  ة  ؟اعبسد هله                                 ي نهنع هللا يضر(55و. 
و   الذي نعطػن اب ػر  ،و ينما سه     الذي ي طن اب ر لأل ناف نف سبيف  الط اـ

ونوفػػد لػػش عسػػفري  ػػرور يػػنظم  رهػػة ابهػػ   ػػ     ،إىل اللسػػاف نف ينػػذوؽ الط ػػاـ وين لػػه
وينػ ؿ الط ػػاـ إىل  ب،ؽبػػإ  ػػ   ػرور  (لسػػاف اؼب  ػاروويسػػم نه ا ال لػـ   ،دينػ ؿ إىل ؾبػػرل اؽبػ ا

لػػ  نف اؼب ػػدة ا نن ػػت عػػ  اؽبيفػػم ، و  ػػ  الػػذي نعطػػن اب ػػر إىل اؼب ػػدة لن يفػػم الط ػػاـ ،اؼب ػػدة
همػػا اػػاؿ الشػػيخ   ، ػػ  مل  ؟إذا   ػػ  الػػذي  ػػرؾ  ػػذا ،نبلث عػػ  ابدويػػة؟  ػػ ػػاذا    ػػ 

 ونر ات  باعبيل
  ٚ٘هههههٛ ِحروهههههٟٚ٘هههههٛ ِحروهههههٟد د   أرأهههههٟ وهههههب٢أرأهههههٟ وهههههب٢

  

  أٔههههههههههب لٍههههههههههُ ٚا لزههههههههههدار أفههههههههههبثعأٔههههههههههب لٍههههههههههُ ٚا لزههههههههههدار أفههههههههههبثع

 بؽبػػػنػػػه ويػػػذ   هبػػػا إىل   مػػػ  النلاليػػػ  اإل نػػػه عيو  اعبسػػػم  ينمػػػا ينػػػ ؿ الط ػػػاـ أيخػػػذ  
 غيػ ذل اعبسػم بدإذا هاف مه ظبـ  نو  ػ ،يلل   ذا الط اـ  (الفبدو و   اؼب ف د ا اعبسم

فػػ  ا نمالػػه ي طػػن يب بدنو مػػه  ػػ اوإف هػػاف  ػػليم   ،ىبرفػػه  ػػ    يػػ ذل اإلنسػػاف و  يبر ػػه
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 ػ   ػنم  ،و  ل  اؼب دة إىل ه  اعب ات    ينظروا إىل الط ػاـ وإىل ا نيافا ػه ،للم دة ا قرير  
 .عملية اؽبيفم

واؼبػػرارة  بلػػث  ، ػػ  ىبػػرج لػػه عصػػار ه عبسػػم،البنفػػرايس ينظػػر إىل السػػفر اؼب فػػ د ز
وه  عيفػ   ػ   ، ذي  الد  ف   زبرج له ال صارة اؼبرارية اليت  ،ع  اؼب اد الد نية اليت  يه

 ػ  يسػنطيح  ،عيفػاد ؽبيفػم الط ػاـو  طػن للم ػدة اإلذف لأل ،ابعيفاد ىبرج نن يبا ه وعصار ه
 ذا هله  نح و قدير ال لػن الفبػًن  ،هال  ؟ن د نف ي خر  ذت ال ملية نو يندخ  ا  ذا اب ر

 :                           النم (77و. 
بنػػش  سػػنطيح نف  ػػ خر الط ػػاـ واؼبػػاد  غأوفػػد لػػش اؽبػػ اد ا هػػ   فػػاف  ، اد ريػػد اؽبػػ

وبنػه وببػش و ػريص عليػش ف ػ  لػش  في ػات منقنيػة عاليػة مل يصػ   ،لف  اؽب اد    سػنطيح
دت  ػ    يػ ذل  ػذت اؼبفي ػات  ػربو  اإف هػاف اؽبػ اد  ػاخن   ،إلي ا ال لم إىل  ذا ال اػت واغبػٌن

ر نْ ػػ ،ك درفػػة اغبػػرارة  ػػذت؟ مل ػػ  الػػذي يفيوػػ ،اؽبػػ اد زردا   د مػػه وإف هػػاف ،الػػر نٌن والصػػدر
 .  ؽ طااة ال ق  واػبياؿ

 ػ  ي لػم علػم  ،ا له ا مداية  ل هه إىل مل  ػيا ة  فريػة عقليػة اإلنساف اؼب    دا م  
 و     ػػػ  إ   ذف  ػػػريان  ػػػ  ،و رادة مل ،اليقػػػٌن  ػػػ  البدايػػػة نفو هػػػ  اب ػػػياد منقػػػدير مل

 . يفرة مل ف  ا عالت
 ػ  نفػ ف ناػرر   ،ونطلػ   ػ  مل ،ونلوػأ إىل مل ،كب  نسػن ٌن زهلل ؟ ماذا كب  ن   

   :واعرت نػا نف  ػذا  ػ   يفػ  مل                                       ػال النمػ (31و  
    ػػ  عنػػد مل: نػػدتلػػه و  لػػه وع دمػػد لمإنسػػاف نف يقػػر  ف هػػ   ػػب                 

 .(النساد77و
د أيي ا  ، ػػػ ؼ ينػػػأمل ا الػػػدنيا ،و  ي ػػػي   يػػػه ،الػػػذي ينفػػػر  ػػػذا الفػػػالـ ا الػػػدنيا

 ،مػد نف ي ػرتؼ م يفػ  مل   غالػذي يريػد نف يبػر  سػرع او  ،   ال ػذاب ايذوؽ  ديد   ا خرة 
   : يفػػػػػػ  ملا ويفػػػػػػرر دو  ػػػػػ ،ويشػػػػػفر مل علػػػػػػن عطػػػػػاايت                          

                           بنه  غإايؾ نف   رح م باد ش ونذهارؾ اليت    ل ا ي نهنع هللا يضر(27و
 ؟!   ن د. ل  وزرا دبي اف اإلخالص    الذي ي رب ،ال    ا ا   ذبد  يم  
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 غرفػػػن عمػػػ  عملنػػػات ا الػػػدنيا  لػػػ   ا ػػػبنا مل  :يقػػػ ؿ هػػػاف رفػػػ   ػػػ  الصػػػاغبٌن
 لػ   ا ػبنا  ،و ػذا  يفػ  مل علػن  ػذت اب ػة ،ولفنه وبا بنا م يفله   زل ػدؿ ،اؽبلفنا صبي   

 ،  قاؿ: أال   و رب لنا  يفرة الن  ،   ن د ؟زل دؿ    الذي ي رب     ذا
ِٔ  َمَشَدَمَشَد  }} َِٔٔ ِٓٔذٟ  َٔ ِٓٔذٟٔع ٌُ  َمًًَٔٝٔٞمًًٔٝٔٞ  ٔع ٌُٔجِبش٢ٜ ْٟٔفا  ٔجِبش٢ٜ ْٟٔفاآ ٍَ  ووآ ٍَٜفٜكا ُُٖذو  َٜاَٜا: : ٜفٜكا ُُٖذوََُر   ٔباٞيَرٚلؤباٞيَرٚلو  َبَعَثٜوَبَعَثٜو  َٚاي٤ٔزَٟٚاي٤ٔزٟ  ََُر

ٖٕ ٕٖإ٢ ٘ٔ  إ٢ ٤ً ٘ٔٔي ٤ً ِٔ  َعِبّذاَعِبّذا  ٔي َِٔٔ ٙٔو  َٔ ٙٔوَعٔبٝٔذ َ٘  َعَبَذَعَبَذ  َعٔبٝٔذ ٤ً َ٘اي ٤ً َُِع  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي َُِعَم ١َٕٓ  َٔا١ٔ٥ََٔا١ٔ٥َ  َم ١ََٕٓط ٣ٌ  َسٞأغ٢َسٞأغ٢  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َط ٣ٌَجَب   اٞيَبِرش٢واٞيَبِرش٢و  ٔفٞٔفٞ  َجَب

ُ٘ َُ٘عِشُك ُ٘  َعِشُك َُ٘ٚٝطٛٝي َٕ  َٚٝطٛٝي ََٕث٬ُثٛ ٘ٔ  َُٔرٝ ٠َُٔرٝ ٠  َٚاٞيَبِرُشَٚاٞيَبِرُش  ٔرَساّعاؤرَساّعاو  َث٬ٔثنَيَث٬ٔثنَي  ٔفٞٔفٞ  ٔرَساّعأرَساّعا  َث٬ُثٛ ٘ٔٔب   ٜفِشَطخ٣وٜفِشَطخ٣و  آ٫ٔفآ٫ٔف  ٜأِسَبَع١ٜٜأِسَبَع١ٜ  ٔب

ِٔ َِٔٔ َٔ  ٌٚ ٌٚٝن ١َٕٝو  ٝن ١َٕٝوَْأذ ُ٘  َٜٚأِمَشَدَٜٚأِمَشَد  َْأذ ُ٘اي٤ً ُ٘  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي٤ً ُٜ٘ي ّٓا  ٜي ِٝ ّٓاَع ِٝ َُا٤ٕ  َتَبٗضَتَبٗض  اٝ٭ِؿَبع٢واٝ٭ِؿَبع٢و  ٔبَعِش ٢ٔبَعِش ٢  َعِزَب١َٟعِزَب١ٟ  َع َُا٤ٕٔب   َعِزٕبوَعِزٕبو  ٔب

ِٓٔكُع ِٓٔكُعٜفَتِظَت ٢ٌ  ٔفٞٔفٞ  ٜفَتِظَت ٢ٌٜأِطٜف ٢ٌو  ٜأِطٜف ٢ٌواٞيَحَب ٣ٕ  ََٚػَحَش٠ََٜٚػَحَش٠ٜ  اٞيَحَب َٖا ٣ُٕس َٖا ُ٘  ُتِخش٢ُدُتِخش٢ُد  ُس ُٜ٘ي ٌٖ  ٜي ٌٖٝن ١ًٕٜ  ٝن ِٝ ١ًٕٜٜي ِٝ ١َْٟو  ٜي َٖا ١َْٟوُس َٖا ٜ٘ٔفُتَغٜفُتَغ  ُس ٘ٔٚزٜ ُ٘و  ٚزٜ ََ ِٛ ُ٘وَٜ ََ ِٛ   ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  َٜ

ََِظ٢ ََِظ٢ٜأ ٍَو  ٜأ ٍَوََْض َٔ  ٜفٜأَؿاَبٜفٜأَؿاَب  ََْض ََٔٔ ًٜٞو  َٜٚأَمَزَٜٚأَمَز  اٞيُٛك٤ٔٛواٞيُٛك٤ٔٛو  َٔ ًٜٞؤت ١َْٜ  ٔت َٖا ١َْٜايٗش َٖا َٗاو  ايٗش ًٜ َٗاوٜفٜأٜن ًٜ ِٖ  ٜفٜأٜن ُِٖث َّ  ُث َّٜقا ٘ٔو  ٜقا ـ٬َٔت ٘ٔؤي ـ٬َٔت ٍَ  ٔي ٍَٜفَظٜأ   ٜفَظٜأ

ُ٘ َُ٘سٖب َِٓذ    َسٖب َِٓذٔع ٢ٌ  َٚٞقٔتَٚٞقٔت  ٔع ٢ٌاٜ٭َج ِٕ  اٜ٭َج ِٕٜأ ُ٘  ٜأ َُٜ٘ٞكٔبَل ِٕ  َطأجّذاوَطأجّذاو  َٜٞكٔبَل َِٕٜٚأ ٌَ  ٫٫  َٜٚأ ٌََِٜحَع ٤ِٕٞ  ٫َٚ٫َٚ  ٔيٜٮِس ٢ٔيٜٮِس ٢  َِٜحَع ٤ِٕٞٔيَؼ ُٙ  ٔيَؼ ُُٜٙٞفٔظُذ   ُٜٞفٔظُذ

ٔ٘ ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ُ٘  َذٖت٢َذٖت٢  َطٔب٬ٝوَطٔب٬ٝو  َع َُ٘بَعَث َٛ  َبَعَث ُٖ ََٚٛ ُٖ ٍَ  َطأجْذوَطأجْذو  َٚ ٍَٜقا ٌَو: : ٜقا ٌَوٜفٜفَع ُٔ  ٜفٜفَع َِٓر ُٜٔف َِٓر ُُٗش  ٜف ُُٗشَْ َْ  ٔ٘ ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ َٓاو  إ٢َراإ٢َرا  َع ٞٛ َٓاوََٖب ٞٛ   َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  ََٖب

َٓاو َٓاوَعَشِج َٓٔحُذ  َعَشِج َٓٔحُذٜف ُ٘  ٜف ُٜ٘ي ٢ِ  ٔفٞٔفٞ  ٜي ًٞ ٢ِاٞئع ًٞ ُ٘  اٞئع ْٖ ُٜ٘أ ْٖ َّ  ُِٜبَعُثُِٜبَعُث  ٜأ ِٛ ََّٜ ِٛ ١ََٔو  َٜ َٝا ١ََٔواٞئك َٝا ُٜٝٛقُف  اٞئك ُٜٝٛقُفٜف َٔ  ٜف ِٝ ََٔب ِٝ ٢ٟ  َب ٢ََٟٜذ ٘ٔ  ََٜذ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٍُ    اي َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ُٜ٘ي   ٜي

١ٜٖٓ  َعِبٔذَٟعِبٔذٟ  ِدٔمًٝٛاِدٔمًٝٛاأٜٜأ: : ايٖشٗبايٖشٗب ١ٜٖٓاٞيَح َُٔتٞو  اٞيَح َُٔتٞؤبَشِذ ٍُ  ٔبَشِذ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌِ  َسٚبوَسٚبو: : ٜف ٌَِب ًٔٞو  َب َُ ًٔٞؤبَع َُ ٍُ  ٔبَع َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ   ٜأِدٔمًٝٛاٜأِدٔمًٝٛا: : ايٖشٗبايٖشٗب  ٜف

١ٜٖٓو  َعِبٔذَٟعِبٔذٟ ١ٜٖٓواٞيَح َُٔتٞو  اٞيَح َُٔتٞؤبَشِذ ٍُ  ٔبَشِذ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌِ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜف ٌَِب ًٔٞو  َب َُ ًٔٞؤبَع َُ ٍُ  ٔبَع َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ   َعِبٔذَٟعِبٔذٟ  ٜأِدٔمًٝٛاٜأِدٔمًٝٛا: : ايٖشٗبايٖشٗب  ٜف

١ٜٖٓو ١ٜٖٓواٞيَح َُٔتٞو  اٞيَح َُٔتٞؤبَشِذ ٍُ  ٔبَشِذ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌِ  َسٚبَسٚب: : ٜف ٌَِب ًٔٞو  َب َُ ًٔٞؤبَع َُ ٍُ  ٔبَع َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ٤ً ُ٘اي ٤ً ٥ٔ٬َُٜه١ٔ    اي ًٞ ٥ٔ٬َُٜه١ٔٔي ًٞ ُٜٔظٛا: : ٔي ُٜٔظٛاٜقا   َعِبٔذَٟعِبٔذٟ  ٜقا

َُٔتٞ ِٓٔع َُٔتٞٔب ِٓٔع ٘ٔ  ٔب ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ٘ٔو  َع ًٔ َُ ٘ٔوَٚٔبَع ًٔ َُ ١َُٝ  ٜفُتَٛجُذٜفُتَٛجُذ  َٚٔبَع ١َُِْٝٔع ـَش٢  ِْٔع ـَش٢اٞيَب ُِع٢  ٔبٔعَباَد٠ٔٔبٔعَباَد٠ٔ  ٜأَذاٜطِتٜأَذاٜطِت  ٜقِذٜقِذ  اٞيَب ُِع٢َم ١َٕٓو  َٔا١ٔ٥ََٔا١ٔ٥َ  َم ١َٕٓوَط   َط

َِٝت َِٝتََٚبٔك ١َُٝ  ََٚبٔك ١َُِْٝٔع ٘ٔو  ٜفِل٬ٜفِل٬  اٞيَحَظٔذاٞيَحَظٔذ  ِْٔع ِٝ ًٜ ٘ٔوَع ِٝ ًٜ ٍُ  َع َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٖٓاَسو  َعِبٔذَٟعِبٔذٟ  ٜأِدٔمًٝٛاٜأِدٔمًٝٛا: : ٜف ٖٓاَسواي ٍَ  اي ٍَٜقا َُٝحٗش: : ٜقا َُٝحٗشٜف ٖٓاس٢و  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜف ٖٓاس٢واي   اي

َٓأدٟ ُٝ َٓأدٟٜف ُٝ َُٔتٜو  َسٚبوَسٚبو: : ٜف َُٔتٜؤبَشِذ ٓٔٞ  ٔبَشِذ ًٞ ٜٓٔٞأِدٔم ًٞ ١ٜٖٓو  ٜأِدٔم ١ٜٖٓواٞيَح ٍُ  اٞيَح َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُٙو: : ٜف ُٙوُسٗدٚ ُٜٝٛقُف  ُسٗدٚ ُٜٝٛقُفٜف َٔ  ٜف ِٝ ََٔب ِٝ ٘ٔو  َب ِٜ ٘ٔوََٜذ ِٜ ٍُ  ََٜذ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ   َٜاَٜا: : ٜف

ِٔ  َعِبٔذٟوَعِبٔذٟو ََِٔ ِِ  َمًٜٜكٜوَمًٜٜكٜو  ََ َِِٜٚي ٦ِّٝا؟  َتٝوَتٝو  َٜٚي ٦ِّٝا؟َػ ٍُ  َػ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َِْت: : ٜف َِْتٜأ ٍُ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا  ٜأ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َٕنٜٜن: : ٜف َٕا ِٔ  َرٔيٜوَرٔيٜو  ا َِٔٔ ًٜٔوو  َٔ ًٜٔوؤقَب ِٚ  ٔقَب ِٜٚأ   ٜأ

َُٔتٞ؟ َُٔتٞ؟ٔبَشِذ ٍُ  ٔبَشِذ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌِ: : ٜف ٌَِب َُٔتٜو  َب َُٔتٜؤبَشِذ ٍُ. . ٔبَشِذ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ِٔ: : ٜف ََِٔ ٖٛاٜى  ََ ٖٛاٜىٜق ُِع٢  ٔئعَباَد٠ٔٔئعَباَد٠ٔ  ٜق ُِع٢َم ٣ّ؟  َٔا١ٔ٥ََٔا١ٔ٥َ  َم ٣ّ؟َعا ٍُ  َعا َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ : : ٜف

َِْت َِْتٜأ ٍُ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا  ٜأ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ِٔ: : ٜف ََِٔ َِْضٜيٜو  ََ َِْضٜيٜوٜأ ٣ٌ  ٔفٞٔفٞ  ٜأ ٣ٌَجَب َُا٤َ  ٜيٜوٜيٜو  َٜٚأِمَشَدَٜٚأِمَشَد  اي٥ًٖح١ٔواي٥ًٖح١ٔو  ََٚطٜ ََٚطٜ   َجَب َُا٤َاٞي   ََََٔٔٔٔ  اٞيَعِزَباٞيَعِزَب  اٞي

َُا٤ٔ َُا٤ٔاٞي َُأيح٢و  اٞي َُأيح٢واٞي ٌٖ  ٜيٜوٜيٜو  َٜٚأِمَشَدَٜٚأِمَشَد  اٞي ٌٖٝن ١ًٕٜ  ٝن ِٝ ١ًٕٜٜي ِٝ ١َْٟو  ٜي َٖا ١َْٟوُس َٖا َُا  ُس ْٖ َُاَٚإ٢ ْٖ ١َٔٓو  ٔفٞٔفٞ  ََٖش٠ََٟٖش٠ٟ  َتِخُشُدَتِخُشُد  َٚإ٢ ١َٔٓوايٖظ ٓٔٞ  ايٖظ ََٓٔٞٚطٜأٞيَت ِٕ  ََٚطٜأٞيَت ِٕٜأ   ٜأ
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ًُٞت  َطأجّذاوَطأجّذاو  ٜأٞقٔبَلٜوٜأٞقٔبَلٜو ًُٞتٜفٜفَع ٍُ  ٔبٜو؟ٔبٜو؟  َرٔيٜوَرٔيٜو  ٜفٜفَع َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َِْت: : ٜف َِْتٜأ ٍَ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا  ٜأ ٍَٜفٜكا ُ٘  ٜفٜكا ٤ً ُ٘اي ٤ً َُٔتٞو  ٜفَزٔيٜوٜفَزٔيٜو: :   اي َُٔتٞؤبَشِذ   ٔبَشِذ

َُٔت َُٔتَٚٔبَشِذ ١ٜٖٓو  ٝأِدٔمًٜٝوٝأِدٔمًٜٝو  َٞٞٚٔبَشِذ ١ٜٖٓواٞيَح ١ٜٖٓو  َعِبٔذَٟعِبٔذٟ  ٜأِدٔمًٝٛاٜأِدٔمًٝٛا  اٞيَح ١ٜٖٓواٞيَح َِ  اٞيَح ِٓٔع َِٜف ِٓٔع َِٓت  اٞيَعِبُذاٞيَعِبُذ  ٜف َِٓتٝن ُ٘  َعِبٔذٟوَعِبٔذٟو  َٜاَٜا  ٝن ُِٝذٔمًٝ ُٜ٘ف ُِٝذٔمًٝ   ٜف

ُ٘ ٤ً ُ٘اي ٤ً ١ٜٖٓو  اي ١ٜٖٓواٞيَح ٍَ  اٞيَح ٍَٜقا ٌُ  ٜقا ٌُٔجِبش٢ٜ ٘ٔ  ٔجِبش٢ٜ ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ُّ  َع ُّايٖظ٬ َُا: : ايٖظ٬ ْٖ َُاإ٢ ْٖ َٝا٤ُ  إ٢ َٝا٤ُاٜ٭ِػ ١َُٔ  اٜ٭ِػ ١َُٔٔبَشِذ ٘ٔ  ٔبَشِذ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ُُٖذ  َٜاَٜا  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي ُُٖذََُر {{  ََُر
1717

  

 ؟!!ل دؿ م  الذي يسنطيح نف وبا   ز
 إنش ل   ا ػبننا  ،ا الل م  ا بنا م يفلش و  ربا بنا م دلشا نق ؿ صبي   ولذلش دا م  

ن ؿ مل لنػا القلػم علػن ن ننػا  ػذت أ ػ غاف  ا بننا م ػدلش  لفنػا صبي  ػإو  ،اقب   صبي    غم يفلش
 :ولف   ذت اب ة زل يف  ،ه  اب م السامقة اغبساب زل دؿ  ، قط
                                                                

                                 اب قاؼ(02و. 
 ػ   ؟ ػا  ػذا ،ن ػك عنػه غو ػ  عمػ  عمػال  غػًن ذلػش ، قبلنات غا  اغب   م  عم  عمال  

و ينمػا نػذ   إىل  ،ذت اب ة ن ة اغببيػ  ابهػـر والنػ  ابعظػم اؼبصػط ن ف  ب غال يف 
 : ناؾ ونرل  يف  مل  نشفر مل ونق ؿ

                : 
 .اغبق الذي رنينات رنل ال ٌن 
                     : 

إف دخػ ؿ اعبنػة مرضبػة  :و ح نف دخ ؿ اعبنة مرضبة مل وم يف  مل إ  نف ال لماد اػال ا
 ،إذ ا  الػدخ ؿ زلرضبػػة ،والػدرفات  ي ػا زل مػ  الصػاا الػذي   لػػه ال بػد ا  ػذت اغبيػاة ،مل

يقصػػد مػػه إ     ،ال مػػ  الػػذي عملػػه هلل ،والػػدرفات  ي ػػا زل مػػ  الػػذي   لػػه ا  ػػذت اغبيػػاة
 .ت اإلخالص هلل و أل ،ر ات ف  ا عالت

    ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِ

                                                           
 اغباهم ا اؼبسندرؾ والبي قب ع  فامر ق 07
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  1818اننشأح اآلخشحاننشأح اآلخشح
 :     رة ابعراؼ مٌن نيدينا ا ايت اليت

لنػػا  ػػ  نلػػ اف  و ػػا نعػػدت مل  ،ا الػػدار ا خػػرة لنػػا  ػػا ف ػػ ت و ي ػػا ي ر نػػا مل 
  : نػة همػا اػاؿ مل ا  ػأف اؼبػ  نٌن  ي ػاواعب ،النفرَل ا فنػة الن ػيم                

إذا هػػاف اجملا ػػدي  ا  ػػبي  مل و ػػم طا  ػػة  ػػ   و   ػػد ؽبػػا، ،درفػػات   عػػد ؽبػػا (آؿ عمػػراف024و
 :اؼب  نٌن يق ؿ  ي م  بيبنا 

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً َٔ  ٜأَعٖذٜأَعٖذ  اي ٖٔٔذٜ َُُحا ًٞ َٔٔي ٖٔٔذٜ َُُحا ًٞ ٘ٔ  ٔفٞٔفٞ  ٔي َ٘ٔطٔبًٝٔ َٔ  َدَسَج١ٕوَدَسَج١ٕو  َٔا١ٜ٥ََٔا١ٜ٥َ  َطٔبًٝٔ ِٝ ََٔب ِٝ ٌٚ  َب ٌٚٝن ٢ٔ  ٝن ِٝ ٢َٔدَسَجَت ِٝ َُا  َدَسَجَت َُاٜن َٔ  ٜن ِٝ ََٔب ِٝ َُا٤ٔ  َب َُا٤ٔايٖظ   ايٖظ

{{َٚاٜ٭ِس ٢ َٚاٜ٭ِس ٢ 
0505

  

 ب؟!أي  الباا 
 ،ح    عليػه نػ ر القلػ  إذا  ػ ا ليفػ  هل  يطو  ،ال ق  ل و ت سن عبهد   يب ذا  

 :مه رمه ا  أنهو   نعلم دبا عل    الن  يه بف  ذا يق ؿ 
ُ٘  ٜأَعٖذٜأَعٖذ  }} ٤ً ُ٘اي ٤ً ٙٔ  اي ٙٔٔئعَبأد ـٖأئرنَي  ٔئعَبأد ـٖأئرنَياي ْٔ  ٫٫  ََاََا  اي ِٝ َْٔع ِٝ ْٕ  ٫َٚ٫َٚ  َسٜأِ َسٜأِ   َع ْٕٝأُر َُٔعِت  ٝأُر َُٔعِتَط َٜٛش  ٫َٚ٫َٚ  َط َٜٛشَم ًٞٔب  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َم ًٞٔبٜق   ٜق

{{َبَؼش٣َبَؼش٣
5151

  

                                  ال خرؼال خرؼ7070وو)) . 
عنػػػد رب  وابن ػػػهنع هللا يضر  نػػػا إ ػػػارة إىل القلػػػة  ػػػ  الصػػػاغبٌن اؼب ػػػدودي  ا الػػػدرفات ال ػػػال

    د  اذا يشن  ف؟، ..... ال اؼبٌن
 و  ،السػػػالـ  ػػػ  السػػػالـ فػػػ  ا عػػػالت فنو يسػػػم    ،نظػػػرة ا وفػػػه مل  فيشػػػن  -

ولػػػذلش اػػػاؿ  ي ػػػا رب  ا اعبنػػػة، اغبػػػ ر و  القصػػػ ر و   ػػػا  ػػػامه ذلػػػش فيشػػػن   
  : ال  ة            دباذا؟ زلنظر إىل وفه مل (ال خرؼ70و: 

                                                           
 ـ05/00/5102 ػ  0347   ؿبـر  41 –الشيخ نو د –اباصر  07
   وم الطرباٍل ع  نا  الش اب  ري ق 05
 د    النب ة للبي قب و  ات اعبنة با ن يم ع  نا  ريرة ق 51
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                                     القيا ةو). 
 ف ػػػػال يػػػػرو  ، ػػػػ  القبػػػػ ر إىل القصػػػػ ر ا اعبنػػػػة  ف نػػػػاؾ صباعػػػػة  ػػػػ  اؼبػػػػ  نٌن  ػػػػي رف

 .وإمبا    القب ر إىل القص ر ،علن الصراط روفيب و  ،عند اؼبي اف فو  يذ ب   ،اغبساب
 : ين   ا إ را ي  االاة الن  ات يـ  القيا ة اليت

َِٝف  }} :، ااؿ ون  ة القياـ ،ون  ة الص ق ،ن  ة ال  ع َِٝفٜن ُِ   ٜن َِْعر ُِ ٜأ َِْعر ٢ٕ   ََٚؿرأذبُ ََٚؿرأذبُ   ٜأ ٢ٕ اٞيٜكرِش   اٞيٜكرِش

َِ  ٜقِذٜقِذ َِاٞيَتٜك َٕو  اٞيَتٜك َٕواٞيٜكِش ٢َٓ  اٞيٜكِش ٢َََٓٚذ ُ٘  ََٚذ ََٗت َُ٘جِب ََٗت ُُٖع  َجِب ُُٖعَٜٖظ ََُشو  َََت٢َََت٢  َٜٖظ ََُشوُِٜ٪ ِٓٝفُخ؟  ُِٜ٪ َٝ ِٓٝفُخ؟ٜف َٝ {{ٜف
50 

   ؟! أي  كب     ذلش
                                                              

هػ   ػا ا عػ امل السػم ات ،  ػي  ع  ر    ال امل الذل وبيط زلسػم ات وابرض   والص   النمػ (77و
لفػػ  لػػ  يسػػنطيح ، و عيوالفػػ   ػػ ،والفػػ   ػػي لح ،الفػػ   ػػي  ع، وهػػ   ػػا ا عػػ امل ابرض

 .وات ال م  انن بد بنه ب  يعم  ن
 :الن  ة الأانية أتي د

                                                          ال  ر(27و 
 :ااؿ  ،سب ت ه  ابرواح و بقن اب باح

ًٜٝو  ٜفَحا٤َٜفَحا٤َ  }} ًٜٝوََ ََ   ِٔٛ َُ ِٛٔ اٞي َُ ٍُ  اٞيَحٖباس٢واٞيَحٖباس٢و  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اٞي َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌُ  ََاَ ََاَ   ٜقِذٜقِذ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜف ِٖ ٌُٜأ ِٖ َٛأ   ٜأ َُ َٛأ ايٖظ َُ   ايٖظ

ٌُ ِٖ ٌَُٜٚأ ِٖ ِٔ  إ٫٢إ٫٢  اٜ٭ِس ٢اٜ٭ِس ٢  َٜٚأ ََِٔ ٍُفٜٜف  ٔػ٦َٔتؤػ٦َٔتو  ََ ٍَُٝٝكٛ ُ٘  َٝٝكٛ ٤ً ُ٘اي ٤ً ُ٘  اي ُٜ٘ي َٛ  ٜي ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ُِ ًٜ ُِٜأِع ًٜ ِٔ: : ٜأِع َُ ِٜٔف َُ َٞ؟  ٜف َٞ؟َبٔك ٍُ  َبٔك َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َِْت  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜف َِْتٜأ   ٜأ

ٗٞ ٞٗاٞيَر ُُُٛ   ٫٫  اٞيَر ُُُٛ َت َٞ  َت َََٞٚبٔك ١ًٜٝ  ََٚبٔك َُ ١ًَٜٝذ َُ ٌُو  َعِشٔػٜووَعِشٔػٜوو  َذ ٌُوَٚٔجِبش٢ٜ ٌُو  َٚٔجِبش٢ٜ َٜٔٝها٥ٔٝ ٌُوَٚ َٜٔٝها٥ٔٝ َْاو  َٚ َْاوَٜٚأ ٍُ  َٜٚأ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ٤ً ُ٘اي ٤ً ُُِت: : اي َٝ ُُِتٔي َٝ   ٔي

ٌُو ٌُؤجِبش٢ٜ ٌُو  ٔجِبش٢ٜ َٜٔٝها٥ٔٝ ٌُوَٚ َٜٔٝها٥ٔٝ َٚ  ٍَ ٍَٜقا ُِ: : ٜقا ََٝتٜه٤ً ُِٜف ََٝتٜه٤ً ٍُفٜٜف  اٞيَعِشُؾواٞيَعِشُؾو  ٜف ٍَُٝٝكٛ ُُٔٝت  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : َٝٝكٛ ُُٔٝتٜأُت ٌَو  ٜأُت ٌَؤجِبش٢ٜ ٌَ  ٔجِبش٢ٜ َٜٔٝها٥ٔٝ ٌََٚ َٜٔٝها٥ٔٝ َٚ  

ٍُ  ؟؟ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ٤ً ُ٘اي ٤ً ُ٘  اي ُٜ٘ي ِٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜنَتِبُتٜنَتِبُت  ٜفإ٢ْٜٚٞفإ٢ْٚٞ  اِطٝهِتواِطٝهِتو: : ٜي ََِٔ ََ  َٕ َٕٜنا َِٛ و  َعِشٔػَٞعِشٔػٞ  َتِرَتَتِرَت  ٜنا َُ َِٛ واٞي َُ ٢ٕ  اٞي َُُٛتا َٝ ٢ٕٜف َُُٛتا َٝ   ٜف

َٜٞأٔتٞ َٜٞأٔتَٞٚ ًٜٝو  َٚ ًٜٝوََ ََ   ِٔٛ َُ ِٛٔ اٞي َُ ٍُ  اٞيَحٖباس٢واٞيَحٖباس٢و  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اٞي َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌُو  ََاَ ََاَ   ٜقِذٜقِذ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜف ٌُؤجِبش٢ٜ ٌُوََٚٚ  ٔجِبش٢ٜ ٌُؤَٜٝها٥ٔٝ ٍُ  َٜٔٝها٥ٔٝ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ   ٜف

                                                           
  سند نضبد والطرباٍل ع  ام  عباس ر ب مل عن ما 50
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َٛ ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ُِ ًٜ ُِٜأِع ًٜ ِٔ: : ٜأِع َُ ِٜٔف َُ َٞ؟  ٜف َٞ؟َبٔك ٍُ  َبٔك َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َِْت  َبٔكَٝتَبٔكَٝت: : ٜف َِْتٜأ ٞٗ  ٜأ ٞٗاٞيَر ُُُٛ و  ٫٫  اٞيَر ُُُٛ وَت َٞ  َت َََٞٚبٔك ١ًٜٝ  ََٚبٔك َُ ١ًَٜٝذ َُ َْاو  َعِشٔػٜووَعِشٔػٜوو  َذ َْاوَٜٚأ   َٜٚأ

ٍُ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ٤ً ُ٘اي ٤ً ُُِت: : اي َٝ ُُِتٔي َٝ ١ًٜٝ  ٔي َُ ١ًَٜٝذ َُ َٕو  َعِشٔػٞوَعِشٔػٞو  َذ ُُُٛتٛ َٝ َٕوٜف ُُُٛتٛ َٝ ٍُ  ٜف َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ٤ً ُ٘اي ٤ً ُ٘  اي ُٜ٘ي َٛ  ٜي ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ُِ ًٜ ُِٜأِع ًٜ ِٔ: : ٜأِع َُ ِٜٔف َُ َٞ؟  ٜف َٞ؟َبٔك   َبٔك

ٍُفٜٜف ٍَُٝٝكٛ َِْت  َبٔكَٝتَبٔكَٝت: : َٝٝكٛ َِْتٜأ ٞٗ  ٜأ ٞٗاٞيَر ُُُٛ   ٫٫  اٞيَر ُُُٛ َت َْاو  ََٚبٔكُٝتََٚبٔكُٝت  َت َْاوٜأ ٍُ  ٜأ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ٤ً ُ٘اي ٤ً ُ٘  اي ُٜ٘ي َِْت: : ٜي َِْتٜأ ًْٞل  ٜأ ًْٞلَم ِٔ  َم َِٔٔ ًٞٔكٞو  َٔ ًٞٔكٞوَم   َم

َُا  َمًٜٞكُتٜوَمًٜٞكُتٜو َُأي َِٜت  ٜقِذٜقِذ  ٔي َِٜتَسٜأ ُُِتو  َسٜأ ُُِتوٜف َُُٛ و  ٜف َٝ َُُٛ وٜف َٝ ِِ  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  ٜف ِِٜي ُ٘  إ٫٢إ٫٢  َِٜبَلَِٜبَل  ٜي ُ٘اي٤ً ٤ً َٛأذُذ  اي َٛأذُذاٞي ٖٗاُس  اٞي ٖٗاُساٞيٜك َُُذ  اٞيٜك ـٖ َُُذاي ـٖ   اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  اي

َِٝع َِٝعٜي َٛأيٕذ  ٜي َٛأيٕذٔب َٕ  َٜٚيٕذَٜٚيٕذ  ٫٫ََٚٚ  ٔب َٕٜنا َُا  آٔمّشاآٔمّشا  ٜنا َُاٜن َٕ  ٜن َٕٜنا ٫ٖٚو  ٜنا ٫ٖٚوٜأ ٍَ  ٜأ ٍَٜقا َِٛ   ٫٫  ُمًْٝٛدُمًْٝٛد: : ٜقا ََ َِٛ ٢ٌ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ١ٖٔٓو  ٜأ ١ٖٔٓواٞيَح   ٫َٚ٫َٚ  اٞيَح

 َِٛ ََ َِٛ ٢ٌ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ٖٓاس٢و  ٜأ ٖٓاس٢واي ٍَ  اي ٍَٜقا ِٖ: : ٜقا ُِٖث ٍُ  ُث ٍَُٜٝكٛ ُ٘  َٜٝكٛ ٤ً ُ٘اي ٤ً ٢ٔ: :   اي َُ ٢ٔٔي َُ ًٞٝو  ٔي ُُ ًٞٝواٞي ُُ َّ؟  اٞي ِٛ َٝ َّ؟اٞي ِٛ َٝ ٢ٔ  اٞي َُ ٢ٔٔي َُ ًٞٝو  ٔي ُُ ًٞٝواٞي ُُ َّ؟  اٞي ِٛ َٝ َّ؟اٞي ِٛ َٝ   اٞي

ُ٘  ٜف٬ٜف٬ ُُٜ٘ٔحُٝب ِٖ  ٜأَذْذوٜأَذْذو  ُٜٔحُٝب ُِٖث ٍُ  ُث ٍَُٜٝكٛ ٘ٔئئ  َٜٝكٛ َ٘ٔٓٞفٔظ ٘ٔ  ))))  ::َٓٞفٔظ ٤ً ٘ٔٔي ٤ً َٛأذٔذ  ٔي َٛأذٔذاٞي ٖٗاس٢     اٞي ٖٗاس٢   اٞيٜك {{اٞيٜك
5555

  

يفػػ ف ؽبػػم مػػرزخ و سػػاب ا القػػرب  أػػ   رايػػة الػػدنياالػػذي   ػػا  ا ا  ،وم ػػد نرم ػػٌن  ػػنة
 !!! ميحينساول اعب لفن ،مقية الناس

 !!! للسابلوا  ذت ال رتة  ن يأ ابرض 
 ،اغبسابا  ا ة ال رض و  ينو  وف للقاد رب ال  ة ل ا علي ا  ي ن يو 
  : ابرض نف وبػػػػػدث  ي ػػػػا ز زؿ يػػػػأ ر مل                         ال ل لػػػػػة0و) 

 .ز زؿ ربرؾ ابرض هل ا
و شػند  ػد ات اؽبػ اد  ،اؽب اد نف ي   علػن ابرض  ػ  ف ا ػه ابرمػح د أي ر مل 

  :  ػػػ  ربػػػ ؿ اعببػػػاؿ الصػػػماد إىل نهػػػ اـ  ػػػ  الر ػػػ                      ػػػ 03و  (اؼب و وس
  : ابرض رج ػػػػػػػ  الر ػػػػػػػ ، و ػػػػػػػ نهػػػػػػػ اـ                                    
                   دبلم ي د ي فد    (ال اا ةو. 

 ! يف ف د ه بوا  ذت الللظات  نومح ذرات ه  إنساف   ر    يق ؿ للش
  ننومح؟هيك 

ا ولفنػه  ػغًن   ،ا اإلنسػاف   يبلػن و  ي ػىن حبفمنه وإراد ػه ف ػ  فػ دا   رب ال  ة 
 :ااؿ  يه  ي،آخر ال م د ال قر   يث ي فد ا ،  ن ر ه

                                                           
 ع  نا  ريرة ق سند ا لق م  را  ية واب اديث الط اؿ للطرباٍل  55
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{{  ٌٗ ٌٗٝن ٢ٔ  ٝن ٢ٔاِب َّ  اِب َّآَد ٢ًٜ  آَد ٢ًَِٜٜب ُ٘  َِٜب ًٝ َٜٞأٝن َُٚ٘ ًٝ َٜٞأٝن ُ٘  ايٖزَْٔبوايٖزَْٔبو  َعِحَبَعِحَب  إ٫٢إ٫٢  ايٗتَشاُبوايٗتَشاُبو  َٚ ِٓ َُٔ٘ ِٓ ٘ٔ  ُمًَٔلوُمًَٔلو  َٔ َ٘ٔٚٔفٝ {{  بُُبَُٜشن٤َُٜشن٤  َٚٔفٝ
2323

  

ا اؼبقػػػربة طبسػػػة عشػػػر نو  نيفػػػح، كبػػػ  اإلنسػػػافهبمػػػح ذرات  ي ػػػ  اؼبغنػػػاطيهنع هللا يضر الػػػذ 
  ػ ص آخػر، ػي نلط مػرتاب   ػ صنف  راب  إايؾ نف  ظ لف   ،عشري  نو طبسٌن  يت

....  علػن  ػذت اب ػرار له  صريك ا ذلش   ي لمه إ     نطل ه مل  ملش اؼبل ؾ  
، و  السمش   يسنطيح نف أيهػ  عوػ  الػذن  لف  ،نهله السمشو  ات ا البلر  والذي

 ػػػينومح  يبرػػػا اؼبغنػػاطيهنع هللا يضر الػػذ ،بف مل ف ل ػػا ؿب  ظػػة حب ػػػظ مل فػػ  ا عػػالت ي يفػػم ا،
 .  ؽبا فسم اإلنساف

 السػماد نف سبطػر د أي ػر مل ،  ػننومح  ػذت اغبقػا قوالرفػة   نػد ا ربػدث ال ل لػة 
 .دة نرم ٌن عاـالرفاؿ ؼب ا همين ني   - 53 نخربهما   -

ػ ر مل قػدوس عنػد ا ي    ػن مدايػة  فػ ي  اػبلػق  نػ ؿ فػػ د ا ي  إهبػػاد ولػد نو منػت أي ػر  لف 
 ػيد    يوفػ د ييفػ ه ا اؼب  ػح الػذ ،   النط ة ييف ه ا الر م ينف ف  نه ال لد نو البنػت

 .ذر عليه    نط نه الذيللم  ح  رفحي مد نف   ني  فافا   إذا  ات يه، 
ٞٗاياي  ََٖشََٖش  }} ٖٞٗٓٔب َٓاَص٠ٕ    ٖٓٔب َٓاَص٠ٕٔبٔح َِٓذ  ٔبٔح َِٓذٔع ٍَ  ٜقِبش٣ٜقِبش٣  ٔع ٍَٜفٜكا ِٔ  ٜقِبُشٜقِبُش: : ٜفٜكا ََِٔ ْٕ: : ٜفٜكاٝيٛاٜفٜكاٝيٛا  ََٖزا؟ََٖزا؟  ََ ْٕٝف٬ ٞٗ  ٝف٬ ٞٗاٞيَرَبٔؼ ٍَ  َٜاَٜا  اٞيَرَبٔؼ ٍََسُطٛ   َسُطٛ

٘ٔو ٘ٔواي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜفٜكا ٍُ  ٜفٜكا ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً َ٘  ٫٫" "   ::  اي َ٘إ٢ٜي ُ٘  إ٫٢إ٫٢  إ٢ٜي ُ٘اي٤ً ٤ً َ٘  ٫٫  اي َ٘إ٢ٜي ُ٘  إ٫٢إ٫٢  إ٢ٜي ٤ً ُ٘اي ٤ً ِٔ  ٔطَٝلٔطَٝل  اي َِٔٔ َٔ  ٔ٘ ٜ٘ٔأِسٔك ٘ٔ  ٜأِسٔك َُا٥ٔ ََ٘ٔٚط َُا٥ٔ   إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ََٚط

ٔ٘ ُ٘ٔتِشَبٔت َٗا  اي٤ٔتٞاي٤ٔتٞ  ُتِشَبٔت ِٓ َٗأَ ِٓ {{  ُمًَٔلُمًَٔل  َٔ
5252

  

  ِٚهههههههٓ وبٔهههههههذ ١ِٕزهههههههٗ ثهههههههةر ِٚهههههههٓ وبٔهههههههذ ١ِٕزهههههههٗ ثهههههههةر 

  

  فٍههه١ص ٠ّهههٛد فهههٟ أر  ضهههٛا٘بفٍههه١ص ٠ّهههٛد فهههٟ أر  ضهههٛا٘ب

 نػه همػا   ػ  ينشػأ ووب ظػه اغب ػيظ  ،واعب د الأالث يصػ د مػه إىل السػماوات ال ػال  
  : ننشأ نوؿ  رة                بعراؼا55و). 

 هينومػػح فسػػم و ػػ  ينػػ ؿ عليػػه اؼبػػين ،الرفػػاؿ ا همػػينا  ني ػػ نمطػػر السػػماد نرم ػػٌن عا  ػػ
هاف    ن   اعبنة أيخذ  ف  ن ػ    ف إ ،ف   مل له  ن لنه  ي ا يتلف  ا الص رة ال با د 
 .وا لة لف   ف ف ا  اؿ آخر ة اليت هانت ا الدنياو  ر ه البشري ،اعبنة

                                                           
  سند نضبد والطرباٍل ع  نا  ريرة ق 54
  يمية ام   ناول{  النبات ينبت هما القب ر ا ينبن ف الرفاؿ همين  طرا   سبطر ابرضىف ذلش ن اديث عدة  ن ا } 53
 اغباهم ا اؼبسندرؾ ع  نا   يد اػبدري ق 52
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  ىيئخ أىم اجلنخ ًأىم اننبسىيئخ أىم اجلنخ ًأىم اننبس
 :  يفرة الن ااؿ ما هن   اعبنة  و 
{{  ٍُ ٖٚ ٍُٜأ ٖٚ ََِش٠ٕ  ٜأ ََِش٠ُٕص ٌُ  ُص ٌَُتِذُم ِٔ  ١ٜٖٓ١ٜٖٓاٞيَحاٞيَح  َتِذُم َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ َُش٢  ُؿَٛس٠ُٔؿَٛس٠ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٝأ َُش٢اٞيٜك ١ًٜٜ  اٞيٜك ِٝ ١ًٜٜٜي ِٝ ِٖ  اٞيَبِذس٢واٞيَبِذس٢و  ٜي ُِٖث َٔ  ُث َٔاي٤ٔزٜ ِِ  اي٤ٔزٜ ُٗ ًَْٛٝ َِِٜ ُٗ ًَْٛٝ َٜ  

٣ِ  ٜأَػٚذٜأَػٚذ  َع٢ًَٜع٢ًٜ ٣َِِْح َُا٤ٔ  ٔفٞٔفٞ  َِْح َُا٤ٔايٖظ ِٖ  إ٢َكا٠ٟ٤َوإ٢َكا٠ٟ٤َو  ايٖظ ُِٖث ِِ  ُث ُِِٖ ٍُ  َرٔيٜوَرٔيٜو  َبِعَذَبِعَذ  ُٖ َٓاص٢ ٍََُ َٓاص٢ ََ  ٫٫  َٕ ٖٛٝطٛ َََٕٜتَغ ٖٛٝطٛ َٕ  ٫َٚ٫َٚ  ََٜتَغ ََُٕٜبٛٝيٛ   ٫َٚ٫َٚ  َُٜبٛٝيٛ

َٕ ٛٝٛ َُِتٔخ ََٜٕ ٛٝٛ َُِتٔخ َٜ  ٫َٚ٫َٚ  َٕ ََِٕٜبُضٝقٛ ُٗ  َِٜبُضٝقٛ ََِؼاٝط ُٜٗأ ََِؼاٝط َُٖبو  ُُِِٜأ َُٖبوايٖز ُِ  ايٖز ُٖ َُٔش َََحا َُِٚ ُٖ َُٔش َََحا َٚ  ٠ٖٝٛ ٠ٖٝٛاٜ٭ٝي ُِ  اٜ٭ٝي ُٗ ََُِٚسِػُر ُٗ ُِٔظٝو  ََٚسِػُر ُِٔظٝواٞي   اٞي

ِِٜأِم٬ٜأِم٬ ُٗ ِِٝق ُٗ ٣ٌ  ُمًٝل٢ُمًٝل٢  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٝق ٣ٌَسُج ٢ٍ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٚأذٕذَٚأذٕذ  َسُج ٢ٍٝطٛ ِِ  ٝطٛ ٢ٗ ِِٜأٔبٝ ٢ٗ َّ  ٜأٔبٝ َّآَد َٕ  آَد َٕٔطٗتٛ {{  ٔرَساّعأرَساّعا  ٔطٗتٛ
5252

  

 ػيف ف  أػ   ػا  ،  ي يػد عمػرتو ا و    يدخ  اعبنة  ػيف ف عمػرت االاػة واالاػ ف عا  ػ
ًٜ  ٫٫  }} ن :ااؿ  يفرة ال ًَِٜٜب ِِ   ٢٢َِٜب ُٗ ِِ َػَباُب ُٗ {{َػَباُب

57 
 !!!و   ي ا   ف ،و   ي ا  م ،ليهنع هللا يضر  ي ا ن راض و  ن قاـ 
  :   نػػػد ا يػػػدخ  اؼبػػػ    اعبنػػػة  ػػػيق ؿ  أػػػ   ػػػا علمنػػػا مل ،                  

                اغب ف قد ذ     ( اطر43و. 
  : عال ػػػات اعبنػػػة            رج لفػػػ  وا ػػػد  ػػػرمنه اػبا ػػػة مػػػه زبػػػ (الػػػرضب 22و

  : يشػػرب  ن ػػا  يقػػ ؿ ابويلٌن  ػػال ، ا يصػػ  عنػػد اعنػػد قػػط                       
       غػ  نو غػيظ  ػ   -ا إف هػاف زاي ػ - وين ع مل هبػا  ػا ا  ػدرت اغب ف، نن ني ( اطر43و

 :داخلي ابف مل  فم علن  ،نو  قد نو  سد
                 ابعراؼ(34و. 

 ػيودت ا  يرة الن ػيم، عال ػات الن ػيم الػذيفال ٌن الأانية يظ ر عليه نوإذا  رب    
 . ف ار الفرَل فنة الن يم ا
 ف ينػػػه ينلمػػػ  نف يفػػػ ف مػػػد   ػػػال ، سػػػيذ   إىل ف ػػػنم الفػػػا ري إذا هػػػاف  ػػػ  ن ػػػا 
 :نعطا  م ض نو ا ه  قاؿ  يفرة الن  فله؟  ما  ال ذاب،

                                                           
  ريرة قالب اري و سلم ع  نا  52
  سند ضبد ع  نا  ريرة ق 57
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َّ  اٞيٜهأفش٢اٞيٜهأفش٢  ٔكِشُغٔكِشُغ  }} ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ٌُ  اٞئك ٌَُِٔث ٙٔ  ََٚعِشُ ََٚعِشُ   ٝأُذٕذوٝأُذٕذو  َِٔث ًٞٔذ ٙٔٔج ًٞٔذ َٕ  ٔج ََٕطِبُعٛ ُٙ  ٔرَساّعاؤرَساّعاو  َطِبُعٛ َُٜٙٚفٔخُز ٌُ  َٜٚفٔخُز ٌَُِٔث   َِٔث

َٕو َٕوَٚس٢ٜقا ُٙ  َٚس٢ٜقا ََٞكَعُذ َُٚٙ ََٞكَعُذ َٚ  َٔ ََٔٔ ٖٓاس٢  َٔ ٖٓاس٢اي ٌُ  اي ٌَُِٔث ٓٔٞ  ََاََا  َِٔث ِٝ َٓٔٞب ِٝ َٔ  َب ِٝ َََٔٚب ِٝ {{  ايٖشَبَز٠ٔايٖشَبَز٠ٔ  ََٚب
2828

  

  : اب  ػػػ  اعبلػػػد يشػػػ ر زل ػػػذ يرهػػػ  الػػػذاؼب                            
                   ااؿ  يه  (النساد22و: {{  ًٜٝغ ًٜٝغَٚٔل ٙٔ  َٚٔل ًٞٔذ ٙٔٔج ًٞٔذ ٠ََٝ  ٔج ٠ََََٝٔظ {{  َث٬ٕثَث٬ٕث  ََٔظ

55 
 ذا   إلي ا.    يف ف فا   لللالة اليت ، أ    ر االاة نايـ

  : الن  ػة الأالأػة يعند ا أت                                 م ػد  (ال  ػر27و
  : الن  ة الأالأة زبرج ابرواح هما ااؿ  ي ا ال ناح                القمر(7و. 

عنػد ا  ػدخ   يػه ينػبض زغبيػػاة  ،هانػت  سػػفنه ا الػدنيا  يهػ  روح   ػرؼ البيػت الػذ
 ػ   ا الػدرفات ال ػال اؼبػ  نٌن يفػ فهاف      فد ه   يف ف، إبللشوينلرؾ   ر    يق ؿ 

أيخذونػه و   ػم و ت ويسػنقبل ت مػلي ن ه  ند ا  نبض  ي م اغبياة هبد  ال فة اعبنػة أي  نػ، اعبنة
يسػق نه  ػرمة عذمػة   ،وأيخذونػه إىل  ػ ض اغببيػ  ،نػة  ػ  اعبنػةزيو   ػم  ، المهنع هللا يضر    اعبنػة

 يًنوف مػػه إىل اعبنػػة، لػػيهنع هللا يضر لػػه  ػػأف حبسػػاب و  م نػػاب و  ند يسػػ،  نيمػػة  ريمػػة  ػػ  الفػػ ار
:  اغبػاؿ بف   ظػم اب ػة همػا اػاؿ  ا ػذت اب ػة  ػيف ف علػن  ػذ رأهأ واغبمد هلل   بد،
َٖٔتٞ  َعَزاُبَعَزاُب  }} َٖٔتٞٝأ َٖا  ٔفٞٔفٞ  ٝأ َٝا ِْ َٖاُد َٝا ِْ {{  ُد

41 
و ا    نمل و   ػم و   ،واب راض واب قاـ واؼبشاه  ،كب   ي ا اليتال  زؿ وال مل ا 

، ، و ػػذا  ػػ  اغبسػػابمػػه  ػػ  خطػػاايت ر مل يصػػاب مػػه ال بػػد اؼبػػ    إ  ه  ػػ  ػػبد  غػػم و 
  : اػرار رب ال بػاد  يأي                                مل هػالـ   ا  ػذ (ل  ػرا01و
                      النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد055و)                        النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد77و) ،

  ػػبد، نيولػػيهنع هللا يضر ؽبػػم  ػػأف زؼبيػػ اف و  الصػػراط و   ،  ػػ  د  ػػيدخل ف اعبنػػة مغػػًن  سػػاب
 :علي م ملااؿ لنا     د

                     . 
          : ام د  اليت ا ية ا وه   ا ا اب ر       : 

                                                           
  سند نضبد واغباهم ع  نا  ريرة ق 57
  ليان  سلم وام   باف ع  نا  ريرة ق 55
 اغباهم ا اؼبسندرؾ والطرباٍل ع  عبد مل م  ي يد ق 41
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  ين ػػح والػػذي  ، ػػالمٌن الصػػدور منػػ ر اإليبػػاف مو ػػ ،ف ا الػػدنيا مبيفػػاعة اب بػػة  شػػيي 
 .اإلنساف مينم  مف   ،اإل الـ مين  ه إ  اؼب دة واحملبة والصالت والروامط الطيبة مف  

ويفػػ ف    ػػا اغبقػػد  ،عة الشػػيطافميفػػااإليبػػاف  بلفػػ    يصػػان  ػػح ميفػػاعة الػػرضب  و ػػ
 .واغبسد والغ  والفرت والبغض واؼبفر والد اد

و  يسػػمان مػػدخ ؿ  ،اإلنسػػاف اؼبسػػلم واؼبػػ     ػػدرت  يػػه ميفػػاعة  ػػ  ت فػػ  ا عػػالت 
و ػػدرت  سػػنقيم علػػن  ،ه  ػػليملبػػبنػػه وااػػق مل وعا ػػد مل نف يفػػ ف ا ،اميفػػاعة الشػػيطاف نمػػد  
 .الدواـ    يلقن مل 

  دلرياس ًخنخ االخزصبصدلرياس ًخنخ االخزصبصخنخ اخنخ ا
 :إىل  ناؾ  ف ا يصلدعن
                      : 

 :وهن  لفم ال ق دمل، ورا ا لفم 
                       الن مة000و)  

 .ظب ا فنة اؼبًناثإو ن ، و ذا    ال قد ميح و راد
و ػن بط ػاؿ اؼبسػلمٌن الػذي  يب  ػ ف و ػم  ا خنصػاصنػة  سػمن ففنة نخرل  ناؾ و 
ونييفػػا ن ػػ   ،اجملػػانٌن الػػذي  ابنػػ ا علػػن فنػػ رم ومل  أبػػت عقػػ ؽبم  ػػ  لقػػ ا مل و   ػػم ، ػػغار

و ػن فنػة  ػغًنة  ي ػا علػن اػدر ، ر  ؿ ابػ  ر ػ ؿ مل  و  ن ة الذي  مل ير   ؽبم رت ال 
، للمػػ  نٌن واؼب  نػػات   ػػبلفػػ  اعبنػػة ال اليػػة الغاليػػة ، وعلػػن اػػدر  ػػا ينلملػػ ف ، ػػا يريػػدوف

  : واػػػاؿ مل دث عػػػن م ربػػػ ،و نػػػاؾ طبقػػػة نعلػػػن  ػػػ   ػػػ  د                        
     وليسػت اؼبال فػة  قػط،   ػنذ   عنػد م إىل  فػارم و سػنقبل م اليت  باعبنة  (ؽ40و
 :ااؿ 

١ٖٝٓ  اِػَتاٜقٔتاِػَتاٜقٔت  }} ١ٖٝٓاٞيَح َٕ  عًَٞٔمعًَٞٔم: : ٜأِسَبَع١ٕٜأِسَبَع١ٕ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اٞيَح َُا ًٞ َََٕٚط َُا ًٞ ُٖاس٢  َرسمَرسم  َٜٚأٔبَٜٞٚأٔبٞ  ََٚط ُٖاس٢ََٚع ٢ٔ  ََٚع ٢ِٔب {{َٜأطش٣ َٜأطش٣   ِب
3131

  

                                                           
 ق اريخ د شق  م  عساهر ع   ذي ة م  اليماف 40
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يػدخل ف اعبنػة م ػد نف   ،علن ال ػ ر زبط  ػما نرض اؼب اك اعبنة ن س ا عند ا  را م 
 .ور  ا        مل  يفال   ،ارمت ؽبم اعبنة
 ،يريػػػد مل نف ي ػػػر  م اػػػدرت عنػػػدت و فػػػانن م لديػػػه ،يػػػدخ  ن ػػػ  اعبنػػػة اعبنػػػة نفم ػػػد 

 ،وميػن م  وػاب ،ًنورم و ػم ا عػذاب ف ػنم ػ ، يفشك ؽبم عػ  النػار و ػ  هػان ا ي ر ػ رم
ف ن ػد يف   ػبف  ػذا  ،ويظ ر ب ػ  النػار  فانػة  ػ  د ا اعبنػة ،مرعلي م ويفلم   فوينادو 

 ف: ػػم  ي ػػا يق لػػ   الػػيتعػػ  ن ػػ  اعبنػػة واؼبن لػػة مل  نػػد ا يفشػػك ؽبػػم   ،ال ػػذاب زلنسػػبة ؽبػػم
                                                                    

                              ابعراؼ21و). 
ل ظػػيم الشػػفر  داعػػبا ا ن ػػهنع هللا يضر ال اػػت ونييف ػػ ،يفػػ ف زلنسػػبة ؽبػػم ن ػػد ال ػػذاب ا  ػػذ

ونف ف ل ػػم  ػػ  ن ػػ  اعبنػػة ا فػػ ارت وا فػػ ار  ،قبػػا م  ػػ   ػػذا ال ػػذابننف  غب ػػ  اعبنػػة هلل
 .ن بامه وا ف ار نبيه ور  له  ل ات ر  و سليما ه عليه

  انظبدلٌٌانظبدلٌٌ
 :الدنيا اعلن  ديقه الفا ر  ينادل ه       

                                
                                  : 

 ف  نا الذي  يل ن م مل؟     الظاؼب
ؽبػػم ليمن ػػ  م  ػػ  ال مػػ   فوينصػػدو  ،ووبػػارم ف ن ػػ  اإليبػػاف ،الػػذي  وبػػارم ف اإل ػػالـ

 . يفرة الرضب  ب ير  الذي
             : 

 ،ليفػػالؿوا بويريػػدورم نف يرف ػػ ا لطريػػق الغػػ ،وعػػ   ػػرع مل ،يصػػدورم عػػ  ديػػ  مل
ا ف و ػػ   ػػػار ا رهػػاهبم،   ػػػم  ،ال  ػػاف؟ ن ػػػ  ن ريفػػا ون ػػػ  نوروز او ػػ   ػػػم  ػػ  د ا  ػػػذ

 ا ذبا ات. رب ا ه   ،    ادة  ي ا هما  روف  رز  يشن ف 
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  قػ ا لبنػاد  ػدود وا ، ػ  قبػ ع اانصػادي صػار  ا انصادية، الن ا ب يلارم ننا    
 والػػذي ػػ  مبػػ ت  ػػ  الظمػػأ،  ،  أت ينػػا اطػػرة  ػػادر  ف علي ػػا  ػػ  شػػو ػػم  ػػ  ي ،ا إاي ميػػا

و ا يطم  م نرم نر ل ا إىل إاي ميا ا ات ي  ديػة حبوػة ، اي ميا  رهة ي  ديةنيشرؼ علن  د 
اب ريفػػػاف و ػػػ  يلػػػ ذ هبػػػم و ػػػ   اغبقيقػػػبواؼبمػػػ ؿ  ، را ػػػة السػػػد  ػػػ  الن وػػػًن  ػػػ  اؼبصػػػريٌن

 .ي اورم
عبػد النا ػر ون ػدر اػرار مبنػاد السػد  ذلش    وات نف فاد الر يهنع هللا يضر صبػاؿ مددوا  م 

ػ ال ػايلالسػد  مػين قػال ا لقػد  ،انػاة السػ يهنع هللا يضر مون ػ ال ايل، ا عنػا  سػنلر ه  ػ  اؼبػاد ومبن ػه رغم 
 .للن طيط والندمًن علن اؼبسلمٌن ا  نٌن  انظر، ناي مياعنه    

 الػػػػيتالنػػػػت  ةوارة مشػػػػبف ،ا وبػػػػاول ف نف ييفػػػػي  ا  ػػػػبامنا ارة زب ػػػػالـ اإلز يػػػػةو الي ػػػػ
هػ  ذلػش  ػرب   ،اغبريػة ز ػموارة دبػا ينشػرونه  ػ  نخػالؽ  ا ػدة  ،ن بلت  ح ه   لي  ف

 :    د  م    ااؿ  ي م مل  ،علن اإل الـ وعلن اؼبسلمٌن
                        : 

  قط.اغبياة الدنيا و  ، لف  عند م  بآخرة  ي م م نف  ناؾ 

  األػشافاألػشاف
  ،  ػ  د: م ػد اغبسػاباعبنػة آخروف  ػيدخل ف  ناؾ و                    
       همػا اػػاؿ مل  هػان ا ،وعػػ  طاعػة مل ،عػ  ذهػر مل غ لػ ا (الن مػة015و :           

           و  ػىن  ،ظبػه ابعػراؼإ فػاف مػٌن اعبنػة والنػار ؽبم  ملخصص    د  (النسػاد035و
 ػذا اؼبفػاف؟  وملسَ  ،مػٌن اعبنػة والنػار عػاؿو ػ   فػاف  ابعراؼ  غ نعلب  بد  يه،عرؼ الديش

 :ااؿ  ،   يقنص للمظلـ     الظامل
َٕ  َِٜخًُٝفَِٜخًُٝف  }} ُٛٓ َٔ ٪ُُِ َٕاٞي ُٛٓ َٔ ٪ُُِ َٔ  اٞي ََٔٔ ٖٓاس٢  َٔ ٖٓاس٢اي َٕ  اي ُِٝرَبُظٛ َٕٜف ُِٝرَبُظٛ َٜٛش٠ٕ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜف ِٓ َٜٛش٠ٕٜق ِٓ ِٝ  ٜق َِٝب ١ٖٔٓ  َََٔٔب ١ٖٔٓاٞيَح ٖٓاس٢و  اٞيَح ٖٓاس٢وَٚاي ُٜٝكٗف  َٚاي ُٜٝكٗفٜف ِِ  ٜف ٢ٗ ِِٔيَبِعٔل ٢ٗ   ٔيَبِعٔل

ِٔ َِٔٔ ُِ  َبِعض٣َبِعض٣  َٔ ََُِٜعأي ِِ  ٜناَِْتٜناَِْت  ََٜعأي ُٗ َٓ ِٝ َِِب ُٗ َٓ ِٝ َٝاو  ٔفٞٔفٞ  َب ِْ َٝاوايٗذ ِْ ُْك٥ٛا  ُٖٚزُبٛاُٖٚزُبٛا  إ٢َراإ٢َرا  َذٖت٢َذٖت٢  ايٗذ ُْك٥ٛاَٚ َٚ  َٕ َٕٝأٔر ِِ  ٝأٔر ُٗ ِِٜي ُٗ ٢ٍ  ٔفٞٔفٞ  ٜي ٢ٍُدُمٛ   ُدُمٛ



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 األػشاف يٍ سٌسح (49-42اآليبد )رفسري     ( 256 )            : ينبصل أصسبة اجلنخ                         06

١ٖٔٓ ١ٖٔٓاٞيَح {{  اٞيَح
3232

  

 ي نػػاد يينػػاد ،علػػن طريػػق اعبنػػة وأيخػػذوت ،اغبسػػاب  ػػن م  ػػ  م ػػد  ػػا ىبلػػص ال ا ػػد
و ػ   ا رابنػه، مػن م  ػ  يبسػش  ، ي ػرج النػاس غ   هاف له  ظلمة عند  ػالف  لي ػرج :مل

 ، ػ   ػذا  ظلمػيت يلاي رب خػذ  :وهػ  وا ػد يقػ ؿ ،ذراعػه او ػ  يبسػش  ،و ػطه ايبسػش 
 ،ا يػـ  هػذا خدعين يق ؿ الذي و ،يـ  هذا  بينيق ؿ  الذي و ،يـ  هذا  راينيق ؿ الذي 

 وفػاليل وعػ ي : يقػ ؿ رب ال ػ ة ، فػ  وا ػد يػذهر  ظلمنػه والذي يق ؿ غشػين يػـ  هػذا ..
 يقػ ؿ لػه هػم   ػاؿبين يقػ ؿ اي  ػالف   ػيولهنع هللا يضر    ػم: ،ؾمادخصػب    دخ  اعبنػة  ػ   ر ػ

،   ي فػد إ  اغبسػنات ،فني ػات و  دو رات ي فػد ال ، سػنات إ ؟ و  ي فػد يل ند ح 
 ر: ؟   ػػػػػػػػػػػػػػن اباػػػػػػػػػػػػػػوالػػػػػػػػػػػػػػد ح  ػػػػػػػػػػػػػػذا هيػػػػػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػػػػػنف ف  ػػػػػػػػػػػػػػ ر ه فػػػػػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػػػػػد ح يل؟ 

  ػػب وإمبػػامػػة ليسػت هل ! ....   ػػب{{نًُرر١ أف تعررذٍ ٜررّٛ ايكٝاَرر١ عُررٌ طرربعني طرر١ٓ نًُرر١ أف تعررذٍ ٜررّٛ ايكٝاَرر١ عُررٌ طرربعني طرر١ٓ   }}
 لفنػػػه مػػػٌن   ي ذيػػػه، ومل ،شػػػنمهي ومل ،يفػػػرمهي   ػػػ  مل (نؼوؿ لػػػه ا قػػػ نميػػػه،ينلػػػدث  ػػػح   ػػػ ص
هػم  ػند ح   : يقػ ؿ ابب يػـ  القيا ػة  ػاؿبين، يقػ ؿ لػه  ،هيػن اـ نم عدـ الر ا والق رعال ة 

 ػي ا ق  ؟ ق علػن الصػلانا ػي    مػ  ،ن سػه  ي مػه إ    نػاؾ  ػ ص   ن اؿبش؟!  فػ  
 ؟!.   ند   ا عنديهم  ب ٌن  نة   ون م م   ب ٌن  نة 

 !!!ا  يةو الذا بة ىل إ ينظروف ف ا الطريق  لسهب بامنا الذي    يننب  ف الذي  
 !!!  ا هذا      و يغنام را،  ذت سبشب  ح  ذا، وا دة علي م  سبرهلما و 

 !ذلش؟ رنيت ننت   
ل نوابرم ػػة رنوت ر  ،بف  ػػرط الفػػالـ ا  ػػذا اب ػػر يفػػ ف  رم ػػة ة، ػػذا اػػذؼ ؿبصػػن

وإ  يفػ ف ال ا ػد  ػن م  ػ د  ،ا اؼبفللػة دهػاؼبرو وذهرت ا  رف ا  وهما اال ا يرورم  ،ال ٌن
 . يولد شبانٌن فلدة ا ،زور 

وهػم  ،ـ القيا ػة و طالػ  حبق ػايػ    سػنأي ،ا الػدنيا ومل يقػم عليػه اغبػد مل هبلدإف  و ذا
 : ق ا؟ ااؿ 

                                                           
  ليان الب اري و سند نضبد ع  نا   يد اػبدري ق 45
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{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ١َٔٓ  ٜقِزَفٜقِزَف  إ٢ ـَ ُُِر ١َٔٓاٞي ـَ ُُِر ُّ  اٞي ِٗٔذ َٝ ُّٜي ِٗٔذ َٝ ٌَ  ٜي َُ ٌََع َُ ١َٕٓ  َٔا١ٔ٥ََٔا١ٔ٥َ  َع ١ََٕٓط {{  َط
4444

  

 ! ا لنا و ذت؟!؟اب ياد    ننفلم ا  ذت 
 ... ملب ا ير دب  إ     ينطق  ، المد    نف مبسش اللساف

 انن ػن ػإف ربا ػ  علي ػا ... القيا ػة و  يػـ   نػا علي ػا  سػنأي ربا ػ  أي هلمػة إف مل 
 ، يلمػػ   ػػ  ذنػػ هبم  ػػ  يسػػاؿب ت!!ف ؽبػػم  قػػ ؽ عليػػه   ر ػيدت  ػػ  اغبسػػنات وي فػػد  طػػالب

 .و ذا  ا  يلدث ا  ذا اؼبفاف ؼب  اصروا ا  ق نن س م وا  ق إخ ارم اؼب  نٌن

  سخبل األػشافسخبل األػشاف
 :ف يف ف  ناؾ  فرَل    مل اا  ذا اؼبفو ح  ذا 

 :مٌن اعبنة والنار الذي  يق ؿ  ي م مل  الذياؼبفاف ي فد  س ا  ذا 
           : 

الرفػػاؿ ابنبيػػاد واؼبر ػػلٌن وال لمػػاد والصػػاغبٌن والشػػ داد وهبػػار اؼبنقػػٌن بف مل  ػػ  د 
ؼبػػػاذا  ػػػم يق ػػػ ف ا  ػػػذا و ...    نػػػا  ػػػ ط   ػػػ اعة رهبػػػم  ،وعػػػد م نف يشػػػ   ا ا غػػػًن م

 !!!   ا اعبنة و   ا النار لفب يروف.....  ر  ح؟اؼبفاف اؼب
 :ااؿ  ، يش   ا ؼب  ا النار
٢ٌ٭ٜٜ٭  َػٜفاَعٔتَٞػٜفاَعٔتٞ  }} ِٖ٢ٌ ِٔ  اٞيٜهَبا٥ٔش٢اٞيٜهَبا٥ٔش٢  ِٖ َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ {{  ٝأ

4343
  

ويسػػود  ،وييفػػرع إىل مل، ويرفػ ا مل  ، يشػ ح ا ن ػػ  الفبػػا ر الػذي  دخلػػ ا النػػار
 : يق ؿ مل ،ا ملووبمد مل دبلا د يل مه هبا ا وان  ،مل يديمٌن 
ُُٖذو  َٜاَٜا  }} ُُٖذوََُر ٌِ  َسٞأَطٜووَسٞأَطٜوو  اِسٜفِعاِسٜفِع  ََُر ٌَِٚٝق َُِع: : َٚٝق َُِعُِٜظ ٌِ  ٜيٜووٜيٜوو  ُِٜظ ٌََِٚط ٍُ  َٚاِػٜفِعَٚاِػٜفِع  ُتِعٜ وُتِعٜ و  ََٚط ٍُُتَؼف٤ِع و ٜفٜأٝقٛ   َٜاَٜا: : ُتَؼف٤ِع و ٜفٜأٝقٛ

ِٕ  َسٚبوَسٚبو ِٕا٥َِز ِٔ  ٔيٞٔيٞ  ا٥َِز َُ ِٔٔفٝ َُ ٍَ  ٔفٝ ٍَٜقا َ٘  ٫٫: : ٜقا َ٘إ٢ٜي ُ٘و  إ٫٢إ٫٢  إ٢ٜي ُ٘واي٤ً ٍُ  اي٤ً َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َٜا٥ٔٞ  ٔيٞٔيََٞٚج٬ََٚج٬  َٚٔعٖضٔتَٞٚٔعٖضٔتٞ: : ٜف َٜا٥َٔٞٚٔنِبش٢ َُٔتٞو  َٚٔنِبش٢ َُٔتٞوََٚعٜع   ََٚعٜع

                                                           
  سند الب ار والطرباٍل ع   ذي ة م  اليماف ق 44
  ن  نا داود ونضبد ع  ننهنع هللا يضر ق 43
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َٗا  ِٖٖٔٔمش٢َجِمش٢َج٭ٝٝ٭ ِٓ َٗأَ ِٓ َٔ  ِٔ ََِٔ ََ  ٍَ ٍَٜقا َ٘  ٫٫: : ٜقا َ٘إ٢ٜي ُ٘  إ٫٢إ٫٢  إ٢ٜي ُ٘اي٤ً ٤ً {{  اي
4242
  

 :ا ااؿ لناونييف  
{{  ِٔ ََِٔ َٕ  ٜقَشٜأٜقَشٜأ  ََ َٕاٞيٝكِشآ ٌَ  اٞيٝكِشآ ُٔ ٌَََٚع ُٔ َُا  ََٚع َُأب ٘ٔ  ٔب ٘ٔٔفٝ ُ٘  ٔفٝ َُ٘ػف٤َع ُ٘  َػف٤َع ُ٘اي٤ً ٤ً َّ  اي ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ِٔ  َطِبٔعنَيَطِبٔعنَي  ٔفٞٔفٞ  اٞئك َِٔٔ َٔ  ٢ٌ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ٘ٔ  ٜأ ِٝٔت َ٘ٔب ِٝٔت ِِ  َب ُٗ ِِٝن٥ً ُٗ   ٝن٥ً

َِٛجُبٛا  ٜقٔذٜقٔذ َِٛجُبٛااِطَت ٖٓاَس  اِطَت ٖٓاَساي {{  اي
3636
  

ونخػػػذهتم ال زنيػػػة علػػػن النن يػػػذ ا السػػػو ف  ،ـو ػػػدرت اب فػػػا ،نخػػػذوا اغبفػػػم  قػػػد
لفػ   نػاؾ  ػ  يشػ ح  ، يشػ ح ا  ػب ٌن ال ػادي ال امل  مل    نفله، ساؿب م، لف  ياإلؽبية

 :ااؿ  ،ا نهأر    ذلش
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ِٔ  إ٢ َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ ِٔ  ٝأ َُ ِٜٔي َُ ِٔ  ٞنَثَشٞنَثَش٭ٜٜ٭  َِٜؼٜفُعَِٜؼٜفُع  ٜي َِٔٔ ََُلَش   َسٔبَٝع١ٜوَسٔبَٝع١ٜو  َٔ ََُلَش َٚ َٚ}}

4747
  

هػ  وا ػد علػن  سػ  فا ػه عنػد   ،يػرة ال رميػة هل ػانهرب عا لنٌن ا اعب  ورمي ة و يفر 
 . مل يف ف له   اعة ي طي ا له مل علن يد  بي  مل و صط ات 

 . ب ٌن    ن له هل م اد ا ن فب ا النار االش يد يش ح  -

 . القرآف يش ح ا عشرة    ن له هل م اد ا ن فب ا النار ر ااو  -

 :ااؿ ولذلش  ،  اعات   ب   -

َٔ  ٚاٚااِطَتٞهٔثُشاِطَتٞهٔثُش  }} ََٔٔ َٔ  ٢ٕ َٛا ٢ٕاإلِم َٛا َٕٓ  اإلِم َٕٜٓفإ ٣ٔ  ٔيٝهٌٔيٝهٌ  ٜفإ َٔ ٪َُِ٣ٔ َٔ َّ  َػٜفاَع١َٟػٜفاَع١ٟ  َُِ٪ ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا   3838{{  اٞئك

 !!نهأر    ن بامش وإخ انش ا مل
لػػش   يفػػ ف ،نو الأالػػث نو الرامػػح الأػػاٍلإف مل  ػػدخ  مشػػ اعة  ػػذا  سػػندخ  مشػػ اعة 

 .   يـ  القيا ةعند مل ي هأًن   د   ا
 :ال  ة مذا ه  يفر  م رب     اؼب  نٌن فو  س آخر ني فد 
 : نساول اغبسنات  ح السيماتو عند اؼبي اف   يأ  فن س 

                                                           
 الب اري و سلم ع  نا   يد اػبدري ق 42
 ام  عباس ر ب مل عن ما اؼبشي ة البغدادية با طا ر السل ب ع  42
  سند نضبد ع  اغبارث م  ناي  ق 47
برِ  اثٓ 47 ِٗ  فٟ إٌَّجَّ َٟ  أَٔص   عٓ ربر٠ِم ُ  ر     ٚاٌّراض١ً اٌّطب١ٔد جبِع، عُٕٗ  للاَّ
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و ػ  د  ػ  نفل ػم أي ػر  ،ومل ي مػ   ػا يسػنلق مػه اعبنػة ،ال    ن   بف يػدخ  النػار 
و ن السودة ال  يدة النشري ية ا اغبيػاة  ،يسودوف  ودة ،ن   اؼب اك زلسو د مل 

إهرا ػػػا  ػػػ  مل ؽبػػػذت  غنات ويػػػدخل ف هبػػػا اعبنػػػاتابخرويػػػة،  ػػػذت السػػػودة  ػػػرفان ه ػػػة اغبسػػػ
 .ن ة  بيبه و صط ات اب ة،

  ال يسنطي  ف: دسو  يريدوف الآخروف  وأيي
                                              القلم35و). 

 ح السو د؟ سنطي لفبيلٌن ابعيفاد ويلٌن ابرف   الذيعند ا  سود    
 !مل 

أيخػذ  سػنة   ػ    ،  يسنطيح السػو د هللو  يصل  ظ رت  ةلسود أييوإمبا ا خر 
 .ا الدار ا خرة  يفاع ة عند    ت ف  ا عالت

 !و ذا  فرَل لر  ؿ مل ،لف  اؼب     ي ينه مل و يسود خلك ر  ؿ مل
ف والػػػذي    ف واؼب  نػػػ  نقػػػف واؼب  ف والصػػػاغب  بنػػػه  ػػػيف ف خل ػػػه هػػػ  ابنبيػػػاد واؼبر ػػػل

 .وظبان ؽبم هبذت السودة ليدخل م  ح اؼب  نٌن فنة الن يم...  داره م مل مرضبنه 
 يقػػػػ ؿ ؽبػػػػم ننػػػػنم  ، نػػػػاؾ ن س آخػػػػروف ا  ػػػػذا اؼبقػػػػاـ أي ػػػػي م ال  ػػػػ   ػػػػ  ال  ػػػػ  

 :اد نعنقنفم    النار وندخلفم اعبنة مرضبيت لفين هما رنينم   سنلق ف النار
               : 

 !!وإمبا زلشف  ز  مليهنع هللا يضر 
 !رعلن ال    يراٍلعند ا   سي ر ين إظبنالش  اد    وإف مل يف  ي رؼ      د
 . ي م عند مل  ف يش    

  ٘ ٚطًِ٘ ٚطًِببررٚؿٚؿ  ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘
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4545أًصبف أصسبة األػشافأًصبف أصسبة األػشاف  
  

 .... م نلفب نف ف ؼبقرمٌن ون  اؽبم نبٌن نو اؼ ا كب 
 م لمقرمٌن وكب  نريػد نف نفػ ف  ػنلو يه آايت  ،   اليمٌنبالقرآف الفرَل  يه آايت و 

  إف  ػػػػػػػػػػػػاد مل:                                                ال اا ػػػػػػػػػػػػةو) 
ػَ  اْلم َقػر مسٌَن  َػػرَ   :نخػرل رادة، و ناؾ اوليهنع هللا يضر اعبنة  قط ح  َوَروْبَػاف  َوَفن ػة  نَ سػيُم ا  ََأ  ػا إسف َهػاَف  س

 ....اعبنة  قط ت ليس .... 
، و  فػػد واغببيػػ  اؼبصػػط ن  ه مغػػًن ناػػداح  ػػ  يػػد مل نوإمبػػا  نػػاؾ راح  يشػػرم  

 ب الػدنيا  ينػة   ػبف  ػذت ال ػٌن ا ،روح  ين يف  هبا علي م مل هبا ينمن  ف مشػ  د وفػه مل
و   ػػػرل  ػػػا ا  ،   ػػػرل  ػػػا ا القلػػػ بو  ،   ػػػرل ابنػػػ ار اػب يػػػات إ  احملس  ػػػات، ي   ػػػر 

 .و   رل  ا ا عامل اؼبلف ت ،الصدور
  ػػػ هانػػػت ا اب  بلفن ػػػا ربنػػػاج إىل ف ػػػاد،   ػػػ مل،نخػػػرل نعطا ػػػا لنػػػا    فػػػد عػػػٌن  

ل هبػػا  ػػًن  ،ابـ  فػػ ف ال ػػٌن   ن  ػػة  ػػ  مطػػ اإلنسػػاف ينػػ ؿ  عنػػد او  ،هبػػا يوهنػػا نػػر  ،  ن  ػػة
 .وه   ذت اغبقا ق ةلز اؼبال فة الصاعدة واؼبال فة النا

بنػػه عنػػد ا ي ػرؼ اب ػػياد   لػػه  ،وػ  عػػٌن البصػًنةعنػػد ا  نػ ؿ  ػػنارة اغبػػهنع هللا يضر رب  لفػ  
  ػاذا ي  ػ  ،وبوػ  عػ   ػذت اؼبشػا دو  ،ا نارة اغبهنع هللا يضر  ػ ر   ن ؿ  ،و ذت ن ه ، أ  نف  ذا نم ت

 :واد ااؿ  ي ا ،  د  شا دا د؟  فايش   
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ٙٔ  إ٢ َٖٙٔٔز ـَِذٝأ  اٞيٝكًَٝٛباٞيٝكًَٝٛب  َٖٔز ـَِذٝأَت َُا  َت َُاٜن ـَِذٝأ  ٜن ـَِذٝأَٜ ٌَ  اٞيَرٔذُٜذواٞيَرٔذُٜذو  َٜ ٌَٔقٝ ٍَ  َٜاَٜا  ٔقٝ ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً َُا  اي٤ً َُاٜف َٖا؟  ٜف َٖا؟ٔج٩ُ٬ ٍَ  ٔج٩ُ٬ ٍَٜقا : : ٜقا

ِٛٔ و  ٔرٞنُشٔرٞنُش َُ ِٛٔ واٞي َُ ٠َٝٚ  اٞي ٠ََٝٚٚٔت٬ ٢ٕ  َٚٔت٬ ٢ٕاٞيٝكِشآ {{  اٞيٝكِشآ
4040

  

الػػذن ب  ون يػػ   ػدن ،علػن عػػٌن القلػ   ػ  ذبلػػن الغشػاوة الػػيت ،ربنػاج إىل ذهػػر ب  ػ
 .وف لن ا غًن  نًنة ، راهمت وعششت علن عٌن البصًنة ليتا

 :أ لاب ابعراؼ  م الذي  فا دوا ا  ذا اعب اد 

                                                           
 ـ05/00/5102 ػ  0347   ؿبـر  41 –نو د الشيخ –اباصر  45
  سند الش اب والطرباٍل ع  ام  عمر ر ب مل عن ما 31
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                         ن نلػػػػػت عػػػػػٌن البصػػػػػًنة ون ػػػػػبل ااإىل نف  اغبػػػػي(77و 
وف عػػامل  ػػًنوف  ػػا ا الصػػدور ويػػروف  ػػا يغيػػ  عػػ  الفػػ ف اؼبنظػػ ر ويػػر  ،يػػروف م ػػٌن السػػريرة

 .اؼبلف ت و ا  يه ويروف عامل اعبنة
 نػػػ ؿ علػػػي م اؼبال فػػػة ويػػػرورم و  ،وميننػػػا ا الػػػدنيا ،فالسػػػٌن   نػػػا و ػػػ  د اػػػد يف نػػػ ا

برػػػػم ين لػػػػ ف ؽبػػػػم  ،ويفػػػػ ف ميػػػػن م ومػػػػٌن م يفػػػػ م  ػػػػدااات و ػػػػ دة ،مرم ووبػػػػادا  رويفلمػػػػ  
  ز نمرار:                       صلت41و ). 

يػػػة ا ال ػػػنان والبصػػػًنة ل ػػػ  د  ػػػم ن ػػػلاب ابعػػػراؼ الػػػذي  و ػػػل ا ؽبػػػذت اؼبفانػػػة ال ا
ا القػػرآف  ملاػػاؿ همػػا ونيػػ   يولسػػ ف؟  ، اؼبشػػ دي  ف،  سػػًنو والقػػرب  ػػ  رب الربيػػة 

  : الفػػػرَل                                             علػػػن  ( ػػػٌناؼبط و
 .نرا ش القرب    مل 

و ػػن م  ػػ  يفػػ ف ربػػت ظػػ   ، ػػن م  ػػ  يفػػ ف علػػن  نػػامر  ػػ  نػػ ر اػػداـ عػػرش الػػرضب 
و ػػػن م  ػػػ  يفػػػ ف ا اصػػػ رت ا اعبنػػػاف وينظػػػر إىل ن ػػػ   ،عػػػرش الػػػرضب  يػػػـ    ظػػػ  إ  ظلػػػه

 فاننه.ه  وا د  ن م علن  س  درفنه و   ،اؼب اك و   ا عامل اعبناف
علػي م  فم ويأنػ  ر رة ب   اعبنة    يبد   روف  رة  نا، و رة  نا، الذي  ينظ   دو 

  قػاؿ  نػا ا الػدنيا، وهلمة  الـ عليفم  نػاؾ لػيهنع هللا يضر  أػ  الػيت       : ويق ل ف ؽبم
والسػالـ  ػ   ب،يفػ ف ذبلػ لف  السالـ  ػ  السػالـ  ملسانش،  أنت  ق ؿ السالـ عليفم

بف  ػػػذت  فػػػ ف  غ  مل علػػػن القلػػػ  زلػػػربد والسػػػالـبَػػػنػػػ ؿ  ػػػ  اس ابوليػػػاد والصػػػاغبٌن يفػػػ ف  
 .ن  اؿ علية وذبليات و بية

               ف مل م بروي يػػػػػػدو  ،علػػػػػػي م فيأنػػػػػػ   ف ػػػػػػ
  :  ػػأرم  ػ  د القػػـ   ػػم الشػػ  د ال ػدوؿ علػػن اعبميػػح يقػػ ؿ مل ا                 

                                                  الشػػ ادة  (البقػػرة034و 
 ػػم الشػػ داد علػػن النػػاس برػػم  ػػم الػػذي  نعطػػا م مل  ػػ  عنػػدت اإلطػػالع  فو ػػيف ن   ، نػػا

 ػػػذا و  ابعمػػػاؿ،ة  قيقػػػ وانفشػػػاؼ ،اب ػػػ اؿ وانفشػػػاؼ ،والنظػػػر زلبصػػػا ر ،علػػػن السػػػرا ر
 ف.ؽبم    يش دو   يف ف عطاد    مل 
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يطلػػػح علػػػن اؼبلػػػك اػبػػػاص نف  ػػػد ا ايفػػػية  ػػػ  غػػػًن نيػػػدا ح عػػػ   ب  ػػػ  ي فػػػد ؿبػػػا 
  ػيأن ف  ػم  الشػبد،  ػ  د ن ػهنع هللا يضر ، يطلح علن  لك القيفية ويرل  ا  يهنف  مد زلقيفية؟  

ػػؼبػػ  يريػػدوا نف يشػػ   ا لػػه فبػػ  نخػػذ   فويشػػ     ،اعبنػػة ن ػػ علػػن   ،ا  ف يػػذ   إىل النػػارفم 
 .ال وار والف ار واؼبناو ٌن واؼب ار ٌن للم  نٌن فب  دخل ا النار فونييفا يباهن  

علػػػػن ن ػػػػ اؽبم وعلػػػػن نعمػػػػاؽبم وعلػػػػن  ػػػػرا ر م  ػػػػ  ينطقػػػػ ف عػػػػ    ػػػػيطل  م مل 
برػم و ػذت  ػ ادة :               :نػةاعب ن ػ  ما ر م،  يفلم ف 
 :              :   داد علن الناس

                    الذي قبا      ذا اغبمد هلل فل    قي
علػػػن  مل  فشػػػفرو  ي، و  ػػػاداة اؼبػػػ  نٌن الػػذي  ظلمػػػ ا نن سػػػ م زلف ػػػر مػػػرب ال ػػػاؼبٌن 

 نف يصر  م ع  ذلش. مل ف ويدع   ،ذلش
 مل و م    ن   ال دوؿ ويق  ف علن اعبنة؟ ف فيك يدع  

 اػػاؿ  ي ػػا نمػػ  مفػػر الصػػديق  والػػيت ،ن ػػا لنػػا اب مػػة الفػػراـمي   الػػيت قيقػػةاغب  ػػب ػػذت 
    : اػاؿ  بف مل  ))٫ آَٔ َهش اهلل ٚيٛ ناْت إذرذ٣ قرذَٞ يف اجلٓر١     ))٫ آَٔ َهش اهلل ٚيٛ ناْت إذرذ٣ قرذَٞ يف اجلٓر١     : ونر ات

                         اإل اـ نم  ال  ا م و  (ابنبياد54و ٫ آَٔ َهش اهلل ٫ آَٔ َهش اهلل )))): ااؿ

 .    يف اجل١ٓ فآدّ دمٌ اجل١ٓ ٚقاٍ ي٘ اهلل اٖب  َٓٗايف اجل١ٓ فآدّ دمٌ اجل١ٓ ٚقاٍ ي٘ اهلل اٖب  َٓٗا  ٞٞٚبهًٚبهً  ٞٞٚيٛ دمًت بشجًٚيٛ دمًت بشجً
 وىبشػن مل ،مػد نف ىبػاؼ مل  اإلنساف    ول  ا نعلن  را   القرب  ػ  الػرضب   

و  ي ا لػه  ،ي ا له م يفػله وهر ػه وفػدوات ا نف مل ويطمح دو    ،ويرف ا ر ات ف  ا عالت
 ل  نظػر مل  ابعماؿبف  غا النار وال ياذ زهلل  يبنه ل  عا له م دله ردبا ي    ،م دله

 .ا دايقا ل  ينو ا ن د  نا نمد  علي ا و ا بنا علي ا  ساز  
وهػاف لسػانه   يفػك عػ   ،شبا ػة ره ػةهػ  ليلػة اال  ن هلل هػاف يصػل   اعبنيداإل اـ 

ذهػػر مل ا : ت  قػػال ا لػػهنػػيلقنخػػذوا ىف غبظػػة    ػػه إنػػه  ػػ   ،طر ػػة عػػٌن و  ناػػ  ذهػػر مل 
،  قاؿ ؽبم : مل  و فب! ؟و   نسينه    نذهرت قاؿ : 

  إْ لٍجههههههههههب أٔههههههههههذ ضههههههههههبوٕٗإْ لٍجههههههههههب أٔههههههههههذ ضههههههههههبوٕٗ

  

  غ١ههههههر ِحزههههههب  إٌههههههٝ اٌطههههههر غ١ههههههر ِحزههههههب  إٌههههههٝ اٌطههههههر 

  ٚجٙههههههه اٌّحجههههههٛة  جزٕههههههبٚجٙههههههه اٌّحجههههههٛة  جزٕههههههب  

  

  إٌههههههبش ثههههههبٌحج إٌههههههبش ثههههههبٌحج   ٠ٟٟههههههةر٠ههههههةر  ٠هههههه٠َٛههههههَٛ
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 !!ريد إ  وفه ملي  
 :رآت ن ػػد إخ انػػه ا اؼبنػػاـ  قػػاؿ لػػهاننقػػ  م ػػد ا و  و  يغ ػػ  عػػ  ذهػػر مل طر ػػة عػػٌن،

 ا   ػديد  ا ب    ساز       ذاطبْٛا فذقكٛا ثِ َٓٛا فأعتكٛاذاطبْٛا فذقكٛا ثِ َٓٛا فأعتكٛا)))) :ااؿ له ؟ اذا     مل مش
 ،ذلػش فػاد اؼبػ   ػ   يفػ  مل وم د ،   ظننت نٌل ذا   إىل  فاف آخر غًن  ا هنت نظ 

  ووٚساذت تًو اإلػاسا ٚساذت تًو اإلػاسا   ووتاٖت تًو ايعباسا تاٖت تًو ايعباسا )))) : ا الذل ن  ش  ناؾ؟ ااؿ له : قاؿ له

 ... مل ين  ػػػه الفػػػالـ الفأػػػًن     ٚمل تبرررل إ٫ سنٝعرررا  نٓرررا ْشنعٗرررا يف ٚقرررت ايظررررش    ٚمل تبرررل إ٫ سنٝعرررا  نٓرررا ْشنعٗرررا يف ٚقرررت ايظررررش    
 و  ال لم الذي نشرت.

 :ن   النار  ينادوف
                          

       : 
 ألمػا  ،واؼباؿ والسػالح وال نػاد والقػ ة ،ؽبم نننم هننم ا الدنيا  نبا  ف زلفأرة فيق ل  

هػأرم  ػم البشػر   ،ب ػاسأننا مل نف  مشر  ػ  اه أ   الغرب والفرب ي ا ل ننا   ا ف،وبدث 
 ون ػػ اؽبمن ػػللن م و ؼبػػاذا؟ غػػرهتم اػػ هتم  ،منػػا نعلػػن إ ػػن  اد فويسػػن      ،وكبػػ  ننصػػاؼ مشػػر

   :ؽبػم ف ػا مل  ل   الػيتواػبًنات                      ػ  د الػذي  يقػ ؿ ، ابن ػاـ(71و 
 : :                   ؽبم مل 

  ومشر  مػه  ػيد  ر ػ ؿ مل ،و ذا هالـ مشر  مه رب ال اؼبٌن، علم اليقٌن واعلم ا
ػػػ إف ن ريفػػػا  ػػػيأ ي ا ايفػػػاد مل  - ن ػػػداث السػػػاعة ا  ا لػػػ  عنػػػد اب ػػػللة الػػػيتو  ،ا نم 

 : ؿ  ي ا نم  ال  ا م ويق ا يسلط ا مل علي   سنطيح نف  قك  د اب للة اإلؽبية اليت
  ٞٞٚثة١ِروههههههههههههههب ز زي ِٚمههههههههههههههبزٚثة١ِروههههههههههههههب ز زي ِٚمههههههههههههههبز

  

هههههههههه  ِ ههههههههههأزمب  ِ   ب ٌفزٕههههههههههخ اٌصهههههههههه١ْٙٛب ٌفزٕههههههههههخ اٌصهههههههههه١ْٙٛأزمب

  

 

ي فػد عنػد م  و  ، سيسػلط مل علػي م الػ  زؿ ، ػرا ي انفػ     بف ه   ا ي  ل نه 
 ،قبلػػػرتا برػػػا نظلػػػم دولػػػه ا ال فػػػ دا بونوؿ دولػػػة ا نوروز  ػػػنباد  ػػػ ن ػػػللة  ػػػد الػػػ  زؿ،
رت معنػػد ا هانػػت  سػػن  ،ت د نػػا وربػػت اانصػػاد  ون  النػػاا نصػػ ب  ػػ ،ظلمػػت ال بػػاد هل ػػم

و ػ   ، يه  ػن م ،  ف     د ؽبم يـ  ا الدنيا  يننقم مل ةفأًن ال صر وغًن ا    الدوؿ 
  : الذل يق ؿ  يه                                                    
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                  ن ريفا وال فػهنع هللا يضر، ا ايف ف رار   ا نوروز  إذا هاف ليال   (يػ نهنع هللا يضر53و 

 .  ذا  ا  يلدث ا الدنيا
                   : ن م مػه ا ا خػرةفوس ي بونييفا  ػ

  ::                  . سنفربوف علن اؼب  نٌن؟!ن

          :يق لػػ ف للمػػػ  نٌند  ،علػػي م فننفػػم  نقيفػػػ   م ا ػػرسب  م وظننػػن
             و ػػػذت عطػػػاد مل ،و ػػػذا هػػػـر مل ،  ػػػذا  يفػػػ  مل، 

  :  ػػػػنق ؿ هلنػػػػاو  ، ين يفػػػػ  مػػػػه علػػػػن اؼبػػػػ  نٌن ا الػػػػدنيا إف  ػػػػاد مل يالػػػػذ            
                   الرـوو). 
لفػن م  ،عنػد م اعبربوت والق ة اليت رغم ،   د قدر علنون ، ذا النصر صبي  ا نرل 
نف وبػارم ا مل  فلفػ    يسػنطي    ،ؿبارمػة البشػرعلػن   ػم يقػدروا  ،ؿبارمػة ملعلػن ل  يقدروا 

، و   خالق الق ل والقدر. 
 ػػػنغرؽ   ػػػالح اؼبيػػػات الػػػيتو  ، أػػػ   ػػػالح الػػػ  زؿ ،    ػػػد و  ربػػػد ون ػػػللة مل 

 ن ػػرج اؼبيػػات  ، ػػذي  الػػألي اؼب ػػ فو   الشػػمهنع هللا يضر  ػػ ؼ  سػػلط علػػن القطػػ  الشػػمايل ،رتاقبلػػا
 نف  يسػػنطيح  ن ػػللة مل و  د هػػ   يفػػ ف،ب  ػػر  ػػ  يقػػ ؿ للشػػ ،و غػػرؽ هػػ   ػػذت اعبػػ ر
  : وعػد يقك ن ا  ا ن د بنه                                                

           أمشروا (غا ر20و  ،  :و نان مل ،منصر مل ا اغبياة الدنيا نو  
  ِٚع اٌعطر إْ ردثرد ٠طرا  ِٚع اٌعطر إْ ردثرد ٠طرا  

  

  ٠ٙهه٠ْٛٙههْٛ  شههٟءشههٟءِٚههع اٌصههجر وههً ِٚههع اٌصههجر وههً 

  

 

بف  ،وا  ػح السػاعٌن ا إظ ػار  ػ  د اباػ اـ اللمػاـسػًن و    ،لشػا  اتل ف سػم     و 
 :الصك(:7ىف و و   القا   ،ظ رت مل ين ر اإل الـ 

                                                         
 و لن مل علن  يد  حل وعلن آله و لبه و لم
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 وابعراؼ(

 



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 األػشاف يٍ سٌسح (057 -056اآليبد )رفسري   ( 266 )                               : ينبصل أىم انشمحخ          07

  11أىم انشمحخأىم انشمحخينبصل ينبصل : : 0077
dddddddddddddddd 

  22اسشائيماسشائيم  فسبد عجبع ثينفسبد عجبع ثين
ذهػػرا   الصػػالة والسػػالـ   ػػيد     ػػن عليػػه وعلػػن نبينػػا نمتالي ػػ د ونبػػي م  ذهػػر مل 

 .... ؼباذا؟ هأًنا  ا هناب مل
   ننبٌن   د نخالا م و سػاد طبػاع م  ػال نقػح  يمػا وا ػ ا  يػه  ينػ ؿ علينػا  ػ طه 

ت   وعذامه هما ن ؿ علي م،   ػا مل يػرت ن ػد  اػبل م، و ػح  ينةرنوا    آايت مل الب الي  د ا ـ  هب 
 .ذلش هان ا   ي دادوف إ  فل دا  وعنادا  و فذيبا  لر   مل ولدي  مل 

 :هان ا ا  صر
إىل نف ... وهػػاف  رعػػػ ف  صػػػر ين ػػذ م ا ابعمػػػاؿ الػػػيت  ي ػػػا ذل ػػة  ؽبػػػم، وعب ديػػػة ؽبػػػم

 ونصػػر مل ،  ديػػةفػػاد م  ػػيد     ػػن ونر ػػله مل لي لػػرر م  ػػ   ػػذا الػػرؽ و ػػ   ػػذت ال ب
مػػػرب ال ػػػاؼبٌن ا  -الػػػذي  صب  ػػػم  رعػػػ ف  -   ػػػن علػػػن  رعػػػ ف يػػػـ  ال ينػػػة وآ ػػػ  السػػػلرة 

ال اػت واغبػػٌن، رغػػم ربػػذير  رعػ ف ؽبػػم   ػػد ال ػػذاب، لفػن م آ نػػ ا زهلل ؼبػػا ن ػػرؽ ا الػػ هبم 
    ن ر مل ف  ا عالت.

                                                           
 ـ04/00/5102 ػ  0347     ر  0 –ال ديسات ابلب  –اباصر  0
 ػػ  نراد اإل ػػ ادة ىف  ػػذا اؼب  ػػ ع مفا ػػة ن ا يػػه  يمفنػػه الرفػػ ع لفنامنػػا اؼب صػػ  اؼبسػػمن "منػػ  إ ػػرا ي  ووعػػد ا خػػرة"  5

 01474/5100مرام  5100ي ني  2مناريخ  هنامنا السامح والسن ف و در 
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  غشق فشػٌٌ ًلٌيوغشق فشػٌٌ ًلٌيو
لي ػػ د نصب ػػٌن، و ػػم دخلػػ ا  صػػر  ػػح  صػػم م  رعػػ ف علػػن اػبػػالص  ػػ  اػػـ     ػػن وا

إاػين نمي م ي ق ب بخي م ي  ك، وهان ا إاين عشػر رفػال ، و نػاهل ا و نا ػل ا  ػ  ن ػبل ا 
 ؽبم.  فريبا     مل وات ؿبدود ا وا هأًنا  نل ا  وزاد 21وه  ابيلة عشر ابيلة 

رج مبػػين ؼب  ػػن نف ىبػػ وف  ػػ   رعػػ ف في  ػػه ليقيفػػب علػػي م، وفػػاد اب ػػر  ػػ  مل 
إ ػػػرا ي ، ونف يقطػػػح الصػػػلراد الشػػػراية  ػػػػ  يصػػػ  إىل خلػػػيي السػػػ يهنع هللا يضر، ويبػػػر إىل  ػػػػيناد، 

 ويذ   إىل نرض  لسطٌن نرض ابفداد وا زد.
 نظػػػروا خل  ػػػم   فػػػدوا القػػػـ  هػػػادوا يللقػػػ رم، وهػػػاف فػػػي   رعػػػ ف فيشػػػا  فػػػرارا :

                                                                       
                        و ذا نوؿ  بد نننبه إليه، مل  ح   ؟، اب  اب(و 

واػاؿ لػه: اي    ه    و ػدت، بنػه ي ػر  م، غػًن الرفػ  الػذي هػاف  ػح  يفػرة النػ  
    د يػػػه لػػػرآ ،  مػػػاذا اػػػاؿ لػػػه؟ ر ػػػ ؿ مل لػػػ  نظػػػر ن ػػػد م ربػػػت ا                 

    ذت اؼبن لة ه ذت اؼبن لة؟  ذا الرف   ح  بيػ  مل و صػط ات، لفػ   ػ  د القػـ    الن مة(31و
 . ههان ا  ن صلٌن زلفلية ع  ر    مل وننبيا

ه، ونو ػػش ذ بػػ ا إىل  ػػا   البلػػر ابضبػػر، وهػػاف  رعػػ ف ينقػػدـ ف نػػدت و ػػ  علػػن  ر ػػ
  علن الللاؽ هبم،  أو ن مل إىل    ن:                      و اذا       الش راد(24و

 ال صا زلبلر؟
 ... لفن ا   و ة مل 

 !وعلن نبينا ن يف  الصالة والسالـ اليت ني د مل هبا    ن عليه
طريػق وطريػق ذبمػد ت اؼبيػات،   رب البلر م صات  انشق  يه إانا عشر طريقػا ، مػٌن هػ 

الشػػػػمهنع هللا يضر زغبػػػػرارة الشػػػػديدة  وهيػػػػك يفػػػػ ف طريقػػػػا  وطريقػػػػا ؟! اؼبيػػػػات ذبمػػػػد ت، و ػػػػل ط مل 
 ػػػ  ن ػػػبان يبسػػػا  يسػػػنطيح نف يبشػػػب عليػػػه .... !!!  و   ػػػت الطػػػٌن الػػػذي ا اػػػاع البلػػػر 

 !اإلنساف
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  ذت اؼب و ات اليت رنو ا:
                                يبسػػا  ي ػػين   ػػ ا  فا ػػا ، وليسػػت و لػػة  طػػه(77و
اي   فػ  عا لػة  شػت  ػ  طريػق، واػال ا:.. ا،  ح نف اػاع البلػر عبػارة عػ  و ػ   ي  في  ل  

 يفػرب م صػات البلػر    نلػت ن ا ػذ ا  !!   ن   نرل م يفنا ونريد نف نطمم  علػن م يفػنا
 م وينلػػادا ف  يمػػا ميػػن م، و ػػذت آايت مل فػػدراف الػػألي الػػيت ميػػن م،  أ ػػبل ا يػػروف م يفػػ

 ، ودبوػػرد خػػروف م  ػػ  البلػػر، واػػي ض مل  ،إ ػػالؾ  رعػػ ف وا  ػػه، ونف ينػػ ؿ البلػػر
 :و رع ف هاف عاؼبا  و ليس  ا  و فيما ، لف  ااؿ الن  الردوؼ الر يم 

ُ٘  ٜأَساَدٜأَساَد  إ٢َراإ٢َرا  }} ٤ً ُ٘اي ٤ً ِْٜفاَر  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي ِْٜفاَرإ٢ ٘ٔ  إ٢ ٜ٘ٔقَلا٥ٔ ٙٔو  ٜقَلا٥ٔ ٙٔوَٜٚقَذس٢ ٢ٟٚ  َطًَٜبَطًَٜب  َٜٚقَذس٢ ٢َٟٚر ٢ٍ   َر ٢ٍ اٞيُعٝكرٛ ِِو   اٞيُعٝكرٛ ُٗ ِِو ُعٝكرٜٛي ُٗ ِٓٔفرزَ   َذٖتر٢ َذٖتر٢   ُعٝكرٜٛي ِٓٔفرزَ ُٜ ُٜ  

ِِ ٢ٗ ِِٔفٝ ٢ٗ ُٙ  ٔفٝ ُٜٙقَلا٤َ ُٙ  ٜقَلا٤َ َُٜٙٚقَذَس {{  َٜٚقَذَس
3 

م د نف ين ذ القيفاد، يق ؿ: ني  هاف عقلب؟! ونيػ  هانػت مصػًني؟! إرادة  ػ  يقػ ؿ 
 للشبد ه   يف ف   ذة علن ه     ا ابه اف بنه و دت    ال   اؿ ؼبا يريد.

 !!! بد غًن عادي ن ؿ  رع ف  ح ننه ي رؼ نف  ذا 
ون ؿ خل ه ا  ه، و ح آخر رف  خرج    البلر    مين إ را ي  هاف آخر رفػ   زؿ 
ا البلر    اؼبصػريٌن  ػ  ن بػاع  رعػ ف،  يفػرب    ػن البلػر م صػات  غراػ ا هل ػم نصب ػ ف، 

  ومل يني   ػن م إ  فسػد  رعػ ف، بف مل اػاؿ  يػه:                             
          ف ف آية ؼب  م دؾ. ي نهنع هللا يضر(55و     

ا  عر نا ػػا وربققنػػا  ن ػػا ا عصػػر  الػػذي كبػػ   يػػه ا ف - ػػبلاف مل  -و ػػذت ا يػػة 
ػ    القػرف ال شػري ..السب ينيات  نوسط و  فػ د ا اؼبنلػك اؼبصػري،  بػدنوا   رعػ ف    ػن ؿب 

نر ػػله ل رنسػػا لن اعبػػه، والػػدهن ر الػػذي ن ػػرؼ عليػػه  يال ظػػ ف م ػػض النغػػًنات  يػػه،  قػػال ا،
ن لم، وؼبػاذا ن ػلم؟ و ػ  ي لصػه اػاؿ ؽبػم:  ػذا الرفػ  فسػمه فبلػ د دبلػان البلػر،  مػ  نيػ  

  نات؟!  قال ا: إنه  رع ف    ن الذي ااؿ  يه مل:                             
          ػػػرؼ نف  ػػذا  رعػػػ ف    ػػػن،  أ ػػلم الرفػػػ  عنػػػد ا رنل  ػػػذت ....  يػػ نهنع هللا يضر(55و  

 ا ية، وهاف  رنسيا  وعلن غًن دي  اإل الـ.
                                                           

 مر ر ب مل عن ما سند الش اب ع  ام  ع 4
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  أًصبف ثين اسشائيمأًصبف ثين اسشائيم
لفػػ   ػػ  د القػػػـ  الػػذي  رنوا  ػػػذت ا ايت و ػػ  غػػػرؽ  رعػػ ف وا  ػػػه، وعنػػد ا ذ ػػػ  

ف الػذي هل ػه نػ   يد     ن ؼبنافاة مل وفدوا ا  ػا  ي بػدوف اب ػناـ  قػال ا: لسػيد   ػارو 
 مل    ن ز ن ال ه  ي م إىل نف ي  د:

                                                  ابعراؼ(047و. 
  ا  ذا؟! وني   ذت ا ايت اليت رنينم  ا؟! وني   ذت اؼب و ات اليت رنينم  ا؟!

القػـ  وفلػ د م وه ػر م وهبنػارم، ونرػم اػ ـ    ي  نػ ف زهلل يبٌن لنا مل طبي ػة  ػ  د 
 .إ  اليال،   ما ظ رت ؽبم    ا ايت الفريبات 

ن ا  ؼب  ػن بف  رعػ ف ؼبػا ننبػأت اغبفمػاد ننػه  ػي رج رفػ    ػ   وهاف    م رف   هاف  س
 اليػد مػين مين إ را ي  و يف ف عليه وعلن يدت راية  لفه ن ر   نشٌن نف ي نشػ ا علػن هػ   

 إ را ي ، و ا الذي قب ن  يد     ن؟
 فلمػا نرادت نف   ر ػ ه ذبػرت  ػ   .... ورمطنػه حببػ ..... نف ن ه و ػ نه ا النػام ت، 

 .... اغبب  د  ر  ه و يف ه ا الصندوؽ ا البلر  رة  اثنية
 وػػػادت   فػػػة  ػػػديدة  قط ػػػت اغببػػػ ،  سػػػار الصػػػندوؽ ا البلػػػر  ػػػ  و ػػػ  إىل 

 ع ف وواك عندت،  رت   ا ميت  رع ف. اط  ميت  ر 
 :وليد آخر اري  له ر نه ن ه ا الغامة -

 يد  فربي  وفػاد مغ الػة لًن  ػ ه  ػ  اػدي ا هلمػا فػاع، إذا   مػ  الػذي  ونن ؿ مل 
ت؟  يد  فربي   !رز 

ت؟  رع ف -  !و   ن الفليم    الذي رز 
، اػػاؿ ؽبػػم:الػػذي رزت فربيػػ  م ػػد نف اػػال ا: اف ػػ  لنػػا إلػػه ه ػػ   ن  ن ػػن ه ... د القػػـ 

 :، وهانت  فمة إؽبية ي لمنا إاي ا رب  الربية...!!! لفم
 .   راـ، ي ن ق ا الذن ب وا اثـ ف   اُؿ فاد  

  ػػػم نانػػػاد  ػػػ ر م وهػػػاف غػػػد  م يػػػـ  عيػػػد عنػػػد م،  ػػػاذا ي  لػػػ ف؟ هػػػ  ا ػػػرنة  ػػػ  مػػػين 
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ش بلبسػػه غػػدا  ا ال يػػد، و ػػأعيدت إ ػػرا ي  ذ بػػت عبارهتػػا اؼبصػػرية واالػػت ؽبػػا: ن  نريػػد ذ بػػ
 لش  رة  اثنية، و ب أتخذت  ن ي نف     يدت ؽبا  رة  اثنية برا  سا رة.

 قػػاؿ ؽبػػم: ا نػػ ٍل زلػػذ   الػػذي صب نمػػ ت   فػػم هلػػه،  وػػادوا  وهيػػك يصػػنح الصػػنم؟
زلذ   الذي نخذوت و را ت    اؼبصريٌن، وو ػ ه ا النػار، و ػنح  نػه عوػال   صػن عا   ػ  

ا  ي  يػػأ ؽبػػم ننػػه ذ  ، وف ػػ   يػػه  نلػػات   ينػػة حبيػػث ننػػه إذا ربػػرؾ اؽبػػ اد يسػػم  ف لػػه  ػػ  الػػ
 الػػذ   الػػذي صب ػػ ت  ػػ   ػػراـ ذ ػػ  ا الػػذن ب وا اثـ،  ػػ  الػػذي عوػػ  ولػػه خ ػػ ار .... 

ت فربي ، ولذلش يق ؿ الرف  اغبفيم:      ذلش؟    ن السا ري والذي رز 
  فّٛضٝ اٌ ٞ رثَّهبٖ ججر٠هً وهبفر  فّٛضٝ اٌ ٞ رثَّهبٖ ججر٠هً وهبفر  

  

ٚٚ  ً ً  ِٛضٝ اٌ ٞ رثَّبٖ فرعهْٛ ِرضه   ِٛضٝ اٌ ٞ رثَّبٖ فرعهْٛ ِرضه

 ، نف اإلفنباد واإل ط اد    مل.لن رؼ اغبفمة اإلؽبية،  فمة رب الربية   
رفػػػح  ػػػػيد     ػػػن  ػػػػ   نافػػػػاة مل،   فػػػد  ػػػػذا ال  ػػػػح،  ػػػذ   إىل نخيػػػػه  ػػػػاروف 
ون سفه    رن ه و   غبينه، وهاف  ػيد     ػن  ػديدا ، واػاؿ لػه: اي  ػاروف  ػرهن  م  ػ  نٌن 

 !، نرفح  أفد م ه ارا  زهلل
  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ:                                                              

                     طه(53و : 
وهػػػاف  ػػػيد   ػػػاروف  فيمػػػا ، ر  ػػػ  أتي ننػػػت  ل لػػػش  نصػػػرؼ    ػػػمغ اب يفػػ  نننظػػػ

َب حبفيم ابنبياد،  ل   صر ؼ  صر ا  غػًن  ػذا،  مػ  اعبػا   نف يقنلػ ت، و ػ  اعبػا    ولذلش ظب 
نف يسون ت ويظل ا علن  ا  م عليػه وي ػادوت ن ػد ال ػداوة، لفنػه اػاؿ: ن ػرؾ اب ػر  ػ  أيي 
النػػ  الػػذي هل  ػػه مل، واػػد يفػػ ف   ػػه  ػػ  رعايػػة مل وعنايػػة مل  ػػا يػػرد مػػه  ػػ  د الشػػاردي  

 ، واد هاف.اعة مل لط
 ػيد     ػػن عػػن   م وعػػا ب م و   ػػم ل  ػػا   ػديد، د اػػاؿ ؽبػػم: اخنػػاروا  ػػب ٌن وا ػػدا  
 نفم ونذ   للمفػاف الػذي ن فػب  يػه مل ع وفػ  ون نػذر إىل مل  ػ  ال مػ  الشػنيح الػذي 

لػة،  قػال ا  وهػان ا إاػين عشػرة ابي !!    لنم ت و   الف ر زهلل وعبادة ال و   ػ  دوف مل 
اػػاؿ:  ػػ  هػػ  عا لػػة  ػػنة،  أ ػػبل ا إانػػٌن و ػػب ٌن،  قػػاؿ: ن  ن  ػػرت مسػػب ٌن،   هيػػك لبنػػار؟

 !ف يبقياف وؽبم    ابفر هما للبااٌنا إان
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رفػ   ... والأػاٌل   لميذت النوي  وخلي نه ا النب ة ي  ح م  نػ ف   الذي مقيا نبا نو   
  أله ا الصالح والن قن.

    ػػن ينػػافب مل و ػػم ظب ػػ ا الفػػالـ،  قػػال ا: -ظػػروا للي ػػ د وان -ف   ذ ػػ  السػػب 
                يػد و ػم همػا و ػ  م رهبػم ا لفب ن رؼ نف الي  د  نػذ ز ػ  م  النساد(024و

 !!!!القرآف ....
 ن ل لػػػػت ابرض و  ػػػػ ق ا و ػػػػا  ا،  قػػػػاؿ    ػػػػن: اي رب  ػػػػاذا ناػػػػ ؿ لبػػػػين ا ػػػػرا ي ، 

إلي م اغبياة    نفلب،      ربدث  ننة مٌن مػين إ ػرا ي ،  أ يػا م   أ ي م    نفلب، ور د  
إهرا ا  ؼب  ن      يقح ا  ػذت اؼب يفػلة الفبػًنة الػيت   رطػ ا  ي ػا  رػم يريػدوف نف  مل 

وـبال اهتم لسػيد     ػن يطػ ؿ ال اػت لػ  ربػدانا  ي ػا، لفػ  مل يريػد نف ف رة،  يروا مل 
احملمديػػة، و يفػػ  اغبيفػػرة احملمديػػة علػػن صبيػػح  ػػذت ابدايف السػػامقة الػػيت ي ر نػػا  يفػػ  اب ػػة 

 ونر   إلي ا النبيٌن واؼبر لٌن السامقٌن. نر ل ا مل 

  إٌ انذيٍ ػنذ اهلل اإلسالوإٌ انذيٍ ػنذ اهلل اإلسالو
 واال ا:     د القـ  ؼبا ن اا ا دع ا مل 

                         : 
 !و د  ي ين رف نا، ولذلش  م ليهنع هللا يضر إظب م الي  د

 ف إظب م النصارل، بف الدي  عند مل اإل الـ.و و  ا خر 
 يد     ن و يد  عيسػن وغػًن م  ػ  ذريػة  ػيد  إمػرا يم،  ػيد  إمػرا يم يقػ ؿ مل 

   يه لنا:                           وااؿ بمنا ه:  اغبي(77و                     
                                                       إذا  ، البقػػػػػػػػػػػػػػرة(045و

 ػػػػذت   الػػػػدي  اغبػػػػق عنػػػػد مل لفػػػػ  ابنبيػػػػاد  ػػػػ  اإل ػػػػالـ، ديػػػػ  وا ػػػػد، و ػػػػ  نيػػػػ  فػػػػادت
 :         اؼبسميات؟  م    ظب   ا، اال ا: 

، وخرفػػػ ا  ػػػ   سػػػمية واػػػال ا: نسػػػمب نن سػػػنا الي ػػػ د، ي ػػػين الػػػذي  رف ػػػ ا إىل مل 
 .إمرا يم و سمية الرب الفرَل 
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ف الػػػذي  اػػػال ا: إ  نصػػػارل،  ػػػم  ػػػ  اػػػال ا  ػػػذا، لفػػػ  مل مل يسػػػمي م هبػػػذا، و وا خػػػر 
 مل    آدـ إىل  يد  ر  ؿ مل إظبه اإل الـ.والدي  عند 

 ولفب ن رؼ  ن لة  ذت اب ة ننظر إىل هالـ مل وف اب مل ورد  مل:
                        : 

 :                ماذا ااؿ ؽبم مل؟ 
 ل  يف ف لفم إ  ال ذاب..... ي ين 

  سمحخ اهلل انٌاسؼخسمحخ اهلل انٌاسؼخ
           : 

 ...ف ن باع الن  الفرَل  يد  حل   ف الصادا  رضبيت لفم نننم اؼب  ن
 ..!!! ورضبة مل   يسنطيح ن د     ابولٌن و  ا خري  و   ا

 .. مياف    اب ادث النب ية لنص  إىل  بد    ادر او ننناوؿ  قط 
 :الصادؽ اؼبصدوؽ  بي  القل ب  يق ؿ 
َٛاُ   ََاََا  }} َُ َٛاُ ايٖظ َُ ََا  َٚاٜ٭ِسُ َٚاٜ٭ِسُ   ايٖظ ََاَٚ َٚ  ٖٔ ٢ٗ ٖٔٔفٝ ٢ٗ ٞٚ  ٔفٞٔفٞ  ٔفٝ ٞٚاٞيٝهِشٔط ًٜٜك١ٕ  إ٫٢إ٫٢  اٞيٝهِشٔط ًٜٜك١ٕٜنَر َٖا  ٜنَر َٖاٜأٞيٜكا ًٞل٣  ٜأٞيٜكا ًٞل٣َُ َُ   ٞ ٞ ٔفر   ٜأِس ٢ٜأِس ٢  ٔفر

ََا  ٜف٠ٕ٬وٜف٠ٕ٬و ََاَٚ َٚ  ٗٞ ٞٗاٞيٝهِشٔط ًٜٜك١ٕ  إ٫٢إ٫٢  اٞيَعِشؾ٢اٞيَعِشؾ٢  ٔفٞٔفٞ  اٞيٝهِشٔط ًٜٜك١ٕٜنَر ًٞل٣  َٖاَٖاٜأٞيٜكاٜأٞيٜكا  ٜنَر ًٞل٣َُ ََرا   ٜفر٠ٟ٬و ٜفر٠ٟ٬و   ٜأِس ٢ٜأِس ٢  ٔفٞٔفٞ  َُ ََرا َٚ ٞ   اٞيَعرِشؾُ اٞيَعرِشؾُ   َٚ ٞ ٔفر   ٔفر

َُا٤ٔ َُا٤ٔاٞي ًٜٜك١ٕ  إ٫٢إ٫٢  اٞي ًٜٜك١ٕٜنَر َٖا  ٜنَر َٖاٜأٞيٜكا ًٞل٣  ٜأٞيٜكا ًٞل٣َُ ََا  ٜف٠ٕ٬وٜف٠ٕ٬و  ٜأِس ٢ٜأِس ٢  ٔفٞٔفٞ  َُ ََاَٚ َُا٤ُ  َٚ َُا٤ُاٞي ًٜٜك١ٕ  إ٫٢إ٫٢  ايٚشٜح٢ايٚشٜح٢  ٔفٞٔفٞ  اٞي ًٜٜك١ٕٜنَر َٖا  ٜنَر َٖاٜأٞيٜكا ًٞل٣  ٜأٞيٜكا ًٞل٣َُ َُ  

ََا  ٜف٠ٕ٬وٜف٠ٕ٬و  ٜأِس ٢ٜأِس ٢  ٔفٞٔفٞ ََاَٚ ُُٔٝع  َٚ ُُٔٝعَج ٘ٔ   ٜقِبَلر١ٔ ٜقِبَلر١ٔ   ٔفٞٔفٞ  َرٔيٜوَرٔيٜو  َج ٤ًر ٘ٔ اي ٤ًر َٔ   َٜٚأِؿرَغشَ َٜٚأِؿرَغشَ   ٜناٞيَرٖبر١ٔو ٜناٞيَرٖبر١ٔو   إ٫٢إ٫٢    اي َٔ َٔر ٞ   اٞيَرٖبر١ٔ اٞيَرٖبر١ٔ   َٔر ٞ ٔفر   ٔفر

ِِ  ٜنٚفٜنٚف ِِٜأَذٔذٝن {{ٜأَذٔذٝن
4 

ال ػػػػرش والفر ػػػػب واعبنػػػػة والنػػػػار وعػػػػامل اؼب لػػػػش وعػػػػامل اؼبلفػػػػ ت وعػػػػامل اعبػػػػربوت وعػػػػامل 
وهػػ  عػػ امل اغبػػب الػػذي   يبػػ ت و ػػ ن ا  ػػ ة وا ػػدة  ػػ  ......  ال ظمػػ ت وعػػ امل الال ػػ ت
   ات اغبب الذي   يب ت:

                                                           
 ال ظمة لأل ب اٍل ع  نا ذر ق 3
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           ....: 
 : سح ه  ها نات مل

 .الظا رة والباطنة -

 .ال  ل ية والدني ية   -

 يقػػ ؿ  ػػل ات را ...... اػػدر  ػػذت الرضبػػة  برػػا  سػػح هػػ  ذلػػش، ويبػػٌن الر ػػ ؿ 
 و سليما ه عليه:

{{  ٌَ ٌََجَع ُ٘  َجَع ٤ً ُ٘اي ٤ً ١َُٜ  اي ١َُٜايٖشِذ ََِظٜو  ُجِض٤ٕوُجِض٤ٕو  َٔا١ٜ٥ََٔا١ٜ٥َ  ايٖشِذ ََِظٜوٜفٜأ ُٙ  ٜفٜأ َِٓذ ُٙٔع َِٓذ ٍَ  َٚٔتِظٔعنَيَٚٔتِظٔعنَي  ٔتِظَع١ٟٔتِظَع١ٟ  ٔع َِْض ٍََٜٚأ َِْض   اٜ٭ِس ٢اٜ٭ِس ٢  ٔفٞٔفٞ  َٜٚأ

ِٔ  َٚأذّذاوَٚأذّذاو  ُجِض٤ّاُجِض٤ّا ُٔ ِٜٔف ُٔ ُِ  اٞيُحِض٤ٔاٞيُحِض٤ٔ  َرٔيٜوَرٔيٜو  ٜف َُِتَتَشاَذ َٖا  ايٖذاٖب١ٝايٖذاٖب١ٝ  َتِشٜفَعَتِشٜفَع  َذٖت٢َذٖت٢  اٞيَخ٥ٔ٬ُلاٞيَخ٥ٔ٬ُل  َتَتَشاَذ َٖاَذأفَش ِٔ  َذأفَش َِٔع َٖا   َع َٖا َٜٚيرٔذ   َٜٚيرٔذ

١َٜٝ ١ََٜٝمِؼ ِٕ  َمِؼ ِٕٜأ ُ٘  ٜأ ـَٔٝب ُُ٘ت ـَٔٝب {{  ُت
5. 
 وا رواية نخرل:

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ٘ٔ  إ٢ ٤ً ٘ٔٔي ٤ً ١َُٕو  َٔا١ٜ٥ََٔا١ٜ٥َ  ٔي ١َُٕوَسِذ ٍَ  َسِذ َِْض ٍَٜأ َِْض َٗا  ٜأ ِٓ َٗأَ ِٓ َٔ  ١َُٟ ١ََُٟسِذ َٔ  َٚأذَذ٠َٟٚأذَذ٠ٟ  َسِذ ِٝ ََٔب ِٝ ٔٚو  َب ٔٚواٞئح ٢ِو  ِْع٢وِْع٢وَٚاإل٢َٚاإل٢  اٞئح َٗا٥ٔ ٢ِوَٚاٞيَب َٗا٥ٔ   َٚاٞيَب

ّٚو َٛا َٗ ّٚوَٚاٞي َٛا َٗ َٗا  َٚاٞي َٗاٜفٔب َٕو  ٜفٔب َٕوََٜتَعاٜطٝفٛ َٗا  ََٜتَعاٜطٝفٛ َٗاَٚٔب َٕ  َٚٔب ُُٛ َََٕٜتَشاَذ ُُٛ َٗا  ََٜتَشاَذ َٗاَٚٔب ُٛٔف  َٚٔب ُٛٔفَتِع َِٛذؽُ   َتِع َِٛذؽُ اٞير ًٜر٢   اٞير ًٜر٢ َع َٖاو   َع َٖاو َٜٚيرٔذ   َٜٚأٖمرشَ َٜٚأٖمرشَ   َٜٚيرٔذ

ُ٘ ٤ً ُ٘اي ٤ً ١َُٟ  َٚٔتِظٔعنَيَٚٔتِظٔعنَي  ٔتِظّعأتِظّعا  اي ١ََُٟسِذ ُِ  َسِذ َُِِٜشَذ َٗا  َِٜشَذ َٗأب ُٙ  ٔب ُٙٔعَباَد َّ  ٔعَباَد ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا {{  اٞئك
6. 

  ::ة مل،    ااؿ لن رؼ  دل   ة رضب

{{  ُ٘ ْٖ ُ٘إ٢ ْٖ ُِ  إ٢ َِٝشَذ ُِٜي َِٝشَذ َّ  ٜي ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ١َُٟ  اٞئك ١ََُٟسِذ ٍَ  َذٖت٢َذٖت٢  َسِذ َٚ ٜٛا ٍَََٜت َٚ ٜٛا َٗا  ََٜت َٗاٜي ًُٔٝع  ٜي ًُٔٝعإ٢ِب ِٕ  َسَجا٤ََسَجا٤َ  إ٢ِب ِٕٜأ ُ٘  ٜأ ـَٔٝب ُُٜ٘ ـَٔٝب ُٜ  }}
7 

 ا رواية نخرل:
ٙٔ  َْٞفٔظَْٞٞفٔظٞ  َٚاي٤ٔزَٟٚاي٤ٔزٟ  }} َٝٔذ ٙٔٔب َٝٔذ ٖٔ  ٔب ُِٝذٔمًٜ ٖٜٔي ُِٝذٔمًٜ ُ٘  ٜي ٤ً ُ٘اي ٤ً ١ٜٖٓ  اي ١ٜٖٓاٞيَح ٘ٔو  ٔفٞٔفٞ  اٞيٜفأجَشاٞيٜفأجَش  اٞيَح ٔٓ ٘ٔؤدٜ ٔٓ ََُل  ٔدٜ ََُلاٜ٭ِذ   ٘ٔو٘ٔؤََعَٝؼٔتََٔعَٝؼٔت  ٔفٞٔفٞ  اٜ٭ِذ

ٙٔ  َْٞفٔظَْٞٞفٔظٞ  َٚاي٤ٔزَٟٚاي٤ٔزٟ َٝٔذ ٙٔٔب َٝٔذ ٖٔ  ٔب ًٜ ُِٝذٔم ٖٜٔي ًٜ ُِٝذٔم ُ٘  ٜي ٤ً ُ٘اي ٤ً ١ٜٖٓ  اي ١ٜٖٓاٞيَح ّٓا  اٞيَح َٔ ّٓاَُِ٪ َٔ ُ٘   ٜقِذٜقِذ  َُِ٪ ُ٘ َََرَؼرِت ٖٓراُسو   َََرَؼرِت ٖٓراُسو اي ٟ   اي ٟ َٚاي٤رٔز ٞ   َٚاي٤رٔز ٞ َْٞفٔظر ٙٔ   َْٞفٔظر َٝرٔذ ٙٔ ٔب َٝرٔذ   ٔب

ٖٕ َِٝغٔفَش ٕٖٜي َِٝغٔفَش ُ٘  ٜي ٤ً ُ٘اي ٤ً َّ  اي ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ُٛٝش  ٫٫  ََِغٔفَش٠ََِٟغٔفَش٠ٟ  اٞئك ُٛٝشَتِخ ًٞٔب  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َتِخ ًٞٔبٜق ٟ   ٔبِؼش٣ؤبِؼش٣و  ٜق ٟ َٚاي٤رٔز ٞ   َٚاي٤رٔز ٞ َْٞفٔظر ٙٔ   َْٞفٔظر َٝرٔذ ٙٔ ٔب َٝرٔذ َِٝغٔفرشُ   ٔب َِٝغٔفرشُ ٜي   ٜي

                                                           
  ليان  سلم وام   باف ع  نا  ريرة ق 2
 ابرم ٌن ا  يف  الرضبة والراضبٌن  م  ط ل ف ع  نا  ريرة ق 2
 ابرم ٌن ا  يف  الرضبة والراضبٌن  م  ط ل ف ع  نا  ريرة ق 7
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٤ً ٤ًاي َّ  ُُ٘٘اي ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ٍُ  ََِغٔفَش٠ََِٟغٔفَش٠ٟ  اٞئك َٚ ٜٛا ٍََُٜت َٚ ٜٛا َٗا  ََٜت َٗاٜي ًُٔٝع  ٜي ًُٔٝعإ٢ِب ِٕ  َسَجا٤ََسَجا٤َ  إ٢ِب ِٕٜأ ُ٘  ٜأ ـَٔٝب ُُ٘ت ـَٔٝب {{  ُت
8 

  سمحخ اهلل أليخ ادلصغفَسمحخ اهلل أليخ ادلصغفَ
 وؼبا ن لت  ذت ا ية:

          : 
  رح إمليهنع هللا يضر وااؿ: ن   بد،  قاؿ رب ال  وسة: 
                       

  بفن إمليهنع هللا يضر، بف مل اد ر نف  ف ف:
                    : 

 صػػػط ات  ػػػل ات را  و اػػػد ر مل نف  فػػػ ف  ػػػذت الرضبػػػة ؽبػػػذت اب ػػػةغ ن ػػػة  بيػػػ  مل
 وورد ا  ب  ن وؽبا:و سليما ه عليه، 

نو ػػن ؼب  ػػن: إف  ػػمت نف ػػ  لػػش ابرض هل ػػا  سػػودا ،  ن صػػلُّ ا ا ني  نف مل 
 !  اُح و فدمت  يه، ونف لفم رب ظ ف الن راة،  يل ظ ا الصغًن والفبًن والذهر وابنأن

 ػػػم ؾبػػػادل ف  - ا الصػػػ ا ح  ػػػذ   إىل مػػػين إ ػػػرا ي  و ػػػاور م  قػػػال ا:   نصػػػلب إ 
 إ  هنامة  و  نريد نف كب ظ ا. واال ا: و  نقرن الن راة -و  اندوف و قط 

 : بٌن  مل مذلش  يف   ذت اب ة، ولذلش ااؿ  يفم ولفم 
ًٜٔت  }} ًٜٔتُجٔع َٞ  ُجٔع َٞٔي ُّٗٛساو  ََِظٔحّذاََِظٔحّذا  اٜ٭ِسُ اٜ٭ِسُ   ٔي ُّٗٛساوَٜٚط َُا  َٜٚط َٓ ِٜ َُاٜفٜأ َٓ ِٜ ِٔ  َسُج٬َسُج٬  ٜأِدَسٜىٜأِدَسٜى  ٜفٜأ َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ ـ٠ٝ٬ٖ  ٝأ ـ٠ٝ٬ٖاي {{  ٢٢َؿ٤ًَؿ٤ً  اي

9
 

 ل  فاُف  ل ا، خص  ية ؽبذت اب ة .....ا ن
بف  ػػذت  نلػػة إؽبيػػة مل يقبل ػػا  ػػ  د اباػػ اـ، واػػد ر مل نف  فػػ ف ب ػػة اإلهػػراـغ ن ػػة 

 اؼبصط ن عليه ن يف  الصالة ونمت السالـ.

                                                           
 وم الطرباٍل ع   ذي ة م  اليماف ق   7
  ن  النسا ب ع  فامر ق 5
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  يؼنَ اننيب األيييؼنَ اننيب األيي
 و ا الذي ي ر نا نف  ذا الفالـ ب ة ر  ؿ مل؟

  اػػػػػاؿ مل:                              وهلمػػػػػة اب ػػػػػب لػػػػػيهنع هللا يضر   نا ػػػػػا
هاف ي  لم ه ن ػاب الػ  ب الطريقػة الصػليلة   القرادة والفنامة  قط، بنه ابت نف ر  ؿ مل 

َٜر١ٝو   َٜرا َٜرا   }} للفنامة،  فاف يق ؿ ؼب اويػة: ٢ٚ َٜر١ٝو ََُعا ٢ٚ َٚا٠ٜو   ٜأٞيرل٢ ٜأٞيرل٢   ََُعا َٚا٠ٜو ايرٖذ ٢ِو   ََٚذرٚشفٔ ََٚذرٚشفٔ   ايرٖذ ًٜر ٢ِو اٞيٜك ًٜر ـُربٔ   اٞيٜك ِْ ـُربٔ َٚا ِْ   اٞيَبرا٤َ اٞيَبرا٤َ   َٚا

ُٛٚس  ٫َٚ٫َٚ  ايٚظنَيوايٚظنَيو  َٜٚفٚشم٢َٜٚفٚشم٢ ُٛٚسُتٜك َِو  ُتٜك ُٝٔ َِواٞي ُٝٔ ٢ٔ  اٞي ٢ََٔٚذٚظ َ٘و  ََٚذٚظ ٤ً َ٘واي ٤ً َٔرذٚ   اي َٔرذٚ َٚ َٚ   َٔ َُ َٔ ايرٖشِذ َُ ٛٚدٔ   ايرٖشِذ ٛٚدٔ ََٚجر َِ   ََٚجر َِ ايرٖشٔذٝ {{  ايرٖشٔذٝ
وؼبػا  ، 10

 اػ ػػَرْي ُ    ْشػػرسهسب  ػػحا   ػػلان اغبديبيػػة ون ػػر  ػػيد  علػػب نف يفنػػ  وايقػػة الص ػػلان،  هػػاف 
نَػ  مْ  َهَن َ  ٘ٔ  َؿاٜيَحَؿاٜيَح  َاَا  ََٖزاََٖزا  }}: هناز   مَػيػْ ٘ٔعًٝ ٍُسطسط  حمُْذحمُْذ  عًٝ ٍُٛ َٓا  يٛيٛ: : قاٝيٛاقاٝيٛا  وواهللاهلل  ٛ ُِ ًٔ َٓاَع ُِ ًٔ َْٜٓو  َع َْٜٓوٜأ ٍُ  ٜأ ٍُسطٛ   سطٛ

ِِ  اهللاهلل ِِٜي ًٜٞوو  ٜي ًٜٞووُْٜكأت ٍَ  ُْٜكأت ٍَقا َٞ: : قا ًٔ َٞٔيَع ًٔ ُ٘و: : ٔيَع َُِر ُ٘وا َُِر ُٙ  فٜأَب٢وفٜأَب٢و  ا ََُرا ُٜٙف ََُرا ٍُ  ٜف ٍُسطٛ ٙٔ    اهللاهلل  سطٛ ٙٔبٝٔذ   ََٖزاََٖزا: : )ع٢ً )ع٢ً   َٜٚنَتَبَٜٚنَتَب  بٝٔذ

٘ٔ  َؿاٜيَحَؿاٜيَح  َاَا ٘ٔعًٝ ُٔ  حمُُذحمُُذ  عًٝ ُٔب أَا إٕ يو َثًٗا طتأتٝٗا أَا إٕ يو َثًٗا طتأتٝٗا   }}ااؿ ل لب  ، وورد ننه {{  اهللاهلل  عبٔذعبٔذ  ب

{{  ٚأْررررررررت َلرررررررررٛش ٚأْررررررررت َلرررررررررٛش 
 ،  ػػػػػػػػ ؼ أي يػػػػػػػػش  أػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػذا و ػػػػػػػػنوي ، واػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػدث ، نل00

ِٜررُت  }} :و ػػا نهأػػر اب اديػػث ا ذلػػش، يقػػ ؿ  ِٜررُتَسٜأ ًٜرر١ٜ  َسٜأ ِٝ ًٜرر١ٜٜي ِٝ َٟ  ٜي َٟٝأِطررش٢ ًٜرر٢  ََٞهُتررْٛبََٞهُتررْٛب  ٔبررٞٔبررٞ  ٝأِطررش٢ ًٜرر٢َع   َبررأبَبررأب  َع

١ٖٔٓ ١ٖٔٓاٞيَح ـَٖذٜق١ٝ: : اٞيَح ـَٖذٜق١ٝاي َٗراو   ٔبَعِؼرش٢ ٔبَعِؼرش٢   اي ََِثأي َٗراو ٜأ ََِثأي َٝر١ٜ   َٚاٞيٜكرِش ُ َٚاٞيٜكرِش ُ   ٜأ ْٔ َُا َٝر١ٜ ٔبَث ْٔ َُا ًٞرتُ   َعَؼرَشو َعَؼرَشو   ٔبَث ًٞرتُ ٝق ٌُو   َٜرا َٜرا : : ٝق ٌُو ٔجِبش٢ٜر ٍُ   ََرا ََرا   ٔجِبش٢ٜر ٍُ َبرا   َبرا

ٌُ  اٞيٜكرررِش ٢اٞيٜكرررِش ٢ ٌُٜأٞفَلررر َٔ  ٜأٞفَلررر ََٔٔررر ـٖرررَذٜق١ٔ؟  َٔررر ـٖرررَذٜق١ٔ؟اي ٍَ  اي ٍَٜفٜكرررا ٕٖ: : ٜفٜكرررا ٕٖإ٢ ٌَ  إ٢ ٌَايٖظرررا٥ٔ ٍُ  ايٖظرررا٥ٔ ٍَُِٜظرررٜأ ُٙو  َِٜظرررٜأ ِٓرررَذ ُٙوَٚٔع ِٓرررَذ ُُِظرررَتٞكش٢ُ   َٚٔع ُُِظرررَتٞكش٢ُ َٚاٞي   ٫٫  َٚاٞي

ِٔ  إ٫٢إ٫٢  َِٜظَتٞكش٢ُ َِٜظَتٞكش٢ُ  َِٔٔ {{َذاَج١ٕ َذاَج١ٕ   َٔ
وؼبا ن ؿ اب ٌن فربي  عليه ا مداية ال  ب وااؿ له: وااػرن( ، 12

  ااؿ:  ا ن  مقار ، ااؿ:                          ق(ال ل0و. 
  ما   ىن الن  اب ب؟

 :اب ب ي ين اب   الذي   ر ع  نه صبيح ابنبياد واؼبر لٌن
الػػػذي نخػػػذ مل علػػػي م   ػػػرُّ ر ػػػا هتم، و ػػػ    صػػػدر ننػػػ ار م، و ػػػ   و ػػػ  

 نف ي  ن ا مه وينب  ت:نصب ٌن ال  د 
                                                          

                                                           
 ندب اإل الد وا  نمالد  م  السم اٍل ع    اوية ق 01

11
 عه علقمة. الحديثان أخرجهما اإلمام الىسائً فً سىىه الكبري األول عه البراء والثاوً قىله لعلً  
 نهنع هللا يضر ق  وم الطرباٍل ع  ن 05
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                                                    عمراف(آؿ 70و. 

 : ذا ال  د م د م أنه و فلي ه زلر الة ولذلش فد د مل 
 أ يا م م ػد   ػاران م اغبيػاة الػدنيا، وصب  ػم لػه ا ميػت اؼبقػدس، و نػاؾ نخػذ اب ػٌن 

، إف   صػلن هبػم مل  ػ وس هبػم  أنػت اإل ػاـ ؽبػم ... وااؿ  قدـ اي ر  ؿ  ميد ر  ؿ مل 
و هانػت الصػالة  ػب الػدعاد حبسػ  اللغػة، اؼب ػم نف الػذي هانت الصالة علن  لػة إمػرا يم، ن
، وفػػدد ؽبػػم ال  ػػد الػػذي نخػػذت علػػي م مل ا يػػـ  اؼبيأػػاؽ ن   ػػم ا الصػػالة  ػػ  ر ػػ ؿ مل 

 م د  فلي ه زلر الة  ل ات را و سليما ه عليه.
             : 

 ػػ  واؼبصػػدر الػػذي   ر عػػت  نػػه صبيػػح اب ػػ ؿ، الل ػػم  ػػ  و ػػلم إذا  اب ػػب ي ػػين اب
 :وزرؾ علن اب   الذي   رعت  نه صبيح اب  ؿ

، ومل يفػػ   ن ػػا هػػ  الق ػػرل ا اعب يػػرةوهمػػا يق لػػ ف:  فػػة نـ القػػرل، برػػا الػػيت نب ػػت 
رل الػيت  ناؾ ارية ا اعب يػرة ال رميػة ابل ػا، لفػ  البدايػة  فػة و ن ػا نشػأت ونب ػت صبيػح الق ػ

   ؽبا  س ميت    نف  ذلش  ـ الق رل.
                : 

وانظػػر إىل عظمػػة  ػػذا النػػ  الفػػرَل، أي ػػر م زؼب ػػروؼ وين ػػا م عػػ  اؼبنفػػر،  ػػ  الػػذي 
الـ، والنػ  الػذي نر ػله مل ، بنه هما   لمػ ف نف الػدي  عنػد مل اإل ػأي ر م؟ ر  ؿ مل 

  زإل الـ    نبينا اؼبصط ن. 
 وه  الر   الذي  ن ر ل ا ابله ن از  ع   يفر ه ا إمالغ ر النه و بلي  دع  ه:

  اٌرضهههههههههً ِهههههههههٓ لجهههههههههً اٌحج١هههههههههت دمحماٌرضهههههههههً ِهههههههههٓ لجهههههههههً اٌحج١هههههههههت دمحم

  

  ٔٛاثهههههههههٗ ٚ٘هههههههههٛ اٌحج١هههههههههت اٌٙهههههههههبدٞٔٛاثهههههههههٗ ٚ٘هههههههههٛ اٌحج١هههههههههت اٌٙهههههههههبدٞ

  ِٛضهههههٝ ٚع١طهههههٝ ٚاٌم١ٍهههههً ٚغ١هههههرُِ٘ٛضهههههٝ ٚع١طهههههٝ ٚاٌم١ٍهههههً ٚغ١هههههرُ٘  

  

  ٠رجههههههههههْٛ ِٕههههههههههٗ ٔ ههههههههههرح  ثههههههههههٛدادِ ٠رجههههههههههْٛ ِٕههههههههههٗ ٔ ههههههههههرح  ثههههههههههٛدادِ 

  ٌّحّههههههههههد  ٌّحّههههههههههد  رغجههههههههههٛا ٠ىٛٔههههههههههٛا أِههههههههههخ  رغجههههههههههٛا ٠ىٛٔههههههههههٛا أِههههههههههخ    

  

  ٚثحجهههههههههههٗ فهههههههههههبزٚا ثىهههههههههههً ِهههههههههههرادِ ٚثحجهههههههههههٗ فهههههههههههبزٚا ثىهههههههههههً ِهههههههههههرادِ 
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ََُٛط٢  }} ََُٛط٢طٝذْا  ُٖا  طٝذْا  ُٖاٜي ٍَ  ٜي ٍَََْض َِٛسا٠ٔ  ََْض َِٛسا٠ٔٔبايٖت َٖاو  ٔبايٖت َٖاوٜقَشٜأ ََٛجَذ  ٜقَشٜأ ََٛجَذٜف َٗا  ٜف َٗأفٝ ٙٔ  ٔرٞنَشٔرٞنَش  ٔفٝ َٖٙٔٔز ١َٖٔو  َٖٔز ١َٖٔواٝ٭ ٍَ  اٝ٭ ٍََٜٚقا : : َٜٚقا

َٛاح٢  ٔفٞٔفٞ  ٜأٔجُذٜأٔجُذ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ ُِ  ٝأ ُُِٖ ُٖ  َٕ َٕاٯٔمُشٚ َٕو  اٯٔمُشٚ َٕوايٖظأبٝكٛ َٗا  ايٖظأبٝكٛ ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ ٍَ  ٝأ ٍَٜقا ًٜٞو: : ٜقا ًٜٞؤت   ٔت

ََُذ  ١َٖٝ١َٖٝأٝٝأ ََُذٜأِذ ٍَ  ٜأِذ ٍَٜقا َٛاح٢  ٔفٞٔفٞ  ٜأٔجُذٜأٔجُذ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ ُِ  ٝأ ُُِٖ ُٖ  َٕ َٕايٖؼأفُعٛ َُِؼٝفُٛع  ايٖؼأفُعٛ َُِؼٝفُٛعاٞي ِِو  اٞي ُٗ ِِوٜي ُٗ   ٜي

َٗا ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ ٍَ  ٝأ ٍَٜقا ًٜٞو: : ٜقا ًٜٞؤت ١َٖٝ  ٔت ١َٖٝٝأ ََُذ  ٝأ ََُذٜأِذ ٍَ  ٜأِذ ٍَٜقا َٛاح٢  ٔفٞٔفٞ  ٜأٔجُذٜأٔجُذ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ ُِ  ٝأ ُُِٖ ُٖ  

َٕ ُُِظَتٔحُٝبٛ َٕاٞي ُُِظَتٔحُٝبٛ ُُِظَتَح  اٞي ُُِظَتَحَٚاٞي ِِو  اُباُبَٚاٞي ُٗ ِِوٜي ُٗ َٗا  ٜي ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ ٍَ  ٝأ ٍَٜقا ًٜٞو: : ٜقا ًٜٞؤت ١َٖٝ  ٔت ١َٖٝٝأ ََُذ  ٝأ ََُذٜأِذ ٍَ  ٜأِذ ٍَٜقا   َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا

َٛاح٢  ٔفٞٔفٞ  ٜأٔجُذٜأٔجُذ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ ِِ  ٝأ ُٗ َْأجًٝٝ ِِٜأ ُٗ َْأجًٝٝ ِِ  ٔفٞٔفٞ  ٜأ ٖٔ ُِِؿُذٚس٢ ٖٔ ُ٘  ُؿُذٚس٢ َُٜ٘ٞكَش٤َُْٚ ّٖٔشاو  َٜٞكَش٤َُْٚ ّٖٔشاوٜظا َٗا  ٜظا ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ ٍَ  ٝأ ٍَٜقا : : ٜقا

ًٜٞو ًٜٞؤت ١َٖٝ  ٔت ١َٖٝٝأ ََُذ  ٝأ ََُذٜأِذ ٍَ  ٜأِذ ٍَٜقا َٛاح٢  ٔفٞٔفٞ  ٜأٔجُذٜأٔجُذ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ َٕ  ٝأ ََٕٜٞأٝنًٝٛ ٤َِٞو  َٜٞأٝنًٝٛ ٤َِٞواٞيٜف َٗا  اٞيٜف ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ   ٝأ

ٍَ ٍَٜقا ًٜٞو: : ٜقا ًٜٞؤت ١َٖٝ  ٔت ١َٖٝٝأ ََُذ  ٝأ ََُذٜأِذ ٍَ  ٜأِذ ٍَٜقا َٛاح٢  ٔفٞٔفٞ  ٜأٔجُذٜأٔجُذ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ َٕ  ٝأ ًٛٝ ََِٕٜحَع ًٛٝ ـَٖذٜق١ٜ  َِٜحَع ـَٖذٜق١ٜاي   ٔفٞٔفٞ  اي

ِِ ٢ٗ ْٔٛٝٛ ُِِب ٢ٗ ْٔٛٝٛ َٕ  ُب ُِٝ٪َجُشٚ َٕٜف ُِٝ٪َجُشٚ َٗاو  ٜف ِٝ ًٜ َٗاوَع ِٝ ًٜ َٗا  َع ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ ًٜٞو: : ٍٍََٜقاٜقا  ٝأ ًٜٞؤت ١َٖٝ  ٔت ١َٖٝٝأ ََُذ  ٝأ ََُذٜأِذ ٍَ  ٜأِذ ٍَٜقا   ٜأٔجُذٜأٔجُذ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا

َٛاح٢  ٔفٞٔفٞ َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ ِٖ  إ٢َراإ٢َرا  ٝأ َِٖٖ َٖ  ِِ ُٖ ِِٜأَذُذ ُٖ ١َٕٓ  ٜأَذُذ ١َٕٓٔبَرَظ ِِ  ٔبَرَظ ًٜ ِِٜف ًٜ َٗا  ٜف ًٞ َُ َٗاَِٜع ًٞ َُ ُ٘  ٝنٔتَبِتٝنٔتَبِت  َِٜع ُٜ٘ي ١َٟٓ  ٜي ١ََٟٓذَظ ِٕ  َٚأذَذ٠ٟوَٚأذَذ٠ٟو  َذَظ َِٕٚإ٢   َٚإ٢

َٗا ًٜ ُٔ َٗاَع ًٜ ُٔ ُ٘  ٝنٔتَبِتٝنٔتَبِت  َع ُٜ٘ي َٓإ و  َعِؼَشَعِؼَش  ٜي َٓإ وَذَظ َٗا  َذَظ ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ ٍَ  ٝأ ٍَٜقا ًٜٞو: : ٜقا ًٜٞؤت ١َٖٝ  ٔت ١َٖٝٝأ ََُذ  ٝأ ََُذٜأِذ ٍَ  ٜأِذ ٍَٜقا   َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا

َٛاح٢  ٔفٞٔفٞ  ٜأٔجُذٜأٔجُذ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ ِٖ  إ٢َراإ٢َرا  ٝأ َِٖٖ َٖ  ِِ ُٖ ِِٜأَذُذ ُٖ ١ٕ٦َٚٝ  ٜأَذُذ ١ٕ٦َٚٝٔبَظ ِِ  ٔبَظ ِِٜي َٗا  ٜي ًٞ َُ َٗاَِٜع ًٞ َُ ِِ  َِٜع ِِٜي ٘ٔ  ُتٞهَتِبُتٞهَتِب  ٜي ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ   َذٖت٢َذٖت٢  َع

َٗاو ًٜ َُ َٗاوَِٜع ًٜ َُ ِٕ  َِٜع ِٕٜفإ٢ َٗا  ٜفإ٢ ًٜ ُٔ َٗاَع ًٜ ُٔ ٘ٔ  ٝنٔتَبِتٝنٔتَبِت  َع ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ١ٟ٦َٚٝ  َع ١ٟ٦ََٚٝط َٗا  َٚأذَذ٠ٟوَٚأذَذ٠ٟو  َط ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ ٍَ  ٝأ ٍَٜقا ١َٖٝ  ًٜٞوًٜٞوتٔٔت: : ٜقا ١َٖٝٝأ ََُذ  ٝأ ََُذٜأِذ   ٜأِذ

ٍَ ٍَٜقا َٛاح٢  ٔفٞٔفٞ  ٜأٔجُذٜأٔجُذ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ َٕ  ٝأ ِٛ َُِٕٜ٪َت ِٛ َِ  ُِٜ٪َت ًٞ َِاٞئع ًٞ ٍَ  اٞئع ٖٚ ٍَاٜ٭ ٖٚ َٕ  َٚاٯٔمَشوَٚاٯٔمَشو  اٜ٭ ًٛٝ َٝٞكُت َٕٜف ًٛٝ َٝٞكُت َٕ  ٜف َٕٝقُشٚ   ٝقُشٚ

َُٔظَٝح  ايٖل٬ٜي١ٔايٖل٬ٜي١ٔ َُٔظَٝحاٞي ٍَو  اٞي ٍَوايٖذٖجا َٗا  ايٖذٖجا ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ ٍَ  ٝأ ٍَٜقا ًٜٞو: : ٜقا ًٜٞؤت ١َٖٝ  ٔت ١َٖٝٝأ ََُذ  ٝأ ََُذٜأِذ ٍَ  ٜأِذ ٍَٜقا ٓٔٞاِجَعاِجَع  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا ًٞٞٔٓ ًٞ  

ِٔ َِٔٔ َٔ  ١َٖٔ ١َٖٔٝأ ََُذ  ٝأ ََُذٜأِذ َٞ  ٜأِذ ٔٛ َٜٞفٝأِع ٔٛ َِٓذ  ٜفٝأِع َِٓذٔع ٢ٔو  َرٔيٜوَرٔيٜو  ٔع ِٝ ًَٜت ـِ ٢ٔوَم ِٝ ًَٜت ـِ ٍَ  َم ٍَٜفٜكا ُِٝتٜو  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  ََُٛط٢ََُٛط٢  َٜاَٜا: : ٜفٜكا ٜٜٛف ُِٝتٜواِؿ ٜٜٛف ٖٓاغ٢  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اِؿ ٖٓاغ٢اي   اي

َٔٞ  ٔبش٢َطا٫ٔتٞٔبش٢َطا٫ٔتٞ ََٔٞٚٔبٜه٬ ُِٝتٜو  ََاََا  ٜفُخِزٜفُخِز  َٚٔبٜه٬ ُِٝتٜوآَت ِٔ  آَت َِٔٚٝن َٔ  َٚٝن ََٔٔ َٔو  َٔ َٔوايٖؼأنش٢ٜ ٍَ  ايٖؼأنش٢ٜ ٍَٜفٜكا {{  َسٚبَسٚب  َسٔكُٝتَسٔكُٝت: : ٜفٜكا
1313

  

 -همػا الػت   -، ولػذلش  ػ  ن ػة ر ػ ؿ مل نلقن ابل اح وطل   ػ  مل نف يفػ ف 
 .فدد مل ؽبم ال  د ليف ن ا ن باعا  له 

                        
                 : 

                                                           
  ديث نا ن يم ع  نا  ريرة ق 04
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ا عػػامل اغبقيقػػة  ػػ  الػػذي أي ػػر م زؼب ػػروؼ، و ػػ  الػػذي ين ػػا م عػػ    ر ػػ ؿ مل 
روـس علي م اػببا ث، وييفػح عػن م إ ػر م وابغػالؿ الػيت هانػت  اؼبنفر، ووب   ؽبم الطيبات، ووب 

 غ ل ػم  نػد م عػادات ػ  علػن ن نػه،  قػد هػاف الي ػ د ع علي م، هػ   ػذت اب ػياد نلغا  ػا 
ال مػػد نف يقػػرض    ػػح  أ ػػاب البػػ ؿ ايامػػه  ػػهػػاف الرفػػ   ػػن م إذا  بػػ  ؿ و  ػػ ؽ  رهػػاهتم:  

 !!! س ا  يقط ه وير يه فانبا  ووبراه ...الب ؿ    اؼبالمهنع هللا يضر اليت يلب
 زلغ س .  اهن ينا وه ا  الن  

 ينػاـ    ػاوهاف الرف   ن م إذا  ا ت ا را ه   ي اهل ػا و  يشػارهبا و  هبالسػ ا و  
 !!!، هان ا ا  ذا اإلد نو ا  ذت ابغالؿ اليت غلُّ ا نن س م هباىف  راش وا د ...

 :وف    ذت اب ة هما ااؿ  لف  و   ا ر  ؿ مل 
َٖٔتٞ  }} َٖٔتٞٝأ ٙٔ  ٝأ َٖٙٔٔز ٠١َٖ  َٖٔز ٠١َٖٝأ ٠١ََ   ٝأ ٠١ََ ََِشُذٛ {{ََِشُذٛ

14 
 ن ة هل ا  را م، وهل ا و د ، وهل ا لٌن، وهل ا   روؼ، وهل ا خًن  ومرهة.

  ادلفهسنيادلفهسنيأًصبف أًصبف 
                            

    : 
ا  ػػذت ا يػػة ا  ػػا   رػػم  ػػم اؼب للػػ ف، وال ػػالح ي ػػين النوػػاح ابعظػػم  و ػػك مل 

نوػاح لػيهنع هللا يضر م ػدت خسػارة و  م ػدت مػ ار، بف اإلنسػاف م ػدت  ػيف ف ا يـ  لقاد مل، و ػذا ال
مل  بػارؾ و  ػاىل علػي م  اعبنة  ح ابمرار ا ف ار النػ  اؼب نػار و ػح ن ػلامه ابخيػار ر ػ اف

هلنػػا حبمػػد مل ينمػػىن  اغبصػ ؿ علػػن  ػػذا اؼبقػػاـ،  مػا اؼب ػػاـ الػػيت إذا عمل ػػا اإلنسػػاف نصب ػٌن، و 
 نرمح   اـ نعطا  لنا مل:.....  ف    اؼب للٌن؟ها   ح  يفرة الن  

                        د؟      
            :ف ولفب يفػ ف ال ا ػد  نػا  ػ  اؼب للػٌن،  يلػـ  عليػه ن

 .ي م  هبذت ابرمح اليت ذهر ا رب ال اؼبٌن 
                                                           

  ن  نا داود و سند نضبد ع  عبد مل م  ايهنع هللا يضر ق 03
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  صيبدح اإلميبٌصيبدح اإلميبٌ
 نو  : اإليباف مه: نليهنع هللا يضر هلنا    ن ف؟

  ىباطبنػػػػػػا صباعػػػػػػة اؼبػػػػػػ  نٌن  يقػػػػػػ ؿ:  لفػػػػػػ  قبػػػػػػد مل                         
   ؼبػػػػػاذا؟ بف اإليبػػػػػاف درفػػػػػات، ويقػػػػػ ؿ مل ا اؼبػػػػػ  نٌن: النسػػػػػاد(042و               
قػػ  ؽبػػم درفػػات، ولفػػن م  ػػم الػػدرفات . ون  نسبػػين نف   ق ػػ ا هنػػاب مل،  لػػم ي آؿ عمػػراف(024و

واإليبػػػػاف حببيػػػػ  مل و صػػػػط ات  ػػػػ  الػػػػذي يطلبػػػػه  نػػػػا مل، و ػػػػ  الػػػػذي ن ػػػػار إليػػػػه اغببيػػػػ  
ُُٜٔررُٜرر  ٫٫  }} اؼبصػػط ن، واػػاؿ لنػػا ا خطامػػه اؼببا ػػر  ػػل ات را و سػػليما ه عليػػه: َٔ ٪ُِٔ َٔ ٪ِ  ِِ ِِٜأَذررُذٝن   ٜأَذررُذٝن

َٕ  َذٖت٢َذٖت٢ َٕٜأٝنٛ ٘ٔ  ٜأَذٖبٜأَذٖب  ٜأٝنٛ ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ ِٔ  إ٢ٜي َِٔٔ َٔ  ٔٙ َٙٔٚأئذ ٙٔ  َٚأئذ َٜٚئذ َٚٔٙ َٜٚئذ ٖٓاغ٢  َٚ ٖٓاغ٢َٚاي َُٔعنَي  َٚاي َُٔعنَيٜأِج {{  ٜأِج
15

 

و ػػذا  ػػ  اإليبػػاف اؼبطلػػ ب،  يفػػ ف ن ػػ   إىل  ػػ  هػػ   ػػبد، و ػػا الرب ػػاف علػػن  ػػذا 
ن سػػب  اإليبػػاف ا  ػػذا الفػػ ف؟ نف  فػػ ف  ػػننه وال مػػ  هبػػا و ػػري نه وإاا ن ػػا ن ػػ  إىل  ػػ 

  اإليبػػاف  رصبنػػه ا عصػػر  السػػنة والشػػري ة، ولػػذلش اػػاؿ ايل وولػػدي والنػػاس نصب ػػٌن، و ػػ
ِٔ  }}  بشرا  ؼب  سبس ش زلسنة ا  ذا ال  اف: ََِٔ َُٖظٜو  ََ َُٖظٜوَت ٖٓٔتٞ  َت ٖٓٔتٞٔبُظ َِٓذ  ٔبُظ َِٓذٔع ٞ   ٜفَظرادٔ ٜفَظرادٔ   ٔع َٖٔتر ٞ ٝأ َٖٔتر ُ٘   ٝأ ًٜر ُ٘ ٜف ًٜر   ٜأِجرشُ ٜأِجرشُ   ٜف

٢ٕٗٝذ  َٔا١ٔ٥ََٔا١ٔ٥َ ٢ٕٗٝذَػ {{  َػ
   يسػ ر  نػه، بنه يسنمسش زلسنة و  يريد نف ين   ح عن ا، وهبد ...  16

و   يسن    مه، و   وبارمه، لفنه   ي بأ مذلش هله بنه يريػد نف يبلػ  الدرفػة الق صػ ل  ػ  
  }} هػذلش:  و   وفد  نة ن اهتا ن ػ  البػدع ووبيي ػا، يقػ ؿ  يػه ، اإليباف زلن  ال د ف 

ِٔ ََِٔ َٝا  ََ َٝاٜأِذ ١ٟٖٓ  ٜأِذ ١ُٟٖٓط ِٔ  ُط َِٔٔ ٖٓٔتٞ  َٔ ٖٓٔتُٞط ََٔٝتِت  ٜقِذٜقِذ  ُط ََٔٝتِتٝأ ٕٖ  َبِعٔذَٟبِعٔذٟ  ٝأ ٕٖٜفإ٢ ُ٘  ٜفإ٢ ُٜ٘ي َٔ  ٜي ََٔٔ ٌَ  اٜ٭ِجش٢اٜ٭ِجش٢  َٔ ٌََِٔث ِٔ  َِٔث ََِٔ ََ  ٌَ ُٔ ٌََع ُٔ َٗا  َع َٗأب ِٔ  ٔب َِٔٔ ِٝش٢  َٔ ِٝش٢ٜل   ٜل

ِٕ ِٕٜأ ِٓٝكَف  ٜأ ِٓٝكَفَٜ َٜ  ِٔ َِٔٔ َٔ  ِِ ٖٔ ِِٝأُجٛس٢ ٖٔ ٦ِّٝا   ٝأُجٛس٢ ٦ِّٝا َػ {{َػ
 نبلث ع  السن  وكبيي ا وننمسش هبا:  17

  ٌطهههههٕزٗ فبخضهههههع ٚوهههههٓ ِطزّطهههههىب  ٌطهههههٕزٗ فبخضهههههع ٚوهههههٓ ِطزّطهههههىب  

  

  ٚ ههبعر فحصههٓ اٌشههرع ثههبة اٌطههالِخِ ٚ ههبعر فحصههٓ اٌشههرع ثههبة اٌطههالِخِ 

  عٍههٝ اٌجّههر لههف إْ أٚلفزههه رٛ ههعب  عٍههٝ اٌجّههر لههف إْ أٚلفزههه رٛ ههعب    

  

  ٠ىههههٓ ٌههههه ثههههردا  ثههههً ضههههالِب  ثر ّههههخ٠ىههههٓ ٌههههه ثههههردا  ثههههً ضههههالِب  ثر ّههههخ

ع  السنة طر ة عٌن و  نا ، وإايؾ نف  سنصغر  يما  و قػ ؿ لػيهنع هللا يضر   مػا   إايؾ نف سبي   
إ بػػاع السػػنة ا  ػػذا اب ػػر، اػػد يفػػ ف  ػػذا الشػػبد ا نظػػرؾ لػػيهنع هللا يضر   مػػا  لفنػػه  يػػه ر ػػا مل، 
وـببػػ د  ربنػػه عطػػادات مل، ولػػذلش هػػاف الصػػاغب ف يق لػػ ف: وو   سنصػػغر  ػػ  الػػذن ب ذنبػػا  

                                                           
 الب اري و سلم ع  ننهنع هللا يضر ق 02
 ال  د الفبًن للبي قب ع  ام  عباس ر ب مل عن ما 02
 فا ح الرت ب وام   افة ع  عبد مل م  ع ؼ ق 07
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و   سنصػغر  ػ  الطاعػات طاعػة   سػب نف يفػ ف ر ػا  يػه،    سن نف يفػ  غيفػ  مل 
النػػاس ا  ػػذا ال  ػػاف  نسػػا   زلسػػنة، ولػػيهنع هللا يضر   ػػىن ذلػػش النشػػدد، السػػنة  ي ػػا((...  مل 

ال  طية اليت فاد هبا خًن الربية، بف  يد  ر ػ ؿ مل مل يفػ  عنػدت  شػدد نمػدا ، هػاف ي شػدد 
ر علن غًنت ويق ؿ ؽبم: َٓفُِّشٚا  ٫َٚ٫َٚ  ََٚبٚؼُشٚاََٚبٚؼُشٚا  ُتَعٚظُشٚاوُتَعٚظُشٚاو  ٫َٚ٫َٚ  َٜٚظُشٚاَٜٚظُشٚا  }} علن ن سه، وهاف ي يسوس َٓفُِّشٚاُت   ُت

}}
ولػػذلش دا مػػا  نقػػ ؿ للم  ر  ػػٌن واؼبن روس ػػٌن ا اغبػػديث زلنيامػػة عػػ   ػػيد ابولػػٌن ....  18

وا خري : إف هنت  ريد نف  شدد  شدد علن ن سش، لف  علن اؼبسلمٌن يس ر اب  ر  ػ  
 نان للمسلمٌن زب اإلعذار واإلنذار وف ػن م وال يػاذ ، ومش ر و    أ   يفرة الن   ف ف 
 ....،  ما ؽبم و ا عب ن م؟!زهلل 

ذهوسػػػػر م زعبنػػػػة وعػػػػر   م علي ػػػػا  ػػػػ   طػػػػًن نروا  ػػػػم إىل  ػػػػذت اعبنػػػػة، ويسػػػػارع ف إىل 
و ػػ   و ػػذا هػػاف  ػػن ي اغببيػػ  ىل  ػػذت اؼبرا ػػ  ال اليػػة ا اعبنػػة، ابعمػػاؿ الػػيت    ػػل م إ

  لذي علم ه    ت واػاؿ لػه اػ  ؽبػم: الطبي  ابعظم ا                                
                     يدع   ي  ك(017و .إىل مل علن مصًنة  نًنة 

ي ين نف  ف ف  ننه و ري نه نغلن عنػد اإلنسػاف  ػ  نل  ػبد   اإليباف مر  ؿ مل 
هػػ اف،  يسنمسػػش هبػػا بفػػ  نف ي ػػ ز هبػػذا اؼبقػػاـ ال ظػػيم الػػذي اػػد رت لنػػا الػػرضب  ا  ػػذت اب

. 

  رؼضيشه رؼضيشه 
 :اثنيا :    يرت 

  واػػػػػػد ن ػػػػػػر  مل مػػػػػػذلش ا  ػػػػػػ رة ال ػػػػػػنان:                                    
                   رت ي ػين نسػاعدت ون اونػه علػن إمػالغ الر ػالة، وعلػن ون     ال نان(5و

 نصب ٌن: نداد الشري ة ؼب    ي لم ا، ولذلش ااؿ لنا 
ًُِّغٛا  }} ًُِّغٛاَب ٓٚٞ  َب َٓٚٞع ِٛ  َع َِٜٛٚي ١َٟٜ   َٜٚي ١َٟٜ آ {{آ

1919
  

، وإايهػػػم نف   نقػػػدوا نف الػػػبالغ هػػػ   سػػػلم   طالػػػ  زلػػػبالغ عػػػ  مل وعػػػ  ر ػػػ ؿ مل
                                                           

 الب اري و سلم ع  ننهنع هللا يضر ق 07
  ليان الب اري والرت ذي ع  عبد مل م  عمرو ر ب مل عن ما 05



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 األػشاف يٍ سٌسح (057 -056اآليبد )رفسري   ( 280 )                               : ينبصل أىم انشمحخ          07

هل ػػا علمػػاد، و ػػ  عػػرؼ  ػػيما  ا ديػػ    طالػػ  مػػه ال لمػػاد  قػػط، بف اب ػػة ي  ػػرتض نف  فػػ ف  
 ػػػ  ن ينػػػه  مل  ػػػال مػػػد نف ي بلغػػػه ؼبػػػ    ي ر ػػػه، و ػػػذا اب ػػػر الػػػذي ن ػػػر  مػػػه ر ػػػ ؿ مل 

  ل ات را و سليما ه عليه علن إمالغ ر ا ت مل.
واؼب اونػػة ابعظػػم، واؼب اونػػة ابهػػـر نف نهػػ ف ا  ػػل هب ونخالاػػب ونعمػػايل  ػػ رة  ؼبػػا 

  نريػػػدؾ نف  ػػػنفلم زللسػػػاف، ولفػػػ  نريػػػدؾ نف يفػػػ ف   ػػػ  عنػػػد مل .... ر ػػػ ؿ مل فػػػاد مػػػه
 ػ  عنػػد الػرضب ، بف النػاس يػػروؾ   ػل هش و رها ػش و ػفنا ش خػػًن   بػًُن عمػا فػػاد مػه 

، يػروت ويروا  يش نخالؽ اإل الـ، ونخالؽ ن ػ  اإليبػاف، وهػ   ػا فػاد عػ  النػ  ال ػد ف 
       ؿ.ا  رها ش و فنا ش و ل هيا ش ننت و 

  انصذقانصذق
 المد لمإنساف اؼب    لفب ي يفوسد ر  ؿ مل وي ازرت ويسػاعدت، وبػاوؿ نف هبا ػد ن سػه 

 لننطبح علن نخالؽ النب ة.
واي ليننا ا عصر  الػذي كبػ   يػه نصػ  إىل نخػالؽ النػ  الػيت و  ػك هبػا ابػ  نف  نػ ؿ 

  نه؟عليه الر الة، وين ؿ عليه ال  ب،  قب  الر الة  اذا هان ا يسم
 !الصادؽ اب ٌن

نف نغلػػػب م   ي نػػػرب نف  –إ   ػػػ  عصػػػم را  - اؼبصػػػيبة الفػػػربل ا ف مػػػٌن اؼبسػػػلمٌن 
الفذب ذن    يلا به عليه مل،  ي نربت   ل ة و طارة، ويقػ ؿ لػش: هيػك نعػي ،  لػ  هػ  

  بد ن فلم عنه مصدؽ  ل  ن نطيح ال ي  مٌن الناس، لف   يفرة الن  اال ا له:
  {{  ٌِ ٌَِٖ َٖ  ََْٜٜٞٔ ِْٔٞض ُٔ؟  ِض َٔ ٪ُُِ ُٔ؟اٞي َٔ ٪ُُِ ٍَ  اٞي ٍَٜقا ُٕ  ٜقِذٜقِذ: : ٜقا َُٕٜٝهٛ ٍَ  َراٜىوَراٜىو  َٜٝهٛ ٍَٜقا ٌِ: : ٜقا ٌَِٖ ُٔ؟  َِٜظش٢ُمَِٜظش٢ُم  َٖ َٔ ٪ُُِ ُٔ؟اٞي َٔ ٪ُُِ ٍَ  اٞي ٍَٜقا ُٕ  ٜقِذٜقِذ: : ٜقا َُٕٜٝهٛ   َٜٝهٛ

ٍَ  َراٜىوَراٜىو ٍَٜقا ٌِ: : ٜقا ٌَِٖ ُٔ؟  َٜٞهٔزُبَٜٞهٔزُب  َٖ َٔ ٪ُُِ ُٔ؟اٞي َٔ ٪ُُِ ٍَ  اٞي ٍَٜقا {{٫ ٫ : : ٜقا
2020

  

 !وهانت مداية    ي رد نف يننس  يق ل ف له:    ا د  علن الصدؽ
 ... شذل    السيدات ا ال    اب يف  ه   ي لم َ 

                                                           
 اريخ د شق  م  عساهر 51
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ونر ات و لد ا ملػد اظب ػا فػيالف ا إيػراف ا ف، ونراد  سيد  عبد القادر اعبيالٍل  
اإل ػػن ادة ا طلػػ  ال لػػم،  قػػال ا لػػه:  ػػذ   إىل مغػػداد، وهانػػت عا ػػمة اػبال ػػة، وهػػاف نمػػ ت 
 ن  يا ،  ا نأذف ن  ه لطل  ال لم،  قالت لػه:    ػانح، وهػاف لػه نخ  وا ػد،  قالػت لػه: نمػ ؾ 

رؾ لفما شبانٌن دينػارا  نننمػا اإلانػٌن،   ػذ ابرم ػٌن دينػار نصػيبش واذ ػ  هبػم لطلػ  ال لػم،  
نخػػػذت عليػػػه ال  ػػػد نو   نف   يفػػػذب اػػػط، فػػػ    ا ػػػدٍل نو   ننػػػش    فػػػذب اػػػط! ... ول

وخاطت له ابرم ٌن دينارا  ا فلبامه    الداخ ، بنه ا ز ارم هاف ا ط ػاع الطػرؽ  ننشػروف، 
 ي ر  ف لقطاع الطريق  فاف، وهان ا   يسا روف إ  ا اا لة ليلنمػ ا  ي ػا  ػ  اطػاع  وهان ا

 الطريق.
 سػػػا ر و شػػػن  ػػػح اا لػػػة وإذا مقطػػػاع الطريػػػق ىبرفػػػ ف علػػػي م، ونخػػػذوا هػػػ   ػػػا  ػػػح 
القا لػػة، و ػػػأل ت:  ػػػاذا   ػػػش؟  قػػػاؿ: نرم ػػػٌن دينػػارا ،  ظنػػػ ا نف عقلػػػه  يػػػه  ػػػبد،  ػػػذ ب ا مػػػه 

ه: إف  ذا الص  يق ؿ هػذا وهػذا،  سػأله:  ػاذا   ػش؟ اػاؿ: نرم ػٌن دينػارا ، لفبًن م، واال ا ل
َ مل  فػذب؟ اػاؿ:  ااؿ له: ننت  فذب،  قػاؿ:   نهػذب ونرات  فػارم ا فلبامػه،  سػأله: وملس

 بف ن ب نخذت علب  ال  د نف   نهذب.
: إذا هػاف  شادت إرادة مل بف  الصدؽ نف ي نان مل ال   ذا الرف  وااؿ ؼبػ    ػه

علينػا ال  ػد نف    ذا الص  اد نخذت ن ه عليه ال  د نف   يفػذب، وكبػ  اػد نخػذ مل 
علػن يػد  ػذا الغػالـ    نسرؽ و  نقطح الطريق،  ما  ذا الذي نصػن ه؟ ن  ا ػ   إىل مل 

 عيم ؼبػ  ومل يف  الغالـ  ي ا  م د، ولفنه هاف ذا   لين لم ويرت   ا طريق مل،  قاؿ الػ... 
   ه:  ا رنيفم؟  قال ا: كب    ش،  قاؿ: إذف ر د وا ه   ا نخذسب ت    القا لة إىل ن لامه.

  اػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لنػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف:  مل                                  
       صاداٌن  ال يفذب ن د   ا إ م  ذت اب ة؟  ذت اب ة إظب ا ن ة ال الن مػة(005و

  ن م نمدا ،    ا الل   والل  ،    ا اؼب اح،  قد هاف  لن مل و ل م يق ؿ:
ََِضُح  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  }} ََِضُحٜ٭ ٍُ  ٫َٚ٫َٚ  ٜ٭ ٍُٜأٝقٛ {{  َذك٦اَذك٦ا  إ٫٢إ٫٢  ٜأٝقٛ

2121
  

و مػػػد نف  فػػػ ف ننػػػت  ػػػ رة  ػػػ   ػػػذت ابخػػػالؽ الفريبػػػة،  ػػػا الػػػذي  ب ػػػ  اب ػػػم ا 
                                                           

   وم الطرباٍل ع  ام  عمرر ب مل عن ما 50
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وا ن ريقيػا؟  ػػ  ال لمػاد الػػذي  ذ بػ ا إىل  نػػاؾ؟  اإل ػالـ ا نندونيسػػيا وا الصػٌن وا اؽبنػػد
   ن د، و ا اإلذاعات اليت   ف  ت إىل  ناؾ؟    بد،  فيك ن بُّ ا اإل الـ؟

ف يذ ب ف إلي م  ًنوف  ي م الصػدؽ واب انػة،  يسػأل  م  ػ  نيػ    هاف النوار اؼبسلم
ودخلػػػ ا ا اإل ػػػالـ،    لمػػػنم  ػػػذت ابخػػػالؽ؟  يق لػػػ ف ؽبػػػم:  ػػػ  اإل ػػػالـ،  ػػػأ ب ا اإل ػػػالـ

 نخالؽ النوار اؼبسلمٌن، الذي  ااؿ  ي م  يفرة الن :
ـُٖذُٚم  ايٖتأجُشايٖتأجُش  }} ـُٖذُٚماي ٝٚنَيو  َََعَََع  َٔنُئَنُياٜ٭اٜ٭  اي ٖٓٔب ٝٚنَيواي ٖٓٔب ـٚٚذٜٔكنَي  اي ـٚٚذٜٔكنَيَٚاي ََٗذا٤ٔ  َٚاي ََٗذا٤َٔٚايٗؼ {{  َٚايٗؼ

2222
  

والشرط  نا نف يفػ ف  ػدواا  ون ينػا ، و فػذا ن ػر اؼبسػلم ا نل عمػُ  يقػـ  مػه هللغ   
 ون ينا . مد ونف يف ف  اداا  

 أخالؽ اؼبسلم اليت هب  نف  ف ف علن نسق نخالؽ اغببي   ب اؼب  نة ال  ظمن الػيت 
نقد  ا لر  ؿ مل، ولدي  مل، بف الفا روف يروف ن  اؿ اؼبسػلمٌن،  قػد اػرنوا عػ  اإل ػالـ 
ودر ػػ ا اإل ػػالـ، ولفػػ  عنػػد ا يػػروا ن ػػ اؿ اؼبسػػلمٌن يق لػػ ف:  ػػا  ػػذا؟ ن ػػذا  ػػ  اإل ػػالـ 

اػػرن  عنػػه؟! عنػػد ا يػػروا الغػػ  والنصػػ  واػبػػداع والػػ ور والفػػذب والب نػػاف، يق لػػ ف: الػػذي 
  اؿ    د و ا لمإ الـ الذي ارن  عنه؟!.

اإل ػػالـ لػػيهنع هللا يضر  يػػه  ػػبد  ػػ   ػػذت الصػػ ات را يػػا ، اإل ػػالـ وبنػػاج إىل اؼبسػػلم اؼبلنػػـ  
.  والقدوة، وكب  صبي ا  كبناج إىل ذلش، كبناج إىل القدوة اؼبلنـ 

  نييفػػػا  لفػػػب نسػػػاعد ر ػػػ ؿ مل، ون ػػػ وسر ر ػػػ ؿ مل،  ينبغػػػب نف نن لػػػق زبخػػػالؽ وكبػػػ
الفريبة اليت هاف علي ا ا اغبيػاة  ػل ات مل و سػليما ه عليػه، و ػ  ي ر نػا ويقػ ؿ:  ػ  الػذي 
يريد نف يف ف   ػب يػـ  القيا ػة؟ هػم ره ػة يصػلي ا ا الليػ ؟ وهػم ي  ػا  يصػـ  ا اب ػب ع؟   

ِِ  ٜأ٫ٜأ٫  }} :ااؿ   ذت و   لش، ِِٝأِمٔبُشٝن ِِ  ٝأِمٔبُشٝن ِِٔبٜأَذٚبٝه ِِإىل إىل   ٔبٜأَذٚبٝه َِِٜٚأٞقَشٔبٝه ٓٚٞ؟  َٜٚأٞقَشٔبٝه ٓٚٞ؟َٔ ٢ًٜ: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َٔ ٢ًَٜب ٍَ  َٜاَٜا  َب ٍََسُطٛ   َسُطٛ

ٔ٘ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٍَ! ! اي ٍَٜقا ِِ: : ٜقا ُٓٝه ِِٜأَذأط ُٓٝه َٕ  ٜأِم٬ٟقاوٜأِم٬ٟقاو  ٜأَذأط َٛط٦ُ٤ٛ ُُ َٕاٞي َٛط٦ُ٤ٛ ُُ ِِو  اٞي ُٗ َٓاٝف ِِوأٞن ُٗ َٓاٝف َٔ  أٞن َٔاي٤ٔزٜ َٕ  اي٤ٔزٜ ََٕٜٞأٜيٝفٛ َٕ   َٜٞأٜيٝفٛ ُِٜ٪ٜيٝفرٛ َٚ َٕ ُِٜ٪ٜيٝفرٛ َٚ  }}
23  ....

مبػػا رضبػػة و ػػ قة و ػػ دة عبميػػح اؼبػػ  نٌن اسػػ ة و   ػػدة، وإ إ  عنػػد م  ظاظػػة و  غلظػػة و 
 واؼب  نات.

                                                           
 فا ح الرت ذي والدار ب ع  نا   يد اػبدري ق 55
 اعبا ح ؼب مر م  را د 54
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  َصشرو َصشرو 
 اثلأا : ونصروت:

  لن    نطبق ا؟    ال م  علن نشر  ننه، و طبيق  ري نه،  ونصر ر  ؿ مل 
 !علن ن سب نو  ، وعلن نو دي م د ذلش

ن و ػ  ي ػػرد نف ي طبوسػق الشػري ة علػػش د دبػ    ػػ ؿ د اباػرب  ػابارب ....  امػدن من سػ
الناس  ليبدن من سه نو  ،  ًنل اػبلق      لػش آايت اػدرة مل، رزاػش اليػ  لفػ  ين وبػ ف 
   الربهة اليت  ن ؿ  يه    مل، ين وب ف     دايػة نو دؾ إىل مل، و  سػ   ػرمين م ا الػدنيا 

لػش، و  س  إاباؽبم علن  يفرة مل، يلمس ا  يش  ذت اب ياد الطيبة،  ًنيػدوف نف ي  لػ ا  أ
 مػػاذا يصػػن  ف؟. يسػػأل نش عػػ  الطريػػق، نو يقن ػػ ا ناػػرؾ لفػػب ينػػال ا  ػػا نلػػت  ػػ   يفػػ  مل 

  وإهػػراـ مل، والػػذي يقػػ ؿ  يػػه مل فػػ  ا عػػالت:                                
                           النل (57و. 

 ٌن يق ؿ ا  ذت اغبياة:وهاف م ض الصاغب
 ػذت اللػذة القلبيػة ،  ووكب  ا لذ ة ل  ي لم اؼبل ؾ  ا كب   يه غبارم   عليػه زلسػي ؼ((

 :اليت ي يش ف  ي ا  ب
 .القرب    مل  -

 .و نافاة مل  -

 .وابنهنع هللا يضر زهلل  -

 ...و  اف ة  بي  مل و صط ات  -

 ف  ا عالت ...علن القل     اؼب ىل  وال طااي اؼبننالية اليت  ن ؿ  -

 .. والن  يق الذي يصل  اؼبرد ا ه   رها ه و فنا ه ا  ذت اغبياة   -

 ... والنيسًن الذي هب له مل ظال  له ور يقا  له ا ه  ن  رت ا  ذت الدنيا  -

يروف  ذت اب ياد و م يريدورا برػم يشػف ف  ػ  اؽبػم والغػم واؼبناعػ  و ػا   عػد لػه 
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 ا و ناعاهتا.و   د له     شاه  الدني
  اذا يريدوف؟

يريدوف نف يروا  ي ا  نان مل،  يمش ف ورادت،  ال مد نف يف ف نو   إ ا ا  ي قندل مػه ا 
ح الدا رة  ي    هما   ػ  ر ػ ؿ مل   ن سه، وأيخذ   ه إمنه وإمننه وزوفه، وم د ذلش ي  وس

    نوؿ    آ   مر  ؿ مل؟....
،  بػدن نو   من سػه ودبػ  اـ علب وخاد ػه زيػد مػ   اراػةزوفنه السيدة خدهبة ورميبه اإل 

 .ه  بيبر  ؿ مل و و ب ن هنع هللا يضر الدع ة لف     ين ر ض لدع ة مل علن  ن ي   ه 

  انؼًم ثكزبة اهللانؼًم ثكزبة اهلل
                      : 

 ن ر، وهناب مل ن ر، والن  ن ر: ،  اهلل الن ر  نا    هناب مل
                      والقػػػػػػػػػػػػرآف يقػػػػػػػػػػػػ ؿ  يػػػػػػػػػػػػه رب ال ػػػػػػػػػػػػػ ة:  النػػػػػػػػػػػػ ر(42و 

                                                                 
                                  ور  ؿ مل ن ر: الش رل(25و 
                               والػػػػػػػػػػ او  قنيفػػػػػػػػػػب ...  اؼبا ػػػػػػػػػػدة(02و

اؼبغايرة، بف  ا ابل ا غًن  ا م د ا، ول  هاف الن ر    الفناب لفانت ا ية: واد فادهم  ػ  
بػػٌن( لفػػ   ػػا داـ و فػػدت الػػ او  يفػػ ف النػػ ر  ػػبد والفنػػاب  ػػبد آخػػر، مل نػػ ر  هنػػاب   

 .والن ر  نا    ر  ؿ مل 
  يق ؿ ذلش، هلما يقـ  لصالة ال ور هاف يق ؿ: وهاف 
{{  ِٖ ُٗ ٤ً ِٖاي ُٗ ٤ً ٌِ  اي ٌِاِجَع ًٞٔبٞ  ٔفٞٔفٞ  اِجَع ًٞٔبٜٞق ُِٔعٞ  َٚٔفَٞٚٔفٞ  ُّْٛساوُّْٛساو  ٜق ُِٔعَٞط ـَش٢ٟ  َٚٔفَٞٚٔفٞ  ُّْٛساوُّْٛساو  َط ـَش٢َٟب ِٔ  ُّْٛساوُّْٛساو  َب ََِٔٚع ٓٔٞ  ََٚع ُٝٔ َٜٞٔٓ ُٝٔ َٜ  

ِٔ  ُّْٛساوُّْٛساو ََِٔٚع َٔٞ  ُّْٛساوُّْٛساو  َظاس٢َٟظاس٢ََٟٜٜ  ََٚع ََا ََٜٔٞٚأ ََا ًٞٔفٞ  ُّْٛساوُّْٛساو  َٜٚأ ًٞٔفََٞٚم ِٛٔقٞ  ُّْٛساوُّْٛساو  ََٚم ِٛٔقَٜٞٚف   ُّْٛساوُّْٛساو  ََٚتِرٔتََٞٚتِرٔتٞ  ُّْٛساوُّْٛساو  َٜٚف
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ٞٔٓ ًٞ َٓٔٞٚاِجَع ًٞ {{  ُّْٛساُّْٛسا  َٚاِجَع
2424
..  

 :ودعا،ت  سنواب
 ...  دعا مل نف هب له هله ن را   -

 ... ولذلش هاف إذا  شن ا الظ    ي رل له ظ  -

 !وه   بد ا الف ف له ظ    ا عدا الن ر
 ! ...يهنع هللا يضر له ظ اؼبصباح ليف د  

  فاف إذا  شن   ي رل له ظ   ل ات را و سليما ه عليه، بنه:
  أثرزرهههههههٗ ٠هههههههد اٌعٕب٠هههههههخ وٛٔهههههههب  أثرزرهههههههٗ ٠هههههههد اٌعٕب٠هههههههخ وٛٔهههههههب  

  

  ٚ٘هههٛ ٔهههٛر  فهههٟ فهههٛرح آد١ِهههخٚ٘هههٛ ٔهههٛر  فهههٟ فهههٛرح آد١ِهههخ

  ذا الن ر يق ؿ  يه رب الربية:  
                               ابعراؼ(057و... 

  ال يروف إ  اعبسم الظا ر؟
 !ونهير 

 !!!ولفن م   يروف  ا  يه
 و    قيقة اغببي  ابعظم والر  ؿ ابهـر  ل ات را و سليما ه عليه.

 . الن ر الذي ن ن ؿ   ه ن ر القرآف
 و ا   ىن وا ب  ت(؟

 !اعمل ا مهنل 
 ػػال ي  ػػرض عليػػه عمػػ   و  يريػػد نف ينلػػر ؾ  رهػػة نو  ػػفنة إ  ويرفػػح للقػػرآف ويسػػأؿ 

قػػرآف أي ػػر زل  ػػ ،  ػػارع إىل ال  ػػ ، وإف هػػاف القػػرآف أي ػػر زلن ػػب  ػػارع القػػرآف،  ػػإف هػػاف ال
  أؿ ن   الذهر: ىل اإلنن اد، وإف ربًن  ومل يدرإ

                                                           
 ام  عباس ر ب مل عن ما سند نضبد ع   53
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                                     مل يق : النل (34و 
 !!!ن   ال لم،  أ   الذهر ي ين ال لم وال م 

 ر م ون  ر  را ر م ون بل ا   يغ ل ف عػ  ذهػر مل طر ػة عػٌن و  الذي   نان مل مصا
  ف  ا عالت، يسأؽبم  ي  ربونه ....نا ، ون بل ا ن   خشية مل

 ال ي م  عمال   غًنا  نو هبًنا  إ   ػأؿ القػرآف، و  يسػارع إىل ني ن ػُر و  يبيفػب  يػه 
 إ  إذا هاف  طامقا  لصريان القرآف.

م ػػ  هبػػذت اؼب ا ػػ ،   نيمػػا  لػػه ال ػػالح يػػـ  القيا ػػة،   ػػ  هانػػت  يػػه  ػػذت الصػػ ات، وهب 
  يف ف يـ  القيا ة:

                                                                     
                  النساد(25و .... 

  يف ف الناس ا هرب اغبساب و   له  نرب     ن ر اداـ عرش الرضب :
{{  ِِ ُٗ ِِٜي ُٗ َٓأبَش  ٜي َٓأبَشََ ََ  ِٔ َِٔٔ َّ  ٝيِ٪ٝي٪٣ٝيِ٪ٝي٪٣  َٔ َّٝقٖذا ٢ٔو  ٝقٖذا َُ ٢ٔوايٖشِذ َُ ٖٓاُغ  َٜٞفَضُعَٜٞفَضُع  ايٖشِذ ٖٓاُغاي َٕو  ٫َٚ٫َٚ  اي َٕوَٜٞفَضُعٛ ََٜخاُف  َٜٞفَضُعٛ ََٜخاُفَٚ ٖٓاُغ  َٚ ٖٓاُغاي   ٫َٚ٫َٚ  اي

َٕ َََٕٜخاٝفٛ {{  ََٜخاٝفٛ
2525

  

 .... نو يدخ  اعبنة مغًن  ساب
 ...عبنة لًنل وينظر اؼب اك ون   اغبسابوهبلهنع هللا يضر علن نرا ش  ر ات اص رت ا ا

 .... علن  ا نات و ا نعطات ويشفر مل 
 ػػػ  النػػػ ر الػػػذي ينػػػًن لػػػه يػػػـ  القيا ػػػة ا  ػػػذت  بنػػػه عمػػػ  مفنػػػاب مل، وهنػػػاب مل 
نف ي يننػػا علػػن ال مػػ  مػػذلش، ونف  نسػػأؿ مل الظلمػػات اؽبا لػػة ظلمػػات يػػـ  الػػدي  ..... 

 نف ي اف نا هبذت النن  ت، ونف هب لنا    ن    ذت الن لاتىبلقنا هبذت الفما ت، و 
  ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِ

 
                                                           

 ابظباد والص ات للبي قب ع  نا  الش اب  ري  52
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  11ححاننجٌاننجٌينضنخ ينضنخ : : 0088
dddddddddddddddd 

اغبمػػد هلل الػػذي نن ػػم علينػػا وف لنػػا ن ػػال  للولػػ س مػػٌن يديػػه  -بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  
علػػن  ا ػػدة القػػرآف، و ػػنان آذاف ال منػػا م يفػػله و ن ػػه  و ػػ   ي ػػا نػػ را   ػػ  عنػػدت نسنشػػ ر مػػه 

لصػػػالة عظمػػة القػػرآف و  ػػاٍل القػػرآف،  لػػه الشػػفر ولػػه اغبمػػد ولػػه الأنػػاد اغبسػػ  اعبميػػ ، وا
والسػػالـ علػػن  ػػ  ا ػػط ات مل وراػػات وف لػػه البيػػاف ال ملػػب ا اغبيػػاة ؼبػػا فػػاد ا هنػػاب مل، 

وعلػػػن آلػػػه  ػػػلن مل عليػػػه  ػػػيد  حل  ػػػا   اؽبػػػدي اإلؽبػػػب والنػػػ ر الػػػرزٍل والبيػػػاف ال هػػػب، 
اي  و لبه وه   قبُو  ب ه علن  ػذا اؼبن ػاج، واف لنػا  ػن م نصب ػٌن ا الػدنيا ويػـ  الػدي  آ ػٌن

 رب ال اؼبٌن.
نػدرؾ سبػاـ اإلدراؾ نننػا للػدنيا   ػارا ف، وعػ  اريػُ  نو م يػُد إىل  -واغبمػد هلل  -هلنا 

ـ  هػػرَُل  مل را لػ ف، ومػٌن يديػػه  يػـ  الػػدي  واا ػ ف، وهػػ  رفػُ   نػا وبػػاوؿ نف يفػ ف لػػه  قػا
 .عند الفرَل 

  نريد عند ا نذ   إىل  ناؾ نف ف فب  ي نادل علينا:                         
                       الل ػػم اف لنػػا نصب ػػٌن  ػػ  ن ػػ   ػػذت ا يػػة، وخ صوػػنا  ال اا ػػة(و

 هبذت ال ناية.

  عشق انفضم اإلذليعشق انفضم اإلذلي
عنػد  ا  ػػرع مل طػريقٌن: طريػػق  لل مػ  دبػػا فػاد مػػه اغببيػ  وو ػػ ه ب ػلامه ملسػػانه 

    يبشب علن  ذا الطريق يف ف    ن   اليمٌن إف  اد مل.اؼببارؾ، و 
وطريػػق  لل مػػػ  همػػػا هػػػاف عليػػه اغببيػػػ ، و ػػػذا الطريػػػق وبنػػاج إىل ال  يبػػػة ال نيوسػػػة واؽبمػػػة 

ا اػػػ ؿ  ػػػلبه الفػػػراـ: هػػػاف أي ػػػر  زبخ ػػػك وأيخػػػذ ن سػػػه  اؼبيفػػػيوسة، بنػػػه همػػػا و  ػػػك 
 زب  د.

                                                           
 ـ2/5/5102 ػ 0347   رميح ا خر 57إ نا  –القرااي  –اؼبسود النم ذفب  0
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فػػ ف  ػػ  ن ػػ  اليمػػٌن، ولفػػ   ػػ  يبشػػب علػػن  يػػا  نػػات وي  مػػ  يبشػػب علػػن  ػػا االػػه 
هأنػه يػرات، وهب لػه مشسػا   شػراة  ا البػه ينمألػه ا هػ     النه، ويسنليفر  يمنػه، ويصػلبه 

ػػػه مػػػه إىل  يفػػػرة مل،   ػػػذا يفػػػ ف ا اؼبقػػػاـ ابعلػػػن، و ػػػذا  ػػػا اػػػاؿ لنػػػا  يػػػه مل:  عمػػػُ  ين ف 
                                                               .. 

  مل نو  ، و ا دليله و ا مر انه؟                              اب  اب(50و. 
، ويفػػ ف يػػـ   مػػ  يريػػد نف يفػػ ف ا اؼبقػػاـ ابعلػػن، والدرفػػة ابراػػن، واؼبن لػػة ابظبػػن

ـ عػػرش الػػرضب ، وي يفػػبد   سػػ  عملػػه الصػػاا الػػذي عملػػه ا القيا ػػة لػػه  نػػامر  ػػ  النػػ ر اػػدا
الدنيا  شراا  ا وف ه ب   اؼب اك هما  يفبد الشمهنع هللا يضر ب   الدنيا،  ماذا ي مػ ؟ ينظػر إىل 
ا ايت الػػػيت ا هنػػػاب مل، والػػػيت نو ػػػن هبػػػا مل  بيبػػػه و صػػػط ات ليمشػػػب علػػػن  ػػػدا ا، بف 

" و ػػب  ػ ايل اانػػاف وشبػػانٌن اَي َنيػَُّ ػػا ال ػذسيَ  َآَ ن ػػ ا: " نػاؾ آايت ا هنػػاب مل يقػػ ؿ لنػا  ي ػػا مل
 آية، و ذا خطاب خاص لنا.

،  ػ  الػذي يبشػب عليػه؟ اػبػ اص الػذي  يريػدوف و ناؾ خطاب خاص غبيفرة الن  
  نف يف نػػ ا  ػػ  ن ػػ  اإلخنصػػاص، ويػػدخل ا ا اػػ ؿ مل:                           

  ػػػه ا اؼبن لػػػة، و  ػػػه ا الدرفػػػة، و  ػػػه ا ا خػػػرة، و  ػػػه ا اعبنػػػة، و  ػػػه ا الػػػدنيا  نان(ال ػػػ55و
   ػػم م طادا ػػه و با ػػه وإ دادا ػػه الػػيت ا ػػنمد ا  ػػ   مقلػػ هبم ونروا  ػػم و ػػ ا ين م، و ػػ  

  يفرة مل ف  ا عالت.

  خصٌصيخ انشسٌلخصٌصيخ انشسٌل
 ػ   ػ رة ابعػراؼ  بػٌن ج ؽبػذت اب ػياد، وا يػة الػيت مػٌن نيػدينا  ذت اػبص  يات ربنا 

               قػاـ  يفػرة النػ  الػذي ناا ػه  يػه  ػ  ت، واػاؿ لػػه: 
     : عند ا ن لت  ذت ا ية ااؿ  يد  ر  ؿ مل لسيد  فربي 
ٌُ؟  َٜاَٜا  ََٖزاََٖزا  ََاََا  }} ٌُ؟ٔجِبش٢ٜ ٍَ  ٔجِبش٢ٜ ٍَٜقا ٕٖ: : ٜقا ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً َُ  اي ََُٜٞأ ِٕ  ُشٜىُشٜىَٜٞأ ِٕٜأ َٛ  ٜأ ََٛتِعٝف ِٔ  َتِعٝف ُٖ َِٔع ُٖ َُٜوو  َع ًٜ َُٜووٜظ ًٜ َٞ  ٜظ ٔٛ ََُٞٚتِع ٔٛ ِٔ  َُٚتِع ََِٔ ََٜوو  ََ ََٜووَذَش   َذَش

ٌَ ـٔ ٌَََٚت ـٔ ِٔ  ََٚت ََِٔ َٜٛعٜو   ََ َٜٛعٜو ٜق {{ٜق
22

  

                                                           
 فا ح البياف ع  أتوي  آي القرآف، و  سًن م  نا  امت 5
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نظ  ننه      علػن هػ  وا ػد  نػا نف يصػلب هػ  ليلػة  ا ػة نو نلػك ره ػة، و ػ   عليػه 
نف يصػػػـ  السػػػنة هل ػػػا، ولفػػػ  لػػػيهنع هللا يضر  ػػػ ال  عليػػػه نف ينصػػػك خب لػػػق  ػػػ   ػػػذت ابخػػػالؽ،   ػػػب 

 ي ا ر ا للن هنع هللا يضر، ن سه   رح نرػا عملػت هػذا  طاعة اليت يقـ  هبا هلل  قيقة، ؼباذا؟ بف ال
وهػذا هلل، وم ػػد اليػ  وبػػدث ؽبػا ز ػػ ، وم ػد ا وبػػدث ؽبػا إعوػػاب، ني ي  وػ  من سػػه ويقػػ ؿ: 

 إىل غرور. -وال ياذ زهلل  -ن  نعم  هذا وهذا  م   ألب؟! واد ينل ؿ اإلعواب 
ات ن ػػػػبان لػػػػه  ػػػػق  عنػػػػد زر  ابرض واػػػػد يظػػػػ  الػػػػب ض ننيوػػػػة اعب ػػػػ  ننػػػػه زل بػػػػاد

، ويريػػد نفر ػػه علػػن  ػػذا ال مػػ  الػػذي عملػػه ؼبػػ  ت، ويطالػػ  هبػػذا!! و ػػيد  والسػػماوات 
ا ف يػرة ونفػرل  ر  ؿ مل وبفب لنا ع  الرفػ  الػذي هػاف ا اب ػم السػامقة وف لػه مل 

ين  ػػػأ زؼبػػػاد  لػػه عػػػٌن  ػػػاد، وف ػػػ  جب ار ػػػا  ػػورة ر  ػػػاف  طػػػرح هػػػ  يػػػـ  ر انػػة طػػػ اؿ السػػػنة،
ويغنس  زؼباد ويشرب    اؼباد، وآخر الن ار  ن ؿ لػه ر انػة ي  طػر علي ػا وأيهل ػا  ن طيػه هػ  

 القيم الغذا ية اليت وبناف ا فسم اإلنساف.
ػػػاب الػػػدعاد،  طلػػ   ػػػ  مل  نف يقبيفػػػه و ػػػ   ػػػافد،  ويقػػـ  الليػػػ ، وف لػػػه مل ؾب 

طبسما ة  نة علن  ػذت الفي يػة وعلػن  ػذت  إىل ذلش، ونطاؿ مل عمرت   اش  أفامه مل 
اغبالػػة، اػػا م  زلليػػ  و ػػا م  زلن ػػار،     ا ػػب و  غ لػػة و   ػػمل و   ػػبد  ػػ   ػػذا القبيػػ ، 

  يد  فربي  وبفب غبيفرة الن   يق ؿ:
ُُٖذو  َٜاَٜا  }} ُُٖذوََُر ٕٖ  ٔباٞيَرٚلؤباٞيَرٚلو  َبَعَثٜوَبَعَثٜو  َٚاي٤ٔزَٟٚاي٤ٔزٟ  ََُر ٕٖإ٢ ٘ٔ  إ٢ ٤ً ٘ٔٔي ٤ً ِٔ  َعِبّذاَعِبّذا  ٔي َِٔٔ ٙٔو  َٔ ٙٔوَعٔبٝٔذ َُِع  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  ََ٘٘اي٤ًاي٤ً  َعَبَذَعَبَذ  َعٔبٝٔذ َُِعَم   َٔا١ٔ٥ََٔا١ٔ٥َ  َم

١َٕٓ ١ََٕٓط ٣ٌ  َسٞأغ٢َسٞأغ٢  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َط ٣ٌَجَب ُ٘  اٞيَبِرش٢واٞيَبِرش٢و  ٔفٞٔفٞ  َجَب َُ٘عِشُك ُ٘  َعِشُك َُ٘ٚٝطٛٝي َٕ  َٚٝطٛٝي ََٕث٬ُثٛ   َٚاٞيَبِرُشَٚاٞيَبِرُش  ٔرَساّعاؤرَساّعاو  َث٬ٔثنَيَث٬ٔثنَي  ٔفٞٔفٞ  ٔرَساّعأرَساّعا  َث٬ُثٛ

٘ٔ  َُٔرٝ ٠َُٔرٝ ٠ ٘ٔٔب ِٔ  ٜفِشَطخ٣وٜفِشَطخ٣و  آ٫ٔفآ٫ٔف  ٜأِسَبَع١ٜٜأِسَبَع١ٜ  ٔب َِٔٔ َٔ  ٌٚ ٌٚٝن ١َٕٝو  ٝن ١َٕٝوَْأذ ُ٘  َٜٚأِمَشَدَٜٚأِمَشَد  َْأذ ٤ً ُ٘اي ٤ً ُ٘  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي ُٜ٘ي ّٓا  ٜي ِٝ ّٓاَع ِٝ   ٔبَعِش ٢ٔبَعِش ٢  َعِزَب١َٟعِزَب١ٟ  َع

َُا٤ٕ  َتَبٗضَتَبٗض  اٝ٭ِؿَبع٢واٝ٭ِؿَبع٢و َُا٤ٕٔب ِٓٔكُع  َعِزٕبوَعِزٕبو  ٔب ِٓٔكُعٜفَتِظَت ٢ٌ  ٔفٞٔفٞ  ٜفَتِظَت ٢ٌٜأِطٜف ٢ٌو  ٜأِطٜف ٢ٌواٞيَحَب ٣ٕ  ََٚػَحَش٠ََٜٚػَحَش٠ٜ  اٞيَحَب َٖا ٣ُٕس َٖا ُ٘  ُتِخش٢ُدُتِخش٢ُد  ُس ُٜ٘ي ٌٖ  ٜي ٌٖٝن   ٝن

١ًٕٜ ِٝ ١ًٕٜٜي ِٝ ١َْٟو  ٜي َٖا ١َْٟوُس َٖا ٘ٔ  ُس ٜ٘ٔفُتَغٚزٜ ُ٘و  ٜفُتَغٚزٜ ََ ِٛ ُ٘وَٜ ََ ِٛ ََِظ٢  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  َٜ ََِظ٢ٜأ ٍَو  ٜأ ٍَوََْض َٔ  ٜفٜأَؿاَبٜفٜأَؿاَب  ََْض ََٔٔ ًٜٞو  َٜٚأَمَزَٜٚأَمَز  اٞيُٛك٤ٔٛواٞيُٛك٤ٔٛو  َٔ ًٜٞؤت ١َْٜ  ٔت َٖا ١َْٜايٗش َٖا   ايٗش

ًٜ ًٜٜفٜأٜن ِٖ  َٗاوَٗاوٜفٜأٜن ُِٖث َّ  ُث َّٜقا ٘ٔو  ٜقا ـ٬َٔت ٘ٔؤي ـ٬َٔت ٍَ  ٔي ٍَٜفَظٜأ ُ٘  ٜفَظٜأ َُ٘سٖب َِٓذ    َسٖب َِٓذٔع ٢ٌ  َٚٞقٔتَٚٞقٔت  ٔع ٢ٌاٜ٭َج ِٕ  اٜ٭َج ِٕٜأ ُ٘  ٜأ َُٜ٘ٞكٔبَل ِٕ  َطأجّذاوَطأجّذاو  َٜٞكٔبَل َِٕٜٚأ   ٫٫  َٜٚأ

ٌَ ٌََِٜحَع ٤ِٕٞ  ٫َٚ٫َٚ  ٔيٜٮِس ٢ٔيٜٮِس ٢  َِٜحَع ٤ِٕٞٔيَؼ ُٙ  ٔيَؼ ُُٜٙٞفٔظُذ ٘ٔ  ُٜٞفٔظُذ ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ُ٘  َذٖت٢َذٖت٢  َطٔب٬ٝوَطٔب٬ٝو  َع َُ٘بَعَث َٛ  َبَعَث ُٖ ََٚٛ ُٖ ٍَ  َطأجْذوَطأجْذو  َٚ ٍَٜقا ٌَو: : ٜقا ٌَوٜفٜفَع   ٜفٜفَع

ُٔ َِٓر ُٜٔف َِٓر ُُٗش  ٜف ُُٗشَْ َْ  ٔ٘ ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ٛٞ  إ٢َراإ٢َرا  َع ََٖٛٞب َٓاو  َٚإ٢َراَٚإ٢َرا  َٓاوَٓاوََٖب َٓاوَعَشِج َٓٔحُذ  َعَشِج َٓٔحُذٜف ُ٘  ٜف ُٜ٘ي ٢ِ  ٔفٞٔفٞ  ٜي ًٞ ٢ِاٞئع ًٞ ُ٘  اٞئع ْٖ ُٜ٘أ ْٖ َّ  ُِٜبَعُثُِٜبَعُث  ٜأ ِٛ ََّٜ ِٛ ١ََٔو  َٜ َٝا ١ََٔواٞئك َٝا   اٞئك
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ُٜٝٛقُف ُٜٝٛقُفٜف َٔ  ٜف ِٝ ََٔب ِٝ ٢ٟ  َب ٢ََٟٜذ ٘ٔ  ََٜذ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٍُ    اي َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُ٘  ٜف ُٜ٘ي ١ٜٖٓ  َعِبٔذَٟعِبٔذٟ  ٜأِدٔمًٝٛاٜأِدٔمًٝٛا: : ايٖشٗبايٖشٗب  ٜي ١ٜٖٓاٞيَح َُٔتٞو  اٞيَح َُٔتٞؤبَشِذ ٍُ  ٔبَشِذ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ : : ٜف

ٌِ  َسٚبوَسٚبو ٌَِب ًٔٞو  َب َُ ًٔٞؤبَع َُ ٍُ  ٔبَع َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ١ٜٖٓو  َعِبٔذَٟعِبٔذٟ  ااٜأِدٔمًٜٝٛأِدٔمًٝٛ: : ايٖشٗبايٖشٗب  ٜف ١ٜٖٓواٞيَح َُٔتٞو  اٞيَح َُٔتٞؤبَشِذ ٍُ  ٔبَشِذ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌِ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜف ٌَِب   َب

ًٔٞو َُ ًٔٞؤبَع َُ ٍُ  ٔبَع َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ١ٜٖٓو  َعِبٔذَٟعِبٔذٟ  ٜأِدٔمًٝٛاٜأِدٔمًٝٛا: : ايٖشٗبايٖشٗب  ٜف ١ٜٖٓواٞيَح َُٔتٞو  اٞيَح َُٔتٞؤبَشِذ ٍُ  ٔبَشِذ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌِ  َسٚبَسٚب: : ٜف ٌَِب ًٔٞو  َب َُ ًٔٞؤبَع َُ ٍُ  ٔبَع َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ   ٜف

ُ٘ ٤ً ُ٘اي ٤ً ٥ٔ٬َُٜه١ٔ    اي ًٞ ٥ٔ٬َُٜه١ٔٔي ًٞ ُٜٔظٛا: : ٔي ُٜٔظٛاٜقا َُٔتٞ  َعِبٔذَٟعِبٔذٟ  ٜقا ِٓٔع َُٔتٞٔب ِٓٔع ٘ٔ  ٔب ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ٘ٔ  َع ًٔ َُ َ٘ٔٚٔبَع ًٔ َُ ١َُٝ  ٜفُتَٛجُذٜفُتَٛجُذ  ووَٚٔبَع ١َُِْٝٔع ـَش٢  ِْٔع ـَش٢اٞيَب   ٜقِذٜقِذ  اٞيَب

ُِع٢  ٔبٔعَباَد٠ٔٔبٔعَباَد٠ٔ  ٜأَذاٜطِتٜأَذاٜطِت ُِع٢َم ١َٕٓو  َٔا١ٔ٥ََٔا١ٔ٥َ  َم ١َٕٓوَط َِٝت  َط َِٝتََٚبٔك ١َُٝ  ََٚبٔك ١َُِْٝٔع ٘ٔ   ٜفِل٬ٜفِل٬  اٞيَحَظٔذاٞيَحَظٔذ  ِْٔع ِٝ ًٜ ٘ٔ َع ِٝ ًٜ {{َع
33

  

  ػػذا طريػػق ال بػػادة، إف مل يفػػ     ػػا اغبصػػ ف اإلؽبيػػة، وا داب احملمديػػة  ردبػػا  فػػ ف 
 علن ن لاهبا ملية،  ال بادة ربناج إىل ابدب.

  ك انذسخبد انؼهَك انذسخبد انؼهَعشيعشي
مػػػٌن  لنػػػا هيػػػك نصػػػ  إىل الػػػدرفات ابراػػػب وابعلػػػن وابظبػػػن دبػػػا و ػػػ ه  لفػػػ  مل 
 . :                  غببيبه و صط ات 

بػػة مػػ  ؼبػػا نػػ ؿ عليػػه اب ػػٌن فربيػػ  مبيػػاف  يفػػرة اعبليػػ  ندخػػ  عق  ػػيد  ر ػػ ؿ مل 
  قاؿ له:   ح 
َٔ  ُعٞكَب١ُٝعٞكَب١ٝ  َٜاَٜا  }} َِٔب َٔش٣و  ِب َٔش٣وَعا ٌِ  َعا ٌِٔؿ ِٔ  ٔؿ ََِٔ َٜٛعٜوو  ََ َٜٛعٜووٜق ِٔ  َٜٚأِعٔ َٜٚأِعٔ   ٜق ََِٔ ََٜوو  ََ ََٜووَذَش ِٔ  َٚاِعُفَٚاِعُف  َذَش ُٖ َِٔع ُٖ َُٜو  َع ًٜ َُٜوٜظ ًٜ {{  ٜظ

44
  

 م  يريد نف يف ف علن  ذا اؼبػن ي الفػرَل وعلػن  ػذا اؼبقػاـ ال ظػيم الػذي اخنػارت مل 
  غببيبه الردوؼ الر يم ػا ووبػاوؿ نف يبشػب علي ػا ينلس هنع هللا يضر علن نخالؽ  يفر ه، ويرا 

 ا  يا ه.
 نل  هلنا نسمح ع  نخالؽ ر ػ ؿ مل، وكبفػب ونػنفلم عػ  نخػالؽ ر ػ ؿ مل، لفػ  
الس يد الذي ي  قه    ت لين لق ول  خبلُق وا د    نخالؽ ر  ؿ مل،   ب اليت هبػا اؼبنػازؿ 

 .ال  ليا، والدرفات الدانية عند رب الربية 
مػػ  ي ػػرد نف يفػػ ف لػػه درفػػة عليػػة عنػػد رب الربيػػة  ػػال مػػد نف والقػػرآف  لػػبد مػػذلش،  

                                                           
 اغباهم ا اؼبسندرؾ والبي قب ع  فامر م  عبد مل ق 4
  سند نضبد واغباهم ا اؼبسندرؾ 3
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يػػن لص  ػػ  ال ظاظػػة والغلظػػة والقسػػ ة والشػػدة علػػن إخ انػػه اؼبػػ  نٌن،  فيػػك يفػػ ف علػػن 
 :  إخ انػػػه اؼبػػػ  نٌن؟  أػػػ  اب ػػػ  ابعظػػػم                   هلػػػه   الن مػػػة(057و
 ا ه عليه،  ال مد نف يف ف علن  ذت ابو اؼ.رن ة ورضبة زؼب  نٌن  ل ات را و سليم

 ع  نوؿ   ج يدخ  اعبنة،  قاؿ: ولذلش نخرب  
ـُٔٝح  }} ـُٔٝحَٜ َّ  َؿا٥ْٔحَؿا٥ْٔح  َٜ ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ِٔ: : اٞئك ََِٔ ُ٘  ٜناَِْتٜناَِْت  ََ ُٜ٘ي َِٓذ  ٜي َِٓذٔع ٘ٔ  ٔع ٤ً ٘ٔاي ٤ً َٔ  ٔعَذ٠ٟٔعَذ٠ٟ  اي ِٜ ِِو ٜأ َٝٝك ًٞ َٜٔف ِٜ ِِو ٜأ َٝٝك ًٞ ٌُ  ٜف ِٖ ٌُٜأ ِٖ ٢ٛو  ٜأ ٢ٛواٞيَعٞف   اٞيَعٞف

َٕ َِٝذُمًٝٛ َٕٜف َِٝذُمًٝٛ ١ٜٖٓ   ٜف ١ٜٖٓ اٞيَح {{اٞيَح
55

  

 وعند ا االت السيدة عا شة:
َِٜت  }} َِٜتٜا سطٍٛ اهلل ٜأَسٜأ ِٕ  ٜا سطٍٛ اهلل ٜأَسٜأ ِٕإ٢ ُُِت  إ٢ ًٔ ُُِتَع ًٔ ٟٗ  َع ٟٜٗأ ١ًٕٜ  ٜأ ِٝ ١ًٕٜٜي ِٝ ١ًٜٝ  ٜي ِٝ ١ًٜٜٝي ِٝ ٍُ  ََاََا  اٞيٜكِذس٢اٞيٜكِذس٢  ٜي ٍُٜأٝقٛ َٗا؟  ٜأٝقٛ َٗا؟ٔفٝ ٍَ  ٔفٝ ٍَٜقا ِٖ  ٝقٛٔيٞ:ٝقٛٔيٞ:  ""  ::ٜقا ُٗ ٤ً ِٖاي ُٗ ٤ً   اي

ْٖٜو ْٖٜوإ٢ ٛٙ  إ٢ ُٛٙعٝف ِْ  ُعٝف ِْٜنش٢ٜ َٛ  ُتٔرٗبُتٔرٗب  ٜنش٢ٜ َٛاٞيَعٞف ٓٚٞ  ٜفاِعُفٜفاِعُف  اٞيَعٞف َٓٚٞع {{  َع
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 ايدة    يرد نف ي    عنػه مل  مػاذا ي  ػ ؟ ي  ػ  عػ  النػاس،  ػا اب ػباب الػيت ند ت لػ
اػبال ات واإل فا ت مٌن اؼبسلمٌن ا ف؟ ننه   ي فد  سا ان، و  ي فد  صػاا، و  ي فػد 
ع ػػ ، وهػػ  إنسػػاف  نمسػػش مرنيػػه، ويريػػد نف يفػػ ف  ػػا   اغبػػق ولػػ  زلباطػػ ، و ػػ  الػػذي 

 يظ ر ن اـ الناس ننه اؼبصي  ول  هاف ـبطما .
 ا هبػػػذت اؽبيمػػػة و  هبػػػذت ور ػػػ اف مل علػػػي م نصب ػػػٌن مل يف نػػػ ن ػػػلاب ر ػػػ ؿ مل 

الفي يػػػة، هػػػاف ديػػػدرم ال  ػػػ  علػػػن الػػػدواـ، وخا ػػػة عػػػ  إخػػػ ارم اؼبػػػ  نٌن الػػػذي  ي ايشػػػ رم 
ويشػػاره رم اغبيػػػاة، وينلرهػػػ ف ميػػن م، وزبػػػنلط اب ػػػ ر الدني يػػػة  يمػػا ميػػػن م،  يشػػػرتوف  ػػػن م 

 ويبي  ف ؽبم، وي وف رم وين وف ف  ن م،  اؼب ا الت    صوسان إ  زل   .
بنه ل  ه  إنسػاف  ا ػ  نخػات  سػاز   ػديدا ،  سػنذ   إىل  نا ػات   عػد  ؽبػا و  

  د  ؽبا:
        نا ا نف مل    فاد علن  يفر ه وخل قه جبػ دت و يفػله ورضبنػه خب ل ػق

 ال   ، إ ا ة    مل و نلة    مل وعطاد    مل ف  ا عالت.
                                                           

 الأا      اػبل يات ع  نا الدرداد ق 2
 فا ح الرت ذي وام   افة 2
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        أت ػػر النػػاس دبػػا نن لػػه عليػػش رب النػػاس  ػػ  النشػػري ات اإلؽبيػػة 
إييفػا  ا  ا الػه ون  الػه ونعمالػه  اؼبنبأة ا ا ايت القرآنية، واليت ينػ ىل  ػيد  ر ػ ؿ مل 

 ؼب    له.
 ػػال مػػد للمػػ    الػػذي يريػػد  ػػذا اؼبقػػاـ نف ي مػػ  مقػػ ؿ اغببيػػ  اؼبصػػط ن عليػػه ن يفػػ  

 الصالة ونمت السالـ:
{{  ُٔ ُٔايٚذٜ ـَٔٝر١ٝو  ايٚذٜ ٖٓ ـَٔٝر١ٝواي ٖٓ ٌَ  اي ٌَٔقٝ ِٔ؟: : ٔقٝ َُ ِٔ؟ٔي َُ ٍَ  ٔي ٍَٜقا ٘ٔو: : ٜقا ٤ً ٘ٔؤي ٤ً ٘ٔو  ٔي ٘ٔوَٚٔئهَتأب ٘ٔو  َٚٔئهَتأب ٘ٔوَٚٔيَشُطٛٔي ١َُٖٜٔٚ٭َٜٚ٭  َٚٔيَشُطٛٔي ٥ٔ١ُٖٔ ُٔنَيو  ٥ٔ ُُِظًٔ ُٔنَيواٞي ُُِظًٔ   اٞي

ِِ ٢ٗ َٖٔت ََِِٚعا ٢ٗ َٖٔت {{  ََٚعا
77

  

لفػػػ  النصػػػيلة  فػػػ ف زلطريقػػػة الصػػػليلة، زللطػػػك واللػػػٌن، ذ ػػػ  رفػػػ   إىل اػبلي ػػػة 
، واؼبػػػأ  ف هػػػاف عاؼبػػػا  وهػػػاف ال با ػػػب اؼبػػػأ  ف وخاطبػػػه مل وػػػة ا يػػػة ومشػػػدة وغلظػػػة ا القػػػ ؿ

   فيمػػا ،  قػػاؿ: اي  ػػذا لقػػد نر ػػ  مل  ػػ   ػػ  خػػًن   نػػش، إىل  ػػ   ػػ   ػػرك  ػػين واػػاؿ ؽبمػػا: 
                                       ػذا الفػالـ االػه مل ؼب  ػن و ػاروف ابػ   طػه(33و 

 نف يذ با ل رع ف.
ماد    علماد  ذت اب ػة ينصػل ننا  يق لػ ف: وونخػ ؾ ولػ  نخطػأ ولذلش السادة اغبف

 ليهنع هللا يضر  را     نا ف  ، وننت   ما ن سػنت  لػ   صػ  إىل ذر ُة ا فسػد النػ ،  قػد ربم ػ  
 نز ف   ن ال  نلم   نخيش اؼبسلم((. الن  

ر  اؼب عظػػة ربنػػاج للػػٌن والشػػ قة والرضبػػة واغبنػػاف وال طػػك، إذا هانػػت   عظػػة عا ػػة ن ػػ
نف   نسمي ا، نل    ق ػ :  ػال   عمػ  هػذا، برػا  يفػيلة، والنصػيلة علػن   يفرة الن  

يق ؿ: وو ا زؿ نا اـُ ي  ل ف هذا، و ا زؿ نا اـُ   ينن ػ ف  اؼبأل  يفيلة، لف  هاف الن  
 ع  هذا((  ال يذ   ب د م ويق ؿ له:  اذا     ؟! ننت نخطأت و  لت هذا وهذا.

خطػػأ  ػػ ص    لينػػا نف ننصػػله زلطريقػػة الصػػليلة الػػيت هػػاف علي ػػا اغبسػػ  إذا  إذا ن
م نصب ػٌن، رناي رفػال    ي ػرؼ هيػك ين  ػأ، عػن  بارؾ و  ػاىل مل   افر واغبسٌن ن   البيت 

 ا طن ا نرما علن خالؼ، وااؿ ن دنبا لآلخر: ن  ن   أ ن سػ   نػش، وا خػر يقػ ؿ: ن  
                                                           

 فا ح الرت ذي والنسا ب ع  نا  ريرةق 7
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 ،  قػا :   ػاىل اي عػم وا فػم ميننػا نيُّنػا ين  ػأ ن يفػ   ػ  ن   أ ن س   نش،  نلاهما للرفػ
 ا خر.

 :  وانظر إىل الطريقة اللطي ة اليت علم ا ؽبػم الػردوؼ الػر يم                  
                         لػػم يػػذهر اؼب عظػػة نو  ، ولفنػػه ذهػػر اغبفمػػة ابػػ   النلػػ (052و 

ؼب عظػػة، و ػػ  اؼب عظػػة ذهػػر نرػػا   عظػػة  سػػنة،  ػػال  سػػب  إ ػػادة، و   سػػب  فر ػػا  ا ا
 ال  إنساف، نو فر ا  ا  در إنساف.

 وػػػادا زؼبػػػاد و   ػػػما،  قػػػاؿ ؽبمػػػا: ن  اؼب  طػػػ ، بنػػػه رنل و ػػػ د  ػػػذا  شػػػامه ل  ػػػ د 
  ػػػ ؿ مل الأػػػاٍل سبا ػػػا  منمػػػاـ،   ػػػذت النصػػػيلة زلطريقػػػة الصػػػليلة الػػػيت عل م ػػػا  ػػػيد  ر 

 لصلبه الفراـ.
مل ىبرفا إىل الشارع ويق  : إف الرف    ي رؼ هيػك ين  ػأ، و ػ  ي فػد  سػلم ي شػنوسح 

 :علن  سلم؟!  اؼبسلم  أ  ر زلسرت، ااؿ 
{{  ِٔ ََِٔ ُّا  َطَتَشَطَتَش  ََ ُّاَُِظًٔ ُٙ  َُِظًٔ َُٙطَتَش ُ٘  َطَتَش ُ٘اي٤ً ٤ً َٝا  ٔفٞٔفٞ  اي ِْ َٝاايٗذ ِْ {{  ٔمَش٠ٔٔمَش٠َٔٚاٯَٚاٯ  ايٗذ

88
  

ننه فا ال ،  ن لمه زلطريقػة الػيت و ػ  ا  وه نه ننه   ي رؼ هي ية ال   د،   ذا   نات
مل زغبفمػػػػة واؼب عظػػػػة اغبسػػػػنة، وزلر ػػػػق وزللػػػػٌن و  ن يفػػػػله، بنػػػػه لػػػػ  هػػػػاف ي ػػػػرؼ ل  ػػػػ  

 الصليان    البداية.
رف     الس  دية نر   ر الة إل اـ  سود وااؿ له: نرف  نف  نشػر  ػذت الر ػالة ا 

الصػػالة زلفليػػة، وهلمػػا ن ػػاوؿ إاناعػػه  خطبػػة اعبم ػػة للسػػا  ٌن: إمػػين هػػاف عنػػدت  ػػدود عػػ 
ي ػػػرب  ػػػين،  أخذ ػػػه زللػػػٌن والػػػت لػػػه: ن  اي مػػػين ن ػػػ   عػػػ    اايػػػت الصػػػالة،  أريػػػدؾ نف 
 يفػػبط ا يل و نب ػػين عنػػد  ي ػػاد هػػ   رييفػػة،  قػػ ؿ يل: الظ ػػر ااػػرتب، وال صػػر زاػػب لػػه عشػػر 

علػن ذلػش  ػرتة، د داا ق، و فذا،   رح ال لد ووفد لن سه وظي ة طيبة   ر ب نزت،  مشػن 
،  ػاب  ر هل ػا ربنػاج إىل اللػٌن، الت له:    أتي   ب للمسود؟  ا نقاـ علن طاعة مل 

 :للسيدة عا شة إذ واد ااؿ 

                                                           
  ن  ام   افة و سند نضبد ع  نا  ريرة ق 7
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: :   اهللاهلل  سطٍٛسطٍٛ  هلاهلا  فكاٍفكاٍ  تشددٙوتشددٙو  فحعًتفحعًت  ؿعٛب١وؿعٛب١و  ََٓ٘ٓ٘  ٚنإٚنإ  بعَٟابعَٟا  عا٥ؼ١عا٥ؼ١  سنبتسنبت  }}

ِٝٔو ًٜ ِٝٔوَع ًٜ ُ٘  ٔبايش٢ٓٞفل٢ٔبايش٢ٓٞفل٢  َع َْٓ ُٜ٘فإ َْٓ ٤ِٕٞ  ٔفٞٔفٞ  َٜٝوَٜٝو  ٫ٜٜ٫  ٜفإ ٤َِٕٞػ َُ٘صاَصا  اإل٢اإل٢  َػ َُْ٘ َِٓضُع  ٫َٚ٫َٚ  َْ َِٓضُعُٜ ُٜ  ِٔ َِٔٔ َٔ  ٤ِٕٞ ٤َِٕٞػ ُ٘  إ٫إ٫  َػ َْ َُ٘ػٞأ َْ   99{{  َػٞأ

 ريػػد إلمنػػػش نف يفػػػ ف  ألػػػش   ػػػذت   ػػػش، وا فػػػب   ػػػه، و   ػػػانح نف  يفػػػلش   ػػػه 
 و نن ؿ له لفب أتخ ذت إىل طريق مل ف  ا عالت.

لفػػ  نعا لػػه زلشػػدة وناػػ ؿ لػػه: مل مل  صػػلب ون ػػرمه زل صػػا،  سػػيفرت الصػػالة ويفػػرت 
 : الدي ،  ليان ااؿ ر  ؿ مل

٫ِٚ  َُُشٚاَُُشٚا  }} ٫ِٜٚأ ِِٜأ َِِدٝن ـ٬ٖ  َدٝن ـ٬ٖٔباي ِِ  ٠ٔٔ٠ٔباي ُٖ َِِٚ ُٖ َٓا٤ُ  َٚ َٓا٤ُٜأِب ٓٔنَيو  َطِبع٢َطِبع٢  ٜأِب ٓٔنَيؤط ِِ  ٔط ُٖ َِِٚاِكش٢ُبٛ ُٖ َٗا  َٚاِكش٢ُبٛ ِٝ ًٜ َٗاَع ِٝ ًٜ ِِ  َع ُٖ َِِٚ ُٖ َٓا٤ُ  َٚ َٓا٤ُٜأِب   َعِؼش٣َعِؼش٣  ٜأِب

ٓٔنَي  ٓٔنَي ٔط {{ٔط
1010

  

 ولفنه ااؿ ا اغبديث ا خر:
ِٜٛطٜو  َعِِّلَعِِّل  }} ِٜٛطٜوَط ُِٝث  َط ُِٝثَذ ُٙ  َذ ََُٜٙشا ًٜٝو  ََٜشا ِٖ ًٜٝوٜأ ِٖ {{  ٜأ

1111
  

ْ ه   قط،      يفر ش، م  ي  ظ  وببػش ويقبػ  علػن مل  ال  سن د ه، ولف  نخس
 مسببش.

إذا نردت نف  يفػػرب ا  ػػق  ػػح زوفنػػش: إذا  ػػرمنه   ػػايل وا ن يػػين واف ليػػه ي ػػرب، نو 
ا ػػرب علػػن ابرض  ػػ    لػػه و   يفػػرمه علػػن فسػػمه،  ػػاب  ر ربنػػاج إىل  فمػػة همػػا هػػاف 

   ػل نا الصػاا،  ػ  يفػ ف ابو د همػا اػاؿ رب ال بػاد:                              
     الف ك(04و. 

و فذا النصيلة لف   سلم، ربناج للطريقة اغبفمية اإلؽبيػة الػيت و ػل ا لنػا ا عملػه 
ون  الػػه خػػًن الربيػػة، و ػػار علي ػػا  ػػل نا الصػػاا إىل ي  نػػا  ػػذا، وننػػنم إف  ػػاد مل  ػػنطبق را 

 وَ   م دهم إىل يـ  الدي .
         : 

                                                           
   ع  عا شة  نضبد اإل اـ  سند 5

 سند نضبدع  عبد مل م  عمرو ر ب مل عن ما ن  نا داود و  01
   وم الطرباٍل ع  ام  عباس ر ب مل عن ما 00
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إذا ظ ر رف  ناناد الدع ة نو النصيلة  ا ن  ن نو   ر نو عر ض  ػأعرض عنػه، واػد  
هأػر  ػ  د ا ز اننػا، يقػ ؿ ب ػد م: مل يبػق ن ػػد  يصػلب غػًنؾ، ننػت هػذا وهػذا وهػذا،  مأػػ  

ظبػػح  ػػذا يفػػ ف فػػا ال ، واعبا ػػ  وبنػػاج نف ن  اػػك عنػػدت و  ن اشػػه و  ن اداػػه، وهػػأنين مل ن
 . يما ، ونعرض عنه هما ن ر  رب ال باد 

 إذا هنت  ريد نف  نفلم  يف ف هما مل ااؿ ا عباد الرضب :
                                ال رااف(24و  

ي ػين اي رب  ػلمنا  ػ   ػ  د الػذي  يصػػيبنا  ػ  نلسػنن م وآذا ػم، واف لنػا ا  صػػ ف 
 ال اؼبٌن. ن نش اي رب

 اب ػػة احملمديػػػة ربنػػػاج إىل  ػػذت ال  ػػػااي اإلؽبيػػػة ليصػػلان مل ن  النػػػا، بننػػػا ن ػػػبلنا ا 
ز اف إذا   ان إنساف إنسػاف يقػ ؿ لػه: و ػا  ػأنش ا؟! و ػذا لػيهنع هللا يضر  ػ  ديػ  مل، واؼب ػروض 

 نف يق ؿ له: ف اؾ مل خًنا  ؼبا نصلنين هبذت النصيلة،    ول  مل ي م  هبا.
ر   اامت  نلناج إىل الرفػ ع  ػرة  اثنيػة لألخػالؽ احملمديػة اإلؽبيػة الػيت ن ػر  لف  اب   

هبػػا  ػػبلانه و  ػػاىل، ونن ؽبػػا علػػن خػػًن الربيػػة،  ػػ  نفػػ ف   ػػه ا الػػدرفات ال  ليػػا ال  بيػػة يػػـ  
 القيا ة، و   ن   ف ارت ا الدرفات اعبنانية نصب ٌن.

لذلش، ونف ي  ػلنا دبنوسػه وفػ دت وهر ػه  نف ىبلقنا مذلش، ونف هب لنا ن ال   نسأؿ مل 
 إىل ذلش

  ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِ
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  11اإلَبثخاإلَبثخينضنخ ينضنخ   --0909
dddddddddddddddd 

 :  ربػػػػػػػػػدانا عػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػ ؿ مل                                       
ف  ػػذت  فػػاـر ابخػػالؽ الػػيت دعػػا إلي ػػا مل  بيبػػه و صػػط ات، و ػػ  ي ػػرد نف والنػػا ن ابعػػراؼ(055و

 يف ف علن اد ه ابظبن، وا  ن لنه الر ي ة يـ  يلقن    ت.
ومل يسػػنطح ن ػػد   ػػ  ابولػػٌن وا خػػري  من سػػًُن ؽبػػا غػػًن الػػذي االػػه ر ػػ ؿ مل، عنػػد ا 

 ن لت ااؿ  يد  ر  ؿ مل لسيد  فربي :
ٌُ؟  َٜاَٜا  ََٖزاََٖزا  ََاََا  }} ٌُ؟ٔجِبش٢ٜ ٍَ  ٔجِبش٢ٜ ٍَٜقا ٕٖ: : ٜقا ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً َُُشٜى  اي َُُشٜىَٜٞأ ِٕ  َٜٞأ ِٕٜأ َٛ  ٜأ ََٛتِعٝف ِٔ  َتِعٝف ُٖ َِٔع ُٖ َُٜوو  َع ًٜ َُٜووٜظ ًٜ َٞ  ٜظ ٔٛ ََُٞٚتِع ٔٛ ِٔ  َُٚتِع ََِٔ ََٜوو  ََ ََٜووَذَش   َذَش

ٌَ ـٔ ٌَََٚت ـٔ ِٔ  ََٚت ََِٔ َٜٛعٜو   ََ َٜٛعٜو ٜق {{ٜق
22

  

 .و ذت ابخالؽ الفريبة ربناج إىل ف اد ن هنع هللا يضُر عظيم،  يه    نة    الرب الفرَل 
علػن عبػاد الػرضب   مل  و   ن ػرؼ اػدر  ػذا اعب ػاد ننظػر ا ا ايت الػيت ناػىن هبػا

  ا القػػػػػرآف:                                     و ػػػػػ    ي ػػػػػين  ال راػػػػػاف(24و
 ن ا ػػ ٌن وخا ػػ ٌن وـببنػػػٌن هلل رب ال ػػاؼبٌن، زبلصػػػ ا  ػػ   ػػرض الفػػػرب واإلعوػػاب زلػػػن هنع هللا يضر 

ا هػػػ  نعمػػػاؽبم    وفػػػه مل وال  ػػػ  وال  ػػػر و ػػػ  الراي ػػػة و ػػػ  الظ ػػػ ر و  يريػػػدوف إ
 ون  اؽبم.
                              مل يػػػردوا علػػػي م دبأػػػ  خطػػػاهبم،  ال راػػػاف(24و

 و  منمط هال  م، و  خطاز   نا با  للس  ه الذي اذ   م مه:
  ٠مهههههههههبطجٕٟ اٌطههههههههههف١ٗ ثىهههههههههً لههههههههههجح  ٠مهههههههههبطجٕٟ اٌطههههههههههف١ٗ ثىهههههههههً لههههههههههجح  

  

  فههههههههههةورٖ أْ أوههههههههههْٛ ٌههههههههههٗ ِج١جههههههههههبفههههههههههةورٖ أْ أوههههههههههْٛ ٌههههههههههٗ ِج١جههههههههههب

  ٚأز٠ههههههههههد  ٍّههههههههههب  ٚأز٠ههههههههههد  ٍّههههههههههب    ٠س٠ههههههههههد ضههههههههههفب٘خ  ٠س٠ههههههههههد ضههههههههههفب٘خ    

  

  وعُهههههههههههههٛد  زادٖ اإل هههههههههههههراق ط١جهههههههههههههبوعُهههههههههههههٛد  زادٖ اإل هههههههههههههراق ط١جهههههههههههههب

وال  ػػ د  ػػ  عػػ د الب ػػ ر، هلمػػا نواػػدَت النػػار  يػػه نهأػػر، هلمػػا هانػػت الرا لػػة الطيبػػػة   
                                                           

 ـ7/5/5102 ػ 0347   رميح ا خر 57إ نا  –ال نانية 0
 فا ح البياف ع  أتوي  آي القرآف، و  سًن م  نا  امت 5
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  ننشر  يه نهأر.
وهمػػا الػػت: عر  نػػا مل نف  ػػذا  ػػ  اعب ػػاد ابعظػػم، بنػػه م ػػد نف يبشػػ ف علػػن ابرض 

بػػادة مل، ون يفػػ  ال بػػادات  ػػب الن وػػد  ػػ   ، وإذا خػػاطب م اعبػػا ل ف اػػال ا  ػػال ا،  بقػػن ع
  والناس نياـ:                               ال رااف(23و. 

والدرفػػة ابعظػػم ا ف ػػاد الػػن هنع هللا يضر ا ؿبػػ  الفػػربايد وال  ػػ  والػػرايد والشػػ رة والسػػم ة 
لػػق،   يصػػلان نف و ػػ  الظ ػػ ر وربمػػ  نذل اػبلػػق  مػػ  مل يػػ ط  ن سػػه علػػن ربمػػ  نذل اػب

 .يف ف وليا  لللق 
   الذي ربم    ا ربم له  يد ابولٌن وا خري  ونولياد مل الصاغبٌن؟   ن د، ولػذلش 

   :  م  الن  
{{ٟٗ ٟٜٗأ ٖٓاغ٢  ٜأ ٖٓاغ٢اي ٍَ  ٤ّ؟٤ّ؟َب٬َب٬  ٜأَػٗذٜأَػٗذ  اي ٍَٜقا َٝا٤ُواٜ٭اٜ٭" "   ::ٜقا َٝا٤ُؤِْب ِٖ  ِْٔب ُِٖث َٕو  ُث ـٖأيُرٛ َٕواي ـٖأيُرٛ ِٖ  اي ُِٖث ٌُاٜ٭اٜ٭  ُث ٌََُِث ٌُ ٜفاٜ٭ٜفاٜ٭  ََِث ٌُ ََِث {{ََِث

33
  

د هاف  ػ  نذل اػبلػق، وانظػر إىل القػرآف ون ػ اؿ النػ  ال ػد ف وغػًنت  ػ  ومالد ابنبيا
ننبيػػػاد مل ور ػػػله علػػػي م صبي ػػػا  الصػػػالة والنسػػػليم، وانظػػػر إىل ني  ػػػدل هػػػان ا ينلملػػػ ف نذل 

 ا   م.
نذل اػري  لػه؟  ، لفػ  ؼبػا  ف نػه     ي فد ن د  ربم   نذل ا  ه هما ربم  الن  

 اربػػا ، وفػػادوا اغبػػـر خا ػػ ٌن خا ػػمٌن خػػا  ٌن  ػػ  ال قػػاب الػػذي  ػػن م ودخػػ   فػػة  مل 
  ين ر  ف له    ن ًن ابنبياد واؼبر لٌن، طل  اؼبش د ابعلن  قاؿ ؽبم:

َٕ  ََاََا  }} ِٚ ََٕتَش ِٚ ْٚٞ  َتَش ْٜٚٞأ ْْٔع  ٜأ ْْٔعَؿا ِِ؟  َؿا ِِ؟ٔبٝه ِّٝشاو: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  ٔبٝه ِّٝشاوَم ِْ  ٜأْخٜأْخ  َم ِْٜنش٢ٜ ُٔ  ٜنش٢ٜ َُٔٚاِب ٣ِو  ٜأخ٣ٜأخ٣  َٚاِب ٣ِوٜنش٢ٜ ٍَ  ٜنش٢ٜ ٍَٜقا َُٖبٛا: : ٜقا َُٖبٛااِر ُِ  اِر ُِْت ُِٜفٜأ ُِْت   ٜفٜأ

ًٜٜكا٤ُ ٥ٛ ًٜٜكا٤ُاي ٥ٛ {{  اي
44

  

 وا رواية نخرل ااؿ:
ٍُ  ٜفإ٢ْٜٚٞفإ٢ْٚٞ  }} ٍُٜأٝقٛ َُا  ٜأٝقٛ َُاٜن ٍَ  ٜن ٍَٜقا ُِ  َتِثش٢َٜبَتِثش٢َٜب  ))٫))٫  ::ُُٜٛطُفُُٜٛطُف  ٜأٔمٜٞأٔمٞ  ٜقا ِٝٝه ًٜ َُِع ِٝٝه ًٜ َّ  َع ِٛ َٝ َّاٞي ِٛ َٝ ُ٘  َِٜغٔفُشَِٜغٔفُش  اٞي ٤ً ُ٘اي ٤ً ِِ  اي ِِٜيٝه َٛ  ٜيٝه ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ُِ ُِٜأِسَذ   ٜأِسَذ

                                                           
  سند نضبد ع    د م  نا وااص ق 4
   نا  ريرة ق ن  البي قب والطربي ع 3
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ُٔنَي   ُٔنَي  ايٖشأذ {{  ايٖشأذ
55

  

أت  ن مسيد  ي  ك عند ا طلب ا    نمي م نخذت ليب دوت عنه، برػم رنوا  ػ   ػيد  
لػػن ي  ػػك، وؼبػػاذا هػػاف  ػػذا اغبػػ ؟ بنػػه يػػرل منػػ ر مل ننػػه الػػ ارث لنب  ػػه، ي قػػ ب وعط ػػه ع

  ولػػػذلش ؼبػػػا رنل الر،يػػػة اػػػاؿ لػػػه:                                        
      د   زبرب م   رؾ، برم  يلسدونش،  ح نرػم ن ػباط!! واب ػباط ي ػين نو  ي  ك(2و 

  ابنبيػػاد، ي ػػين ننبيػػاد لفػػ  اغبسػػد   فػػ د،  طلبػػ ا  نػػه نف ىبرفػػه    ػػم:                
                           ي  ك(05و. 

وذ ب ا إىل  ناؾ  ذحب ا هبشا     الغنم وفادوا مقميصه ولط  ت زلدـ، ور  ت ا البمػر 
 ػػم ر ػػ ت ا البمػػر ون ػػر مل اب ػػٌن فربيػػ  نف ينػػ ؿ  يشػػًن إىل  -  رعػػات وعنايػػة مل -وانَنظػروا 

لسه عليه      يغرؽ ا البمر.   وُر ا ااع البمر لي ل ا علن اؼباد وينلقات وهب 
 فلما  اوؿ اػبروج ي فُّ ا يديه لين ؿ  رة  اثنية، و م إخ  ػه وانظػر هيػك ي  لػ ف مػه!! 

و  راد   -ه وي يػػدوت للبمػػر  ػػرة  اثنيػػة، إىل نف فػػادت إرادة مل وهلمػػا  ػػاوؿ اػبػػروج ي فػػ ا يديػػ
نف وبييه اغبيػاة الطيبػة،  مػرت اا لػة  سػا رة  ػ  ميػت اؼبقػدس إىل  صػر وا ػ ا  -لقيفاد مل 

ا الطريق، وإخ  ه هان ا اد و   ت ا  فاُف لػيهنع هللا يضر ا طريػق عػاـ  ػ    ي ػرؼ ن ػد   فانػه، 
لقػـ  نف يني ػ ا ا الطريػق، ون ػد  ػا    ػم  ػ   ػاد،  قػال ا: ننظػر ممػر  يقدوسر رب ال  وسة ؽب  د ا

  يه  اد،   فدوا  ذا البمر.
وإخ  ػػه واا ػػ ف زلقػػرب  ػػ  البمػػر يريػػدوف اإلطممنػػاف، و  يريػػدوف عمػػ   ػػذت اعبريبػػة 

،  لػػػم يقنلػػػ ت   مسػػػفٌن و   لػػػة، و ػػػذا دليػػػ  علػػػن نرػػػم  يػػػدي م برػػػم خػػػا  ٌن  ػػػ  مل 
 . ىبش ف مل

والػدل   ػ  وعػاد   - ألقن الناس دل ا   يه  ب ،  سػيد  ي  ػك ا ػ  وفلػهنع هللا يضر ا الػدل  
 شدوا اغبب    فدوا الدل  اقي ،  ا ن اف الرف  الذي د  ت   ػلامه  ػأخرف ا  -هاعبردؿ 

    ي  ك،  لما رآت ااؿ:                ي  ك(05و. 

                                                           
  ن  النسا ب والبي قب ع  نا  ريرة ق 2
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عبػػد  عنػػد  وهػػاف  ػػارز   نػػا،  ػػإف هنػػنم  ريدونػػه  نبي ػػه وإخ  ػػه هػػان ا واا ػػٌن واػػال ا: إنػػه 
لفػػم، واعطػػ   شبنػػه، انظػػر هيػػك ي  ػػ  ابخػػ ة  خػػي م!! ولػػ  سخػػذ  ػػنفم  بلغػػا  هبػػًنا ، و ػػا 

  اؼبقصػػػػػد  ػػػػػ  ذلػػػػػش؟ نف يفػػػػػ ف عبػػػػػدا  ولػػػػػيهنع هللا يضر   ػػػػػرا  ليػػػػػذلُّ ت:                     
       ي  ك(51و. 

اؼباؿ ولف  اؽبدؼ نف يف ف عبدا  ذليال  وليهنع هللا يضر  را  ا النصرؼ ا ن سػه،  ليهنع هللا يضر اؽبدؼ
  و ػػح ذلػػش  ف نػػه مل وف لػػه علػػن خػػ ا   ابرض، واننب ػػ ا لآليػػة:                     

      ومل يقػ  خػ ا    صػر،  نفػ ف خػ ا   ابرض هل ػا ا  صػر، و ػن رج إف  ي  ػك(22و
 .ن    صر م يفله و نوسه وهر ه وف دت  ال اؼبٌن ا  صر، لي غين مل   اد مل رب

  ينضنخ يصشينضنخ يصش
و ظػػ   صػػر  ػػب الػػيت    طػػب ال ػػامل هلػػه همػػا هانػػت ا القػػدَل، و ػػيف ف ذلػػش نييفػػا  إف 
 اد مل ا  ذا ال صر اغبديث،  إنه هلما  دات ؾباعػة ا ال ػامل  ػ  الػذي هػاف ي نقػذ ال ػامل؟ 

  صر.
ة اإل الـ،  م  الذي ي  لم ال ػامل القػرآف والػدي  وال لػم؟  صػر؟ ؼبػاذا؟  صر ضبلت راي

إرػػا إرادة مل وعنايػػة مل بف مل ا ػػط ن ؽبػػذا البلػػد ن  س  طيبػػٌن ذوي الػػ ُب  ػػليمة، ون مػػدة 
 ر يمة، علم ذلش الن   أ ر ن لامه نف يسن   ا هبم خًنا .

    فادوا م د ذلش،  ماذا     هبم؟ ااؿ:                                      
            ي  ك(55و. 

 ػػذت   ػػنة ابنبيػػاد واؼبر ػػلٌن، وعلي ػػا الصػػاغبٌن واؼبر ػػدي  واب مػػة الػػرزنيٌن نصب ػػٌن، 
برم ليهنع هللا يضر لدي م وات ل  ػح  ػغينة ا القلػ ، نو و ػح هػرت ا ال ػ اد، ون ػد  ر ػ م نف 

، و  ييفػح  يػه  ػيما  غػًن ذلػش،   ػذا خالصػا  هلل   القل  وال  اد خالصػا  لػرب ال بػاد يظ
 ف  وعال.

 إذا نراد الشيطاف نف ي   س لمإنساف ليمن ه ع   ذا اعب اد،   مػد لمإنسػاف الػذهب 
ال ااػػػ  ال طػػػ  نف يلوػػػأ إىل مل، و  يسػػػنطيح ن ػػػد  ؿبارمػػػة الشػػػيطاف من سػػػه همػػػا يػػػد عب ن ػػػ  
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 ويق ل ف:  ي  الشيطاف هذا وهذا وهذا، ولف   ا عالج  ذت اغبي ؟!. الغ لة،
ذ ػػ  رفػػ  ب ػػد الصػػاغبٌن واػػاؿ لػػه: نريػػد نف   ػػر ين هيػػد الشػػيطاف و يلػػه، وهيػػك 
نخػػرج  ن ػػا؟ اػػاؿ لػػه: إف  ػػذا طريػػق ط يػػ ، لفػػ  نريػػد نف ن ػػألش  ػػ ا  : لػػ  ننػػش  سػػًن ا 

  ماذا     ؟ طريق وخرج عليش هل  يريد نف ي  يفش، وحملت  ا به
اػػاؿ: ن ػػننود مصػػا به،  قػػاؿ لػػه: هػػذلش ننػػت لػػ   قػػدر علػػن الشػػيطاف،  نػػادي علػػن 

نف يف ػػك عنػػش الشػػيطاف  ػػ    ػػي  ا   يفػػرة الػػرضب ، وارفػػح غبيفػػرة الػػرضب ، وا ػػأله 
 ن اف إف  اد مل.

ولفػػ   ظػػ   شػػغ  ن سػػش هبػػذت اب ػػ ر، و ػػا  ػػذت اغبيػػ ؟ و ػػا نن اع ػػا؟ وهيػػك زبػػرج 
 .    ع  يط ؿ  ر ه، ول  سبشب  يه إ  إذا و  قت    اؼب  ق  ن ا؟   ذا 
 اخنصر اب ر وااؿ:  اهلل 
                           : 

لػػذلش ، و وا ػػن ذ زهلل ي ػػين اطلػػ  ال ػػ ذ، ني اؼبسػػاعدة، واطلػػ  الن  يػػق  ػػ  مل 
    الشيطاف الػرفيم، ليف ينػا مل   يفرة الن  عل منا نف ننبح ه  ن ر زإل ن اذة زهلل 

 و   نه و  افسه.
مبشرل عظيمػة   نسػنطيح  ػفر ا ولػ  عشػنا  ػافدي  ونطػاؿ مل ا  د مشر  مل 

 نعمار  إىل يـ  الدي :
                             ::  

 قػػػ ل ا البػػػه ونػػػ ر،   ػػػذا النػػػ ر  اإلنسػػػاف الػػػذي  يصػػػل  اب قيػػػاد وي طيػػػه مل 
واايػػا  لمإنسػػاف  ػػ  هػػ  الػػذن ب وا اثـ والشػػرور،  ألػػه هاؼبصػػباح ابضبػػر الػػذي  ف لػػه مل 

 ييفي  عند غلق الطريق.
، يػػق لػػيهنع هللا يضر  ػػ اي ، نو  سػػ ؿ لػػه ن سػػه دب صػػية  ػػ    ا ػػب مل عنػػد ا يبشػػب ا طر 

ا  ، ولينػػ ب وليمػػ ب،  ي دخلػػه مل ينلػػرؾ القلػػ  علػػن ال ػػ ر وي ػػذهوسرت لًنفػػح إىل مل 
 رضبنه وهب له    ن   ر  انه وهرا نه.
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 يروي اإل اـ ام  عساهر رضبة مل عليه ا هنامه الذي صبح  يػه ن اديػث ر ػ ؿ مل 
راود ػه ا ػرنة عػ  ن سػ ا،  أخػذت  غريػه و  ػ ي   ز  ا عصر  يد  عمر م  اػبطػاب نف  ا

 ن س ا له     م  مدخ ؿ  ن ؽبا، وإذ مه يرفُّ ا البه  ذت ا ية:
                               

وم ػد نف ن ػاؽ  -ي ين  ػدات لػه غيب مػة  -ق ؿ: ؼبا  ر ت ا ية علن البه غ شب عليه ي
    الغيب مة نطق ا ية ملسانه د وا ات ابف .

د  ل ا عليه ود ن ت، وظبح  ػيد  عمػر مػه  أخػذ م ػض ن ػلامه وذ ػ  بميػه لي   يػه، 
ه و ػػل ا عليػػه  ػػالة واػػاؿ: نيػػ  اػػربت لنصػػلب عليػػه؟  ػػدل ت علػػن اػػربت،   اػػك وخل ػػه  ػػ    ػػ

 اعبنازة، وم د نف  ل ا عليػه اػاؿ عمػر: اي  ػيت  ػ  خػاؼ  قػاـ رمػه  لػه فننػاف، بف مل اػاؿ:
                          الرضب (32و! 

  سم  ا ال   يق ؿ    اربت: لقد  ا دهتما ودخلن ما اي عمر!!.
 :دبورد نف فادت اػب ؼ    مل علن ال  ر

                            الرضب (32و 
ا  ػ رة الػرضب    ذا ف اد اػبػ ؼ الػذي يبنػح اإلنسػاف  ػ    ػ  الػذن ، لفػ  مل 

  عاد  ذهر:                 أل ا ر  ؿ مل عن ما؟  قاؿ: الرضب (25و  
{{  ٢ٕ َٖٓتا ٢َٕج َٖٓتا ِٔ  َج َِٔٔ َُا  ٔفٖل١ٕٔفٖل١ٕ  َٔ ُٗ َُٝت ْٔ َُاآ ُٗ َُٝت ْٔ ََ  آ َََٚ َُاو  ااَٚ ٢ٗ َُاؤفٝ ٢ٗ ٢ٕ  ٔفٝ َٖٓتا ٢ََٕٚج َٖٓتا ِٔ  ََٚج َِٔٔ َٖٕب  َٔ َٖٕبَر َُا  َر ُٗ َُٝت ْٔ َُاآ ُٗ َُٝت ْٔ ََا  آ ََاَٚ َُا   َٚ ٢ٗ َُا ٔفٝ ٢ٗ {{ٔفٝ

66
  

 نقػػ ل مل الػػيت ا ال ػػ اد إذا  ػػر ؾ الشػػيطاف و او ػػه و  افسػػه علػػن الػػن هنع هللا يضر لن  ػػ  
مدت ع      اؼب صػية خ  ػا   ػ   اؼب صية  إف ن ر اإليباف ا ال  اإلنساف ينلرؾ  ي ومدت وىب 

 مل، و ا ننيوة ذلش؟:
{{  ٖٓ َٖٓج ٢َٕج ٢َٕتا ِٔ  َتا َِٔٔ َُا  ٔفٖل١ٕٔفٖل١ٕ  َٔ ُٗ َُٝت ْٔ َُاآ ُٗ َُٝت ْٔ ََا  آ ََاَٚ َُاو  َٚ ٢ٗ َُاؤفٝ ٢ٗ ٢ٕ  ٔفٝ َٖٓتا ٢ََٕٚج َٖٓتا ِٔ  ََٚج َِٔٔ َٖٕب  َٔ َٖٕبَر َُا  َر ُٗ َُٝت ْٔ َُاآ ُٗ َُٝت ْٔ ََا  آ ََاَٚ َُا   َٚ ٢ٗ َُا ٔفٝ ٢ٗ {{ٔفٝ

77
  

                                                           
 الب اري و سلم ع  عبد مل م  ايهنع هللا يضر ق 2
 الب اري و سلم ع  عبد مل م  ايهنع هللا يضر ق 7
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                                  اغبورات(7و: 

     ناؾ نفر  نهم      ذا؟ 
 و ا ال م  الذي عمله؟ 

 !ننه ا نطاع هبان صباح ن سه
و ػػاوس الشػػيطاف نف يسػػنو  لػػداعب اؽبػػ ل، وإمبػا خ  ػػه  ػػ  الػػرضب   ػػ  الػػذي  و ػد  

 .د  ه إىل  رؾ  ذا ال م  طلبا  ؼبر اة رب ال باد 
 .... ولذلش كب  كبناج نف نق ي  ذت اؼبشاعر اإلؽبية ا القل ب

 هبا ال منا، وهيك ن يد ا؟  ن يد    طااة النق ل اليت ي  موسر مل 
                            الرعد(57و... 

 نذهر مل علن الدواـ ناناد  ًن  وفل  نا ون  نا:
                                         ؟؟؟؟ آؿ عمراف(050و 

  ن  مٌن وغًن  ن  مٌن،  نو ٌن للقبلة نو بي ف ة:
                          البقرة(002و  .... 

 اؼب م نف اإلنساف   يغ   ع  ذهر مل طر ة عٌُن و  نا .
  ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِ
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  11اإلميبٌ احلكاإلميبٌ احلكينبصل ينبصل : : 2211
dddddddddddddddd 

ف نصب ػٌن زلنػدمر والنػذهر والن فػر ا هنػاب مل، و  ي فػد  ػ    لػه إع ػاد   كب   طالب
   ػػػػ   ػػػػذت القيفػػػػية الرزنيػػػػة:                                     لينػػػػدمروت  ص(55و
  يه. وي ق  ت وي لم ا  راد مل 

    مػػد نف ن ػػرؼ  ػػيما  ولػػ  الػػيال   ػػ    نا ػػا،  ػػال ونسػػمح ا ايت  ػػرارا  و فػػرارا  لفػػ
ي فد ن د     ابولٌن وا خري  وبيط دب اٍل هالـ مل، ولف  ه   ي ربوس علػن اػدرت دبػا  ػرح مل 

 .درت  
 ذت ا ايت اليت   نا ن لت عق  غ وة مدر، وغ وة مػدر هانػت نوؿ غػ وة ا اإل ػالـ 

و م اري  و   ينب  ا ػ ول  ن  ؽ ال اا ػة ولفػ  نريػد مٌن اؼبسلمٌن ون    فة    الفا ري  
 نف سخذ   رة  ري ة ب باب ن وؿ  ذت ا ايت.

و  ػه االشبا ػة و سػ ة  ػ   ػلبه الفػراـغ يقصػدوف اا لػة ذباريػة لقػري   خرج النػ  
   وس ػ م  ػا ا ػنلب ت  ػ  ن ػ اؿ اؼبسػلمٌن ا  فػة،  قػد ا ػن ل ا علػن دور ػم، وعلػن ذبػارهتم، 

  اؽبم، ومل يسمل ا ؽبم زػبروج  ن ا مشبد.وعلن ن 
نراد  ػػيما  آخػػر، و  يفػػ ف إ   ػػا ي ػػدموسرت  ػػ  يقػػ ؿ للشػػبد   و ػػم نرادوا ذلػػش، ومل 

، ه   يف ف، و ذت   لمنا ننه ل  وبدث لش و  ؼب    لػش إ   ػا يقػدرت اللطيػك اػببػًن 
 :ؼ  دمًن ، ااؿ       ندمر؟ ندمر ولف  نر ن دبا اسم مل لنا إذا فاد خال

َُا  اِسَ اِسَ   }} َُأب َِ  ٔب َِٜقَظ ُ٘  ٜقَظ ٤ً ُ٘اي ٤ً ِٔ  ٜيٜوٜيٜو  اي َِٔتٝه ٢َٓ  َتٝه ٢َٜٓأٞل ٖٓاغ٢   ٜأٞل ٖٓاغ٢ اي {{اي
22

  

نف  فػػ ف  ػػذت غػػ وة  ي ػػا إعػػالد  لشػػأف اإل ػػالـ واؼبسػػلمٌن، هػػان ا الػػة   قػػد ر مل 
اليلػػة، هػػان ا االشبا ػػة و سػػ ة، وا روايػػة نخػػرل االشبا ػػة وإ ػػدل عشػػر، وروايػػة نخػػرل االشبا ػػة 

يف     ػم إ   ر ػٌن، وميفػح صبػاؿ     يػد عػ   ػب ٌن صبػال ، يرهبػ ف الػيال   واالاة عشر، ومل
                                                           

 ـ7/5/5102 ػ 0347   رميح ا خر 57إ نا  –قبح الط ايح  0
  ريرة ق فا ح الرت ذي و سند نضبد ع  نا 5
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 ويبش ف اليال .
 والف ار خرف ا دبا يقرب    نلك  قا     دفوٌن زلسالح، وؾب   ي  زل ناد،.

وهانػػت  ػػذت نوؿ   رهػػة ا اعب يػػرة ال رميػػة وبػػدث  ي ػػا  نظػػيم للوػػي  ال سػػفري بف 
 .اا د اؼب رهة     يفرة الن  

واعبيػػػػ ش هانػػػػت نبويػػػػة مػػػػدوف  نظػػػػيم، ولفػػػػ   يفػػػػرة النػػػػ  وز ع اعب نػػػػد، الشػػػػباب ا 
اؼبقد ة ليقا ل ا اؼبقا لٌن،  م  ػم ال نػ ة و   ػم الشػواعة و   ػم البػأس، والشػي خ ا اؼبػ خرة 

 وبم ف اب اه  اليت ي  سفر  ي ا اجملا دي  إذا رف  ا  يف ن ف ضباية ؽبم.

  ح ثذسح ثذساخلالف ػهَ انغنبئى يف غضًاخلالف ػهَ انغنبئى يف غضً
زلنصػر  ودارت اؼب رهة، والن  هاف دورت ا خيمنه  ن ف ػا  لػرب ال ػاؼبٌن يػدع  مل 

 للم  نٌن، واننصر اؼب  ن ف و ر  الفا روف.
وانقسم اعبي  إىل االاة ناساـ: اسم   بح ال اروسي     الفػا ري  ليقيفػب علػي م، واسػم  

 يػه  ػ  غنػا م ن ػ ا هبػا و ره  ػا، إف   دخ  اؼب سفر الذي هػاف يقػيم  يػه اؼبشػرهٌن ليسػنل   ػا
هػاف  ػال ا  نو ن ػ ا   نو عنػػادا ، نو صبػا   نو ط ا ػا  نو غػًنت، واسػػم  مقػب وبػرس  يفػرة النػػ  

 .خ  ا      ومة  ر د ة يف ف  ي ا خط رة علن  يفرة الن  
:  ػا انن ت اؼب رهة، واب ياد اليت نخذو ا    الفا ري  نسمي ا الغنيمة، والغنيمة ي ػين

سخػػذت  ػػ  اؼبقػػا لٌن نانػػاد القنػػاؿ نو م ػػد القنػػاؿ،  ػػ  ني نػػ ُع إف هػػاف  ػػال ا  نو خػػًنات نو 
 غًنت.

و ناؾ  بد آخر ا الشري ة إظبه ال ي ، و ذا  ا سخذت مدوف انػاؿ،  لػ  دخلنػا ملػدا  
 مدوف اناؿ و   رب   ذا إظبه ال ي .

ف الننػػػػازع ا ني  فػػػاف وز ػػػػاف  ػػػػببه  ػػػأ  ا زلغنيمػػػػة و نػػػػازع ا واخنل ػػػ ا، لي ر نػػػػا مل ن
الػػدنيا، نانػػاد القنػػاؿ هػػان ا هرفػػُ  وا ػػد الػػ هبم  ن  ػػدوسة، وم ػػد القنػػاؿ الػػذي  دخلػػ ا اؼب سػػفر 
ونخذوا الغنا م اال ا: إرا لنا بننا صب نا ػا، واعبماعػة الػذي   ب ػ ا ال ػاروسي  اػال ا: كبػ  نوىل هبػا 
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 روا    اؼبيداف، واعبماعة الأالأػة اػال ا: كبػ  هنػا ا بننا الذي   ب نا م و ارمنا م وف لنا م ي
  را ة الن ، وا ندـ اػبالؼ وا ند اػبالؼ.

 :، هيك  ننازع ف ا وف د  يفرة الن ؟! واد ااؿ إف   فم  يفرة الن  
َِٓبٔغٞ  ٫٫  }} َِٓبٔغَٜٞ َِٓذ  َٜ َِٓذٔع َٓاُصْع  َْٔبٞمَْبٞٔم  ٔع َٓاُصْعَت   33{{  َت

                                                                  
اذ بػػ ا إىل  يفػػرة النػػ  واعر ػػ ا عليػػه اب ػػر و ػػينن ب هػػ   ػػبد، لفػػ  عر نػػا رمنػػا  النسػػاد(74و

لفب ن رؼ نف  ر اػبال ات إىل يـ  القيا ة مػٌن اؼبسػلمٌن واؼبػ  نٌن ا هػ   فػاف  ػببه  ػ  
 ا، واغبرص علن نخذ اغبظ ال  ًن     قننيات الدنيا.الدنيا، واغبرص علن الدني

 لمػػػا مل هبػػػدوا ػبال  ػػػم  ػػػال ، ذ بػػػ ا غبيفػػػرة النػػػ   سػػػأل ت:  ػػػاذا ن  ػػػ ؟  ن لػػػت  ػػػذت 
 ب ليست ؽبػ  د   :                  ا ايت    مل 

 . ن م  ذا اب ر وف له ا يد ر  له  و  ؽب  د و  ؽب  د، ن ع مل

  إصالذ راد انجنيإصالذ راد انجني
  م ػػد ذلػػش نو ػػا م ونو ػػا  هلنػػا:                            ن ػػم  ػػبد

ل بػػػادت اؼبػػػ  نٌن اإل ػػػالح مػػػٌن اؼبػػػ  نٌن والنػػػآلك والنػػػ ادد واحملبػػػة، ونف  وبػػػرص عليػػػه مل 
ونف   يفػ ف ميػن م خػالؼ و   ػقاؽ، ونف   يفػ ف ميػن م  يف ف مٌن اؼب  نٌن و اؽ وا  ػاؽ،

 عصبيات فا لية، و   شرذـ ع  طريق رب الربية.
ااؿ م ض الصاغبٌن: الناس   نصم   ياد هأًنة، ولف  عنػد  ن ػُر وا ػد ذهػرت ال ا ػد 

  :و  يريدوف  ن يذت                                 آؿ عمراف(014و. 
زهلل عليفم ل  نننا ا ؾبنم نا وؾبنمح اؼبسلمٌن هل م ا نمسفنا هبذت ا يػة   ػ  ي فػد 
خالؼ  مٌن  سلم و سلم؟! نو طا  ة وطا  ة؟! نو  مة و مة؟!  ، لفننػا وا نػا عنػد  ػذت ا يػة 

 ونسينا ا وننبلنا ا.

                                                           
 الب اري و سلم ع  ام  عباس ق 4
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إىل نف نعلػػن   نف يصػػلل ا ذات ميػػن م، ولػػذلش ن ػػار نبينػػا الفػػرَل  ػػأ ر م مل 
ليناؿ نفرا  نعلػن  ػ  نفػر ايػاـ الليػ  ونعلػن  ػ  نفػر  ونظبن ارمة ينقرب هبا ال بد إىل مل 

 : ياـ الن ا   وإف هاف ط ؿ ال اـ، وغًن ذلشغ نف يبشب زإل الح مٌن اؼبسلمٌن، ااؿ 
ِِ  ٜأ٫ٜأ٫  }} ِِٝأِمٔبُشٝن ٌَ  ٝأِمٔبُشٝن ٌَٔبٜأٞفَل ِٔ  ٔبٜأٞفَل َِٔٔ ٢ّ  َدَسَج١َٔدَسَج١ٔ  َٔ َٝا ـٚ ٢ّاي َٝا ـٚ ـ٬ٖ  اي ـ٬َٖٚاي ـٖ  ٠ٔٔ٠َٚاي ـَٖٚاي ٢ًٜ: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َذٜق١ٔ؟وَذٜق١ٔ؟وَٚاي ٢ًَٜب ٍَ  َٜاَٜا  َب ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً   اي٤ً

ٍَ ٍَٜقا ٢ٔ  َرأ َرأ   حُُحإ٢ِؿ٬إ٢ِؿ٬: : ٜقا ِٝ ٢ٔاٞيَب ِٝ ٢ٔ  َرأ َرأ   َٜٚفَظاُدَٜٚفَظاُد  اٞيَب ِٝ ٢ٔاٞيَب ِٝ {{  اٞيَرأيٜك١ٝاٞيَرأيٜك١ٝ  اٞيَب
44

  

و نا يقصػد الن ا ػ   ػ  نننبػه لللػديث، ي ػين ن يفػ   ػ   ػالة الن ا ػ ، ون يفػ   ػ  
  ياـ الن ا  ، ون يف      داة النط ع.
و ػػػن ون ػػػ ك  ػػػ  ؼ اؼبسػػػلمٌن ا  ػػػذا ال  ػػػاف؟ ن  وبػػػدث ذلػػػش ا ف؟  ػػػا الػػػذي ن

 اإلنقسا ات واػبال ات والطا  ية وال  راة واؼبنازعات ا ه  اعب ات.
إىل نف ر ػػ   صبي ػػا   ػػ  ولػػ  مل يسػػندعينا نل  ػػ  الطػػا  نٌن،  نػػذ     ػػدعا  النػػ  

إذا زبا ػم      لقاد نن سنا ننط ع لمإ الح مٌن اؼبن ا مٌن، واد هنػا ا السػامق ا ني ملػد
فاري  نو زبا م نخ ي ، هػاف هػ   ػ  هػاف  ػ ؽبم   يسػرتيان  ػ  يبينػا  نصػا يٌن،   ػذا  ػ  

:   نا وذاؾ     ناؾ، ويبش ف ا صباعة، إىل نف هب ل ا  ذت اعبماعة همػا ذهػر مل      
           آؿ عمراف(014و. 

 ػ  ت فػ  ا عػالت لينػاؿ ر ػات، ويفػ ف  ذت ن يف  القرزت اليت ينقرب هبا ال بػد إىل 
 ػػ  ه م ػػ  نوليػػاد مل، بنػػه يقيفػػب علػػن ال ػػمل مػػٌن اؼبػػ  نٌن، ويقيفػػب علػػن الفرا يػػة والػػبغض 
الػذي وبػػدث مػػٌن اؼبسػػلمٌن، وي صػ وسب اب مػػدة، وينػػ ع الغػػ  واغبقػد  ػػ   ػػدور اؼبػػ  نٌن، و ػػذا 

 .الذي دعا إليه رب ال اؼبٌن 

  سالذ انؼفٌسالذ انؼفٌ
 اب ػػر  ػػال مػػد نف الػػذي يفػػ ف   ػػه وي نمػػد عليػػه ويرهػػ  عليػػه  ػػ  و ػػ  يبشػػب ا  ػػذا

عنػػد ا ن لػػت  ػػذت   ػػالح ال  ػػ ، بنػػه  مػػد نف ي  ػػ  عػػ  م يفػػ م، ولػػذلش  يفػػرة النػػ  
 ا ية ااؿ ؽبم:

                                                           
  ن  نا داود و سند نضبد ع  نا الدرداد ق  3



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 األَفبل يٍ سٌسح (4-0اآليبد )رفسري            ( 300 )        : ينبصل اإلميبٌ احلك                                  21

{{  ٢ٕ ٢َٕسُج٬ ِٔ  َسُج٬ َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ َٝا  ٝأ َٝاَجَث َٔ  َجَث ِٝ ََٔب ِٝ ِٟ  َب ََِٟٜذ ٍَ  اٞئعٖض٠ٔواٞئعٖض٠ٔو  َسٚبَسٚب  ََٜذ ٍَٜفٜكا َُا  ٜفٜكا ُٖ َُاٜأَذُذ ُٖ   ::ٜأَذُذ

َُٔتََٞٞعََٞع  ٔيٞٔيٞ  ُمِزُمِز  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا َُٔتًٞٔ ًٔ  ِٔ َِٔٔ ٍَ  ٜأٔمٞوٜأٔمٞو  َٔ ٍَٜفٜكا ُ٘  ٜفٜكا ٤ً ُ٘اي ٤ً ٤ٛأئب  ََٚتَعاٜي٢ََٚتَعاٜي٢  َتَباَسٜىَتَباَسٜى  اي ٤ٛأئبٔيً   ::ٔيً

َِٝف َِٝفٜفٜه َُٓع  ٜفٜه ـِ َُٓعَت ـِ ِِ  ٔبٜأٔمٝٔوؤبٜأٔمٝٔوو  َت َِِٜٚي ِٔ  َِٜبَلَِٜبَل  َٜٚي َِٔٔ َٔ  ٔ٘ َٓأت َ٘ٔذَظ َٓأت ٤ِْٞ؟  َذَظ ٤ِْٞ؟َػ ٍَ    َػ ٍَٜقا ٌِ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا ُٔ َِٝر ًٞ ٌِٜف ُٔ َِٝر ًٞ ِٔ  ٜف َِٔٔ َِٚصاس٢ٟو  َٔ َِٚصاس٢ٟوٜأ   ٜأ

ٍَ ٍَٜقا َٓا  َٜٚفاَكِتَٜٚفاَكِت: : ٜقا ِٝ َٓاَع ِٝ ٢ٍ  َع ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ُ٘  َؿ٢٤ًَؿ٢٤ً  اي ُ٘اي٤ً ٤ً ٘ٔ  اي ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ َٜ٘ٔٚآَٜٚآ  َع ٘ٔٔي َِ  ٔي َََِٚط٤ً   ٔباٞيُبٜها٤ٔؤباٞيُبٜها٤ٔو  ََٚط٤ً

ِٖ ُِٖث ٍَ  ُث ٍَٜقا ٕٖ: : ٜقا ٕٖإ٢ َّ  َراٜىَراٜى  إ٢ ِٛ َٝ َّاٞي ِٛ َٝ ِْو  اٞي ِْوَعٔعٝ ٖٓاُغ  َِٜرَتاُدَِٜرَتاُد  َعٔعٝ ٖٓاُغاي ِٕ  اي ِٕٜأ ٌَ  ٜأ َُ ٌَُِٜر َُ ِِ  ُِٜر ُٗ ِٓ َِِع ُٗ ِٓ ِٔ  َع َِٔٔ َٔ  ِِ ٖٔ َِٚصاس٢ ِِٜأ ٖٔ َِٚصاس٢   ..ٜأ

  ٍَ ٍَٜفٜكا ُ٘  ٜفٜكا ٤ً ُ٘اي ٤ً ٤ٛأئب  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي ٤ٛأئبٔيً ـََشٜىو  اِسٜفِعاِسٜفِع: : ٔيً ـََشٜىوَب ِْٝعِش  َب ِْٝعِشٜفا ٢ٕو  ٔفٞٔفٞ  ٜفا ٖٓا ٢ٕواٞئح ٖٓا ُ٘و  ٜفَشٜفَعٜفَشٜفَع  اٞئح ُ٘وَسٞأَط ٍَ  َسٞأَط ٍَٜفٜكا   ::ٜفٜكا

َٔ  ٜأَس٣ٜأَس٣  ووَسٚبَسٚب  َٜاَٜا   ََََٔذا٥ٔ ِٔ  َََذا٥ٔ َِٔٔ َٖٕب  َٔ َٖٕبَر ـُّٛسا  َر ـُّٛساَٚٝق ِٔ  َٚٝق َِٔٔ َّٖب  َٔ َّٖبَر ١ًٟٜ  َر ١ًَُٟٜٜه٤ً ٟٚ  ٔباي٥ًِ٪ٝي٪٢ؤباي٥ًِ٪ٝي٪٢و  َُٜه٤ً ٟٜٚ٭ ِٚ  ََٖزاوََٖزاو  َْٔبٞمَْبٞٔم  ٜ٭ ِٜٚأ ٟٚ  ٜأ ٟٜٚ٭   ٜ٭

ِٚ  ََٖزاوََٖزاو  ٔؿٚذٜل٣ٔؿٚذٜل٣ ِٜٚأ ٟٚ  ٜأ ٟٜٚ٭ ٢ٕٗٝذ  ٜ٭ ٢ٕٗٝذَػ   ََٖزا؟ََٖزا؟  َػ

ٍَ ٍَٜقا ِٔ  ََٖزاََٖزا: : ٜقا َُ ِٔٔي َُ ٢ٜٛ  ٔي ٢ٜٜٛأِع َٔو  ٜأِع َُ َٔوايٖث َُ ٍَ  ايٖث ٍَٜقا ِٔ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا ََ َِٚٔ ََ ًٔٝو  َٚ ُِ ًٔٝوَٜ ُِ   َرٔيٜو؟َرٔيٜو؟  َٜ

ٍَ ٍَٜقا َِْت: : ٜقا َِْتٜأ ُِ  ٜأ َُِت ُ٘وَت ُ٘ؤًٝه ٍَ  ًٔٝه ٍَٜقا َُاَرا؟: : ٜقا َُاَرا؟ٔب ٍَ  ٔب ٍَٜقا ٢ٜٛى: : ٜقا ٢ٜٛىٔبَعٞف ِٔ  ٔبَعٞف َِٔع   ٜأٔمٜٝووٜأٔمٜٝوو  َع

ٍَ ٍَٜقا ُِٛ   ٜقِذٜقِذ  ٜفإ٢ْٜٚٞفإ٢ْٚٞ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا ُِٛ َعٜف ُ٘و  َعٜف ِٓ ُ٘وَع ِٓ   َع

  ٍَ ٍَٜقا ُ٘  ٜقا ٤ً ُ٘اي ٤ً َٝٔذ  ٜفُخِزٜفُخِز: :   اي َٝٔذٔب ُ٘  ٜأٔمٜٝووٜأٔمٜٝوو  ٔب ًٞ ُٜ٘فٜأِدٔم ًٞ ١ٜٖٓ  ٜفٜأِدٔم ١ٜٖٓاٞيَح   اٞيَح

ٍَ ٍَٜفٜكا ٍُ  ٜفٜكا ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ُ٘  َؿ٢٤ًَؿ٢٤ً  اي ُ٘اي٤ً ٤ً ٘ٔ  اي ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ٘ٔ  َع َٜ٘ٔٚآٔي َِ  َٜٚآٔي َََِٚط٤ً َِٓذ  ََٚط٤ً َِٓذٔع   َراَ َراَ   َٜٚأِؿًُٔرٛاَٜٚأِؿًُٔرٛا  اهللواهللو  ٝكٛاٝكٛااٖتاٖت: : َرٔيٜوَرٔيٜو  ٔع

ِِو ٓٔٝه ِٝ ِِوَب ٓٔٝه ِٝ ٕٖ  َب ٕٖٜفإ٢ َ٘  ٜفإ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ًُٔح  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي ـِ ًُٔحُٜ ـِ ُٜ  َٔ ِٝ ََٔب ِٝ ُٔنَي  َب ُُِظًٔ ُٔنَياٞي ُُِظًٔ {{  اٞي
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  ينضنخ ادلصهسنيينضنخ ادلصهسني
 ػػاؼب    الػػذي يػػرل ايفػػػية نو خصػػ  ة ويسػػنطيح  سػػػم ا و  ينقػػدـ،  سػػي اخذت رمػػػه 

ف اؼبػػ    علػػن ذلػػش، ويل  ػػه  يفػػرة النػػ   ػػل ات را و سػػليما ه عليػػه علػػن ذلػػش، ؼبػػاذا؟ ب
،   لينػػا همػػا اػػاؿ لنػػا يريػػد دا مػػا  نف يفػػ ف  ػػ  ن ػػ  اؼبقا ػػات والػػدرفات ال  لػػن عنػػد مل 

 .                مل: 
ويبشػػػ ف ا  ػػػذت القيفػػػية، وهب ل  ػػػا ن ػػػم ال بػػػادات الن ليػػػة الػػػيت ينقرمػػػ ف هبػػػا إىل رب 

 ت وظي ة الصاغبٌن و  زالت.، واد هانالربية 
                                                           

 اغباهم ا اؼبسندرؾ ع  ننهنع هللا يضر ق 2
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ولػػذلش ن  نرل منػػ ر مل نف  ػػ  يبشػػب ا ذلػػش   ػػ   ػػ  ه م ػػ  نوليػػاد مل الصػػاغبٌن ا 
 ذا ال  اف، ونغبطه علن ذلش بنه ي  ػ   ػا ن ػر مػه مل، و ػا طلبػه ر ػ ؿ مل، و ػا هػاف عليػه 

  ن ف الصادا ف.الصلامة الربرة الفراـ، والسلك الصاا ا ه  ز اف و فاف، و م اؼب  
وهلنا طب ا  نريد نف نفػ ف  ػ  اؼبػ  نٌن الصػاداٌن، والػذي  و ػ  م مل ووعػد م نف ؽبػم 

،  ػػػذت عنػػػد رهبػػػم درفػػػات عاليػػػة، و ن لػػػة هريبػػػة، ونييفػػػا   ػػػح ذلػػػش  غ ػػػرة  ورضبػػػة   ػػػ  مل 
دوسث عن ا ر  ؿ مل    يق ؿ: الدرفات وب 

{{  َٕ َُُتَراٗبٛ َٕاٞي َُُتَراٗبٛ ٘ٔ  ٔفٞٔفٞ  اٞي ٘ٔاي٤ً ٤ً ُُٕٛد  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اي ُُٕٛدَع ِٔ  َع َِٔٔ َُِشا٤َ  َٜاٝقَٛت١َٕٜاٝقَٛت١ٕ  َٔ َُِشا٤ََذ ُُٛٔد  َسٞأغ٢َسٞأغ٢  ٔفٞٔفٞ  َذ ُُٛٔداٞيَع َٕ  اٞيَع ََٕطِبُعٛ   ٜأٞيَفٜأٞيَف  َطِبُعٛ

ِِ  ُٜٔل٤ُُٜٞٔل٤ُٞ  ٝلِشٜف١ٕٝلِشٜف١ٕ ُٗ ُٓ ُِِذِظ ُٗ ُٓ ٌَ  ُذِظ ِٖ ٌَٜأ ِٖ ١ٜٖٓ  ٜأ ١ٜٖٓاٞيَح َُا  اٞيَح َُاٜن ُُِع  ُتٔل٤ُُٞتٔل٤ُٞ  ٜن ُُِعايٖؼ ٌَ  ايٖؼ ِٖ ٌَٜأ ِٖ َٝا   ٜأ ِْ َٝا ايٗذ ِْ {{ايٗذ
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 ا  ديث آخر: وااؿ 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ٌَ  إ٢ ِٖ ٌَٜأ ِٖ ١ٖٔٓ  ٜأ ١ٖٔٓاٞيَح َٕ  اٞيَح ِٚ َََٕٜتَشا٤َ ِٚ ٌَ  ََٜتَشا٤َ ِٖ ٌَٜأ ِٖ ِٔ  اٞيُغَشٔفاٞيُغَشٔف  ٜأ َِٔٔ َٔ  ِِ ٢ٗ ِٛٔق ِِٜف ٢ٗ ِٛٔق َُا  ٜف َُاٜن َٕ  ٜن ُٜٛ َََٕٜتَشا٤َ ُٜٛ ِٜٛنَب  ََٜتَشا٤َ ِٜٛنَباٞيٜه ٟٖ  اٞيٜه ٟٖايٗذٚس   ايٗذٚس

َٔ  اٝ٭ٝفل٢اٝ٭ٝفل٢  ٔفٞٔفٞ  اٞيَغأبَشاٞيَغأبَش ََٔٔ َُِؼش٢م٢و  َٔ َُِؼش٢م٢واٞي ٢ٚ  اٞي ٢ٜٚأ َُِغش٢ٔب  ٜأ َُِغش٢ٔباٞي ٢ٌ  اٞي ٢ٌٔيَتٜفاُك ِِو  ََاََا  ٔيَتٜفاُك ُٗ َٓ ِٝ ِِوَب ُٗ َٓ ِٝ ٍَ  َٜاَٜا: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َب ٍََسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ًٜٞو  اي ًٜٞؤت   ٔت

ٍُ َٓاص٢ ٍََُ َٓاص٢ َٝا٤ٔواٜ٭اٜ٭  ََ َٝا٤ٔؤِْب َٗا  ٜياٜيا  ِْٔب ًُٝغ َٗاَِٜب ًُٝغ ِِو  َِٜب ُٖ ُِٝش ِِوٜل ُٖ ُِٝش ٍَ  ٜل ٍَٜقا ٢ًٜ: : ٜقا ٢ًَٜب ٙٔ  َْٞفٔظَْٞٞفٔظٞ  َٚاي٤ٔزَٟٚاي٤ٔزٟ  َب َٝٔذ ٙٔٔب َٝٔذ ٍْ  ٔب ٍْس٢َجا ُٓٛا  س٢َجا ََ ُٓٛاآ ََ ٘ٔو  آ ٘ٔؤباي٤ً   ٔباي٤ً

ُُِشَطًٔنَي  ََٚؿٖذٝقٛاََٚؿٖذٝقٛا ُُِشَطًٔنَياٞي {{  اٞي
77

  

 وا رواية نخرل:
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ٌَ  إ٢ ِٖ ٌَٜأ ِٖ ٢ًٜاٞيُع٢ًٜ  ايٖذَسَجأ ايٖذَسَجأ   ٜأ َٕ  اٞيُع ِٚ ََٝش َٕٜي ِٚ ََٝش ِٔ  ٜي ََِٔ ََ  ِِ ُٗ ِٜٛق ِِٜف ُٗ ِٜٛق َُا  ٜف َُاٜن َٕ  ٜن ِٚ ََٕتَش ِٚ ِٜٛنَب  َتَش ِٜٛنَباٞيٜه ٟٖ  اٞيٜه ٟٖايٗذٚس   ٝأٝفل٢ٝأٝفل٢  ٔفٞٔفٞ  ايٗذٚس

َُا٤ٔو َُا٤ٔوايٖظ ٕٖ  ايٖظ َٕٖٚإ٢ ََُش  ََٚٚ  َبٞهش٣َبٞهش٣  ٜأَباٜأَبا  َٚإ٢ ََُشُع ِِ  ُع ُٗ ِٓ َِِٔ ُٗ ِٓ َُا  َٔ َِْع َُاَٜٚأ َِْع {{  َٜٚأ
88

  

                                               و ػػػػب الػػػػيت  ػػػػيف ف  ال  ػػػػر(51و
   ي ا عباد الرضب ، و ا ف ا، م؟                               ذت  ب  ال رااف(72و 

 الغرؼ ال ظيمة الن رانية.
هػػ  وا ػد  ي ػا يػرل ننػه   خػًن نعظػػم   غ  قػد ف ػ  مل واعبنػة بف لػيهنع هللا يضر  ي ػا   ػ ف

                                                           
 ارباؼ اػبًنة اؼب رة للب  ًني ع  عبد مل م   س  د ق 2
 ق الب اري و سلم ع  نا   يد اػبدري 7
  سند نضبد والرت ذي ع  نا   يد اػبدري ق 7
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فبػػا  ػػ   يػػه،   يػػرل  ػػ    اػػه  ػػ    وبػػ ف، و ػػ  هػػاف  ػػ ؽ يػػرل  ػػا ربنػػه  يلمػػد مل ننػػه ا 
   ن لُة نعلن،  اعبنة لػيهنع هللا يضر  ي ػا   ػ ف، وعنػد ا يػدخ  اإلنسػاف اعبنػة يقػ ؿ:              

                اطر( 43و. 
ن ػ   ػػذت الغػرؼ  ػػًنوف ن ػ  اإليبػػاف الصػػادؽ الػذي   ػػن م نمػ  مفػػر وعمػر، همػػا نػػرل 

 .قبم خا ت وز ت ا السماد، ي ين اؼبسا ة م يدة ل  ل   أرم ور  ة درفاهتم عند مل 
 ػػ  د القػػػـ   ػػػًن ق ف إىل  ػػػذت الػػػدرفات، ودبػػػاذا؟ هبػػػذت ابو ػػػاؼ الػػػيت و ػػػ  م هبػػػا 

               ايت الفريبة، الص ة ابويل: الفرَل اػبالؽ ا  ذت ا
      عند ا يسم  ف إ م مل  قش ر ابمداف، ووبدث خ ؼ  وان عػاج  ا القلػ ب

 .لشدة   ر ن م زغببي  احملب ب 
  لف   ناؾ آية نخػرل  قػ ؿ:                                 مػا  الرعػد(57و 

خا ػػػػت القلػػػػ ب، وإذا  -ي ػػػػين ا ػػػػرت و ػػػػد ه  -جباللػػػػه   ػػػػذت و ػػػػذت؟ إذا واف  ػػػػم مل 
واف  ػػم جبمالػػه ولط ػػه اطمانػػت وننسػػت القلػػ ب،  ػػال   ػػارض مػػٌن ا ينػػٌن،   ػػذت   اف ػػػة 

 وابخرل   اف ة ن خرل.
يبنػػػػح الػػػػن هنع هللا يضر  ػػػػ  اؼب ال ػػػػة لػػػػرب ال ػػػػ ة، بنػػػػه  ػػػػ  الػػػػذي  لفػػػػ  ال فػػػػ  ذهػػػػرت مل 

واإل نماع إىل   افهنع هللا يضر الشيطاف،  ال مػد ا البدايػة نف يسػ ا ا ال فػ ، والػذي يطممن ػا م ػد 
رفالػه اؼبػ  نٌن الصػاداٌن ا البدايػة زػبػ ؼ  ػ  مل،  ذلش اإلطممناف زعبمػاؿ،  ػًنا مل 

 اؼبن ؿ((. ولذلش اال ا: وو   خاؼ  لم، و   خاؼ ندم، و   ندم مل 
 م  خاؼ  يسن د وي م  ؼبا ي ر ب مل، و ػنف ف لػه وا ػة  ػح الػن هنع هللا يضر ين ا ػا مػه عػ  

 ي صػبان القلػ  دا مػا  ونمػدا  يسنشػ ر  ػالوة     صية مل ف  ا عالت، وإذا خاؼ  ػ  مل 
 هالـ مل:
                                                              

                                     ال  ر(54و. 

  اإلميبٌ ثني انضيبدح ًاننمصبٌاإلميبٌ ثني انضيبدح ًاننمصبٌ
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                ند ا يسمح آايت مل، ويقرن هلمات مل  
اػد  -همػا ا  ػق  ػل نا الصػاا   -اإليباف ا البه، وي يػد النػ ر اإلؽبػب ا زطنػه، واإليبػاف ي يد 

ي يػػد واػػد يػػنقص، اإليبػػاف ي يػػد زلطاعػػة ويػػنقص زؼب صػػية، لفػػ  هػػالـ احملققػػٌن نو ػػان الػػيال، 
   ناؾ إيباف اثمت   ي يد و  ينقص، و   إيباف اؼبال فة:

                           الصا ات(023و. 
    فػد درفػات عنػد م،  ػال يفػ ف ن ػد م اليػـ  ا درفػة الصػاداٌن، د غػدا  يفػػ ف 

اإليبػػاف عنػػد م   ي يػػد و  يػػنقص.، ا درفػػة الػػذاهري ،  فػػ  وا ػػد  ػػن م ا درفػػة اثمنػػة،  
ة مل لق لػه وإيباف ال  اـ    اؼب  نٌن ي يد وينقص هما ذهر ،  ي يػد مطاعػة مل، ويػنقص دب صػي

: 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َٔ  إ٢ َٔ ٪ُُِ َٔاٞي َٔ ٪ُُِ ََْب  إ٢َراإ٢َرا  اٞي ََْبٜأِر َِٛدا٤ُ  ُْٞهَت٠١ُْٞهَت٠١  ٜناَِْتٜناَِْت  ٜأِر َِٛدا٤َُط ٘ٔو  ٔفٞٔفٞ  َط ًٞٔب ٘ٔوٜق ًٞٔب ِٕ  ٜق ِٕٜفإ٢ ََْضَع  َتاَبَتاَب  ٜفإ٢ ََْضَعَٚ ٌَ  َٚاِطَتِغٜفَشوَٚاِطَتِغٜفَشو  َٚ ٌَُؿٔك   ُؿٔك

ُ٘و ًُٞب ُ٘وٜق ًُٞب ِٕ  ٜق ِٕٜفإ٢ ُٕ  ٜفَزٔيٜوٜفَزٔيٜو  َصاَدِ وَصاَدِ و  َصاَدَصاَد  ٜفإ٢ ُٕايٖشا ُٙ  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  ايٖشا َُٙرٜنَش ُ٘  َرٜنَش ٤ً ُ٘اي ٤ً ٘ٔ: ))ٜن٬  ٔفٞٔفٞ  اي ٘ٔ: ))ٜن٬ٔنَتأب ٌِ  ٔنَتأب ٌَِب َٕ  َب ََٕسا   َع٢ًَٜع٢ًٜ  َسا

ًٝٛٔب ًٝٛٔبٝق ِِٝق ٢ِِٗ َٕ    ٜناُْٛاٜناُْٛا  ََاََا  ٢ٗ َٕ  َٜٞهٔظُبٛ {{  َٜٞهٔظُبٛ
99

  

، ن اس اإليباف    الن ر الػرزٍل الػذي ا الػ  اؼبػ   ،   ػذا الػذي وب ظػه اغب ػيظ 
م د ذلش إىل اليفػالؿ وإىل الف ػر، لفػ   -وال ياذ زهلل  -بنه ل   نااص  قد ينل ؿ اؼب    

  اإليباف ا القل :                           اجملادلة(55و. 
 ولذلش   يسنطيح الشيطاف نف ينسل  إىل ال ب ن   اإليباف، وني  ي   س؟

  ا الصدور:                        ال يسنطيح نف يذ    الناس(2و 
إىل القلػػ ، بف نػػ ر اإليبػػاف الػػذي و ػػ ه الػػرضب  وهنبػػه الػػرضب  يقػػ ؿ  يػػه  ػػيدي نمػػ  اغبسػػ  

وولػػ  ظ ػػر نػػ ر اؼبػػ    ال ا ػػب ؼبػػأل  ػػا مػػٌن اؼبشػػرؽ واؼبغػػرب،  مػػا زلفػػم .... : اذيل الشػػ
 زؼب    اؼبطيح؟!((.

، لفػ  رنس  اؿ اإليباف الذي هنبػه الػرضب  ا القلػ ب ؿب ػ ظ  حب ػظ عػالـ الغيػ ب 
ي يػػػػػػػد ا ال ن  ػػػػػػػات، وي يػػػػػػػد ا ال طػػػػػػػادات إذا زاد ا الطاعػػػػػػػات وانن ػػػػػػػن عػػػػػػػ  اؼب ا ػػػػػػػب 

                                                           
  ن  ام   افة والرت ذي ع  نا  ريرة ق 5
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ـر    ال طػادات إذا انغمػهنع هللا يضر ا اؼب ا ػب واؼب ال ػات،  واؼب ال ات، ـر    ال ن  ات، ووب  ووب 
 .لف  اإليباف الذي و  ه ا البه الرضب  وب ظه الرضب  

و نػػاؾ إيبػػاف  ي يػػد و  يػػنقص نمػػدا  و ػػ  إيبػػاف ابنبيػػاد واؼبر ػػلٌن والصػػديقٌن وابوليػػاد 
 ري  ا طريػػق السػػداد والر ػػاد علػػن والصػػاغبٌن ون بػػاع م الصػػاداٌن نصب ػػٌن، بف  ػػ  د  ػػا

الدواـ، ولذلش اإليباف عند م ا ازدايد، والن ر عند م ا ازدايد، برػم يسػن يدوف دو ػا   ػ  
 ػػر ا   ػػ   القػػرب  ػػ  مل و ػػ  طاعػػة مل، و ػػ  طاعػػة  بيػػ  مل و صػػط ات،  ي يػػد م مل 

ة والن لػات الرو انيػة، نسػأؿ مل عندت ن  ا ا   يفاع ة    ال طادات اإلؽبية، واؽببات الرزنيػ
 .نف نف ف  ن م نصب ٌن 

  رٌكم انصبدلنيرٌكم انصبدلني
    الص ة الأانية  ػ   ػ ات اؼبػ  نٌن الصػاداٌن:          ينفلػ ا  

علػػن عمػػُ ، و  علػػن  سػػُ ، و  علػػن نسػػُ ، و  علػػن  ػػ    لػػه، وإمبػػا ينفلػػ ا دا مػػا  ونمػػدا  
 اد  يما  نف يق ؿ له ه   يف ف.علن    إذا نر 

والن هػػ    نػػات ابخػػذ زب ػػباب  ػػح اإلعنمػػاد ا الننيوػػة علػػن  سػػب  اب ػػباب،  ػػال 
ن ػػرؾ اب ػػباب وناػػ ؿ   هلػػت علػػن مل   ػػذا إظبػػه   اهػػ ، و ػػذت  ػػلبية وان  اليػػة وليسػػت ا 

ذا الػػرزؽ ديػػ  اإل ػػالـ، لفػػ  الن هػػ  ننػػين ن ػػ ن علػػن الػػرزؽ ونطلػػ   ػػ  مل نف يبػػارؾ ا  ػػ
ليقـ  القلي   قاـ الفأًن، و ب الربهة الػيت ي ػي   ي ػا الصػاغب ف والصػادا ف،  لػيهنع هللا يضر عنػد م 
 فااي وا  ة، و  نرا ب و  ا نأمارات، ولفن م يريدوف  ػ  مل نف يفػ ف الػرزؽ  يػه الربهػة، 

 :هما ااؿ اغببي    بف مل  ...  إذا ن لت  يه الربهة  ا    ذا الرزؽ اي  نات
{{  ُّ ُّٜطَعا َٛأذٔذ  ٜطَعا َٛأذٔذاٞي ٢ٔوا٫ا٫  َٜٞهٔفَٜٞٞهٔفٞ  اٞي ِٝ َٓ ٢ٔوِث ِٝ َٓ ُّ  ِث َُّٜٚطَعا ٢ٔا٫ا٫  َٜٚطَعا ِٝ َٓ ٢ِٔث ِٝ َٓ ُّ  اٜ٭ِسَبَع١ٜواٜ٭ِسَبَع١ٜو  َٜٞهٔفَٜٞٞهٔفٞ  ِث َُّٜٚطَعا   َٜٞهٔفَٜٞٞهٔفٞ  اٜ٭ِسَبَع١ٔاٜ٭ِسَبَع١ٔ  َٜٚطَعا

١َٜٝ ْٔ َُا ١َٜٝايٖث ْٔ َُا {{  ايٖث
1010

  

ا فسػػمه وا نعيفػػادت وا   ا ػػه وا نو دت ومنا ػػه   ي ػػي   غمػػ را  ا مرهػػة مل 
صبيػػػػح ن ا يػػػػه  ػػػػ  ا ال مػػػػ  الصػػػػاا  الربهػػػػة  ػػػػنل ُّه  ػػػػ   وا نر ػػػػه وا زوفػػػػه وا مينػػػػه

 :وىف ناػػػػر ايػػػػ ،   ف ن يفػػػػ   ػػػػ  نلػػػػك ره ػػػػة  خػػػػر يصػػػػلب! الره نػػػػاف اللنػػػػاف يصػػػػلي ما يفػػػػ
                                                           

  ليان  سلم والرت ذي ع  فامر ق 01
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ُٝـًٞ بـ٠٬ أمٝ٘ ٚسنٛعُٗا ٚاذذ ٚطرحٛدُٖا ٚاذرذ ٚبُٝٓٗرا نُرا       }} ُٝـًٞ بـ٠٬ أمٝ٘ ٚسنٛعُٗا ٚاذذ ٚطرحٛدُٖا ٚاذرذ ٚبُٝٓٗرا نُرا     إٕ ايشجٌ ي إٕ ايشجٌ ي

ذات  رة إىل اإلن اؽ،  واد رف   مدر م وفػاد آخػر  ودعا وووو وووو   {{بني ايظُا٤ ٚا٭س  بني ايظُا٤ ٚا٭س  
  دسِٖدسِٖ  ٜظبلٜظبل  نٝفنٝف  اهللاهلل  سطٍٛسطٍٛ  ٜاٜا: :   قايٛاقايٛا  أيفأيف  َا١٥َا١٥  دسِٖدسِٖ  طبلطبل  }} :ك در م،  قاؿ  ل

٘   فتـرذم فتـرذم   أذذُٖاأذذُٖا  فأمزفأمز  دسُٖإدسُٖإ  ي٘ي٘  نإنإ  سجٌسجٌ  قاٍقاٍ  أيف؟أيف؟  َا١٥َا١٥ ٘ بر ٘   ٚآمرش ٚآمرش   بر ٘ ير ٍ   ير ٍ َرا َ   َرا َ نرث   نرث

{{  أيفأيف  َا١٥َا١٥  عشكٗاعشكٗا  ََٔٔ  فأمزفأمز
00 
  ا اب ر ا  ذت اب  اؿ؟

هلنػا ليلػة لػ  نننػا   اب ػة نف نعطػا   الربهة    ا ابعماؿ، ولذلش    مرهات مل ؽبذت
سخػػػذ نفػػػر نلػػػك  -وناػػػ  القيػػػاـ  ػػػالة ال شػػػاد وال وػػػر ا صباعػػػة ا  لػػػش الليلػػػة  -امنا ػػػا 

 ؽبذت اب ة.   ر، ليل ا اياـ ورار ا  ياـ، مرهة    مل 
 فػػ   ػػنة ي يػػد عمػػرؾ االاػػة وشبػػانٌن  ػػنة ا طاعػػة مل،  نقػػ ؿ: ن   ػػذت السػػنة عمػػري 

ف، لفػػػ   نػػػاؾ االاػػػة وشبػػػانٌن  ػػػنة ا طاعػػػة مل مل    ػػػد و ػػػنف  ػػػنة والسػػػنة القاد ػػػة وا   ػػػن
 هبا  ذت اب ة اؼببارهة.  سب ا    الربهة اليت خص  مل  ربسب ا، لف  اغبسي  

ولػػػذلش الن هػػػ   ػػػ  اإلعنمػػػاد علػػػن مل، ننػػػ ي اؼبػػػذاهرة هطالػػػ  بقبػػػان ا اإل نلػػػاف، 
رضب ، ون ػػرص علػػن ال ػػرا ض الػػيت  ون ػػرص علػػن نف   نهتػػاوف ا ال ػػرا ض الػػيت هل ػػين هبػػا الػػ

هل ين هبا  ح اب   واػبالف هطاعػة ال الػدي  وعػدـ عق ا مػا و ػا  ػاه  ذلػش،  مػا ناػرنت ا 
 ػاعة اػػد   وبصػػله غػًني ا االشبا ػػة  ػػاعة، و  وب ػظ الػػذي   ظنػػه، و  يرهوسػ  الرتهيػػ  الػػذي 

 .ره   ه،  ا  ذا؟  ب الربهة اليت أتي    مل 
  ػػه، ونمػػ ت  ػػات و ػػ   ػػغًن،  ا  ونر ػػات هػػاف  قػػًنا  لفنػػه هػػاف زر   ب اإل ػػاـ الشػػا 

 فاف   يبلش شب   راد الفن ،  فاف يذ   لللان ت الذي يبيح الفنػ   يسػأؿ البػا ح  ػا 
شب  الفناب، يق ؿ له مفػذا،  يقػ ؿ لػه:  ػ   سػمان يل  ف نفلػهنع هللا يضر جبػ ارؾ ون صػ  له،  يقػ ؿ 

ليلػػػة، وم ػػػد ذلػػػش يقػػػ ؿ لػػػه: اغبمػػػد هلل ن    ظػػػت لػػػه:   يف ػػػ  اي مػػػين،  ػػػيولهنع هللا يضر  ػػػ ي ات ا
الفنػػػاب هلػػػه  ػػػ  نولػػػه إىل آخػػػرت،  مػػػا يقػػػرنت وب ظػػػه، ولػػػيهنع هللا يضر ي  مػػػه  قػػػط مػػػ  وب ظػػػه   ظػػػا  

 فيدا !!.
                                                           

 ع  ن   ريرة  خ يبة ام   ليان 00
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 نػه، ؼبػا دخػ  عليػه ليطلػ  ال لػم  نػه،  قػاؿ  ولذلش  ذا هػاف عنػ  اإل ػاـ  الػش 
اؼب طػأ؟! اػاؿ: ن ػم،  قػاؿ لػه:  له: اارن هناب اؼب طأ،  قاؿ له: ن  ن  ظه،  قػاؿ لػه: ن  ظػت

ااػػػرن،   فػػػد اػػػرادة  ػػػليلة  ػػػليمة  ي ػػػا فػػػ دة  ا النطػػػق و ي ػػػا  ال ػػػة  وعذومػػػة ا نطػػػق 
 ي ػا  ابل اظ، والرف    ظ الفناب هله    نوله إىل آخرت، دبػاذا؟ زلربهػة الػيت يبػارؾ مل 

 .للم  نٌن الذي  وبسن ف الن ه  علن رب ال اؼبٌن 

  إلبيخ انصالحإلبيخ انصالح
 :        الص ة الأالأة ؽب  د اؼب  نٌن الصاداٌن:  ن ا
نف ينشػػػبه اعبسػػػم مظػػػا ر ر ػػػ ؿ مل ا  يمػػػة  -زخنصػػػار  ػػػديد  -وإاا ػػػة الصػػػالة  

علػػن اػػدرت  -الصػالة ا القيػػاـ والرهػػ ع والسػػو د والػػنالوة والنسػػبيلات، ونف يفػػ ف القلػػ  
 .  نام ا  ا ذلش  يد       ر  ؿ مل  ا را  وخا  ا  مٌن يدي مل -

،  إاا ػة الصػالة نف رَبيفػر الػروح  ػح اعبسػم والقلػ  ا نداد الصػالة مػٌن يػػدي مل 
 ااؿ  ي ا ب د م:  إذا  يفر اعبسم وغاب القل    ذت ليست  الة، الن  

ٌٚ  اِسٔجِعاِسٔجِع  }} ـَ ٌٜٚف ـَ ْٖٜو  ٜف ْٖٜوٜفإ٢ ِِ  ٜفإ٢ ِِٜي ٌٚ   ٜي ـَ ٌٚ ُت ـَ {{ُت
1212

  

رؾ يدت  وم ض ف ار ه، وعبث مللينه  قاؿ: ووفد آخر يصلب ووب 
َٖا  }} َٖاٜأ ِٛ  ََٖزاََٖزا  ٜأ ًٜ ِٜٛف ًٜ ُ٘  َمَؼَعَمَؼَع  ٜف ًُٞب ُٜ٘ق ًُٞب ُ٘  ٜيَخَؼَعِتٜيَخَؼَعِت  ٜق َٛاس٢ُذ َُ٘ج َٛاس٢ُذ {{  َج

1313
  

ن ا الصالة اليت  ي ا إاا ة هلل  ػب الصػالة  ػح الػروح و ػح اعبسػم،  يف نػ ا هل ػم  ػ ا  
هػ  مػه  الػذي يقصػد القا ػ  ىف اباػر الشػ ًن وا دا  ا   اف ة ال ا د، وإلػي م اإل ػارة مقػ ؿ 

   بُو إذ واك يصلن هلل:
  {{إٕ اهلل ٫ ٜٓعش إىل ايـف ا٭عٛد إٕ اهلل ٫ ٜٓعش إىل ايـف ا٭عٛد   }}

الناس   م ا ننه الصك الذي  نا، لفنه    ش ننػت، اعبسػم  نػا، والقلػ  ا البيػت، 
                                                           

 الب اري و سلم ع  نا  ريرة ق 05
 طال  ق  سند زيد ع  علب م  نا 04
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والسػػر ا  فػػاف آخػػر،  يفػػ ف  ػػ  ش ننػػت نعػػ ج،  مػػ  الػػذي ينظػػر والػػروح ا  فػػاف آخػػر، 
لفػرَل، القلػ   ػح الػروح  ػح السػر  ػح اعبسػم إليه؟!  ال مد نف يف ف الصػكُّ  سػنقيما  ن ػاـ ا

 مٌن يدي    يق ؿ للشبد ه   يف ف.
   دح مل  ذت الصالة  ماذا ااؿ؟                        مل يق ػ   اؼب  نػ ف(5و

راه  ف نو  افدوف برا    ن ػح إ  زػبشػ ع، واػبشػ ع وبنػاج  يفػ ر القلػ  مػٌن يػدي  ػ  
 د ه   يف ف، ااؿ مل   اىل ا  ديأه القد ب:يق ؿ للشب

َُا  }} ْٖ َُاإ٢ ْٖ ٌُ  إ٢ ٌُٜأَتٜكٖب ـ٠ٜ٬ٖ  ٜأَتٜكٖب ـ٠ٜ٬ٖاي ِٔ  اي ُٖ َِٔٔ ُٖ َٛاَكَع  َٔ َٛاَكَعَت َٗا  َت َٗأب َُٔتٞو  ٔب َُٔتٞؤيَعٜع ِِ  ٔيَعٜع َِِٜٚي ٌِ  َٜٚي ٔٛ ٌَِِٜظَت ٔٛ ًٞٔكٞو  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َِٜظَت ًٞٔكٞوَم ِِ  َم َِِٜٚي   َٜٔبِتَٜٔبِت  َٜٚي

ـٔ٘شا ـٔ٘شاَُ َٝٔتٞو  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َُ ـٔ َٝٔتٞوََِع ـٔ َٜٛع  ََِع َٜٛعَٜٚق ُٙ  َٜٚق َٗاَس َُْٙ َٗاَس َِ  ٔرٞنش٢ٟٔرٞنش٢ٟ  ٔفٞٔفٞ  َْ َََِٚسٔذ ُِٔظٔهنَي  ََٚسٔذ ُِٔظٔهنَياٞي َٔ  اٞي ََٔٚاِب ٢ٌايٖظٔبايٖظٔب  َٚاِب ٝ٢ٌ ١ًٜٜو  ٝ ََ ١ًٜٜوَٚاٜ٭ِس ََ   َٚاٜ٭ِس

َِ َََِٚسٔذ ـَاَبو  ََٚسٔذ ُُ ـَاَبواٞي ُُ ُٙ  َرٔيٜوَرٔيٜو  اٞي ُُُْٙٛس ُٓٛس٢  ُُْٛس ُٓٛس٢ٜن ُِع٢و  ٜن ُِع٢وايٖؼ ُٙ  ايٖؼ ٪ًُٜ ُٜٙأٞن ٪ًُٜ ُ٘  ٔبٔعٖضٔتٞؤبٔعٖضٔتٞو  ٜأٞن َُٜ٘ٚأِطَتِرٔفٝع   ٥ٔ٬ََٜهٔتٞو٥ٔ٬ََٜهٔتٞو  َٜٚأِطَتِرٔفٝع

ٌُ ٌُٜأِجَع ُ٘  ٜأِجَع ُٜ٘ي ١َُٔ  ٔفٞٔفٞ  ٜي ًٞ ١َُٔايع٥ ًٞ َٗاٜي١ٔ  َٚٔفَٞٚٔفٞ  ُّْٛساوُّْٛساو  ايع٥ َٗاٜي١ٔاٞيَح ُّاو  اٞيَح ًٞ ُّاؤذ ًٞ ُ٘  ٔذ ًٝ َََث َُٚ٘ ًٝ َََث ًٞٔكٞ  ٔفٞٔفٞ  َٚ ًٞٔكَٞم ٢ٌ  َم ََُث ٢ٌٜن ََُث ِٚغ٢  ٜن ِٚغ٢اٞئفِشَد   ٔفٞٔفٞ  اٞئفِشَد

 ١ٖٔٓ ١ٖٔٓ اٞيَح {{اٞيَح
1414

  

  اإلَفبقاإلَفبق
ن اد علن ال بد ن ما  ا  ذت اغبيػاة الػدنيا،  ػال مػد ونف  فػ ف الصػ ة الرام ػة:  ومل 

                  رزا ػػػم  ػػػا   ين قػػػ ف  ػػػ   ػػػذا اؼبػػػاؿ علػػػن ال قػػػراد
مل فػات  واؼبساهٌن، رزا م علما  ين ق ف     ذا ال لم ا   ليم اعب ػالد  ػ  اؼبسػلمٌن، رزا ػم

ين قػ ف  ػذا اعبػػات ا    ػي  اليفػػ  اد وال قػراد  ػػ  اؼبسػلمٌن إىل اؼبسػػم لٌن لقيفػاد  افػػاهتم، 
مسػطة ا ال لػد هب ػ   ػذا ال لػد ضبايػة  للمسنيفػ  ٌن  ػ    ي نػش هبػم اباػ ايد  رزاه مل 

 واؼبنشددي .
قػ ؿ  ػي م مل:  م  ني رزُؽ رزاه مل ي ن ق  ػ   ػذا الػرزؽ ليفػ ف  ػ  اؼبػ  نٌن الػذي  ي

           : 
 ، يسأله  يد  ر  ؿ مل ذات  باح:وسخذ وا دا   ن م و    يد   اراة 

                                                           
  سند الب ار و لية ابولياد با ن يم ع  ام  عباس ق 03
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َِٝف  }} َِٝفٜن ٍَ  ٜأِؿَبِرَت؟ٜأِؿَبِرَت؟  ٜن ٍَٜقا ّٓا  ٜأِؿَبِرُتٜأِؿَبِرُت: : ٜقا َٔ ّٓاَُِ٪ َٔ ٍَ  َذك٦اوَذك٦او  َُِ٪ ٍَٜقا ٕٖ: : ٜقا ٕٖإ٢ ٌٚ  إ٢ ٌٚٔيٝه ٣ٍ  ٔيٝه ِٛ ٣ٍٜق ِٛ ٍَ  َذٔكٜٝك١ٟوَذٔكٜٝك١ٟو  ٜق ٍَٜقا   ٜأِؿَبِرُتٜأِؿَبِرُت: : ٜقا

ِٔ  ٔظٞٔظَْٞٞفَْٞف  َعَضٜفِتَعَضٜفِت َِٔع َٝا  َع ِْ َٝاايٗذ ِْ َِٗشُ   ايٗذ َِٗشُ َٜٚأِط ًٔٞ  َٜٚأِط ِٝ ًٜٔٞي ِٝ َُٞأُ   ٜي َُٞأُ َٜٚأٞظ َٗاس٢ٟو  َٜٚأٞظ َٗاس٢ٟوَْ َْ  ْٞٚ َْٜٚٞٚيٜهٜأ ِْٝعُش  َٜٚيٜهٜأ ِْٝعُشٜأ   َعِشؾ٢َعِشؾ٢  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜأ

ًٞٔرَظأبو  ٝأِبش٢َصٝأِبش٢َص  ٜقِذٜقِذ  َسٚبَٞسٚبٞ ًٞٔرَظأبؤي ْٚٞ  ٔي َْٜٚٞٚيٜهٜأ ِْٝعُش  َٜٚيٜهٜأ ِْٝعُشٜأ ٢ٌ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜأ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ١ٖٔٓ  ٜأ ١ٖٔٓاٞيَح َٕ  اٞيَح َُٚسٚ َََٕٜتَضا َُٚسٚ ١ٖٔٓو  ٔفٞٔفٞ  ََٜتَضا ١ٖٔٓواٞيَح ْٚٞ  اٞيَح َْٜٚٞٚنٜأ   َٜٚنٜأ

َُُع َُُعٜأِط َٛا٤َ  ٜأِط َٛا٤َُع ٢ٌ  ُع ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ٖٓاس٢و  ٜأ ٖٓاس٢واي ٍَ  اي ٍَٜفٜكا ُ٘  ٜفٜكا ُٜ٘ي َٖٛس  َعِبْذَعِبْذ: : ٜي َٖٛسَْ َْ  ُٕ ُٕاٞيإ٢مَيا ٘ٔو  ٔفٞٔفٞ  اٞيإ٢مَيا ًٞٔب ٘ٔوٜق ًٞٔب ِّ  َعَشٞفَتَعَشٞفَت  إ٢ِرإ٢ِر  ٜق ِّٜفاٞيَض {{  ٜفاٞيَض
1515

  

 :افن د ا طاعة مل
إذا  الطاعػػػة الػػػيت   قػػػرب إىل مل    ر ػػػح إ  م ػػػد ال  ػػػد ا طيبػػػات  ػػػذت اغبيػػػاة، لفػػػ  

وطاعػة  يشنغ  مقياـ اللي ، ويف ف ا الن ار  شغ    مقيفاد طلبػات مطنػه و رفػه،  مػاؿ  ػذت
 مل اليت ااـ هبا هلل ف  ا عالت.

  ػػػذا ال  ػػػد ابوؿ، يقيفػػػي ا  ػػػ   ػػػالؿ لفػػػ    يبلػػػث عػػػ  اغبػػػراـ الػػػذي  ر ػػػه مل 
 وف   ؼب  يصن ه الذن ب وا اثـ.

اػػد يقػػـ  الليػػ  وهبلػػهنع هللا يضر زلن ػػار وعينػػه   يسػػنطيح نف يغيفػػ ا عػػ  النظػػر إىل الػػذا بات 
  ح هبذت ال بادة؟!  ،  ال مد نو   لل  د.وا  يات،     ر  ه  ذت الطاعة؟! و   ينن

ِٔ  َْٞفٔظَْٞٞفٔظٞ  )َعَضٜفِت)َعَضٜفِتااؿ:  َِٔع َٝا  َع ِْ َٝاايٗذ ِْ َِٗشُ   ايٗذ َِٗشُ َٜٚأِط ًٔٞ  َٜٚأِط ِٝ ًٜٔٞي ِٝ َُٞأُ   ٜي َُٞأُ َٜٚأٞظ َٗاس٢ٟ   َٜٚأٞظ َٗاس٢ٟ َْ  ماذا هانت  ... َْ
 :الننيوة؟ ن اض مل عليه رو انية و  ا ية و  اد ونقاد ون ر ينظر مه إىل  لف ت السماد

ْٞٚ َٜٚيٜهٜأ (ْٞٚ َٜٚيٜهٜأ ِْٝعُش  ) ِْٝعُشٜأ ًٞٔرَظأبو  ٝأِبش٢َصٝأِبش٢َص  ٜقِذٜقِذ  َسٚبَٞسٚبٞ  ؾ٢ؾ٢َعِشَعِش  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜأ ًٞٔرَظأبؤي ْٚٞ  ٔي َْٜٚٞٚيٜهٜأ ِْٝعُش  َٜٚيٜهٜأ ِْٝعُشٜأ ٢ٌ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜأ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ٖٓر١ٔ   ٜأ ٖٓر١ٔ اٞيَح   اٞيَح

َٕ َُٚسٚ َََٕٜتَضا َُٚسٚ ١ٖٔٓو  ٔفٞٔفٞ  ََٜتَضا ١ٖٔٓواٞيَح ْٚٞ  اٞيَح َْٜٚٞٚنٜأ َُُع  َٜٚنٜأ َُُعٜأِط َٛا٤َ  ٜأِط َٛا٤َُع ٢ٌ  ُع ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ٖٓاس٢   ٜأ ٖٓاس٢ اي  .... اي
 ؼب    له:  قاؿ 
َٖٛس  )َعِبْذ)َعِبْذ َٖٛسَْ ُٕاإل٢اإل٢  َْ ُٕمَيا ٘ٔو  ٔفٞٔفٞ  مَيا ًٞٔب ٘ٔوٜق ًٞٔب ِّ .  َعَشٞفَتَعَشٞفَت  إ٢ِرإ٢ِر  ٜق ِّ .ٜفاٞيَض  ٜفاٞيَض

  بدلنيبدلنيخضاء انصخضاء انص
    د الصادا ف اؼب  ن ف  قا ،  اذا ؽبم عند مل؟

                                                           
  صنك ام  نا  يبة 02
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                      ػذت الػػدرفات عنػػد ر يػػح الػػدرفات   يسػػنطيح اإل اطػػة 
 هبا ن د     خلق مل ا  ذت اغبياة الدنيا، بف اغببي  ااؿ ا  أرا:

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ٙٔ  ٜأَعٖذٜأَعٖذ    اي ٙٔٔئعَبأد ـٖأئرنَي  ٔئعَبأد ـٖأئرنَياي ْٔ  ٫٫  ََاََا  اي ِٝ َْٔع ِٝ ْٕ  ٫َٚ٫َٚ  َسٜأِ َسٜأِ   َع ْٕٝأُر َُٔعِتو  ٝأُر َُٔعِتوَط َٜٛش  ٫َٚ٫َٚ  َط َٜٛشَم   َع٢ًَٜع٢ًٜ  َم

ًٞٔب ًٞٔبٜق {{َبَؼش٣ َبَؼش٣   ٜق
1616

  

 :   د القـ  ؽبم درفات
 و ناؾ صباعة نخرل و   م مل نرم  م نن س م الدرفات:

                   آؿ عمراف(024و ... 
 :و ارؽ هبًن مٌن  ا

 !هانت له درفات   -

 ونعد ا للصاغبٌن والصاغبات. م الدرفات اليت ف ل ا مل والذي   م نن س   -
          : 
و ػ   ػاز زؼبغ ػػرة  قػد  ػاز زلنوػػاة والنوػاح واػبػػًن ال مػيم يػـ  الػػدي ، وؽبػم رزؽ  هػػرَل  

 .أي ي م     يفرة الفرَل
 و ا  ذا الرزؽ؟

 !!! شا دات   -

 !!!!و ن  ت  -

 !!! و ي  ات -

 !!! ا اتوإؽب  -

 !!!!وعل ـ  و بية   -

 !!!!!ون رار ارآنية  -

                                                           
   ة اعبنة با ن يم ع  نا  ريرة ق 02
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 !!!!!و فم  اد ية  -

وغًن ػػػا  ػػػ  ال طػػػادات الرزنيػػػة الػػػيت ي  ييفػػػ ا مل علػػػن  ػػػ  د القػػػـ  الػػػذي  زبلقػػػ ا  -
    خالؽ اؼب  نٌن الصاداٌن.

 .نف نف ف  ن م نصب ٌن نسأؿ مل   
... و ػ  اؼب  َلصػٌن ا  اد ػهونف هب لنا  ػ  الصػاداٌن ا طاعنػه، و ػ  اؼب لسصػٌن ا عب 

 دي اف  يفر ه ...
 !ونف يرزانا الص اد والنقا

 .... وينن ؿ لنا م ظيم الن ر واليفياد 
وهب لنػػا دا مػػا  ونمػػدا  علػػػن و ػػلُة   ػػاـ اؼبر ػػلٌن و ػػػيد النبيػػٌن، وأت ينػػا  نػػه الن لػػػات 

 .... النب ية علن الدواـ ا ه  واُت و ٌن
و   بلػػ  علمنػػا، ونف يف ينػػا حباللػػه عػػ   را ػػه، وي غنينػػا ونف   هب ػػ  الػػدنيا نهػػرب نبنػػا 

 .... م يفله ع  صبيح      ات، ونف   وب  فنا إىل خلقه طر ة عٌن نو نا 
ونف   هب لنا مبد ابيدي إ  إليه، و  نر ح ابه َك إ  إليه، و  نسػنمد ال يفػ  واػبػًن 

 قرمٌن الناظري  إليهإ     مٌن يديه، ونف هب لنا ا ا خرة    خيار اؼب
  ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِ
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  1717بىذادبىذاداجملاجملىم ىم اآليبد ألاآليبد أل  إشبساد يفإشبساد يف

 :ينقسم اعب اد إىل ن عٌن ر يسيٌن
ف ػػػاد ابعػػػداد اؼبغػػػايري  اػبػػػارفٌن و ػػػم الف ػػػرة واؼبشػػػرهٌن و ػػػا ينػػػب  م و ػػػ  ف ػػػاد 

 خارفب، و ناؾ ف اد داخلب و   ف اد الن هنع هللا يضر.
عب اد اػبػارفب لػه غنػا م وبصػ  علي ػا اجملا ػدوف ننيوػة اغبػرب،  فػذلش  ػ  وهما نف ا

 فا د ن سه  له غنا م.
الػػػذي  دخلػػػ ا  ػػػرز   ػػػد نعػػػدا  م  مػػػ   ق ػػػم نف أيخػػػذوا  ػػػا هػػػاف مصػػػلبة  ػػػ  د ا 
 رهبم  د مغ غنيمة ؽبم برم فا دوا، و ػذت غنيمػة فػادت عػ  طريػق اغبػرب والفػر وال ػر 

 والقناؿ.
ن سه    يننصر علي ا  يلصػ  علػن غنػا م نخػرل  سػمب غنػا م زردة،  ن ا    هبا د

أتي  ػػ  اغبيفػػرة اإلؽبيػػة، و ػػذت الغنػػا م عبػػارة عػػ   ن  ػػات إؽبيػػة، عطػػادات رزنيػػة ب ػػ   ػػذا 
 اعب اد الذي هبا د  يه ال رد ن سه.

ولػػذا ره ػػ  الصػػاغب ف  ػػح اؼبريػػدي  والسػػالفٌن علػػن ف ػػاد الػػن هنع هللا يضر، برػػم ذ بػػ ا إلػػي م 
 ػا  ا الغنػا م اإلؽبيػة واب ػػ اؿ الػيت رنو ػا ا الصػاغبٌن، وال طػػادات الػيت نغػدا ا مل علػػن طم

 الصاغبٌن،  لذا   مد    ف اد الن هنع هللا يضر.
)٫ تٓعش إىل ايؼٝخ يف ْٗاٜتر٘  )٫ تٓعش إىل ايؼٝخ يف ْٗاٜتر٘  ولذلش هانت نصيلة الصاغبٌن للسالفٌن واؼبريػدي  

و ذا يريد نف ي قبوسػ  يديػه،  بنه ا الن اية يف ف   له ا  ؼ، ٚيهٔ اْعش إيٝ٘ يف بذاٜت٘ ٚيهٔ اْعش إيٝ٘ يف بذاٜت٘ 
و ػ  يقبػػ  رن ػه،  ينظػػر اؼبريػػد إىل ذلػش  ييفػػيح، لفػ  انظػػر إىل الشػػيخ ا البدايػة،  ػػاذا هػػاف 

 يصنح؟.
 م  نراد غنا م الن اية   مد نف ينظر إىل الشيخ ا البداية، هيك هػاف هبا ػد ن سػه ا 

 .ذات مل، و ذا    اؼبش د الذي   مد نف   ييفيح ع  الصاداٌن
                                                           

 ـ00/5/5102 ػ 0347   صباد ابوؿ 5إ نا  –الط  ية –ط نيهنع هللا يضر  07
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و ا  يح هأًن    اب باب إ  هبذت النظرةغ يػري الشػيخ واعبمػ ع   لػه، لفػ  الشػيخ 
   يري    ذلش  بد،   يري إ  وفه مل   اىل.

 ًنيد نف يف ف  أ  الشيخ ا الن ػاؼ النػاس   لػه، والشػيخ لػ  هػاف يريػد ذلػش ؼبػا مت 
    نراد نف يف ف  يما    يف ف. له ذلش، بنه عند مل 

 ػر  ػ  ن ػرار هػ   يفػ ف، بنػه    ، أيخذ  ػ  مل ف      ل م  رادت للمراد ل
   يطل  اإل ارة واغبفم:ؼب يريد، ااؿ 

ْٖا  }} ْٖاإ٢ َٛيِّٞ  ٫٫  إ٢ َٛيُِّْٞ ِٔ  ََٖزاََٖزا  ُْ ََِٔ ََ   ُ٘ ُ٘ َطٜأٜي {{٫ٚ َٔ ذشق عًٝ٘ ٫ٚ َٔ ذشق عًٝ٘ َطٜأٜي
1818

  

، وال ا ػػػد  يػػػه  ػػػ   ػػػ  ن ليػػػه، بنػػػه  ييفػػػطر إليػػػه !!! ...  ػػػ  يطلػػػ  اغبفػػػم   ن ليػػػه
 .لًن ب مل 

 الصاغبٌن الف م   هبا دوف  ػ  يصػل ا إىل درفػة الصػ اد والنقػاد، وا  ػذت اغبالػة لػ  
يريػػد اػبلػػػق زلفليػػػة، ويريػػد نف يظػػػ  ا ن ػػػيم اؼبشػػػا د ال ليػػة، والنوليػػػات ال  بيػػػة، وابنػػػ ار 
القد ية، ي ي  ا  ذا الص اد واؽبناد ويبن د ع  اػبلق زلفلية، ولػذا هأػًنا   ػن م هػاف ي ػي  

بف  ي ػا  ))ساذريت ٜرا إمرٛتٞ يف مًرٛتٞ      ))ساذريت ٜرا إمرٛتٞ يف مًرٛتٞ      اػبالدغ السيدة رام ة ال دوية هانػت  قػ ؿ: ا 
 الص اد واؽبناد ؽبا.

يريد ن را ، و م   ىبال  ف ن ر مل طر ػة عػٌن و  ناػ غ  لف   م يريدوف ن را ، ومل 
 ر، ومل يريػػد انن ػػاع اػبلػػق،  يطلػػ   ػػن م ذلػػش،  ينلملػػ ف اؼبشػػاؽ واؼبناعػػ غ  ناعػػ  السػػ

 و شاه  اب باب، وال ناد، لًن ب    يق ؿ للشبد ه   يف ف.
 ا خل ة ا فب  ا  اذله:  يدي نم  اغبس  الشاذيل هاف ين بد هلل 

وظػػػ   نػػػاؾ  ػػػبح  ػػػن ات،  ػػػ  و ػػػ  إىل درفػػػة عاليػػػة  ػػػ  النقػػػاد والط ػػػر واعبمػػػاؿ 
ينػػا، اػػاؿ اي رب والصػػ اد، د فػػاد لػػه  ػػا ك إؽبػػب واػػاؿ لػػه: وواي علػػب انػػ ؿ ا ػػدي النػػاس إل

 رتهػػين للنػػاس  ػػذا يط مػػين و ػػذا وبر ين!؟اػػاؿ: اي علػػب انػػ ؿ ون  اؼبلػػب،  ػػأعطيش إ ػػا  ػػ  

                                                           
 اػ  ب،  ػ  ورفػالفس  ن   النػ سو  علن دخلت  : ااؿ، ونوله ننه قع  ا     ن الب اري  نان البارل ىف  رح  ليان  07
، ر  ؿَ  اي ن سوْر : الرف لٌن ن د    قاؿ  }اغبديث{.   قاؿ  أَله، ا َخر وااؿ اّلل 
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 !!!!الغي  وإ ا    اعبي ((
بنه هاف  ن رغا  لطاعة مل ا اعبب ، ونهلػه هػاف  ػ   شػا   اعببػ ، و ػذت اغبشػا    

لػش، بنػه إذا اػاـ منن يػذ ن ػر هاف مل ي طيه  ي ا صبيح ابط مة والنف ػات الػيت زبطػر علػن ز
 مل ف  ا عالت  ي طيه    الغي   ديث حبديث.

ندخلػػه  ػي ه ا  يػػداف اجملا ػدة  ػػ  و ػػ   ال بػػاس اؼبر ػب  و لميػذت النويػػ  نمػ 
 إىل اؼبشا دة، هاف يق ؿ : ا خرفت إىل لقاد اػبلق إ  م د نف   ددت مسل  ال طاد.

ينظػر إىل  ػذت اب ػ اؿ ويريػد نف يفػ ف  ػأل م    د  م الصػاغب ف ون ػ اؽبم، ن ػا  ػ  
ل  وبدث إ  إذا  ا دت هيػك هانػت البدايػة، ولػذا   مػد نف ذبا ػد ن سػش، و  يفػ ف لػش 

 . طل  إ  ر ا مل 
لفػػ   ريػػد نف يفػػ ف لػػش هرا ػػات، ويلنػػك النػػاس   لػػش، و ػػ  يقػػ ؿ لػػش ادعػػ ا يل، 

نف ىبػػرج  ن ػػا، يقػػ ؿ اإل ػػاـ نمػػ   و ػػ  يقبػػ  يػػدؾ ..   ػػذت  ننػػة، و ػػ  يقػػح  ي ػػا  ػػ  الصػػ  
 ونر ات ا  ذا اجملاؿ: ال  ا م 

  ٚاٌمٍههك فزٕههخ ِههٓ أردد فههدٚدٖٚاٌمٍههك فزٕههخ ِههٓ أردد فههدٚدٖ

  

  ٚشههههٙٛد أ٘ههههً اٌجعههههد فههههٟ ا دٚارٚشههههٙٛد أ٘ههههً اٌجعههههد فههههٟ ا دٚار

  ٚإعا رأ٠هههههههههذ اٌمٍهههههههههك ِمجٍهههههههههخٚإعا رأ٠هههههههههذ اٌمٍهههههههههك ِمجٍهههههههههخ  

  

  فههال رههروٓ روههْٛ ِمههرة ِههٓ ٔههبرفههال رههروٓ روههْٛ ِمههرة ِههٓ ٔههبر

 إايؾ والره ف وال رح هبمغ     ػرح إ  زهلل، ن ػا الصػاغبٌن  قػاؿ اإل ػاـ نمػ  ال ػ ا م   
 م: ي 

  ٚإعا دعههههههبُ٘ أْ ٠ههههههدٌٛا غ١ههههههرُ٘ٚإعا دعههههههبُ٘ أْ ٠ههههههدٌٛا غ١ههههههرُ٘

  

  لهههههبِٛا ثحهههههٛي ِٕهههههٗ   ثفمهههههبرلهههههبِٛا ثحهههههٛي ِٕهههههٗ   ثفمهههههبر

  ٠هههدعْٛ ٚاٌر٘جهههٛد ِهههًء لٍهههٛث٠ُٙهههدعْٛ ٚاٌر٘جهههٛد ِهههًء لٍهههٛثُٙ  

  

  ثبٌٙدٞ ٘دٞ اٌّصطفٝ اٌّمزبرثبٌٙدٞ ٘دٞ اٌّصطفٝ اٌّمزبر

 ػػذت ن ػػ اؿ الصػػاغبٌن،  مػػ  نراد نف يفػػ ف  ػػأل م   مػػد نف يػػرل هيػػك هانػػت مػػداين م   
سػػا ة،  ػػ  يسػػًن علػػن  ػػذا اؼبنػػ اؿ، لفػػ  نف يػػذ   إىل  ػػا ة ن ػػد الصػػاغبٌن، وي  وػػ  زل

 ويريد نف يف ف له  ا ة  أل ا،  ماذا   لت لي بىن لش  ا ة  أل ا؟!
 ول  عملت لش  ا ة وننت ا  ذت اغبالة  يسيطر عليش إمليهنع هللا يضر و نيفيح.
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 !! لف      ذا الرف  الصاا       عم  السا ة؟  
دعػ ة آخػري  لي ينػ ت علػن  ا  لفنه عند ا ه لوسك مدع ة اػبلق إىل اػبلق   ر مل له ن  

وبيفر الط اـ، و   وبيفر الشراب، و   هب   اؼبفاف، والشيخ لػيهنع هللا يضر لػه دخػ    م   مل،  من
 !!!هبذا اب ر، وليهنع هللا يضر ؿب  نظرت و  ؿبط مصرت، بنه  شغ ؿ زهلل 

و فذا ه  الصػاغبٌن السػامقٌن والال قػٌن،  آ ػة ا  ػات نف ينظػر اؼبريػد إىل الشػيخ ا 
 ويريد نف يف ف ه يمنه. !!!راينه

ون  ن يػػػػا  نري لقطػػػػات  ن راػػػػات ا الػػػػبالدغ نف م ػػػػض اب بػػػػاب عنػػػػد ا هبلػػػػهنع هللا يضر  ػػػػح 
إخ انػػه  إنػػه يبأػػ  دور الشػػيخ زليفػػبط، و ػػذا اغبػػاؿ   ين ػػح  يػػه سبأيػػ ، ننػػت عليػػش ؾبا ػػدة 
ن سػػش هلل، و   طلػػ  إ  وفػػه مل، لفػػ  إذا طلبػػت الظ ػػ ر  ػػنف ف  يا ػػش هل ػػا ا غػػرور 

 ا  ق ؿ: اي  سر ن علن  ا  رطت ا فن  مل.و يفيح، و اعة خروفش    الدني
 ػ  نف صبيػح اػبلػػق  ػاروا خل ػشغ  ػػا الػذي  ػي  ل نه لػػش؟    ػبد، لفػ  الصػػادؽ 

 .، ول  ه لوسك مدع ة اػبلق يدع  م لل الق يريد رب ال  ة 
ولػػذلش عال ػػة الصػػادؽ ننػػه لػػ   يفػػر لػػه هػػ   ػػ  ا البسػػيطة   ي ػػرح هبػػمغ ولػػ  زبلػػ ا 

 ف، وإمبػػا وبػػ ف إذا  ػػدث مينػػه ومػػٌن  ػػ  ت اطي ػػة نو م ػػد، بنػػه يريػػد وفػػه مل عنػػه صبي ػػا   وبػػ
 ف  ا عالت، والصادؽ ا  ذا اؼبقاـ والذي  يوا د ن سه أتي له الغنا م.

لف     ي نصوس  ن سه  ي  ا  يأخذ الفنػ  ويقػرن  ي ػا ويقػ ؿ للنػاس  ن ػا، نو يسػمح 
 الشيخ  الف. أ   ذت احملا رات ويفرر ا ليقاؿ ننه  أ  

 !!ف مل يف ن ا هذلش  لف  الصاغب
هػػػاف  ػػػيدي نمػػػػ  اغبسػػػ  الشػػػاذيل وبيفػػػػر ؾبلسػػػه البػػػارزي ،  يقػػػػ ؿ:  فلػػػم اي  ػػػػالف، 
 يلفب فبػا ظبػح نو اػرن، د يقػ ؿ لآلخػر:  فلػم اي  ػالف  يقػ ؿ هال ػا  فبػا اػرن نو ظبػح،  يقػ ؿ 

ت ربػداين عػ  امػ  عطػاد، نو ننػفم و  ربػدا   عػ  غػًنهم!! ... ؽبم:  دا   دبػا  ػنان مل علػي
 !!ام  ال را، نو غًننبا!!    دهنب م   ف دة

  ن  نريػػد  ػػا ن ػػاد مل مػػه علػػيفم:                       مل يقػػ  يشػػرب  اإلنسػػاف(2و
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  ن ا، م  يشرب هبا.
 ، لفػػ    مػػد ؽبػػذت ال ػػٌن نف ػػذت ال ػػٌن  يشػػرم ف هبػػا  ػػراب اغبقػػا ق  ػػ  عنػػد مل 

  ط ر، و ذت ال ٌن لفب ربص  الغنا م  ال مد   :
            : 

ن ػػػلان البػػػش، و ػػػذب ن سػػػش،   ػػػ  د  ػػػم  ػػػ  ينشاهسػػػ ف مػػػداخلش،  ا ػػػنح ؽبػػػم 
ؿبفمػػة  ػػلان إؽبيػػةغ  صػػلان الػػن هنع هللا يضر  ػػح ال قػػ   ػػح القلػػ   ػػح الػػروح، وعنػػد ا يػػنم الصػػلان يػػنم 

 :ش  يد  ر  ؿ مل اؼبراد، يق ؿ ا ذل
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َٖٔتٞ  ُبَذ٤َ٫ُبَذ٤َ٫  إ٢ َٖٔتٞٝأ ِِ  ٝأ ِِٜي ١ٜٖٓ  َِٜذُمًٝٛاَِٜذُمًٝٛا  ٜي ١ٜٖٓاٞيَح ِِ  ٔبٜهِثَش٠ٔٔبٜهِثَش٠ٔ  اٞيَح ٢ٗ َِِؿ٬ٔت ٢ٗ ِِو  ٫َٚ٫َٚ  َؿ٬ٔت ٢ٗ َٔ َٝا ِِؤؿ ٢ٗ َٔ َٝا ِٔ  ٔؿ َِٜٔٚئه َٖا  َٜٚئه َٖاَدَمًٝٛ   َدَمًٝٛ

١ََٔ ١ََٔٔبَظ٬ ِِو  ٔبَظ٬ ٖٔ ِِوُؿُذٚس٢ ٖٔ ٠َٔٚ  ُؿُذٚس٢ ٠َََٔٚٚطَخا ِِ  ََٚطَخا ٢ٗ ِْٝفٔظ ِِٜأ ٢ٗ ِْٝفٔظ {{  ٜأ
1919

  

 :البد د 
فػ ف ؽبػم نهأػر  ػ   م    مد ؿ مل   اهتم مص ات اغببي ، واػد يبػدؿ مل  ػ ر م  ن

 ػػ رة،  ػػ رت  نػػا، و ػػ رت ا نندونيسػػيا  ػػأال ، و ػػ رة ا  ػػالي اي .. يػػدع ف إىل مل ا واػػت 
 وا د!!.

 : يدي نم  ال باس اؼبر ب ق
فادت صبح    اب باب، ه  وا د  ن م علن  دةغ يطلبػ ف  نػه  نػاوؿ الغػذاد عنػد م 

فلػهنع هللا يضر ا  ن لػة  ػح اؼبريػدي  و نػاوؿ الغػذاد    ػم، يـ  اعبم ة،  أفاب اعبميح، وم د الصػالة 
، والشػػيخ  وم ػػد اليػػ  فػػاد رفػػ   شػػفر الشػػيخ علػػن  شػػري ه لػػه و ناولػػه الط ػػاـ عنػػدت اليػػـ 
فالهنع هللا يضر  ػح  ريديػه!! وم ػد اليػ  فػاد رفػ  آخػر  شػفرت علػن  نػاوؿ الغػذاد عنػدت،  ػا  ػذا؟! 

إمبػػا  يفػػ   ػػ  ال ا ػػد   ػػذت اب ػػ اؿ الػػيت ذبػػري علػػن نيػػدي الرفػػاؿ دوف  فلػػك نو ا ن ػػاؿ،
 .اؼبن اؿ 

و   د    يقيم مل هبم الدع ة ل  يسنطي  ف نف يف ن ا ا ه  اب اه ،  لػذا ينشػ  
 مل ؽبم   را  ا عدة ن اه  لنقاـ دع ة مل.

                                                           
     اإليباف للبي قب 05
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 ا    د الرفاؿ:  قاؿ 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َٖٔتٞ  ُبَذ٤َ٫ُبَذ٤َ٫  إ٢ َٖٔتٞٝأ ِِ  ٝأ ِِٜي ١ٜٖٓ  َِٜذُمًٝٛاَِٜذُمًٝٛا  ٜي ١ٜٖٓاٞيَح ِِ  ٔبٜهِثَش٠ٔٔبٜهِثَش٠ٔ  اٞيَح ٢ٗ َِِؿ٬ٔت ٢ٗ ِِو  ٫٫ََٚٚ  َؿ٬ٔت ٢ٗ َٔ َٝا ِِؤؿ ٢ٗ َٔ َٝا ِٔ  ٔؿ َِٜٔٚئه َٖا  َٜٚئه َٖاَدَمًٝٛ   َدَمًٝٛ

١ََٔ ١ََٔٔبَظ٬ ِِو  ٔبَظ٬ ٖٔ ِِوُؿُذٚس٢ ٖٔ ٠َٔٚ  ُؿُذٚس٢ ٠َََٔٚٚطَخا ِِ  ََٚطَخا ٢ٗ ِْٝفٔظ ِِٜأ ٢ٗ ِْٝفٔظ {{  ٜأ
2020

  

   ذت  ب:                        ليهنع هللا يضر م م  هرَل، و  عم  عظػيم،  الش راد(75و
ا علػػػن  ػػػيد  إمػػػرا يم عليػػػه وعلػػػن نبينػػػ لفػػػ  ال ػػػربة زلقلػػػ  السػػػليم، وعنػػػد ا   يفػػػ  مل 

 ن يف  الصالة ونمت السالـ زػبلة و ان  بلانه  ب  ذلش  قاؿ:
                          الصا ات(73و. 

 أ م  بد     ال ة القل     الفرا ية والبغيفاد واب ساد واب نيػة واباػرة و ػ  
، ومين ػػا من  ػػح خيفػػرة الػػدنيا  .. وهػػ  الصػػ ات الدنيػػة الػػيت ن ػػار مل إلي ػػا ا آاي ػػه القرآنيػػة

 ا اب اديث الشري ة. الن  
  َٔفَهههههص  ثمٍهههههت ضههههه١ٍُ رفعهههههخ ٚر هههههبَٔفَهههههص  ثمٍهههههت ضههههه١ٍُ رفعهههههخ ٚر هههههب

  

  ٚأٌهههههف عهههههبَ ثهههههال لٍهههههت وٍح هههههبدٚأٌهههههف عهههههبَ ثهههههال لٍهههههت وٍح هههههبد

نَػَ هنع هللا يضر وا د ينن سه رف   ن م م ػد القلػ  السػليم ن سػ  فبػ  ظػ  نلػك عػاـ ين بػد هلل   
 والبه  ارد وغا  !!:

  إعا فهههفب اٌمٍهههت ِهههٓ ٚ٘هههُ ٚشهههجٙبدإعا فهههفب اٌمٍهههت ِهههٓ ٚ٘هههُ ٚشهههجٙبد

  

  ٠شهههههههب٘د اٌغ١هههههههت ِطهههههههرٚدا  ث ٠هههههههبد٠شهههههههب٘د اٌغ١هههههههت ِطهههههههرٚدا  ث ٠هههههههبد

ووبصػػ  الغنػػا م اإلؽبيػػة، و ػػذت  ا د الغيػػ ، يفػػ ف ا  قػػاـ ال ب ديػػة النا ػػة هلل يشػػ  
 الغنا م  ب ن لات رزنية  ن ؿ علن القل ب:

                                      ال نان(3و 
                                                           الرعد(57و. 

هػػ  ال طػػادات اإلؽبيػػة  نػػ ؿ علػػن القلػػ ، لػػذلش   مػػد نف هب ػػ  القلػػ ،  ػػ  وبظػػب 
و ػػػلن مل علػػػن  ػػػيد  حل  اإلنسػػػاف مغنػػػا م  يفػػػ  مل الػػػيت ف   ػػػا للصػػػاغبٌن  ػػػ  عبػػػاد مل.

   وعلن آله و لبه و لم
                                                           

     اإليباف للبي قب 51
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  11االسزدبثخاالسزدبثخينبصل ينبصل : : 2200
dddddddddddddddd 

ل  ن د  فاد ػه ر ػالة  ػ  إنسػاف ع يػ  عليػه هػإم  غا ػ  ا مػالد م يػدة، نو نخ ع يػ  
 ػاه  ا  نطقػة ن خػرل، ونراد اػرادة الر ػالة  ػاذا ي  ػػ ؟ ي سػفت هػ   ػ    لػه،  ػ  ي ػػرؼ 

ذا  اذا ا الر الة، وإذا هاف   هبيد القرادة يبلث ع  اار  ويق ؿ له: ن  نريد نف نعػرؼ  ػا
ا الر الة، وؼب   ة  ا   الر الة عندت ينظر ا طلبا ػه ويسػارع ا  ن يػذ ا لي ػرؼ ننػه ع يػ   

 عندت، وله  أف  لديه.
و  نع  ا ال منا، و  عند   ػ  مل فػ  ا عػالت، و ػنف ف  صػيبة لػ  هػاف  نػاؾ  ػ  

 .   نع   نه،  أع ُّ  ا ا ال منا    مل، وم دت  يد  ر  ؿ مل 
نر ػ  لنػا ا القػرآف  ػػح  يفػرة النػ  ال ػد ف إانػػٌن وشبػانٌن ر ػالة، و  ي فػػد  مل و

  ا اإل الـ فا  ، ول  هاف فػا ال   قػد اػاؿ لػه رب ال ػ ة:                           
       ال لم أي ر مػذهر  مل يق  ن   ال لم،  أ   الذهر ي ين الذي  عمل ا زل لم، النلػ (34و 

مل، و م عمل ا دبا نرادت مل،    اخرتات ال هبم اغب وػ  ون ػبلت  سػنمد  ػ   يفػرة مل 
 ف  ا عالت.

م ػػث لنػػا هبػػذت الر ػػا   لفػػب نقرن ػػا ر ػػالة ر ػػالة،  ن ػػرؼ  ػػاذا  ي ػػا، ونن ػػذ  ػػا  ي ػػا، 
يه رب ال  وسة لنا وؼبػ  ، يق ؿ  هاف سب يدا  ػبًن هناب نن له لنا علن الن  ونر   لنا خطاب  
 ابلنا وؼب  م د :

  ايٛشٜلايٛشٜل  يفيف  ٚأْتٚأْت  إمٛاْوإمٛاْو  بعضبعض  نتابنتاب  ٜأتٝوٜأتٝو  َينَين  تظترٞتظترٞ  أَاأَا  عبذٟعبذٟ  ٜاٜا  }}

  ٜفٛتوٜفٛتو  ٫٫  ذت٢ذت٢  ذشفٟاذشفٟا  ذشفٟاذشفٟا  ٚتتذبشٙٚتتذبشٙ  ٚتكش٩ٙٚتكش٩ٙ  ٭جً٘٭جً٘  ٚتكعذٚتكعذ  ايٛشٜلايٛشٜل  عٔعٔ  فتعذٍفتعذٍ  متؼٞومتؼٞو

  نٓشس نٓشس   ٚنِٚنِ  ايكٍٛوايكٍٛو  ََٔٔ  يويو  فـًتفـًت  نِنِ  أْعشأْعش  إيٝووإيٝوو  أْضيت٘أْضيت٘  نتابٞنتابٞ  ٖٚزاٖٚزا  ػ٤ٞوػ٤ٞو  ََٓ٘ٓ٘

  بعضبعض  ََٔٔ  عًٝوعًٝو  أٖٕٛأٖٕٛ  أفهُٓتأفهُٓت  عٓ٘عٓ٘  َعش َعش   أْتأْت  ثِثِ  ٚعشك٘وٚعشك٘و  طٛي٘طٛي٘  تأٌَتأٌَيتيت  فٝ٘فٝ٘  عًٝوعًٝو

                                                           
 ـ7/5/5102 ػ 0347   رميح ا خر 57إ نا  – سود اػب   0
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ٌٓ  عًٝ٘عًٝ٘  فتكبٌفتكبٌ  إمٛاْووإمٛاْوو  بعضبعض  إيٝوإيٝو  ٜكفٜكف  عبذٟعبذٟ  ٜاٜا  إمٛاْو؟إمٛاْو؟ ٌٓبه   إىلإىل  ٚتـغٞٚتـغٞ  ٚجٗووٚجٗوو  به

  نٓفونٓفو  إٔإٔ  إيٝ٘إيٝ٘  أَٚأ أَٚأ   ذذٜث٘ذذٜث٘  عٔعٔ  ػالٌػالٌ  ػغًوػغًو  أٚأٚ  َتهًَِتهًِ  تهًِتهًِ  فإٕفإٕ  قًبووقًبوو  بهٌبهٌ  ذذٜث٘ذذٜث٘

  عًٝوعًٝو  أٖٕٛأٖٕٛ  أجعًتينأجعًتين  بكًبوبكًبو  عينعين  َعش َعش   ٚأْتٚأْت  يويو  ٚحمٓذثٚحمٓذث  عًٝووعًٝوو  َكبٌَكبٌ  رارا  أْاأْا  ٖٚاٖٚا

  22{{. . نبَٟانبَٟا  عًٟٛاعًٟٛا  ريوريو  عٔعٔ  اهللاهلل  تعاىلتعاىل  إمٛاْو؟إمٛاْو؟  بعضبعض  ََٔٔ

ولذلش ن ر  مل عند ارادة نو ظباع  ذت الر ا   نف   يف ف   لنا  رهػة و   ػ ت: 
                                                 ابعراؼ(513و. 

ه ا الصػػػباح ا السػػػيارات والرهػػػاب ينلػػػدا ف  ػػػح م يفػػػ م، و ػػػذا   يليػػػق كبػػػ  ن شػػػغوسل
دبقػػػاـ هػػػالـ مل، ن شػػػغوسله ا البيػػػت نو ا ال مػػػ  نو ا احملػػػالت نو ا اؼب ا ػػػالت،  ػػػال مػػػد نف 
طػ  ا  ػق نن سػنا،  ن نصت،  إذا مل ننصت نق ؿ:  دؽ مل ال ظيم، ولبنم النالوة لفب   لب 

 :  ال  ي  اغبفيم ونف ف اد خال نا  ن ي                                    
  ؼباذا اي رب؟              ب، لفػ  ل ػ   ا  ابعراؼ(513و وهلمة ل    ا اللغة ال رمية للرتفوس

 .آايت القرآف للنأهيد: ولرتضب ف( للنأهيد ؼبراد مل 
اب لفػػ  النػػاس، و ػػب خطػػازت يبػػدن ا مل مػػػ واي ني ػػا النػػاس( و نػػاؾ القػػرآف  يػػه خطػػ

خطازت لبين آدـ: واي مين آدـ( لف  اػبطػازت ال اليػة والغاليػة الػيت يبػدن ا مػػ واي ني ػا الػذي  
 وي  ظمنا وي   منا وي بولنا ويفر نا. آ ن ا( وانظر عند ا ينادينا مل 

 ًن ػػػا مػػػػ: واي ني ػػػا اؼبسػػػاهٌن( لفػػػ  يقػػػ ؿ لنػػػا:هػػػاف ىباطػػػ  الي ػػػ د ا هنػػػ  النػػػ راة وغ
            هػػػاف ن ػػػلاب ر ػػػ ؿ مل ر ػػػ اف مل  بػػػارؾ عػػػن م نصب ػػػٌن عنػػػد ا

يسم  ف النداد يق ل ف: لبيش الل م لبيش، ي ين كب   سرعٌن إىل  لبية النػداد واإل ػنوامة إىل 
 .هالـ رب ابرض والسماد 

م  نٌن، لف  عند ا نسمح ا ية قبػد  ي ػا عوبػا  إ  للمنػدمري  ا هػالـ رب اػبطاب لل
ال اؼبٌن،  القـ  الذي  آ ن ا   نا ا نرم  دا ا زهلل وزلر  ؿ ومفناب مل و شػ ا علػن  ػرع 

 نو ن د ورانه الفراـ. مل الذي عل مه إاي م ر  ؿ مل 
                                                           

   الر اد  بي  إىل ال باد إر اد ن ارة، ورد ىف ال 5
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  زيبح ادلؤيننيزيبح ادلؤينني
 لف  مل  نا يق ؿ لنا:

                      : 
 و   كب  لسنا ن ياد ا ف؟!

 فأف هلمة  ياة ا هناب مل ؽبا   ػىن آخػر غػًن  ػا ي ر ػه النػاس،  النػاس يق لػ ف: إف 
فػػ  مل ذهػػر نف  ػػ  أيهػػ   ػػالف  ػػبك ي ػػين ينلػػرؾ وأيهػػ  ويشػػرب وينػػاـ، ويػػذ   وهبػػبد، ل

 ويشػػػرب ويػػػذ   وأيي و  يػػػ    زهلل، ومل يسػػػنو  هلل،  يفػػػ ف عػػػاي   قػػػط ولػػػيهنع هللا يضر  ي ػػػا:
                                     طه(053و. 

ليسػػت  يػػاة ولفن ػػا   يشػػة، ناػػ ؿ  ػػذ الفػػالـ بف  ػػبامنا   نػػ نٌن زلقػػـ  ال ايشػػٌن، 
رب،  ح نرم ل  اػرنوا عػن م ا هنػاب رب ال ػاؼبٌن لنػربنوا  ػن م و ػ  هػ   ػا أيي و م ن   الغ

    عند م نصب ٌن.
   ػػ  د القػػـ    يغػػرُّهم نهل ػػم و ػػرهبم، اػػاؿ مل:                            

          مػػدوف مل علػػن عطػػاايت، و  أيهلػػ ف همػػا أتهػػ  ابن ػػاـ   يسػػم ف و  وب حل(05و
 يشػػػػػػػػفروف مل علػػػػػػػػن الػػػػػػػػن م الػػػػػػػػيت ن ػػػػػػػػاد علػػػػػػػػي م هبػػػػػػػػا، لفػػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػػ    ي مػػػػػػػػ  مقػػػػػػػػ ؿ مل:

                                                                   
                                                                       

                      )يندمر و   أيه . وعبهنع هللا يضر 
لفػػ   ػػ  مل يشػػفر مل علػػن عطػػاايت  قػػد خػػرج عػػ  اغبيػػاة اإليبانيػػة الػػيت اخنار ػػا لنػػا مل 

 د القػػػػػـ  زادوا ا الب ػػػػػد عػػػػػ  مل وغراػػػػػ ا ا   ا ػػػػػب مل، اػػػػػاؿ مل:فػػػػػ  ا عػػػػػالت،   ػػػػػ  
                           ػػػػ  د ليسػػػػ ا هابن ػػػػاـ مػػػػ   ػػػػم ن ػػػػ ُّ  ػػػػ   ابعػػػػراؼ(075و 

، اعبمػػػ  إذا  ػػػاج  ػػػ  ابن ػػاـ، بف ابن ػػػاـ ذلل ػػػا لنػػػا مل،  نمشػػػب همػػا ن ر ػػػا رب ال ػػػ ة 
ن ا ه  ػ  البشػر؟   ي فػد، ولفػ  بف مل ذّلل  لنػا  ط ػ    ػغًن يسػنطيح نف يسنطح نف يقك 

  هبرُّت ويبشب مه هما يريد، بنه  سنوي  ب ر مل:              يهنع هللا يضر(75و. 
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ر  ذت الرها   اليت  ػ  ر ا لنػا مل؟! ولػذلش هبػ  عنػد ا نرهب ػا     يسنطيح نف ي س وس
  نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ :                                          ال خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ(04و ، 
ر ا لنا  ر دامة     ذت الدواب؟!  إذا مل ي س وس   م  يقدر نف ي س وس

    ػػػب   سػػػ  رة   ػػػر مل نو  ، و   غ ػػػ  عػػػ  ذهػػػر مل غبظػػػة اثنيػػػا :                
                                  ولذا ااؿ اإل راد(33و ، :نب ا و  لما  
ُُٛا  ٫ٜٜ٫    }} ٔٛ ًٞ ُُٛاَت ٔٛ ًٞ َٙ  َت َُُٙٚجٛ َٚاب  ُُٚجٛ َٚابايذَٓ َٕٓ  ايذَٓ َٕٜٓفإ٢ ٌَٓ  ٜفإ٢ ٌَٓٝن ٤ِٕٞ  ٝن ٤َِٕٞػ َ٘  َُٜظبُحَُٜظبُح  َػ ًٜٓ َ٘اي ًٜٓ ٙٔ  اي ُِٔذ ٙٔٔبَر ُِٔذ {{  ٔبَر

4 
 :ب لامه، يق ؿ  يد  نم  ذر عديدة  رب ن ألة  و يفرة الن  

ْٖٔذ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  }} ْٖٔذٜيَؼا َِٓذ  ٜيَؼا َِٓذٔع ٢ٍ  ٔع ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ًٜٞك١ٕو  ٔفٞٔفٞ    اي ًٜٞك١ٕوَذ ٙٔ  َٚٔفَٞٚٔفٞ  َذ َٜٙٔٔذ َٝاْ   َٜٔذ ـَ َٝاْ َذ ـَ َٔ  َذ َٜٔفَظٖبِر َٓا  ٔفٞٔفٞ  ٜفَظٖبِر َٚٔفٝ ٙٔو  َٓأَٜذ َٚٔفٝ ٙٔو    َٜٔذ

َُُش  َبٞهش٣َبٞهش٣  ٜأُبٜٛأُبٛ َُُشَُٚع ُٕ  َُٚع َُا َُُٕٚعِث َُا ٞٙو  َُٚعِث ًٔ ٞٙوََٚع ًٔ َُُع  ََٚع َُُعَِٜظ ِِ  َِٜظ ُٗ َِِتِظٔبَٝر ُٗ ِٔ  َتِظٔبَٝر ََِٔ ًٜٞك١ٔو  ٔفٞٔفٞ  ََ ًٜٞك١ٔواٞيَر ِٖ  اٞيَر ُِٖث ٖٔ  ُث ُٗ َٖٔدٜفَع ُٗ ٍُ  َدٜفَع ٍَُسُطٛ   َسُطٛ

ٔ٘ ٘ٔاي٤ً ٤ً َٔ  َبٞهش٣وَبٞهش٣و  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢    اي َٜٔفَظٖبِر َُُع  َبٞهش٣َبٞهش٣  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  َََعَََع  ٜفَظٖبِر َُُعَِٜظ ٖٔ  َِٜظ ُٗ َٖٔتِظٔبَٝر ُٗ ِٔ  َتِظٔبَٝر ََِٔ ًٜٞك١ٔو  ٔفٞٔفٞ  ََ ًٜٞك١ٔواٞيَر ِٖ  اٞيَر ُِٖث   ُث

ٖٔ ُٗ َٖٔدٜفَع ُٗ ٍُ  َدٜفَع ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ََُشو  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢    اي ََُشوُع َٔ  ُع َٜٔفَظٖبِر ٙٔ  ٔفٞٔفٞ  ٜفَظٖبِر َٜٙٔٔذ َُُع  َٜٔذ َُُعَِٜظ ٖٔ  َِٜظ ُٗ َٖٔتِظٔبَٝر ُٗ ِٔ  َتِظٔبَٝر ََِٔ ًٜٞك١ٔو  ٔفٞٔفٞ  ََ ًٜٞك١ٔواٞيَر ِٖ  اٞيَر ُِٖث   ُث

ٖٔ ُٗ َٖٔدٜفَع ُٗ َٕ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َدٜفَع َُا َُٕعِث َُا َٔ  ُعِث َٜٔفَظٖبِر ٙٔو  ٔفٞٔفٞ  ٜفَظٖبِر ٙٔؤَٜذ ِٖ  َٜٔذ ُِٖث ٖٔ  ُث ُٗ َٖٔدٜفَع ُٗ َٓا  َدٜفَع ِٝ َٓاإ٢ٜي ِٝ ِِ  إ٢ٜي ًٜ ِِٜف ًٜ ََُٜٔظٚبَُٜظٚب  ٜف َِٔر ٖٓا   ٜأَذٕذٜأَذٕذ  َََعَََع  ِر ٖٓا َٔ َٔ}}
44

  

بٛعرراّ ثشٜررذو فكرراٍ: إٕ ٖررزا   بٛعرراّ ثشٜررذو فكرراٍ: إٕ ٖررزا     أترر٢ سطررٍٛ اهلل  أترر٢ سطررٍٛ اهلل    }}  ::ننػػه وبفػػن  ػػيد  ننػػهنع هللا يضر و 

. ثِ قراٍ يشجرٌ: ادٕ   . ثِ قراٍ يشجرٌ: ادٕ   !!ايٛعاّ ٜظبح قايٛا: ٜا سطٍٛ اهللو ٚتفك٘ تظبٝر٘؟ قاٍ: ْعِايٛعاّ ٜظبح قايٛا: ٜا سطٍٛ اهللو ٚتفك٘ تظبٝر٘؟ قاٍ: ْعِ

ٖزٙ ايكـع١ َٔ ٖزا ايشجٌ فأدْاٖا َٓ٘ فكاٍ: ْعِ ٜا سطٍٛ اهللو ٖزا ايٛعاّ ٜظربح  ٖزٙ ايكـع١ َٔ ٖزا ايشجٌ فأدْاٖا َٓ٘ فكاٍ: ْعِ ٜا سطٍٛ اهللو ٖزا ايٛعاّ ٜظربح  

ا َٔ آمش ٚأدْاٖا َٓ٘ فكاٍ: ٖزا ايٛعاّ ٜظبح. ثِ قاٍ: سدٖا فكاٍ سجٌ: ا َٔ آمش ٚأدْاٖا َٓ٘ فكاٍ: ٖزا ايٛعاّ ٜظبح. ثِ قاٍ: سدٖا فكاٍ سجٌ: فكاٍ: ادْٗفكاٍ: ادْٗ

ٜا سطٍٛ اهللو يٛ أَش  ع٢ً ايكّٛ مجٝعاو فكاٍ: ٫ إْٗا يٛ طهتت عٓذ سجٌ يكايٛا ٜا سطٍٛ اهللو يٛ أَش  ع٢ً ايكّٛ مجٝعاو فكاٍ: ٫ إْٗا يٛ طهتت عٓذ سجٌ يكايٛا 

{{َٔ رْب سدٖا فشدٖا َٔ رْب سدٖا فشدٖا 
55
 :ةالشري اب ادمث ا  ، ولذلش يق ؿ  الف  ي سبوسان هلل و و 

  66{{  ايتظبٝحايتظبٝح  ٝٝع٘ٝٝع٘بتلبتل  إ٫إ٫  حبشحبش  ٫ٚ٫ٚ  بشبش  يفيف  طَطَ  اؿٛٝذاؿٛٝذ  َاَا  }}

  ٚايبغاٍٚايبغاٍ  ٚاخلٌٝٚاخلٌٝ  ٚاجلشادٚاجلشاد  ٚاي الٝثٚاي الٝث  ٚايٌُٓٚايٌُٓ  ا٭س ا٭س   ٚمؼاؾٚمؼاؾ  نًٗانًٗا  ايبٗا٥ِايبٗا٥ِ  آجاٍآجاٍ  }}
                                                           

4  ْٓ رَ  َع َّ َٟ  ُع ُ  َرِ  َْٕٗ  للاَّ  ٚاٌّراض١ً اٌّطب١ٔد جبِع، ور اٌش١خ ثٛن َع
   وم الطرباٍل ود    النب ة با ن يم 3
 الدر اؼبنأ ر وال ظمة ب  الشيخ، ع  ننهنع هللا يضر 2
 نخرفه ام  عساهر    طريق ي يد م   راد ، الدر اؼبنأ ر 2
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  اهللاهلل  قبضقبض  تظبٝرٗاتظبٝرٗا  اْكل٢اْكل٢  فإرافإرا    ايتظبٝحوايتظبٝحو  يفيف  آجاهلاآجاهلا  ريوريو  ٚلَٚلَ  نًٗانًٗا  ٚايذٚابٚايذٚاب

{{  ػ٤ٞػ٤ٞ  َٓٗآَٗا  املٛ املٛ   ًَوًَو  إىلإىل  ٚيٝعٚيٝع  أسٚاذٗاوأسٚاذٗاو
77..

  

 :  لما ؽبا وللمسلمٌن واؼبسلمات للسيدة عا شة نييفا   وااؿ
{{  اْكٛعاْكٛع  اتظخاتظخ  فإرافإرا  ٜظبحوٜظبحو  ايثٛبايثٛب  إٔإٔ  عًُتعًُت  أَاأَا  ايثٛبنيايثٛبني  ٖزٜٖٔزٜٔ  الظًٞالظًٞ  عا٥ؼ١عا٥ؼ١  ٜاٜا  }}

88
  

الشػػورة الػػيت  غ ػػ  عػػ  ذهػػر مل غبظػػة  مػػاذا يفػػ ف عقاهبػػا؟ نف   قطػػح، نل  سػػبيله،  
 وهذلش الدامة نف   ذمان،   م ي سبل ف مل علن الدواـ.

وبػػارم ف ديػػ  مل، ووبػػارم ف  ف  ػػإرم وبػػارم ف مل، و و ف واؼب ب ػػد  ف واؼبشػػرهو لفػػ  الفػػا ر 
هناب مل، ووبارم ف ر  ؿ مل، ووبػارم ف صباعػة اؼبػ  نٌن،   ػ  د   مػا هػاف    ػم  ػ  اغبيػاة 
اؼبادية اليت نرا ا   ب  ننة  ؽبم، وإ الد     مل ؽبم،  شغل م مل هبذت اب ياد      يرف ػ ف 

  إليه وين ر  ف عليه:                          القلم(32و. 
وهيك  ف ف اغبياة؟ اغبياة  ف ف حبياة القل ، و ياة الروح و ياة ال  اد، و ذت اغبيػاة 

 ...   نم إ  م د اإليباف واإل نوامة للن  ال د ف 
          لفػػب يبػػٌن لنػػا مل  ن لػػة  يفػػرة الر ػػ ؿ ودرفنػػه عنػػد 

 ن ر  نف نسنوي  هلل وللر  ؿ. رب ال  ة 
             مل يق : إذا دعاهمػا،  مػ  الػذي يػدع ا؟ ر ػ ؿ مل  ػ

  الػػذي يػػدع ا، ولفػػ :                         ػػ    نقػػك عنػػد  ػػذت  النسػػاد(71و 
 و بك    عند مل وليهنع هللا يضر    عند ن سه. اعب  ية  ن لم نف ه   ا ي  له و ا يق له إمبا   
،  قػاؿ هػاف يفنػ  اب اديػث لر ػ ؿ مل    يد  عبد مل م  عمػرو مػ  ال ػاص 

و ػذا  ػػا  -لػه اػـ  فبػػ    لػه: إنػش  فنػػ  اب اديػث و ػن نلط زلقػػرآف، والنػ  مشػر   ألنػػا 
 وااؿ:  ذ   لر  ؿ مل  -يق له م ض اؼب ا ري  

ٍَ  َٜاَٜا  }} ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً ِٜٓو  ٜأٞنُتُبٜأٞنُتُب  اي٤ً ِٜٓوَع ُِٔعُت؟  ََاََا  َع ُِٔعُت؟َط ٍَ  َط ٍَٜقا ِِو: : ٜقا ِِوََْع ًُٞت  ََْع ًُٞتٝق ٍَ  َٚايٚشَك٢؟َٚايٚشَك٢؟  اٞيَغَلٔباٞيَغَلٔب  ٔفٞٔفٞ: : ٝق ٍَٜقا : : ٜقا
                                                           

 ال قيلب ا اليف  اد ونم  الشيخ والديلمب ع  ننهنع هللا يضر ق ، الدر اؼبنأ ر نخرفه 7
 .روات اػبطي  وام  عساهر ع  عا شة 7
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ِِو ِِوََْع ُ٘  ََْع ْٖ ُٜ٘فإ٢ ْٖ َِٓبٔغٞ  ٫٫  ٜفإ٢ َِٓبٔغَٜٞ ِٕ  ٔيٞٔيٞ  َٜ ِٕٜأ ٍَ  ٜأ ٍَٜأٝقٛ {{  َذك٦اَذك٦ا  إ٫٢إ٫٢  َرٔيٜوَرٔيٜو  ٔفٞٔفٞ  ٜأٝقٛ
99

  

                    يبيػػ   نػػا و نػػاؾ،  فػػ   ػػ ات ا  ػػ  ت، وهػػ   ػػػا  الػػنوم(4و  
  نف يبلػػ  ر ػػا ت مل إىل خلػػق مل، وهػػ   ػػا وب  نػػه إذا رنل رفػػال    يسػػنوي  هلل، يريػػدت  ػػ

إ ػػػ ااا  عليػػػػه، بف مل  ػػػػأل البػػػه زلشػػػػ قة واغبنػػػػاف وال طػػػػك علػػػن صبيػػػػح الفا نػػػػات، ولػػػػيهنع هللا يضر 
 :للم ل اات ابر ية  قط، ولف  عبميح الفا نات  ل ات را و سليما ه عليه

{{  ِٔ َِٔع ٢ٔ  َطٔعٝٔذَطٔعٝٔذ  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  َع ٢ِٔب ٍَ  وو  َُُع٢٤ًَُُع٢٤ًاٞياٞي  ِب ٍَٜقا ُِٓت  ""::ٜقا ُِٓتٝن َُٖش  ٝأَؿًِّٞوٝأَؿًِّٞو  ٝن َُٖشٜف ٍُ  ٔبٞٔبٞ  ٜف ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً   ٜفَذَعأْٞوٜفَذَعأْٞو    اي

ِِ ًٜ ِِٜف ًٜ ٘ٔ  ٜف ٘ٔآٔت ُِٝتو  َذٖت٢َذٖت٢  آٔت ُِٝتوَؿ٤ً ِٖ  َؿ٤ً ُِٖث ُ٘و  ُث ُِٝت ُ٘وٜأَت ُِٝت ٍَ  ٜأَت ٍَٜفٜكا ََٓعٜو  ََاََا: : ٜفٜكا ََٓعٜوََ ََ  ِٕ ِٕٜأ َٞ؟  ٜأ َٞ؟َتٞأٔت ِِ  َتٞأٔت ِِٜأٜي ٢ٌ  ٜأٜي ٢ٌَٜٝك ُ٘  َٜٝك ٤ً ُ٘اي ٤ً َٗا  ::اي ٜٗ َٜٜأ َٗا)) ٜٗ َٜٜأ ((  َٔ َٔاي٤ٔزٜ   اي٤ٔزٜ

ُٓٛا ََ ُٓٛاآ ََ ٘ٔ  اِطَتٔحُٝبٛااِطَتٔحُٝبٛا  آ ٤ً ٘ٔٔي ٤ً ٢ٍ  ٔي ٢ٍَٚٔيًٖشُطٛ ِِ   "  َراَراإ٢إ٢  َٚٔيًٖشُطٛ ِِ   "َدَعاٝن {{َدَعاٝن
1010

  

هاف ي صلب   لة، وإفامة ر  ؿ مل  رض، وال رض   قػد ـ علػن النا لػة، و ػا داـ  دل 
عليػػه ر ػػ ؿ مل  ػػال مػػد نف ي سػػلوسم وي لػػ  ر ػػ ؿ مل نو  ، د ي صػػلب  ػػا  ػػاد  ػػ  الن ا ػػ  م ػػد 

 ذلش.
ل  هاف ي صػلب ا ولذلش اب مة ا ننبط ا     ذت ا ية و    ذت اغباداة، نف اإلنساف 

 -واإل الـ ن ر  نف   كبـر البي ت  ػ  م ػض الن ا ػ   ػ     فػ ف هاؼبقػامر  -البيت   لة 
و دل عليه و   يصلب نم ت نو ن ه،  ماذا ي  ػ ؟ يسػلوسم وهبيػ  نزت وينظػر  ػا يريػدت  نػه، نو 

 لة.ن ه  اذا  ريد  نه، بف طاعة ابب وابـ  رييفة، و ال ه اليت     ي ا   
م ػػض الشػػباب وا ػػ ا ا  شػػفلة ا  ػػذا ال  ػػاف، ويسػػأل ننا  ي ػػا، وال نػػ ل  ي ػػا زادت 
ع  اغبد، يق ؿ: ن  نريد ال واج     النة ونا غًن   ا ػق ون ػب غػًن   ا قػة، ون  الػت ؽبمػا: 
إٍل  أ  وف ا رغما  عنفما،  أا ؿ له: اي مين إف ال واج   ػن ة، وطاعػة ال الػدي   ػرض،  فيػك 

 ذ السنة ميفرب ال رض؟!  ن وس 
  :: اننب  ا اي  باب     ذا اب ر، طاعة ابم ي   رييفة، لف  ال واج هلػه اػاؿ  يػه 

ٜٓٚهاُح  }} ٜٓٚهاُحاي ِٔ  اي َِٔٔ ٖٓٔتٞ   َٔ ٖٓٔتٞ ُط {{ُط
11 

                                                           
  ليان ام  خ يبة و سند نضبد ع  عبد مل م  عمرو ر ب مل عن ما 5

  ليان الب اري و ن  نا داود 01
  ن  ام   افة ع  عا شة اهنع هللا يضر 00
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 ػػابوىل  نػػا طاعػػة ابمػػ ي ، ن ػػاوؿ نف ناػػن  م، نو آي   ػػدااد ؽبمػػا ليقن  نبػػا،  ػػإذا 
  يريػػػػدت يل، بف مل لػػػػ  يريػػػػدت يل  ن ػػػػرا نعلػػػػم نف  ػػػػذا اب ػػػػر لػػػػيهنع هللا يضر  يػػػػه خػػػػًن يل، ومل 

 ي ا ق ابم ي ، و ي لنُّ  ال هبما  يمشياف هما نريد، و ذا اؼبن ي اإل ال ب الذي عل مػه لنػا  
 هناب مل و يد  ر  ؿ مل:

                 : 
وا ػػر الػػيت فػػاد هبػػا مل، ومل غ ػػا لنػػا ر ػػ ؿ هيػػك نسػػنوي  هلل وللر ػػ ؿ؟ نسػػنوي  لأل

مل، ي ػػين نن وسػػذ  طالػػ  اغبيفػػرة اإلؽبيػػة الػػيت هػػاف ين ػػذ ا اغبيفػػرة احملمديػػة، ن ػػر  مل زلصػػالة، 
 : نسنوي ، وهيك ن صلب؟ ااؿ 
َُا  َؿ٥ًٛاَؿ٥ًٛا  }} َُاٜن ُُْٛٔٞ  ٜن ُِٜت َُُْٛٔٞسٜأ ُِٜت {{  ٝأَؿِّٞٝأَؿِّٞ  َسٜأ

1212
  

 !.... الفي ية عند اغبيفرة احملمدية
    الذي نسنوي  لػه، ي ػين نف نسػارع إىل  ن يػذت، ونسػارع   وه   ا طلبه  نا مل

ف لػػه  ي ديػػه مػػه وي ملػػه مػػه، بف مل  إىل ال مػػ  مػػه، علػػن اؼبػػن ي الػػذي هػػاف اغببيػػ  
  ي اف اب  اؿ، و ي اف ابعماؿ للمسلمٌن ا ه  ز اُف و فاف.

يػػػب مل البػػػه،  إذا ا ػػػنواب اإلنسػػػاف و شػػػن علػػػن  ػػػدي النػػػ  ال ػػػد ف وأت ػػػن مػػػه وب 
  والقلػػػػ  إذا ا نيػػػػػا  يظ ػػػػػر  يػػػػػه همػػػػػا اػػػػػاؿ مل:                                     

                 ي مأل زبن ار اإلؽبية، و  ط   ػذت ابنػ ار  ػ   ػذت ال ػٌن  ابن اـ(055و 
 :مل، هما ااؿ  اإلنسانية، وعند ا ينظر اإلنساف ينظر من ر

٢ٔ  ٔفَشاَط١ٜٔفَشاَط١ٜ  اٖتٝكٛااٖتٝكٛا  }} َٔ ٪ُُِ ٢ٔاٞي َٔ ٪ُُِ ُ٘  اٞي ْٖ ُٜ٘فإ٢ ْٖ ِٓٝعُش  ٜفإ٢ ِٓٝعُشَٜ ُٓٛس٢  َٜ ُٓٛس٢ٔب ٘ٔ   ٔب ٤ً ٘ٔ اي ٤ً {{اي
1313

  

وكبػػ  ا  ػػذا ال صػػر زادت ال ػػمل عػػ  اغبػػد، وهػػ   ػػ     نػػا وبنػػاج إىل  ػػذا الفشػػاؼ 
     يقح ا  با   الدفالٌن، و  وبن  ه النصامٌن، و  يغ رُّت إغ اد الشياطٌن، و ػاذا يريػد؟ 

نػػػ ر السػػػريرة، ويريػػػد نػػػ ر القلػػػ ، والقلػػػ    يسػػػننًن إ  م ػػػد القيػػػاـ زلنأ ػػػب زغبيفػػػرة يػػػري 
                                                           

 ع   الش م  اغب يرث ق ن  الداراطين  05
 فا ح الرت ذي والطرباٍل ع  نا   يد اػبدري ق 04
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 اػػػػػػػػػاؿ ا  ػػػػػػػػػأنه وا و ػػػػػػػػػ ه: احملمديػػػػػػػػػة ا هػػػػػػػػػ  اب ػػػػػػػػػ اؿ ظػػػػػػػػػا را  وزطنػػػػػػػػػا ، بف مل 
                اب  اب(32و. 

اؼبنقػػػػٌن الػػػػ ب    ػػػػ  السػػػػراج اؼبنػػػػًن الػػػػذي ن رت مل منػػػػ رت، و ػػػػ  نػػػػ رت ي يفػػػػبد مل 
واؼبقرمٌن،  يسننًن  ن ار  يد ابولٌن وا خري ، ويبش ف ا الدنيا من ر مل هما هاف ن ػلاب 

 ر  ؿ مل اؼببارهٌن ر  اف مل  بارؾ و  اىل علي م نصب ٌن.
هػػاف اػػد خػػص  امننػػه السػػيدة عا شػػة النقيػػة والنقيػػة مبسػػناف، و ػػب    ػػيد  نمػػ  مفػػر 

 -فالسػػة جبػػ ارت  قػػاؿ ؽبػػا: اي عا شػػة هنػػت  اػػد و بنػػشس و ػػية،  لمػػا  يفػػر ابفػػ  وهانػػت 
، االػػت: اي نمػػت   -ولػػيهنع هللا يضر   ريػػث  هػػذا، ونريػػد نف   ػػ د لفػػ  ال راػػة، وإمبػػا نبػػا نخػػ اؾ ونخنػػاؾس

نخػ اي عبػػد مل وعبػػد الػرضب ، ولػػيهنع هللا يضر يل إ  نخػػت وا ػدة  ػػب نظبػػاد،  فػاف  ن وفػػا   خػػرل، 
طن ا ن نأن!! وم ػد  ػنة ن ػ ر ولػدت مننػا ،  قاؿ ؽبا: انظري مط  منت خارفة  أظ  نف  ا ا م

 .وهيك عرؼ  ذا؟ من ر مل 
مل يف   ناؾ    ر و  غػًنت، ولفػ  هػاف   ػه مداخلػه الس ػ  ر اإلؽبػب النػ راٍل، و ػرعا  
كب    ن وسزع الرتهة إ  م د نف  لد اغبا   طاؼبا  ناؾ ا رنة  ا  ،  ػ  ن ػرؼ إف هػاف اؼب لػ د 

 ػػ  عر نػػا زلسػػ  ر نييفػػا    نػػ وسزع بف مل اػػد يبػػدوسؿ  ػػ   ػػاُؿ إىل  ػػاؿ،  ذهػػرا  نو ن نأػػن، ولػػ 
  إذا هاف ذهرا  نو ننأن  يف ف له نصيبا  وا دا  نو نصيبٌن.

 ػػيد  عمػػر و ػػ  ىبطػػ  علػػن اؼبنػػرب يػػـ  اعبم ػػة، وفيشػػه وبػػارب ا مػػالد  ػػارس ومينػػه 
   ػػػا ك  ػػػغاؿ علػػػن احملطػػػات ومػػػٌن اعبػػػي  نرم ػػػة آ ؼ هيلػػػ   ػػػرتا ، ومل يفػػػ    ػػػه ؿبمػػػ ؿ  و 

ابر ية ال ادية، و  غًنت، ومل يف    ه  ػ  ظباعػة نر ػية، ولفػ    ػه ف ػاز  لي  نػه اإلؽبػب، 
 نظر و   علن اؼبنرب و دل: اي  ارية اعبب ، و ارية هػاف ا اؼبيػداف، وال اػت واػت الظ ػًنة 

ر إىل اعببػػ    فػػد وهػػاف يػػـ  اعبم ػػة،  قػػاؿ: ظب ػػت   ػػ ا  هصػػ ت عمػػر يقػػ ؿ: اعببػػ ،  نظػػ
ابعػداد ينل لػ ف  ػ  خلػك اعببػػ  ليليطػ ا زعبػي   ػ  اػبلػػك،  ننب ػه ومت النصػر مربهػة نػػداد 

 عمر.
واػاؿ م يفػ م وم د نف ن ؿ    علن اؼبنرب  أؿ الناس:  ا الذي ظب نات اليـ     عمر؟ 

رآت وهػػاف عمػػر لػػه  يبػػة ورا ػػا  ػػ  ر ػػ ؿ مل،  سػػيد  ر ػػ ؿ مل هػػاف  ػػ  :  ػػ  فػػ  عمػػر؟ 
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مدي ة   امه، و ب اؽبيبة اليت نرا ا ا الصاغبٌن وال ار ٌن واليت نخذو ا ورااة   ػ   ػيد ابولػٌن 
 .وا خري  

وهػاف اػد هنػ  و ػت  لػش ال ا ػة   لم يسنطي  ا نف يفلم ا عمر،  ذ ب ا لسيد  علب
 رفػػه، عمػػر نعلػم دبلي ػرف  فبػػا اػاؿ، نل ،  قػػال ا: ظب نػا عمػػر يقػ ؿ: هػػذا،  قػاؿ ؽبػػم: عنػدت

 إايهم نف ىب ض ن دهم ا  ذا اب ر،  ا أل ت نو   د ننظر ؼباذا ااؿ  ذا؟ 
عل مػػ   نرػػم ينبينػػ ا وينأبنػػ ا، و  ي  لػػ ف همػػا ن  ػػ  ا ف  نشػػيح  ػػ را ، ولفػػ  نذ ػػ  
لصػػا   الشػػأف نو   ون ػػأله، ون بػػٌن  نػػه ون أبػػت  نػػه  قيقػػة اب ػػر وفليػػة اؼب  ػػ ع ابػػ  نف 

 هما ي    م ض    اد  ذا ال  اف اؼبننسبٌن إىل اإل الـ.  نخ ض ا  ذا اب ر
يسمح ن د الناس يق ؿ: نف  ال   يق ؿ هذا،  يص د اؼبنػرب وىبػ ض ا  ػالف، وا رني 
 الف، و   مل يقام   الف ومل يسمح  ػ   ػالف،   ػ   ػذت نخػالؽ اإل ػالـ؟!  ، لفػ  نذ ػ  

ة  ذا اؼب   ع؟  يويبػين  ػأ  م  نػه ل الف نو   ونا ؿ له: ن  ظب ت ننش الت هذا،  م ا  لوس
ونعرؼ  نه و نا يفػ ف اغبفػم الصػا   ا ني ن ػر، نو وا ػد اػاؿ يل: نف  ػالف يقػ ؿ عليػش 
هػػذا،  المػػد نف ن بػػٌن ون أب ػػت ونربػػر ل  ػػ  فليػػة اب ػػر، بف  ػػ  ينقػػ  الفػػالـ و ػػ ه مل  نػػه 

   ا ػػق:                            ػػ  ينقػػػ  اب ػػر مػػٌن إانػػػٌن  ػػ  اؼبسػػػلمٌن  اغبوػػرات(2و 
ظبح ل ا ق؟!  ،  ال مد نف ن بٌن، واظب  ا لسػيد  عمػرو مػ  لي اح مين ما   ذا  ا ق، و   ن

 اغبارث إذ يرول ال اا ة وؽبا زبرهبات ورواايت عديدة:
َُا  }} َٓ ِٝ َُاَب َٓ ِٝ َُُش  َب َُُشُع ُٛٝب    ُع ُٛٝبَِٜخ َّ  َِٜخ ِٛ ََّٜ ِٛ َُُع١ٔ  َٜ َُُع١ٔاٞيُح ٛٞ  َتَشٜىَتَشٜى  إ٢ِرإ٢ِر  اٞيُح ٛٞاٞيُخ ٍَ  َب١َٜب١ٜاٞيُخ ٍَٜفٜكا ١َٜٜ  َٜاَٜا: : ٜفٜكا ١ََٜٜطاس٢ ٌَ  َطاس٢ ٌَاٞيَحَب   اٞيَحَب

٢ٔ ِٝ ٢ََٔشََٓت ِٝ ِٚ  ََشََٓت ِٜٚأ َِٓ  َث٬َٜثٟاوَث٬َٜثٟاو  ٜأ َُِٓث ٌَ  ُث ٌَٜأٞقَب ٘ٔو  َع٢ًَع٢ً  ٜأٞقَب َٛٞبٔت ٘ٔوُم َٛٞبٔت ٍَ  ُم ٍَٜفٜكا َٔ  َبِعُضَبِعُض  ٜفٜكا َٔاٞيَرأكش٢ٜ َٔٓو  ٜيٜكِذٜيٜكِذ: : اٞيَرأكش٢ٜ َٔٓوُج ُ٘  ُج َْٓ ُ٘إ٢ َْٓ   إ٢

ْٕو ُٛٓ َُِح ْٕوٜي ُٛٓ َُِح ٌَ  ٜي ٌَٜفَذَم ٘ٔ  ٜفَذَم ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ٢ٔ  َعِبُذَعِبُذ  َع ٢ٔايشَٓمح ُٔ  ايشَٓمح ُٔب ِٕٛف  ب ِٕٛفَع َٕ  َع ََٕٜٚنا ُٔٓ  َٜٚنا ٦َُٔ ٞٛ َُٜٓٔ ٦َُٔ ٞٛ َٜ  ٔ٘ ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ ٍَ  إ٢ٜي ٍَٜفٜكا َْٜٓو: : ٜفٜكا َْٜٓوإ٢ ٌُيٜيٜ  إ٢ ٌَُتِحَع   َتِحَع

ِِ ُٗ ِِٜي ُٗ َٓا  ََٜكا٫ٟوََٜكا٫ٟو  َْٞفٔظٜوَْٞفٔظٜو  َع٢ًَع٢ً  ٜي ِٝ َٓاَب ِٝ َِْت  َب َِْتٜأ ُٛٝب  ٜأ ُٛٝبَتِخ َِْت  إ٢ِرإ٢ِر  َتِخ َِْتٜأ ـُٔٝح  ٜأ ـُٔٝحَت ١َٜٜ  َٜاَٜا: : َت ١ََٜٜطاس٢ ٌَو  َطاس٢ ٌَواٞيَحَب ُٟٓ  اٞيَحَب ُٟٜٓأ ٤ِٕٞ  ٜأ ٤َِٕٞػ   َػ

ٍَ  ؟؟  َٖزاَٖزا ٍَٜقا ٘ٔ: : ٜقا َ٘ٔٚايًٜٓ ًٜٓ ًٜٞهُت  ََاََا  إ٢ْٞإ٢ْٞ  َٚاي ًٜٞهُتََ ِِ  رٔيٜورٔيٜو  ََ ُٗ ُِٜت َِِسٜأ ُٗ ُِٜت َٕ  َسٜأ ًٛٝ َُٕٜٜكأت ًٛٝ َِٓذ  ُٜٜكأت َِٓذٔع ٣ٌ  ٔع ٣ٌَجَب َٕ  َجَب ِٛ َُِٕٜ٪َت ِٛ ِٔ  ُِٜ٪َت َِٔٔ َٔ  ٢ٔ ِٝ ٢َٔب ِٝ   َب

ِِ ٢ٗ ِٜٔذٜ ِِٜأ ٢ٗ ِٜٔذٜ ِٔ  ٜأ َٔ َِٚٔ َٔ ِِمََم  َٚ ٢ٗ ًِِٞٔف ٢ٗ ِِ  ًٞٔف ًٜ ِِٜف ًٜ ًٔٞو  ٜف َِ ًٔٞوٜأ َِ ِٕ  ٜأ ِٕٜأ ًُٞت  ٜأ ًُٞتٝق ١َٜٜ  َٜاَٜا: : ٝق ١ََٜٜطاس٢ ٌَ  َطاس٢ ٌَاٞيَحَب ًَٞرٝكٛا  اٞيَحَب َٝ ًَٞرٝكٛأي َٝ ٢ٌ  ٔي ٢ٌٔباٞيَحَب ًٜٔبُثٛا. . ٔباٞيَحَب ًٜٔبُثٛاٜف   إ٢ىلإ٢ىل  ٜف

ِٕ ِٕٜأ ٍُ  َجا٤ََجا٤َ  ٜأ ٍَُسُطٛ ١َٜٜ  َسُطٛ ١ََٜٜطاس٢ ٘ٔ  َطاس٢ ٘ٔٔبٔهَتأب َٕٓ  ٔبٔهَتأب َٕٜٓأ َّ  ٜأ ِٛ َّايٜك ِٛ َّ  ٜيٝكْٛاٜيٝكْٛا  ايٜك ِٛ ََّٜ ِٛ َُُع١ٔ  َٜ َُُع١ٔاٞيُح ِِ  اٞيُح ُٖ َٓا ًٞ ِِٜفٜكاَت ُٖ َٓا ًٞ   َذَلَشٔ َذَلَشٔ   إ٢َراإ٢َرا  َذت٢ََٓذت٢َٓ  ٜفٜكاَت
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َُُع١ٝ َُُع١ٝاٞيُح َٓا  اٞيُح ُِٔع َٓاَط ُِٔع َٜ  َط َٓأد ََُٜ َٓأد َٓأدٟ  اٟٟاَُ َٓأدُٟٜ ١َٜٜ  َٜاَٜا: : ُٜ ١ََٜٜطاس٢ ٌَ  َطاس٢ ٌَاٞيَحَب ٢ٔ  اٞيَحَب ِٝ ٢ََٔشََٓت ِٝ َٓاو و ََشََٓت ًٜٔرٞك َٓاٜف ًٜٔرٞك ٢ٌو  ٜف ٢ٌؤباٞيَحَب ِِ  ٔباٞيَحَب ًٜ ِِٜف ًٜ ٍِ  ٜف ٍََِْض   ََْض

َٔ ٖٔش٢ٜ َٜٔقا ٖٔش٢ٜ ِٕ  إ٢ىلإ٢ىل  ٔيَعذَُْٓٚأيَعذَُْٓٚا  ٜقا ِٕٜأ ُِ  ٜأ ُٗ ََ ََُِٖض ُٗ ََ ُ٘  ََٖض ًٜٓ ُ٘اي ًٜٓ ِِ  اي ُٗ ًٜ َِِٜٚقَت ُٗ ًٜ ٍَ. . َٜٚقَت ٍَٜفٜكا َٔ  ٝأٚي٦ٜٔوٝأٚي٦ٜٔو  ٜفٜكا َٔايٜٓٔزٜ ُٓٛا  ايٜٓٔزٜ ُٓٛاٜطَع ٘ٔ  ٜطَع ًٜٝ َ٘ٔع ًٜٝ   َٖزاَٖزا  َدُعٛاَدُعٛا: : َع

ٌَو ٌَوايشَُٓج ُ٘  ايشَُٓج َْٓ ُٜ٘فإ٢ َْٓ ُْٓٛع  ٜفإ٢ ـِ ُْٓٛعََ ـِ ََ  ُ٘ ُٜ٘ي   ..1414{{  ٜي

 مل يننب  ا لفالـ  يفرة الن  الذي ااؿ:  م 
َٕ  ٜقِذٜقِذ  }} َٕٜنا ُٕ  ٜنا َُٕٜٝهٛ ٢ِ  ٔفٞٔفٞ  َٜٝهٛ ََ ٢ِاٝ٭ ََ ِِ  اٝ٭ ًٜٝه ِِٜقِب ًٜٝه َٕو  ٜقِب َٕوََُرٖذُثٛ ِٕ  ََُرٖذُثٛ ِٕٜفإ٢ ِٔ  ٜفإ٢ َِٜٔٝه َٖٔتٞ  ٔفٞٔفٞ  َٜٝه َٖٔتٞٝأ ِِ  ٝأ ُٗ ِٓ َِِٔ ُٗ ِٓ ٕٖ  ٜأَذْذوٜأَذْذو  َٔ ٕٖٜفإ٢ ََُش  ٜفإ٢ ََُشُع   ُع

َٔ َِٔب ٤ٛأبو  ِب ٤ٛأبواٞيَخ ِِ  اٞيَخ ُٗ ِٓ َِِٔ ُٗ ِٓ َٔ  }}
1515

  

 ػ ؿ هاف فالسا  ا ؾبلهنع هللا يضر اػبال ة، و ػلاا  ػ   ػلامة ر    يد  عأماف م  ع  اف 
مل فػػػادت ل ػػػرض ايفػػػية، ونانػػػاد ادو ػػػه إىل دار اػبال ػػػة رنل ا ػػػرنة ن ا ػػػه سبشػػػب،   ب ػػػت ريػػػان  
 فشػػ ت  ػػاا ا  نظػػر لسػػاا ا،   نػػد ا دخػػ  الرفػػ  علػػن ن ػػًن اؼبػػ  نٌن عأمػػاف اػػاؿ لػػه: ن ػػا 
يسنلب ن دهم نف يػدخ  علػب  وا عينػه ناػر الػ  ؟  قػاؿ الرفػ  لػه: نو ػب  م ػد ر ػ ؿ مل اي 

 :ؼب  نٌن؟ ااؿ:  ، ولفن ا  را ة اؼب   ، ن ا ظب َت ا ؿ ر  ؿ مل ن ًن ا
٢ٔ  ٔفَشاَط١ٜٔفَشاَط١ٜ  اٖتٝكٛااٖتٝكٛا  }} َٔ ٪ُُِ ٢ٔاٞي َٔ ٪ُُِ ُ٘  اٞي ْٖ ُٜ٘فإ٢ ْٖ ِٓٝعُش  ٜفإ٢ ِٓٝعُشَٜ ُٓٛس٢  َٜ ُٓٛس٢ٔب ٘ٔ   ٔب ٤ً ٘ٔ اي ٤ً {{اي

1616
  

  ػػػ   ػػػذت النظػػػرة  ظ ػػػر ا ال ػػػٌن، ني عنػػػد ا  نظػػػر ا عػػػٌن رفػػػ    ػػػ    لػػػم نف  ػػػذا 
 الرف  نظر م ينه إىل  النة؟

  راٍل ي ر  ف، هيك؟ من ر مل. ، لف  ن   الفشك الن
و لػػك اب ػػلاب  ػػآلف هبػػذت اغبفػػاايت، بف هػػ  وا ػػُد  ػػن م هػػاف   ػػه هش ػػاؼ رزٍل 

، وحبقيقػة القلػ ب و ػب النػ   حبقيقة ن ػ اؿ ينظر مه من ر مل إىل خلق مل،  ي  لمه مل 
 اليت يق ؿ  ي ا مل:

                             الطالؽ(5و. 
 !!!  ي اف مداخلش   ف مه اب  اؿ

                                                           
   واؼبرا ي  اؼبسانيد فا ح، ع  عمرو م  اغبارث الد    ا ن يم َنم  03
 فح١ح ِطٍُ ٚاٌزرِ ٞ عٓ عبئشخ ر ٟ   عٕٙب 02

 فا ح الرت ذي والطرباٍل ع  نا   يد اػبدري ق 02
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 ....  ب د اغبياة اإليبانية  بدن ال طادات والن  ت اإلؽبية لل بد اؼب   
  زل لم اإلؽبب:   قد يل مه مل  -                     الف ك(22و ... 
  اغبفمػػػػة:  واػػػػد ي  يػػػػه مل  -                                     

                   البقرة(525و ..... 
 مصػػػػػػًنة   يفػػػػػػيمة منػػػػػ ر النبػػػػػػ ة ويػػػػػػدخ  ا اػػػػػػ ؿ رب الربيػػػػػػة: واػػػػػد ي  يػػػػػػه مل  -

                                                       ي  ك(017و. 
 ػػ  عنػػدت ابػػ    مػػٌن خلقػػه  يوػػد اػبلػػق وبب نػػه  ػػح ننػػه مل يقػػدـ  واػػد يرزاػػه مل  -

ُ٘  ٜأَذٖبٜأَذٖب  إ٢َراإ٢َرا  }} :إلي م  يما  ر ا ؿ اغببيػ   ٤ً ُ٘اي ٤ً ٌَ   َْراَد٣ َْراَد٣   َعِبّذاَعِبّذا  اي ٌَ ٔجِبش٢ٜر ٕٖ  ٔجِبش٢ٜر ٕٖإ٢ َ٘   إ٢ ٤ًر َ٘ اي ٤ًر   اي

ُ٘و  ٝف٬ّْاٝف٬ّْا  ُٜٔرٗبُٜٔرٗب ُ٘وٜفٜأٔذٖب ُ٘  ٜفٜأٔذٖب ُٝٔرٗب ُٜ٘ف ُٝٔرٗب ٌُو  ٜف ٌُؤجِبش٢ٜ َٓأدٟ  ٔجِبش٢ٜ ُٝ َٓأدٟٜف ُٝ ٌُ  ٜف ٌُٔجِبش٢ٜ ٢ٌ  ٔفٞٔفٞ  ٔجِبش٢ٜ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ َُ  ٜأ َُايٖظ ٕٖ  ا٤ٔا٤ٔايٖظ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً   اي

ُٙو  ٝف٬ّْرراٝف٬ّْررا  ُٜٔرررٗبُٜٔرررٗب ُٙوٜفررٜأٔذٗبٛ ُ٘  ٜفررٜأٔذٗبٛ ُٝٔرٗبرر ُٜ٘ف ُٝٔرٗبرر ٌُ  ٜف ِٖرر ٌُٜأ ِٖرر َُا٤ٔو  ٜأ َُا٤ٔوايٖظرر ِٖ  ايٖظرر ُِٖثرر ُ٘  َُٜٛكررُعَُٜٛكررُع  ُثرر ُٜ٘يرر ٍُ  ٜيرر ٍُاٞيٜكُبررٛ ٢ٌ  ٔفررٞٔفررٞ  اٞيٜكُبررٛ ِٖرر ٢ٌٜأ ِٖرر   ٜأ

{{  اٜ٭ِس ٢اٜ٭ِس ٢
  نلقن عليه ؿببة    عنػدت:   ي لبه ن   ابرض نظرا  بف مل ..  17

                                        طه(45و  
د و    د   !!!!عطااي مل ا  ذا الباب   رب 
 !!!! ولف  ه   ا ا اب ر نف نسنوي  هلل

 .ونن ذ  ا طلبه  نا مل،  نشب ٌن ا ذلش و نأ ٌن مسيد  ر  ؿ مل 
 نف هب لنا    ن   ذلش، ونف ي  قنا نصب ٌن إىل ذلش نسأؿ مل 

  ٢ آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٢ِ٤ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚعًٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚعً

 

                                                           
 الب اري و سلم ع  نا  ريرةق 07
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  11ينبصل اجملبىذيٍ انصبدلنيينبصل اجملبىذيٍ انصبدلني: : 2222
dddddddddddddddddd 

 يه   اد  لف  اؼبشػاه ، ودواد  لفػ  اؼبشػاغ ، وعػالج  لفػ   ا اغبقيقة هناب مل 
، ون  د الش  ب  ياة ، و ف ف رايننا  ر  عة علػن اؼبصاا، ول  ا ب نات لفنا نعلن اب م  أ   

    ال امل نصبح، بنه هما ااؿ  يه مل لنا:                             الف ك(35و. 
ه   ا وبنافه اإلنساف ا دنيات علم ه لنا مل ا هناب مل، هيك ننفلم؟ وهيك مبشػب؟ 

هػػ ؟ وهيػػك نشػػرب؟ هػػ  اغبرهػػات والسػػفنات الػػيت كبناف ػػا ا دنيػػا  وهيػػك ننػػاـ؟ وهيػػك س
 ا هنامه القرآف الفرَل. وف   ا إلينا      

  ادلذاًيخ ػهَ ركش اهللادلذاًيخ ػهَ ركش اهلل
ونو ا  نصب ٌن  ف اإلنساف لػ  نراد النوػاح ا ني عمػ ، ونف ينون ػ  هػ  خطػُأ وهػ  

داـو علػن ذهػر مل، بف الػذهر ذل ،  أ م  بد يسنمسش مه ا  يا ه هل ػا ا هػ  ن ػر نف يػ
    اؼب ناح لف  قباح و الح.

وال بػػادات الػػيت  ر ػػ ا علينػػا مل إمبػػا هانػػت إعػػدادا  لنػػا زلفي يػػة الصػػليلة لػػذهر مل 
 اهلل  ،  ن ر  زلصالة ؼباذا؟                                          

         ال نفب ت(32و. 
:  مػ  اؼبمفػ  نف و ذت ا ية  ي ػا ناػ اؿ هل ػا  ػليلة  بػٌن اػ ؿ ال ا ػد اؼبن ػاؿ 

 ق ؿ نف الصالة  ن ػن عػ  ال لشػاد واؼبنفػر، لفػ  ذهػر مل الػذي يػداـو عليػه اؼبػرد نهأػر ا 
الن ب ع  ال لشاد واؼبنفر  ػ  الصػالة، بف الصػالة ؽبػا نواػات ؿبػدودة   ػدودة، لفػ  ذهػر 

وىبشػػات بنػػه يػػذهرت فػػػ    علػػن الػػدواـ هب ػػ  اإلنسػػاف مل  نػػه علػػػن زؿ،  ًنااػػ  مل مل
 وعال ا ه  غبظا ه ا  بله و سات.

و   اؼبف  نف  ق ؿ و ػذا عػٌن اليقػٌن: ذهػر مل يل م ػد ذهػري لػه ا الصػالة نهػرب  ػ  
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  ذهػػري لػػه، بف مل اػػاؿ لنػػا:                 ػػنل  نػػذهرت ا الصػػالة  ػػال مػػد  لبقػػرة(ا025و 
،  ػػذهر مل لل بػػد نهػػرب  ػػ  ذهػػر نف يػػذهر ،  أي مػػا نهػػرب؟ ذهػػري نـ ذهػػر مل؟  ا ػػا هلل 

 ال بد لرمه ا الصالة، بنه ااؿ ا  ديأه القد ب:
{{  ِٕ َِٕٚإ٢ ْٔٞ  َٚإ٢ َْٔٞرٜنَش ُ٘  ََإل٣ََإل٣  ٔفٞٔفٞ  َرٜنَش َُ٘رٜنِشُت ِٝش٣  ََإل٣ََإل٣  ٔفٞٔفٞ  َرٜنِشُت ِٝش٣َم ِِ   َم ُٗ ِٓ َٔ ِِ ُٗ ِٓ َٔ}}

22
  

 ػػػيذهرٍل مػػػٌن اؼبال فػػػة الػػػذي  ا ػػػط ا م و بػػػا م وند  ػػػم   ػػػأذهرت مػػػٌن النػػػاس، لفنػػػه
   ي ص ف مل  ا ن ر م وي  ل ف  ا ي  روف. وف ل م 

  مػػذهرت ا الصػػالة، ولػػذلش اػػاؿ لسػػيد     ػػن الفلػػيم:   ػػأ ر  مل            
       الصالة لنذهر مل  طه(03و . 

  واغبػػػػي نييفػػػػا  هلػػػػه لػػػػذهر مل:                              البقػػػػرة(511و 
  و ػػػػػػرة  نخػػػػػػرل يقػػػػػػ ؿ:                                              

 .ه  آايت اغبي رب ض  ورب ثُّ علن ذهر مل   البقرة(057و
علػػن نداد  رييفػػة الصػػياـ، ن ػػرت مل  ينػػه مل والصػػياـ هػػذلش،  اإلنسػػاف م ػػد نف ي 

  نف ي فػػػربوس مل  :الػػػذي نعانػػػه واػػػ  ات علػػػن نداد الصػػػياـ هلل                     
      البقرة(072و. 

عل منا مل     ذت ال بػادات، و ػ  ا ايت اؼببأػ اثت ا هنػاب مل، و ػ  ن ػ اؿ  بيبنػا 
مل، نف اؼبداو ة علن ذهر مل فػ  وعػال  ي ػا الصػالح وال ػالح بي ن ػُر يبشػب   يد  ر  ؿ
  يه اإلنساف.

عنػه عنػاد  عنػد عملػه ىب  ػك مل   إذا ذ ػ  لي مػ  وال مػ  اقيػ ، إذا ذهػر مل 
ال مػػ ،  ػػ  ي مػػ  و  يشػػ ر مفسػػُ  و  خػػ ُر و   ػػ ُك و   لػػ ، ولػػذلش هػػاف الصػػاغب ف 

 هروف مل علن الدواـ.واؼبنق ف دا ما  يذ 
 ػػ  ا النوػػارة والػػيت هل ػػا  شػػاغ ، يشػػرتي ويبيػػح ويسػػاـو وي ا ػػ ،   ينشػػغ  عػػ  

  ذهر مل:                                    الن ر(47و. 
                                                           

 الب اري و سلم ع  نا  ريرة ق 5
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 ػػ  السػػ ؽ هػػاف  ػػيد  عبػػد مل مػػ  عمػػر ر ػػب مل عن مػػا يرهػػ  مغلنػػه يػػـ  السػػ ؽ، 
خ  السػػ ؽ يبشػػب  يػػه الػػيال  د يرفػػح، ومل يشػػرت ومل يبػػح،  سػػأل ت: ؼبػػاذا فمػػت للسػػ ؽ؟ ويػػد

 :يق ؿ ؽبم: ااؿ 
{{  ِٔ ََِٔ ََ  ٌَ ٌََدَم ٍَ  ايٗظَٛموايٗظَٛمو  َدَم ٍَٜفٜكا َ٘  ٫٫: : ٜفٜكا َ٘إ٢ٜي ُ٘  ٫٫إ٢إ٢  إ٢ٜي ُ٘اي٤ً ٤ً ُٙ  اي َُِٙٚذَذ ُ٘  َػش٢ٜٜوَػش٢ٜٜو  ٫٫  َِٚذَذ ُٜ٘ي ُ٘  ٜي ُٜ٘ي ًٞٝو  ٜي ُُ ًٞٝواٞي ُُ ُ٘  اٞي َُٜ٘ٚي ُُِذ  َٜٚي ُُِذاٞيَر ٝٔٞ  اٞيَر ُِٜٝٔٞر   ُِٜر

ُُٔٝت ُٜ ُُٔٝتَٚ ُٜ َٚ  َٛ ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ٙٞ َٞٙذ ُُُٛ   ٫٫  َذ َٜ ُُُٛ َٜ  ٔٙ َٝٔذ ٙٔٔب َٝٔذ ُِٝش  ٔب ُِٝشاٞيَخ َٛ  اٞيَخ ُٖ ََٚٛ ُٖ ٌٚ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٚ ٌٚٝن ٤ِٕٞ  ٝن ٤َِٕٞػ ُ٘  ٜنَتَبٜنَتَب  ٜقٔذْٜشوٜقٔذْٜشو  َػ ٤ً ُ٘اي ٤ً ُ٘  اي ُٜ٘ي   ٜأٞيَفٜأٞيَف  ٜي

١َٕٓ  ٜأٞئفٜأٞئف ١ََٕٓذَظ َََرا  َذَظ َََراَٚ َٚ  ُ٘ ِٓ َُ٘ع ِٓ ١ٕ٦َٚٝ  ٜأٞئفٜأٞئف  ٜأٞيَفٜأٞيَف  َع ١ٕ٦ََٚٝط ُ٘  ََٚسٜفَعََٚسٜفَع  َط ُٜ٘ي {{  َدَسَج١َٕدَسَج١ٕ  ٜأٞئفٜأٞئف  ٜأٞيَفٜأٞيَف  ٜي
33

  

مػػػػٌن الغػػػا لٌن يفػػػػ ف نفػػػػرت  بف ن ػػػ  السػػػػ ؽ ن يػػػا   يف نػػػػ ا غػػػػا لٌن، وذاهػػػر مل 
 .هأًنة،  فاف يدخ  الس ؽ ليذهر مل     يفاعك  ن  ا ا  

وهػػػاف الػػػ ارع   ييفػػػح نبنػػػة ا ابرض إ  و   ػػػا ذهػػػر  هلل لي نبن ػػػا مل نبػػػاا   سػػػنا ، و  
يبسػػش آلػػة نو    ػػدة وير   ػػا إ  ويػػذهر مل، و  ي ن ؽبػػا إ  ويػػذهر مل،  ي   ػػك ذهػػر مل عنػػه 

 بارهػػة    ػػر  ػػ  يقػػ ؿ للشػػبد هػػ   يفػػ ف،  عنػػاد ال مػػ ، وهب ػػ   ػػذا ال مػػ   بارهػػا ، وشبػػارت
 . اؼب      مد نف يف ف دا ما  ذاهرا  هلل 

إع از دينه، ومل غ اإل الـ إىل ف ات ال امل   ىل  مذا ػه  ػدري  اؼبػ  نٌن  ؼبا نراد مل 
اجملا ػػدي  الػػذي   ػػي رف ف  ػػح  ػػيد ابولػػٌن وا خػػري    ػػري  ؽبػػذا الػػدي ،   سػػفر إؽبػػب، 

لنصػػػر ا ني   رهػػػة  رميػػػة نو   رهػػػة إانصػػػادية نو   رهػػػة  يا ػػػية، نو   رهػػػة    ػػػح خطػػػة ا
 افنماعية.

 ذا الفالـ للمػ  نٌن           ا خطة النصر ا ني   رهة اي رب؟ 
ا عصر الن ، واؼب  نٌن م د عصر الن  وكبػ   ػن م إىل نف يػرث مل ابرض و ػ  علي ػا،  ػال 

: نف  ػػذا هػػاف ب ػػلاب النػػ  و ػػ    لػػه، وكبػػ     ػػأف لنػػا هبػػذا اب ػػر، وإ   لمػػاذا نقػػ ؿ
 ف   مل  ذا القرآف ي نلن  دل الد ر؟    ن رؼ  ذت الن ليمات.

 ػػػ  ي ػػػرد النوػػػاح ا ني ن ػػػر   مػػػد نف ي مػػػ  خ طػػػة، وديننػػػا عل منػػػا الن طػػػيط السػػػليم، 
  السػػالح، وعلػػن هي يػػة ا ػػن دا ه، واػبطػػة  فػػ ف فسػػمانية  ػػدري  علػػن القػػ ة، وعلػػن ضبػػ

                                                           
 فا ح الرت ذي وام   افة ع  عمر م  اػبطاب ق 4
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وعلن إفادة الننشٌن، وهل ػا اػ ة مدنيػة، ولفػ    مػد نف يفػ ف    ػا خ طػة إ ػرتا يوية، و ػب 
اػبطة الػيت ين اػك علي ػا النوػاح ا ني  صػللة عافلػة دني يػة، نو  رميػة، نو إانصػادية همػا 

 الت.

  انثجبد ػهَ ادلجذأانثجبد ػهَ ادلجذأ
                  نوؿ  بد   مد    الأباتغ الأبات

علن اؼببدن،  ػإذا هػاف لمإنسػاف  بػدن  ػيأبت عليػه،  ػال مػد لمإنسػاف نف وبػارب،  ي مػ  خ طػة 
لمإ الح مٌن عا لنٌن، نو ي م  خطة للن  ض من سه، نو زجملنمػح اانصػاداي ،  يفػ ف لػه  بػدن 

 .خًن اؼبباد   ا هاف يريد مه وفه مل يريدت    وراد ذلش، و 
ؼبػػا مػػدن دع  ػػه، الف ػػار  اؼبأػػ  ا ذلػػش حببيبػػه ابعظػػم ونبيػػه ابهػػـر  و ػػرب مل 

ا  فة فلس ا  ح م يف م  ػ ؿ الف بػة واػال ا:  ػا رنيفػم نريػد نف ن ػرؼ نينػه،  ن ػرض عليػه 
  اؼبػاؿ  ػػ  يفػ ف نغنػػا  إذا هػاف يريػد نف يفػػ ف رفػال  غنيػا  قبمػػح  ػ  هػػ  وا ػد  نػا  بلغػػا   ػ

ويػػػرتؾ  ػػػذت الػػػدع ة، وإذا هػػػاف يريػػػد الر  ػػػة واؼبنصػػػ  ويفػػػ ف ن ػػػًن  فػػػة ور يسػػػنا   ػػػنل  
  ا ق ف علن ذلش، وإذا هاف  ا وبدث له   ػ   ػ   ػهنع هللا يضرُو  ػ  اعبػ  نو   ػ  رو ػاٍل نو   ػ  

 فسماٍل،  نل   سن دوف نف سي له زبطباد واغبفماد والف   اف لي اعب ت.
 ي ي رض عليه اػب طة؟ اخناروا رفال     وف ا  م لي رض عليه اب ر  قاؿ:   الذ
َٔ  َٜاَٜا  }} َٔاِب َٓا  ٜأَساٜىٜأَساٜى  ٜأٔمٞوٜأٔمٞو  اِب ٜٛ َِٚط َٓاٜأ ٜٛ َِٚط ِّٝتاو  ٜأ ِّٝتاوَب َٓا  َب َٓاَٜٚأٞفَلًٜ ًَٞت  َٜٚقِذَٜٚقِذ  ََٜهاّْاوََٜهاّْاو  َٜٚأٞفَلًٜ ًَٞتٜأِدَم َٜٔو  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأِدَم ِٛ َٜٔوٜق ِٛ   ٜق

ِِ  ََاََا ِِٜي ٌِ  ٜي ٌُِِٜذٔم ٌْ  ُِٜذٔم ٌَْسُج ٘ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َسُج َٔ ِٛ ٜ٘ٔق َٔ ِٛ ُ٘و  ٜق ًٜ ُ٘ؤَِث ًٜ ِٕ  َِٔث ِٕٔفإ٢ َِٓت  ٔفإ٢ َِٓتٝن ًُٝب  ٝن ٞٛ ًُٝبَت ٞٛ ََٗزا  َت ََٗزأب   َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜفَزٔيٜوٜفَزٔيٜو  ََا٫ََا٫  َرٔذٜٔثَرٔذٜٔثاٞياٞي  ٔب

َٜٔو ِٛ َٜٔوٜق ِٛ ِٕ  ٜق ِٕٜأ ََُع  ٜأ ََُعُِٜح َٕ  َذٖت٢َذٖت٢  ٜيٜوٜيٜو  ُِٜح ََٕتٝهٛ َْا  َتٝهٛ َْاٜأٞنَثَش ِٕ  ََا٫وََا٫و  ٜأٞنَثَش َِٕٚإ٢ َِٓت  َٚإ٢ َِٓتٝن ًُٝب  ٝن ٞٛ ًُٝبَت ٞٛ ُٔ  َػَشٟفاَػَشٟفا  َت َِٓر ُٜٔف َِٓر   َُْؼٚشٝفٜوَُْؼٚشٝفٜو  ٜف

َٕ  ٫٫  َذٖت٢َذٖت٢ ََٕٜٝهٛ ِٔ  ٜأَذْذٜأَذْذ  َٜٝهٛ َِٔٔ َٜٔو  َٔ ِٛ َٜٔوٜق ِٛ ِٜٓو  ٜأِػَشَفٜأِػَشَف  ٜق ِٜٓؤَ َٜٛع  ٫َٚ٫َٚ  َٔ َٜٛعَْٞك َِّشا  َْٞك َِّشاٜأ ِٕ  ُدَْٜٚووُدَْٜٚوو  ٜأ َِٕٚإ٢ َٕ  َٚإ٢ َٕٜنا ِٔ  ََٖزاََٖزا  ٜنا َِٔع   ًِٔمًِٔمََُُ  َع

ـُٔٝبٜو ـُٔٝبٜوُٜ ُٓٗضٚع٢  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َتٞكٔذُسَتٞكٔذُس  ٜف٬ٜف٬  ُٜ ُٓٗضٚع٢اي ُ٘  اي ِٓ َُٔ٘ ِٓ َٓا  َٔ َٓاَبَزٞي َٓا  ٜيٜوٜيٜو  َبَزٞي َٓ َٓاَمَضا٥ٔ َٓ ِّٚب  ٜطًٜٔبٜطًٜٔب  ٔفٞٔفٞ  ُِْعَزَسُِْعَزَس  َذٖت٢َذٖت٢  َمَضا٥ٔ ِّٚباي   ٔيَزٔيٜؤيَزٔيٜو  اي

ِٜٓوو ِٜٓوؤَ َٔ  ِٕ َِٕٚإ٢ َِٓت  َٚإ٢ َِٓتٝن ًٟٞها  ُتش٢ُٜذُتش٢ُٜذ  ٝن ًٟٞهاَُ َٓاٜى  َُ ٤ًٞه َٓاٜىََ ٤ًٞه ََ..ٍَ ٍَٜفٜكا ٍُ  ٜفٜكا ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً َٛٔيٝٔذ؟  ٜأَباٜأَبا  َٜاَٜا  ٜأٜفَشٞلَتٜأٜفَشٞلَت: :   اي َٛٔيٝٔذ؟اٞي ٍَ  اٞي ٍَٜقا : : ٜقا

ِِ ََِِْع ٍُ  َشٜأَشٜأٜفٜكٜفٜك..ََْع ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٍُ  ٜفَظَحَذٜفَظَحَذ  ٔبايٖظِحَذ٠ٔٔبايٖظِحَذ٠ٔ  ََٖشََٖش  َذٖت٢َذٖت٢  ايٖظِحَذ٠ٜوايٖظِحَذ٠ٜو  ذِذِ: :   اي ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً     اي
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ًٞل٣  َُٚعِتَب١َُٝٚعِتَب١ٝ ًٞل٣َُ َُ  ُٙ ََُٜٙذ ًَٞف  ََٜذ ًَٞفَم ٙٔ  َم ِٗش٢ ٜٙٔظ ِٗش٢ ِٔ  ٜفَشَغٜفَشَغ  َذٖت٢َذٖت٢  ٜظ َِٔٔ َٗاو  َٔ َٗاؤقَشا٤َٔت ِٖ  ٔقَشا٤َٔت ُِٖث َّ  ُث َّٜقا ٘ٔ  َِٜشٔجُعَِٜشٔجُع  ََاََا  َِٜذس٢َِٟٜذس٢ٟ  ََاََا  ُعِتَب١ُٝعِتَب١ٝ  ٜقا ٘ٔٔب   ٔب

٘ٔو  َْأدَْٟأدٟ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢ َٔ ِٛ ٘ٔوٜق َٔ ِٛ ُٖا  ٜق ًٜ ُٖاٜف ًٜ ِٚ  ٜف َِٚسٜأ ِِ  َسَجَعَسَجَع  ٜيٜكِذٜيٜكِذ: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َُٞكٔب٬وَُٞكٔب٬و  َُُٙٙسٜأ ِٝٝه ِِإ٢ٜي ِٝٝه ٕ٘  إ٢ٜي َِٛج ٕ٘ٔب َِٛج ِٝش٢  ٔب ِٝش٢ٜل َّ  ََاََا  ٜل َّٜقا ِٔ  ٜقا َِٔٔ َٔ  

ِِو ِٓٔذٝن ِِؤع ِٓٔذٝن ِِو  ٜفَحًَٜعٜفَحًَٜع  ٔع ٢ٗ ِٝ ِِوإ٢ٜي ٢ٗ ِٝ ٍَ  إ٢ٜي ٍَٜفٜكا ِٜؽ٣و  ََِعَؼَشََِعَؼَش  َٜاَٜا: : ٜفٜكا ِٜؽ٣وٝقَش ُ٘  ٜقِذٜقِذ  ٝقَش ُُِت ٤ً ُٜ٘ن ُُِت ٤ً ُُْٛٔٞ  ٔباي٤ٔزٟٔباي٤ٔزٟ  ٜن ََِشُت ُُْٜٛٔٞأ ََِشُت ٘ٔو  ٜأ ٘ٔؤب   َذٖت٢َذٖت٢  ٔب

ٓٔٞ  ٜفَشٞلُتٜفَشٞلُت  إ٢َراإ٢َرا َُ ٤ً ٜٓٔٞن َُ ٤ً ٣ّ  ٜن ٣ّٔبٜه٬ ٘ٔ  ٫٫  ٔبٜه٬ َ٘ٔٚاي٤ً ٤ً َُٔع  ََاََا  َٚاي َُٔعَط َٟ  تِِتَط َْا َٟٝأُر َْا ُ٘  ٝأُر ًٜ َُِ٘ٔث ًٜ ََا  ٜق ٥وٜق ٥و  َِٔث ََاَٚ ُِٜت  َٚ ُِٜتَدَس ٍُ  ََاََا  َدَس ٍُٜأٝقٛ ُ٘و  ٜأٝقٛ ُ٘وٜي   ٜي

ِٜؽ٣و  ََِعَؼَشََِعَؼَش  َٜاَٜا ِٜؽ٣وٝقَش َّ  ٜفٜأٔطُٝعْٜٛٔٞفٜأٔطُٝعْٛٔٞ  ٝقَش ِٛ َٝ َّاٞي ِٛ َٝ ـُْٛٔٞ  اٞي ـَُْٛٔٞٚاِع َُا  َٚاِع َُأفٝ ٌَ  َٚاِتُشٝنٛاَٚاِتُشٝنٛا  َبِعُذَبِعُذ  ٔفٝ ٌَايٖشُج ُٙو  ايٖشُج ُٙوَٚاِعَتض٢ٝيٛ   َٚاِعَتض٢ٝيٛ

ٔ٘ ٤ً َٛاي ٜ٘ٔف ٤ً َٛاي َٛ  ََاََا  ٜف َُٖٛ َٛ  ََاََا  ٔبَتاس٢ٕىٔبَتاس٢ٕى  ُٖ َُٖٛ ٘ٔو  ُٖ ِٝ ًٜ ٘ٔوَع ِٝ ًٜ ُ٘  ََٚم٥ًٛاََٚم٥ًٛا  َع َٓ ِٝ َُ٘ب َٓ ِٝ َٔ  َب ِٝ َََٔٚب ِٝ ِٕ  اٞيَعَشٔبواٞيَعَشٔبو  ش٢ش٢َطا٥َٔطا٥ٔ  ََٚب ِٕٜفإ٢ َِٗش  ٜفإ٢ َِٗشَٜٞع ِِ  َٜٞع ٢ٗ ِٝ ًٜ َِِع ٢ٗ ِٝ ًٜ   َع

ِٔ َِٜٔٝه ُ٘  َٜٝه َُ٘ػَشٝف ِِ  َػَشٝف َِِػَشٜفٝه ُٙ  َػَشٜفٝه َُٙٚٔعٗض ِِو  َٚٔعٗض ِِؤعٖضٝن ِٕ  ٔعٖضٝن َِٕٚإ٢ َُٗشٚا  َٚإ٢ َُٗشٚاَٜٞع ٘ٔ  َٜٞع ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ُٙ  ٜقِذٜقِذ  َتٝهُْٛٛاَتٝهُْٛٛا  َع ُُٛ ُٙٝنٔفُٝت ُُٛ ِِو  ٝنٔفُٝت ِٝش٢ٝن ِِؤبَغ ِٝش٢ٝن   ٔبَغ

َٛٔيٝٔذ  ٜأَباٜأَبا  َٜاَٜا  َؿَبٞأَ َؿَبٞأَ : : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا َٛٔيٝٔذاٞي {{  اٞي
44

  

 واال ا له:
{{ٌِ ٌِٜفٝك ٘ٔ  ٜفٝك ٘ٔٔفٝ ٫ِٛ  ٔفٝ ٫ِٜٛق ًُٝغ  ٜق ًُٝغَِٜب ََٜو  َِٜب ِٛ ََٜوٜق ِٛ ْٖ  ٜق ْٖٜأ ِٓٔهْش  وٜٜوٜأ ِٓٔهْشَُ َُ  ُ٘ ُٜ٘ي ِٚ  ٜي ِٜٚأ ْٖٜو  ٜأ ْٖٜوٜأ ْٙ  ٜأ ْٜٙناس٢ ُ٘و  ٜناس٢ ُ٘وٜي ٍَ  ٜي ٍَٜقا ََاَرا: : ٜقا ََاَراَٚ َٚ  ٍُ ٍُٜأٝقٛ : : ٜأٝقٛ

ٔ٘ َٛاي٤ً ٜ٘ٔف ٤ً َٛاي ِِ  ََاََا  ٜف ِِٔفٝٝه ٌْ  ٔفٝٝه ٌَْسُج َِ  َسُج ًٜ َِٜأِع ًٜ ٓٚٞو  ٔباٜ٭ِػَعاس٢ٔباٜ٭ِػَعاس٢  ٜأِع ٓٚٞؤَ َٔ  ٫َٚ٫َٚ  َِ َِٜأِعًٜ ًٜ ـَٔٝذ٠ٕ  ٫َٚ٫َٚ  ٔبَشَجض٣ٔبَشَجض٣  ٜأِع ـَٔٝذ٠ٕٔبٜك ٓٚٞو  ٔبٜك ٓٚٞؤَ َٔ  ٫َٚ٫َٚ  

ٔٚو  ٔبٜأِػَعاس٢ٔبٜأِػَعاس٢ ٔٚواٞئح ٘ٔ  اٞئح ٤ً َ٘ٔٚاي ٤ً ُ٘  ََاََا  َٚاي ُُِٜ٘ؼٔب ٍُ  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  ُِٜؼٔب ٍَُٜٝكٛ ٦ِّٝا  َٜٝكٛ ٦ِّٝاَػ ِٔ  َػ َِٔٔ ٘ٔ  ََٖزاََٖزا  َٔ ٤ً َٚاي َٚٔ٘ ٤ً َٚاي َٚ  ٖٕ ٕٖإ٢ ٘ٔ  إ٢ ِٛٔي ٘ٔٔيٜك ِٛٔي ٍُ  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  ٔيٜك ٍَُٜٝكٛ   َٜٝكٛ

٠َٟٚو ٠َٟٚوَذ٬ ٕٖ  َذ٬ َٕٖٚإ٢ ٘ٔ  َٚإ٢ ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ٠َٟٚو  َع ٬ٜٛ ٠َٟٚوٜي ٬ٜٛ ُ٘  ٜي ْٖ َُ٘ٚإ٢ ْٖ ُْٔش  َٚإ٢ ُُِث ُْٔشٜي ُُِث ُ٘و  َُِغٔذْمَُِغٔذْم  ٜأِع٬ُٜٙأِع٬ُٙ  ٜي ًٝ ُ٘وٜأِطٜف ًٝ ُ٘  ٜأِطٜف ْٖ َُ٘ٚإ٢ ْٖ َِٝعًٝٛ  َٚإ٢ ًٜٝٛي َِٝع ََا  ٜي ََاَٚ ٢ًُِٜٜع٢ًٜ  َٚ   ُِٜع

ُ٘ ْٖ َُ٘ٚإ٢ ْٖ ُِ  َٚإ٢ ٔٛ َِٝر ُِٜي ٔٛ َِٝر ُ٘و  ََاََا  ٜي ُ٘وَتِرَت ِٜٓو  َِٜشَك٢َِٜشَك٢  ٫٫: : ٜقايٛاٜقايٛا  َتِرَت ِٜٓوَع َُٜو  َع ِٛ َُٜوٜق ِٛ ٍَتََت  َذٖت٢َذٖت٢  ٜق ٍَٝكٛ ٘ٔو  ٝكٛ ٘ٔؤفٝ ٍَ  ٔفٝ ٍَٜقا ٓٔٞ: : ٜقا ٜٓٔٞفَذِع   َذٖت٢َذٖت٢  ٜفَذِع

ُٖا  ٝأٜفهَِّشوٝأٜفهَِّشو ًٜ ُٖاٜف ًٜ ٍَ  ٜفه٤َشوٜفه٤َشو  ٜف ٍَٜقا ُٙ  ُِٜ٪َثُشُِٜ٪َثُش  ٔطِرْشٔطِرْش  ََٖزاََٖزا: : ٜقا َُٜٙٞأُثُش ِٔ  َٜٞأُثُش َِٔٔ َٔ  ٔٙ ِٝش٢ ٜٙٔل ِٝش٢ {{ٜل
55
..  

اػػال ا: نػػذ   إىل عمػػه نا طالػػ ، و ػػ  الػػذي هػػاف يػػدا ح عػػ   يفػػرة النػػ ، وعا لػػة 
ل ػدد  ي ػا هبػًن،  قػال ا: الن  اليت  ػب مػين  ا ػم هػان ا هل ػم نرم ػٌن رفػال ،  لفػ   فػة هػاف ا

 إ ا نف ربو  عنا إم  نخيش، وإ ا ننوم ح هلنا عليفم و  طااة لفم هبذا.
  ذ   نم  طال  غبيفرة الن   قاؿ له: 

{{  َٔ ََٜٔاِب ٕٖ  ٜأٔمٞوٜأٔمٞو  َٜاِب ٕٖإ٢ ََٜو  إ٢ ِٛ ََٜوٜق ِٛ ٖٞ  ٜفٜأِبل٢ٜفٜأِبل٢  َٜٚنَزاوَٜٚنَزاو  ٜنَزاٜنَزا  ٔيٞٔيٞ  ٜفٜكاٝيٛاٜفٜكاٝيٛا  َجا٤َُْٚٔٞجا٤ُْٚٔٞ  ٜقِذٜقِذ  ٜق ًٜ َٖٞع ًٜ   ََٚع٢ًََٜٚع٢ًٜ  َع

                                                           
 د    النب ة با ن يم ع  ام  عمر ر ب مل عن ما 3
 اهم ا اؼبسندرؾ ع  ام  عباس ر ب مل عن مااغب 2
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ٓٔ  ٫َٚ٫َٚ  َْٞفٔظٜووَْٞفٔظٜوو ًٞ ُٚ ُٓٔتَر ًٞ ُٚ َٔ  ُٞٞتَر ََٔٔ َِش٢  َٔ َِش٢اٜ٭ ٖٔ  ٝأٔطُٝلوٝأٔطُٝلو  ٫٫  ََاََا  اٜ٭ ٖٜٔفٜع ٍُ  ٜفٜع ٍَُسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً ُ٘    اي٤ً ْٖ ُٜ٘أ ْٖ ٘ٔ  َبَذاَبَذا  ٜقِذٜقِذ  ٜأ ُٚ ٘ٔٔيَع ُٚ ٘ٔ  ٔيَع ٘ٔٔفٝ   ٔفٝ

ُ٘  َبَذا٤ْوَبَذا٤ْو ْٖ َُٜ٘ٚأ ْٖ ُ٘  َٜٚأ َُ٘مأرٝي ُ٘و  َمأرٝي ُُ ََُظِّ ُ٘وَٚ ُُ ََُظِّ َٚ  ُ٘ ْٖ َُٜ٘ٚأ ْٖ ِٔ  َكُعَفَكُعَف  ٜقِذٜقِذ  َٜٚأ َِٔع ٘ٔ  َع ـَِشٔت ُْٔ٘ ـَِشٔت ُْ  ٢ّ َٝا ٢َّٚاٞئك َٝا ُ٘و  َٚاٞئك ُ٘وَََع ٍَ  َََع ٍَٜفٜكا ٍُ  ٜفٜكا ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً   اي

 : :  عُاٙوعُاٙو  ٜاٜا  ِٛ ِٜٛي َُِع  ََٚكُعٛاََٚكُعٛا  ٜي َُِعايٖؼ ُٔٝٓٔٞو  ٔفٞٔفٞ  ايٖؼ ٓٔٞوَٜ ُٝٔ ََُش  َٜ ََُشَٚاٞيٜك ِٕ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََٜظاس٢ٟوََٜظاس٢ٟو  ٔفٞٔفٞ  َٚاٞيٜك ِٕٜأ   ََٖزاََٖزا  ٜأِتُشٜىٜأِتُشٜى  ٜأ

ََِشو ََِشواٜ٭ ُٙ  َذٖت٢َذٖت٢  اٜ٭ ٢َٗش ُُٜٙٞع ٢َٗش ُ٘  ُٜٞع ٤ً ُ٘اي ٤ً ِٚ  اي ِٜٚأ ًٜٔو  ٜأ ِٖ ًٜٔوٜأ ِٖ ٘ٔ  ٜأ ٘ٔٔفٝ ُ٘  ََاََا  ٔفٝ َُ٘تَشٞنُت {{َتَشٞنُت
66
..  

 ػػأوؿ  ػػبد وبنافػػه اإلنسػػاف لبلػػ غ اؼبػػراد ا ني  ػػأُف  ػػ   ػػدؽ النيػػة والأبػػات علػػن 
  ان مػٌن إانػٌن نو  ػريقٌن نو عػا لنٌن نو طػا  نٌن: ؼبػ  يبشػب للصػل اؼببدن، ولذلش ننبأ  مل 

                                 إذا ابػػػت علػػػن اؼببػػػدن، وهػػػان ا يريػػػدوف الص ػػػلان  النسػػاد(42و
  هدا   إف مل ي لٌنوس ؽبم  ديد القل ب، وهب ل م يلين ف ا نيدي م وي ندوف  يدي م وينقػارم ف 

 برم ين وف ذلش.ويصطلل ف 
 أوؿ  بد    الأبات علػن اؼببػدن، واؼببػدن يفػ ف هلل، ويفػ ف   ػه نيػة  ػاغبة ل فػه مل 

 . 
 ػػػ  ؼبػػػ  يريػػػد نف يصػػػ  إىل مل  ػػػال مػػػد  ػػػ  ذلػػػش، نف يفػػػ ف اثمنػػػا  ا اؼببػػػدن، ولػػػيهنع هللا يضر 
 لنلصي  دنيا، نو ؼبشي ة، نو إلظ ار هرا ات، نو ليو ػ  النػاس يقبلػ ا يػدت،   ػذا هلػه لػيهنع هللا يضر

،  ػػال يريػػد  ػػ  مل إ  وفػػه مل، و  هلل، لفػػ    مػػد  ػػ  البدايػػة نف يفػػ ف  ػػذا اب ػػر هلل 
 يريد    مل  يما    ات.

  انزكش انكثريانزكش انكثري
 إذا ابت علن اؼببػدن هانػت اػب طػ ة الأانيػة ا اػب طػة اإلؽبيػة القرآنيػة ؼبػ  يريػد نف يصػ  

ىباطبنػػا ا نهأػػر  ػػ   ومل                بي ن ػػر: 
  آية ا القرآف ويقػ ؿ  ي ػا همػا ا آيػة اب ػ اب:                                     

                       )نسػاف لػ  وهلمة وهأًنا ( ليهنع هللا يضر ؽبا  د نو رايػة،  اإل واب  اب
اطح ليله ورارت وهانت  يا ه هل ا ا ذهػر مل،   ػ  يفػ ف اػد ذهػر مل هأػًنا؟  ، بف هلمػة 

 وهأًنا (    رب ال  ة   نا ا ننه زب    ن ح  وليهنع هللا يضر له راية نمدا  و  غاية.
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وهلما زاد اإلنساف ا ذهر مل زاد ا القػرب  ػ   يفػرة  ػ  ت، وهلمػا ر  ػه إليػه  ػ  ت 
  اػػاؿ:  وار مػػه وند ت، بف مل و بػػات                 فلمػػا زاد ا الػػذهر   البقػػرة(025و 

 هلما زاد ا الر اب.
ولذلش هاف السادة الصاغب ف يق ل ف:  ػا عال ػة ال  يػة؟ و ػا عال ػة اؼبػرد الػذي ه نػ  

  واػػُت و ػػٌن، ويػػرل ن سػػه ا ديػػ اف الصػػاغبٌن؟ اػػال ا: إذا نؽبمػػه مل دبداو ػػة ذهػػر مل ا هػػ
يػػذهر مل علػػن الػػدواـ اا مػػا  وااعػػدا  و ا ػػيا  وغػػًنت،  ي ػػرؼ وي لػػم علػػم اليقػػٌن نف مل اخنػػارت 

وهـر مل وف ه: ووإذا ن ػ  مل عبػدا   وهنبه ا دي اف الصاغبٌن، ااؿ ا ذلش اإل اـ علبك 
 نؽبمه ذهرت((  يو له يذهر مل علن الدواـ.

نسػػػاف ع ػػػذر ا  رهػػػه، بنػػػه   وبنػػػاج إىل و ػػػ د و  اذبػػػات للقبلػػػة و  والػػػذهر لػػػيهنع هللا يضر لمإ
اعبلػ س ا  سػػود و  لشػػبد   ػٌن،  ػػأذهر مل ا ني واػػُت، ايا ػا  وا ػػ دا  وعلػػن فنػػ هبم .. 

 ا ني وات.
   ل  هاف اإلنساف عليه فنامة،  اعبنامة   سبن ه    ذهر مل، ولفن ا سبن ه  ػ  اػرادة  

ة والصػػياـ والطػػ اؼ زلبيػػت، ولفػػ    سبن ػػه  ػػ  ذهػػر مل،  مػػا ع ػػذر اؼبػػرد هنػػاب مل والصػػال
الػػذي يقد ػػه ؼبػػ  ت ا غ لنػػه عػػ  ذهػػر مل فػػ  وعػػال؟   ي فػػد  ػػبد نمػػدا ، ولػػذلش ورد ا 

 ابار: 
  ..{{٫ ٜٓذّ أٌٖ اجل١ٓ ِٖٚ يف اجل١ٓ إ٫ ع٢ً ايظاع١ اييت َٖش  بِٗ دٕٚ رنش اهلل ٫ ٜٓذّ أٌٖ اجل١ٓ ِٖٚ يف اجل١ٓ إ٫ ع٢ً ايظاع١ اييت َٖش  بِٗ دٕٚ رنش اهلل }}

نة يق ؿ: ؼباذا مل نزد؟! و   هػاف رنس  الػه خ يػك يقػ ؿ: ؼبػاذا  م  له رنس  اؿ ا اعب
مل نزد؟!  لػػم  فػػ   فل نػػا  ػػبد، بف ذهػػر مل هػػالـ  خ يػػك  علػػن اللسػػاف، اقيػػ   ا اؼبيػػ اف، 

  بي   للرضب ،   ند ا يذهر اؼبرد مل،  ا الن   الذي  يه؟   ي فد نمدا .
 ا  ػػػػػػػػػ رة اب ػػػػػػػػػ اب: نعظػػػػػػػػػم اؼبقا ػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػيت ذهر ػػػػػػػػػا ولػػػػػػػػػذلش ف ػػػػػػػػػ  مل 

                          و ػػػ  د  ػػػيد  ر ػػػ ؿ مل مي ػػػن م ي  ػػػا   اب ػػػ اب(42و
داف،  قاؿ   :ب لامه، وهاف  ا يا  ا الصلراد وجب ارت فب  إظبه صب 

َُٚا  }} َُٚأط ُٕ  ََٖزاََٖزا  ٔط َُِذا ُُٕج َُِذا َٕو  َطَبَلَطَبَل  ُج ُُٜفٚشُدٚ َٕواٞي ُُٜفٚشُدٚ ََا: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  اٞي ََاَٚ ُُٜفٚش  َٚ ُُٜفٚشاٞي َٕاٞي َُٕدٚ ٍَ  َٜاَٜا  ُدٚ ٍََسُطٛ ٘ٔ؟  َسُطٛ ٘ٔ؟اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا : : ٜقا
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َٕ َٕايٖزأنُشٚ َ٘  ايٖزأنُشٚ ٤ً َ٘اي ٤ً َّا  اي َّاٜنٔث {{  َٚايٖزأنَشاُ َٚايٖزأنَشاُ   ٜنٔث
77

  

 وا رواية نخرل ااؿ:
َٕو  َطَبَلَطَبَل  }} ُُٞفش٢ُدٚ َٕواٞي ُُٞفش٢ُدٚ ََا: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  اٞي ََاَٚ َٚ  َٕ ُُٞفش٢ُدٚ َٕاٞي ُُٞفش٢ُدٚ ٍَ  َٜاَٜا  اٞي ٍََسُطٛ ٘ٔ؟  َسُطٛ ٘ٔ؟اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا َٕ: : ٜقا َِٗتُشٚ ُُِظَت َٕاٞي َِٗتُشٚ ُُِظَت   ٔرٞنش٢ٔرٞنش٢  ٔفٞٔفٞ  اٞي

٘ٔو ٘ٔواي٤ً ِِ  ايٚزٞنُشايٚزٞنُش  ََٜلُعََٜلُع  اي٤ً ُٗ ِٓ َِِع ُٗ ِٓ ِِٜأِثٜأِث  َع ُٗ ِِٜكاٜي ُٗ َٕ  ٜكاٜي َٝٞأُتٛ َٕٜف َٝٞأُتٛ َّ  ٜف ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا {{  ٔمٜفاٟفأمٜفاٟفا  اٞئك
88

  

 :ون ناوؿ  أا   وا دا  يق ؿ  يه اغببي  
ٍَ  ََاََا  }} ٍَٜقا َ٘  ٫٫: : َعِبْذَعِبْذ  ٜقا َ٘إ٢ٜي ُ٘  إ٫٢إ٫٢  إ٢ٜي ٤ً ُ٘اي ٤ً ِٔ  َطاَع١َٕطاَع١ٕ  ٔفٞٔفٞ  اي َِٔٔ َٔ  ٣ٌ ِٝ ٣ٌٜي ِٝ ِٚ  ٜي ِٜٚأ َٗاس٣  ٜأ َٗاس٣َْ َُٔظِت  إ٫٢إ٫٢  َْ َُٔظِتٝط ٘ٔ  ٔفٞٔفٞ  ََاََا  ٝط َ٘ٔؿٔرٜٝفٔت َٔ  َؿٔرٜٝفٔت ََٔٔ َٔ  

٦َٚٝأ  ٦َٚٝأ ايٖظ َٔ  َذٖت٢َذٖت٢  ايٖظ ََِٜٔظٝه ًٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َِٜظٝه ًَِٔٔث َٔ  َٗاَٗأَِث ََٔٔ َٓأ   َٔ َٓأ اٞيَرَظ {{  اٞيَرَظ
99
  

عند ا يق ؿ ال بد: و  إله إ  مل(   م  همملاة سبل  ه  السيمات ا الصػ لة  ػ  
 ذبد  سنة  قك جب ار ا.

 الػػذهر ىب ػػك الػػذن ب، ويسػػرت ال يػػ ب، ويسػػنمد  ػػا به القػػ ة واؼب  نػػة  ػػ   يفػػرة 
 .عالـ الغي ب،  يبل   ا يريد بنه يذهر مل 

اػػاؿ ؽبػػم: إايهػػم نف  رتهػػ ا الػػذهر  -همػػا ا ا يػػة   -  يػػداف القنػػاؿ و ػػ  الػػذي   ػػم ا
ػػػػ وا اػب طػػػػة،  ػػػػأي خطػػػػ ة  ػػػػ   وننػػػنم  يفػػػػرم ف زلسػػػػالح، وننػػػػنم  يفػػػػ  ف الػػػػذخًنة، وننػػػػنم ذب وس

 اػبط ات عليفم مذهر مل.
وكب  هلنا ن ػرؼ ننػه هػاف  ػ  اب ػللة ال  الػة ا النصػر  ػنة االاػة و ػب ٌن هلمػة ومل 

يقػ ؿ الرفػ : مل نهػرب  يلػدث للي ػ دي فػ ع ويسنسػلم، ولػيهنع هللا يضر  ػ  السػالح، نهرب(  فاف 
ولف     النفبًن الذي ظب ه    اؼبػ    ا  ػذا اؼبيػداف الفػرَل، وهػاف در ػا  عمليػا  نعطػات لنػا 

ن ػػم  ػػالح ي نمػػد عليػػه اؼبػػرد ا  ػػذت اغبيػػاة إف هػػاف ا دنيػػات، نو  مل لن ػػرؼ نف ذهػػر مل 
 . اد ا  بي  مل ا  يا ه، نو ا اعب

  انغبػخ هلل ًنشسٌنوانغبػخ هلل ًنشسٌنو
                                                           

  ليان  سلم و سند نضبد ع  نا  ريرة ق 7
 فا ح الرت ذي ع  نا  ريرة ق 7
  سند نا ي لب اؼب  لب وارباؼ اػبًن اؼب رة للب  ًني ع  ننهنع هللا يضر ق 5
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  مد    طاعة ر ػ ؿ مل، وطاعػة ر ػ ؿ مل          اب ر الأالث: 
   ب طاعة مل:                         ـر اإلنسػاف  النساد(71و بنه    اعبا   نف وب 

مه نو ن سػه نو ولػدت نو غػًنت، ؼبػاذا؟ ؼب ال ػة  ػرعية خػالك  ي ػا    رزاه، نو ي  ااػ  ا فسػ
 اغبيفرة احملمدية.

 ا ػروا  صػ  زمليػ ف ا  صػر، ومل  فػ  القػا رة اػد م نيػت،  ن ػلاب ر ػ ؿ مل 
 ولفنه هاف  صنا  وله   ر       له، وهاف ن   البلد    ن باع اؼبق اهنع هللا يضر و   م اباباط.

قبدة     يد  عمر  أر   ؽبػم و فأػ ا  ػنة ن ػ ر،  لا ر اؼبسلم ف اغبص  وطلب ا 
 ن وبػػػ ا بف ن ػػػلاب ر ػػػ ؿ مل هػػػان ا ي ر ػػػ ف نرػػػم و ػػػم ا اؼبيػػػادي  نف اؼب رهػػػة هانػػػت   

  سنغرؽ نهأر     اعة   ما هانت ا ة ال دو،    أيي مل زلنصر.
     يػة:  لما طاؿ ال ات اال ا:  اذا  رهنا وخال نا  يه ر  ؿ مل؟ ومل ن مػ  ز

      ،لػػذلش مل ينلقػػق لنػػا النصػػر؟  بلأػػ ا ووفػػدوا نرػػم نسػػ ا ا ػػن داـ السػػػ اؾ
وليهنع هللا يضر مسب  نسياف الصالة برم هان ا يصػل ف وؿبػا ظ ف علػن الصػالة، ولفػ  نسػ ا  يفػيلة 

    ال يفا   و ب الس اؾ والذي ااؿ  يه  يفرة الن :
َٛإى  َؿ٠٠٬َؿ٠٠٬  }} َٛإىٔبٔظ ِْٝش  ٔبٔظ ِْٝشَم ِٔ  َم َِٔٔ ِٝش٢  َؿ٠ٟ٬َؿ٠ٟ٬  َطِبٔعنَيَطِبٔعنَي  َٔ ِٝش٢ٔبَغ َٛإى  ٔبَغ َٛإىٔط {{  ٔط

1010
  

 رف ػ ا للسػػ اؾ،  نظػر ابعػػداد  ػ   ػػ ؽ السػ ر   فػػدوا هػ  وا ػػُد ا  مػه اط ػػة  ػػ  
 قػػال ا: يبػػدوا نف  ػػ  د القػػـ  فػػاد م  ػػدد  أيهلػػ ف اػبشػػ ، وإذا   -ني السػػ اؾ  -اػبشػ  

،  فيك كبػارب  ػ  أيهػ  اػبشػ ؟!  سػلم   ا وا نسػلم ا  ػ را ، هنا مل نقدر علن    د القـ 
 ؼباذا؟ برم نطاع ا مل ور  له.
ونر ات ي   ػب فنػدت ويقػ ؿ ؽبػم: إنفػم    غلبػ ف عػدوهم  ولذلش هاف  يد  عمر 

مفأػػرة عػػدد برػػم نهأػػر عػػددا   ػػنفم، و  م  ػػدُة بف ع ػػدهتم ن ػػد  ػػ  عػػد فم، وإمبػػا  غلبػػ رم 
 .مطاعة مل 

ػػػذر القا ػػػد ويقػػػ ؿ لػػػه:  ػػػذوسر اعب   نػػػد  ػػػ    صػػػية مل، برػػػم إذا عصػػػ ا مل  يف نػػػ ا ووب 
                                                           

 بي قب و سند نضبد ع  عا شة اهنع هللا يضر ن  ال 01
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 نساويٌن  ح ابعداد، وابعداد نهأر ا ال دد ونا ل ا ال  دة  يفػ ف ؽبػم النصػر،  ػا الػذي 
ان  ي اننا؟ طاعة مل   .، وطاعة ر  ؿ مل ي رفوس

  رشن اخلالفبدرشن اخلالفبد
لي ا ا   ا ػح      ػد ا ون م و ية ا  ذت ا ية القرآنية اليت ره   علي ا مل، وره   ع

هناب مل، وكب  كبناف ا هلنا ا ه  ن  النا ا اؼبسافد وا الش ارع وا اعبػ ار، وا ال مػ  
 ػػال وبػػدث ميننػػا خػػالؼ، و  وبػػدث ميننػػا   راػػة وانقسػػا ات،          وا ني ؾبػػاؿ: 

ؼبشػػاه  الػػيت ا عصػػر  وم ػػد نف هنػػا رفػػ   وا ػػد  يفػػ ف  ػػذا  ػػد  ػػذا، و ػػذا  ػػا يسػػب  ا
 وؾبنم نا الذي كب   يه ا ف.

 ظ ػػرت ال  راػػػة وظ ػػػرت اػبال ػػػات، وظ ػػػرت اإلنقسػػا ات، وهػػػ  صباعػػػة يظنػػػ ف نرػػػم 
علػن اغبػػق، والبػػااب علػػن الباطػػ ، ويقيفػػ ف مقػنل م،  ػػح نرػػم  سػػلمٌن!! ون ػػبلت اب ػػللة 

ف ي  ف ػه للي ػ د؟  ،   ف ة للمسلمٌن، والي  د ي يش ف آ نٌن  طممنٌن،    ي فد  الح ا 
 :مبصًنة نب  ه، ااؿ  يه  ولف  السالح   فه للم  نٌن، و ذا نخرب مه نبينا 

٢ٕ  آٔمش٢آٔمش٢  ٔفٞٔفٞ  َِٜخُشُدَِٜخُشُد  }} ََا ٢ٕايٖض ََا ّْ  ايٖض ِٛ ّْٜق ِٛ ٢ٕو  ٜأِذَذاُثٜأِذَذاُث  ٜق َٓا ٢ٕواٜ٭ِط َٓا َٗا٤ُ  اٜ٭ِط َٗا٤ُُطٜف ٢ّو  ُطٜف ٢ّواٜ٭ِذ٬ َٕ  اٜ٭ِذ٬ َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ِٔ  ٜف َِٔٔ ِٝش٢  َٔ ِٝش٢َم   َم

٢ٍ ِٛ ٢ٍٜق ِٛ ١ٖٜٔو  ٜق ١ٖٜٔواٞيَبش٢ َٕ  اٞيَبش٢ ُُِشٝقٛ ََٜٕ ُُِشٝقٛ َٜ  َٔ ََٔٔ َٔ  ٢ٔ ٢ٔايٚذٜ َُ  ايٚذٜ َُٜن ُُِشُم  ااٜن ُُِشُمَٜ َٜ  ُِ ِٗ ُِايٖظ ِٗ َٔ  ايٖظ ََٔٔ ١ٖٔٝو  َٔ َٔ ١ٖٔٝوايٖش َٔ َٕ  ايٖش َََٕٜذُعٛ ٌَ  ََٜذُعٛ ِٖ ٌَٜأ ِٖ ٢ٕو  ٜأ َِٚثا ٢ٕواٜ٭ َِٚثا   اٜ٭

َٕ ًٛٝ َٜٞكُت ََٕٚ ًٛٝ َٜٞكُت َٚ  ٌَ ِٖ ٌَٜأ ِٖ ٢ّ  ٜأ ٢ّاإل٢ِط٬ {{  اإل٢ِط٬
1111

  

    نمل وبػػػدث ذلػػػش ا ف؟! واػػػد  ػػػذ ر   ن ػػػا ر ػػػ ؿ مل، و ػػػذ ر   ن ػػػا هنػػػاب مل: 
         ث ا ليبيػػػا، وا  ػػػ راي، وا و ػػػذا  ػػػا وبػػػدث ا ف،  ػػػد

ال راؽ، وا الص  اؿ، وا الػيم ، ولػ   عنايػة مل منػا غبػدث لنػا كبػ ، ووبػاول ف مفػ  و ػيلة 
 ليدخل    ح    د.

 ػ   نػا يسػػنطيح نف ي ػافر م وفنػػه ونو دت همػا  ػدث ا  ػػ راي إىل الػبالد ابفنبيػػة؟! 
م ػدـ  فنػا  ػ   ػذا اؼبقػاـ،  أو ػن مل لف  مل  بلانه و  اىل نهر نا ا  ذا ال ات ونخر 

 الن اع.
                                                           

 السن  ال اردة ا ال مل للداٍل ع  علب م  اا طال  ق 00
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كب  ا ملد ه   له رنيه ا الػدي ،  ػذا لػه رني ا الػدي ، و ػذا لػه رني آخػر ا الػدي ، 
  ال لبنلك، ولف  نرفح لألعلن ا ال لم، ورنيه يبشب علب  وعليش.

ن ػػر،  ػإذا اخنل نػا ا ني ايفػية، هقيفػية  ػدود ا نرض، نو ايفػية ا ميػت، نو ا ني 
نلوػػأ للملفوسمػػٌن ال قػػالد وي ملػػ ف ل فػػه مل، ونر ػػن حبفم ػػم، وهػػاف  ػػذا وبػػدث ا الػػ    
القػػدَل، وهانػػت الق ػػرل ا  ػػ ادة، لفػػ  ا ف إف مل ربفػػم اللونػػة لػػه  ػػال ي ا ػػق علػػن هال  ػػم 

 وي رتض علن  فم نعيفاد اللونة.
ؼبشػػػاغ  الػػػيت اإل ػػػالـ ن ػػػر  زخنيػػػار  فمػػػاد عقػػػالد وبفمػػػ ف ا هػػػ  اؼبشػػػاه  وهػػػ  ا

  ربدث ميننا، ومذلش نظ ُّ هما اػاؿ مل ا اب ػر ال  يػد:                         
       آؿ عمراف(014و. 

و ػػذا اب ػػر الػػذي   نسػػنطيح  طبيقػػه،  فػػ  وا ػػد ي نقػػد نف رنيػػه  ػػ  الصػػ اب وغػػًنت 
ال ٌن وعلن الرنس ونق ؿ: ظب نا ونط نا، لفػ   ػذا  رنيه خطأ، ؼباذا؟! ل  هاف رناي   رعيا    لن

رنيػػش ووف ػػة نظػػرؾ، وا خػػر لػػه وف ػػة نظػػر ن خػػرل،  يوػػ  نف نقػػروسب وف ػػات النظػػر و سػػًن 
  اب  ر ون م  مق ؿ مل:                   الش رل(47و. 

  انفشلخ شزبدانفشلخ شزبد
ني اػػػػ  فم، نيػػػػ  القػػػػ ة ا ليبيػػػػا وا        برػػػػا الػػػػيت  ػػػػيوس ت ا  نػػػػا: 

الصػػ  اؿ وا  ػػ راي وا ال ػػراؽ والػػيت هانػػت  ػػدا ح عػػ   ػػذا اؼببػػدن؟!  ػػا الػػذي  ػػي ح  ػػذت 
القػػ ات؟ اػبال ػػات،  ػػال راؽ هانػػت  ػػ  ناػػ ل الػػدوؿ ال اؼبيػػة ا السػػالح، وهيػػك ن ػػبلت 

 ا ف؟!.
 ػػا، واؼبصػػيبة نرػػم ليبيػػا هػػاف عنػػد ا ـبػػازف  ػػالح  ف ػػب ن ريقيػػا هل ػػا، نخػػذو ا وزع  

فلب ا  ن ا الفأًن وزع  ا عنػد  ا  صػر، وزادوا اؼبشػاه  مػٌن اؼبسػلمٌن وذ بػت القػ ة الػيت  
 هانت ا  ذت الدوؿ.

نننػػا هنػػا  ػػح  ػػ راي، كبػػ  ا  ػػذت اعب ػػة، و ػػ راي هانػػت  ػػ   0574و ػػا نعاننػػا ا عػػاـ 
 اد علينا لنسرتيان ا را ي .اعب ة ابخرل،  س راي ا ف  اعت ومل ي د إ  كب  ويريدوف اإلر
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  احلبخخ إىل انصرباحلبخخ إىل انصرب
        ؼباذا  اعت الق ة؟ ننيوة ال ش  وننيوة الننػازع، و ػاذا كبنػاج اي رب؟ 

           نصػرب ا الن ػاوف  ػح م يفػنا، و  نن و ػ  ا الغيفػ ، و  نن و ػػ
 و  نن و   ا     ع إ  م د النأٍل واؼبش رة والصرب.ا الرد إذا ظب نا  ا   ي وبنا، 

 م  يبشب علن ذلش يف ف   ه مل، ي ين   ه أتييػد مل، و  ػه    نػة مل، و  ػه    يػق 
 مل، و  ه عناية مل، و  ين لن عنه    ت طر ة عٌن و  نا .

طػة عب ػاد الػن هنع هللا يضر  ذت ليست خ طة للقناؿ  قط، ولفن ا خ طة للقناؿ ا  بي  مل، وخ  
ؼب  نراد ال   ؿ إىل ر  اف مل ف  ا عالت، وؼب  نراد نف يص  إىل  يف  مل وإهرا ػات مل 

 وعطادات مل،   ذا    اؼبن ي و ذت اػبطة اإلؽبية.
نف ي  لمنػػا  ػػا ين  نػػا، ونف ين  نػػا دبػا علم نػػا، ونف ي لمنػػا  ػػا مل نفػػ  ن لػػم،  نسػأؿ مل 

 ا اد نا  ن ا و ا نخر ، و ا ن رر  و ا نعلنا، و ا نظ ػر  و ػا نمطنػا، و ػا  ونف يغ ر لنا ذن منا
علمنػػا و ػػا مل نفػػ  ن لػػم، ونف هب لنػػا دو ػػا   ػػ  عبػػادت الػػذاهري  ال ػػاهري  اغبا ػػري  الشػػاهري  
غبيفػػر ه ا هػػػ  واػػػُت و ػػػٌن، ونف ي للقنػػػا زلصػػػاغبٌن ونف ي ػػػدخلنا ا   يػػػة  ػػػيد النبيػػػٌن، ونف 

  اعنه يـ  الدي ، و ػ  ن ػ  فػ ارت ا فنػة الن ػيم، ونف هب لنػا فبػ  يفػرع  ػ  هب لنا    ن   
    ه الشريك  رمة   نيمة  ريمة ميدت الشري ة   نظمأ م د ا نمدا  

  ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِ
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  11ًاليخ ادلؤيننيًاليخ ادلؤيننيينبصل ينبصل : : 2233
dddddddddddddddd 

  يذاسسخ انمشآٌيذاسسخ انمشآٌفضم فضم 
 ػػأننا، ور ػػح اػػدر ، وف لنػػا ن ػػال  إلهػػراـ مل الػػذي مل   ػػاىل نعلػػن كبػػ  ؾبنم ػػ ف واػػد 

 :نخرب  مه نبينا ا اغبديث الذي حبمد مل ينطبق علينا نصب ٌن ا ف، يق ؿ  يه 
ََُع  ََاََا  }} ََُعاِجَت ّْ  اِجَت ِٛ ّْٜق ِٛ ِٕٝت  ٔفٞٔفٞ  ٜق ِٕٝتَب ِٔ  َب َِٔٔ َٔ   ُٔٛٝ ُٝٛٔ ُب ٘ٔ  ُب ٤ً ٘ٔاي ٤ً َٕ  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي ًٛٝ ََِٕٜت ًٛٝ ٘ٔاا  ٔنَتاَبٔنَتاَب  َِٜت ٤ً ٘ٔي ٤ً ُ٘  ي ََٜتَذاَسُطَْٛ َُٚ٘ ََٜتَذاَسُطَْٛ َٚ  ِِ ُٗ َٓ ِٝ َِِب ُٗ َٓ ِٝ   َب

ُِ  ََْضٜيِتََْضٜيِت  إ٫٢إ٫٢ ٢ٗ ِٝ ًٜ َُِع ٢ٗ ِٝ ًٜ ١َٝٓو  َع ١َٝٓوايٖظٔهٝ ُِ  ايٖظٔهٝ ُٗ َِٝت َُِٜٚلٔؼ ُٗ َِٝت ١َُٝو  َٜٚلٔؼ ١َُٝوايٖشِذ ُِ  ايٖشِذ ُٗ ََُِٚذف٤ِت ُٗ ًٜا٥ٜٔه١ٝو  ََٚذف٤ِت َُ ًٜا٥ٜٔه١ٝواٞي َُ ُِ  اٞي ُٖ ََُِٚرٜنَش ُٖ ُ٘  ََٚرٜنَش ٤ً ُ٘اي ٤ً   اي

ِٔ َُ ِٔٔفٝ َُ ُٙ  ٔفٝ َِٓذ ُٙٔع َِٓذ {{  ٔع
22

  

  نل  ؾبنم  ف ا ف، واد  ل   هناب مل وظب نات، و ا كب  نندار ه.
 يػػػه علينػػػػا  ث وبنػػػاج إىل نواػػػػات ط يلػػػة هػػػػب نبػػػٌن  يفػػػػ  مل و  صػػػي   ػػػذا اغبػػػػدي

 قػػد ن ػػبلنا م يفػػ  مل ن ػػال  لسػػفينة مل، والسػػفينة  ػػب الطمأنينػػة الػػيت  نػػ ؿ علػػن نصب ػػٌن، 
اػػد  ػ  ت، و ػػ   ػ  ت  ػػ  ت ه ػػات،  الػ  اؼبػػ     يطمػم  دبػػ  ت، وي نمػد عليػػه، وي لػػم ننػه 

 ني   ن ؿ السفينة؟
                                    ال نان(3و. 

ي ػين كبػ  واغبمػػد هلل  ػر  هبػذا القػػ ؿ اإلؽبػب  ػػ  اؼبػ  نٌن الصػاداٌن، بننػػا  ػر  ن ػػال  
 .لنن ؿ السفينة    رب ال اؼبٌن 

اغب وػػ  عػػ  البػػه، و ػػألت  ، و ػػ  غشػػينه رضبػػة مل هشػػك مل و غشػػا  رضبػػة مل 
 .ه وصباؿ هبات و يات من ر عظمن

واؼبال فػػػة   لنػػػا  ػػػ  ابرض إىل عنػػػاف السػػػماد، و ػػػم يسػػػول ف   نػػػا  ػػػ ت و ػػػ رة، 

                                                           
 ـ7/5/5102 ػ 0347   رميح ا خر 55إ نا  –اؼبساوية  - سود الس اهنة  0
  ن  نا داود ع  نا  ريرة  5
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ظا رة وزطنة،  أخينا اؼبصػ ر يصػ وسر الظػ ا ر لفػ   ػم يصػ روف الظػ ا ر والسػرا ر، وم ػد نف 
 :ن نم  اعبلسة يسأؽبم رب ال  ة، هما نخرب الن  

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ٘ٔ  إ٢ ٤ً ٘ٔٔي ٤ً ٛٝٛٝف  ٥ٔ٬ََٜه٥ٔ٬ََ١ٟٜه١ٟ  ٔي ٛٝٛٝفَٜ ََٜٕ َٕٛ ٥ُٛشم٢  ٔفٞٔفٞ  ٛ ٥ُٛشم٢اي َٕ  اي ُُٔظٛ ًَٞت ََٜٕ ُُٔظٛ ًَٞت َٜ  ٌَ ِٖ ٌَٜأ ِٖ َّا  ََٚجُذٚاََٚجُذٚا  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  ايٚزٞنش٢وايٚزٞنش٢و  ٜأ ِٛ َّاٜق ِٛ   ٜق

َٕ ََِٕٜزٝنُشٚ َ٘  َِٜزٝنُشٚ ٤ً َ٘اي ٤ً ِٚا  اي َٓاَد ِٚاَت َٓاَد ُٗٛا: : َت ًٝ ُٗٛاَٖ ًٝ ِِو  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َٖ ِِوَذاَجٔتٝه ٍَ  َذاَجٔتٝه ٍَٜقا ِِ: : ٜقا ُٗ َُٝرف٥َْٛ ِِٜف ُٗ َُٝرف٥َْٛ ِِ  ٜف ٢ٗ َٓٔرٔت ِِٔبٜأِج ٢ٗ َٓٔرٔت َُا٤ٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٔبٜأِج َُا٤ٔايٖظ   ايٖظ

َٝاو ِْ َٝاوايٗذ ِْ ٍَ  ايٗذ ٍَٜقا ِِ: : ٜقا ُٗ َِٝظٜأٝي ِِٜف ُٗ َِٝظٜأٝي ِِ  ٜف ُٗ َِِسٗب ُٗ َٛ  َسٗب ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ُِ ًٜ ُِٜأِع ًٜ ََِِٔٔ  ٜأِع ُٗ ِِِٓ ُٗ ٍُ  ََاََا  ِٓ ٍَُٜٝكٛ َٕ: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  ٔعَبأدٟ؟ٔعَبأدٟ؟  َٜٝكٛ ََٕٜٝكٛٝيٛ   َٜٝكٛٝيٛ

ُٜٜهٚبُشَْٜٚوو  َُٜظٚبُرَْٜٛووَُٜظٚبُرَْٜٛوو ُٜٜهٚبُشَْٜٚووَٚ َُُذَْٜٚوو  َٚ َِٜر َُُذَْٜٚووَٚ َِٜر َُٚحُذَْٜٚوو  َٚ ُٜ َُٚحُذَْٜٚووَٚ ُٜ َٚ  ٍَ ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌِ: : ٜف ٌَِٖ ْٔٞ؟  َٖ ِٚ ْٔٞ؟َسٜأ ِٚ ٍَ  َسٜأ ٍَٜقا : : ٜقا

َٕ َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ٘ٔ  ٫٫: : ٜف َ٘ٔٚاي٤ً ٤ً ِٜٚىو  ََاََا  َٚاي ِٜٚىوَسٜأ ٍَ  َسٜأ ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َِٝف: : ٜف َِٝفَٜٚن ِٛ  َٜٚن ِٜٛي ْٔٞ؟  ٜي ِٚ ْٔٞ؟َسٜأ ِٚ ٍَ  َسٜأ ٍَٜقا ََٕٜٝكَٜٛٝكٛ: : ٜقا َٕٝيٛ ِٛ: : ٝيٛ ِٜٛي ِٜٚى  ٜي ِٜٚىَسٜأ   َسٜأ

ُِٔحّٝذاو  ٜيٜوٜيٜو  َٜٚأَػٖذَٜٚأَػٖذ  ٔعَباَد٠ٟؤعَباَد٠ٟو  ٜيٜوٜيٜو  ٜأَػٖذٜأَػٖذ  ٜناُْٛاٜناُْٛا ُِٔحّٝذاوَت ُّٔٝذاو  َت ُّٔٝذاوََٚتِر ٍَ  َتِظٔبّٝراوَتِظٔبّٝراو  ٜيٜوٜيٜو  َٜٚأٞنَثَشَٜٚأٞنَثَش  ََٚتِر ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا ٍَُٜٝكٛ : : َٜٝكٛ

َُا َُاٜف ٍَ  َِٜظٜأٝيْٛٔٞ؟َِٜظٜأٝيْٛٔٞ؟  ٜف ٍَٜقا ١ٜٖٓو  َِٜظٜأٝيَْٜٛوَِٜظٜأٝيَْٜٛو: : ٜقا ١ٜٖٓواٞيَح ٍَ  اٞيَح ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا ٍَُٜٝكٛ ٌِ: : َٜٝكٛ َٖ ٌَِٚ َٖ َٖا؟  َٚ ِٚ َٖا؟َسٜأ ِٚ ٍَ  َسٜأ ٍَٜقا َٕ: : ٜقا ََٕٜٝكٛٝيٛ   ٜياوٜياو: : َٜٝكٛٝيٛ

٤ًَٚاي٤ً َٖاو  ََاََا  َسٚبَسٚب  َٜاَٜا  َ٘ٔ٘ٔٚاي ِٚ َٖاوَسٜأ ِٚ ٍَ  َسٜأ ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا ٍَُٜٝكٛ َِٝف: : َٜٝكٛ َِٝفٜفٜه ِٛ  ٜفٜه ِٜٛي ِِ  ٜي ُٗ ْٖ ِِٜأ ُٗ ْٖ َٖا؟  ٜأ ِٚ َٖا؟َسٜأ ِٚ ٍَ  َسٜأ ٍَٜقا َٕ: : ٜقا ََٕٜٝكٛٝيٛ ِٛ: : َٜٝكٛٝيٛ ِٜٛي ِِ  ٜي ُٗ ْٖ ِِٜأ ُٗ ْٖ   ٜأ

َٖا ِٚ َٖاَسٜأ ِٚ َٗا  ٜأَػٖذٜأَػٖذ  ٜناُْٛاٜناُْٛا  َسٜأ ِٝ ًٜ َٗاَع ِٝ ًٜ َٗا  َٜٚأَػٖذَٜٚأَػٖذ  ٔذِشّؿاؤذِشّؿاو  َع َٗاٜي ًّٜباو  ٜي ًّٜباوٜط َِ  ٜط ََِٜٚأِعٜع َٗا  َٜٚأِعٜع َٗأفٝ ٍَ  َسٞلَب١ٟوَسٞلَب١ٟو  ٔفٝ ٍَٜقا ِٖ: : ٜقا ُٔ ِٖٜف ُٔ   ٜف

َٕ؟ ُٖٛرٚ َٕ؟ََٜتَع ُٖٛرٚ ٍَ  ََٜتَع ٍَٜقا ََٕٜٝكٛٝيَٜٝكٛٝي: : ٜقا َٕٛ ٛ : :َٔ ََٔٔ ٖٓاس٢و  َٔ ٖٓاس٢واي ٍَ  اي ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا ٍَُٜٝكٛ ٌِ: : َٜٝكٛ َٖ ٌَِٚ َٖ َٖا؟  َٚ ِٚ َٖا؟َسٜأ ِٚ ٍَ  َسٜأ ٍَٜقا َٕ: : ٜقا ََٕٜٝكٛٝيٛ ٘ٔ  ٜياوٜياو: : َٜٝكٛٝيٛ ٤ً َ٘ٔٚاي ٤ً   َٚاي

َٖاو  ََاََا  َسٚبَسٚب  َٜاَٜا ِٚ َٖاوَسٜأ ِٚ ٍَ  َسٜأ ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا ٍَُٜٝكٛ َِٝف: : َٜٝكٛ َِٝفٜفٜه ِٛ  ٜفٜه ِٜٛي َٖا؟  ٜي ِٚ َٖا؟َسٜأ ِٚ ٍَ  َسٜأ ٍَٜقا َٕ: : ٜقا ََٕٜٝكٛٝيٛ ِٛ: : َٜٝكٛٝيٛ ِٜٛي َٖا  ٜي ِٚ َٖاَسٜأ ِٚ   ٜأَػٖذٜأَػٖذ  ٜناُْٛاٜناُْٛا  َسٜأ

َٗا ِٓ َٗأَ ِٓ َٗا  َٜٚأَػٖذَٜٚأَػٖذ  ٔفَشاّساؤفَشاّساو  َٔ َٗاٜي ٍَ  َََخاٜف١ٟوَََخاٜف١ٟو  ٜي ٍَٜقا ٍُ: : ٜقا َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ِِ: : ٜف ٢ُٗذٝن ِِٜفٝأِػ ٢ُٗذٝن ْٚٞ  ٜفٝأِػ ْٜٚٞأ ِِو  ٜلٜفِشُ ٜلٜفِشُ   ٜقِذٜقِذ  ٜأ ُٗ ِِوٜي ُٗ ٍَ  ٜي ٍَٜقا : : ٜقا

ٍُ ٍَُٜٝكٛ ًٜو٠: : َٜٝكٛ ًٜو٠ََ ََ  َٔ ََٔٔ َٔ  ٬َُ ٬َُاٞي ِِ: : ٥ٜٔه٥ٔ١ٜٔه١ٔاٞي ٢ٗ ِِٔفٝ ٢ٗ َِٝع  ْْٕٕٝف٬ٝف٬  ٔفٝ َِٝعٜي ِِ  ٜي ُٗ ِٓ َِِٔ ُٗ ِٓ َُا  َٔ ْٖ َُاإ٢ ْٖ ٍَ  ٔيَراَج١ٕؤيَراَج١ٕو  َجا٤ََجا٤َ  إ٢ ٍَٜقا ُِ: : ٜقا ُُِٖ   اٞيُحًَٜظا٤ُاٞيُحًَٜظا٤ُ  ُٖ

ِِ  َِٜؼٜك٢َِٜؼٜك٢  ٫٫ ٢ٗ ِِٔب ٢ٗ ِِ  ٔب ُٗ َِِجًُٔٝظ ُٗ {{  َجًُٔٝظ
33

  

 ؿ مل:ه     هبلهنع هللا يضر    م وا و ط م يف ف داخال  ا ا  
                                                         د(017و  . 

 و ا اؼبفاف الذي قبلهنع هللا يضر  يه ا ف؟
 !!!كب  قبلهنع هللا يضر ا رو ة    رايض اعبنة

                                                           
 الب اري و سلم ع  نا  ريرة ق 4
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  قد ااؿ لنا: والذي ااؿ ذلش  بيبنا وعظيمنا وزعيمنا 
ِِ  إ٢َراإ٢َرا  }} َََِِشِسُت َٜا ٢  َََشِسُت َٜا ٢ٔبش٢ ١ٖٔٓ  ٔبش٢ ١ٖٔٓاٞيَح ََا: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  ٜفاِسَتُعٛاوٜفاِسَتُعٛاو  اٞيَح ََاَٚ َٜاُ   َٚ َٜاُ س٢ ١ٖٔٓ؟  س٢ ١ٖٔٓ؟اٞيَح ٍَ  اٞيَح ٍَٜقا {{  ايٚزٞنش٢ايٚزٞنش٢  ٔذًُٜلٔذًُٜل: : ٜقا

44
  

 وا رواية نخرل:
ِِ  إ٢َراإ٢َرا  }} َََِِشِسُت َٜا ٢  َََشِسُت َٜا ٢ٔبش٢ ١ٖٔٓ  ٔبش٢ ١ٖٔٓاٞيَح ٌَ  ٜفاِسَتُعٛاوٜفاِسَتُعٛاو  اٞيَح ٌَٔقٝ ٍَ  َٜاَٜا: : ٔقٝ ٍََسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ََا  اي٤ً ََاَٚ َٜاُ   َٚ َٜاُ س٢ ١ٖٔٓ؟  س٢ ١ٖٔٓ؟اٞيَح ٍَ  اٞيَح ٍَٜقا : : ٜقا

٘ٔ  ٔرٞنش٢ٔرٞنش٢  َََحأيُعَََحأيُع ٘ٔاي٤ً ٤ً ٢ٕ  ٔذًُٜلٔذًُٜلََٚٚ    اي ٢ٕاٞيٝكِشآ {{  اٞيٝكِشآ
55

  

 وا رواية نخرل:
ِِ  إ٢َراإ٢َرا  }} َََِِشِسُت َٜا ٢  َََشِسُت َٜا ٢ٔبش٢ ١ٖٔٓ  ٔبش٢ ١ٖٔٓاٞيَح ٌَ  وو  ٜفاِسَتُعٛاٜفاِسَتُعٛا  اٞيَح ٌَٔقٝ ٍَ  َٜاَٜا: : ٔقٝ ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً ََا  اي٤ً ََاَٚ َٜاُ   َٚ َٜاُ س٢ ١ٖٔٓ؟  س٢ ١ٖٔٓ؟اٞيَح ٍَ  اٞيَح ٍَٜقا : : ٜقا

٢ِ  َََحأيُعَََحأيُع ًٞ ٢ِاٞئع ًٞ {{  اٞئع
66

  

 :وار   ا ي ين
 افلس ا واطممن ا، و  يف ف عندهم إن عاج و  الق  علن القياـ.

هلل كبػػ  ا رو ػة  ػػ  اعبنػػاف صب ػت هػػ   ػذت اؼب ػػاٍل اغبسػػاف الػيت ذهر ػػا النػػ   اغبمػد 
 .ال د ف 
 وغًن  ذا نف مل  يذهر  عندت، و   نف ف كب     يذهر  رب ال اؼبٌن؟! -

 :و   يذهرت    ت  يا نات -
بنػػه وبظػػن مفػػ  خػػًُن وهػػ   يفػػُ  وهػػ  مػػرُو وهػػ  لطػػُك وهػػ  هػػرـُ وهػػ  عطػػاُد ىبػػرج  ػػ  

 .ولر  له   إىل اؼبسلمٌن واؼب  نٌن الصاداٌن وابولياد احملبٌن هلل  يفرة مل
 ! اغبمد هلل الذي نذ   عنا اغب ف

 .وف لنا ا رو ة اعبنة، وا رو ة اؼبنوسة  ح مل 

                                                           
 ي و سند نضبد ع  ننهنع هللا يضر قفا ح الرت ذ 3
 الأاٍل وال شروف    اؼبشي ة البغدادية با طا ر السل ب ع  ننهنع هللا يضر ق 2
 اؼب وم الفبًن للطرباٍل ع  ام  عباس ر ب مل عن ما 2
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  ادلغفشح ًانشصق انكشيىادلغفشح ًانشصق انكشيى
 ا ايت اليت مٌن نيدينا  د ٍل وناثر ا نما ب  ي ا نف  ي ا اـ  يق ؿ  ي م مل:

                          : 
اؼبغ ػرة، و ػي طي م الػرزؽ الفػرَل، والػرزؽ الفػرَل  ػ  الفػرَل      د  ػي طي م مل 

 يق ؿ  يه:  يسنطيح ن د  و  ه و  ن نه، بف اغببي  
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ٙٔ  ٜأَعٖذٜأَعٖذ    اي ٙٔٔئعَبأد ـٖأئرنَي  ٔئعَبأد ـٖأئرنَياي ْٔ  ٫٫  ََاََا  اي ِٝ َْٔع ِٝ ْٕ  ٫َٚ٫َٚ  َسٜأِ َسٜأِ   َع ْٕٝأُر َٜٛش  ٫َٚ٫َٚ  َُٔعِتؤَُعِتوطََط  ٝأُر َٜٛشَم   َع٢ًَٜع٢ًٜ  َم

ًٞٔب ًٞٔبٜق {{َبَؼش٣ َبَؼش٣   ٜق
77

  

 ... ه   ا نق له ا  ذا اؼبقاـ  قري   لللقا ق
ػهنع هللا يضرُّ  لف  اغبقا ق اإلؽبية غيبية، وليهنع هللا يضر   نا عق ؿ    ق  ا و  عيػ ف   را ػا، و  نعيفػاد رب 

  أننا و النا هما ااؿ ا القرآف لنا: من يم ا ا ف، لف  ا ا خرة  يبدوسؿ مل 
                   ال اا ة(42و  

 ! نف ف نشأة ن خرل غًن النشأة اليت كب   ي ا
ي رهوسػػ   ي ػػا نف ػػ ة  سػػنطيح النمنػػح زعبنػػة ون يم ػػا و  ر ػػا واصػػ ر ا، مػػ   سػػنطيح نف 

  نمنح زلنظر إىل صباؿ طل ة مل، وهباد  ياد مل ف  ا عالت.
؟ بننا نريد  نف نف ف    م وكبظن زل يف  اإلؽبب الػذي خص ػه هبػم     م    د القـ 

 ؟.رب ال  ة 
اغبمػػد هلل نف نوؿ منػػد ا  ػػذت الشػػروط ينطبػػق علينػػا صبي ػػا  وعلػػن  ػػ  هػػاف ابلنػػا وعلػػن 

 الشرط ابوؿ؟              يأي م د  إف  اد مل:
، واغبمػد هلل  ػ  عنػد مل  مل اإليباف، واإليباف ي ين النصديق دبػا فػاد مػه ر ػ ؿ 

 ػػػذا الشػػػرط ينطبػػػق علينػػػا نصب ػػػٌن، بننػػػا هلنػػػا  ػػػ  نٌن و صػػػداٌن دبػػػا فػػػاد مػػػه إ ػػػاـ ابنبيػػػاد 

                                                           
   ة اعبنة با ن يم ع  نا  ريرة ق 7
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 .واؼبر لٌن 
 !ف هبا   ليان كب  مل نر اعبنة، لفننا    ن

 !ومل نر اؼبال فة لفننا ن    هبم
 !ف مه  ف مه و   ن  ومل نر يـ  القيا ة، لفننا  صدا

  ىبػػػ    نػػػه ز ػػػاف و   يفػػػرة اإلؽبيػػػة، لفننػػػا ن نقػػػد سبػػػاـ اإلعنقػػػاد نف مل ومل نػػػر اغب
همػػا اػػاؿ القا ػػ : ووهػػ   ػػا خطػػر    فػػاف، و  وبػػيط مػػه ز ػػاف  و   يطػػُة و  إ فػػاف، وننػػه 

 مبالش      الش ومل   اىل خبالؼ ذلش((.
 :و     نن ت ا  ذت اب  ر

 رة البقػػػػرة عا ػػػػا   ػػػػ   ػػػػرط الر،يػػػػة  قػػػػاؿ:عنػػػػد ا  فلػػػػم مل عػػػػ  اؼبػػػػ  نٌن ا نوؿ  ػػػػ  
                       البقرة(4و. 

ن    زلغي  بنػه فػاد علػن لسػاف النػ ، واػد  ػدانا حبيفػرة النػ ، و ػدانا مفػ   ػا 
 .فاد مه الن ، و دانا زلفناب الذي نن له رب ال  ة علن  يفرة الن  

 ن ف ن ناؼ:هاف اؼب    نايـ  يفرة الن  
 اـ   افروا   ه نو ابله نو م دت مقلي  إىل  نان  فة، و   د إظب م اؼب افري . -
و ػػػ  د إظب ػػػم .... واػػػـ  آوو ػػػم وا ػػػنقبل  م و ػػػي   م و ػػػاعدو م ونصػػػرو م  -

 ابنصار.
واػػـ  هػػان ا  ػػ  نٌن ا  فػػة ولفػػن م هػػان ا  سنيفػػ  ٌن و  يسػػنطي  ف اػبػػروج  ػػ   -

  ٌن علن ن لػي م ونو د ػم، وخػا  ٌن هػذلش  ػ   فة خا  ٌن علن  صاغب م، وخا
 اؼبشرهٌن والفا ري     ن    فة.

 :   د اب ناؼ
ا  ػػذت ا يػػة لي ر نػػا نف هػػ   ػػا ينطبػػق  يػػه  ػػ ة  ػػ   ػػذت ابو ػػاؼ  ذهػػر م مل 

 يف ف    ن    ذا اجملد اإلؽبب وال طاد الرزٍل له عند مل  غ رة  ورزؽ  هرَل.
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  أًصبف انصبدلنيأًصبف انصبدلني
         : 

 .دةػػػػػو ذت وا 
    : 

 .ةػػػػانيػػػو ذت الأ
      : 

 و ذت الأػػػػالأػػػػة.
           : 

 .ةػػػػػػػػو ذت الرام 
         : 

 .ةػػػػػػػػػو ذت اػبا س
 اؼبغ رة وابفر الفرَل.    د في  النب ة، ون لاب ال ن ة الذي  ف   ؽبم مل 

  ًاليخ ادلؤيننيًاليخ ادلؤينني
و يفال  ع  ذلش ذهر نف  رط  ػ  يفػ   ػن م نف يفػ ف  يػه و يػة مينػه ومػٌن اؼبػ  نٌن، 

بػة و يه   دة و يه ؿببة و يه ن ل ة و يه   ا ػ  و يػه  ػ ادد و يػه  ػرا م و يػه دا مػا  عالاػات  طي
مينػػه ومػػٌن إخ انػػه اؼبػػ  نٌن، ن ػػرض ننػػه  ػػ  طا  ػػة  ػػ   ػػذت الط ا ػػك، لفػػ  مينػػه ومػػٌن اؼبػػ  نٌن 

 اطي ة و ور،  ليهنع هللا يضر له نصي      ذا ال طاد، و  ا  ذا اعب اد:
              . 

 ػريص   آلك، بف مل وال  ية ي ين و ية الن صرة والن ػاوف والنػ ادد والنلامػ  والنػ
 :علن نف يف ف اؼب  نٌن هما ااؿ ن ًن ابنبياد واؼبر لٌن 
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ٓٔنَي  َتَش٣َتَش٣  }} َٔ ٪ُُِ ٓٔنَياٞي َٔ ٪ُُِ ِِ  ٔفٞٔفٞ  اٞي ٢ٗ ُٔ َِِتَشاُذ ٢ٗ ُٔ ِِ  َتَشاُذ ٖٔ َٛاٚد ََِِٚت ٖٔ َٛاٚد ِِ  ََٚت ٢ٗ ََِِٚتَعاٝطٔف ٢ٗ ٢ٌ  ََٚتَعاٝطٔف ََُث ٢ٌٜن ََُث ّٛا  اِػَتٜه٢اِػَتٜه٢  إ٢َراإ٢َرا  اٞيَحَظٔذواٞيَحَظٔذو  ٜن ّٛاُعِل   ُعِل

ُ٘  َتَذاَع٢َتَذاَع٢ ُٜ٘ي ٙٔ  َطا٥ُٔشَطا٥ُٔش  ٜي َٙٔجَظٔذ َٗش٢  َجَظٔذ َٗش٢ٔبايٖظ ٢ُٖ  ٔبايٖظ ٢َُٖٚاٞيُر {{  َٚاٞيُر
88

  

نو  نصلب ا الليلػة نلػك ره ػة،  ػا  ػأٍل ن ؟! ؼبػاذا  نبػا ن هبػذت الصػالة علػب ؟!ننت  
وبدث لش ز    مٌن إخ انش اؼب  نٌن و ظ  ننش ن س   ن م، وننت مل  يفػم  القبػ ؿ  ػ  مل 

... نو  صـ  نايـ، و قرن القرآف ه  يـ   رة، و ذهر مل علن الدواـ !! 
 صاغبة ااؿ  ي ا رب ال  ة:ه   ذت نعماؿ  اغبة، وابعماؿ ال

                                                              اعبااية(02و. 
لػػيهنع هللا يضر لنػػا  ػػأف  مػػش ا  ػػذا اب ػػر، لفػػ  كبػػ  نريػػد  ػػ  م يفػػنا الفلمػػة الطيبػػة، والبسػػمة 

والنػػآزر .. وهػػ   ػػذت ؽبػػا شبن ػػا ونفر ػػا عنػػد رب  الصػػاداة، والسػػالـ ورد السػػالـ، والن ػػاوف،
 :، ااؿ ال  ة 

{{  ١َُٝ ًٔ ١َُٝاٞيٜه ًٔ َٝٚب١ٝ  اٞيٜه ٤ٛ َٝٚب١ٝاي ٤ٛ {{َؿَذٜق٠١ َؿَذٜق٠١   اي
99

  

 لماذا ررب    الصداة ون م  ؿبا ػر هل ػا  ػ  و ػنم ول ػ  وغػًنت؟!!   ػذا خػروج 
ع  الن ي الذي و  ه مل للم  نٌن واؼب  نات، بف م يف م نولياد م ض،  نػاؾ و يػة ميػن م، 

 ا البسمة: خ  ة رزنية مين م، وااؿ ون  
ُُٜو  }} ُُٜوَتَبٗظ ٘ٔ  ٔفٞٔفٞ  َتَبٗظ َِ٘ٔٚج {{َؿَذٜق٠١ َؿَذٜق٠١   ٜيٜوٜيٜو  ٜأٔمٜٝوٜأٔمٜٝو  َِٚج

1010
  

 :إذا اام  اؼب    نخات اؼب    يصا له، ااؿ 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َِ  إ٢ ُُِظًٔ َِاٞي ُُِظًٔ ُٙ  َؿاٜفَحَؿاٜفَح  إ٢َراإ٢َرا  اٞي ُٜٙأَما َُا  َتَراَتِتَتَراَتِت  ٜأَما ُٖ َٜا ٜٛا َُاَم ُٖ َٜا ٜٛا َُا  َم َُاٜن {{  ايٖؼَحش٢ايٖؼَحش٢  ََٚسُمََٚسُم  ََٜتَراٗ ََٜتَراٗ   ٜن

1111
  

 :ا اغبديث ا خر وااؿ 
َُا  }} ْٖ َُاإ٢ ْٖ ٌُ  إ٢ ٌَََُث ٓٔنَي  َََث َٔ ٪ُُِ ٓٔنَياٞي َٔ ٪ُُِ َٝا  إ٢َراإ٢َرا  اٞي َٝااٞيَتٜك ٌُ  اٞيَتٜك ٌَََُث ٢ٔ  َََث ِٜ ََٝذ ٢ٔاٞي ِٜ ََٝذ ٌُ  اٞي ٌَُتِغٔظ َُا  َتِغٔظ ُٖ َُاإ٢ِذَذا ُٖ {{  اٝ٭ِمَش٣اٝ٭ِمَش٣  إ٢ِذَذا

1212
  

                                                           
 ق ليان الب اري و سند نضبد ع  الن ماف م  البشًن  7
  سند نضبد وام   باف ع  نا  ريرة ق 5

 فا ح الرت ذي وام   باف ع  نا ذر  01
 هشك اب ناروالبي قب ع  نا  ريرة  00
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عند ا  سلم علػن نخيػش ا مل ننػت  غسػله  ػ  الػذن ب، و ػ  يغسػلش  ػ  الػذن ب، 
م نصب ػػػٌن، عنػػػد ا هػػػان ا عػػػن  بػػػارؾ و  ػػػاىل ر ػػػب مل و  ولػػػذا ورد نف ن ػػػلاب ر ػػػ ؿ مل 

ًنوف ا اؼبدينػػػة، وهانػػػت  ػػػ ارع ا فبلػػػ دة زلن ػػػ ،  ػػػإذا اعػػػرتض طػػػريق م لبلػػػة   ػػػران م يسػػػ
يصػػا ل ف م يفػػ م م ػػد نف يلنقػػ ا!! ؼبػػاذا؟ ليلصػػل ا علػػن  ػػذا ابفػػر الفبػػًن الػػذي نخػػرب مػػه 

 .وننبأ مه البشًن النذير 
 :ن رض نف نخاؾ هاف ااد ا       ر ومل  رت      رتة،  أفرت نهرب ااؿ  يه 

ًِ   َ رُ َ رُ } َٔ } َٔ  ُج ًِ اٌرَّ ُج ِٗ   إٌَِٝإٌَِٝ  اٌرَّ ِٗ أَِخ١ ق    َعٍََٝعٍَٝ  أَِخ١ ْٛ ق  َش ْٛ َٓ   َخ١ْر  َخ١ْر    َش ِِ َٓ ْطِجِدٞ  فِٟفِٟ  َضَٕخ  َضَٕخ    اْعزَِىبفِ اْعزَِىبفِ   ِِ ْطِجِدَِٞ َِ  

ٰٖٖٔٔ٘ َا {ٰ٘ َا {
  

ؼبػػاذا؟ لفػػب نقامػػ  م يفػػنا همػػا هػػاف  يفػػرة النػػ  ي  ػػ ، امػػ  عمػػه ف  ػػر مػػ  نا طالػػ  
 ػػػافر إىل مػػػالد اغببشػػػة، وفػػػاد م ػػػد اػػػالث  ػػػن ات م ػػػد نف  ػػػنان مل علػػػن النػػػ   ػػػنان خيػػػرب، 

 م الن  مقدو ه ااـ وا نيفنه والن  ه وانظر إىل ال بارة الفريبة:  ند ا عل
َُا  ٜأِدس٢ٟٜأِدس٢ٟ  ََاََا  }} ٢ٗ ٜٚ َُأبٜأ ٢ٗ ٜٚ َْا  ٔبٜأ َْاٜأ َِٝبَش  ٔبٜفِتح٢ٔبٜفِتح٢  ٜأٞفَشُحٜأٞفَشُح  ٜأ َِٝبَشَم ِّ  َم ِّٜأ ٢ّ  ٜأ ٢ّٔبٝكُذٚ {{  َجِعٜفش٣َجِعٜفش٣  ٔبٝكُذٚ

1414
  

انظر إىل راة هلمات  يفرة الن ،    الذي ن رح مه نهأر؟ ادـو ف  ر نـ  ػنان خيػرب، 
سػم و ػ اد عبميػح اب بػاد،  ػال ىبػرج  ػ  لسػانه إ  الفلػم ؼباذا؟ بف هلمات اغببي  هل ػا مل

 الطي .
نننػػا إذا  ػػر  علػػن  ػػذا اؼبن ػػاج  ي  ػػلنا إىل  ػػذت اؼبن لػػة  وكبػػ  نييفػػا  ننبػػأ عنػػا مل 

  الفريبة:                           اغبي(53و. 
ح النشػػاذ  ذ ي، وابل ػػاظ ولػػذلش ن  عنػػد ا ن شػػب ا  ػػ ارع ملػػداف اؼبسػػلمٌن ونظبػػ

الغريبػػػة وال ويبػػػة،  ػػػ  يسػػػ  و ػػػ  يشػػػنم و ػػػ  يل ػػػ  و ػػػ  ينس ػػػقط،  ػػػا  ػػػذا؟!! نيػػػ  اإليبػػػاف 
ومشا ػػة اإليبػػاف ا  ػػذت القلػػ ب؟! لػػ  هانػػت  ػػذت القلػػ ب فبلػػ دة زإليبػػاف،  ػػإف اإليبػػاف يبنػػح 

 . رهة اللساف إ  زلل ظ الذي ي ر ب  يفرة الرضب  
                                                                                                                                                          

 آداب الصلبة للسلمب والرتغي  ا  يفا   ابعماؿ  م   ا ٌن ع  ننهنع هللا يضر  05
   واؼبرا ي  داؼبساني عنه ، فا ح اّلل    رَ ب عمروُ  ام  ع  اغْبفيم 04

 اغباهم ا اؼبسندرؾ ع  فامر ق 03
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نف ف  ح م يفنا  نػ ادي   نػآل ٌن  ننا ػري ، ولػيهنع هللا يضر ميننػا عػداوات يريد  نا نف  مل 
نن ػذ ا لػه  و  ن قاد و  عصبيات و  سبسش زلػرني و    ميػة، وإمبػا هلنػا ربػت لػ اد مل 

  بلانه:
                     اغبورات(01و. 

  لاب  يفرة الن  علن  ذت الشاهلة:وهاف ن
هػػػاف فبسػػػفا  زللػػػ اد ا غػػػ وة مػػػدر، وهانػػػت ن ػػػه  ػػػ    مػػػًن  سػػػيد   صػػػ   مػػػ  ع

ابغنياد، وهاف    اؼبر   ٌن، ولف  ؼبا خالطت مشا ة اإليباف البه ا نلذ  ملػبهنع هللا يضر اػبشػ  و ػرؾ 
الرت  ػػه، وهػػاف أيهػػ  اػبشػػ  ويػػرتؾ ابهػػ  الطيػػ  ا  ػػبي  اإليبػػاف، و ػػ  ا اؼب رهػػة  ػػر    فػػد 

ن ػػًنا  ا يػػد رفػػُ   ػػ  اؼبسػػلمٌن،  قػػاؿ للرفػػ  اؼبسػػلم:  - وهػػاف هػػا را   -نخػػات  ػػ  ن ػػه ونميػػه 
ا ن  ػػػب   ػػػًنؾ خػػػًنا   ػػػإف ن ػػػه اريػػػة و ػػػند ح  يػػػه هأػػػًنا ،  قػػػاؿ لػػػه نخػػػ ت: ن ػػػذت و ػػػا ش 

  خيش؟!  قاؿ له: لست نخب وإمبا  ذا    نخب، واإل الـ  ر ؽ ميننا.
 .اب خ  ة ن خ  ة اإليباف

نفم وميػن م برػم مل ي  نػ ا زهلل رب ال ػاؼبٌن، و  والذي  مل يػدخل ا اإل ػالـ   و يػة ميػ
 .ينبغب نف يف ف  ناؾ   دة مٌن  سلُم وها ر منص آايت هناب مل 

  ًاليخ ادلسزضؼفنيًاليخ ادلسزضؼفني
 ن ا القـ  اؼبسنيف  ٌن ا  فة:

                              : 
 ؼباذا يبفأ ا  ي ا ن ال ي افروف؟!  

  لػػيهنع هللا يضر ؽبػػم و يػػة و ػػم مػػٌن الف ػػار،  ػػال مػػد نو   نف ىبرفػػ ا:                    
                                م  ىبرج ؾبا دا  و  افرا  ا  بي  مل  ػال  النسػاد(011و 

يفػػ  مل و ػػ  إهػػراـ مل و ػػ   يسػػًن مل  ػػا ي سػػ وس  لػػه هػػ  ن ػػ رت، بنػػه نلقػػن مػػد ونف هبػػد  ػػ   
 .ضب له هل ا علن  يفرة    ت 
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        : 

إ  إذا هاف مينفم ومٌن اـ   يأاؽ،  اؼب      طال  ز رتاـ اؼب اعيد واؼب اايػق الػيت مينػه 
 .ومٌن البشر، بف اؼب    ن   زل  اد لف  ع د هما علمنا مل و يبيه و صط ات 

  ينغ ًاليخ انكفبسينغ ًاليخ انكفبس
 :ن ا الف ار

                            
    : 

 !ليهنع هللا يضر لفم  أف  هبم، برم م يدوف عنا
ا القػػرآف ننػػه   ينبغػػب للمػػ  نٌن نف ين ػػذوا الفػػا ري  نود اد، نو  ولػػذلش نػػ  ت مل 
 و د، ؼباذا؟ -هما و  ان القرآف   -ن باد، نو يف ف مين م 

                             الػػػػػػػ  د واؼبػػػػػػػ دة والرضبػػػػػػػة للمػػػػػػػ  نٌن  آؿ عمػػػػػػػراف(74و
 نف نف ف  ن م نصب ٌن إف  اد مل رب ال اؼبٌن. الصاداٌن الذي  نسأؿ مل 

  يٌاصفبد ادلؤيٍ احلكيٌاصفبد ادلؤيٍ احلك
                        

      : 
ولذلش ه  وا د  نا   طال  نف يطبق  ذت الشروط ا  يا ه،  يفػ ف  يػش هػ   ػذت  

ابو اؼ،   ش اإليباف، لفػ    مػد نف هتػافر، وهيػك هتػافر؟ هتػافر بداد  رييفػة اغبػي إذا 
ة  ػريض  سػلم، نو هتػافر لصػلة ابر ػاـ، نو و قش مل وآاؾ منفاليك اغبػي، نو هتػافر لػ اير 

 هتافر لطل  ال لم:
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َِ  اٞطًُٝبٛااٞطًُٝبٛا  }} ًٞ َِاٞئع ًٞ ِٛ  اٞئع َِٜٛٚي ـٚني٢  َٜٚي ـٚني٢ٔباي {{  ٔباي
1515

  

ية  ػ    ورة ا مل وهلل، لفب  ف ف اد دخلت ا  ذت ا ية، بنه   ي فد  ورة  سوس
 : فة إىل اؼبدينة وغًن ا، ااؿ 
ِٔ  اٞيٜفِتح٢اٞيٜفِتح٢  َبِعَذَبِعَذ  ِٖٔحَش٠ِٜٖٔحَش٠ٜ  ٫٫  }} َِٜٔٚئه َٗاْد  َٜٚئه َٗاْدٔج ٠١ٖٝ   ٔج ْٔ َٚ ٠١ٖٝ ْٔ َٚ}}

1616
  

ولفػػ   وػػرة   ن يػػة، نزور  ػػريض   ػػب  وػػرة، نو نزور نخ ا مل   ػػب  وػػرة، نو نمػ ػػر  
ال الدي  ونزور م إذا هان ا م يدي  عين   ب  ورة م  نعظم  ورة،  ال مد نف يف ف للمػ    

  ورة     ذت اؽبورات اؼببارهة.
 :و مد نف يف ف يل ف اد ا  بي  مل، ااؿ 

ُٖٔذ  }} ُٖٔذَجا ُُِؼش٢ٔننَي  ٚاٚاَجا ُُِؼش٢ٔننَياٞي ِِ  اٞي َٛأيٝه َِ ِِٔبٜأ َٛأيٝه َِ ِِ  ٔبٜأ ِْٝفٔظٝه َِِٜٚأ ِْٝفٔظٝه ِِ  َٜٚأ َٓٔتٝه َِِٜٚأٞئظ َٓٔتٝه {{  َٜٚأٞئظ
1717

  

اخرت لش وا دة       د نو هل م،  إ ا نف ذبا ػد ا  ػبي  مل ملسػانش، ي ػين  نشػر 
ر اعب   اؿ و  لم ػم ديػ  مل  ، نو أتخػذ  يػدي م إىل الطريػق القػ َل دي  مل، ورباوؿ نف   بصوس

نو رباوؿ نف  نصان مر ُق ولطُك ولٌن اؼبننفبػٌن عػ  الطريػق القػ َل، ال صػاة واؼبن ي اؼبسنقيم، 
 واؼبذنبٌن وأتخذ  يدي م لرتد م إىل طريق مل و  نقذ م    الشيطاف ونع انه و  مه.

و مد نف يف ف لش ف اد  نييفا  زؼباؿ ول  مقلي  ا ه  اؼبشاريح اػبًنية اليت ربػدث ا 
 : و اد  الي  يق ؿ  يه   ا ن ح اؼبسلمٌن و صاا اؼب  نٌننالبالد اإل ال ية والقصد  

ـَٖذٝقٛا  }} ـَٖذٝقٛاَت ِٛ  َت َِٜٛٚي َُِش٠ٕ  ٔبٔؼٚلٔبٔؼٚل  َٜٚي َُِش٠َٕت {{  َت
1818

  

 ....    ي فد    ينربع منصك سبرة؟!  
 لف  الن  ااؿ ذلش      يف ف ب ُد   وة.

  اد يق ؿ اا  : ن   قًن، لفػ  مل اػاؿ:                            آؿ 043و

                                                           
     اإليباف للبي قب و سند الب ار ع  ننهنع هللا يضر 02
 الب اري و سلم ع  ام  عباس ر ب مل عن ما 02
  ن  نا داود والنسا ب ع  ننهنع هللا يضر ق 07
 السًن با إ لاؽ ال  اري 07
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 لػػم ي ػػد ب ػػُد ع ػػذر، بنػػه لػػ  يفل ػػش  ػػا لػػيهنع هللا يضر ا و ػػ ش، وإمبػػا يفل ػػش اػػدر طاانػػش  عمػػراف(
واػػػػدر  ػػػػا  سػػػػنطيح نف    لػػػػه لنفػػػػ ف  ػػػػ  اؼبن قػػػػٌن الػػػػذي  هبا ػػػػدوف ا  ػػػػبي  مل   ػػػػ اؽبم 

 ونن س م.
            ا  إليػ اد إخ انػه اؼبػ  نٌن   مد للم    نييفػا  نف يفػ ف فػا

 :الغرزد، ولذلش ااؿ 
{{  ٌٚ ٌٚٔيٝه ٤ِٕٞ  ٔيٝه ٤َِٕٞػ ُِٝت  ايٖذاس٢ايٖذاس٢  ََٚصٜنا٠ََٝٚصٜنا٠ٝ  َصٜنا٠َٟصٜنا٠ٟ  َػ ُِٝتَب َٝاٜف١ٔ  َب َٝاٜف١ٔايٚل {{  ايٚل

1919
  

  داة البيت ميت اليفيا ة، و اذا يفل ين ميت اليفيا ة؟    بد،
ٌَ  إ٢َراإ٢َرا  }} ٌََدَم ُِٝف  َدَم ُِٝفايَل ٣ّ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ايَل ٣ّٜقٛ ٌَ  ٜقٛ ٌََدَم َُغٔفَش٠ٔ  مَشَدمَشَد  َمَشَدَمَشَد  ٚإ٢َراٚإ٢َرا  ٔبش٢صٔق٘ٔبش٢صٔق٘  َدَم َُغٔفَش٠ٔٔب ٢ِٗ   ٔب ُْٛٔب ٢ِٗ ُر ُْٛٔب {{ُر

2020
  

رزاػػػه فػػػاد   ػػػه، واػػػد ورد ا اباػػػر نف اؼبلػػػش يفنػػػ  إ ػػػم اليفػػػيك ورزاػػػه ابػػػ  ؾبيمػػػه 
  رم ٌن ي  ا ،  لم يفل ش رب ال  ة  يما     عندؾ،  م  الذي رمان؟!  ا   اليفيا ة.

ولذلش هاف  يد  إمرا يم عليه وعلن نبينا ن يف  الصالة ونمت السػالـ   أيهػ  إ   ػح 
هػاف يبفػث ن ػب عا   ػ  وبصػػ  علػن  ػيك ليأهػ    ػه، ولػذلش ظبػ ت: ونمػػ     ػيك،  أ يػا   

، ولػذلش  اليفي اف(   مد نف يبلث ع   يك نو   لفب أيه ، و   الذي عل م نو دت الفػـر
 ااؿ الن  الردوؼ الر يم:

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َِ  إ٢ َِاٞيٜهش٢ٜ َٔ  اٞيٜهش٢ٜ َِٔب ٢ِ  ِب ٢ِاٞيٜهش٢ٜ ٢ٔ  اٞيٜهش٢ٜ ٢ِٔب ٢ِ  ِب ٢ِاٞيٜهش٢ٜ ٢ٔ  اٞيٜهش٢ٜ ٢ِٔب ٢ِ  ِب ٢ِاٞيٜهش٢ٜ ُٔ  ُُٜٛطُفُُٜٛطُف  اٞيٜهش٢ٜ ُِٔب ٢ٔ  بََبَِٜعٝكَِٜٛعٝكٛ  ِب ٢ِٔب ٢ٔ  إ٢ِطَراَمإ٢ِطَراَم  ِب ٢ِٔب   ِب

َِ ٖٝٔ َِإ٢ِبَشا ٖٝٔ {{  إ٢ِبَشا
2121

  

 :  يدخل ا خبي ، ولذلش ااؿ ن  ناذ  النبي   مل  فنةهل م هان ا هر اد، و 
١ٖٔٓو  ٔفٞٔفٞ  َػَحَش٠٠َػَحَش٠٠  ايٖظَخا٤ُايٖظَخا٤ُ  }} ١ٖٔٓواٞيَح ِٔ  اٞيَح َُ ِٜٔف َُ َٕ  ٜف َٕٜنا ٝ٘ا  ٜنا ٝ٘اَطٔخ ٣ٔ  ٜأَمَزٜأَمَز  َطٔخ ـِ ٣ٔٔبُغ ـِ َٗاو  ٔبُغ ِٓ َٗاؤَ ِٓ َٔ  ِِ ًٜ ِِٜف ًٜ ُ٘  ٜف َُِٜ٘تُشٞن ُٔ  َِٜتُشٞن ـِ ُٔاٞيُغ ـِ   َذٖت٢َذٖت٢  اٞيُغ

ُ٘ ًٜ ُُِٜ٘ذٔم ًٜ ١ٜٖٓو  ُِٜذٔم ١ٜٖٓواٞيَح ٖٓاس٢و  ٔفٞٔفٞ  َػَحَش٠٠َػَحَش٠٠  َٚايٗؼٗحَٚايٗؼٗح  اٞيَح ٖٓاس٢واي ِٔ  اي َُ ِٜٔف َُ َٕ  ٜف َٕٜنا ٣ٔ  ٜأَمَزٜأَمَز  َػٔرّٝراَػٔرّٝرا  ٜنا ـِ ٣ٔٔبُغ ـِ َٗاو  ٔبُغ ِٓ َٗاؤَ ِٓ َٔ  ِِ ًٜ ِِٜف ًٜ   ٜف

                                                           
 ريخ د شق  م  عساهر ع  ننهنع هللا يضر ق اعبا ح بخالؽ الراوي ندب السا ح لل طي  وا 05
 روات الديلمب ع  ننهنع هللا يضر ق 51
 فا ح الرت ذي و سند نضبد ع  نا  ريرة ق 50
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ُ٘ َُِٜ٘تُشٞن ُٔ  َِٜتُشٞن ـِ ُٔاٞيُغ ـِ ُ٘  َذٖت٢َذٖت٢  اٞيُغ ُُِٜ٘ذٔمًٜ ًٜ ٖٓاَس  ُِٜذٔم ٖٓاَساي {{  اي
2222

  

ٞٗ  }} :وااؿ  ٞٗايٖظٔخ َٔ  ٜقش٢ْٜبٜقش٢ْٜب  ايٖظٔخ ََٔٔ ٘ٔو  َٔ ٤ً ٘ٔواي ٤ً َٔ  ٜقش٢ْٜبٜقش٢ْٜب  اي ََٔٔ ١ٖٔٓو  َٔ ١ٖٔٓواٞيَح َٔ  ٜقش٢ْٜبٜقش٢ْٜب  اٞيَح ََٔٔ ٖٓاغ٢و  َٔ ٖٓاغ٢واي   َبٔعٝرذْ َبٔعٝرذْ   اي

َٔ ََٔٔ ٖٓاس٢و  َٔ ٖٓاس٢واي ٌََُٚٚ  اي ٌُاٞيَبٔخٝ َٔ  َبٔعْٝذَبٔعْٝذ  اٞيَبٔخٝ ََٔٔ ٘ٔو  َٔ ٤ً ٘ٔواي ٤ً َٔ  َبٔعْٝذَبٔعْٝذ  اي ََٔٔ ١ٖٔٓو  َٔ ١ٖٔٓواٞيَح َٔ  َبٔعْٝذَبٔعْٝذ  اٞيَح ََٔٔ ٖٓاغ٢و  َٔ ٖٓاغ٢واي َٔ  ٜقش٢ْٜبٜقش٢ْٜب  اي ََٔٔ ٖٓاس٢و  َٔ ٖٓاس٢واي   اي

ٌْ ٖٔ ٌَْٜٚيَحا ٖٔ ٞٙ  َٜٚيَحا َٞٙطٔخ ٘ٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜأَذٗبٜأَذٗب  َطٔخ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ِٔ    اي َِٔٔ َٔ  ٣ِ ٣َِعأي ٣ٌ  َعأي ٣ٌَبٔخٝ {{  َبٔخٝ
23 

لذلش   مد للم    نف ي دروسب ن سػه ونو دت دو ػا  علػن  ػ ة ابنصػار الػيت ذهر ػا مل 
؟ ا آ   ايت القػػػرآف، ِب ناػػػىن مل علػػػن  ػػػ  د القػػػـ                                

                                                                 
                                                      ال ... اغبشر(5و 

مػػد لمإنسػػاف نف أيوي إخ انػػه اؼبػػ  نٌن الغػػرزد اليفػػالٌن والب يػػدي  عػػ  اب ػػ  واب بػػاب همػػا 
 ...علمنا، وهما رنينا آزد  ونفداد  و ل نا الصاا
زادت اػبػًنات عػ  اغبػد، و   -غبمػد هلل وا - فان ا هل م علن  ذت الشػاهلة، وا ف 

  ن ػػد وبػػـر ن سػػه  ػػ   ػػبد، ولفػػ   ػػبلاف مل:                  النسػػاد(057و 
اػبًن   ف د وهأًن، لف  اإلنساف يب   نف أيي مرف  أيخذ عليه نفر  و ػًن  ػ  ال لػب الفبػًن 

و ذا دلي  علن ننه زد زػبسراف واغبر اف    مل ، . 

  ادلمبو انكشيىادلمبو انكشيى
           و ػػػػ  هانػػػػت  ػػػػي م  ػػػػذت الصػػػػ ات اػػػػاؿ  ػػػػي م مل: 

 :             ؽبم اؼبقاـ الفرَل،  ا ؽبم اي رب؟   م  مل 
علػن اؼبيػ اف، و ػ  يغ ر مل ؽبم ذن هبم، ويػـ  القيا ػة   يػذ ب ف لللسػاب، و  يق ػ ف 

يذ    ن م إىل الصػراط  ػيم ر عليػه هػالربؽ اػبػاطك، لفػ  نغلػب م  ػيطًنوف  ػ  القبػ ر إىل 
  القص ر، برم  يدخل ف ا ا ؿ مل:                                 ال  ر(01و 
 :ليهنع هللا يضر ؽبم  أف  زغبساب، يق ؿ  ي م 

                                                           
     اإليباف للبي قب ع  نا  ريرة ق 55
 فا ح الرت ذي والبي قب ع  نا  ريرة ق 54
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{{  ُّ ِٛ َٜ  َٕ ُّإرا ٜنا ِٛ َٜ  َٕ ِٔ   إرا ٜنا َٔ  َٕ َُٚ ٔٛ َٝ َٓٔر١ٟ ٜف ََٓٔتٞ ٜأِج ِٔ ٝأ َٔ ٜٛا٥ٜٔف١ٕ  َِْبَت ايًٜٓ٘ َتَعاٜي٢ ٔي ١ََٔ ٜأ َٝا ِٔ ائك َٔ  َٕ َُٚ ٔٛ َٝ َٓٔر١ٟ ٜف ََٓٔتٞ ٜأِج ِٔ ٝأ َٔ ٜٛا٥ٜٔف١ٕ  َِْبَت ايًٜٓ٘ َتَعاٜي٢ ٔي ١ََٔ ٜأ َٝا ائك

ُِ امٜل٥ٔ٬ٜه١ٜ:  ُٗ ٍُ ٜي َِٝف َػا٩ُٚاو ٜفَتٝكٛ َٕ ٔفٝٗا ٜن ُُٛ ََٓع ََٜت َٚ َٕ ٔفٝٗا  َِٜظَشُذٛ  ٢ٕ َٓا ِِ إٜي٢ اجٔل ٖٔ ُِ امٜل٥ٔ٬ٜه١ٜ: ٝقُبٛس٢ ُٗ ٍُ ٜي َِٝف َػا٩ُٚاو ٜفَتٝكٛ َٕ ٔفٝٗا ٜن ُُٛ ََٓع ََٜت َٚ َٕ ٔفٝٗا  َِٜظَشُذٛ  ٢ٕ َٓا ِِ إٜي٢ اجٔل ٖٔ ٝقُبٛس٢

ِٜ َٝٝكٛٝيٕٛ: َا َسٜأ ُِ احٔلَظاَب؟ ٜف ُِٜت ٌِ َسٜأ َِٖٜ َٝٝكٛٝيٕٛ: َا َسٜأ ُِ احٔلَظاَب؟ ٜف ُِٜت ٌِ َسٜأ ٔـَٓشاٜط؟ َٖ ُِ اي ٌِ ُجِضُت َٖ  :ِِ ُٗ ٍُ ٜي ٔـَٓشاٜط؟ َٓا ٔذَظابٟاو ٜفَتٝكٛ ُِ اي ٌِ ُجِضُت َٖ  :ِِ ُٗ ٍُ ٜي َٓا ٔذَظابٟاو ٜفَتٝكٛ

 ٍُ َٓاو ٜفَتٝكٛ ِٜ َٕ: َا َسٜأ َٝٝكٛٝيٛ َِ؟ ٜف َٓٓ َٗ ِِ َج ُِٜت ٌِ َسٜأ َٖ  :ِِ ُٗ ٍُ ٜي َٓا ٔؿَشاطٟاو ٜفَتٝكٛ ِٜ َٕ: َا َسٜأ َٝٝكٛٝيٛ ٍُ ٜف َٓاو ٜفَتٝكٛ ِٜ َٕ: َا َسٜأ َٝٝكٛٝيٛ َِ؟ ٜف َٓٓ َٗ ِِ َج ُِٜت ٌِ َسٜأ َٖ  :ِِ ُٗ ٍُ ٜي َٓا ٔؿَشاطٟاو ٜفَتٝكٛ ِٜ َٕ: َا َسٜأ َٝٝكٛٝيٛ ٜف

َُٕٓذ  ََُر  ١ََٔٓ ِٔ ٝأ َٔ  :َٕ َٝٝكٛٝيٛ ِِ؟ ٜف ُِْت ِٔ ٜأ ََ  ١ََٔٓ ِٔ ٝأ َٔ َُٕٓذ امٜل٥ٔ٬ٜه١:  ََُر  ١ََٔٓ ِٔ ٝأ َٔ  :َٕ َٝٝكٛٝيٛ ِِ؟ ٜف ُِْت ِٔ ٜأ ََ  ١ََٔٓ ِٔ ٝأ َٔ َ٘ امٜل٥ٔ٬ٜه١:  ِِ ايًٜٓ َْاٝن َْاَػِذ  :ٍُ َ٘ و ٜفَتٝكٛ ِِ ايًٜٓ َْاٝن َْاَػِذ  :ٍُ و ٜفَتٝكٛ

 ٔٙ َٓا ٖٔز ًِٜغ ََْتا ٔفٝٓا ٜفَب ٢ٕ ٜنا ًَٜتا ـِ َٕ: َم َٝٝكٛٝيٛ َٝاو ٜف ِْ ِِ ٔفٞ ايذُٓ َُاٝيٝه ٙٔ َذذُٔٓثْٛا َا ٜناَِْت ٜأِع َٓا ٖٔز ًِٜغ ََْتا ٔفٝٓا ٜفَب ٢ٕ ٜنا ًَٜتا ـِ َٕ: َم َٝٝكٛٝيٛ َٝاو ٜف ِْ ِِ ٔفٞ ايذُٓ َُاٝيٝه َذذُٔٓثْٛا َا ٜناَِْت ٜأِع

َِْظَتٔر َْا  ِٛ ًٜ َٓٓا إرا َم َٕ: ٝن َٝٝكٛٝيٛ َُا؟ ٜف ُٖ ََٚا   :َٕ َٝٝكٛٝيٛ ٘ٔو ٜف ١َُٔ ايًٜٓ ٢ٌ َسِذ ِٓض٢ٜي١ٜ ٔبٜفِل َِْظَتٔرامٜل َْا  ِٛ ًٜ َٓٓا إرا َم َٕ: ٝن َٝٝكٛٝيٛ َُا؟ ٜف ُٖ ََٚا   :َٕ َٝٝكٛٝيٛ ٘ٔو ٜف ١َُٔ ايًٜٓ ٢ٌ َسِذ ِٓض٢ٜي١ٜ ٔبٜفِل ِٕ امٜل ِٕ ٞ ٜأ ٞ ٜأ

ِِ ٖزا َٜٔرلُٓ ٜيٝه ٍَ امٜل٥ٔ٬ٜه١ٝ:  َٓاو ٜفَتٝكٛ َِ ٜي َُٓا ٝقٔظ َٔ  ٢َ َٝٔظ َِْشَك٢ ٔباي َٚ ـٔٝ٘  ِِ ٖزاَِْع َٜٔرلُٓ ٜيٝه ٍَ امٜل٥ٔ٬ٜه١ٝ:  َٓاو ٜفَتٝكٛ َِ ٜي َُٓا ٝقٔظ َٔ  ٢َ َٝٔظ َِْشَك٢ ٔباي َٚ ـٔٝ٘  {{  َِْع
2424

  

 :والن لب ع   ااف اػبصلناف
 .   الذي اطح اجملنمح -

 .نشر ابوممة واؼبشاه  ا اجملنمحو   الذل  -

النشػػػنيح مػػػٌن  ػػا الػػػذي نشػػر الغػػػ  ا الفيػػ  والػػػ زف والبيػػح، والفػػػذب ا اباػػ اؿ، و 
 الرفاؿ، وال ور والب ناف؟

 !! ب   ذا هله ننه غًن راض زلرزؽ الذي رزاه له    ت زغبالؿ
 يريد نف ي يد،  ماذا ي   ؟

 :ير ف  اغبراـ، وير ف  الذن ب وا اثـ لي يد الرزؽ
  ح ننه ل  أيخذ إ  رزاه الذي اد رت له الرزاؽ، ول   رب  يأخذت     الؿ:

                وهما ورد ا ابار: ....   اإل راد(00و 
َٜٚيَٛطَشَم ايَظاس٢ُم إ٫٢َطَشَم ايَظاس٢ُم إ٫٢ََا ََا   }} َٔٔ س٢ِصٔق٘و  َٜٚيٛ  َٔٔ س٢ِصٔق٘و  َٔٔ َذ٬     ُٙ ْٖ٘ َؿَبش ٜ٭َمَز َٔٔ َذ٬ٜأ  ُٙ ْٖ٘ َؿَبش ٜ٭َمَز   ..{{ٍ ٍ ٜأ

  ػػ  د القػػـ   ػػيغ ر ؽبػػم مل، و   ػػأف ؽبػػم دب ااػػك القيا ػػة و   ػػدهتا و  ن  اؽبػػا و  
                                                           

 ياد ع  ام   باف ا اليف  اد ونم  عبد الرضب  السلمب ع  ننهنع هللا يضر قنخرفه اغبا ظ ال رااب ا اإل  53
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 سالـُ إف  اد مل رب ال اؼبٌن. يدخل م اعبنة م عأراهتا، بف مل 
 :وؽبم رزؽ  هرَل، والرزؽ الفرَل ا الدنيا يف ف   بارؾ   يه

وإذا ن لت الربهػة ا ابرزاؽ، اػاـ القليػ   قػاـ الفأػًن، وهػاف ال بػد وإف مػدا مػٌن النػاس 
  قًن، إ  نف الناس وبسدونه ويظن ف ننه    ابغنياد ؼبا يرونه  ػ    سػ   الػه ونو دت، مسػرت

 الذي غمرت مه. مل 
 :ن ا ا ا خرة  الرزؽ الفرَل 

يفػػ ف زلنظػػر إىل وفػػه مل، واجملػػاورة غببيػػ  مل و صػػط ات ا فنػػة الن ػػيم، ونف يشػػرب 
 ػػ   ػػ ض الفػػ ار ميػػد اغببيػػ   ػػرمة   نيمػػة   ريمػػة    يظمػػأ م ػػد ا نمػػدا ، ونف يفػػ ف  ػػح الػػذي  

شػ داد والصػاغبٌن و سػ  نولمػش ر يقػا ، ونف يفػ ف نن م مل علي م    النبيٌن والصػديقٌن وال
علػػػن  نػػػرُب  ػػػ  نػػػ ُر اػػػداـ عػػػرش الػػػرضب  يػػػـ  القيا ػػػة، والنػػػاس ا هػػػرب اغبسػػػاب وا ن ػػػد 

 .اغبساب، و   ينمنح زلنظر إىل وفه الفرَل ال  اب 
ا القرب علن  بي  الن نيػك وإمبػا علػن  ػبي  النشػريك، لفػب ي نمػ ت  افو  أي يه اؼبلف

،  ػػػال ي ن ػػػ ت و  يبفنػػػ ت و  ييفػػػرم ت وإمبػػػا ة الػػػيت  ػػػ  ذا ػػػ   إلي ػػػا وؽبػػػا عنػػػد مل زؼبفانػػػ
    ابفر الفرَل الذي   عد له و   د له. يبشرونه دبا له عند مل 

 نا    ن    ذا اؼبقاـ ....نف هب ل نسأؿ مل 
صػاغبٌن وابنصػار دت الونوليػا ....ز ونف ين يف   علينا دبا   يف  مػه علػن عبػادت اؼبقػرمٌن

 ونف يرزانا   ية  يد ابولٌن وا خري  واؼب افري  ....
  ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِ
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  11انشمحخ ًانشضٌاٌانشمحخ ًانشضٌاٌينبصل ينبصل : : 2244
dddddddddddddddd 

ي ػػا ن  س   ػػ  ال ف ػػػاد ومػػػٌن ن ػػ   فػػة، وخػػػرج   غػػ وة مػػدر  ػػػدات مػػٌن الر ػػ ؿ 
 يد  ال بػاس،  ػليان  وال ظماد    ن    فة، وواح م يف م ا اب ر، و ن م عم الن  

ننه خرج   فر ا ، لف  مل يصوسان له ذلش،   ا به الصلامة الػربرة الفػراـ، ؼبػاذا ربػارم ف إمػنفم؟! 
مل وف ػػه يلػػـ  وهػػـر  إنػػه  ػػنفم و ػػر ه  ػػرؼ  لفػػم، وعػػ ُّت عػػ ك لفػػم .. ونخػػذ  ػػيد  علػػب 

ال باس ويق ؿ له: ننت عمه  قطح الر م وأتي لنلارمه!! ونخذ ي ا به،  قاؿ ال باس:  ا لفػم 
   ػػذهروف ؿبا ػػننا؟! لػػم  هنػػنم  ػػبقنم   زإل ػػالـ واؽبوػػرة واعب ػػاد، لقػػد هنػػا ن مػػر اؼبسػػود 
 اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ، ونسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقب اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج، ون ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍل،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأن ؿ مل   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل:

                                         2ا ية. 
؟ اػاؿ: نلسػت ا ن  هتػافر؟ ن   للػق زلنػ   :وا رواية نخرل: ااؿ علػب لل بػاس

 بد ن يفػ   ػ  اؽبوػرة؟! نلسػت ن ػقب  ػاج ميػت مل، ونعمػر اؼبسػود اغبػراـ؟  ن لػت  ػذت 
 .3ا ية

  ػًبسح ادلسدذ احلشاوػًبسح ادلسدذ احلشاو
 نػ وؿ  ػذت ا ايت، بنػه ظػ   نف عمػارة البيػت اغبػراـ  ط ػاـ الط ػاـ، فاف  ذا  ب  

            وإ ػػػقاد اؼبػػػاد، و ا ػػػامه ذلػػػش  ػػػ  ال بػػػادات، لفػػػ  مل اػػػاؿ: 
        . 

ا هانػػت  ػػ  ة الشػػرط اإليبػػاف، بنػػه   ين ػػح  ػػح الف ػػر عمػػ   لل ػػًن، السػػيدة عا شػػ
ابيلة مين  يم، وهػاف  ػ  ميػن م رفػ    ػ  ال ظمػاد ا اعبا ليػة، و ػذا الرفػ  مػىن  يفػي ة جبػ ار 

 :الف بة وهل ك ؽبا ط اة يط م ف ه     أيي إىل ميت مل،  نق ؿ السيدة عا شة
                                                           

 ـ5/5/5102 ػ 0347   رميح ا خر 41إ نا  – رعة   ر  0
 رواية ال ال  ع  ام  عباس ر ب مل عن ما 5
 رواية ام   ًني  واؽبمداٍل 4
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ٍَ  َٜاَٜا  }} ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً ٕٖ  اي٤ً ٕٖإ٢ ٘ٔ  َعِبَذَعِبَذ  إ٢ ٤ً ٘ٔاي ٤ً َٔ  اي َِٔب َٕ  ِب َُٕجِذَعا َٕ  ُجِذَعا َٕٜنا ١ٖٔٝ  ٔفٞٔفٞ  ٜنا ًٔ ٖٔ ١ٖٔٝاٞيَحا ًٔ ٖٔ َِٝفو  َٜٞكش٢َٟٜٞكش٢ٟ  اٞيَحا َِٝفوايٖل َٜٝفو٥  ايٖل َٜٝفو٥َٚ َٚ  

َٞو ْٔ َٞواٞيَعا ْٔ ٌُ  اٞيَعا ـٔ َٜ ٌَُٚ ـٔ َٜ َِو  َٚ َِوايٖشٔذ ُٔ  ايٖشٔذ ُِٜرٔظ َُٚٔ ُِٜرٔظ َٛاَسو  َٚ َٛاَسواٞئح ُِٝت  اٞئح َٓ ُِٝتٜفٜأِث َٓ ٘ٔو  ٜفٜأِث ِٝ ًٜ ٘ٔوَع ِٝ ًٜ ٌِ  َع َٗ ٌِٜف َٗ ُ٘  ٜف ِٜٓفُع َُٜ٘ ِٜٓفُع ٍَ  َرٔيٜو؟َرٔيٜو؟  َٜ ٍَٜقا ٍُ  ٜقا ٍَُسُطٛ   َسُطٛ

ٔ٘ ٘ٔاي٤ً ٤ً ُ٘  وو٫٫" "   ::  اي ْٖ ُ٘إ٢ ْٖ ِِ  إ٢ ِِٜي ٌِ  ٜي ٌَِٜٝك َّا  َٜٝك ِٛ َّاَٜ ِٛ ِٖ  ٜق ٥ٜق ٥  َٜ ُٗ ٤ً ِٖاي ُٗ ٤ً َّ  ٔيٞٔيٞ  اٞلٔفِشاٞلٔفِش  اي ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ٢ٔ ٢ٔايٚذٜ {{""  ايٚذٜ
44

  

 !ااعدةغ ننه   ين ح  ح الف ر عم   عند مل  ي  إذا  و ح اغبب
 قبػػ ؿ ال مػػ  عنػػد مل  ػػرطه نف يصػػدر فبػػ  آ ػػ  زهلل وآ ػػ  زليػػـ  ا خػػر، ولػػ  آ ػػ  
زهلل واليـ  ا خر ومل يقم زلنفاليك الشرعية اليت هل نا هبا مل وببط عملػه نييفػا ،  ػرط ابػ ؿ 

 ال م  عمارة اؼبسافد.
 نف    م ر مػ: وعمارة القل ب  رط ا

                            : 
 ذت ابعماؿ نو لنه إىل  قاـ  راابة مل،  أ بان البه يبنل  زل فػ  واػبػ ؼ واػبشػية 

    فالؿ مل ف  ا عالت.
 :و ذا الذي ااؿ  يه مل

                 : 
وهلمػػة وعسػػن(  نػػا ليسػػت للرتفػػب، ولفػػ    نا ػػا نف  ػػ  د إف  ػػاد مل  ػػيف ن ا  ػػ  

 .اؼب ندي  إىل الطريق الق َل الذي ن ؿ مه الردوؼ الر يم 
    د القـ   قاؿ: د هل م مل 

                         
         : 

َمػػَرَة َقاَة اغْبَػػاجوس َوعَ َنَفَ ْلػػن ْم   ػػ  ػػ   ػػ  د ه ػػ  د؟  ، وا القػػرادة ابخػػرل ال ظيمػػة: 
دس اغْبَػَراـس     ػان اؼبقصػ د،  الػذي  يسػق ف اغبوػيي، وي مػروف اؼبسػود    ػذت اػرادة  اْلَمْسػوس

اغبػػراـ زبهػػ  والشػػرب ومل ي  نػػ ا زهلل   ػػ  يف نػػ ا هالػػذي  آ نػػ ا زهلل وآ نػػ ا زليػػـ  ا خػػر 
                                                           

  سند نضبد وام   باف3
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    ػذا غػًن  ػذا:            وفا دوا ا  بي  مل؟! واطػح مل اغبوػة  قػاؿ: 
            . 

ومػػػٌن  م ػػػد ذلػػػش  قػػػاـ اؼبػػػ  نٌن لي ػػػروس  م وي بشػػػر م ويػػػدخلنا    ػػػم ا  ػػػذت البشػػػرايت 
  اإلؽبيػػة:             ،و ػػذت وا ػػدة          ،و ػػذت الأانيػػة               

                   ،و ذت الأالأة 
                     : 

 صباعة آ ن ا، وصباعة م د ا  افروا، وصباعة م د ذلش فا دوا ا  بي  مل.

  ثششيبد اجملبىذيٍثششيبد اجملبىذيٍ
   اذا ؽبم اي رب؟ ااؿ:

                             : 
 :االث مشرايت لأالث  مات

 . الذي  آ ن ا ؽبم رضبة مل  -

   اؽبم ونن س م ؽبم  قاـ الر  اف.والذي  فا دوا ا  بي  مل   -

 .والذي   افروا ؽبم اعبنات -

و قاـ الر  اف نعظم اؼبقا ػات ا اعبنػاف، ولػذلش عنػد ا يػدخ  ن ػ   ػذا اؼبقػاـ اعبنػة 
 ق ؿ مل   اىل ؽبم:ي
{{  ٌِ ٌَِٖ ِِو؟  َٖ ِِو؟َسٔكُٝت َٕ  َسٔكُٝت َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ََا: : ٜف ََاَٚ َٓا  َٚ َٓاٜي َٓا  َٜٚقِذَٜٚقِذ  َِْشَك٢وَِْشَك٢و  ٫٫  ٜي َِٝت ٜٛ َٓاٜأِع َِٝت ٜٛ ِِ  ََاََا  ٜأِع ِِٜي ِٔ  ٜأَذّذاٜأَذّذا  ُتِعٔ ُتِعٔ   ٜي َِٔٔ ًٞٔكٜوو  َٔ ًٞٔكٜووَم   َم

ٍُ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َْا: : ٜف َْاٜأ ِِ  ٜأ ٛٔٝٝه ِِٝأِع ٛٔٝٝه ٌَ  ٝأِع ٌَٜأٞفَل ِٔ  ٜأٞفَل َِٔٔ ٟٗ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َرٔيٜووَرٔيٜوو  َٔ َٟٜٗٚأ ٤ِٕٞ  َٜٚأ ٤َِٕٞػ ٌُ  َػ ٌُٜأٞفَل ِٔ  ٜأٞفَل َِٔٔ ٍُ  َرٔيٜو؟َرٔيٜو؟  َٔ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ : : ٜف

ٌٗ ٌٗٝأٔذ ِِ  ٝأٔذ ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ْٔٞ  َع َٛا َٛأْٞس٢ِك ِِ  ٜأِطَخٝ ٜأِطَخٝ   ٜف٬ٜف٬  س٢ِك ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ُٙ  َع َُٙبِعَذ {{  ٜأَبّذاٜأَبّذا  َبِعَذ
55

  

والذي   افروا ؽبم اعبنة،  لماذا اد  نا ونخر ؟ بف     افروا ا الدنيا نفر م الػذي 
                                                           

 الب اري و سلم ع  نا   يد اػبدري ق 2
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ينا ب م نف يف ف ؽبم ا ا خرة فنة الن يم اليت نعد ا الفػرَل لفػ   ػ   وػر اؼب ا ػب، وهػ  
راغبػػػػػػا  ا فػػػػػػ ارت وا دارت الػػػػػػيت نعػػػػػػد ا للمػػػػػػ  نٌن  ؾ و ػػػػػػر  إىل مل  ػػػػػػ   ػػػػػػرؾ دار الشػػػػػػر 

 والصاغبٌن.
 وم ػػػػد نف يػػػػدخل ا  ػػػػذت اعبنػػػػة، هػػػػم اؼبػػػػدة الػػػػيت  يقيفػػػػ را  ي ػػػػا،  طمػػػػأرم مل واػػػػاؿ:

        : 
  خػػػروج  ن ػػػا نمػػػدا ، و ػػػ   ػػػذا  لسػػػ ؟  ،  نػػػاؾ  ػػػبد آخػػػر   يسػػػنطيح البشػػػر 

 و ا ابفر ال ظيم؟               ربمله: 
 ذت ذبليات و  انسات و فا  ات و الط ػات، و نػاؾ ن ػياد غيبيػة ف ل ػا مل ب ػ  
 ذت اؼبقا ات    سن عب ا ال ق ؿ، و   سنطيح نف  ص  إىل  دا ا الن ػ س، عػربوس عن ػا النػ  

 :م بارة عا ة  قاؿ 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ٙٔ  ٜأَعٖذٜأَعٖذ    اي ٙٔٔئعَبأد ـٖأئرنَي  ٔئعَبأد ـٖأئرنَياي ْٔ  ٫٫  ََاََا  اي ِٝ َْٔع ِٝ ْٕ  ٫َٚ٫َٚ  َسٜأِ َسٜأِ   َع ْٕٝأُر َُٔعِتو  ٝأُر َُٔعِتوَط َٜٛش  ٫َٚ٫َٚ  َط َٜٛشَم   َع٢ًَٜع٢ًٜ  َم

ًٞٔب ًٞٔبٜق {{َبَؼش٣ َبَؼش٣   ٜق
66

  

  انفضم انؼظيىانفضم انؼظيى
 ولفب ن  ز هبذا ال يف  ال ظيم   مد نف نيفح نن سنا م ا دُة       د:

 :اإليباف اغبق و ب نوؿ درفة  -

،   ار يػػاب ا  يفػػرة القريػػ  ال  ػػاب واإليبػػاف اغبػػق ني الػػذي لػػيهنع هللا يضر  يػػه  ػػش  و 
اإليبػاف الػػذي ير ػن مػػه اإلنسػػاف دبػا اػػدرت لػه  ػػ  ت،   ي ػػرتض عليػه ا ايفػػاد، و  ينمػػر د إذا 

 .غبق مه  بد ا ابرض    ابذل ا نظرت، وإف هاف ر  ة  ا الدرفات عند مل 
 :اإليباف الصادؽ -

يشػف  مل إىل خلػق مل، ويقػ ؿ: ؼبػاذا  الذي  ا به دا ما  يشفر مل علن عطاايت، و 
ن  هذا وهذا،   ػذا لػيهنع هللا يضر إيبػاف  ػادؽ، لفػ  ن ػلاب اإليبػاف الصػادؽ يسػأؽبم  ػيد  ر ػ ؿ 

                                                           
   ة اعبنة با ن يم ع  نا  ريرة ق 2
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  ويق ؿ: مل 
{{  َٕ ُٛٓ َٔ ٪َُِ َٕٜأ ُٛٓ َٔ ٪َُِ ِِ؟  ٜأ ُِْت ِِ؟ٜأ ُِْت ٍَ  ََٖشإ وََٖشإ و  َث٬َثَث٬َث  ٜفَظٜهُتٛاوٜفَظٜهُتٛاو  ٜأ ٍَٜفٜكا َُُش  ٜفٜكا َُُشُع ِِ  ٔفٞٔفٞ  ُع ٖٔ ِِآٔمش٢ ٖٔ ِِو: : آٔمش٢ ِِوََْع ُٔ  ََْع َٔ ٪ُُِْٔ َٔ   ََاََا  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ُِْ٪

َٓا َِٝت َٓاٜأَت َِٝت َُُذ  ٘ٔو٘ٔوبٔٔب  ٜأَت َِْر َُُذَٚ َِْر َٚ  َ٘ ٤ً َ٘اي ٤ً ـِٔبُش  ايٖشَما٤ٔوايٖشَما٤ٔو  ٔفٞٔفٞ  اي َْ ـِٔبُشَٚ َْ ُٔ  اٞيَب٤ٔ٬واٞيَب٤ٔ٬و  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٚ َٔ ٪ُِْ َُٚٔ َٔ ٪ُِْ ٍَ  ٔباٞيٜكَلا٤ٔؤباٞيٜكَلا٤ٔو  َٚ ٍَٜفٜكا ٍُ  ٜفٜكا ٍَُسُطٛ   َسُطٛ

ٔ٘ ٘ٔاي٤ً ٤ً َٕ: :   اي ُٛٓ َٔ ٪ََُِٕ ُٛٓ َٔ   77{{  اٞيٜهِعَب١ٔاٞيٜهِعَب١ٔ  ََٚسٚبََٚسٚب  َُِ٪

  ال ػػة اإليبػػاف الصػػادؽ ؼبػػ  يريػػد نف ي ػػ ز هبػػذت اؼبقا ػػاتغ  قا ػػات الرضبػػة والر ػػ اف، 
اف الشػػفر عنػػد الرخػػاد، والر ػػا دب ػػرُّ القيفػػاد، ونف يفػػ ف اإلنسػػاف والػػدرفات ال  لػػن ا اعبنػػ

 اداا  عند ا يالاب    ت ا الصالة، نو ا  الوة هناب مل، نو ا ني عمُ   ػاُا ين فػه مػه 
 إىل    ت ف  ا ع الت.

و  مػػػد لمإنسػػػاف اؼبػػػ    ا  ػػػذت اغبيػػػاة  ػػػ  النشػػػبة   ػػػلاب ر ػػػ ؿ مل  نفػػػ ف لػػػه 
 لماد ال ا لٌن وابولياد والصاغبٌن، لفب ي نان مل عليه م نػ ح ال ػار ٌن، ومل  ورة،  ورة لل

  ،رب لنا اؼبأػ  ا القػرآف الفػرَل،   ػر ؼ    ػن نف  ػا   ػه  ػ  علػم   ػ  علػم الشػري ة 
ػػ  ال لػػم اػبػػاص الػػذي خػػص مل مػػه ن ػػ  اإلخنصػػاص،  ػػأ رت نف ي ػػافر  صوس وطلػػ   نػػه نف وب 

  ه  ذا ال لم،  ن ل    ن نف يبشب ول  لأمػانٌن  ػنة لفػب يصػ  ويذ   ؽبذا الرف  الذي 
 :إىل  ذا الرف ، لفب يص  إىل ال لم اؼبفن ف الذي يق ؿ  يه 

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َٔ  إ٢ ََٔٔ َٔ  ٢ِ ًٞ ٢ِاٞئع ًٞ ١ٔ٦َِٝ  اٞئع َٗ ١ٔ٦َِٜٝن َٗ ٢ٕو  ٜن ُٛٓ َُٞه ٢ٕواٞي ُٛٓ َُٞه ُ٘  ٫٫  اٞي َُِٜ٘عش٢ٝف َُا٤ُ  إ٫٢إ٫٢  َِٜعش٢ٝف ًٜ َُا٤ُاٞيُع ًٜ ٘ٔو  اٞيُع ٘ٔؤباي٤ً ٜٛٝكٛا  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا  ٔباي٤ً ٜٛٝكٛاَْ َْ  ٔ٘ ٘ٔٔب ِِ  ٔب ِِٜي ُٙ  ٜي ِٓٔهِش ُُٜٙ ِٓٔهِش ُٜ  

ٌُ  إ٫٢إ٫٢ ِٖ ٌُٜأ ِٖ ٘ٔ  اٞئغٖش٠ٔاٞئغٖش٠ٔ  ٜأ ٤ً ٘ٔٔباي ٤ً {{  ٔباي
88

  

والرف  مل يف  له عن اف   روؼ، و   ػيت، و    ػ رة، و  ي ر ػه ن ػد إ   ػ  ي  روس ػه 
 مل مه،   افر  يد     ن و  ه  لميذت ليذ   لسيد  اػبيفر، ؼباذا؟

ليػػػن لم،  ػػػال مػػػد لمإنسػػػاف نف ي ػػػافر لل بػػػد الػػػرزٍل الػػػذي نو ػػػان مل  ػػػ ا ه ا آايت 
 ف:  ف الصادا  ا  أنه لفليم مل    ن ولنا ولف  اؼب  نالقرآف  قاؿ 

                                             الف ك(22و 
                                                           

   وم الطرباٍل ع  ام  عباس ق 7
 الأاٍل      ا د نا عأماف البلًني ع  نا  ريرة ق 7



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 انزٌثخ يٍ سٌسح (22-08اآليبد )رفسري               ( 375 ) شمحخ ًانشضٌاٌ                             : ينبصل ان24

 ن رض نف  ذا الرف  ا  فاف م يد،  يفرة الن  ااؿ لنا:
َِ  اٞطًُٝبٛااٞطًُٝبٛا  }} ًٞ َِاٞئع ًٞ ِٛ  اٞئع َِٜٛٚي ـٚني٢  َٜٚي ـٚني٢ٔباي {{  ٔباي

99
  

إىل مل، و ػيو لش  ػ  ال ػار ٌن زهلل، و ػيو لش ا الأل ػة  ذا ال لم الػذي  ي  ػلش 
  ابوىل:                                                                 

             النساد(25و. 
اؼبنػػازؿ ال اليػػة الػػيت وبػػرص علي ػػا هػػ   ػػ   ،  و ػػيو لش   ػػرزؽ جبػػ ار ر ػػ ؿ مل، و ػػب

بننا هلنا  سا ري  وإف مل ىبرج ه  وا د  نا دبن لػة  ػ   ػذت اؼبنػازؿ  مػاذا ي  ػ   نػاؾ؟!  ػ  
  يقػػ ؿ:                              ؟!  ػػ   ن ػػح  ػػذت اغبسػػرة  نػػاؾ؟!.ال  ػػر(22و 

نف ي مػ   سػامه علػن ذلػش،  ي ػافر اؼبػ    ليػ ور نخػا   -  ػ   نػا - ال مد لل ا د  نػا ... 
 :له ا مل، بنه ل  زار نخا  ا مل هما ااؿ 

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َِ  إ٢ ُُِظًٔ َِاٞي ُُِظًٔ ُٙ  َصاَسَصاَس  إ٢َراإ٢َرا  اٞي ُٜٙأَما ٘ٔو  ٔفٞٔفٞ  ٜأَما ٘ٔواي٤ً ُ٘  اي٤ً َٖٝع َُ٘ػ َٖٝع َٕ  َػ ََٕطِبُعٛ ًٜٕو  ٜأٞيَفٜأٞيَف  َطِبُعٛ ًٜٕوََ ََ  َٕ ٛ٥ً ـَ َُٜٕ ٛ٥ً ـَ ٘ٔو  ُٜ ِٝ ًٜ ٘ٔوَع ِٝ ًٜ َٕ  َع ََٕٜٝكٛٝيٛ : : َٜٝكٛٝيٛ

ِٖ ُٗ ِٖاي٤ً ُٗ ٤ً ُ٘  اي ْٖ ُ٘إ٢ ْٖ ُ٘  إ٢ ََُ٘ٚؿًٜ ُ٘ فٜٜف  ٔفٜٝوؤفٜٝوو  ََٚؿًٜ ًٞ ُ٘ ـٔ ًٞ {{ـٔ
1010
  وا رواية نخرل:  

{{  ِٔ ََِٔ ِٚ  ََش٢ّٜلاوََش٢ّٜلاو  َعاَدَعاَد  ََ ِٜٚأ ُ٘  ٜأّماٜأّما  َصاَسَصاَس  ٜأ ُٜ٘ي ٘ٔو  ٔفٞٔفٞ  ٜي ٘ٔواي٤ً ُٙ  اي٤ً َُْٙاَدا َٓإد  َْاَدا َٓإدَُ َُ  ِٕ ِٕٜأ َُِؼاٜى  َٜٚطاَبَٜٚطاَب  ٔطِبَتٔطِبَت  ٜأ َُِؼاٜىََ ََ  

ٖٛٞأَ  ٖٛٞأَ ََٚتَب َٔ  ََٚتَب ََٔٔ َٔ  ١ٖٔٓ ١ٖٔٓاٞيَح ِٓض٫٢  اٞيَح ِٓض٫٢ََ ََ  }}
1111

  

   ػػانح نف ن شػػب ا اؼبصػػاا، ولفػػ  نعمػػ   سػػاا نف يفػػ ف لن سػػب نصػػيبا  ا  ػػذت 
 أذ ػ  إىل وا ػد  ػ  اب بػة ا مل،  ػ  لػ  هػاف عنػدي نبػـ  نو عنػدي  :ظمناؼبصللة ال   

 ػػػػيق نو عنػػػػدي غػػػػًنت يػػػػذ   عػػػػين،  لقػػػػاد اإلخػػػػ اف ي ػػػػذ   اب ػػػػ اف،  بموػػػػرد نف يلنقػػػػب 
، وأي يػه  ػرج مل  ا ال اػت  اإلنساف  خيه اإلنساف ينسن ه  نب  ه، و ذ   ه  الغمػـ 

 .واغباؿ مربهة  ذت ال ايرة ا مل 
لػه  واد  ف ف اؽبوػرة إىل ميػت مل، ليػ دي ال رييفػة الػيت هل نػا هبػا مل إذا يس ػر مل 

                                                           
     اإليباف للبي قب و سند الب ار ع  ننهنع هللا يضر 5

 اعبا ح ا اغبديث  م  و   01
 ا  ريرة قفا ح الرت ذي وام   افة ع  ن 00



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 انزٌثخ يٍ سٌسح (22-08اآليبد )رفسري               ( 376 ) شمحخ ًانشضٌاٌ                             : ينبصل ان24

 اب باب.
يريد نف يذ   زايرة لي دوسي ع مرة  ػال  ػانح،ولف  هبػ  ؼبػ  ي دي ػا نف   يظػ  ننػه اػد 

 عليه. نرن  ا عليه،  ل  ذ    ا ة عمرة  ل  يسد  قاـ ال رييفة اليت  ر  ا مل 
 ػػب اعب  يػة الػػيت هبػ  نف ي  م ػػا هأػػًن  ػ  النػػاس، بف الػب ض ينصػػ ر ننػػه  داد و ػذت 

ػػة وإمبػػا  ال مػػرة وعنػػد ع د ػػه ينادونػػه: اغبػػاج  ػػالف، اػػد ندل  ػػا عليػػه، لفػػ   ػػذت ليسػػت  ووس
 زايرة، و    غين ع  اغبي   ما هاف عدد ا، بف اغبي  رييفة.

والب ض    الذي    ي ر  ف ن ػ ؿ واد  ف ف اؽبورة ل ايرة الصاغبٌن،    اؼبننقلٌن، 
 الدي  يق ل ف نف اغبديث يق ؿ:

ٍُ  ُتَؼٗذُتَؼٗذ  ٫٫  }} ٍُايٚشَذا ٢ّو  ََِظٔحٔذََِظٔحٔذ  َََظأجَذوَََظأجَذو  َث١َٔث١َٔث٬َث٬  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  إ٫٢إ٫٢  ايٚشَذا ٢ّواٞيَرَشا ََِظٔحٔذٟ  اٞيَرَشا ََِظٔحٔذَٟٚ ََِظٔحٔذ  ََٖزاوََٖزاو  َٚ ََِظٔحٔذَٚ َٚ  

ـ٢َاٜ٭اٜ٭ ـ٢َٞق {{  ٞق
1212
  وا رواية نخرل:  

َِٓبٔغٞ  ٫٫  }} َِٓبٔغَٜٞ َٜ  ٚٞ ٔٛ َُ ًٞ ٞٚٔي ٔٛ َُ ًٞ ِٕ  ٔي ِٕٜأ ُ٘  ُتَؼٖذُتَؼٖذ  ٜأ ُ٘س٢َذاٝي ٘ٔ  ُِٜبَتَغ٢ُِٜبَتَغ٢  ذٕٕذََِظٔحََِظٔح  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  س٢َذاٝي ٘ٔٔفٝ ـ٬ٖ  ٔفٝ ـ٬ٖاي َِٝش  ٠ٝو٠ٝواي َِٝشٜل َُِظٔحٔذ  ٜل َُِظٔحٔذاٞي   اٞي

٢ّو ٢ّواٞيَرَشا َُِظٔحٔذ  اٞيَرَشا َُِظٔحٔذَٚاٞي ـ٢َواٜ٭اٜ٭  َٚاٞي ـ٢َوٞق ََِظٔحٔذٟ  ٞق ََِظٔحٔذَٟٚ {{  ََٖزاََٖزا  َٚ
1313

  

 :لف  صبيح اؼبسافد   اد  م د ذلش، ااؿ 
ًِٜت  }} ًِٜتَُٚجٔع ُّٗٛسا   ََِظٔحّذاََِظٔحّذا  ِسُ ِسُ اٜ٭اٜ٭  ٔيٞٔيٞ  َُٚجٔع ُّٗٛسا َٜٚط {{َٜٚط

1414
  

ا رو ػُة  ػ   لف  ن  ذا   ليهنع هللا يضر للمسػود، ولفػ  لػ ايرة الرفػ  الصػاا الػذي رو ػه
رايض اعبنة جب ار نو ا داخػ   ػذا اؼبسػود،  لػيهنع هللا يضر  ي ػا  ػب نمػدا ، و   نػااض الشػري ة، مػ  

 ، بف مل ااؿ لنا ا آؿ ميت الن : ب ا عٌن اغبقيقةغ ارمة  إىل مل 
                                             الش رل(54و. 

  ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٢ًِ٤ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِٚؿٚؿ

                                                           
 فا ح الرت ذي وام   باف ع  نا   يد اػبدري ق 05
  سند نضبد ع  نا   يد اػبدري ق 04
 الب اري و سلم ع  فامر ق 03
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  11رورونشسٌل يف ىدشنشسٌل يف ىدشينبصل اينبصل ا: : 2255
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  ثش انمشآٌثش انمشآٌرذرذ
وبنػػاج إىل سب ُّػػ  وإىل  ػػدمُّر،   إىل سب ػػُ  زل فػػر  ػػإف ال فػػر عػػاف   من سػػه  هػػالـ مل 

عػ    ػم  ػذا الفػالـ، لفػ  وبنػاج إىل  ػدمر زلقلػ ب الػيت  ػ ت وو ػت و ػدات ا اإليبػاف 
   عندت علما   ي ا ا  يفشك ع  صباؿ هنامه اؼبفنػ ف  غبيفرة عالـ الغي ب،  ي ل م ا مل 

و ػػرت اؼبصػػ ف وغيبػػه اؼبيفػػن ف الػػذي نخ ػػات ا  ػػذا الفنػػاب لفػػ  اؼبػػ  نٌن  ػػ  مػػدد الػػدنيا إىل 
  لنبيه لي بلغنا:  يـ  الدي ، ولذلش ااؿ مل                                     

 ليست النالوة ولف  الندمر. ص(55و
 ػ  اؼبسػلمٌن  شػغ لٌن زلػنالوة، وي  ػدُّوا علػن مل،  ػح نف ن   ػا   وعند ا رنل اغبق 

  ي  ػػد علينػػا ن مػػا ، يقػػ ؿ: ن  نخػػنم القػػرآف هػػ   ػػدة   ينػػة، ويريػػد نف يقػػدـ هشػػك  مل 
 اغبساب ليأخذ ابفر والأ اب    الفرَل ال  اب، و ذا ن ر    روغ   نه.

رب ال ػػػ وسة ا  ػػػا    ػػػغل ا  ولفػػػ  ليسػػػت  ػػػذت الغايػػػة ال  ظمػػػن  ػػػ  هنػػػاب مل،  لمػػػا رنل
، اػػاؿ رب ال ػػ ة ؽبػػم  زلػػنالوة، ومل يننب ػػ ا إىل  ػػا ا القػػرآف  ػػ  صبيػػ  اؼب ػػاٍل و ػػ  هػػرَل ال لػػـ 

    ا با :                    ؼباذا   يندمروا  ذا الفالـ؟!. حل(53و 
 وصبيػ  عطا ػه نف ني  سػلم يس ر مل  ذا الفػالـ عبميػح اب ـ،  ػ  ننػه  ػ   يفػ  مل

ول  هاف ن  يا  عند ا يسػنمح إىل  ػ  ينلػ  هنػاب مل  مػد نف  فػ ف لػه درفػة  ػ  ال  ػم يبنل ػا 
 له مل ف  ا عالت.

  مػػػد ونف ي  ػػػم  ػػػيما   ػػػ  هنػػػاب مل،  ػػػليان ننػػػه  ن ػػػاوت اب  ػػػاـ، لفػػػ  الفػػػ  لػػػه 
رت لأل ـ، وعند ا يسػرت ذهػر السػب  نصي      ال  م    هالـ مل ف  ا عالت، بف مل يس  

  ا ذلش  قاؿ ع   أنه:                                      القمر(07و. 

                                                           
 ـ02/01/5102 ػ 0347   ؿبـر  4ال ش   -مين   يك  0
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مل يق  للنالوة ولف  للذهر، ومل يق :   ػ   ػ  اؿ،  ػنالوة القػرآف الػيت   ر ػب  يفػرة 
   م والندمر.الرضب  واليت و   ا ا القرآف  ب النالوة  ح ال

 ي ػػػا نػػػ رت اؼب  ػػػ ب  والنػػػدمر يفػػػ ف زلقلػػػ ب إذا خلػػػت  ػػػ  ال يػػػ ب، وننػػػ ؿ مل 
 ا هنامه اؼبفن ف.  يفشك ؽبا ع  زط  اؼب اٍل وع  غي  ال لـ  اليت ف ل ا 

  َصشح اهلل ننجيوَصشح اهلل ننجيو
ا  ػا  ف ػ ا نبػي م وزبلػ ا عػ     ند ا ننظر ا ا ية اليت مػٌن نيػدينا اليػـ  ي  ا ػ  مل 

نصػػر ه، ور يفػػ ا هػػ  الػػر ض نف ي ينػػ ت علػػن نشػػر دع  ػػه، نو  ػػ  ي  نػػ ا مػػه ومر ػػالنه، واػػاؿ 
لي لمنػػا نصب ػػٌن نف النصػػر  ػػ  عنػػد ملغ إف هػػاف غببيبػػه و صػػط ات، نو ل بػػاد مل،  ؽبػػم مل 

وننبيػػاد مل ور ػػ  مل، نو للمػػ  نٌن زهلل ا هػػ  ز ػػاف و فػػاف همػػا نػػص  علػػن ذلػػش هنػػاب مل 
  ،: قاؿ ؽبم رب ال  وسة   ا با 

            : 
مل يق  رب ال  ة إ   نصروت  قد ينصػرت مل، ولفػ  فػاد زل  ػ  اؼبا ػب بف مل نصػرت 

عنػػد ا فاد ػػه النبػػ ة ظ ػػر ا هن ػػه ابيسػػر ا ظ ػػرت  قامػػ  البػػه   ػػ  ابػػ  القبػػ ،  ػػ  ننػػه 
 وهاف  فن ز   يه: و  ف ه  يث  مَت  إنش  نص ر(. خامت النب ة، وهاف    َ  رُ 

أتييػػدا  ونصػػرة  و ػػ ازرة  ؽبػػذا النػػ   و ػػذا خػػامت اغبػػق الػػذي خػػنم مػػه هنػػك ر ػػ ؿ مل 
 الص بوس ال اوس  ل ات را و سليما ه عليه.

  ييثبق اننجينيييثبق اننجيني
 وهيك نصرت رمنا اب  خلق ابه اف؟

 ػػػا نريػػػد نف ننلػػػد ث  يػػػه  ػػػ  ميػػػاف  ا القػػػرآف، وكبػػػ  سخػػػذ هػػػ  و  ػػػان ذلػػػش مل 
 القرآف، بنه  ن ي       فيم ضبيد وا له  ص   وليهنع هللا يضر زؽب ؿ.

ننػػػه عنػػػد ا خلػػػق ابنبيػػػاد نروا ػػػا  ن رانيػػػة ابػػػ  خلػػػق ابفسػػػاـ، واب ػػػباح  مػػػٌن  مل 
ون وؽبا إىل دار الدنيا الدنية، خلق نرواح النبيٌن صبلة  وا ػدة، وكبػ  هػذلش، ولػذلش يقػ ؿ لنػا 
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  : مل              :ي فػػد إ ػػنأناد خلقفػػم هلفػػم                 نعطػػن لفػػ
  روُح  ػػ رهتا، وم ػػػد اػبلػػق والنصػػػ ير:                             ػػػنل    ابعػػراؼ(00و 

و ػذا مػنص هػالـ  ابػ  خلػق فسػم آدـ، هلنا خ لقت نروا نا وو   ت   ر     اؼبص ر 
 مل ا   رة ابعراؼ.

خلق مل نرواح النبيٌن د صب  م ا غيبه ال لبوس  يػث   ز ػاف و   فػاف و  ن ػالؾ و  
 :نهػػ اف، ونخػػذ علػػي م ال  ػػد منػػ  اػبنػػاـ والشػػ يح ابعظػػم يػػـ  ال  ػػاـ  ػػيد  ر ػػ ؿ مل 

                         ؼبر لٌن، بنه  ػ  ي صػبان ر ػ   ؟ إذا نػ ؿ إىل الػدنيا ومل يق  ا
 :  وه لوسػػػػك  مػػػػالغ ر ػػػػالة، لفػػػػ   ػػػػم هػػػػان ا نروا ػػػػا  ا عػػػػامل اؼبليػػػػش الفػػػػرَل ال نػػػػاح     

                                                             
                                                          ذا   اك  آؿ عمراف(70و 

عظيم ننيه مه   را  ا الدنيا ويـ  الدي  علن ابولٌن وا خػري ، بنػه  ػا   نهػـر  قػاـ مػٌن 
 صبيح الر   وابنبياد عليه وعلي م ن يف  الصالة ونمت السالـ.

خذ علي م ال  د نف ي  ن ا مه وينصروت، و ذا ابػ  خلػق اب ػالؾ وابهػ اف وابرض، ن
ونػ وؿ آدـ إىل الػػدنيا الدنيػة لن ػػرج  نػػه الذريػة الػػيت كبػ   ن ػػا نصب ػػٌن، لن ػرؼ  ػػدؽ القػػرآف 
نف النصػػر ابػػػ  القبػػػ ،  قػػد نصػػػرت مل  ػػػ  واػػت نف نخػػػذ ال  ػػػد علػػن ابنبيػػػاد واؼبر ػػػلٌن نف 

 .ينصروت وي  ن ا مه
وهػػ رم نف ي  نػػ ا مػػه  م نػػات ننػػه ر ػػ ؿ اؼبر ػػلٌن ونػػ  النبيػػٌن، ولػػيهنع هللا يضر ا ذلػػش  ػػش، 

نف هبػػػددوا اإليبػػػاف م ػػػد م أنػػػه  برػػػم صبي ػػػا    مػػػد ونف ي  نػػػ ا مػػػه، ولػػػذلش ؼبػػػا  ػػػأل ا مل 
و فلي ػػػه مر ػػػالنه ن يػػػا مل نروا  ػػػم وصب  ػػػم ا ميػػػت اؼبقػػػدس  ػػػ  هبػػػددوا البي ػػػة لللبيػػػ ، 

 ت ليف ن ا    ن نه.ويصلُّ ا وراد
   ػػن وعيسػػن هػػا  ينمنيػػاف نف يفػػ    ػػ  ن نػػه  ػػل ات را و سػػليما ه عليػػه، وهػػاف 
ال ا ػػػد  ػػػي م يقػػػ ؿ: النػػػ  الػػػذي أيي  ػػػ  م ػػػدي اظبػػػه نضبػػػد نسبػػػىن نف نضبػػػ   ػػػذادت، ؼبػػػاذا؟ 

 لفرا نه علن مل، وعلُّ  درفنه عند    ت ف  ا عالت:
ا ٚراءن إعا أٔهههذ اإلِهههبَ ٌٙهههُ ا ٚراءن إعا أٔهههذ اإلِهههبَ ٌٙهههُُفهههفٛ    ُفهههفٛ 

  

  لهههد ثهههب٠عٛن عٍهههٝ فهههدق اٌّزبثعهههخلهههد ثهههب٠عٛن عٍهههٝ فهههدق اٌّزبثعهههخ
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  فهههههههه١ٍذ ِزٛجٙههههههههب    ِعزصههههههههّب  فهههههههه١ٍذ ِزٛجٙههههههههب    ِعزصههههههههّب  

  

  ثهههههب   زهههههٝ ثهههههدا ٔهههههٛر اٌّفب هههههٍخثهههههب   زهههههٝ ثهههههدا ٔهههههٛر اٌّفب هههههٍخ

ُُ أٔههههذ ٠ههههب ضههههر اٌٛجههههٛد ٚ    ُُ أٔههههذ ٠ههههب ضههههر اٌٛجههههٛد ٚ أثههههٛ٘   أثههههٛ٘

  

ُُ لجههههههً اٌّعب٘ههههههدح ُُ لجههههههً اٌّعب٘ههههههدحفمههههههر ٚضههههههر٘   فمههههههر ٚضههههههر٘

 أخذ علػي م ال  ػد نرػم   مػد نف ي  نػ ا مػه وينصػروت،  فيػك ينصػروت و ػم مل يللقػ ا   
فشػ  ا عػ  نو ػا ه بفب ػم، ونف ي بينػ ا  ػ ا ه الفريبػة ز انه ومل ي ب أػ ا ا عصػرت ونوانػه؟  ف ي

ب باع م، وأي رو م نرم إذا  يفروا ز انه ين ل ا عػ    نقػداهتم وي  نػ ا مػه وينب ػ ت ويػدخل ا 
ولذلش هاف ه  وا د  ن م ي  ب ن باعه ون بامه زإليباف هبذا النػ  الػذي ىبػرج ، ا دينه 

 ا آخر ال  اف ونصر ه و  ازر ه.
نف  ػذت اب ػػرار  ػاعت عنػػد النػاس،  ػػالي  د عر ػ ا دبػػا ذهػرت ؽبػػم نػ  مل    ػػن  ػ  

ع  نو اؼ الن ، والػ    الػذي يظ ػر  يػه النػ ، والبلػد الػيت يظ ػر  ي ػا النػ ، واب ػلاب 
 الػػذي  يف نػػ ف  ػػ ؿ النػػػ ، هػػ   ػػذا  ػػػيد     ػػن عر ػػه ؽبػػم، وننظػػػر  ػػاذا اػػاؿ عػػػن م مل: 

                             ابن اـ(51و. 
   ي فد      ي رؼ نو دت؟  يد     ن ظ     م    عر   م   ر ة  همػ  ي ػروسؼ 

 .نو دت      ييفي  ا  نه، ولذلش هان ا ي ر  ف ه   بد ع  ر  ؿ مل 
فبلػ دة  ؼبا ار ب ظ  ر  يفر ه ا ابه اف وعر  ا نيػ  يظ ػر،  رهػ ا مػالد الشػاـ وهانػت

زلبسا ٌن واػبًنات واؼبربات، وذ ب ا للصلراد طا  ٌن نف يفػ ف  ػذا النػ  نػ  اػبنػاـ  ػن م، 
 ح نرم ي ر  ف و نأهدي  ننه    ولد إظباعي  علي م وعلن نبينا ن يف  الصػالة ونمت السػالـ، 

 :بنه هاف دع ة نميه إمرا يم، ولذلش ااؿ 
َْا  }} َْاٜأ ٠َٝٛ  ٜأ ٠ََٝٛدِع َِو  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  َدِع ٖٝٔ َِوإ٢ِبَشا ٖٝٔ ٘ٔ  ٔعَٝظ٢ٔعَٝظ٢  َُٚبِؼَش٣َُٚبِؼَش٣  إ٢ِبَشا ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ُّ  َع ُّايٖظ٬   22{{  ايٖظ٬

                                                                  
         الذي دعا هبذت الدع ة؟  يد  إمرا يم، وؼب  هانت؟ البقرة(055و    

 . لر  ؿ ملهانت 
 ػػذ ب ا إىل  نػػاؾ،  مػػن م  ػػ   ػػف  ا  فػػة، و ػػن م  ػػ   ػػف  علػػن فبػػ  عر ػػات، 

                                                           
 فا ح البياف ع  أتوي  آي القرآف 5
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 و ن م     ف  ا اؼبدينة، وهاف اظب ا ا  ذا ال ات ويأرب( وي ر  ف نرا  فاف  ور ه.
عند ا و لد وم د ال  دة مقليػ  ن  ػي  مر ػُد ا  ولذلش  روي هن  السًنة نف الن  

ؼبطلػ   قػال ا لػه:  نػا را ػ  ي ػ دي علػن عر ػات ي ػام  ػذت عينيه،  لػ ف عليػه فػدت عبػد ا
اػاؿ: إف  ػذا دوا،ت   ػه خػذ  ػ  ريقػه و ػح  اب راض،   ند ا رنل الرا ػ   يفػرة النػ  

 ا عينيه ي ش ن  ذف مل،  فان ا ي ر  نه و  ين   ف عنه نمدا .
و  ت و ػػػقُّ ا  ػػػدرت وؼبػػػا ن لػػػت اؼبال فػػػة و ػػػ  عنػػػد السػػػيدة  ليمػػػة اهنع هللا يضر ونخػػػذوت ون ػػػ

، وخنم ت خبػامت النبػ  ة، وخا ػت عليػه السػيدة  ليمػة وذ بػت  ونخرف ا البه وغسل ت دباد ز ـ 
ب د    د الي  د،   ند ا رآت ااؿ: اي   شر ي  د اانل ٍل واانل ا  ذا الغػالـ  إنػه نػ   ػذت 

،  ف    يػك ي قنػ ؟!!اب ة،  طاؼبا ننش   رؼ ننه ن   ذت اب ة،  ن   ذت اب ػة   صػـ     
              اؼبا دة(27و. 

 فان ا ي ر  نه سباـ النماـ،    نف ابخبار هانت اد و لت إىل هػ  البقػاع واب صػار 
نف الن  اؼب نار ن  آخر ال  اف آف آواف م أنه، و ي ب ث ا  فة وي ػافر إىل اؼبدينػة ويننشػر 

 هنامه إىل ه  مقاع ابرض.، ون ر  رعه و  ن ا ن ر مل 

  33إميبٌ رُجَّغ ًَُصشرو نهنيبإميبٌ رُجَّغ ًَُصشرو نهنيب
و    م  ال وا   ا نصرة مل لنبيػه ا  اداػة اؽبوػرة  ػبد عويػ  وغريػ ،  أ ػ  
ػًن والػيت هانػت ربفػم الػيم ،  اليم  هاف  لف م  ػ ب ح، وهػاف اظبػه ن ػ د اغبَْمػًَني،  ػ  ابيلػة ضبس

ػح اؼبملفػة ون لػش هػ  ابرض،  نعطات مل  ا   و نح  ال ا  وه  ف فن دا   واػاؿ: نريػد نف ن و وس
 مأالث  ا ة  نة. و ذا هاف اب  م أة الن  

ظ  يبشب    و   إىل اؼبدينة وهاف اظب ا يأرب والي  د هان ا  نػاؾ و ننظػري ،  ػ  
نايـ  ورة الن  هان ا ه  يـ  ىبرفػ ف ا الصػباح يق ػ ف علػن الطػرؽ لينظػروت، وم يفػ م هػاف 

       يروت    م يد  ي ر  ف اؼبي اد و د دت  يد     ن ؽبم هما ن رت    ت.يص د الن
 لما نراد نف ي غػًن وي وػم علػن البلػد خػرج لػه ن بػار الي ػ د واػال ا لػه: لػ   ػنمف   ػ  

                                                           
 دبصادر عديدة  أ  البداية والن اية، وخال ة السًن اعبا  ة و  وم البلداف وهن  السًنة اؼبط لة.وردت اصة  بح  4
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دخ ؿ  ذت البلدة،  قاؿ ؽبم: ؼباذا؟ اال ا: إف  ذت البلػدة  ػب    ػافر نػ  آخػر ال  ػاف، ومل 
 ف    ا ؽبور ه.

وهػاف رفػال   فيمػػا ،  فػاف دا مػا    ػػه ؾبم عػة  ػ  ال لمػػاد يسنشػًن م ا اب ػ ر اؽبا ػػة 
وهػػػاف عػػػدد م  ػػػ ايل نرم ما ػػػة،   ػػػه اعبػػػي  ولفػػػ   ػػػح اعبػػػي  ؾبم عػػػة  ػػػ  ال لمػػػاد ا هػػػ  
الن صصػػػات ليسنشػػػًن م ا اب ػػػ ر اؼب مػػػة،  ا نشػػػار م،  قػػػال ا لػػػه: إف  ػػػذا الفػػػالـ  ػػػق ، 

لسػػامقة ا النػػ راة واإلقبيػػ  علػػن لسػػاف    ػػن وعيسػػن علي مػػا وفػػاد ا الفنػػ  السػػماوية ا
 السالـ.

 ػػػػاذا ي  ػػػػ  الرفػػػػ ؟ اػػػػاؿ لل لمػػػػاد الػػػػذي    ػػػػه: ن   ػػػػأمين لفػػػػ  وا ػػػػُد  ػػػػنفم مينػػػػا ، 
ون زووسففم، ون رؾ لفم ن قا فم وسبفأ ا ا  ذت البلد    إذا فاد  ذا الن    اون ت و ػ ازروت 

نػا   ػ  دوريػ ، ومقيػة ال لمػاد هػ  وا ػد مينػا   ػ  دور وا ػد، و نصروت، وهبًن ال لماد مػين لػه مي
و رؾ  ح هبًن ال لماد ر الة وااؿ له:  ذت الر الة لن  آخر ال  اف إذا نردهنه، وإذا مل   درهػه 
  طي ا بو دؾ يسلم  ا ؼب  م د م     ص  ؼب  ي درؾ  ذا الن   ي سلوسم  ػذت الر ػالة ؽبػذا 

 الن .
، وهػان ا واا ػٌن علػن نمػ اب اؼبدينػة وهل ػم ؾب ػ ي  ربيػة علػن اػدر  افر ر ػ ؿ مل 

و ػػ  ف  ػػ  سبػػرا  و ػػ  ف  ػػ   ا ػػنطاعن م ػبػػًن الربيػػة، يريػػدوف نف وبيُّػػ ت،  مػػن م  ػػ  ف  ػػ  لبنػػا ،
و ػػػ  وبػػػاوؿ نف يبسػػػش مناانػػػه،  يقػػػ ؿ ؽبػػػم: دع  ػػػا  إرػػػا  ػػػأ  رة، والنااػػػة سبػػػر مبيػػػت  لػػػ ل، 

و قػػك و ػػد ا  ػػ  يقػػدوسـ ربينػػه، وسبػػر  سػػرعة  إذا  ػػر ت مبيػػت  اؼبسػػلم الػػذي نطػػق زلشػػ اد ٌن
الي  دي،  م  الذي عر   ػا  نػه ي ػ دي؟! و ػ  الػذي عر  ػا  ف ا خػر  سػلما ؟! عنايػة مل،  

 ره  ػا  ظلػت سبشػب  ػ  و ػلت عنػد  فػاف ....  هاف    ا خط  ًن     لش اؼبلػ ؾ 
وري ، و ػ  هػاف   ػه  ػذا البيػت؟ هػاف  ػح وا ح ومرهت  يػه، نيػ  مرهػت؟ عنػد البيػت ذو الػد

  يد  نم  ني ب ابنصاري وهاف    ذرية هبًن    د ال لماد.
 ف  وا د يريد نف أيخذ ر   الر ػ ؿ  قػاؿ ؽبػم: انظػروا إىل ناػرب زب لنػا وندخلػه، 

 اال ا: نارب زب    زب نم  ني ب،  دخ  علن زب نا ني ب.
 الة  ػ ب ػح اي نز نيػ ب؟  فػاف  ػ ب ػح مػين  ػذا البيػت وم د نف دخ  وا نقر ااؿ له: ني  ر 
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 لفبًن ال لماد، وااؿ له:  ذا يف ف للن  عند ا ي افر إىل  ذا اؼبفاف.
نرنيػنم هيػك هػػاف نصػر مل لػػه؟  نػذ االشبا ػػة  ػنة،  ػػ  إذا  ػافر   يسػػف  عنػد ن ػػد، 

 .ولف  يسف  ا مينه   ، والذي ف   ت له اؼب ىل ال لب 
 هانت  فن مة هنب ا  ػ ب ح مب ض اغبفم النظمية يق ؿ  ي ا:  والر الة

  شهههههههههٙدد عٍهههههههههٝ أ ّهههههههههد أٔهههههههههٗشهههههههههٙدد عٍهههههههههٝ أ ّهههههههههد أٔهههههههههٗ

  

  رضههههههٛي  ِههههههٓ   ثههههههبرٞ إٌطههههههُرضههههههٛي  ِههههههٓ   ثههههههبرٞ إٌطههههههُ

ههههههدَّ عّههههههرٞ إٌههههههٝ عّههههههرٖ   ُِ ههههههدَّ عّههههههرٞ إٌههههههٝ عّههههههرٖفٍهههههٛ  ُِ   فٍهههههٛ 

  

  ٌىٕههههههذ ٚز٠ههههههرا  ٌههههههٗ ٚاثههههههٓ عههههههٌُىٕههههههذ ٚز٠ههههههرا  ٌههههههٗ ٚاثههههههٓ عههههههُ

  ٚجب٘ههههههههدُد ثبٌطههههههههه١ف أعهههههههههداءٖٚجب٘ههههههههدُد ثبٌطههههههههه١ف أعهههههههههداءٖ  

  

  ٚفرجهههههذ عهههههٓ فهههههدرٖ وهههههً ٘هههههُٚفرجهههههذ عهههههٓ فهههههدرٖ وهههههً ٘هههههُ

 :واد ااؿ   
ُ٘  ُتٖبّعاوُتٖبّعاو  َتُظٗبٛاَتُظٗبٛا  ٫٫  }} ْٖ ُٜ٘فإ٢ ْٖ َٕ  ٜفإ٢ َٕٜنا َِأٜٜأ  ٜقِذٜقِذ  ٜنا َِِطًٜ {{  ِطًٜ

44
  

 يد  نم  مفر وهاف  ػذا ا عصػر  يفػرة النػ ،   نل  نق ؿ: نف نوؿ    آ   مه 
 لف  نوؿ    آ   ا عامل اغبقيقة م د النبيٌن واؼبر لٌن  ػ ب ح  لش اليم .

و   د الذي   فن ا اؼبدينة  م ابنصار، والػذي  نصػروا النػ  وآووت ونصػروت ونعػان ت 
 إىل ه  ا  اؽ:    ي بل   ر الة مل 

                    : 

  ششف انصذيكششف انصذيك
                               : 

اىل عليػػه، ندخلػػه مل  ػػح  يفػػرة  ػػذت ا يػػة  بػػٌن  ػػرؼ الصػػديق ر ػػ اف مل  بػػارؾ و  ػػ
 –و  ربػػ ف(  -و إذ يقػػ ؿ لصػػا به(  –وإذ نبػػا ا الغػػار(  –النػػ  طبػػهنع هللا يضر  ػػرات، واثٍل إانػػٌن( 

وإف مل   نا( دخ   يد  نم  مفر ا   يػة  يفػرة النػ  ا  ػذت ا يػة ال ا ػدة طبػهنع هللا يضر  ػرات، 
 :   ن رؼ  يفله ولذلش ااؿ 

                                                           
  سند نضبد والطرباٍل ع      م    د ق 3
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{{  ِٛ ِٜٛي ُٕ  ُٚٔكَعُٚٔكَع  ٜي ُٕإ٢مَيا ٢ٕ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َبٞهش٣َبٞهش٣  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  إ٢مَيا ٢ٕإ٢مَيا ٙٔ  إ٢مَيا َٖٙٔٔز ١َٖٔ  َٖٔز ١َٖٔاٝ٭ َٗا  ٜيَشَجَحٜيَشَجَح  اٝ٭ َٗأب {{  ٔب
55

  

 :وااؿ 
َْا  َذٕذَذٕذ٭ٜٜ٭  ََاََا  }} َِٓذ َْأع َِٓذ ُٙو  َٜٚقِذَٜٚقِذ  إ٫٢إ٫٢  َْٜذَْٜذ  ٔع َٓا ِٝ ُٙوٜناٜف َٓا ِٝ ٕٖ  َبٞهش٣وَبٞهش٣و  ٜأَباٜأَبا  َم٬َم٬  ََاََا  ٜناٜف ٕٖٜفإ٢ ُ٘  ٜفإ٢ ُٜ٘ي َْا  ٜي َِٓذ َْأع َِٓذ ٘ٔ  َّٜذاَّٜذا  ٔع ُٜٜ٘ٔهأفٝ ُ٘  ُٜٜهأفٝ ٤ً ُ٘اي ٤ً   اي

َٗا َٗأب ١ََٔ   ٔب َٝا ِّٛ اٞئك َٜ ١ََٔ َٝا ِّٛ اٞئك َٜ}}
66

  

و نذهر  ذت الأ لػة اؼببارهػة  ػ  ن ػلاب ون  نا ؿ  ذا الفالـ لننلس   عند ا نسمح ن
 ر  ؿ مل، وبذ ر علن ني إنساف نف ىب ض نو يسمان ب ُد فالهنع هللا يضر    ه نف ىب ض:

َِٔظٝهٛا   ٜأِؿَرأبٜٞأِؿَرأبٞ  ُرٔنَشُرٔنَش  إ٢َراإ٢َرا  }} َِٔظٝهٛا ٜفٜأ {{ٜفٜأ
77

  

 :  هػػ  إنسػػاف يبسػػش لسػػػانه، بف  ػػ  د الػػذي  اػػاؿ  ػػػي م مل            
            ػػان لنػػا نف نػػنفلم  ػػي م؟! مل  ال ػػنان(07و وم ػػد هػػالـ مل عػػن م  ػػذا،  ػػ  يصوس
  : ر ب عن م وانن ن اب ر، ومل يق ؿ للن                        اليفلن(2و 

  ويق ؿ للصديق:             آايت مينات  دؿ علػن اػدر  ػ  د اباػ اـ عنػد  الليػ (50و
 . اؼبلش ال الـ

  زسٍ ختغيظ اننيب يف ىدشروزسٍ ختغيظ اننيب يف ىدشرو
                          ::  

 ػػػح نف مل  ػػػ  ر لػػػه هػػػ  اب ػػػياد إ  ننػػػه آاػػػر نف أيخػػػذ مطريػػػق   ػػػيد  ر ػػػ ؿ مل 
بنبيػػػاد اب ػػػباب، ؼبػػػاذا؟ بنػػػه اػػػدوة،  قبػػػ   ػػػذت الر لػػػة ذ ػػػ  إىل ميػػػت اؼبقػػػدس و ػػػل ن ز

واؼبر لٌن، د   د إىل السماوات السػبح وذ ػ  إىل اعبنػة، وذ ػ  إىل النػار، ورفػح م ػد هػ  
  ذت اؼبسا ات و را ه الذي يناـ عليه مل يرب د م د.

 فاف يسنطيح خبط ة وا دة نف يص  إىل اؼبدينة، و ا الذي هب له ىبػرج خا  ػا ، وىبنبػ  
د نف  فػػ ف هػػذلش، بنػػه لػػ  مل ي  ػػ   ػػذا لقلنػػا:   ا الغػػار، وأيي مػػدلي ؟ بف القػػدوة   مػػ

                                                           
  رح ن  ؿ اعنقاد ن   السنة واعبماعة لأللفاٍل ع  ام  عمر ر ب مل عن ما 2
 فا ح الرت ذي ع  نا  ريرة ق 2
  وم الطرباٍل والبي قب ع  عبد مل م   س  د ق  7
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نسنطيح      ذا بننا لسنا  أ   يفرة النػ   قػد نخػذ ا ا خ طػ ة، ونن ػذ ا   وػة، ولفػ  
 نراد مل نف  ف ف له اغب وة البالغة.

 ػػح نف ا إ فانػػه نف ىبػػرؽ اب ػػباب، إ  ننػػه ن  ػػر نف أيخػػذ زب ػػباب، وعل منػػا هيػػك 
 .ل ا هما ينبغب  ح   س  الن ه  علن  سب  اب باب نر وس  اب  ر ه

و ا  ي ح  ذت اب ة إ  ال ية ا ز ننا إ  اؽبموية الػيت اننشػرت مػٌن النػاس،  ػال يريػد 
ن د  نف ي ر    يما  ويق ؿ: خلي ا زلربهة، والربهػة ا الرت يػ ، ويقػ ؿ لػش:  ظػ   نػ هال  علػن 

 ن مل هلبي  مل و صط ات؟!.مل!!، و ا    الن ه   م  ين ه   عل
 ر  ػػػ  اب ػػػ ر همػػػا ينبغػػػب سبا ػػػا ،  ػػػ  ىبػػػرج  ػػػ  البيػػػت؟ و ػػػ  ينػػػاـ  فانػػػه لػػػًن د  ودا ػػػح 
الناس؟ ونعطات هش ا    لاب ال دا ح    يق ل ف عنه:   ي اؿ ن ينػا  همػا ع ػد ت، ويػدخ  

 ػ    ي ػرؼ ن ػد  عنػه الغار    طريق غًن  طروؽ، وغًن  طريق اؼبدينة ودار    ف ة الػيم  
 يما  و  يننبه ن ػد لػذلش، ويبفػث االاػة نايـ، والػدلي   ن قػ ف   ػه وي ػرؼ الػدروب وي ػرؼ 
الصػػلاري، و  ػػه اعبملػػٌن ؾب ػػ ي ، والبنػػت أتي زلط ػػاـ وال لػػد يسػػمح ابخبػػار وأيي هبػػا،  ػػح 

 ا فػاد رفػ  إىل ولػذلش عنػدلف  لي لوسمنا  س   ر ي  اب  ر،  ،ننه ي لم ابخبار    مل 
 :وهاف راهبا   اة،  ن ؿ    علي ا، وااؿ ؾبلهنع هللا يضر ر  ؿ مل 
ٍَ  َٜاَٜا  }} ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً ٌُ  اي٤ً ٌُٝأِسٔط ٌُ؟و  َْاٜقٔتَْٞاٜقٔتٞ  ٝأِسٔط َٛن٤ ٌُ؟وَٜٚأَت َٛن٤ ٍَ  َٜٚأَت ٍَٜفٜكا َٗا" "   ::ٜفٜكا ًٞ َٗااِعٔك ًٞ ٌِ  اِعٔك َٛن٤ ٌََِٚت َٛن٤ {{""  ََٚت

88
  

ي ػين اعقل ػا نو   ني ارمط ػػا، د   ه ػ ،  الن هػػ  وبنػاج  ػ  اإلنسػػاف نف ي نمػد علػػن مل 
 ب باب اليت نوفد ا مل ف  ا عالت.وأيخذ ز

دخال الغار، و يد  نم  مفر مل ىبك علن ن سه، ولف  ىباؼ علن ر ػ ؿ مل، ولػذلش 
ااؿ مل له علن لساف اغببي : و  رب ف( ومل يقػ  لػه   زبػك، بف اغبػ ف علػن الغػًن، ولػذلش 

 عند ا ينفلم مل علن ابولياد ااؿ:
                                           ا  ذا؟ ي نهنع هللا يضر(25و  
ا ن ػػلاهبم ون بػػاع م ون بػػاهبم الػػذي  الن  ػػ ا اؼبػػن ي السػػ ي علػػن اػػدـ  يفػػرة النػػ   

                                                           
 البي قب واغباهم ع  عمرو م  ن ية ق 7
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 .الص ب 
  ::             قاؿ له: 

 عليػػه نقػػال  عػػ  و ػػيد  نمػػ  مفػػر هػػاف خا  ػػا ، وبفػػب  ػػا   السػػًنة اغبلبيػػة رضبػػة مل
الرواايت اؼب نمدة: ووعند ا وفد ر  ؿ مل نف  يد  نمػ  مفػر  ػديد اػبػ ؼ  قػاؿ لػه: اي نز 
مفر انظر،  نظر وفد ا آخر الغار حبرا   نالطم اب  اج، و ػ ينة ؾب ػ ة، والبلػارة علػن ن  بػة 

 ((.اإل ن داد للس ر،  قاؿ: اي نز مفر إف فادوا     ا نا، خرفنا     ا نا

  اإليذاداد اإلذليخ نهنيباإليذاداد اإلذليخ نهنيب
د، نوؽبا ونعظم ػا والػيت   ا اب للة اليت ن د  مل هبا  يفرة الن ؟ ن للة      د و  رب 

 ينبغب نف نبلث عن ا نصب ٌن:
          : 

 نن ؿ عليه السفينة والطمأنينة، و      و دت؟  ، وكب    ه نصب ٌن:
                                    و اذا      السفينة؟ 
                         ودا ما  اؼب    يطل     مل السفينة، ويطلػ   ال نان(3و

  الطمأنينػػػػػة مػػػػػذهر مل:                         الشػػػػػبد ال  يػػػػػد الػػػػػذي  الرعػػػػػد(57و
 ي طمم  القل  زهلل ذهر مل ف  ا عالت.

           : 
كب  صبي ا  كب ظ ننه ني دت زل نفب ت وزغبما نٌن، لف   ذت ن ياد رنينا ػا، ومل يقػ ؿ: 

مل  رو ا ه ي ين فن د مل  رو ا، و ا  ذت اعبن د؟ نوؿ  ذت اعبن د ا ل: 
ـِٔشُ   }} ـِٔشُ ُْ ٠ََٜ  ٔبايٗشِعٔبٔبايٗشِعٔب  ُْ ٠ََََٜٔظ ِٗش٣   ََٔظ ِٗش٣ َػ {{َػ

99
  

الدولة اليت  سمح نف ر  ؿ مل ذا ػ   ذبا  ػا ومينػه وميػن م  ػ ر  سػًنة  ػ ر، وبػدث 

                                                           
 الب اري و سلم ع  فامر ق 5
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  لح وف ع وخ ؼ وي  لن ا النسليم!!! ؽبم
 :و ذا الفالـ  دث

 لػػش الػػرـو ف  ػػ  طبسػػٌن نلػػك فنػػدي واػػاؿ ؽبػػم:  ػػذ ب ا للمدينػػة وذب ػػ وا علػػن  ػػذا 
 ػػب  ػػ  ن ػػرت،   رفػػ ا لػػبالد الشػػاـ، و يفػػرة النػػ  ملغنػػه  ػػذت ابخبػػار  ػػ  اػببػػًن الرفػػ  وننن
،   رج وفندت ؽبػم، وهػاف الػ    ز ػ   ػيك وهػاف  ػديد اغبػرارة، وهػاف احملصػ ؿ ابعلن 

الر يسب الن  ، وهاف يطي  ا  ذت ال رتة،  فيك يسػا روف ا  ػذا ال اػت ا  ػدة اغبػرارة 
 ا  للم  نٌن.ويرته ف الن  ؟  فاف اخنبار 
     الػػػػذي  خػػػػا  ا اػػػػال ا:                لفػػػػ  مل  يفػػػػل م واػػػػاؿ ؽبػػػػم: الن مػػػػة(70و 

                                      ولذلش   رة الن مة   سم ن ال ا لة  الن مػة(70و
 برا  يفلت اؼبنا قٌن هل م.
، مػػ  ال ا ػػد  ػػن م هػػاف !!، لفػػ  اؼبػػ  نٌن   ي نػػذروف نمػػدا  !ذروف فػػاف اؼبنػػا ق ف ي نػػ

 يسمح دع ة ر  ؿ مل يل    را ... وربفن هن  السًن: عند ا
  إىلإىل  مشٚج٘مشٚج٘  ذنيذني  يفيف--دمٌ بضٚجت٘ دمٌ بضٚجت٘   ––  بأًٖ٘بأًٖ٘  أمٓلأمٓل  قذقذ  نإنإ  ايغظٌٝايغظٌٝ  ذٓع١ًذٓع١ً  إٔإٔ  }}

ُٓرا   عٓر٘و عٓر٘و   أعحً٘أعحً٘  أ٫أ٫  ايغظٌايغظٌ  أْظاٙأْظاٙ  َاَا  ايٓفَايٓفَ  يفيف  اخلشٚداخلشٚد  ََٔٔ  عًٝ٘عًٝ٘  ٖحِٖحِ  ثِثِ  أذذأذذ ُٓرا فً ٌ قق  فً ٌ تر   تر

  بٔبٔ  ٖؼاّٖؼاّ  عٔعٔ  ط١ًُط١ًُ  بٔبٔ  محادمحاد  ٚس٣ٚٚس٣ٚ  لظًت٘ولظًت٘و  امل٥٬ه١امل٥٬ه١  بإٔبإٔ    اهللاهلل  سطٍٛسطٍٛ  أم أم   ػٗٝذٟاػٗٝذٟا

ٟ   عراَش عراَش   أبٞأبٞ  بٔبٔ  ذٓع١ًذٓع١ً  ٫َشأ٫٠َشأ٠: : قاٍقاٍ    اهللاهلل  سطٍٛسطٍٛ  إٔإٔ  أبٝ٘أبٝ٘  ٚعٔٚعٔ  عش٠ٚوعش٠ٚو ٟ ا٭ْـراس   َرا َرا : $: $ا٭ْـراس

ٕ : : قايرت قايرت   ##ػأْ٘؟ػأْ٘؟  نإنإ ٕ نرا ٞ   أذرذ أذرذ   ٚلظرًت ٚلظرًت   جٓبراٟ جٓبراٟ   نرا ٞ ػرك ٘   ػرك ٘ سأطر ُٓرا   سأطر ُٓرا فً   مرشد مرشد   اهلٝعر١ اهلٝعر١   مسرع مسرع   فً

ُِٜت  ٜيٜكِذٜيٜكِذ: :     اهللاهلل  سطٍٛسطٍٛ  فكاٍفكاٍ  فكتٌوفكتٌو ُِٜتَسٜأ ٥ٔ٬َُٜه١ٜ  َسٜأ ٥ٔ٬َُٜه١ٜاٞي ُ٘  اٞي ُُ٘تَغٚظًٝ  10{ ُتَغٚظًٝ
 ح نف الشػ يد   ي غس ػ ، لفػ  عنػد ا يسػمح النػداد  ػ را  يػذ   إىل ر ػ ؿ مل، وهػاف 

  ذا  اؿ اؼبسلمٌن نصب ٌن.
و  ه فيشه و شب طبسة عشر ي  ػا  وحبأػ ا  نػاؾ عػ  اعبػي   لػم  خرج ر  ؿ مل 

 ػػػم ىبػػػا  ف وفبػ ن ػػػ ا وعػػػادوا  ػػػرة  هبػػػدوا، و  آاثر لػػػه علػػػن ابرض، ؼبػػػاذا؟  ػػػالج الرعػػػ  ف ل
                                                           

 سًن السلك الصاغبٌن لأل ب اٍل ع  ام  عباس ر ب مل عن مان سني اب ىف   ر ة اب لام 01
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  اثنية:                     اب  اب(52و. 
  و نػػػاؾ  ػػػالح آخػػػر، و ػػػ   ػػػالح الن  يػػػق:                   السػػػيدة   ػػػ د(77و

 عا شة  ق ؿ لر  ؿ مل:
َٛاٜى  ٔفٞٔفٞ  َُٜظاس٢ُعَُٜظاس٢ُع  إ٫٢إ٫٢  َسٖبٜوَسٖبٜو  ٝأَس٣ٝأَس٣  ََاََا  }} َٛاٜىَٖ َٖ  }}

1111
  

 ال ػػػػه  لػػػػش؟ نف نل هػػػػ   ػػػػبد ينمنػػػػات وبػػػػدث  ػػػػ را ، ؼبػػػػاذا؟ بف مل و ػػػػا   ػػػػىن ذ
من  يقه، و ز ه من  يقه،  فاف    قا  ا ه   رها ػه و ػفنا ه بنػه   يريػد  ػيما   ػ  الػدنيا إ  

  ر ػػػػػػػاد مل ووفػػػػػػػه مل فػػػػػػػ  ا عػػػػػػػالت:                                     
                                                 . 

نف هب   ا  ذا ال  اف دي  اإل الـ  ػ  ابعلػن علػن هػ  ابدايف، ونف  نسأؿ مل 
يبلػػ  الف ػػر والفػػا ري ، والي ػػ د و ػػ  عػػاورم نصب ػػٌن، ونف يط ػػر  ػػن م ميػػت اؼبقػػدس ونرض 

اؼبسػػػػلمٌن نخػػػػ ة   نػػػػآل ٌن  نفػػػػا  ٌن  نلػػػػامٌن، ونف ي ط ػػػػ   ر اغبػػػػروب  لسػػػػطٌن، ونف هب ػػػػ  
اؼبشػػن لة ا الػػبالد اإل ػػال ية، ونف ي  ػػد  ػػ    م وهبمػػح مشل ػػم، وهب ل ػػم نصب ػػٌن عػػا لٌن 

 مفناب مل، آخذي  مسنة ر  ؿ مل    يفن  لنا النصر هما هنبه غببيبه و صط ات.
  رب٘ ٚط٤ًِرب٘ ٚط٤ًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿ

 

                                                           
 الب اري و سلم 00
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  11نهًؤيننينهًؤينني  : ينبصل االسزخالف: ينبصل االسزخالف2626
dddddddddddddddd 

علينػا  ػفيننه، وف لنػا اغبمد هلل الذي نمت علينا ن منه، وننػ ؿ  -بسمميحرلا نمحرلا هللا  
لن مػة، وهب لنػا صبي ػا  نف ي فمػ  علينػا اؼبنػة ويػنم علينػا ا ا الدنيا    خيػار ن بنػه، ونسػأله 

 ػػ  ن ػػ  النظػػر إىل وفػػه  يفػػر ه يػػـ  الػػدي ، والصػػالة والسػػالـ علػػن اغببيػػ  اؼب نػػار، الػػذي 
 ػػا ات  ػػ  ت و ػػ  ات  ػػ  هػػ  ابغيػػار، وصب لػػه زبنػػ ار، وف لػػه زز  لفػػ  اػبػػًنات ا الػػدنيا، 

، ون ػػػػلامه و  نا ػػػػا  لفػػػػ  السػػػػ ادات ا ا خػػػػرةغ  ػػػػيد  حل طيػػػػ  الػػػػذهر، وآلػػػػه الفر ػػػػاد
اغب لماد، ون باعه ال ق اد، وه      ب  م علن  ذا اؽب دل إىل يـ  الدي ، وعلينا    ػم نصب ػٌن 

 .. آ ٌن آ ٌن اي رب ال اؼبٌن.

  رلزًغ ادلؤيننيرلزًغ ادلؤينني
نف يصنح علن يديه ؾبنم ػا  إيبانيػا   أاليػا ، يفػ ف  هاف    َ دي مل غببيبه و صط ات 

  نٌن ا ه  ن ػقاع ابرض  ػ  ز نػه إىل يػـ  الػدي ، وإذا علن  ذا النم ذج لف  ؾبنم ات اؼب
  شينا علن  ذا الن ي القرآٍل الفرَل نف ف هما ااؿ مل:

                  الن ر(23و. 
 نف ف اجملنم ات اإليبانية لػيهنع هللا يضر  ي ػا  شػاه  و  خال ػات و   ػلناد و  ن اعػات و  

، برػم  شػ ا علػن اليفػ امط القرآنيػة، وعلػن النمػ ذج ال ملػب ني  بد يأًن الريبة  يما ميػن م
 ا  ديننه ال ا لة. الذي  ن ه اغببي  

 ذا اجملنمح اإليباٍل ي  ي  ال صبيات،    ال صبيات القبلية اليت هػان ا  سنمسػفٌن هبػا 
  ا اعبا ليػػة، وهب ػػ  هػػ  اؼبػػ  نٌن ا هػػ  اب ػػاه  وا هػػ  البلػػداف همػػا اػػاؿ الػػرضب :      

              اغبورات(01و. 
 ليػػار،  فل ػػم إخػػ ة، و ػػب اغبقيقػػة الػػيت ارر ػػا  5عا لننػػا اإل ػػال ية هػػم  ػػرد؟  ػػ ايل 

                                                           
 ـ01/5/5102 ػ 0347   صباد ابوؿ 0إ نا  –ط نيهنع هللا يضر  -اؼبسود اغبسيين  0
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ؽبػػا  ػػ امط إؽبيػػة ا القػػرآف  ػػ   هبن ػػد  القػػرآف، والػػيت ن ػػذ ا النػػ  ال ػػد ف، وف ػػ  مل 
طر علػػن اب ػػ ر م قلػػه، لفػػ  هػػ  ن ػػد   ػػ  عنػػد ن سػػه، و  يبلػػث م فػػرت، و  وبػػاوؿ نف يسػػي

 .اب  ر علن  ا ن ؿ ا الذهر اغبفيم، وطب قه الر  ؿ الردوؼ الفرَل 

  أُخٌُح اإلميبٌأُخٌُح اإلميبٌ
، ون  ػػػاهتم ن  ػػػات هػػػ  اؼبػػػ  نٌن إخػػػ ة، وؽبػػػم نب  وا ػػػد، و ػػػ   ػػػيد  ر ػػػ ؿ مل 

  اؼبػػ  نٌن:                                               ػػألغن  ػػذت  اب ػػ اب(2و 
 ال صبيات هل ا، ولذلش م د نف نلغن ال صبيات هل ا ااؿ ؽبم:

َِٝع  }} َِٝعٜي ٖٓا  ٜي ٖٓأَ َٔ  ِٔ ََِٔ ١ٕٖٝ   إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َدَعاَدَعا  ََ ـَٔب ١ٕٖٝ َع ـَٔب {{َع
22

  

،   ػذا امػػ   ػالف، و ػػذا امػػ  إذا  ال صػبية ؼبػػ ؟ هلل، ولفنػاب مل، ولس ػػن ة ر ػػ ؿ مل 
 :وااؿ  عالف!!  ألغن ذلش 

{{  ِِ ِِٝن٥ًٝه َّ  ٝن٥ًٝه َّٯَد ُّ  ٯَد َُّٚآَد ِٔ  َٚآَد َِٔٔ {{ُتَشإب ُتَشإب   َٔ
33

  

 لسم  ذا ال  ر واإلننساب؟! اإلننسػاب يفػ ف إىل اإل ػالـ، ولػدي  مل، ولفنػاب مل، 
 .وغببي  مل و صط ات 

 ػػذا اؼببػػدن ر  ػػ ه  ػػيد  ر ػػ ؿ مل مػػٌن ن ػػلامه اؼببػػارهٌن،  ػػ  ننػػه مػػدن من سػػه نو  ، 
 رس و    يد   لماف ال ار ب:وااؿ ا رفُ  اادـ    مالد  ا
{{  ُٕ َُا ًٞ َُٕط َُا ًٞ ٖٓا  َط ٖٓأَ َٔ  ٌَ ِٖ ٌَٜأ ِٖ ِٝٔت  ٜأ ِٝٔتاٞيَب {{  اٞيَب

44
  

، وال ػػرب هػػاف لػػ رم لػػيهنع هللا يضر ن ػػ دا  والرفػػ  اغببشػػب ول نػػه هػػاف ن ػػ دا ، و ػػ  مػػالؿ 
 : يما ورد    ابار ولف  مٌن مٌن، ني مٌن الس اد والبياض، ااؿ  يه

  {{ٔ ْظ  ٔ ْظ  أدمٌ اإلط٬ّ ب٫ٟ٬ يف ْظ  ٚأمشد ايٝهفش أبا هلٕب َأدمٌ اإلط٬ّ ب٫ٟ٬ يف ْظ  ٚأمشد ايٝهفش أبا هلٕب َ  }}

                                                           
  ن  نا داود والبي قب ع  فبًن م   ط م ق 5
  سند الرميح و    اإليباف للبي قب 4
 اغباهم ا اؼبسندرؾ وام    د ا الطبقات 3
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 ػػح نف نز ؽبػػ   يػػه ال صػػ  و ػػ  عمػػه،  أ ػػبان النسػػ   ػػ  اإل ػػالـ، ولػػذلش فػػاد 
ننػت إمػ   ػ ؟  مػرة يقػ ؿ  -ومل يننب  ا لللقيقة  -م ض ن ر يسأل ف  يد   لماف ال ار ب 

 ؽبم: ن  ام      ودت له اؼبال فة نصب ٌن، و رة يق ؿ ؽبم:
  أثهههٟ اإلضهههالَ ٌههه١ص ٌهههٟ ضهههٛاٖأثهههٟ اإلضهههالَ ٌههه١ص ٌهههٟ ضهههٛاٖ

  

  أٚ رّهههههه١ُأٚ رّهههههه١ُإعا افزمههههههرٚا ثمهههههه١ص  إعا افزمههههههرٚا ثمهههههه١ص  

  فاف الف  إخ ة.  

  ششًط األُخٌُح اإلميبَيخششًط األُخٌُح اإلميبَيخ
ليف ف اجملنمح ؾبنم ا   أاليػا   و ا  رط ابخ ة اإليبانية؟ الشروط اليت فاد  هبا رمنا 

 ليهنع هللا يضر  يه  بد    اؼبشاه  اليت ذهر  ا.
 و ية اؼب  نٌن لب ض

   مػػػػػػد نف  فػػػػػػ ف             الشػػػػػػرط ابوؿ: 
 ناؾ و ية مين م، و ػا   ػىن و يػة؟ ي ػين   ػاوف، و  ػاطك، ومػر، و نسػيق، و ػلة .. ي فم لػ ف 

 :م يف م،  يدخل ف ا ا ؿ اغببي  
{{  ُٔ َٔ ٪ُُِ ُٔاٞي َٔ ٪ُُِ ٢ٔ  اٞي َٔ ٪ُُِ ًٞ ٢ٔٔي َٔ ٪ُُِ ًٞ ٢ٕ  ٔي َٝا ِٓ ٢ٕٜناٞيُب َٝا ِٓ ُ٘  َُٜؼٗذَُٜؼٗذ  ٜناٞيُب َُ٘بِعُل {{َبِعّلا َبِعّلا   َبِعُل

55
  

ب  ػػػ  ني    ػػػح ن ػػػال ىبنػػػ ُّ؟! ن ػػػم، بف  لػػػ  خل نػػػا  ػػػ  ني فػػػدار اػػػالبٌن  ػػػ  الطػػػ  
اغبوػػارة  نما ػػفة مب يفػػ ا، لػػذلش هبػػ  نف يفػػ ف اؼبػػ  نٌن  نفػػا  ٌن  ػػح م يفػػ م ا السػػراد 

 ؟واليفراد وا ه  اب  اؿ، و ذا النم ذج ااؿ  يه ر  ؿ مل 
ٓٔنَي  َتَش٣َتَش٣  }} َٔ ٪ُُِ ٓٔنَياٞي َٔ ٪ُُِ ِِ  ٔفٞٔفٞ  اٞي ٢ٗ ُٔ َِِتَشاُذ ٢ٗ ُٔ ِِ  َتَشاُذ ٖٔ َٛاٚد ََِِٚت ٖٔ َٛاٚد ِِ  ََٚت ٢ٗ ََِِٚتَعاٝطٔف ٢ٗ ٢ٌ  ََٚتَعاٝطٔف ََُث ٢ٌٜن ََُث ّٛا  اِػَتٜه٢اِػَتٜه٢  إ٢َراإ٢َرا  َحَظٔذوَحَظٔذواٞياٞي  ٜن ّٛاُعِل   ُعِل

ُ٘  َتَذاَع٢َتَذاَع٢ ُٜ٘ي ٙٔ  َطا٥ُٔشَطا٥ُٔش  ٜي َٙٔجَظٔذ َٗش٢  َجَظٔذ َٗش٢ٔبايٖظ ٢ُٖ  ٔبايٖظ ٢َُٖٚاٞيُر {{  َٚاٞيُر
66

  

ليهنع هللا يضر ا الصالة و  ا الصـ  ولف  ا   اد م و  اط  م و ػراضب م، وو ػ  هبػم اب ػر 
ا  ػػػػذا اغبػػػػديث ال ظػػػػيم نف م يفػػػػ م هػػػػاف يشػػػػ ر زعبػػػػ ع إذا فػػػػاع نخػػػػات  ػػػػح نف مينػػػػه ومينػػػػه 

                                                           
 الب اري و سلم ع  عبد مل م  ايهنع هللا يضر ق 2
 ن ماف م  البشًن ق ليان الب اري و سند نضبد ع  ال 2
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ىل ني  ػػدل و ػػلت ن ا يسػػ م مب يفػػ م، وبػػهنع هللا يضر جبػػ ع نخػػات، نو يقػػ ؿ: ن   سػػا ات!! انظػػر إ
ن ػػػهنع هللا يضر نف نخػػػب ا اؼبفػػػاف ال ػػػالٍل مػػػه نمل  ػػػ   ػػػرُض ن  بػػػه، نو ن  ن ػػػهنع هللا يضر نف نخػػػب ا اؼبفػػػاف 
ال ػػالٍل عنػػػدت  شػػػفلة!!  ػػػذت اب ا ػػيهنع هللا يضر الػػػيت ار قػػػت زطنيػػػا ، وف لػػن م هل ػػػم هػػػأرم فسػػػد  

 اعبسد زلس ر واغب من، وا رواية ن خرل:وا د إذا ا نفن ع يف    نه  داعن له  ا ر 
{{  َٕ ُٛٓ َٔ ٪ُُِ َٕاٞي ُٛٓ َٔ ٪ُُِ ٣ٌ  اٞي ٣ٌٜنَشُج ُ٘  اِػَتٜه٢اِػَتٜه٢  إ٢َراإ٢َرا  َٚأذٕذوَٚأذٕذو  ٜنَشُج َُ٘سٞأُط ُ٘و  اِػَتٜه٢اِػَتٜه٢  َسٞأُط ٥ً ُ٘وٝن ٥ً ِٕ  ٝن َِٕٚإ٢   اِػَتٜه٢اِػَتٜه٢  َٚإ٢

ُ٘ ُٓ ِٝ َُ٘ع ُٓ ِٝ ُ٘  اِػَتٜه٢اِػَتٜه٢  َع ٥ً ُ٘ٝن ٥ً {{  ٝن
77

  

 ػذا اإل سػاس الرااػب هػػاف ننيوػة الػذوزف ا  ا ػدة القػػرآف، وا الن ػاليم الػيت ن ػن هبػػا 
 .الن  ال د ف 

اؼبدينػػة اؼبنػػ رة مل يفػػ   ي ػػا هل ػػا و  الػػبالد الػػيت   ؽبػػا و ػػدة  ػػلية، وؼبػػا نر ػػ   لػػش 
 صػػر لػػه  ديػػة، طبيبػػا  و ر ػػا ، وفػػارينٌن، ونر ػػ  لػػه م ػػض ال سػػ  هػػاف اػػد فلبػػه  ػػ  من ػػا، 

ال سػػػ ، واعبػػارينٌن وال ػػػرس، ورد  وهانػػت  شػػ  رة زل سػػػ  ا  ػػذا ال اػػػت،  َػَقبسػػ  النػػ  
 ذا ن    زلطبي ، ؼباذا اي ر  ؿ مل؟ ااؿ:الطبي ، وااؿ:  ا
ّْ ٫ ْأنٌ ذت٢ دمٛع ٚإرا أنًٓا ٫ ْؼبع   }} ّْ ٫ ْأنٌ ذت٢ دمٛع ٚإرا أنًٓا ٫ ْؼبع ذمٔ قٛ {{ذمٔ قٛ

88
  

ومل يف   ي ا غًن اػاُض وا ػُد عينػه  ػيد  نمػ  مفػر، والقا ػب هػاف  ػيد  عمػر نعػدؿ 
ابولػػػٌن وا خػػػري  م ػػػد ابنبيػػػاد واؼبر ػػػلٌن،  فػػػث عػػػاـ ا القيفػػػاد، ومل أت ػػػه ايفػػػية وا ػػػدة ، 

،  قػػػاؿ: ن    ن ػػػنلقه بنػػػين مل نعمػػػ ، 9ت  ػػػيد  نمػػػ  مفػػػر ليأخػػػذ را بػػػه السػػػن ي ا ػػػندعا
 سػػأله: هيػػك مل   مػػ ؟ اػػاؿ: مل    ػػرض علػػب  ايفػػية وا ػػدة ا  ػػذت السػػنة!!، ؼبػػاذا؟ بنػػه هػػاف 

 مين م ومٌن م يف م ؿببة و  دة ورضبة و  قة وعطك و ناف، وظب  ا  يفرة الن  يق ؿ:
{{  ٫٫  ُٔ َٔ ٪ُُِٜٔ َٔ ٪ُِٜ  ِِ ِِٜأَذُذٝن ٘ٔ٭ٜٜ٭  ُٜٔرٖبُٜٔرٖب  َذٖت٢َذٖت٢  ٜأَذُذٝن ٘ٔٔمٝ ٘ٔ  ُٜٔرٗبُٜٔرٗب  ََاََا  ٔمٝ َٓٞفٔظ ٘ٔٔي َٓٞفٔظ {{  ٔي

1010
  

                                                           
  سند نضبد و ليان  سلم ع  الن ماف م  مشًن ق 7
 ورد ا زاد اؼب اد والبداية  م  هأًن 7
الرا   هاف ه   نة، وإىل ع ُد اري  هاف اب ر هذلش، وهاف اظب ا "اؼبيسانية"  قب  نف  دخ  اؼبسافد اإلواػاؼ هانػت   5

 د ة اؼبسود وي ط ت  يسانية هأف ي ط ت  يما     ال رع.ه  ملد أي  ف مرف  يقـ  خب
 الب اري و سلم ع  ننهنع هللا يضر ق 01
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  ا  ا عند  ذا اغبديث، وعمل ا مه،  الذي   ن  به لن سب   ن  به لغًني،  لػم يفػ  
 نػػاؾ  ػػ  ايفػػية وا ػػػدة ا البلػػد هل ػػا، ولػػػ  ر  يػػة مػػٌن إانػػٌن برػػػم ن ػػذوا   ػػاليم السػػػماد، 

 . ا  يد الر   وابنبياد و ش ا علن  دي الشري ة السملاد، اليت نر ن   اؼب

  اننصيسخ ثبنغشيمخ انصسيسخاننصيسخ ثبنغشيمخ انصسيسخ
 الشرط الأاٍل:

             النصيلة زغبفمػة واؼب عظػة اغبسػنة:  
 ػػاذا  قنيفػػب  ػػذت احملبػػة؟  قنيفػػب نف هػػ   سػػلم لػػ  رنل خطػػأ ا نخيػػه اؼبسػػلم ينصػػله ولفػػ  

  ف ن اـ ا خري ، بف النصيلة علن اؼبأل  يفيلة.مر ق ولٌن، و  يف
وإذا   ا ػػت النصػػيلة مػػٌن اؼبسػػلمٌن  ػػنف ف اؼبشػػاه  الػػيت نرا ػػا، ؼبػػاذا؟ بنػػه مل ي ػػد 
ن د  ينقب  النصيلة، والناس الذي  ينصل ف ىبا  ف نف يقػد  ا النصػيلة  ػ   ي قامػ  دبػا   

مػػد ع قبػػات، لفػػن م مل يف نػػ ا  فػػذا،  ػػيد  عمػػر خل ي ػػة اؼبسػػلمٌن ون ػػًن اؼبػػ  نٌن هػػاف يقػػ ؿ وب 
ؽبم: وور م مل ا ردا  ن دل إيل  عيػ ب ن سػب(( اي إخػ اٍل  ػ  يػرل ا  عيبػا  يقد ػه يل،  ػذلش 

 نعظم  دية ي دي ا يل، ؼباذا؟    ن  لان    ن سب،  ًنل  قدَل النصيلة  نا  دية.
علػػن اؼبنػػرب ذات يػػـ   يبػػٌن يل عيػػ ا بعمػػ   ي ػػا ونعاعب ػػا، ولػػذلش هػػاف عمػػر واا ػػا  

 قاؿ: ني ا النػاس اظب ػ ا واطي ػ ا،  قػاـ  ػلماف واػاؿ لػه:   ظبػح و  طاعػة،  قػاؿ لػه: ؼبػاذا؟ 
 قاؿ: ننت نعطيننا ه  وا د اػ ز  وننػت  لػبهنع هللا يضر ا ف اػ مٌن، وانظػر إىل الشػواعة ابدميػة الػيت 

ؿ لػه: نيػ  ا مػش؟  قػاؿ: عل م ا ؽبم خًن الربية،  قاؿ عمػر: نيػ  عبػد مل مػ  عمػر،  قػاـ،  قػا
عنػػد ا وفػػدت ا مػػش اصػػًنا   ربعػػت لػػش مأػػ ا،    ػػ ت الأػػ مٌن  ػػح م يفػػ ما ونطلنػػه،  قػػاؿ 

  يد   لماف: ا ف نسمح ونطيح!!.
 هان ا  ا ري  علػن  ػذا الػن ي، وهػان ا يق لػ ف: ووا خػذ علينػا ال  ػد  ػ  ر ػ ؿ مل 

 نف ننصان ه   سلم((
ورنينه يغ  ُّ ا اؼبي اف، و ػفت ومل نرػه، ن ػبلت  وعلن  بي  اؼبأاؿ: ل   ررت منافر

 ريفا  ا  ذا الغ ، بنػش رنيػت وخ ػت نف  نصػله، ون  مل ناػ : نف  فلمػه ن ػاـ اؼبشػرتي، 
 ولف  ا   له:  ساررة   يما مينش ومينه: اي  الف  ا    له خطأ: 



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 انزٌثخ يٍ سٌسح (72-70اآليبد )رفسري           ( 396 ) : ينبصل االسزخالف نهًؤينني                        26

                                                               
                                                     )واؼبط  ٌن. 

 ػػػال مػػػد نف ننصػػػان ولفػػػ  زلطريقػػػة اللطي ػػػة، زللػػػٌن واؼبػػػ دة والرضبػػػة ..  ننلػػػ ؿ هػػػ  
اجملنمح إىل ؿبا د، ولذلش ااؿ مل ا ال نصػر اؼب ػم م ػد الن ا ػد واحملبػة  اؼبساو  اؼب ف دة ا

 .              وال داد: 
نعطا  الطريقة السػديدة   ف  نػا إىل ننػه لػ  نردت نف أت ػر زؼب ػروؼ  و يفرة الن  

و  ، وم د ذلػش نو دؾ ون لػش،  ػ     قػ ؿ ب ػُد: وي سمح لش،  ال مد ونف أت ر ن سش ن
اي  الف اعم  هذا،  يق ؿ لش: احبث ع  ن سش نو  ، اي  الف  ووس  إمننػش،  يقػ ؿ: انظػر 

 :إلمننش وزوفنش ننت،  قاؿ 
َٓٞفٔظٜوو  اِبَذٞأاِبَذٞأ  }} َٓٞفٔظٜوؤب َِٓ  ٔب َُِٓث ِٔ  ُث َُ ِٔٔب َُ ..{{َتُعٍَٛتُعٍٛ  ٔب

11
  

 ية إف  اد مل.  ند ا يبدن ه       هبذت القيفية،  ننن ب اؼبشاه  اإل ال 

  رغيري ادلنكشرغيري ادلنكش
 :و اذا ع  الن ب ع  اؼبنفر؟ يق ؿ ن ًن ابنبياد واؼبر لٌن 

{{  ِٔ ََِٔ ِِ  َسٜأ٣َسٜأ٣  ََ ِٓٝه َِِٔ ِٓٝه ِٜٓهّشا  َٔ ِٜٓهّشاَُ َُ  ُٙ ِٝٚش َُٝغ ًٞ ُٜٙف ِٝٚش َُٝغ ًٞ ٙٔو  ٜف َٝٔذ ٙٔؤب َٝٔذ ِٕ  ٔب ِٕٜفإ٢ ِِ  ٜفإ٢ ِِٜي ِٛٔع  ٜي ِٛٔعَِٜظَت ٘ٔو  َِٜظَت ْٔ ًَٔظا ٘ٔوٜفٔب ْٔ ًَٔظا ِٕ  ٜفٔب ِٕٜفإ٢ ِِ  ٜفإ٢ ِِٜي ِٛٔع  ٜي ِٛٔعَِٜظَت   َِٜظَت

٘ٔو ًٞٔب ٘ٔوٜفٔبٜك ًٞٔب ٢ٕ  ٜأِكَعُفٜأِكَعُف  ََٚرٔيٜوََٚرٔيٜو  ٜفٔبٜك ٢ٕاإل٢مَيا {{  اإل٢مَيا
1212

  

 :ا ت  رل و سفت  ال يصوسان ذلش،  ماذا ن   ؟ ااؿ  ا د
ـُِش  }} ِْ ـُِشٝا ِْ ُّا  ٜأَماٜىٜأَماٜى  ٝا ُّاٜظأي ِٚ  ٜظأي ِٜٚأ َّاو  ٜأ َّاوََٞعًٝٛ ٍَ  ََٞعًٝٛ ٍَٜفٜكا ٌْ  ٜفٜكا ٌَْسُج ٍُ  َٜاَٜا: : َسُج ٍَُسُطٛ ُٙ  اهلٔلواهلٔلو  َسُطٛ ـُُش ِْ ُٜٙأ ـُُش ِْ َٕ  إ٢َراإ٢َرا  ٜأ َٕٜنا َّاو  ٜنا َّاوََٞعًٝٛ   ََٞعًٝٛ

َِٜت َِٜتٜأٜفَشٜأ َٕ  إ٢َراإ٢َرا  ٜأٜفَشٜأ َٕٜنا ُّا  ٜنا ُّاٜظأي َِٝف  ٜظأي َِٝفٜن ُٙ؟و  ٜن ـُُش ِْ ُٙ؟وٜأ ـُُش ِْ ٍَ  ٜأ ٍَٜقا ُٙ: : ٜقا َُٙتِرُحُض ِٚ  َتِرُحُض ِٜٚأ ُ٘  ٜأ َُٓع ُِ َُ٘ت َُٓع ُِ َٔ  َت ََٔٔ ٢ِو  َٔ ًٞ ٢ِوايع٥ ًٞ ٕٖ  ايع٥ ٕٖٜفإ٢   َرٔيٜوَرٔيٜو  ٜفإ٢

ُٙ ـُِش َُْٙ ـُِش َْ  }}
1313
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لػػ  رنينػػا ا الطريػػق رفػػال  يػػرل ن سػػه اػػ اي ، ويبسػػش مرفػػُ   ػػ يك وي ذيػػه،   ػػ  ننظػػر 
ونسفت؟! ل   فننا نف ف آشبٌن، لف    مد ونف نندخ ، ومبنػح  ػذا الظلػم  ػ  نن ػذ هػالـ 

 .رب ال اؼبٌن 
 ػاب يػرل ن سػه، ونمػ ت رفػ  هبػًن  رنينا اب ياد اليت ظ رت ا اجملنمػح اغبػديث،  ػأال  

ا السػػػػ ، ون ػػػػبان  ػػػػ يك البنيػػػػاف واغبرهػػػػة، وال لػػػػد وااػػػػك ا الشػػػػارع ويشػػػػنم نزت  اػػػػبان 
ابل اظ،     نسفت علن ذلش؟!  ،   مد نف ننلر ؾ، بف اؼب     ػ  الشػرطة اإلؽبيػة الػيت 

الشػرطة الػيت عينن ػا  عي ن ا رب الربية للملا ظة علن اب   ا اجملنم ػات اإل ػال ية، وليسػت
 الدولة وأت يش مناد ع  طل ، لف  كب  نعيننا  رل م يفنا.

  نػػػد ا ن  ػػػ  ذلػػػش،  ػػػ   ػػػ  نراد عمػػػ   ػػػبد ىبػػػاؼ، وفبػػػ  ىبػػػاؼ؟  ػػػ  اؼبسػػػلمٌن 
واؼبسػػلمات، ونعطػػيفم  أػػا  : َ ػػْ  هػػاف  ػػ  ز ػػ  اريػػ  يسػػنطيح نف يشػػرب  ػػيوارة ا  ػػارع 

اإل ػػال ية ا رػار ر يفػػاف؟   ن ػد، ؼبػػاذا؟ لػػيهنع هللا يضر  نو ا اؼب ا ػالت نو ا ني  فػػاف ا مػالد 
خ  ا   ػ  الشػرطة، لفػ  هػاف النػاس   يرتهػ ت ي  ػ  ذلػش، هػذلش  ػ  هػاف يسػنطيح ن ػد  نف 

 ي اههنع هللا يضر  ناة عالنية  ن اـ الناس؟  .
لفػػػ  نػػػرل ا ف ا ر يفػػػاف ؿبػػػالت ابهػػػ  وؿبػػػالت الشػػػرب   ن  ػػػة، والنػػػاس أتهػػػ  

ؼب ا ػػػػلة ويشػػػػرب السػػػػيوارة ويػػػػدخوس  عليػػػػش، بننػػػػا و شػػػػرب، وذبػػػػد  ػػػػ  يرهػػػػ  جبػػػػ ارؾ ا ا
 فا ػلنا، ونقػ ؿ: ون   ػايل و الػػه!! لفػ    ي فػد  ػبد  أػػ   ػذا ا اإل ػالـ،   ػب اإل ػػالـ 

 ، ولػػذلش اػػاؿكبػ  هلنػػا  سػػم ل ف علػػن احملا ظػػة علػػن الن ػػاليم الػػيت فػػاد  هبػػا نػػ  اإل ػػالـ 
: 
ٙٔ  َْٞفٔظَْٞٞفٔظٞ  َٚاي٤ٔزَٟٚاي٤ٔزٟ  }} َٝٔذ ٙٔٔب َٝٔذ ٕٖ  ٔب َُُش ٕٖٜيَتٞأ َُُش َُِعُشٚٔفوبٔٔب  ٜيَتٞأ َُِعُشٚٔفواٞي ٕٖ  اٞي ُٛ َٗ ِٓ َٕٖٜٚيَت ُٛ َٗ ِٓ ٢ٔ  َٜٚيَت ٢َٔع ِٜٓهش٢و  َع ُُ ِٜٓهش٢واٞي ُُ ِٚ  اٞي ِٜٚأ ٖٔ  ٜأ ُٝٛٔػٜه ٖٜٔي ُٝٛٔػٜه ُ٘  ٜي ُ٘اي٤ً ِٕ  اي٤ً ِٕٜأ   ٜأ

ِِ  َِٜبَعَثَِٜبَعَث ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ُ٘و  ٔعٜكاّبأعٜكاّبا  َع ِٓ ُ٘ؤَ ِٓ َٔ  ِٖ ُِٖث ُ٘  ُث َُ٘تِذُعَْٛ ًٜا  َتِذُعَْٛ ًٜاٜف ِِ  ُِٜظَتَحاُبُِٜظَتَحاُب  ٜف ِِٜيٝه {{  ٜيٝه
1414

  

 :و ذا  ا نرات ا ف    غالد ووزد وخال ات و شاه ، االت السيدة عا شة اهنع هللا يضر

                                                           
 نضبد ع   ذي ة م  اليماف قفا ح الرت ذي و سند  03
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ٍَ  َٜاَٜا  }} ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً ًٔٝو  اي٤ً ِٗ َْ ًٔٝوٜأ ِٗ َْ َٓا  ٜأ َٓاَٚٔفٝ َٕ؟  َٚٔفٝ ـٖأيُرٛ َٕ؟اي ـٖأيُرٛ ٍَ  اي ٍَٜقا ِِو" "   ::ٜقا ِِوََْع ََٗش  إ٢َراإ٢َرا  ََْع ََٗشٜظ {{  اٞيَخَبُثاٞيَخَبُث  ٜظ
1515

  

ف مل  ػػبلانه نو ػػن إىل  لػػش  ػػ  اؼبال فػػة نف اخسػػك مقريػػة هػػذا واػػد ورد ا اباػػر: ن
ي   ػا  وهذا،  قاؿ: اي رب، هيك و ي م  الف ال امد؟!  قاؿ: مػه  امػدنغ  إنػه مل ينم وػر وف ػه ا  

إٍل   لػػػش  ػػػ  ا  ػػػش نرم ػػػٌن نل  ػػػا  ػػػ   :ي  ػػػح مػػػ  نػػػ ف نو ػػػب إىلواػػػد ورد نف مل ....  اػػػط
اػاؿ: إرػم ! ااؿ: اي رب،    د اب رار،  مػا زؿ ابخيػار؟ ،خيار م، و نٌن نل  ا     رار م

 .16مل يغيفب ا لغيف ، وهان ا ي اهل رم ويشارم رم
ننػين ن ننػح عػ  الن ا ػ   ػح  ػ  د  نا  اب رغ اب ػر زؼب ػروؼ والن ػب عػ  اؼبنفػر،  ػ 

البلطوية،   نميح له، و  ن رتي  نه، و  ن زووسفه، و  ن  و ج    عندت هما ن ػر   ػيد  ر ػ ؿ 
يػػػب اب ػػػر زؼب ػػػروؼ والن ػػػب عػػػ  اؼبنفػػػر، ولفػػػ  لػػػيهنع هللا يضر هإخ اننػػػا .... مل   - ػػػال مػػػد نف كب 

 اؼبننط ٌن، والذي  ااؿ  ي م الن : – دا م مل 
{{  ًٜ ًَٖٜ َٕ   وٜٜوَٖ ُِّٛعٛ َٓ َُُت َٕ اٞي ُِّٛعٛ َٓ َُُت {{اٞي

1717
  

الػػذي  يريػػدوف نف يبسػػف ا زل صػػا، ويسػػ ا ا النػػاس،  ػػالن  مل يقػػ   ػػذا، ومل مل يقػػ  
   ػػػذا، ولفػػػ  اػػػاؿ:                                           زغبفمػػػة  النلػػ (052و

 ا الن  س، و  رح هبا القل ب، و   شممذ  ن ا.نو  ، واؼب عظة  ف ف   عظة  قب لةغ  قبل 

  إلبيخ انصالح ًإيزبء انضكبحإلبيخ انصالح ًإيزبء انضكبح
 الشرط الأالث والرامح:

 :          لنف ف  ياة اجملنم ات  ياة  طيبة: 
 م ومػٌن ميػن إاا ة الصالة  نق وسي الصلة مين م ومٌن مل، وإيناد ال هاة  ػنق ي الػروامط 

 ػاجملنمح ليصػلان وبنػاج لرعايػة مل، وعنايػة مل، و   يػق مل، وه الػة مل، إخ ارم    عبػاد مل، 
ونصػػػرة مل .. وهل ػػػا    نػػػأ  ن إ   اا ػػػة الصػػػالة واحملا ظػػػة علػػػن الصػػػالة ا وان ػػػا، وإخػػػراج 

                                                           
 فا ح الرت ذي و سند نا ي لب اؼب  لب ع  عا شة اهنع هللا يضر 02
 ام  نا الدنيا ا هناب واب ر زؼب روؼ والين ع  اؼبنفر( 02
  ليان  سلم ونا داود ع  عبد مل م   س  د ق 07
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البػه  سػد و   قػد  ال هاة،   ند ا ي رؼ ال قًن نف له نصي   ا  ا عند الغين  ل  يفػ ف ا
 و  غ  كب   ذا الغين، م  وبرص علن  اله ووبرص علن نر ه، بنه  يأخذ  ن ا نصيبه.

 يوػػ  نف ن مػػ  علػػن  ػػا يقػػ وسي الصػػلة ميننػػا ومػػٌن  يفػػرة مل، و ػػا يقػػ وسي الػػروامط ميننػػا 
 ومٌن      لنا فب  ي يش ف ميننا    خلق ملغ  خراج ال هاة اليت  ر  ا علينا مل.

  عبػخ اهلل ًسسٌنوعبػخ اهلل ًسسٌنو
وم د ذلش مبشب ا ه   رها نا وخ ط ا نا وه  ن  ر  حبس   ػا ن ػر   الشرط اػبا هنع هللا يضر:

ويطي  ف مل ور  له ا ني ن ر،  أي ن ػر ن ريػد          مه مل ور  له: 
     له   مد نف نرفح نو   للشػري ة، و ػا  طلبػه نن ػذت،  ػإذا مل نعػرؼ:                    

             ن  فه لل امل ون أله  اذا ن   ؟      ن     يما  إ  وي ر ب رب  النلػ (34و
 ، ون فب لل امل القيفية مصدؽ،  ال نخدعه ا هال ب بنين ن  اؼبسم ؿ.ال  ة 

ب  ػ   سػا   الطػالؽ، ؼبػاذا؟ بف  ػ   فأًن    ال لماد ا ف ػ و  ذرة  ون   ػن م ػ رػر 
ي رض  سألنه يفذب ويق ؿ:  ػ  ا ا رابػة عػامل واخػرج  ن ػا  ػامل!!  أنػت اي مػين اؼبسػم ؿ، 

 ون  ن فم علن  ا  ق ؿ،  ماذا ن   ؟ نق ؿ له: اذ   للونة ال ن ل.
وم يفػػ م ير ػػ  آخػػر يسػػأؿ زلنيامػػة عنػػه،  يػػأي إيل  السػػا    أ ػػأله:  ػػ  ننػػت  ػػا   

 ػػة؟  يقػػ ؿ:  ،  ػػأا ؿ لػػه:   مػػد ونف نظبػػح  نػػه  ااالػػه زليفػػبط، بف اغبفػػم ينبػػين علػػن ال اا
 نطػػ ؽ الفػػالـ، ونعػػرؼ هػػذلش نينػػه عنػػد النطػػق هبػػذا الفػػالـ،  قػػد كبنػػاج إىل النيػػة ا اغبفػػم 

 الشرعب.
 ػػػػال مػػػػد للمػػػػ  نٌن نف يطي ػػػػ ا مل، وي لمػػػػ ا ال لػػػػم الصػػػػليان ا ني ن ػػػػُر يريػػػػدوف نف 

 ل نه،     ذا  راـ نـ  ػالؿ؟  ػإذا مل نعػرؼ، نرفػح للسػادة ال لمػاد، واغبمػد يصن  نه نو ي 
هلل الػػبالد ن ػػبلت فبلػػػ دة زل لمػػاد، ولفػػػ   ػػ  ن ػػأؿ  ػػػن م؟ ال لمػػاد ن ػػػ  ال  ػػطية الػػػذي  
يدر ػػ ف ودر ػػ ا اؼبنػػا ي ابز ريػػة،   ػػذت ال  ػػطية اإل ػػال ية اػباليػػة  ػػ  اؼبػػذا   السيا ػػية 

 .دايف واغب مية، وإمبا الدي  لل
بٍل لػػ   ػػألت إنسػػا    نشػػددا   ػػأه ف اػػد  ػػددت  علػػن ن سػػب، نو لػػ   ػػألت إنسػػا   
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   نسػػا ال   ػػأه ف اػػد  ػػي ت  ن سػػب،  مػػ  ن ػػأؿ ؟ ال لمػػاد ن ػػ  ال  ػػطية، و ػػيد  عمػػر 
((     ػرل نف عنػدت خشػية هلل، وخػ ؼ  هاف يق ؿ: وو   سأؿ إ      رل ننه ىبشن مل 

طػػ   يلا ػػبه  ػػ  مل،   ػػذا  ػػ   سػػأ له بنػػه  ػػي  نيش دبػػا يػػرات  قػػا  و ػػ از  بنػػه ىبشػػن نف ىب 
 .   ت 

  سمحخ اهللسمحخ اهلل
لأل ػة اإل ػال ية  ػاذا يفػ ف لػه؟ ن ػياد     يبشب علن  ذا اؼبن ي الػذي ذهػرت مل 

 ػػػًنضب م ا الػػػدنيا  ػػػػ  الغػػػالد، و ػػػ  الػػػ زد، و ػػػػ           هأػػػًنة فػػػدا : 
 ا ب، و   ال مل  ا ظ ر  ن ا و ا مط ، وهب ل م و م ا الدنيا ا  يػاُة طيبػة، يقػ ؿ  ي ػا اؼب

  عػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػأنه:                                                           
الليػ  و ػ   ػراح البػاؿ، لػيهنع هللا يضر و يػاة طيبػة ي ػين را ػة البػاؿ،  ينػاـ اإلنسػاف ا آخػر  النل (57و

مينػػه ومػػٌن ن ػػُد عػػداوة، و  اػػدـ إ ػػادة ب ػػد، و    ػػ  فريبػػة  ػػح ن ػػد،  ينػػاـ  ػػراح البػػاؿ، 
 :ين  ت ويف يه ه   م نه اليت وبناف ا،  ماذا وبناج؟ هما ااؿ  يفرة الن   ومل 
{{  ِٔ ََِٔ ٘ٔو  ٔفٞٔفٞ  ََُعاٟف٢ََُعاٟف٢  ٜأِؿَبَحٜأِؿَبَح  ََ ْٔ ٘ٔوَبَذ ْٔ ّٓا  َبَذ َٔ ّٓاآ َٔ ٘ٔو  ٔفٞٔفٞ  آ ٘ٔؤطِشٔب َِٓذ  ٔطِشٔب َِٓذٔع ٘ٔو  ٝقُٛ ٝقُٛ   ُُٙٙٔع َٔ ِٛ ٘ٔوَٜ َٔ ِٛ َُا  َٜ ْٖ َُاٜفٜهٜأ ْٖ ُ٘  ٔذَٝضِ ٔذَٝضِ   ٜفٜهٜأ ُٜ٘ي   ٜي

َٝا ِْ َٝاايٗذ ِْ َٖا   ايٗذ ٢َ َٖا ٔبَرَزأف ٢َ {{ٔبَرَزأف
1818

  

 ػػػاذا يريػػػد اإلنسػػػاف  ػػػ  الػػػدنيا غػػػًن ذلػػػش؟! رزؽ غػػػُد مل أيت، و  نعػػػرؼ  ػػػ  نهػػػ ف 
،  لػم ننشػغ  مػه؟ إذا هػاف  ػ  اػد ر يل  ػذا اليػـ    ػ    ف د   يه نـ ناامػ  اػبػالق البػار  

: اؼبنف   يل زلرزؽ ا  ذا    اليـ                               الذارايت(27و. 
يػػر م اإلنسػػاف عنػػد اؼبػػ ت،  نأ يػػه  ال فػػة الرضبػػة  ػػ  اعبنػػة يقبيفػػ ف رو ػػه ويبشػػرونه 

و     ه  ػ  الصػلامة الفػراـ وابوليػاد والصػاغبٌن،  م يف  مل، ويسنقبله اغببي  اؼب نار 
ت،  يو    فانه رو ة    رايض اعبنة، وي نان لػه همػا اػاؿ اغببيػ  زز  ا ارب   ًنضبه مل 

    اعبنة ين ؿ  نه الروح والروباف إىل يـ  القيا ة.
وهب ػػػ  عملػػػه نػػػ را  ي نسػػػه ا اػػػربت،   وبػػػهنع هللا يضروس م  شػػػة، و  يشػػػ ر مغرمػػػة بف   ػػػه عملػػػه 

                                                           
 لدرداد ق لية ابولياد با ن يم وام   باف ع  نا ا 07
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 طػاير الصػلك،  يأخػذعنػد   الصاا الذي عمله ي نسه ا اربت، ويـ  القيا ة  ػًنضبه مل 
 هنامػػػػػه ميمينػػػػػه، وعنػػػػػد ا أيخػػػػػذ الفنػػػػػاب يطػػػػػًن  ػػػػػ   ػػػػػدة ال ػػػػػرح ويقػػػػػ ؿ ب ػػػػػ  اؼب اػػػػػك:

                                                )نق ؿ اؼبال فػة:  واغبااػة          
                                       )واغبااة. 

واا ػػػا  مذا ػػػه عنػػػد  ي انػػػه، إذا  عنػػػد اؼبيػػػ اف،  يوػػػد النػػػ  ال ػػػد ف   ػػػًنضبه مل 
 .رفلت ه ة  ي اف  سنا ه  ن ات وإ    ح  يه عند مل، برا   اعة اغببي  

اف، و  يشػػ ر جب ػػنم  ػػًنضبه مل عنػػد الصػػراط  يمػػر هػػالربؽ اػبػػاطك،  ػػال ربن  ػػه النػػًن 
ػػد للمػػ  نٌن الػػذي  ي  ػػ ف  وؽبيب ػػا و ػػرر ا، وإمبػػا يبػػر هػػالربؽ اػبػػاطك،  رضبػػة مل      ػػد و  رب 

 .هبذت الشروط لرب ال اؼبٌن 

  َؼيى اجلنخَؼيى اجلنخ
  و ذا وعد مل:                           ب  نمنح مه ابفسػاد ن يم  سوس

لػػق و  ػػا د ؽبػػا نشػػأهتا ا  ػػذا الطػػ ر، ون ػػيم زطػػين نػػ راٍل   نػػ ي  ػػح رب ال ػػ ة  ػػبلانه الػػيت زب 
 و  اىل، أيخذوف اإلانٌن  ح م يف ما.

                      :وابرػػػػػػػػػار  
                                                                                     
              وهل ػػا ذبػػري ا ؾبػػرل وا ػػد،  ػػال ىبػػنلط اللػػ: زػبمػػر، و  ىبػػنلط  حل(02و

ػرـ  بنػه يغيػ  ال قػ ، لفػ   اػبمر زل س ، واػبمر ا ا خرة غًن طبر الدنيا،   مػر الػدنيا ؿب 
 .طبر ا خرة  باح  نه   يف  مه الفرَل ال ناح 

رفنا  ن ا ي  ا  ااؿ:  ولفب يطممننا  نه   :      ل  ىب 
 :لي لمنا نننا خالدي   ي ا، ول  لبرج  ن ا نمدا  

{{  ٌَ ٌَُط٦ٔ ٍُ  ُط٦ٔ ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٌُ  ::  اي َٜٞأٝن ٌُٜأ َٜٞأٝن ٌُ  ٜأ ِٖ ٌُٜأ ِٖ ١ٖٔٓ؟  ٜأ ١ٖٔٓ؟اٞيَح ٍَ  اٞيَح ٍَٜقا ِِو" "   ::ٜقا ِِوََْع َٕو  ََْع َِٜؼَشُبٛ َٕوَٚ َِٜؼَشُبٛ َٚ  ٫َٚ٫َٚ  َٕ ََُٕٜبٛٝيٛ َٗا  َُٜبٛٝيٛ َٗأفٝ   ٔفٝ

َٕو  ٫َٚ٫َٚ ٖٛٝطٛ َٕوََٜتَغ ٖٛٝطٛ َٕو  ٫َٚ٫َٚ  ََٜتَغ ُُٛ َٖٓخ َٕوََٜت ُُٛ َٖٓخ َُا  ََٜت ْٖ َُاإ٢ ْٖ ُٕ  إ٢ َُٕٜٝهٛ ُِٔظٔوو  ٜنَشِػح٢ٜنَشِػح٢  ََٚسِػّراََٚسِػّرا  ُجَؼا٤ّوُجَؼا٤ّو  َرٔيٜوَرٔيٜو  َٜٝهٛ ُِٔظٔوواٞي   اٞي
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َٕ ُُٛ َٗ ًٞ ُٜ ََٕٚ ُُٛ َٗ ًٞ ُٜ َُٔٝذ  ايٖتِظٔبَٝحايٖتِظٔبَٝح  َٚ َُٔٝذَٚايٖتِر َُا  َٚايٖتِر َُاٜن َٕ  ٜن ُُٛ َٗ ًٞ َُٕت ُُٛ َٗ ًٞ ٖٜٓفَع  ُت ٖٜٓفَعاي {{  اي
1919

  

وإذا  ػػدث ىبػػرج عػػرؽ لػػه را لػػة طيبػػة هرا لػػة ...ز بف شبػػار اعبنػػة لػػيهنع هللا يضر ؽبػػا  يفػػالت 
و ػػ  ا  ،  فػػاف اؼبسػػش، و ػػذت الصػػ رة نرا ػػا لنػػا مل وكبػػ  ا الػػدنيا ا  يفػػرة النػػ  

عراػه هػاف را لنػه هرا لػة  .... عند ا ي رؽ -هما  يلدث لنا ا اعبنة إف  اد مل   -الدنيا 
 اؼبسش.

انػت  ػ  هبػار الصػاغبات  ػ  الصػلامة وه -وهاف يذ   ن يا   عنػد السػيدة نـ  ػليم 
هػػاف يقيػػ  عنػػد ا ا واػػت الظ ػػًنة، وذات يػػـ  ا ػػنيقظ   فػػد ا سبسػػش دبناديػػ    -اؼببػػارهٌن 

 وسبسان هبا ال رؽ و  صر ا ا زفافات،  قاؿ ؽبا:
ّٖ  َٜاَٜا  }} ّٖٝأ ٣ِو  ٝأ ِٝ ًٜ ٣ِوُط ِٝ ًٜ َٓٔعنَي؟و  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  ََٖزاََٖزا  ََاََا  ُط ـِ َٓٔعنَي؟وَت ـِ ُ٘  َعَشٝقٜووَعَشٝقٜوو  ََٖزاََٖزا: : ٜقاٜيِتٜقاٜيِت  َت ًٝ َُِْ٘حَع ًٝ َٓ  ٔفٞٔفٞ  َِْحَع َٓٔطٝٔب َٛ  اواؤطٝٔب ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ِٔ َِٔٔ َٔ  

َٝٔب َٝٔبٜأٞط ِّٝٔب  ٜأٞط ِّٝٔباي {{  اي
2020

  

عنػػد ا هبػػدوا طيبػػا  و فػػ ف را لنػػه غػػًن صبيلػػة  يفػػح  يػػه اطػػرات  ػػ  عػػرؽ  يفػػرة النػػ  
  نف ف را لنه زهي ة ليهنع هللا يضر ؽبا  أي .

 :وفادت رف   َػَقاؿَ 
ٍَ  َٜاَٜا  }} ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً ِٖٚجُت  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  اي٤ً ِٖٚجُتُص َٓٔتٞو  ُص َٓٔتٞواِب ِٕ  ٝأٔذٗبٝأٔذٗب  َٚإ٢َْٚٞٚإ٢ْٚٞ  اِب ِٕٜأ ٓٔٞ  ٜأ َٓ ُٓٔٞتٔعٝ َٓ ٤ِٕٞو  ُتٔعٝ ٤ِٕٞؤبَؼ ٍَ  ٔبَؼ ٍَٜفٜكا   ََاََا" "   ::ٜفٜكا

ِٓٔذٟ ِٓٔذٟٔع ِٔ  ٔع َِٔٔ ٤ِٕٞو  َٔ ٤ِٕٞوَػ ِٔ  َػ َِٜٔٚئه َٕ  إ٢َراإ٢َرا  َٜٚئه َٕٜنا ٍَ  ٜلّذاٜلّذا  ٜنا ٍَٜفَتَعا ٓٔٞ  ٜفَتَعا ٜٓٔٞفٔح٦ِ   َُٚعٛٔدَُٚعٛٔد  ايٖشٞأغ٢ايٖشٞأغ٢  َٚأطَع١َٔٚأطَع١ٔ  ٔبٜكاُسَٚس٠ٕٔبٜكاُسَٚس٠ٕ  ٜفٔح٦ِ

٠١َٜ  َػَحش٣وَػَحش٣و ٠١ََٜٚآ ٓٔٞ  َٚآ ِٝ َٓٔٞب ِٝ َٜٓو  َب ِٝ َٜٓوََٚب ِٝ ِٕ  ََٚب ِٕٜأ ١َٜٝ  ٜأٔجَٝفٜأٔجَٝف  ٜأ ١ََْٜٝأذ ٍَ  وو  اٞيَبأباٞيَبأب  َْأذ ٍَٜقا ُٙ: : ٜقا ُٜٙفٜأَتا   ايٖشٞأغ٢ايٖشٞأغ٢  َٚأطَع١َٔٚأطَع١ٔ  ٔبٜكاُسَٚس٠ٕٔبٜكاُسَٚس٠ٕ  ٜفٜأَتا

ٌَ  ووَػَحش٣َػَحش٣  ََٚعٛٔدََٚعٛٔد ٌَٜفَحَع ِٔ  اٞئعِشَماٞئعِشَم  َِٜظًُٝتَِٜظًُٝت  ٜفَحَع َِٔٔ َٔ  ٔ٘ ِٝ ٘ٔٔرَساَع ِٝ ََِتٜٮٔ   َذٖت٢َذٖت٢  ٔرَساَع ََِتٜٮٔ ا ٍَ  اٞيٜكاُسَٚس٠ٝواٞيٜكاُسَٚس٠ٝو  ا ٍَٜفٜكا   ُمِزوُمِزو:  :  ٜفٜكا

َُِش َُِشَٚٞأ َِٓتٜو  َٚٞأ َِٓتٜؤب ِٕ  ٜأَساَدِ ٜأَساَدِ   إ٢َراإ٢َرا  ٔب ِٕٜأ َٖٝب  ٜأ ٜٛ َٖٝبَت ٜٛ ِٕ  َت ِٕٜأ َُٔع  ٜأ َُٔعَتِغ َٖٝب  اٞيٜكاُسَٚس٠ٔاٞيٜكاُسَٚس٠ٔ  ٔفٞٔفٞ  اٞيُعَٛداٞيُعَٛد  ََٖزاََٖزا  َتِغ ٜٛ َٖٝبَٚت ٜٛ ٘ٔو  َٚت ٘ٔؤب ٍَ  ٔب ٍَٜقا : : ٜقا

َٖٝبِت  إ٢َراإ٢َرا  ٜفٜهاَِْتٜفٜهاَِْت ٜٛ َٖٝبِتَت ٜٛ ِٖ  َت َِٖػ ٌُ  َػ ِٖ ٌُٜأ ِٖ ١َٔٓ  ٜأ َُٔذٜ ١َٔٓاٞي َُٔذٜ ِّٝٔبو  َرٔيٜوَرٔيٜو  َسا٥َٔر١َٜسا٥َٔر١ٜ  اٞي ِّٝٔبواي ُٗٛا  اي ُٗٛاٜفُظ َِٝت  ٜفُظ َِٝتَب ٖٝٔبنَي   َب ٜٛ ُُ ٖٝٔبنَي اٞي ٜٛ ُُ {{اٞي
2121

  

 :  ب اعبنة  يف ف ن   اعبنة
                                                           

  سند نضبد والطرباٍل ع  فامر ق 05
 البي قب والطرباٍل ع  ننهنع هللا يضر ق 51
   وم الطرباٍل ع  نا  ريرة ق 50
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 .خل د  مال   ت  -

ـرػػو ب   -  .اب  مال  س

 .  ينب ل ف و  ينغ ط ف و  ينن م ف   -

 ين هل ف ا ه  ن  اؽبم. وإمبا علن رهبم    -
             ::  

 و ساه  اعبنة  يفرة يق ؿ  ي ا الن : 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ١ٖٔٓ  ٔفٞٔفٞ  إ٢ ١ٖٔٓاٞيَح َٖا  َُٜش٣َُٜش٣  ٝلَشٟفاٝلَشٟفا  اٞيَح ُٖٔش َٖاٜظا ُٖٔش ِٔ  ٜظا َِٔٔ َٗاو  َٔ ٔٓ َٗاوَبأط ٔٓ َٗا  َبأط ُٓ َٗاََٚبأط ُٓ ِٔ  ََٚبأط َِٔٔ َٖاو  َٔ ٖٔش٢ َٖاوٜظا ٖٔش٢ َٖا  ٜظا َٖاٜأَعٖذ ُ٘  ٜأَعٖذ ٤ً ُ٘اي ٤ً ِٔ  اي َُ ِٔٔي َُ   ٔي

َِ َِٜأٞطَع َّو  ٜأٞطَع ٤َٛعا َّواي ٤َٛعا َّو  َٜٚأٞفَؼ٢َٜٚأٞفَؼ٢  اي َّوايٖظ٬ ٢ٌ  ََٚؿ٢٤ًََٚؿ٢٤ً  ايٖظ٬ ِٝ ٤ً ٢ٌٔباي ِٝ ٤ً ٖٓاُغ  ٔباي ٖٓاُغَٚاي ّْ  َٚاي َٝا ّْْٔ َٝا ْٔ  }}
2222
  رواية نخرل: واو و 

{{  ِٔ َُ ِٔٔي َُ َّو  ََٕٕٜأ٫ٜأ٫  ٔي َّواٞيٜهًٜا َِ  اٞيٜهًٜا ََِٜٚأٞطَع َّو  َٜٚأٞطَع ٤َٛعا َّواي ٤َٛعا ٘ٔ  ََٚباَ ََٚباَ   اي ٤ً ٘ٔٔي ٤ً ُّا  ٔي ُّاٜقا٥ٔ ٖٓاُغ  ٜقا٥ٔ ٖٓاُغَٚاي ّْ  َٚاي َٝا ّْْٔ َٝا ْٔ  }}
2323

  

 : ذت  ساه  اعبنة اليت ف   ا لنا رب ال  ة 
وهػػػ   ػػػا ا اعبنػػػة ي ػػػرؼ  ػػػا ا ن ػػػهنع هللا يضر اإلنسػػػاف وأي يػػػه دبػػػا يريػػػد مػػػدوف نف ينلػػػرؾ   -

 .طل لسانه،  ليهنع هللا يضر  ناؾ  بد يننظر     

 ل  نردت الن اح  إف الشورة  نلػرؾ إىل نف أتي عنػدؾ وي نػ ؿ لػش ال ػرع   ا ػة،  -
 ػػإذا نردت نهػػ    ا ػػة نخػػرل،  ػػابوىل غػػًن الأانيػػة، هػػ  وا ػػدة ؽبػػا ط م ػػا وؽبػػا 

  ي  طػػػب لشػػػبد ا اعبنػػػة ط مػػػا  وا ػػػدا  لفػػػ   را لن ػػػا وؽبػػػا عظمن ػػػا بف مل 
 .ب الربية  نشامه، ه  وا د له خا ية خص ه هبا ر 

نريػػد نف نزور  ػػالف ا اعبنػػة، و ػػذا  ػػبد ا خػػاطري،  السػػرير الػػذي ن  فػػالهنع هللا يضر  -
 .عليه مدوف نف نا ؿ له  يما  ينلرؾ     لقاد ن سه وأيخذٍل إىل  ناؾ

 اعبنة  فذا   ربناج إىل نوا ر   ػب   ػرؼ  ػا ىبلػد ا ن ػهنع هللا يضر اإلنسػاف و فػرت، بف مل 
 .ر ا لنا وخد   ا لنا    

                                                           
  ليان ام  خ يبة و سند نضبد ع  نا  الش اب  ري ق 55
  سند نضبد ع  عبد مل م  عمرو ر ب مل عن ما 54
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  و انشضٌاٌو انشضٌاٌيمبيمب
    و ػػػػذا للوسػػػػم ػ و ػػػػاذا م ػػػػد ذلػػػػش؟                

     :م د  ذت اؼبنح هل ا ينولن رب ال  ة علي م  يق ؿ 
ٌَ  َٜاَٜا  }} ِٖ ٌَٜأ ِٖ ١ٖٔٓو  ٜأ ١ٖٔٓواٞيَح َٕ  اٞيَح َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ِٜٝو: : ٜف ِٜٝوٜيٖب َٓا  ٜيٖب َٓاَسٖب ِٜٜوو  َسٖب ِٜٜووََٚطِعَذ ٍُ  ََٚطِعَذ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌِ: : ٜف ٌَِٖ ِِوَسٔكَسٔك  َٖ ِِوُٝت َٕ  ُٝت َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ََا: : ٜف ََاَٚ َٚ  

َٓا َٓاٜي َٓا  َٜٚقِذَٜٚقِذ  َِْشَك٢وَِْشَك٢و  ٜياٜيا  ٜي َِٝت ٜٛ َٓاٜأِع َِٝت ٜٛ ِِ  ََاََا  ٜأِع ِِٜي ِٔ  ٜأَذّذاٜأَذّذا  ُتِعٔ ُتِعٔ   ٜي َِٔٔ ًٞٔكٜوو  َٔ ًٞٔكٜووَم ٍُ  َم َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َْا: : ٜف َْاٜأ ِِ  ٜأ ٛٔٝٝه ِِٝأِع ٛٔٝٝه ٌَ  ٝأِع ٌَٜأٞفَل ِٔ  ٜأٞفَل َِٔٔ َٔ  

ٟٗ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َرٔيٜووَرٔيٜوو َٟٜٗٚأ ٤ِٕٞ  َٜٚأ ٤َِٕٞػ ٌُ  َػ ٌُٜأٞفَل ِٔ  ٜأٞفَل َِٔٔ ٍُ  َرٔيٜووَرٔيٜوو  َٔ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌٗ: : ٜف ٌٗٝأٔذ ِِ  ٝأٔذ ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ْٔٞ  َع َٛا َٛأْٞس٢ِك   ًٜاًٜافٜٜف  س٢ِك

ِِ  ٜأِطَخٝ ٜأِطَخٝ  ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ُٙ  َع َُٙبِعَذ {{  ٜأَبّذاٜأَبّذا  َبِعَذ
2424
  

  يلصل ف  نا علن:
                       : 

 :ف    القرآف  ي ما اف ا ينإذا   اا
 . الح الدنيا -

 .و  ادة ا خرة  -

 وفالد اب  اف.  -

 الغمـ  ....وذ اب اؽبمـ  و   -

 ا نرتؾ هالـ الرضب  و  ن م  مه؟!!. لماذ
نف ي  ق نػػػا ا ديننػػػا، ونف ي ل منػػػا ر ػػػد ، ونف هب لنػػػا عػػػا لٌن زلقػػػرآف،  نسػػػأؿ مل 

النسػػليم   نب ػػٌن لسػػنة النػػ  ال ػػد ف،  ػػ  قٌن ا طاعػػة مل ا هػػ  واػػُت وآف، ونف يرزانػػا 
ػػرج  ػػ  ن   ػػنا غبيفػػر ه، واؼبراابػػة ؼبقػػاـ ع وس ػػه، وهب لنػػا إخػػ ة   نػػآل ٌن  نفػػا   ٌن  نػػ ادي ، وىب 

 و دور  اب غاف واب ساد واب قاد إلخ اننا اؼبسلمٌن ولل لق نصب ٌن
ِٓ ِٓٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطً     ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطً

                                                           
 لب اري و سلم ع  نا   يد اػبدري قا 53
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  11ينبصل أىم انسبثميخينبصل أىم انسبثميخ: : 2277
dddddddddddddddd 

  ػهَ أيخ اننيب زلًذػهَ أيخ اننيب زلًذفضم اهلل فضم اهلل 
 ػػ  نف ننبيػػاد مل  ،ن ػػة اغببيػػ  اؼب نػػار   نسػػنطيح  ػػدت و  عػػدت نعلػػ   مل  يْفػػ

ينمػين نف  غ يفػ   ػذت اب ػة لناػدار رب ال ػ ة ويػر  نور له السامقٌن هاف    يطلح  ػن م علػ
 !. ح ننه ن   ر  ،    ن راد  ذت اب ة ايف ف  رد  

 :نبينا ن يف  الصالة ونمت السالـ نيه وعلالفليم عل نو   صبلن م  يد     
ُٖا  }} ُٖاٜي ٍَ  ٜي ٍَََْض َِٛسا٠ٔ  ََْض َِٛسا٠ٔٔبايٖت َٖاو  ٔبايٖت َٖاوٜقَشٜأ ََٛجَذ  ٜقَشٜأ ََٛجَذٜف َٗا  ٜف َٗأفٝ ٙٔ  ٔرٞنَشٔرٞنَش  ٔفٝ َٖٙٔٔز ١َٖٔو  َٖٔز ١َٖٔواٝ٭ ٍَ  اٝ٭ ٍََٜٚقا   إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا  ""  ::َٜٚقا

َٛاح٢  ٔفٞٔفٞ  ٜأٔجُذٜأٔجُذ َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ ُِ  ٝأ ُُِٖ ُٖ  َٕ َٕاٯٔمُشٚ َٕو  اٯٔمُشٚ َٕوايٖظأبٝكٛ َٗا  ايٖظأبٝكٛ ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ ٍَ  ٝأ ٍَٜقا ًٜٞو: : ٜقا ًٜٞؤت ١َٖٝ  ٔت ١َٖٝٝأ ََُذ  ٝأ ََُذٜأِذ   ٜأِذ

ٍَ ٍَٜقا ْٚٞ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا ْٚٞإ٢ َٛاح٢  ٔفٞٔفٞ  ٜأٔجُذٜأٔجُذ  إ٢ َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ ُِ  ٝأ ُُِٖ ُٖ  َٕ َٕايٖؼأفُعٛ َُِؼٝفُٛع  ايٖؼأفُعٛ َُِؼٝفُٛعاٞي ِِو  اٞي ُٗ ِِوٜي ُٗ َٗا  ٜي ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ   ٝأ

ٍَ ٍَٜقا ًٜٞو: : ٜقا ًٜٞؤت ١َٖٝ  ٔت ١َٖٝٝأ ََُذ  ٝأ ََُذٜأِذ ٍَ  ٜأِذ ٍَٜقا ْٚٞ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا ْٚٞإ٢ َٛاح٢  ٔفٞٔفٞ  ٜأٔجُذٜأٔجُذ  إ٢ َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ ُِ  ٝأ ُُِٖ ُٖ  َٕ ُُِظَتٔحُٝبٛ َٕاٞي ُُِظَتٔحُٝبٛ   اٞي

ُُِظَتَحاُب ُُِظَتَحاُبَٚاٞي ِِو  َٚاٞي ُٗ ِِوٜي ُٗ َٗا  ٜي ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ ٍَ  ٝأ ٍَٜقا ًٜٞو: : ٜقا ًٜٞؤت ١َٖٝ  ٔت ١َٖٝٝأ ََُذ  ٝأ ََُذٜأِذ ٍَ  ٜأِذ ٍَٜقا   ٔفٞٔفٞ  ٜأٔجُذٜأٔجُذ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا

َٛاح٢ َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ ِِ  ٝأ ُٗ َْأجًٝٝ ِِٜأ ُٗ َْأجًٝٝ ِِ  ٔفٞٔفٞ  ٜأ ٖٔ ُِِؿُذٚس٢ ٖٔ ُ٘  ُؿُذٚس٢ َُٜ٘ٞكَش٤َُْٚ ّٖٔشاو  َٜٞكَش٤َُْٚ ّٖٔشاوٜظا َٗا  ٜظا ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ ٍَ  ٝأ ٍَٜقا ًٜٞو: : ٜقا ًٜٞؤت ١َٖٝ  ٔت ١َٖٝٝأ   ٝأ

ََُذ ََُذٜأِذ ٍَ  ٜأِذ ٍَٜقا َٛاح٢  ٔفٞٔفٞ  ذُُذٜأٔجٜأٔج  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ َٕ  ٝأ ََٕٜٞأٝنًٝٛ ٤َِٞو  َٜٞأٝنًٝٛ ٤َِٞواٞيٜف َٗا  اٞيٜف ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ ٍَ  ٝأ ٍَٜقا ًٜٞو: : ٜقا ًٜٞؤت   ٔت

١َٖٝ ١َٖٝٝأ ََُذ  ٝأ ََُذٜأِذ ٍَ  ٜأِذ ٍَٜقا َٛاح٢  ٔفٞٔفٞ  ٜأٔجُذٜأٔجُذ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ َٕ  ٝأ ًٛٝ ََِٕٜحَع ًٛٝ ـَٖذٜق١ٜ  َِٜحَع ـَٖذٜق١ٜاي ِِ  ٔفٞٔفٞ  اي ٢ٗ ْٔٛٝٛ ُِِب ٢ٗ ْٔٛٝٛ   ُب

َٕ ُِٝ٪َجُشٚ َٕٜف ُِٝ٪َجُشٚ َٗاو  ٜف ِٝ ًٜ َٗاوَع ِٝ ًٜ َٗا  َع ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ ٍَ  ٝأ ٍَٜقا ًٜٞو: : ٜقا ًٜٞؤت ١َٖٝ  ٔت ١َٖٝٝأ ََُذ  ٝأ ََُذٜأِذ ٍَ  ٜأِذ ٍَٜقا   ٔفٞٔفٞ  ٜأٔجُذٜأٔجُذ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا

َٛاح٢ َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ ِٖ  إ٢َراإ٢َرا  ٝأ َِٖٖ َٖ  ِِ ُٖ ِِٜأَذُذ ُٖ ١َٕٓ  ٜأَذُذ ١َٕٓٔبَرَظ ِِ  ٔبَرَظ ًٜ ِِٜف ًٜ َٗا  ٜف ًٞ َُ َٗاَِٜع ًٞ َُ ُ٘  ٝنٔتَبِتٝنٔتَبِت  َِٜع ُٜ٘ي ١َٟٓ  ٜي ١ََٟٓذَظ ِٕ  َٚأذَذ٠ٟوَٚأذَذ٠ٟو  َذَظ َِٕٚإ٢ َٗا  َٚإ٢ ًٜ ُٔ َٗاَع ًٜ ُٔ   َع

ُ٘  ٝنٔتَبِتٝنٔتَبِت ُٜ٘ي َٓإ و  َعِؼَشَعِؼَش  ٜي َٓإ وَذَظ َٗا  َذَظ ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ ٍَ  ٝأ ٍَٜقا ًٜٞو: : ٜقا ًٜٞؤت َٖ  ٔت َٖٝأ ََُذ  ١ٝٝ١ٝأ ََُذٜأِذ ٍَ  ٜأِذ ٍَٜقا   ٜأٔجُذٜأٔجُذ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا

َٛاح٢  ٔفٞٔفٞ َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ ِٖ  إ٢َراإ٢َرا  ٝأ َِٖٖ َٖ  ِِ ُٖ ِِٜأَذُذ ُٖ ١ٕ٦َٚٝ  ٜأَذُذ ١ٕ٦َٚٝٔبَظ ِِ  ٔبَظ ِِٜي َٗا  ٜي ًٞ َُ َٗاَِٜع ًٞ َُ ِِ  َِٜع ِِٜي ٘ٔ  ُتٞهَتِبُتٞهَتِب  ٜي ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ َٗاو  َذٖت٢َذٖت٢  َع ًٜ َُ َٗاوَِٜع ًٜ َُ ِٕ  َِٜع ِٕٜفإ٢   ٜفإ٢

َٗا ًٜ ُٔ َٗاَع ًٜ ُٔ ٘ٔ  ٝنٔتَبِتٝنٔتَبِت  َع ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ١ٟ٦َٚٝ  َع ١ٟ٦ََٚٝط َٗا  َٚأذَذ٠ٟوَٚأذَذ٠ٟو  َط ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ ٍَ  ٝأ ٍَٜقا ًٜٞو: : ٜقا ًٜٞؤت ١َٖٝ  ٔت ١َٖٝٝأ ََُذ  ٝأ ََُذٜأِذ ٍَ  ٜأِذ ٍَٜقا   َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا
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َٛاح٢  ٔفٞٔفٞ  ٜأٔجُذٜأٔجُذ  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ َٛاح٢اٜ٭ٞي ١َٟٖ  اٜ٭ٞي ١َٟٖٝأ َٕ  ٝأ ِٛ َُِٕٜ٪َت ِٛ َِ  ُِٜ٪َت ًٞ َِاٞئع ًٞ ٍَ  اٞئع ٖٚ ٍَاٜ٭ ٖٚ َٕ  َٚاٯٔمَشوَٚاٯٔمَشو  اٜ٭ ًٛٝ َٝٞكُت َٕٜف ًٛٝ َٝٞكُت َٕ  ٜف َٕٝقُشٚ َُٔظَٝح  ايٖل٬ٜي١ٔايٖل٬ٜي١ٔ  ٝقُشٚ َُٔظَٝحاٞي   اٞي

ٍَو ٍَوايٖذٖجا َٗا  ايٖذٖجا ًٞ َٗاٜفاِجَع ًٞ َٖٔتٞو  ٜفاِجَع َٖٔتٞوٝأ ٍَ  ٝأ ٍَٜقا ًٜٞو: : ٜقا ًٜٞؤت ١َٖٝ  ٔت ١َٖٝٝأ ََُذ  ٝأ ََُذٜأِذ ٍَ  ٜأِذ ٍَٜقا ٓٔ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقا ًٞ ٓٔاِجَع ًٞ ِٔ  ٞٞاِجَع َِٔٔ َٔ  ١َٖٔ ١َٖٔٝأ ََُذ   ٝأ ََُذ ٜأِذ {{ٜأِذ
22

  

 ؼب   ذا اي رب؟ :يق ؿ غهلما رني  يفال
 !ضبدنب ة  : يق ؿ

 !ضبدنب ة  : يق ؿ ؼب   ذا اي رب؟ :خر  يق ؿال يف  ا  لوير 
بنػش خصصػت ؽبػم  غضبػدنه   ذت ال يفا   ااؿ اي رب اف لين    ن ة   لوم د نف رن

  ذا ال يف  ال ظيم والفـر ال ميم.
خػػر آ أنػػا ا بننػا م  ، ا  ػذت ابلػػ اح الن رانيػػة نرػم ا خػػروف ابولػػ ف هػاف نوؿ  ػػا اػػرنت

 :ذهر ا رب الربية  بينا  ر ا للليفرة احملمدية عند ا ااؿ له ةخرية ؽبا علوا  ،اب م
ُُٖذو  َٜاَٜا  َذٔبٝٔبَٞذٔبٝٔبٞ  َٜاَٜا  }} ُُٖذوََُر ًُٞت  ََُر ًُٞتٝق ِٜٝو: : ٝق ِٜٝوٜيٖب ٍَ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا  ٜيٖب ٍَٜقا ٌِ: : ٜقا ٌَِٖ ُٖٜو  َٖ ُٖٜوٜل ِٕ  ٜل ِٕٜأ ًُٞتٜو  ٜأ ًُٞتٜوَجَع ٖٓٔب  آٔمَشآٔمَش  َجَع ٖٓٔباي   ٝٚنَيوٝٚنَيواي

ًُٞت ًُٞتٝق ٍَ  ٫و٫و  َسٚبَسٚب  َٜاَٜا: : ٝق ٍَٜقا ٌِ  َذٔبٝٔبٞوَذٔبٝٔبٞو  َٜاَٜا: : ٜقا َٗ ٌِٜف َٗ ِٖ  ٜف ِٖٜل ََٖتٜو  ٜل ََٖتٜوٝأ ِٕ  ٝأ ِٕٜأ ِِ  ٜأ ُٗ ًُٞت َِِجَع ُٗ ًُٞت ٢ِو  آٔمَشآٔمَش  َجَع ََ ٢ِواٝ٭ ََ ًُٞت  اٝ٭ ًُٞتٝق   َسٚبَسٚب  َٜاَٜا: : ٝق

ٍَ  ٫و٫و ٍَٜقا ًِٔغ: : ٜقا ًِٔغٜأِب ََٖتٜو  ٜأِب ََٖتٜوٝأ ٓٚٞ  ٝأ َٓٚٞع َّو  َع َّوايٖظ٬ ِِ  ايٖظ٬ ُٖ َِِٜٚأِمٔبِش ُٖ ِٕ  َٜٚأِمٔبِش ِٕٜأ ِِ  ٜأ ُٗ ًُٞت َِِجَع ُٗ ًُٞت ٢ِ  آٔمَشآٔمَش  َجَع ََ ٢ِاٝ٭ ََ َِ  ٜ٭ٞفَلَحٜ٭ٞفَلَح  اٝ٭ ََ َِاٝ٭ ََ   اٝ٭

ِِو ُٖ َِٓذ ِِؤع ُٖ َِٓذ ِِ  ٫٫ََٚٚ  ٔع ُٗ ِِٜأٞفَلُر ُٗ َِٓذ  ٜأٞفَلُر َِٓذٔع ٢ِ  ٔع ََ ٢ِاٝ٭ ََ {{  اٝ٭
33

  

ا  عا  ػػٌنخر  ػػرد ا القبػػ ر يلبػػث  ي ػػا نرم ػػ ػػآ ،يطػػ ؿ  فػػأ م ا القبػػ ر  هػػذلش  -
 . قـ  القيا ة   

  ،  قػػدن ػػد غػػًن  نا سػػاو  ناب ػػم السػػامقة و  يطلػػح علػػ   سػػاو  نعلػػ كبػػ  اطل نػػا -
م  ػػ  ن ػػاف و ػػن  ،بذ   ػػن م  ػػ  َهػػ ،عر نػػا  ػػا  ػػدث  ػػ  ن ػػم ابنبيػػاد واؼبر ػػلٌن

 ! ا   لنا؟ للًن م د  لف      يأي  ،ننبياد مل ور له لوآذ

 .... ،إ  السنار الغ ار  ن  يبق
 .ووعد  ذت اب ة زلسرت

                                                           
 د    النب ة با ن يم، وام  عساهر ع  نا  ريرة ق 5
 اريخ د شق  م  عساهر، واريخ مغداد لل طي  البغدادي ع  ننهنع هللا يضر ق 4
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  األًنيخ ًانسبثميخاألًنيخ ًانسبثميخ
الذريػػة  ن؟ ابولػػ ف ا يػػـ  اؼبيأػػاؽ ابوؿ عنػػد ا نخػػذ ال  ػػد علػػٌنوهيػػك يف نػػ ا ابولػػ

 :احملمديػػػة ةالصػػػك ابوؿ ا   اف ػػػة رب الربيػػػة اب ػػػ فػػػاف  ،ا رو انيػػػة ن رانيػػػةوهػػػان ا  ػػػ     
                                                                          

                 ابعراؼ(075و. 
 ، بقنا م ا الػردو  ،ب م ا    د  يفرة اؼب ب د بقنا ه  ا ،نل  ابول ف السامق ف 

 ػػلاب النػػ ر نهنػػا  ػػاداٌن ا ال  ػػد ابزيل بننػػا و  ،ن ػػة اغببيػػ   (مَػلَػػن: وأوؿ  ػػ  اػػاؿ ػػ
   قد ااؿ  ،وؿابوؿ ا  يفرة اب
ِِ ٔفٞ اٞيَبِعٔث  }} ُٖ َٚآٔمَش ًٞل٢  ٝٚنَي ٔفٞ اٞيَخ ٖٓٔب ٍَ اي ٖٚ ُِٓت ٜأ ِِ ٔفٞ اٞيَبِعٔثٝن ُٖ َٚآٔمَش ًٞل٢  ٝٚنَي ٔفٞ اٞيَخ ٖٓٔب ٍَ اي ٖٚ ُِٓت ٜأ {{  ٝن

44
  

 :خرآوا  ديث 
ٝٚنَي  ذََذِِٓٓإ٢ْٚٞ ٔعإ٢ْٚٞ ٔع  }} ٖٓٔب ُِ اي ٘ٔ ٜيَخاَت ٤ً ٝٚنَياي ٖٓٔب ُِ اي ٘ٔ ٜيَخاَت ٤ً ٘ٔ ايٖظ٬اي ِٝ ًٜ َّ َع ٕٖ آَد َٚإ٢ ٘ٔ ايٖظ٬و  ِٝ ًٜ َّ َع ٕٖ آَد َٚإ٢ ٘ٔو  َٓٔت ٍْ ٔفٞ ٔطٝ َِٓحٔذ ُُ ّ٘ٔ ٜي َٓٔت ٍْ ٔفٞ ٔطٝ َِٓحٔذ ُُ {{  ّ ٜي

55
  

  هػػػػػاف آدـ طين ػػػػػا، وهػػػػػاف اغببيػػػػػ  همػػػػػا اػػػػػاؿ مل:                             
        وضبلػػػػػة ال ػػػػػرش وصبيػػػػػح ابنبيػػػػػاد  ٌنابػػػػػ  اؼبال فػػػػػة اؼبقػػػػػرمٌن والفػػػػػرومي (ال خػػػػػرؼ70و
 .وؿ و م ا الرت ي     م دت    اب ،السامق ا عبادة رمه   الن فاف ،  واؼبر لٌن

والػرد  ،ا  شػا دة صبػاؿ الفػرَل اػبػالؽ ، لنا ابولية والسػامقية ا يػـ  ال  ػد واؼبيأػاؽ
 نمل ون ػم مل علػ    نف   ذت اؼبي ة اإلؽبية و ػب  ػ   يفػ  مل وإهػراـ ة يفرة ابل  ي نعل
 . ة  بيبه و صط اتن

وابرواح هانػت  ،لفػ  هػاف  نػاؾ عقػ  نػ راٍل  قػط ،مل يف   ناؾ عق  لن فػر نو نػدمر
ػ وهػاف  يفػ  مل  ،لػم يفػ   نػاؾ نفسػاد و  ن ػباح  ،ؾبردة ولنػا هبػذا  قػاـ  ،اعلينػا عظيم 

 .السامقية
نبينػػا  نا ظ ػػر آدـ علػػ  م ػػد ذلػػش هػػاف لنػػا السػػامقية ا الذريػػة عنػػد ا و ػػ  ا مل

                                                           
 يٌن للطرباٍل ونا ن يم ع  نا  ريرة ق سند الشا  3
  سند نضبد وام   باف ع  ال رزض م   ارية ق 2



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 انزٌثخ يٍ سٌسح (011اآليخ )رفسري                       ( 419 ) : ينبصل أىم انسبثميخ                                     27

ا هبػػا نخر ػا واخنص ػولنػا السػػامقية ا اؼبنػازؿ ال ليػة الػيت ادو ،  يفػ  الصػالة ونمت النسػليمنوعليػه 
و  نهػ ف فػا را  لػ   -عطاد مل لأل م السامقة قبد عطػاد   ن ند ا نطلح عل  ،رب الربية 
 : أاؿ ،ييفا ب عطاد ابنبياد -الت ننه 
                                                         النساد30و) 
 :خرآ أاؿ 

                                                             
      البقرة034و) 

 .ب درفة ابنبياد ا  قاـ الش ادة أ بلنا ا درفة  يفا 
خػر ال  ػاف آلنػا  ػح نننػا ا    ػ  ابنبيػاد ويقػ ؿٍلهػاف يقػ ؿ إخػ ا   يد  ر ػ ؿ مل 

 :وانهنوليهنع هللا يضر ا عصرت و 
ْٚٞ  َٚٔدِدُ َٚٔدِدُ   }} ْٜٚٞأ َٛأْٞو  ٜئكُٝتٜئكُٝت  ٜأ َٛأْٞوإ٢ِم ٍَ  إ٢ِم ٍَٜفٜكا ٞٚ  ٜأِؿَراُبٜأِؿَراُب  ٜفٜكا ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب َِٝع: :   اي َٜٚي َِٝعٜأ َٜٚي ُٔ  ٜأ َُِْٔر َْٜو؟  َِْر َٛا َْٜو؟إ٢ِم َٛا ٍَ  إ٢ِم ٍَٜقا : : ٜقا

ِِ ُِْت ِِٜأ ُِْت ِٔ  ٔبٞؤبٞوٜأِؿَراٜأِؿَرا  ٜأ َِٜٔٚئه ْٔٞ  َٜٚئه َٛا ْٔٞإ٢ِم َٛا َٔ  إ٢ِم َٔاي٤ٔزٜ ُٓٛا  اي٤ٔزٜ ََ ُٓٛاآ ََ ِِ  ٔبٞٔبٞ  آ َِِٜٚي ْٔٞ  َٜٚي ِٚ ََْٜٔٞش ِٚ {{  ََٜش
66

  

 :إخ اٍل :يق ؿ نه نالشا د  نا 
  ِههٓ ِثٍٕههب اشههزبق اٌحج١ههت ٌهه ارٕبِههٓ ِثٍٕههب اشههزبق اٌحج١ههت ٌهه ارٕب

  

  ٔهههههب ثمهههههٛي فهههههرا ٔهههههب ثمهههههٛي فهههههرا آآ٠ر٠ر  ٝٝٚرّٕهههههٚرّٕههههه

  إٌبفههههههرْٚ ٌد٠ٕههههههٗإٌبفههههههرْٚ ٌد٠ٕههههههٗٚٚخٛأههههههٗ خٛأههههههٗ إإ  

  

  حضهههههرح اٌفزهههههب حضهههههرح اٌفزهههههب ثثٚاٌّرشههههدْٚ ٚاٌّرشههههدْٚ 

  ػح نننػا مل ن مػ  عمػال   ، ا السامقٌن نصب ٌن مربهة  يد ابولػٌنبا ب هبنكب   ذت ر بة   
 .هراـ     بي  مل إو  ،ولفنه إن اـ    مل ، ذت الدرفة ي  لنا إىل
 :ن اـ ليهنع هللا يضر  قام  عم  م    يف      يفرة ال ظيم واإل

لػ  يسػ  نا ال اػت  ػ  لػ   ا َخػري  اليت  بقنا  ي ا سبق ت الال  نرد  نف كبصب ؾب
 ..... يـ  الدي  إىلسنا نا ا ؾبالأعمار  ولبننطاؿ مل ا 

 علينا.  يف  مل لن رؼلف  سخذ  ذرات 
                                                           

  سند نضبد ع  ننهنع هللا يضر ق 2
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  أيخ احلسبة ثبنفضمأيخ احلسبة ثبنفضم
 :نل  هما ااؿ  يفرة الن   

{{  ُٔ َُِْٔر َٕو  َِْر َٕواٯٔمُشٚ َٕ  اٯٔمُشٚ ٖٚٝيٛ َٕاٜ٭ ٖٚٝيٛ َّ  اٜ٭ ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ   ١ََٔ َٝا ١ََٔ اٞئك َٝا {{اٞئك
77

  

 ،ا نف يبػػدن اغبسػػاب  ػػ  مدايػػة اب ػػمو قنيفػػب عق لنػػا صبي  ػػ ،خػػر اب ػػمآاؼب ػػروض نننػػا 
 .نوؿ    وبا   كب ذهر نف  مل لف و  ،ن ح و فذادـ و يث وإدريهنع هللا يضر و آ

 نلػ  يطلػح علػ  ،و سامنا  سػاب خػاص ،نل  ابول ف ا اغبساب اب  صبيح اب م 
نف   ظػػم اب ػػة لػػ   لونر  ،ف ػػ   سػػامنا ميننػػا ومينػػه بف مل  غنا ن ػػد  ػػ  السػػامقٌنو  سػػا

 ػ ف  ػ  القبػ ر إىل القصػ ر   ظم ػم يق  لف   ،إىل  ي اف ايذ ب    يذ ب ا إىل نرض اؼب اك ول
 .ا فنة الن يم

ف   سػلماؼبوكبػ   ،الفػرَل للو ػالد الػذي  يق لػ ف كبػ  ن ػة النػ  و ذا  ػر هشػ ه اؼبػ ىل
والي ػػ د واب ريفػػاف  لونهأػػر اػبػػًنات للنصػػار ؟!! لمػػاذا امػػنال  مل زب ػػراض وال قػػر وهػػذا 

 .ا الدنيا    الصامري   يدره ف نف مل يريد نف هب لنا    دو  !!ون   نوروز
   و ػػ  د الصػػامروف اػػاؿ  ػػي م مل   ػػاىل                                

 ؿَبْم    ػػا  َػَ َفػَدت   عنػػد ن ػد ابنصػػار اولػػذا  يفػرة النػ  هػػاف  ا ػر   ،لػيهنع هللا يضر ؽبػػم  سػاب (ال  ػر01و
يي   َوَله   د ةس   س ْ  َ وس    : قاؿ له م ناغْب    س َ  هبَسد   َ ا  س

{{  ٢ُٖ ٢ُٖاٞيُر َْ  اٞيُر َْٔن ِٔ  ٔن َِٔٔ َِو  َذٚشَذٚش  َٔ ٖٓ َٗ َِوَج ٖٓ َٗ َٞ  َج ٖٔ ََٚٞ ٖٔ ـُٔٝب  َٚ ـُٔٝبَْ َْ  ٢ٔ َٔ ٪ُُِ ٢ٔاٞي َٔ ٪ُُِ َٔ  اٞي ََٔٔ ٖٓاس٢  َٔ ٖٓاس٢اي {{  اي
88

  

ويبن ػد  ، ػرا ض مل  نا علػ  ذا نصيبه     ر ف نم  اداـ ؿبا ظ ػ ن ي  حبمنذا إ
، أت يػػين اغبمػػن ولفػػين   ن ػػلب الػػب ض: يقػػ ؿ بنػػه اػػد ،عن ػػا مل  نعػػ  اؼب ا ػػب الػػيت رػػ

و  عػػذر لػػرتؾ  ،و  عػػذر لػػرتؾ ال هػػاة ،  عػػذر لػػرتؾ الصػػالة   ػػ  نخػػذت نصػػي   ػػ  النػػار؟
لػػيهنع هللا يضر ؽبػػا إ  نعػػذار  ابعمػػاؿ بف  ػػذت ا  ػػنطاعة،و  عػػذر لػػرتؾ اغبػػي ؼبػػ   لػػش  ،الصػػياـ

   .ا  شري ا ه احملمدية  رعية و   ا ر  ؿ 
                                                           

  ليان  سلم و سند نضبد ع  نا  ريرة ق 7
     اإليباف للبي قب وام  عساهر ع  مش  ف م  زيد ق 7
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 :ااؿ و 
َٖٔتٞ  }} َٖٔتٞٝأ ٙٔ  ٝأ َٖٙٔٔز ٠١َٖ  َٖٔز ٠١َٖٝأ ٠١ََ  ٝأ ٠١ََََِشُذٛ َِٝع  ََِشُذٛ َِٝعٜي َٗاعََع  ٜي ِٝ َٗاًٜ ِٝ َٗا  اٯٔمَش٠ٔواٯٔمَش٠ٔو  ٔفٞٔفٞ  َعَزاْبَعَزاْب  ًٜ َٗاَعَزاُب َٝا  ٔفٞٔفٞ  َعَزاُب ِْ َٝاايٗذ ِْ ُٔ  ايٗذ ُٔاٞئفَت   اٞئفَت

ٍَُٚايٖض٫َٚايٖض٫ ٍُص٢ ٌُ  ص٢ ٌَُٚاٞيٜكِت {{  َٚاٞيٜكِت
99

  

ولػػػذا لبػػػرج  ػػػ  القبػػػ ر إىل  ، ػػػ  لبػػػرج  ػػػ   نػػػا ولػػػيهنع هللا يضر علينػػػا ديػػػ ف لػػػرب ال ػػػ ة 
 القص ر.

ابولػ ف ا  ،وابولػ ف ا اؼبيػ اف، وابول ف ا نخذ الصلك ،كب  ابول ف ا اغبساب
 :ااؿ  ،ابول ف ا دخ ؿ اعبنةو  ،اطالصر 
{{  ١ٖٝٓ ١ٖٝٓاٞيَح ٠١ََ  اٞيَح ٠١ََََُرٖش ُٔٝع٢  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََُرٖش ُٔٝع٢َج ٢ِ  َج ََ ٢ِاٝ٭ ََ َٗا  َذٖت٢َذٖت٢  اٝ٭ َٗاٜأِدُمًٜ َْا  ٜأِدُمًٜ َْاٜأ َٖٔتٞو  ٜأ َٖٔتٞوَٚٝأ ٍُ  َٚٝأ ٖٚ ٍُاٜ٭ ٖٚ ٍُ  اٜ٭ ٖٚ ٍُٜفاٜ٭ ٖٚ {{  ٜفاٜ٭

1010
  

  أصنبف انسبثمني األًننيأصنبف انسبثمني األًنني
      : 
 :   د السامق ف ابول ف ف ل م مل االث ط ا ك 
              : 

ػ ،وكبػ  الػذي  ا ب ػ  م   سػاف إىل يػـ  الػدي  ،وابنصػار ،فو اؼب افر  الػذي    َ  ػنل   س
 .  ا ا  ذت ا ية س و  

اؿ يق لػ ف   ننبػح إ    ػبف م ػض اعب   ، نام ة ن لاب الن  ن ر هبا مل ا هنامه الفرَل
 :ااؿ رغم نف الن   ،لر  ؿ الفرَلا
{{  ِِ ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ١ٖٔٓ  ٔبُظٖٓٔتٞؤبُظٖٓٔتٞو  َع ١َُٖٔٓٚط َٔ  اٞيُخًٜٜفا٤ٔاٞيُخًٜٜفا٤ٔ  َُٚط َٔايٖشأػٔذٜ ٜٚنَيو  ايٖشأػٔذٜ ِٗٔذ َُ ٜٚنَيواٞي ِٗٔذ َُ َٗا  َعٗلٛاَعٗلٛا  اٞي ِٝ ًٜ َٗاَع ِٝ ًٜ َٛأجز   َع ٖٓ َٛأجز ٔباي ٖٓ {{ٔباي

1111
  

، لفػػ  اػػاؿ: وعيفػػ ا يفػػ ا علي مػػا رغػػم نرمػػا  أػػىنومل يقػػ  ع   ،ي ػػين اب ػػنافوالن افػػذ 
ولفػػن م  ، ػػم و ػػ ا مغبظو  م ابرػػم   ي  لػػ ف  ػػي ، ػػدةنرمػػا  ػػنة وا علػػن دليػػ  ذاو ػػعلي ػػا( 

                                                           
 داود واغباهم ا اؼبسندرؾ ع  عبد مل م  ايهنع هللا يضر ق  ن  نا 5

   وم الطرباٍل ع  ام  عباس ر ب مل عن ما 01
 فا ح الرت ذي ونا داود ع  ال رزض م   ارية  00



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 انزٌثخ يٍ سٌسح (011اآليخ )رفسري                       ( 402 ) : ينبصل أىم انسبثميخ                                     27

 .هبن دوف ا  ا   هبدوف  يه نص ا هناب مل نو  ديث نو     لر  ؿ مل 

  ارجبع إمجبع انصسبثخارجبع إمجبع انصسبثخ
وهبػػػذا  افن ػػػاد الصػػػلامة كبػػػ   ػػػأ  روف  ،ت ر ػػػ ؿ مل وناػػػرو  ،ت ملوافن ػػػاد م ناػػػرو 

لفػػ  إذا هػػاف ب ػػد م رني  ،ه الصػػلامة الفػػراـلفػػ  ننبػػح اإلصبػػاع الػػذي نصبػػح عليػػ ، باعػػهز
 :ااؿ  ،ن ا كب   ننبح اعبماعة ،  ذا له لن سه

٘ٔ  َُٜذَُٜذ  }} ٤ً ٘ٔاي ٤ً َُاَع١ٔو  َََعَََع  اي َُاَع١ٔواٞيَح ِٔ  اٞيَح ََ َِٚٔ ََ ٖٓاس٢  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َػٖزَػٖز  َػٖزَػٖز  َٚ ٖٓاس٢اي {{  اي
1212

  

ن ػػػػر  ػػػػ   خل ػػػػه و ػػػػل ن ،الػػػػرتاويان اػػػػالث ليػػػػاؿ  ػػػػل ن  ػػػػيد  ر ػػػػ ؿ مل  : أػػػػاؿ
ػػ بنػػه  ،لػػم ىبػػرج  خػػرت آاؼبسػػود عػػ   وا اليػػـ  الرامػػح ا ػػنأل الصػػلامة،  اهػػاف  فيم 

 ؽبم: ااؿ لما خرج إىل  الة الصبان  ، مه اغبفيموعلو 
َٗا  }} ِٓ ِِ ٜفَتِعٔحُضٚا َع ِٝٝه ًٜ ِٕ ُتٞفَشَ  َع ٓٚٞ َمٔؼُٝت ٜأ ِِ ٜئه ََٜهاُْٝه  ٖٞ ًٜ َِٜخَف َع  ِِ ُ٘ ٜي ْٖ َٗاإ٢ ِٓ ِِ ٜفَتِعٔحُضٚا َع ِٝٝه ًٜ ِٕ ُتٞفَشَ  َع ٓٚٞ َمٔؼُٝت ٜأ ِِ ٜئه ََٜهاُْٝه  ٖٞ ًٜ َِٜخَف َع  ِِ ُ٘ ٜي ْٖ {{  إ٢

1313
  

ا  ػيد  نا مفػر و ػطر  وعصػر  ،ظلػ ا ا عصػرت   اره ػا، برا ل   ر ت  ػي اا 
ولفػػ   ػػيد  عمػػر اػػرر  ،نو صباعػػات  ن راػػة ل ػػرادالػػرتاويان  ػػ  عصػػر  ػػيد  عمػػر يصػػل ف 

 .إ اـ وا د يصلب هبم نصب  م عل
عنػدت  شػاغ   و ولفنػه هػاف خلي ػة  ،   م ا الصػل اتلقرآف و ػ  يَػا ظ وب يد  عمر 

  مػأال   ،ونوىل  ػما اػبلػق نبف  ذت النا لة لن سه لف   صا ،و ب  شاه  اػبلق ،هأًنة ن م
لفػ    فػد خصػ  ة مػٌن اانػٌن  ػ    ػالة  ػراويان،و نػاؾ  ،ا ر يفاف و ليت ال شاد ينل  نن

ذ ػ  للصػلان ن ػابوىل نٍل ن ػرؾ  ػالة النا لػة و  ،  ػي يد اب ػر  ػ د افًناٍل ول   ػرهن م الػيال  
 مين م.

ا للطبيػ   ػ ر   عندت  ريض يريد الػذ اب مػه للطبيػ   يػ دي ال رييفػة ويػذ   رف  نو
 برا  نة و  لة.ويرتؾ  الة الرتاويان 

                                                           
 فا ح الرت ذي ع  ام  عمر  05
 الب اري و سلم ع  عا شة اهنع هللا يضر 04
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 :اإل اـ الذي ااؿ  يه الن   يد  عمر  يفر  أ
ُٔ ٜنِعٕب  }} ٞٗ ِب ٘ٔ ٝأَب ٤ً ِِ ٔئهَتأب اي ُٖ ُٔ ٜنِعٕبَٜٚأٞقَش٩ُ ٞٗ ِب ٘ٔ ٝأَب ٤ً ِِ ٔئهَتأب اي ُٖ {{  َٜٚأٞقَش٩ُ

1414
  

 ػذت  نوظ   ل نا الصاا عل ،غًن الش ح وال  ر ،  ره ة ا  ق ا علي ايهبم عشر  ن ل
 ل ػػدإ ػػا زاد عػػ   عب ال لػػم واػػال ا الر ػػ ؿ اؼبن ػػاؼبٌن و ػػد    ػػ  فػػاد ا عصػػر  ،الفي يػػة
 اهنع هللا يضر: ره ة هما االت السيدة عا شة ةعشر 
{{   ٔ٘ ٤ً ٍُ اي َٕ َسُطٛ ٘ٔ ََا ٜنا ٤ً ٍُ اي َٕ َسُطٛ ٫َٚ  ََا ٜنا  َٕ َََلا ٫ََٜٚض٢ُٜذ ٔفٞ َس  َٕ َََلا ٙٔ َع٢ًٜ إ٢ِذَذ٣ َعِؼَش٠ٜ َٜض٢ُٜذ ٔفٞ َس ِٝش٢ ٙٔ َع٢ًٜ إ٢ِذَذ٣ َعِؼَش٠ٜ  ٔفٞ ٜل ِٝش٢ {{ ٔفٞ ٜل

1515
  

 : الة الن ودو ذت 
وىبػػنم  ،عشػػر ره ػػات ي ا ر ػػ ؿ مل وهػػاف يصػػل، ا النصػػك الأػػاٍل  ػػ  الليػػ  و ػػب

 !ويطي  الره ع والسو د ،القرادة  ي   وهاف يطي  ، م  ر
ولفػػن م ادخلػػ ا  ػػذت ا  لػػش واػػال ا قب ػػ   ،و ػػذت الصػػالة لػػيهنع هللا يضر ؽبػػا عالاػػة زلػػرتاويان

 :الن  ااؿ لف  !!الرتاويان شباف ره ات
{{  ِِ ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ١ٖٔٓ  ٔبُظٖٓٔتٞؤبُظٖٓٔتٞو  َع ١َُٖٔٓٚط َٔايٖشأػٔذايٖشأػٔذ  اٞيُخًٜٜفا٤ٔاٞيُخًٜٜفا٤ٔ  َُٚط َٜٔ ٜٚنَيو  ٜ ِٗٔذ َُ ٜٚنَيواٞي ِٗٔذ َُ َٗا  َعٗلٛاَعٗلٛا  اٞي ِٝ ًٜ َٗاَع ِٝ ًٜ َٛأجز   َع ٖٓ َٛأجز ٔباي ٖٓ {{ٔباي

1616
  

  عأمػػاف  د ػػيد  علػػب و ػػي ،مل ي ػػرتض  ػػن م ن ػػد ،اػبل ػػاد ا  قػػ ا علػػن عشػػري  ره ػػةو 
و ػيد  عبػد الػرضب  مػ  عػ ؼ، و ػيد   ، ػيد   ػ د مػ  واػاصوهػذلش  ،ها  يصلياف    م

ا نرػم اخنل ػ ا علػن  ػذا   ػم،     اه  الصلامة هان ا يصل  ... ال مًن م  ال  اـ ومل يصػلنا نمػد 
  ذا. اب ر    عصر 

 -  ػبلاف مل - ،عب ال لم ا  ذا ال صر يظن ف نرم نعلم  ػ  هػ  السػامقٌن د   لف 
يصػلب نرم ػة  لف  لػ  نراد ن ػد نف ،لف  اؽبدي النب ي عشري  ره ة ،ا  نة الن  اب ٌن 

بف  ػػذت  ػػن  أيي اإلنسػػاف  ن ػػا  ػػا  ، ذلػػشال  ػػبد ا ػػنو شبانيػػة نو عشػػر ره ػػات وىبػػرج 
    ا نطاع                         البقرة(572و. 

                                                           
 فا ح الرت ذي وام   افة ع  ننهنع هللا يضر ق 03
 الب اري و سلم ع  عا شة اهنع هللا يضر 02
 فا ح الرت ذي ونا داود ع  ال رزض م   ارية  02
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هيػػػك  فػػػ ف ،  ا ػػػد عن ػػػا زطػػػ   وال ،لفػػػ    ناػػػ ؿ نف  ػػػذا الػػػ ارد عػػػ   يفػػػرة النػػػ 
 ػػا اؼبػػانح  ػػ   ،نف يصػػلب عشػػري  ره ػػة   ػػ  ا ػػة ره ػػة مػػد    ن ػػل ض نف إنسػػا   رت ن ػػ ؟!!زطلػػة
ت ا لمػػاذا نرػػ ، ػػ   يفػػله وهر ػػه و ػػ  يسػػن د يػػ دت رب ال ػػ ة  ػػبلانه و  ػػاىل ، ػػذا خػػًن ؟ذلػػش

   ؟!ع  الصالة                                   )وال لق. 
هػػ   ػػرد يصػػلب  ػػا ا   ؟!نقػػ ؿ ؽبػػم  ػػل ا عشػػري و هيػػك مبػػن  م   ، ريػػد نف   يػػد ؾبم عػػة

 .ليهنع هللا يضر عليه وزر ،وينصرؼ    عليه وزر؟  يان و الرتا  يصلب و د و   يصلب ال شا ه،و  
ن ػر  نف  بف مل  ،اؼب م ا اب ر نف كبرـت  نة الصػلامة ر ػ اف مل علػي م نصب ػٌن

 لسػػػػننه  ػػػػل ات را ف ػػػػ   ػػػػا أي ػػػػ ف مػػػػه  ػػػػ  نمػػػػ اب ا فن ػػػػاد  فمػػػػال   والنػػػػ   ،ننػػػػب  م
 .و سليما ه عليه

       : 
و ػن م  ػ  اػاؿ  ،و ػم همػا ذهػر الػب ض نرػم  ػ   يفػروا غػ وة مػدر ،ف طا  ػةو اؼب ػافر 

لفػ  ن ػان اباػ اؿ نرػم هػ   ػ   ػافر إىل اؼبدينػة ابػ   ػنان  ،نرم    هػان ا ا مي ػة الر ػ اف
 :ااؿ بف الن   غ فة

ِٔ  اٞيٜفِتح٢اٞيٜفِتح٢  َبِعَذَبِعَذ  ِٖٔحَش٠ِٜٖٔحَش٠ٜ  ٫٫  }} َِٜٔٚئه َٗاْد  َٜٚئه َٗاْدٔج ٠١ٖٝ   ٔج ْٔ َٚ ٠١ٖٝ ْٔ َٚ}}
1717

  

    : 
 ةنو  ي و ػيل ،نو ملسػانه ، اله ون ،من سه وابنصار  م ه     نصر  يفرة الن  

ي ػدي و  ،ويبشػر مسػننه ،منشر  ػري نهمل الذي ينصر ر  ؿ   ،   عصر   ذا ،   ال  ا  
 .ه     د  يدخل ف ا ز رة ابنصار واؼب افري   .. نهباع  لو  و االناس إىل 
والػػذي  ،والػػذي ي ػػافر لنشػػر الػػدي  ، طلػػ  ال لػػم ػػ  ي ػػافر ا :ا ػػامق   ذهػػر همػػا و 

 .ا اؼب افري  يدخل فهل م   ،والذي ي افر لصلة ابر اـ ،ي افر للصلان مٌن اؼبسلمٌن

  انزبثؼٌٌ ثئزسبٌانزبثؼٌٌ ثئزسبٌ
                                                           

 الب اري و سلم ع  ام  عباس ر ب مل عن ما 07
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 :و ح ه  ذلش لنا خص  ية ذهر ا رب الربية
          : 
 ،مل ىب  ػػ ا  ػػي مو  ،رو م ػػين نرػػم واوػػي ،آ ؼ اػبطػػ ط (إ سػػافوونيفػػح ربػػت هلمػػة  

ومل يشػػػن  ا  ،  ا علػػػي م  ػػػ د ايومل يشػػػ ،ومل ين مػػػ  م مباطػػػ  نو زور ،ظب ػػػن م نو ػػػا ظ ا علػػػ
 .علي م دبا ليهنع هللا يضر  ي م

 ،   ػػػما عصػػػر   ػػػذا و ػػػم هأػػػرة ،وىبػػػرج  ن ػػػا هػػػ   ػػػ  يسػػػبد إىل الصػػػلامة الفػػػراـ
 ريػػرة و ػػيد نا السػػيدة  د  نامفػػر و ػػيد  عمػػر و ػػيد  عأمػػاف و ػػي ا  ػػيد  نا فىب  ػػ  
 :ااؿ  ،   د القـ  و م الشي ة ليهنع هللا يضر ؽبم نصي  ا ذلش ال يف  ،عا شة

َِٔظٝهٛا  }} َِٔظٝهٛاإ٢َرا ُرٔنَش ٜأِؿَرأبٞ ٜفٜأ {{  إ٢َرا ُرٔنَش ٜأِؿَرأبٞ ٜفٜأ
1818

  

 :وااؿ ؿبذرا   ،  نق ؿ إ  خًنا  
ِٛ  ٜأِؿَرأبٜٞأِؿَرأبٞ  َتُظٗبٛاَتُظٗبٛا  ٫٫  }} ًٜ ِٜٛف ًٜ ٕٖ  ٜف ٕٖٜأ ِِ  ٜأ ِِٜأَذَذٝن ِْٜفَل  ٜأَذَذٝن ِْٜفَلٜأ ٌَ  ٜأ ٌََِٔث َّٖبا  ٝأُذٕذٝأُذٕذ  َِٔث َّٖباَر ًٜ  ََاََا  َر ًَٜب ِِ  َُٖذَُٖذ  غََغَب ٖٔ ِِٜأَذٔذ ٖٔ   ٫َٚ٫َٚ  ٜأَذٔذ

ُ٘ ـٜٔٝف َُْ٘ ـٜٔٝف َْ}}
1919

  

 :يف ي م نرم 
 ...رنوا  يد  ر  ؿ مل  -

 ... وفا دوا   ه  -

 ... وهاف ينن ؿ عليه ال  ب و   مين م  -

 .....وهاف  ن م هناب ال  ب ، -

 .... و م الذي  ضبل ا الشري ة الغراد إىل ه  مقاع ابرض  -

 ...... مل هله ذا الدي  وملغ ت إىل ال ا  اضبلالذي   م و    -

ا وا ػػدا  عمػػا نػػ ؿ مػػه ن ػػٌن ا   يػػنقص  ر  ػػ ػػم  ػػ    ظػػ ا القػػرآف ونقلػػ ت  نػػ ا ر  و  -
                                                           

   وم الطرباٍل ع  ا زف ق 07
 الب اري و سلم ع  نا   يد اػبدري ق 05
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 ... خر ال  افآ ال  ب إىل

رغػػم نف  ،وا ػػدة ةو ػػذا إعوػػاز نف يظػػ  القػػرآف إىل واننػػا  ػػذا مل ينغػػًن  نػػه  ػػ   ػػفل
 ػد وهػذلش الظػاد يفنب ف اعبيم واغباد واػباد مشف  وا !!الفنامة مل يف  هبا  شفي  و  نقط

 وغًن ذلش. والطاد
 .....!!! هان ا أيخذوف القرآف  لقينا    الن  

 ػ  القػرادات اؼبنػ ا رة إذا هػاف  ي ػا م ػض النغػًنات  ،ارادة    القرادات ولذا مل زبن و 
 :وااؿ  ي ا  ة،ا م ض الفلمات   ب  أبن

ٍَ َع٢ًٜ َطِبَع١ٔ ٜأِذُشٕفو ٜفا  }} ِْض٢ َٕ ٝأ ٕٖ اٞيٝكِشآ ٍَ َع٢ًٜ َطِبَع١ٔ ٜأِذُشٕفو ٜفاإ٢ ِْض٢ َٕ ٝأ ٕٖ اٞيٝكِشآ َٖٝظَشإ٢ ََا َت  ُ٘ ِٓ َٔ َٖٝظَشٞقَش٤ُٚا  ََا َت  ُ٘ ِٓ َٔ {{  ٞقَش٤ُٚا 
2020

  

 فيػك ل ااػ  نف يسػ  ن ػلاب ر ػ ؿ مل  ،ال ػاؼبٌن  م      ظ ا الدي  وملغػ ت إىل
!ت   رة ن ػد  ػن م   ػ  خػارج نطػاؽ  ػذت نو يش و  ،نو يننقص م ، ف     ىب ض  ي م ؟

 .ة  رة الن م و ب  رة اؼببارهةسلنا ا  ذت ال ا ية الن رانية اليت رظب ا مل 

  خضاء أىم انشضب ػنذ اهللخضاء أىم انشضب ػنذ اهلل
ف وابنصار و ػ   ػار خل  ػم   سػاف إىل يػـ  الػدي  وا رت ػ  م وعظمػ  م و  اؼب افر 

 :              :نعد مل ؽبم
 : اهلل يق ؿ ،مل ااؿ ذلش :؟ نق ؿ لهؼباذا  ق ؿ نم  مفر  : اؿ يق ؿم ض اعب  

          : 
 ؟! لماذا   نق ؿ هذلش كب 

 . ذا    هناب مل
   :وليهنع هللا يضر  رة وا دة                                          

  ً  ً ػػَب اّلل   : ومػػ  اػػاؿ ن،اػػد ير ػػ :ومل يقػػ  ال ػػنان(07و بف  ػػذا الر ػػا  ػػامق  ػػ  ابػػ   (َلَقػػْد َر س

                                                           
 الب اري  سلم ع  عمر م  اػبطاب ق 51
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ولػذلش ن ػ   قػاـ ، عنػد مل و ػ  نعلػن اؼبقا ػات ونعلػن  ػ  اعبنػات  ل م  قاـ الر ا ،القب 
 يق ؿ ؽبم مل:يدخل ف اعبنة  الر ا عند ا

ٌَ  َٜاَٜا  }} ِٖ ٌَٜأ ِٖ ١ٖٔٓو  ٜأ ١ٖٔٓواٞيَح َٕ  اٞيَح َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ِٜٝو: : ٜف ِٜٝوٜيٖب َٓا  ٜيٖب َٓاَسٖب ِٜٜوو  َسٖب ِٜٜووََٚطِعَذ ٍُ  ََٚطِعَذ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌِ: : ٜف ٌَِٖ ِِو  َٖ ِِوَسٔكُٝت َٕ  َسٔكُٝت َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ََا: : ٜف ََاَٚ َٚ  

َٓا َٓاٜي َٓ  َٜٚقِذَٜٚقِذ  َِْشَك٢وَِْشَك٢و  ٜياٜيا  ٜي َِٝت ٜٛ َٜٓأِع َِٝت ٜٛ ِِ  ََاََا  ااٜأِع ِِٜي ِٔ  ٜأَذّذاٜأَذّذا  ُتِعٔ ُتِعٔ   ٜي َِٔٔ ًٞٔكٜوو  َٔ ًٞٔكٜووَم ٍُ  َم َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َْا: : ٜف َْاٜأ ِِ  ٜأ ٛٔٝٝه ِِٝأِع ٛٔٝٝه ٌَ  ٝأِع ٌَٜأٞفَل ِٔ  ٜأٞفَل َِٔٔ َٔ  

ٟٗ  َسٚبوَسٚبو  َٜاَٜا: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  َرٔيٜووَرٔيٜوو َٟٜٗٚأ ٤ِٕٞ  َٜٚأ ٤َِٕٞػ ٌُ  َػ ٌُٜأٞفَل ِٔ  ٜأٞفَل َِٔٔ ٍُ  َرٔيٜووَرٔيٜوو  َٔ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ٌٗ: : ٜف ٌٗٝأٔذ ِِ  ٝأٔذ ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ْٔٞ  َع َٛا َٛأْٞس٢ِك   ٜف٬ٜف٬  س٢ِك

ِِ  ٜأِطَخٝ ٜأِطَخٝ  ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ُٙ  َع َُٙبِعَذ {{  ٜأَبّذاٜأَبّذا  َبِعَذ
2121

  

  طٍعزٙهههبطٍعزٙهههبٚجٕهههخ اٌمٍهههد ٌهههٛ لٙهههرد ثٚجٕهههخ اٌمٍهههد ٌهههٛ لٙهههرد ث

  

  ٌفبرلههههذ  طههههٕٙب ثبٌس٘ههههد ّ٘ههههزٌُٙفبرلههههذ  طههههٕٙب ثبٌس٘ههههد ّ٘ههههزُٙ

  ُُ٘٘ف١جعههههههدف١جعههههههد  ٠حجههههههجُٙ   ٠حجههههههجُٙ   وههههههفءوههههههفء      

  

ٖ  أ هههههههد  أ هههههههد   ٖرٕهههههههسَّ   رُٙرُٙرررعٍّهههههههٗ ضهههههههر٠رعٍّهههههههٗ ضهههههههر٠  رٕهههههههسَّ

ه لي ػر  م مل يبػػدن زعبنػة مػػ  مػدن زلر ػػ اف برػم ن ػػ  اؼبقػاـ ابهػػـر واب يفػػ  إنػػولػذا    
ب النليػػػة لنلقوػػػ ف لػػػه مل  ،و قػػػاـ الر ػػػ اف  ػػػ ؽ فنػػػات عػػػدف، وابعظػػػم  قػػػاـ الر ػػػ اف

 :   السالـ والسالـ 
                            اب  اب(33و: 

 ة،ربيػػػػن م ذبليػػػػات إؽبيػػػػ، لػػػػيهنع هللا يضر نهػػػػ  و ػػػػرب و ػػػػ ر ولفػػػػ  يلقػػػػ ف  ي ػػػػا ربيػػػػة و ػػػػالـ
 .خص  ية ؽبم    رب الربية  ،نسات و الط ات اد يةا    ،و فا  ات رزنية

برػم هػان ا ا الػدنيا همػا اػاؿ  ،نػهرم مل وااؿ ؽبم  ذا  قا فم الػذي هنػنم  ريدو أ طم
   مل:                                      الف ك(57و: 

 .دوف إ  وفه مل ي  ير  
 :و ح ذلش ف   ؽبم

                : 
   نخػػرل: آيػػةو نػػاؾ                          نوػػري ربن ػػا ابرػػار   البقػػرة(52و

لف     ربن ا ابرػار   نا ػا نف  ،  نا ا نف القص ر ا و ط ابرار و ذا غاية السم  وال  ة
                                                           

 الب اري و سلم ع  نا   يد اػبدري ق 50
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ف ػػ  ابرػػار  بف مل  ،نهػػـر ونعظػػم ابوىل ػػ ،ابرػػار ذبػػري ومين ػػا ومػػٌن القصػػ ر  سػػا ة
 .ت ا فنة اػبلد ؽب  د اؼبنقٌن ن ل   ذت القص ر والبي  

و ػذت  ،م  ي طي م   ؽ  ا يشػن  ف ،هب ل م   يشن  ف  يم ا إ  وي  له ؽبم ومل 
 هما ورد ا اغبديث: ،اعبنات    يطممننا مل  ي ا ليهنع هللا يضر  ي ا   ت

ٌُ  َؿاَسَؿاَس  إ٢َراإ٢َرا  }} ِٖ ٌُٜأ ِٖ ١ٖٔٓ  ٜأ ١ٖٔٓاٞيَح ١ٖٔٓ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اٞيَح ١ٖٔٓاٞيَح ٌُ  اٞيَح ِٖ ٌَُٜٚأ ِٖ ٖٓاس٢  َٜٚأ ٖٓاس٢اي ٖٓاس٢و  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اي ٖٓاس٢واي ِٛٔ   ٤ََ٤ٔجٞٔجٞ  اي َُ ِٛٔ ٔباٞي َُ ٌُ  َذٖت٢َذٖت٢  ٔباٞي ٌُُِٜحَع َٔ  ُِٜحَع ِٝ ََٔب ِٝ   َب

١ٖٔٓ ١ٖٔٓاٞيَح ٖٓاس٢و  اٞيَح ٖٓاس٢وَٚاي ِٖ  َٚاي ُِٖث ِٖ  ُِٜزَبُحوُِٜزَبُحو  ُث ُِٖث َٓأدٟ  ُث َٓأدُٟٜ َٓإد  ُٜ َٓإدَُ ٌَ  َٜاَٜا: : َُ ِٖ ٌَٜأ ِٖ ١ٖٔٓ  ٜأ ١ٖٔٓاٞيَح ِٕٛ و  ٔب٬ٔب٬  ُمًْٝٛدُمًْٝٛد  اٞيَح ِٕٛ وََ َٜا  ََ َٜاَٚ َٚ  ٌَ ِٖ ٌَٜأ ِٖ ٖٓاس٢  ٜأ ٖٓاس٢اي   اي

ِٕٛ و  ٔب٬ٔب٬    ُمًْٝٛدُمًْٝٛد ِٕٛ وََ َِٝضَداُد  ََ َِٝضَداُدٜف ٌُ  ٜف ِٖ ٌُٜأ ِٖ ١ٖٔٓ  ٜأ ١ٖٔٓاٞيَح ِِو  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ٜفَشّذاٜفَشّذا  اٞيَح ٢ٗ ِِوٜفَشٔذ ٢ٗ َِٜضَداُد  ٜفَشٔذ َِٜضَداُدَٚ َٚ  ٌُ ِٖ ٌُٜأ ِٖ ٖٓاس٢  ٜأ ٖٓاس٢اي ّْا  اي ّْاُذِض   َع٢ًَٜع٢ًٜ  ُذِض

ِِ ٢ٗ ْٔ ُِِذِض ٢ٗ ْٔ {{  ُذِض
2222

  

 : لنف ف  ياة زاية جب ار البااب 
                  : 

اباػػػ اـ ليفر ػػػه مل همػػػا    دليفػػػ ف  ػػػ   ػػػ ،  لػػػن اإلنسػػػاف نف يػػػدخ  ا  ػػػذت اؼب يػػػة
 .قيم ا الدنيا ويـ  الدي ويدخله ا  ذا الن يم اؼب ،نهر  م

 ..... نف هب لنا    عبادت اؼبنأدمٌن  ح ن لاب نبيه الفرَل نسأؿ مل 
 .... مٌن واؼببولٌن لسيد السادات واؼبر لٌن ا ه  وات و ٌنو   عبادت اؼب ظوس 

 .... ونف يرزانا  س  اإل باع ؼب   بقنا    ن   اإليباف
ونف    ،ونف ين  ػػا  ميمنػػات ،ا  قيقػػة اإليبػػافوي ػػ  لنػػ ،ونف ىبلػػح علينػػا  لػػ  الر ػػ اف

 ػػػػ  نفػػػ ف  ػػػػح الػػػذي  نن ػػػم مل علػػػػي م  ػػػ  النبيػػػػٌن  ، ػػػ ات ديػػػرتؾ نن سػػػنا ؼبلػػػػش و  لشػػػب
 اوالصديقٌن والش داد والصاغبٌن و س  نولمش ر يق  

    ٚطًِٚطًِ  ٘٘ي٘ ٚؿربي٘ ٚؿربآآطٝذْا حمُذ ٚع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً   ٢٢ٚؿ٢ً اهلل عًٚؿ٢ً اهلل عً

                                                           
  لية ابولياد با ن يم ع  ام  عمر ر ب مل عن ما 55
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  11انجيغ انشاثرانجيغ انشاثر  : ينبصل: ينبصل2828
dddddddddddddddd 

ن لػػت لسػػب   ػػدث، نو غباداػػة وا ػػت ا  هػػ  آيػػة  ػػ  القػػرآف ن لػػت علػػن النػػ  
باب الػيت  ػ  نفل ػا ز ػاف و فػاف، ولػذا ينبغػب علػن اؼبسػلمٌن واؼبػ  نٌن نف ين ر ػ ا علػن اب ػ

 نن ؿ مل القرآف.
 ػػػليان نف القػػػرآف  ػػػاا لفػػػ  ز ػػػاف و فػػػاف، لفػػػ  إذا عػػػرؼ السػػػب  ا يفػػػان الػػػرني 
نهأر، و ط  إىل  راد مل الصادا ف  ػ  عبػاد مل  ػح  بيػ  مل و صػط ات  نػذ م أنػه إىل يػـ  

 الدي .
ا  - ػ اي    ػ  واػت فل  ػ م -وهاف هأًن    الصػلامة مػ  نغلػب م ف ػ   ا نمػا  م 

  -وات ن وؿ ا ايت، و فاف ن وؽبا، و ب  ن وؽبا،  بد       ديأ م ا ن ػ ر القيػ  والقػاؿ 
هانػػت  فػػذا ن ػػاديأ م اعبانبيػػة الػػيت ميػػن م، هل ػػا  ػػ ؿ هنػػاب مل فػػ  ا   -همػػا ن  ػػ  ا ف 

  يػد عالت، وإذا عو وا ع    ر ة  ب  ذ ب ا إىل  طا   ال لماد الذي   رم ا ال لم  ػرز   ػ
 :،  أ   يد  اإل اـ علب الذي ااؿ  يه الن   يد ابنبياد 
َْا  }} َْاٜأ ١َٝٓ  ٜأ ١َََٝٓٔذٜ ٢ِ  ََٔذٜ ًٞ ٢ِاٞئع ًٞ ٞٙ  اٞئع ًٔ ََٞٙٚع ًٔ َٗاو  ََٚع َٗاوَباُب ِٔ  َباُب َُ ِٜٔف َُ ١َٜٓ  ٜأَساَدٜأَساَد  ٜف َُٔذٜ ١َٜٓاٞي َُٔذٜ َٝٞأٔ   اٞي ًٞ َٝٞأٔ ٜف ًٞ {{  اٞيَباَباٞيَباَب  ٜف

22
  

و أػػ   ػػيد  عبػػد مل مػػ   سػػ  د الػػذي اػػاؿ عنػػه اإل ػػاـ علػػب: ووعبػػد مل رفػػ    لػػبد 
نطبػص اد يػه(( و أػ   ػيد  عبػد مل مػ  عبػاس الػذي يطلػق عليػه  رصبػاف علما   ػ  رن ػه إىل 
 دعا له وااؿ: القرآف، بف الن  

{{  ِٖ ُٗ ٤ً ِٖاي ُٗ ٤ً ُ٘  اي ِٗ ُٜ٘فكِّ ِٗ ٢ٔو  ٔفٞٔفٞ  ٜفكِّ ٢ٔوايٚذٜ ُ٘  ايٚذٜ ُِ ََُ٘ٚعِّ ُِ ٌَ  ََٚعِّ ٜ٢ٚ ٌَايٖتٞأ ٜ٢ٚ {{  ايٖتٞأ
33

  

 وغػػًن م  ػػ  ن ػػلاب  يفػػرة النػػ  اب ػػ ياد اب قيػػاد ابنقيػػاد الػػذي  زهػػا م النػػ  
 وااؿ عن م:

                                                           
 ـ00/5/5102 ػ 0347   صباد ابوؿ  5إ نا  –ط نيهنع هللا يضر  -الط  ية  0
 اغباهم ا اؼبسندرؾ والطرباٍل ع  ام  عباس ر ب مل عن ما 5
 اس ر ب مل عن ما سند نضبد وام   باف ع  ام  عب 4
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َُا٤ُ  ٝأَدَبا٤ُٝأَدَبا٤ُ  }} ًٜ َُا٤ُُذ ًٜ َٗا٤ُ  ُعٜك٤ُ٬ُعٜك٤ُ٬  ُذ َٗا٤ُٝفٜك ِٔ  ٜناُدٚاٜناُدٚا  ٝفٜك َِٔٔ َٔ  ِِ ٢ٗ ٢ٗ ِِٔفٞك ٢ٗ ٢ٗ ِٕ  ٔفٞك ِٕٜأ َٝا٤َ   َٜٝهُْٛٛاَٜٝهُْٛٛا  ٜأ ِْٔب َٝا٤َ ٜأ ِْٔب {{ٜأ
44

  

 وا رواية نخرل:
َُا٤ُ  }} ًٜ َُا٤ُُع ًٜ َُا٤ُ  ُع َُا٤ُُذٜه ِٔ  ٜناُدٚاٜناُدٚا  ُذٜه َِٔٔ َٔ  ِِ ٢ٗ ِِٔؿِذٔق ٢ٗ ِٕ  ٔؿِذٔق ِٕٜأ َٝا٤َ  َٜٝهُْٛٛاَٜٝهُْٛٛا  ٜأ ِْٔب َٝا٤َٜأ ِْٔب {{  ٜأ

55
  

هل ػػم هػػان ا علػػن  ػػذت اؽبيمػػة، لػػيهنع هللا يضر  ػػي م  ػػ  هػػاف   ػػه دهنػػ رات و   افسػػنًن و  غػػًنت 
الشػػ ادات، لفػػن م هػػاف    ػػم دهنػػ رات ا   ر ػػة مل، ودهنػػ رات ا اإل اطػػة م لػػـ  هنػػاب  ػػ  

مل، ودهن رات ا السن  الػيت ي  ل ػا ر ػ ؿ مل و صػط ات، وهانػت  ػذت  ػب نب ػم ا ا ػ د م 
 و ياهتم وفبشا م.

ر ػػب مل  فػػاف  ػػيد  علػػب، و ػػيد  عبػػد مل مػػ   سػػ  د، و ػػيد  عبػػد مل مػػ  عبػػاس 
نصب ٌن علن  ػبي  اؼبأػاؿغ هػاف هػال  ػن م يقػ ؿ: و ػل ٍل  ػ مل    سػأل ٍل عػ  آيػة ا   ما عن

َ ن لػت( و ػذا ال لػم  ن ػباب نػ وؿ  -هناب مل إ  ونعلم ني  ن لت، وىف ني وات ن لػت، وملس
صب ه ال لمادغ ي  روسؼ اإلنساف ن باب ن وؿ ه  آية، و ن ا عػدة هنػ غ للنيسػام ري  -ا ايت 
 .ي والسي طب، وهل ا صب ت ن باب ن وؿ هناب مل وال ا د

عنػد ا وفػد  ن ا  ذت ا ايت اليت مٌن نيدينا  فاف  ب  ن وؽبا نف  يد  ر  ؿ مل 
 ػدود  ػ  ن ػ   فػه عػ  دعػ ة مل، وديػ  مل فػ  ا عػالت، مػدن م ػرض ن سػه علػن ال ػػرب، 

، لفػػ  غبفمػػه ا نشػػر ديػػ  مل  ومػػدن مق  ػػه لي  نػػ ا زهلل، ويصػػدا ا مفنػػاب مل، وي ػػاون ت
مػػه   ظم ػػم إ  القليػػ ، وآذوت، وهػػان ا يريػػدوف نف يقنلػػ ت،  بػػدن زلبلػػث عػػ   ي لم ػػا مل هذ 

 غًن م،  ذ   إىل الطا ك   فد  ن م  دودا .
وهػاف  نػػاؾ  ػػ ؽ ا    ػػم اغبػي ا  فػػاف اريػػ   ػػ   سػىن،  فػػاف ذبلػػهنع هللا يضر  يػػه القبا ػػ ، 

 ا وي مل ف  سامقات ا الشػ ر، و فػ ف  أػ   سػامقات اقا يػه  وه  ابيلة أتي خبطيب ا و اعر 
وعػػػرض ن سػػػه علػػػن  ػػػ  د القػػػـ   ا ػػػنواب لػػػه  هبػػػًنة نايـ اغبػػػي،  ػػػذ    يفػػػرة النػػػ  

اليت ن ن هبا  ػيد   صباعة    ن   يأرب، برم عر  ا    الي  د نو اؼ  يفرة الن  مل 
    ن عليه السالـ.

                                                           
 ن اديث  ننقات با مفر ابنصاري ع    يد م  اغبارث ق 3
  لية ابولياد با ن يم ع    يد م  اغبارث ق 2
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 ػ   فػة إىل ملػد  شػ  رة زلن ػ ،   ػرؼ الي ػ د نف و   صبلة ابو اؼ ننه  ػي افر 
النػػػ   ػػػي افر إىل اؼبدينػػػة،  رتهػػػ ا مػػػالد الشػػػاـ  يػػػث الرخػػػاد واػبػػػًن الفأػػػًن والػػػن م الػػػ  ًنة 

 و فن ا اؼبدينة  ننظري  ظ  ر ن  نخر ال  اف  يد  حل عليه ن يف  الصالة ونمت السالـ.
 السػػالـ نفػػاد ا و ػػك  يفػػرة و ػػيد     ػػب عليػػه وعلػػن نبينػػا ن يفػػ  الصػػالة ونمت
  النػػ  و رها ػػه و ػػفنا ه  ػػ  ف ل ػػم همػػا اػػاؿ القػػرآف:                            

 ف   الي  د ي ر  ف  يفرة الن  هما ي رؼ ن د م نمنادت. البقرة(032و
دات  ػرب وعند ا  ف  الي  د يأرب هان ا وبف ف ع  ن  نخر ال  اف، وهػان ا إذا  ػ

ميػن م ومػٌن اػـ  آخػري ، وهبػدوف ال ػدو  ػديدا  و ػ   اؼبػراس، هػان ا يػدع ف مل مر ػػ ؿ مل 
نف ينصػر م ويق لػ ف: الل ػم حبػق النػ  الػذي  رت ػله ا آخػر ال  ػاف انصػر  علػي م، وعنػد ا 
يػػػدع ف هبػػػذا الػػػدعاد هػػػاف ابعػػػداد يػػػديروف ظ ػػػ ر م ؽبػػػم ويرتهػػػ رم يقنلػػػ رم و نن ػػػب اؼب رهػػػة 

   ز م، و ذت عبارة  ش  رة ا اللغة ال رمية و نل ا نهنا  م(.م
  و ح ذلش ه روا مه م د ا نر ػ  إليػه، ولػذلش عػا ب م مل ا ذلػش واػاؿ:         

                                                                     
        بف مل  البقرة(75و .مل يفن  ؽبم  امقة اغبسىن ابزلية 

  ثيؼخ انؼمجخثيؼخ انؼمجخ
لف  ابنصار ؼبا ظب  ا  ن م  ذا اغبديث ع   ػذا النػ  وعر ػ ا نف  نػاؾ نػ   ػي رج 
ا  ػػذا ال  ػػاف، و ػػي افر إىل مالد ػػم، ا ػػنوام ا لدع  ػػه،  يفػػال  نف مل هنػػ  ؽبػػم السػػ ادة 

 .السامقة، وف ل م ننصار ر  له  واغبسىن
 ....  آ   حبيفرة الن  ميف ة ن ر

 .... وا ال اـ النايل زادوا وملغ ا ااين عشرة رفال  
، وعل م م م ض ا اعد اإليباف، وطلبػ ا  نػه نف ير ػ  وافنم  ا و   م  يفرة الن  

 أر ػػ  هبػػم،   ػػي لم م القػػرآف، وي ق  ػػم ويصػػلب    ػػم ن ػػد   ػػ  ن ػػلامة فبػػ    لمػػ ا  نػػه 
    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد   صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن....
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و ػ  نوؿ  بشػر مػػدي  اإل ػالـ ا ع ػد اغببيػػ  اؼبصػط ب عليػه ن يفػػ  الصػالة ونمت السػػالـ،  
، وم د عاـ عند    م اغبي هاف اد اننشر اإل الـ ا رمػ ع اؼبدينػة، وم د ذ اب  ص   

 .ف ا دي  مل اومل ي فد ميت إ  ودخ   يه  رد نو اان
ا و د هبًن عددت  ب ٌن رف ، و   ػم اػالث  ػيدات، لن ػرؼ   ا لر  ؿ مل  ذ ب

 .نف اإل الـ يفـر اؼبرنة    البداية، ونف السيدات ؽب   فانه ر ي ة ا دي  مل وعند مل 
و ػػ     ػػح رفػػم ... هػػاف  ريصػػا ،  لػػدد  قػػاملن م ا ال قبػػة   و ػػيد  ر ػػ ؿ مل 

     يف ف الناس نياـ، و ناؾ مل يف  ن د يسف  م  هػان ا إمليهنع هللا يضر ا ف، وذلش ا نخر اللي
ير ػ ف اعبمػرات د ي ػ دوف، وهػان ا يسػفن ف ا  ػين، وطلػ   ػن م نف يػذ ب ا إىل  نػاؾ ابيػ  
ال ور، ونف ىبرف ا    خيا  م  ػرادي ويػذ ب ا خ يػة، بف    ػم اػـ   ػا زالػ ا علػن  ػره م، 

 :ومل ي  ن ا م د،  نوم  ا  ح  يفرة الن  
{{  ٍَ ٍَفٜكا ٘ٔ  َعِبُذَعِبُذ  فٜكا ٤ً ٘ٔاي ٤ً ُٔ  اي ُِٔب َٚاَذ١ٜ  ِب َٚاَذ١َٜس ٢ٍ  َس ٢ٍٔيَشُطٛ ٘ٔ  ٔيَشُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً َٓٞفٔظٜو  ٔيَشٚبٜؤيَشٚبٜو  اِػَتش٢ٞطاِػَتش٢ٞط  ::  اي َٓٞفٔظٜوٚي ٍَ  ٔػ٦َِتؤػ٦َِتو  ََاََا  ٚي ٍَٜقا " "   ::ٜقا

ِٕ  ٔيَشٚبٞٔيَشٚبٞ  ٜأِػَتش٢ٝطٜأِػَتش٢ٝط ِٕٜأ ُٙ  ٜأ َُٙتِعُبُذٚ ٘ٔ  ُتِؼش٢ٝنٛاُتِؼش٢ٝنٛا  ٫َٚ٫َٚ  َتِعُبُذٚ ٘ٔٔب ٦ِّٝاو  ٔب ٦ِّٝاوَػ َٓٞفٔظٞ  َٜٚأِػَتش٢ٝطَٜٚأِػَتش٢ٝط  َػ َٓٞفٔظٞٔي ِٕ  ٔي ِٕٜأ َٞ  ٜأ َُٓعْٛٔ ُِ ََٞت َُٓعْٛٔ ُِ ُٖا  َت ُٖأَ َٔ  

َٕ َُٓعٛ ُِ ََٕت َُٓعٛ ُِ ُ٘  َت ِٓ َُٔ٘ ِٓ ِْٝفَظ  َٔ ِْٝفَظٜأ ِِٜأ ِِٝه ِِ  ٝه َٛاٜيٜه َِ َِِٜٚأ َٛاٜيٜه َِ َٓا  ٜفإ٢َراٜفإ٢َرا: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  وو""  َٜٚأ ًٞ َٓاٜفَع ًٞ َُاَرا  َرٔيٜوَرٔيٜو  ٜفَع َُاَراٜف َٓا؟  ٜف َٓا؟ٜي ٍَ  ٜي ٍَٜقا ١ٖٝٓ: " : " ٜقا ١ٖٝٓاٞيَح   وو""  اٞيَح

ُِٝعو  َسٔبَحَسٔبَح: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا ُِٝعواٞيَب ٌُ  ٫٫  اٞيَب ٌَُْٔكٝ ٌُو  ٫َٚ٫َٚ  َْٔكٝ ٌُوَِْظَتٔكٝ ََٓضٜيِت  َِْظَتٔكٝ ََٓضٜيِتٜف ٕٖ  ::ٜف ٕٖ))إ٢ َ٘  ))إ٢ َ٘اي٤ً ٤ً َٔ  اِػَتَش٣اِػَتَش٣  اي ََٔٔ ٓٔنَي  َٔ َٔ ٪ُُِ ٓٔنَياٞي َٔ ٪ُُِ   اٞي

ِِ ُٗ ِْٝفَظ ِِٜأ ُٗ ِْٝفَظ ِِ  ٜأ ُٗ َٛاٜي َِ َِِٜٚأ ُٗ َٛاٜي َِ ٕٖ  َٜٚأ ٕٖٔبٜأ ُِ  ٔبٜأ ُٗ ُِٜي ُٗ ١ٜٖٓ   اٞياٞي  ٜي ١ٜٖٓ   َح   {{اٯ١َٜٜ"اٯ١َٜٜ"  َح

             : 
 اؼبشرتل    رب ال  ة، والبا ح  م اؼب  ن ف،  ماذا يشرتي  ن م؟

        : 
 و ا الأم ؟ 
          : 
  ا هي ية السداد؟ 
                : 
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 و ذت ارادة ورش.  يَػْقنػ ل  فَ و  يػ ْقنَػل  فَ   و ناؾ ارادة نخرل:  
 وني  الن ايق؟

                   : 
ر ػػػة،  ػػػذت  فا ػػػ  الن ايػػػق اإلؽبػػػبغ النػػػ راة الصػػػليلة النازلػػػة  ػػػ   يفػػػرة مل غػػػًن احمل

 واإلقبي  الصليان غًن احملرؼ، والقرآف.
 ؟!و   يف ف نهأر و اد    مل 

               : 
 وم د انن اد البيح يق ؿ ؽبم: 

            ::  

 ػػربوؾ، و ػػذت البشػػري   لمنا ػػا  ولػػذا كبػػ    لمنػػا عنػػد انن ػػاد البيػػح نقػػ ؿ للمشػػرتي 
    هناب مل.

و ػػذت  ػػ رة ال قػػد، ا ػػرتل  ػػالف  ػػ   ػػالف، و مػػد  ػػ  اإل ػػم هػػا ال ، وا ػػرتل هػػذا، 
والأم  هذا، وييفح الػأم   ػ  د  ػات نـ صبلػة وا ػدة، و سػن د للن ايػق ا اعب ػات الرظبيػة، 

 ...  ذا      رة ال قد اليت علمنا إاي ا مل 
            . 

  نغيفخنغيفخ
، و ػػ  الػػذي   يفػػ  علينػػا زب ػػ اؿ ولنػػا وا ػػه لطي ػػة:  ػػ  الػػذي خلػػق الػػن هنع هللا يضر؟ مل 

،  ػاهلل خلػق الػن هنع هللا يضر، و ػ  الػذي   يفػ  علينػا زب ػ اؿ والربهػات واػبًنات والربهات؟ مل 
 نػا  ػا نعطػا ،  ػ   د يق ؿ لنا م  م يل لن رؼ نف  ذا  يف   ػ  مل علينػا، نعطػا  ويشػرتي

  ن رؼ نف  ذا ليهنع هللا يضر دب ار نا، ولف  م يف  مل 

  خيبد اننفسخيبد اننفس
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لف  ؼباذا الن هنع هللا يضر، ومل يق  ا رتل    اؼب  نٌن الػ هبم  ػأال ؟ بف الػن هنع هللا يضر  ػب  ػ   ل ػ  
زإلنساف، و ب اليت   مد    ف اد ا،  ػإذا اإلنسػاف فا ػد ا علػن  ػرع مل  ػاز وقبػا، وإذا 

   ا    وغ ل:  ره ا لنمشب علن   ا                                        
                           ت(النازعاو. 

اعب اد هله  ح الن هنع هللا يضر، برا  ػب الػيت ربػاوؿ نف ذب ػ  اإلنسػاف ىبػالك  ػن ي مل، و ػب 
يػػه  ػػ اط  الغ لػػة، و ػػب  ػػ   ػػ ي  لػػه الشػػ  ات،  ػػ   سػػ ؿ لػػه اؼب ا ػػب، و ػػب  ػػ  رببػػ  إل

 و ريدت نف يقح ا احملظ رات، ولذا  اعب اد ابهرب    ف اد الن هنع هللا يضر.
هػاف ا غػ وة  بػ ؾ و  ػه االاػ ف نلػك  ػ  ن ػلامه الفػراـ وهػان ا    يد  ر  ؿ مل 

 ا  رب  ح الرـو وعند رف   م ااؿ ؽبم:
{{  ِِ َُِت ِِٜقٔذ َُِت َِٝش  ٜقٔذ َِٝشَم ٣ّو  َم ٣ّوََٞكَذ َُِت  ََٞكَذ َُِتَٜٚقٔذ َٔ  َِِِِٜٚقٔذ ََٔٔ َٗأد  َٔ َٗأداٞئح َٗأد  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اٜ٭ِؿَغش٢اٜ٭ِؿَغش٢  اٞئح َٗأداٞئح ََا: : اٜ٭ٞنَبش٢و ٜقاٝيٛااٜ٭ٞنَبش٢و ٜقاٝيٛا  اٞئح ََاَٚ َٚ  

َٗاُد َٗاُداٞئح ٍَ  َٜاَٜا  اٜ٭ٞنَبُشاٜ٭ٞنَبُش  اٞئح ٍََسُطٛ ٘ٔ؟  َسُطٛ ٘ٔ؟اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا ََٖذ٠ٝ: : ٜقا ََٖذ٠ََُٝحا ُٙ  اٞيَعِبٔذاٞيَعِبٔذ  ََُحا َٛا َُٖٙ َٛا َٖ  }}
66

  

  ومل يق  اعب اد الفبًن ولف  ابهػرب نهػرب ف ػاد  ػ  ف ػاد الػن هنع هللا يضر، بف:         
                           ػػػػذت وظي ن ػػػػا، وو ػػػػيلن ا الشػػػػ  ات واعبػػػػ ارح  (ي  ػػػػك24و 

ا ظػا ر اإلنسػاف ليسػن ٌن هبػا علػن طاعػة الػرضب ، لفن ػا  ريػد  وابعيفاد اليت ف ل ا مل 
 .نف زبذله وذب له يسنغل ا ا طاعة الشيطاف والب د ع   يفرة الرضب  

،   يسػػنطيح ن ػػد نف لفػػ  القلػػ   لػػش  قلبػػه  و ػػاد الػػن هنع هللا يضر  ػػ  اعب ػػاد ابهػػرب، 
 يبدله نو يغًنت إ  مل:

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َٔ  اٞيٝكًَٝٛباٞيٝكًَٝٛب  إ٢ ِٝ ََٔب ِٝ ٢ٔ  َب ِٝ ٢ٔٝأِؿُبَع ِٝ ِٔ  ٝأِؿُبَع َِٔٔ ٘ٔ  ٜأَؿأبع٢ٜأَؿأبع٢  َٔ ٤ً ٘ٔاي ٤ً َٗا  اي ُِّب َٗاُٜٜك ُِّب َِٝف  ُٜٜك َِٝفٜن {{  ََٜؼا٤ََُٜؼا٤ُ  ٜن
77

  

 يػػه نعػػ  ونعظػػػم الػػن م اإلؽبيػػة الػػيت   يفػػػ  هبػػا علػػن عبػػادت  ػػػ   ولػػذلش ف ػػ  مل 
 مػػة   يفػػ  هبػػا مل علػػن خلقػػه اب ػػ ايد اب ػػ ياد  ػػ  اإليبػػاف، ابولػػٌن وا خػػريٌن،  ػػأعظم ن

وف لػػه ا خ انػػػة القلػػػ ،  ػػػال يسػػػنطيح الشػػػيطاف نف يقػػػرتب ليسػػػل  اإلنسػػػاف اإليبػػػاف الػػػذي 
                                                           

 اريخ مغداد لل طي  البغدادي وال  د الفبًن للبي قب ع  فامر ق 2
 فا ح الرت ذي وام   افة ع  ننهنع هللا يضر ق 7
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  ف له مل ا ال  ال بد اؼب   :                           اجملادلة55و)  
 .       هن  مذا ه 

 اف عند ا ي   س   ي   س ا القل : الشيط
                         ابوا ػػػػػػػر زبػػػػػػػرج  ػػػػػػػ  الػػػػػػػن هنع هللا يضر إىل  (النػػػػػػػاس2و

الصػػدر، والصػػدر  ػػ   ػػ  ىبػػرج ابوا ػػر إىل اعبػػ ارح لنن ػػذ، لفػػ  القلػػ  ؿبػػ  اإليبػػاف وؿبػػ  
 نو يدخلػػه بف مل ال ر ػاف وؿبػػ  اؽبدايػة وؿبػػ  ال  يػػة   يسػنطيح الشػػيطاف نف يصػ  إليػػه 

 صػػػنه وف ػػػ   يػػػه نغلػػػن ن مػػػة   يفػػػ  هبػػػا علػػػن عبػػػادت و ػػػب ن مػػػة اإليبػػػاف، و  ي فػػػد  ػػػا ا 
 السم ات و   ا ا ابرض  ا يسنطيح ربم   ذت الن مة إ  القل ، ولذلش ورد:

ٓٔٞ  ََاََا  }} َٓٔٞٚٔطَع َٚأتٞ  َٚٔطَع َُا َٚأتَٞط َُا ِٔ  ٜأِسٔكٞوٜأِسٔكٞو  ٫َٚ٫َٚ  َط َِٜٔٚئه ٓٔٞ  َٜٚئه َٓٔٞٚٔطَع ًُٞب  َٚٔطَع ًُٞبٜق ٢ٔ  َعِبٔذَٟعِبٔذٟ  ٜق َٔ ٪ُُِ ٢ٔاٞي َٔ ٪ُُِ {{  اٞي
88

  

 ػػ  ال  يػػد الػػذي  يػػه اعبػػ ا ر اؼبفن نػػة، وال لػػـ  اإلؽبيػػة اؼبصػػ نة،  ػػاغ ا مل ا الػػ  
حب ظػػه  ػػ    ينسػػل  إليػػه  ػػيطاف، و  يسػػنطيح نف  صػػ  إليػػه  عبػػدت اؼبػػ   ، و  ظػػه مل 

 .   الن هنع هللا يضر، ليف ف دا ما ا  ص ف اب   اإلؽبب عند الرضب  
ب اليت عر ػ ا مل لنػا للبيػح، اػد  ا لنػا، وطلػ   الن هنع هللا يضر  ب اليت ربناج إىل اعب اد، و 

 نا نف ن هي ا زلطاعػات، وإ   نيفػلش علػن  ػا ب ا وذب لػه ينػ ؿ إىل اؼب ا ػب والغ ػالت، 
 يندـ و  ين ح الندـ: وذب له ىبي  ا  يا ه وطريقه، وإذا لقب مل 

                                                                  
           الشمهنع هللا يضرو). 

 الن هنع هللا يضر  ػ ط  هػ  ف ػاد، ولػذلش  ػب  ػ  ن ػر  مل مبي  ػا لػه، و ػذت البي ػة الػيت سبػت 
  ح ابنصار ذهر ا مل ا القرآف لي لمنا نف ه   رد  نا ا عنقه مي ة غبيفرة الرضب .

  يسزنذاد انجيغيسزنذاد انجيغ
 .ينم البيح   مد    إسباـ اؼبسنندات اليت ينم هبا اب ؿ مي ه هلل و يت 

                                                           
 ذ هر ا اإل ياد لمإ اـ الغ ايل 7
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  انزٌثخانزٌثخ
 و ذت اؼبسنندات نوؽبا:

    : 
   مد    نف يدخ  ن سه ا ز رة النا بٌن، وااؿ مل لنا صبي ا :

                                             الن ر40و). 
و ػػػ  نهػػػ ف  ػػػػ  النػػػا بٌن  نػػػػاؾ عال ػػػات   مػػػػد  ن ػػػا، نو  :  ػػػػرؾ ؾبالسػػػة ال ا ػػػػقٌن 

، بف اإلنسػػاف لػ  اب إىل مل ون ب وظػػ  وال صػات واؼبػػذنبٌن واؼبب ػدي  عػػ  رب ال ػاؼبٌن 
 نمسػػػفا  هبػػػ  د اب ػػػلاب  ػػػ  اعبػػػا   ا البدايػػػة نف يقػػػدر علػػػن ن سػػػه، ولفػػػ   ػػػ  د  ػػػم 

هنع هللا يضر، ومل اد ـ  ياطٌن اإلنهنع هللا يضر علن  ياطٌن اعب ، برم نخطر،  ػاعب  ي  ػ س ا  ياطٌن اإلن
الصدر وعند ا  سن يذ زهلل    الشيطاف الرفيم يرتهش ويذ  ، لفػ   ػيطاف اإلنػهنع هللا يضر يبسػش 
نذنػػش ويريػػد  ي طريقػػة نف يصػػدؾ عػػ  ذهػػر مل وطاعػػة مل لًنف ػػش  ػػرة نخػػرل   ػػه، إذا مل 

نخػػرل، و  يفػػ  و  يبػػ ، ولػػذا هبػػ  علينػػا نف نن ػػذ اب ػػر   لػػان   ػػش طريقػػة ي فػػر لػػش ا 
  اإلؽبػػػػػب:                                    اػػػػػػد  قػػػػػػ ؿ لن سػػػػػػش:  (ابن ػػػػػػاـ27و

 نفلهنع هللا يضر    م ب دي م،  بد      نف هتدي م ييفل ؾ  م!!.
ؽبػػداين م؟ الصػػاغب ف ذ بػػ ا يقػػ ؿ الػػب ض:  ػػا زؿ الصػػاغبٌن يػػذ ب ف ليوالسػػ ا  ػػ  د 

 ذف    مل، ومل وبره م اؽبػ ل، و ػاداـ  نػاؾ ن ػر  ػ  مل  يفػ ف  نػاؾ  ػبد  ػيلدث   ػر 
 ػػ  مل، و   نػػة مل فػػ  ا عػػالت، لفنػػش  سػػفٌن  ػػا  ػػ اؿ ذبا ػػد ن سػػش،  ػػال مػػد نف سبنػػح 

، وانغمسػ ا ا ن سش ع     د القـ  الظاؼبٌنغ الذي  ظلمػ ا نن سػ م وامن ػدوا عػ  طاعػة مل
 اؼب ا ب.

وم يفػػ م ينبػػا ب زؼب ا ػػب الػػيت اارت  ػػا ا  ػػذت اغبيػػاة، و ػػ    لػػم نف  ػػ  د لػػيهنع هللا يضر ؽبػػم 
 :  مة ااؿ 
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{{  ٌٗ ٌٗٝن َٖٔتٞ  ٝن َٖٔتٞٝأ َٔ   إ٫٢إ٫٢  ََُعاٟف٢ََُعاٟف٢  ٝأ ٖٔش٢ٜ َُُحا َٔ اٞي ٖٔش٢ٜ َُُحا {{اٞي
99

  

بنه ينبا ب دب ا يه، إ  ل  اب   مة نص  ة  اداة،  ين ب عليػه رب ال ػاؼبٌن، لفػ  
  اخرة زؼب ا ب اليت   ل ا  لماذا نفالسه؟!.طاؼبا  سنمر زؼب

اثنيا : به ف  ػ  النػا بٌن هبػ  نف نفػالهنع هللا يضر ابخيػار واؼبنقػٌن والصػاغبٌن، بهػ ف    ػم، 
  بف مل اػػػػػػاؿ لنػػػػػػا:                                         الن مػػػػػػة005و) 

 :، ااؿ ا ؾبالس م اليت  ن ؿ  ي ا رضبة مل  احبث عن م، واذ   إلي م
ِِ   اٞيٝفٜكَشا٤َاٞيٝفٜكَشا٤َ  ٜأٔذٗبٛاٜأٔذٗبٛا  }} ُٖ ِِ ََٚجأيُظٛ ُٖ {{ََٚجأيُظٛ

1010
  

، وهػػػاف م ػػػض الصػػػاغبٌن لػػػ  رني ا  ػػػا   ػػػالٌن ىبػػػرج وال قػػػراد  ػػػم ال قػػػراد إىل مل 
 يوػػري، وإذا ايػػ  لػػه ؼبػػاذا؟ اػػاؿ بف غيفػػ  مل ينػػ ؿ علػػي م ونخػػاؼ نف ينػػ ؿ علػػي م ون  

 يقة.   م، و ذت  ق
ولذا   مد    اإلنساف ال اا  نف يب د عػ  ال صػاة واليفػالٌن واجملػا ري ، ويبلػث عػ  
اؽبػػداة اؼب ػػديٌنغ ن ػػ  اإل ػػنقا ه ويصػػا ب م،  يأخػػذوؾ    ػػم إىل الطريػػق القػػ َل، اؽبػػادي إىل  

ر ؟ ف َلَسا سَنا : َنيُّ هـر مل، وعطاد مل، وهما اي  غبيفرة الن    :اَاؿَ  َخيػْ
{{  ِٔ ََِٔ َِِرن٤َرن٤  ََ َِِشٝن ٘ٔ  َشٝن ٤ً ٘ٔٔباي ٤ً ُ٘و  ٔباي َُٜت ُ٘وُس٩ِ َُٜت ِِ  ُس٩ِ ََِِٚصاَدٝن ِِ  ٔفٞٔفٞ  ََٚصاَدٝن ُٔٝه ًٞ ِِٔع ُٔٝه ًٞ ُ٘و  ٔع ٛٔٝك ِٓ ُ٘وََ ٛٔٝك ِٓ ََ  ِِ ََِِٚرن٤َشٝن ُ٘  ٔباٯٔمَش٠ٔٔباٯٔمَش٠ٔ  ََٚرن٤َشٝن ُُ ًٞ ُ٘ٔع ُُ ًٞ {{  ٔع

1111
  

 نو    لػك الن مػة نو   لفػب نبيػح، والشػرط ابوؿ للن مػة الب ػد عػ  اليفػالٌن نصب ػٌن، 
 الشرط الأاٍل نف نقرتب ونصا   اب قياد والصاغبٌن.

ن سػب بعمػ  زلنشػري ات والسػن  الػ اردة عػ   ػيد ابنبيػاد والشرط الأالث: نفا ػد 
ونر ػػات  واػػاؿ لػػه: اي إ ػػاـ إٍل نريػػد نف  ، ذ ػػ  رفػػ  إىل اإل ػػاـ نمػػ  ال ػػ ا م واؼبر ػػلٌن 

ن ػػػًن   ػػػش ا طريػػػق مل،  مػػػا  ػػػروط السػػػًن   ػػػش ا طريػػػق مل ؟  قػػػاؿ لػػػه اإل ػػػاـ: االاػػػة 
 لسًن علن اؼبنا ي الرزنية وا اثر النب ية. روط،   اراة اب رار، و صا بة ابخيار، وا

                                                           
 الب اري و سلم ع  نا  ريرة ق 5

 اغباهم ا اؼبسندرؾ ع  نا  ريرة ق 01
 اب اديث اؼب نارة للمقد ب و    اإليباف للبي قب ع  ام  عباس ق 00
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  انؼبثذًٌانؼبثذًٌ
 وم د ذلش نف   اؼبلك الأاٍل:

      : 
، وهلمة ال امدوف ليهنع هللا يضر   نا ػا  ػ  يقػـ  الليػ ، ويصػـ  الن ػار، يف ف يل عبادة هلل  

 ػ  لػ   وليله ورارت ا  الوة القرآف وابذهار  قط، ولف  ال بادة نف وبرر نية اب  هػ  عمػ  
هػػاف عمػػ  لػػدنيات، نو نهػػ  و ػػرب، نو نػػـ  .. هب ػػ  ابػػ  هػػ  عمػػ  نيػػة نف  ػػذا ال مػػ  هلل، 

 . نصبان  يا ه هل ا عبادة هلل 
ن  ذا   لل م ،  أن ي اب  الذ اب لل م  نٍل ذا ػ  إلع ػاؼ ن سػب ونو دي عػ  

نػ ي نف ، وعنػد ابهػ  ن  اؿ الناس،  أ نليفػر  ػذت النيػة  يفػ ف ال مػ  هلػه عبػادت هلل 
،  يف ف ابه  عبادة، ون ػ وج منيػة نف ن ن ٌن مه علن  ق ية اعبسم ليق ي علن طاعة مل 

 نغض مصري ع  النظر إىل  ا  ر ه مل علن     خلق مل،  أ بان ال واج هله عبادة.
، وعنػػد النػػـ  ن نليفػػر نيػػة نٍل نريػػان فسػػمب  ػػ    يبػػ  و  يفػػ   ػػ  عبػػادة مل 

ة،  ػػ  نف م ػػض الصػػاغبٌن هػػاف هب ػػ  ن  ػػه وردا ، هػػاف  ػػيدي نمػػ  اغبسػػ   يصػػبان النػػـ  عبػػاد
ونر ػػات عنػػد ا يػػدخ  ينػػاـ يقػػ ؿ:    قط ػػ ا علػػَن وردي!! هػػاف هب لػػه ورد  ػػ   الشػػاذيل 

  م  ابوراد.
هب   له ورد ينػاـ  ػ  السػاعة هػذا إىل السػاعة هػذا، ليقػـ  مػٌن يػدي مل، هػأف ينػاـ م ػد 

ن ٌن زلقيل لة علن اياـ اللي ،  أ بان النـ  ن سه ورد،  قػد اػاؿ الظ ر ول  نصك  اعة ليس
: 
{{  ِٔ ََِٔ ََ  َّ ََّْا ِٚ  َتِظٔبٝح٣َتِظٔبٝح٣  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َْا ِٜٚأ ٣ٌ  ٜأ ًٝٔ ِٗ ٣ٌَت ًٝٔ ِٗ ِٚ  َت ِٜٚأ ُٕٔٝذ  ٜأ ُٕٔٝذَتِر ٘ٔ  ُِٜبَعُثُِٜبَعُث  َتِر ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ َّ  َع ِٛ ََّٜ ِٛ ١ََٔو  َٜ َٝا ١ََٔواٞئك َٝا ِٔ  اٞئك ََ َِٚٔ ََ َٚ  َّ ََّْا   َع٢ًَٜع٢ًٜ  َْا

١ًٕٜ ١ًٕٜٜلٞف َٗا  ُبٔعَثُبٔعَث  ٜلٞف ِٝ ًٜ َٗاَع ِٝ ًٜ َّ  َع ِٛ ََّٜ ِٛ ١ََٔو  َٜ َٝا ١ََٔواٞئك َٝا ُٛٚدٚا  اٞئك ُٛٚدٚاٜفَع ُِ  ٜفَع ِْٝفَظٝه ُِٜأ ِْٝفَظٝه َِٓذ  ٞنَشٞنَشايٚزايٚز  ٜأ َِٓذٔع ٢ّو  ٔع ِٛ ٖٓ ٢ّواي ِٛ ٖٓ َِٓذ  اي َِٓذَٚٔع ِٛٔ   َٚٔع َُ ِٛٔ اٞي َُ {{  اٞي
1212

  

 :  ، وي فنػػػ  لػػػه ايػػػاـ هلل  ػػػ   ـ علػػػن ذهػػػر مل هػػػاف ن  ػػػه هلػػػه ذهػػػر هلل     

                                                           
   عمًنقالأاٍل    ال  ا د اؼبننقات با القا م ابزفب ع  اغبفم م 05
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                       و ػػذا لػػيهنع هللا يضر   نػػات نرػػم   ينػػا  ف الليػػ ، ولفػػ    نػػات  (الػذارايت07و
 . ال ا د اب د ال رد الصمد،  يف ف ن  ه ذهر هلل نرم إذا    ا    ا علن ذهر مل

، نو اػػار   للقػػرآف، نو يصػػلان مػػٌن اؼبن ا ػػمٌن، نو  ػػإذا ا ػػد  يفػػ ف إ ػػا ذاهػػرا  هلل 
 لًن   ا  أف م ض. يص  رضبه، نو يذ   ل قًن لي ا يه، نو يذ   ب د إخ انه ا مل 

ن الصػالة  قػط، مػ  القيػاـ ا هػ  ه   ذت عبادات وايػاـ هلل،  القيػاـ لػيهنع هللا يضر اا ػرا  علػ
 .نعماؿ الرب واػبًن اليت ي مل ا ال بد هلل 

 :   ال امدوف  م الذي    لػ ا  يػاهتم هل ػاغ  ػ  الل ػ  والل ػ  إىل طاعػة هلل    
                                        ابن اـ025و). 

  احلبيذًٌاحلبيذًٌ
  يا ه هل ا طاعة هلل  إنه وبناج إىل  لك اثلث: إذا هانت 

      : 
وبمد مل، ويشػفر مل علػن الػن م ال ظيمػة الػيت اخنصػه هبػا مل،  يفػ ف  ػ  الشػاهري   

 اغبا دي .
 :واغبمد   يف ف إ  هلل، ن ا الشفر  يف ف يف ف هلل وػبلق مل، ولذلش ااؿ 

ُ٘  َذَؼَشَذَؼَش  إ٢َراإ٢َرا  }} ُ٘اي٤ً ٤ً َّ  ٥ٔ٬َل٥ٔ٬َلاٞيَخاٞيَخ  اي ِٛ ََّٜ ِٛ ١ََٔو  َٜ َٝا ١ََٔواٞئك َٝا ٍَ  اٞئك ٍَٜقا ِٔ  ٔيَعِبٕذٔيَعِبٕذ  ٜقا َِٔٔ ٙٔو  َٔ ٙٔؤعَبأد ََٓع  ٔعَبأد ٜٛ ََٓعاِؿ ٜٛ ٘ٔ  اِؿ ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ ِٔ  َعِبْذَعِبْذ  إ٢ٜي َِٔٔ َٔ  

ٔٙ ٙٔٔعَبأد ٌِ: : ََِعُشٟٚفاََِعُشٟٚفا  ٔعَبأد ٌَِٖ ُ٘؟  َٖ ُ٘؟َػٜهِشَت ٍُ  َػٜهِشَت َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُُِت  َسٚبَسٚب  َٜاَٜا: : ٜف ًٔ ُُِتَع ًٔ ٕٖ  َع ٕٖٜأ ِٜٓو  َرٔيٜوَرٔيٜو  ٜأ ِٜٓؤَ ٘ٔو  ٜفَؼٜهِشُتٜوٜفَؼٜهِشُتٜو  َٔ ِٝ ًٜ ٘ٔوَع ِٝ ًٜ   َع

ٍُ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ِِ: : ٜف ِِٜي ْٔٞ  ٜي َْٔٞتِؼٝهِش ِِ  إ٢ِرإ٢ِر  َتِؼٝهِش ِِٜي ِٔ  َتِؼٜهِشَتِؼٜهِش  ٜي ََِٔ ُِٜتأٜٜأ  ََ ُِٜتِجَش ٘ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َرٔيٜوَرٔيٜو  ِجَش ِٜ ََٜ٘ٔذ ِٜ {{  ََٜذ
1313

  

لفػػ  اغبمػػد   يفػػ ف إ  هلل رب ال ػػاؼبٌن، ولػػذلش السػػيدة نـ رو ػػاف زوفػػة  ػػيد  نمػػ  
مفػػر ونـ السػػيدة عا شػػة نـ اؼبػػ  نٌن، م ػػد  اداػػة اإل ػػش ونػػ وؿ آايت الػػربادة،  ال ػػا  يفػػرة 

 ،  قالت ل ا شة:الن  

                                                           
   وم الطرباٍل وام  عساهر ع  عا شة اهنع هللا يضر 04
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{{  َٞٔ َٔٞٝقٛ ٘ٔو  ٝقٛ ِٝ ٘ٔوإ٢ٜي ِٝ ًُٞت: : ٜقاٜيِتٜقاٜيِت  إ٢ٜي ًُٞتٜفٝك ٘ٔ  ٫و٫و: : ٜفٝك َ٘ٔٚاي٤ً ٤ً ُّ  ٫٫  َٚاي ُّٜأٝقٛ ٘ٔو  ٜأٝقٛ ِٝ ٘ٔوإ٢ٜي ِٝ َُُذ  ٫َٚو٫َٚو  إ٢ٜي َُُذٜأِذ َ٘   إ٫٢إ٫٢  ٜأِذ َ٘ اي٤ً ٤ً {{اي
1414
..  

الب ض يظ  نرا غا بة     يفػرة النػ ، لفن ػا   ػرؼ اغبقيقػة نف اغبمػد   يفػ ف إ  
  هلل، ولف  الشفر يف ف هلل وػبلق مل:                     لقماف03و). 
شػػفرت  ػػفرا  خا  ػػا، وي لػػم علػػم اليقػػٌن نف السػػب  ا  واغبمػػد هلل علػػن عطػػاايت، ي ػػين ي
  ه  ن مة والسب  ا ه  مر    مل:                           النل 24و). 

  انسبئسٌٌانسبئسٌٌ
وم ػػد ذلػػش يفػػ ف لػػه عبػػادة خا ػػة،  ػػ  زب ال بػػادات الػػيت يػػرل  ي ػػا مل ننػػه  غلػػ  

 علن ن سه، ون بان ؾبا د  ا  بي  مل:
       : 

 ع  السيا ة ااؿ: والسيا ة الرزنية نن اع هأًنة، وعند ا   م   يفرة الن  
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َٝاَذ١ٜ  إ٢ َٝاَذ١ٜٔط َٖٔتٞ  ٔط َٖٔتٞٝأ َٗاُد  ٝأ َٗاُداٞئح ٢ٌ  ٔفٞٔفٞ  اٞئح ٢ٌَطٔبٝ ٘ٔ  َطٔبٝ ٘ٔاي٤ً ٤ً {{  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي

1515
  

 وا رواية نخرل:
{{  ٖٕ ٕٖٜفإ٢ َٝاَذ١ٜ  ٜفإ٢ َٝاَذ١ٜٔط َٖٔتٞ  ٔط َٖٔتٞٝأ َُِش٠ٝو  اٞيَرٗخواٞيَرٗخو  ٝأ َُِش٠ٝوَٚاٞيُع َٗاُد  َٚاٞيُع َٗاُدَٚاٞئح ٢ٌ  ٔفٞٔفٞ  َٚاٞئح ٢ٌَطٔبٝ ٘ٔ اا  َطٔبٝ ٤ً ٘ٔ ي ٤ً {{ي

1616
  

اغبػػي إىل ميػػت مل  ػػيا ة، واعب ػػاد ا  ػػبي  مل  ػػيا ة، وطلػػ  ال لػػم والسػػ ر بفلػػه 
 :، ااؿ  يا ة هلل 

{{  ِٔ ََِٔ ٢ِ  ٜطًٜٔبٜطًٜٔب  ٔفٞٔفٞ  َمَشَدَمَشَد  ََ ًٞ ٢ِاٞئع ًٞ َٛ  اٞئع ُٗ َٜٛف ُٗ ٢ٌ  ٔفٞٔفٞ  ٜف ٢ٌَطٔبٝ ٘ٔ  َطٔبٝ ٘ٔاي٤ً ٤ً {{  َِٜشٔجَعَِٜشٔجَع  َذٖت٢َذٖت٢  اي
1717

  

م ػػٌن  و نػػاؾ  ػػيا ة نخػػرل و ػػب زل فػػرغ نف اإلنسػػاف ين فػػر ا ابهػػ اف، وينظػػر  ي ػػا
 اإلعنبار، لي ندي مد    ادرة مل علن إمداع  نح مل ف  ا عالت.

                                                           
 الب اري و سلم ع  عا شة اهنع هللا يضر 03
  ن  نا داود واغباهم ا اؼبسندرؾ ع  نا إ ا ة ق 02
 اعبليهنع هللا يضر الصاا للم اا م  زهراي ع  عأماف م   ظ  ف ق 02
  ع  ننهنع هللا يضر قفا ح الرت ذي والطرباٍل 07
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و نػػاؾ  ػػيا ة زلقلػػ غ إذا ن طلػػق القلػػ   ػػ  عقالػػه، و ػػش الغػػراـ  ػػذت ال قػػا ت الػػيت 
رببسػػػه، بنػػػه   ي ػػػش  ػػػذت اغببػػػاؿ إ   ػػػدت الغػػػراـ والشػػػ ؽ واؽبيػػػاـ،  ػػػ  يصػػػ  إىل درفػػػة 

 ػػػػػإذا ان ػػػػػش عقػػػػػاؿ القلػػػػػ   يسػػػػػيان ا  لفػػػػػ ت  ،، ولللبيػػػػػ  ابوؿ اإل ػػػػػطالـ هلل 
  السػػػػػػػػػػم ات وابرض:                                       مل يػػػػػػػػػػذ

  جبسمه لفنه ذ   مقلبه:                  ابن اـ72و). 
يػػػػه ننػػػ ار الػػػػروح  فػػػػ ف إذا نهػػػـر مل  ػػػػبلانه و  ػػػاىل اإلنسػػػػاف زل نػػػػ ح، و ػػػط ت عل

السيا ة ا ذبليات ابظباد والص ات اليت   م صبيح ال ػ امل ال لػ ايت والسػ ليات، برػا هل ػا 
 .اا مة  ظباد مل و  ا ه 

 السػػماد  ر  عػػة   ػػم مل الرا ػػح، وابرض  بسػػ طة   ػػم مل البا ػػط، واعببػػاؿ ا هتػػا 
 و  ا ه  ًنل الفػ ف هلػه عاليػه ودانيػه  ػن  ال     إ م مل الق ي ..  يس ح زلروح  ظباد مل

 و  ا ه القد ية.  ظباد مل 
إذا نهـر مل ال بد، ون ػخ  يػه م ػد ذلػش  ػ  رو ػة القد ػية،  نفػ ف السػيا ة زلن  ػة 
القد ية، و ف ف ا اعبما ت اإلؽبية، والفما ت الرزنية، و ذت  يا ة ب   الفماؿ ون ػ  

 .الن   ال  اؿ    ن ة  يفرة

  انشاكؼٌٌ انسبخذًٌانشاكؼٌٌ انسبخذًٌ
 :م د  ذت السيا ة يرل ننه ينبغب عليه نف يطي  الره ع والسو د هلل 

       : 
بف خًن عبادة ين بد هبا اؼبرد ؼب  ت  ب الصالة،  الذي يريد اؼبقػاـ احملمػ د ليفػ ف  ػح 

         ر ػػػػػ ؿ مل ا اؼبقػػػػػاـ احملمػػػػػ د عليػػػػػه مػػػػػػ:                                 
                                                                      

                           اإل رادو). 
، ون ػلامه الفػراـ، يد اؼبقػاـ احملمػ د عليػه زؼبداو ػة علػن الصػالة هاغببيػ  الذي ير 

 وابولياد ذوي اؼبقاـ    م دت إىل عصر   ذا وإىل نف يرث مل ابرض و   علي ا.
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  األيش ثبدلؼشًف ًاننيي ػٍ ادلنكشاأليش ثبدلؼشًف ًاننيي ػٍ ادلنكش
اداي  نف ي ػػدي عبػػاد مل إىل مل زغبفمػػة واؼب عظػػة اغبسػػين، وليفػػ ف  ػػ د أي ػػرت مل 

 يسيطر علن الن  س ووبن ي القل ب   مد نو  نف أي ر ن سه وين ا ا:
              : 

 أي ر ن سه زػبًن وين ا ا ع  اؼبنفر،    إذا ن ر غًنت ا نواب:
  ٠ههههههب أ٠ٙههههههب اٌرجههههههً اٌّعٍههههههُ غ١ههههههر٠ٖههههههب أ٠ٙههههههب اٌرجههههههً اٌّعٍههههههُ غ١ههههههرٖ

  

 ُُ ُُ ٘هههههههال ٌٕفطههههههههه وههههههههبْ عا اٌزعٍهههههههه١   ٘هههههههال ٌٕفطههههههههه وههههههههبْ عا اٌزعٍهههههههه١

  ٌدٚاء ٌ ٞ اٌطمبَ ٚعٞ اٌضهٌٕٝدٚاء ٌ ٞ اٌطمبَ ٚعٞ اٌضهٕٝرصف ارصف ا  

  

 ُُ ُُ و١ّههههههب ٠صههههههح ثههههههٗ ٚأٔههههههذ ضههههههم١   و١ّههههههب ٠صههههههح ثههههههٗ ٚأٔههههههذ ضههههههم١

  اثهههههدأ ثٕفطهههههه فبٔٙٙهههههب عهههههٓ غ١ٙهههههباثهههههدأ ثٕفطهههههه فبٔٙٙهههههب عهههههٓ غ١ٙهههههب  

  

  فهههههئعا أزٙهههههذ عٕهههههٗ فةٔهههههذ  ىههههه١ُفهههههئعا أزٙهههههذ عٕهههههٗ فةٔهههههذ  ىههههه١ُ

  فٕٙهههههبن ٠طهههههّع ِهههههب رمهههههٛي ٠ُٚمزهههههدٜفٕٙهههههبن ٠طهههههّع ِهههههب رمهههههٛي ٠ُٚمزهههههدٜ  

  

  ثهههههههبٌمٛي ِٕهههههههه ٠ٕٚفهههههههع اٌزعٍههههههه١ُثهههههههبٌمٛي ِٕهههههههه ٠ٕٚفهههههههع اٌزعٍههههههه١ُ

    رٕههههههٗ عههههههٓ خٍههههههك ٚرههههههةرٟ ِثٍههههههٗ  رٕههههههٗ عههههههٓ خٍههههههك ٚرههههههةرٟ ِثٍههههههٗ  

  

  عهههههههبر ع١ٍهههههههه إعا فعٍهههههههذ ع ههههههه١ُعهههههههبر ع١ٍهههههههه إعا فعٍهههههههذ ع ههههههه١ُ

، وَ ػػ  اؿ ن ػػلاب ر ػػ ؿ مل  ػػذا فػػ د  ػػ  اصػػيدة با اب ػػ د الػػد،يل يػػرتفم  ػػ  
 م د م    الصاداٌن إىل نف يرث مل ابرض و   علي ا.

  زفظ زذًد اهللزفظ زذًد اهلل
 آخر  لك     ذت اؼبل ات لنأخذ البي ة  ح مل:

           : 
و ػػدود مل ي ػػين النشػػري ات الػػيت ن لػػت ا هنػػاب مل، نو و ػػل ا ر ػػ ؿ مل ا  ػػننه 

 .عند    ت    
 و  مد    احملا ظة علن  ذت اغبدود، و   ين دا ا:

                                   الطالؽ0و)! 
 !!!مل يظلم غًنت ولف  ظلم ن سه 

، دب ػػين   لػػذا   مػػد نف وبػػا ظ علػػن صبيػػح اغبػػدود الػػيت  ػػد  ا لنػػا  يفػػرة اؼب بػػ د 
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  رؼ اغبفػػػم الشػػػرعب ا ال مػػػ ، وإذا مل ي ػػػرؼ يسػػػأؿ: ي مػػػ  عمػػػال  إ  إذا عػػػ           
                       يسأؿ السادة ال لماد ن   اػبشية ا ني عم . (النل 34و 

 !  ي م  عمال       ات، د يبلث ع  السادة ال لماد ليلل ا له  ذا ال   
 ي رؼ  دود مل،  أاؿ: لف  اب  مدد ني عم    مد نف

 ػػاب يريػػد الػػ واج   مػػد ابػػ  الػػ واج نف ي ػػرؼ  ػػا  ػػب  ق اػػه علػػن زوفنػػه، و ػػا  ػػب 
 ق ا ػا عليػه، و  مػد نف ي ػرؼ اب ػ ر الشػرعية للومػاع  ػح زوفنػه، ووبػا ظ علي ػا زلفليػػة، 

   ناؾ ن  ر ؿبر ة، و ناؾ ن  ر  الؿ.
 ػػراـ، ؼبػػاذا مل  سػػأؿ ابػػ    لػػه؟! م ػػض الشػػباب ا  ػػذت ابايـ يقػػ ؿ   نعلػػم نف  ػػذا 

   ذا عذر نابان    ذن .
أي يين ن باب هأػر يق لػ ف ن  عملػت هػذا،  مػا اغبػ ؟ ننػت   لػت ذلػش وانن ػن اب ػر 

  الس اؿ   مد نف يف ف اب  ال م ،    ن    ذلش نـ  ؟.
 !والب ض يسأؿ ن    ذلش نـ   ؟ أا ؿ له: اغبالؿ هذا واغبراـ هذا

ا ن سه ويرفح يق ؿ يل: ن سب غلبنين وعملػت هػذا، و ػذت  صػيبة   يذ   وي     ا
عظمب يقح  ي ا   ظػم اؼبسػلمٌن ا  ػذا ال  ػافغ نف هػ  وا ػد ف ػ   ػ  ن سػه   ػيت لن سػه، 
وإذا ن ػػهنع هللا يضر ا يػػـ   ػػ  ابايـ منػػدـ يػػذ   إىل ن ػػد النػػاس ليسنشػػًنت ليللػػ  لػػه،  يػػأي ؼبألػػب 

ي ا قػػه علػػن  ػػا  عػػ  غػػًنت  ػػ  هبػػد  نسػػا ال   يلر ػػه لػػه،  يػػذ   بخػػر  يلر ػػه لػػه، ويبلػػث 
  عمله!!  أنت ا  ذت اغبالة  غ  ن سش:

                                 الطالؽ0و). 
لف  ن لاب ر  ؿ مل وَ ػ  م ػد م  ػ  السػلك الصػاا إىل ي  نػا  ػذاغ هػاف ال ا ػد 

 لماد ال ار  ف ابفػالد  ػارع إىل النن يػذ، وإف  ن م يسأؿ اب  ال م ،  إف نذف له السادة ال
 !!! ن  ت  انن ن   را  و  ي فر ا  ذا اب ر  رة نخرل

 بنه يرف  النواة، و   يرف  النواة   ذت  ب طرا ا و سالف ا:
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  ررجهههٛ إٌجهههبح ٌٚهههُ رطهههٍه ِطهههبٌىٙبررجهههٛ إٌجهههبح ٌٚهههُ رطهههٍه ِطهههبٌىٙب

  

  إْ اٌطهههف١ٕخ   رّشهههٟ عٍهههٝ ا١ٌهههجصإْ اٌطهههف١ٕخ   رّشهههٟ عٍهههٝ ا١ٌهههجص

فػ  النوػاة ويبشػن  ػح اؼبػذنبٌن وال صػاة   ػ  ، وهػذلش  مػ  ير ا  و ػاد ا  الس ينة  ريد حبػر   
 !يطمح ا ؿباؿ، لف    مد لمإنساف    احملا ظة علن  دود مل 

وعليه لفب وبػا ظ علػن  ػدود مل نف يبػدن مػن لم اب فػاـ الشػرعية الػيت نوفب ػا علينػا 
اػبشػية  ػ   مل، و ب   ف دة ا القرآف الفرَل، وا   ن ة الن  الفرَل، ويسػن يد  يسػأؿ ن ػ 

 السادة ال لماد ابفالد اب  ه  عم .
إذا ا ػػن ىف اإلنسػػاف  ػػذت الشػػروط علمػػا  وعمػػال  ن ػػبان داخػػال  ا  ػػذت البي ػػة اإلؽبيػػة، 

  ::و م  مل له  ذت ال طية، بف مل  م  له اعبنة، ويـ  القيا ة يق ؿ  يه   ايل

                                                             ابن اـ75و). 
 ... الل م نعنا علن نن سنا

وانصػػػر  علي ػػػا نصػػػرا  ع يػػػ ا غ ون ػػػد  دبػػػددؾ الػػػذي   ينقطػػػح  ػػػ  نفػػػ ف  ػػػ  عبػػػادؾ 
النػػػا بٌن ال امػػػدي  اغبا ػػػدي  السػػػا لٌن الػػػراه ٌن السػػػافدي  ا  ػػػري  زؼب ػػػروؼ والنػػػا ٌن عػػػ  

 .... نفر واغبا ظٌن غبدود ملاؼب
 ..... واف لنا فب  ذهرهتم ا  ذت ا ية
 ..... واف   لنا نصي  ا  ذت ال ناية

 ..... واف لنا    الذي  ي   ف  ح مل م  د م و  ينقيف ف ابيباف
 ..... ون لامه    اؼب افري  وابنصار واصب نا علن  يفرة نبينا 

 ..... خرةوا لش منا  بيل م ا الدار ا 
 واف لنا    م ا فنة الن يم نصب ٌن

 و لن مل علن  يد  حل وعلن نله و لبه و لم

  إشبساد خبصخ يف ىزه اآليخإشبساد خبصخ يف ىزه اآليخ
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  ثيؼخ احملسننيثيؼخ احملسنني
اؽبم،  مػػاذا يشػػرتي  ػػ  احملسػػنٌن؟ و ػػاذا يشػػرتي  ػػ  يشػػرتي  ػػ  اؼبػػ  نٌن نن سػػ م ون ػػ  

اؼب انٌن؟ لف   قػاـ  قػاؿ،  ػإذا هػاف ا ػرتل  ػ  اؼبػ  نٌن الػن هنع هللا يضر واؼبػاؿ  يشػرتي  ػ  احملسػنٌن 
 :الروح والسر واػب ا وابخ ا .. ولذلش يق ؿ اإل اـ نم  ال  ا م 

  فجهههههههههههههه ٌذ اٌههههههههههههههرٚ  ٌّههههههههههههههبفجهههههههههههههه ٌذ اٌههههههههههههههرٚ  ٌّههههههههههههههب

  

  أْ أرههههههههٝ اٌههههههههداعٟ ٚثشههههههههرأْ أرههههههههٝ اٌههههههههداعٟ ٚثشههههههههر

  ٚل١ٍههههههههههههههً ثهههههههههههههه ي رٚ ههههههههههههههٟٚل١ٍههههههههههههههً ثهههههههههههههه ي رٚ ههههههههههههههٟ  

  

  ١ههههههههههٗ أعهههههههههه ر١ههههههههههٗ أعهههههههههه ر١ٌٍٍّههههههههههه ٚف١ٌٍٍّههههههههههه ٚف

،  احملسػنٌن يبي ػ ف الػروح يبيح رو ة ويرل ننه مل يقدـ  بد، والي  مػذؿ رو ػب هلل   
 لرب ال اؼبٌن  ف ؽبم اؼبنة،  اؼب  نٌن ؽبم اعبنة ن ا    د ؽبم اؼبنة.

واؼبنة  ب ال طػااي اإلؽبيػة اػبا ػة، والننػ  ت الرزنيػة، وال ي  ػات القد ػية،  ر ػح عنػه 
 ػػ     ػػ  لػػه  ػػ   ظػػًنة القػػدس ال ليػػة .. عطػػادات خا ػػة ؼب ص  ػػٌن،  السػػنا ر لينمنػػح دبػػا

و ػػب غػػًن اعبنػػة الػػيت  ػػب لفػػ  ابولػػٌن وا خػػري ، لفػػ   ػػذا نصػػي  احملسػػنٌن الػػذي  يبي ػػ ف 
 .الروح واغبقا ق اػب ية هالسر واػب ا وابخ ا .. لينال ا اؼبنة    مل 

  ثيؼخ ادلٌلننيثيؼخ ادلٌلنني
ن سػه ا داخلػه و  خارفػه  ػبد يبلفػه ا الػداري ، ن ا اؼب انٌن   يرل ال ا ػد  ػن م ل

م  يرل ن سه عبػدا  ؼبػ  تغ يلػبهنع هللا يضر اػ ب ال ب ديػة، وينػربن  ػ  هػ  الػدنيا وا خػرة زلفليػة، بنػه 
 ال لية، و ب داخلة ا ا ؿ مل:   يرف  إ  ذات مل 

                        ابن اـ(055و. 
 ػػ  اهتا و ظ ظ ػػا ون  اد ػػا، ون ػػات إرادا ػػه وخطرا ػػه، ون ػػات هػػ  ن ػػات ن سػػه عػػ  

 ػػبد هبػػري  نسػػ ب لذا ػػه، ون ػػبان  نصػػبا  زلفليػػة يرفػػ  اإل ػػارة ال ليػػة  ػػ  اغبيفػػرة اإلؽبيػػة، 
 :ويبنأ  هبا بنه نااـ ن سه عبدا  هلل 

                          ابن اـ055و) ...... 
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 ن بان هما ااؿ مل:ا نيا زهلل، و 
ُِٓت  }} ُِٓتٝن ُ٘  ٝن َُِع َُ٘ط َُِع َُُع  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  َط َُُعَِٜظ ٘ٔو  َِٜظ ٘ٔؤب ُٙ  ٔب ـََش ََُٙٚب ـََش ـُٔش  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  ََٚب ـُٔشُِٜب ٘ٔو  ُِٜب ٘ٔؤب ُٙ  ٔب ََٜذ َُٚٙ ََٜذ ُٛٔؽ  اي٤ٔتٞاي٤ٔتٞ  َٚ ُٛٔؽَِٜب َٗاو  َِٜب َٗاؤب ُ٘  ٔب ًٜ َُ٘ٚس٢ِج ًٜ   َٚس٢ِج

ُِٔؼٞ  اي٤ٔتٞاي٤ٔتٞ ُِٔؼَٜٞ َٗاو  َٜ َٗاؤب ِٕ  ٔب َِٕٚإ٢ ٓٔٞ  َٚإ٢ َٓٔٞطٜأٜي ُ٘و  َطٜأٜي ٖٓ َٝ ٔٛ ُ٘وٜيٝأِع ٖٓ َٝ ٔٛ ِٔ  ٜيٝأِع َِٜٔٚي٦ٔ ْٔٞ  َٜٚي٦ٔ ُ٘  اِطَتَعاَرْٔٞاِطَتَعاَر ْٖ ُٜ٘يٝأٔعَٝز ْٖ {{  ٜيٝأٔعَٝز
1818

  

  ذا    اؼبقاـ .... -

 .... ا نيا ليهنع هللا يضر زلروح و  زلن هنع هللا يضر  أ  ا خري    -

 لفنه  ب زهلل:   -
                                          ابن اـ055و) 

 و ذت اليت يق ؿ  ي ا السادة ن لاب  ذا اؼبقاـ:
  ))ايعبذ َٚا ًَهت ٜذاٙ ًَو يظٝذٙ ٫َٛٚٙ  ))ايعبذ َٚا ًَهت ٜذاٙ ًَو يظٝذٙ ٫َٛٚٙ  

    هله هلل:
                        البقرة022و).... 

 !وليهنع هللا يضر هما  قاؿ ا   ت ابفساـ  قط
 !!ولف   قاؿ ا   ت الن  س اليت ذبا د ا ال   ؿ إىل ر ا اؼبلش ال الـ

 .إ  ون  النا ونو د  ونن ا نا و فنا نا و رها نا هلنا هلل 
                                     البقرة027و) : 

إىل الػػ هبم ونروا  ػػم ون ػػرار م،  و ػػل ات ي ػػين  ػػالت  صػػل م  با ػػرة  ػػ  مل 
 ػػػل ات ورضبػػػة،  ػػػال وبػػػهنع هللا يضر من ػػػ  ا اعب ػػػاد، و   فامػػػدة الشػػػدا د، وإمبػػػا هبا ػػػد ليشػػػا د، 

  ينلذذ زجملا دات ؼبا ينن ؿ مل له  ي ا    نن اع اؼبشا دات.
ت ا ايػػاـ الليػػ  وا  ػػياـ الن ػػار، لفػػ   ػػذا هبػػد لػػذة ابنػػ ار ابوؿ هبػػد  فامػػدا -

 اإلؽبية، والنوليات الرزنية،  نذ   عنه اؼبشقة زلفلية، و ذت رضبة مل:

                                                           
  ليان الب اري وام   باف ع  نا  ريرة ق 07
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                                                           البقرة027و) 
،   م لػم و  م مػ ، مػ  م يفػ  مل را، !!!ف م يفػله إليػه، ووا ػل    ندوف مه إليه

 ومطه خًن ر لب.
    رمههههههههً إْ ٚفههههههههٌٟٛ ثبٌعّههههههههً  رمههههههههً إْ ٚفههههههههٌٟٛ ثبٌعّههههههههً

  

  أٚ ثمطهههع اٌٛلهههذ فهههٟ طهههٛي ا ِهههًأٚ ثمطهههع اٌٛلهههذ فهههٟ طهههٛي ا ِهههً

  إْ ِٛ ٔهههههههب رٕهههههههسٖ عهههههههٓ عٍهههههههًإْ ِٛ ٔهههههههب رٕهههههههسٖ عهههههههٓ عٍهههههههً  

  

  إٔهههههههٗ اٌهههههههرة إٌّهههههههسٖ ٚاٌىج١هههههههرإٔهههههههٗ اٌهههههههرة إٌّهههههههسٖ ٚاٌىج١هههههههر

 و   د  ػم نمػداؿ النبيػٌن واؼبر ػلٌن، واب ػراد الػ اراٌن الػذي  افنبػا م وا ػط ا م رب  
 ال اؼبٌن، ويق ؿ  ي م اإل اـ نم  ال  ا م ر ن مل عنه:

  ٌههه١ص اٌرلهههٝ إٌهههٝ اٌع١ٍهههب ثةعّهههبيٌههه١ص اٌرلهههٝ إٌهههٝ اٌع١ٍهههب ثةعّهههبي

  

  ٚ  اٌٛفههههههٛي ثههههههة ٛاي ٚأِههههههٛايٚ  اٌٛفههههههٛي ثههههههة ٛاي ٚأِههههههٛاي

  ٌىٕهههههٗ ِٕهههههخ ِهههههٓ فضهههههً ٚا٘جهههههٌٗىٕهههههٗ ِٕهههههخ ِهههههٓ فضهههههً ٚا٘جهههههٗ  

  

  ثههههههٗ رعههههههد جّهههههه١ال  ثهههههه١ٓ أثههههههدايثههههههٗ رعههههههد جّهههههه١ال  ثهههههه١ٓ أثههههههداي

  خٍهههههك ع ههههه١ُ ٚإ٠مهههههبْ ِٚعرفهههههخخٍهههههك ع ههههه١ُ ٚإ٠مهههههبْ ِٚعرفهههههخ  

  

  ثب  عٞ اٌفضً ٚاإل طبْ ٚاٌهٛاٌٟثب  عٞ اٌفضً ٚاإل طبْ ٚاٌهٛاٌٟ

  إعا عرفههههذ ِمههههبَ   خفههههذ ٚفههههٟإعا عرفههههذ ِمههههبَ   خفههههذ ٚفههههٟ  

  

  رٕهههبي اٌمهههرة ثٛفهههبيرٕهههبي اٌمهههرة ثٛفهههبي  ٘ههه ا اٌّمهههبَ٘ههه ا اٌّمهههبَ

 .....   ذت م ض اإل ارات ا  ذت ا ية  
 و ب خا ة ؼب ص  ٌن.

  ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً أي٘ ٚؿرب١ ٚطًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً أي٘ ٚؿرب١ ٚطًِ
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  11ؼيخؼيخ: ينبصل انصبدلني فَ ادل: ينبصل انصبدلني فَ ادل2929
dddddddddddddddd 

 ذت ا ايت اليت مٌن نيدينا  بػٌن الرتميػة اإلؽبيػة، والنظػرات احملمديػة ب ػلامه اؼببػارهٌن، 
واليت  ار علن رو ا م د ذلش إىل يـ  الدي  ه م   الصػاغبٌن والصػاداٌن  ػ  اؼبريػدي ، وؽبػذا 

  ي ا وا  أرا  ذا البياف القرآٍل. ا، واليت نن ؿ مل هب  نف ن ر  ا ون رؼ  ب  ن وؽب
واصص ابنبياد واؼبر لٌن، واصص الصلامة  ح خًن النبيٌن اليت ذهػرت ا هػالـ رب 

  ال ػػػػػػػاؼبٌن يقػػػػػػػ ؿ مل لنػػػػػػػا  ي ػػػػػػػا نصب ػػػػػػػٌن:                                   
ذهر و  فػػر و ػػدمرغ  ػػ    يق ػػ ا  يمػػا وا ػػ ا  يػػه  ػػ  نوزار، وعػػربة ني اعنبػػار و ػػ (ي  ػػك000و

 ا هال ه اؼببٌن.    الصاداٌن الذي  ا ند  م مل  ولف  يف ن ا عند مل 

  لصخ غضًح رجٌنلصخ غضًح رجٌن
عنػد ا ن ػبان اريب ػا  ػ  مسػط ن ػ ذت  اصة  ذت ا ايت زخنصار:  يد  ر ػ ؿ مل 

 -وهػػاف عا ػػمنه القػػدس ا ف ا مػػالد الشػػاـ  -علػػن اعب يػػرة ال رميػػة هل ػػا، اػػاـ  لػػش الػػرـو 
 و ػػ   ػػا يت نلػػك  قا ػػ ، ونراد نف ير ػػ   ػػذا اعبػػي غ لفػػب يقيفػػب علػػن النػػ  و ػػ    ػػه، 
 سػػػمح  يفػػػرة النػػػ  نف الػػػرـو  ػػػي رف ف وأي ػػػ ف إىل اعب يػػػرة ال رميػػػة، وهػػػاف النػػػ  ا ذلػػػش 

قليلػةغ بف اعب يػرة ال رميػة  ال اػت لػيهنع هللا يضر   ػه إ  اعبمػح القليػ ، و  يبلػش  ػ  اؼبػاؿ إ  القلػة ال
 هانت هل ا  لراد ون باعه   ظم م    ال قراد.

والأػػروة الر يسػػية للمدينػػة اؼبنػػ رة هانػػت النمػػر  ػػ  الن ػػ ، و يػػاهتم هل ػػا  ن ا ػػة علػػن 
النمػػر، و ػػادؼ نف الر لػػة ابػػ  صبػػح النمػػر مقليػػ ،  ػػال ي فػػد إ فانيػػات  اديػػة، و  نعػػداد 

 م م نبي م ننه   مد لال نوامة هلل ور  له إذا ن را مذلش.مشرية، لف  عل م م مل وعل  
وننػػنم   لمػػ ف نف ن ػػد م ا ليلػػة عر ػػه، وا  وػػر  ػػذا اليػػـ  ظبػػح الػػداعب يػػدور ا  

اؼبدينػػة يقػػ ؿ  يػػا للقنػػاؿغ   ػػرج علػػن ال ػػ ر واالػػت لػػه زوفنػػه اغنسػػ  نو   اػػاؿ ؽبػػا: نمطػػأت 
                                                           

 ـ05/5/5102 ػ 0347   صباد ابوؿ  4إ نا  –ط نيهنع هللا يضر  – سود الشيخ نم دوح  0
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غػػ وة ن ػػد، ودخػػ  اؼب رهػػة ورزاػػه مل  غ   ػػرج ومل يغنسػػ ، و ػػذا هػػاف اعلػػن ر ػػ ؿ مل 
  الشػػ ادة،  نظػػر  يفػػرة النػػ  م ينػػه الن رانيػػة اإلؽبيػػة   فػػد اؼبال فػػة  غسػػله مػػٌن السػػماد

 وابرض، وكبػػ  ن لػػم نف الشػػ يد   يغسػػ  و  يف وػػ ، ويػػد   ا  المسػػه الػػيت اامػػ  مل 
ػا إىل ميػت مل اغبػراـ،   ي ا،  نصػلب عليػه وند نػه هبػذت اؽبيمػة، وهػذلش الػذي يبػ ت ؿبر  ػا  اف 

   ند ا رني ر  ؿ مل ذلش، ونراد نف ي لم ن لامه اؼببارهٌن  ر ذلش ااؿ ؽبم:
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ِِ  إ٢ َِِؿأذَبٝه ُ٘  َؿأذَبٝه ُُ٘تَغٚظًٝ ٥ٔ٬َُٜه١ٝو  ُتَغٚظًٝ ٥ٔ٬َُٜه١ٝواٞي ُ٘و  ٜفَظًٝٛاٜفَظًٝٛا  اٞي ُ٘وَؿأذَبَت ُ٘: : ٜفٜكاٜيِتٜفٜكاٜيِت  َؿأذَبَت ْٖ ُ٘إ٢ ْٖ ُٖا  َمَشَدَمَشَد  إ٢ ُٖاٜي َُٔع  ٜي َُٔعَط َٗا٥َٔع١ٜ  َط َٗا٥َٔع١ٜاٞي   اٞي

َٛ ُٖ ََٚٛ ُٖ ُْٓبو  َٚ ُْٓبوُج ٍَ  ُج ٍَٜفٜكا ٍُ  ٜفٜكا ٍَُسُطٛ ٘ٔاياي  َسُطٛ ٤ًٔ٘ ُ٘  َؿ٢٤ًَؿ٢٤ً  ٤ً ُ٘اي٤ً ٤ً ٘ٔ  اي ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ٘ٔ  َع َ٘ٔٚآٔي َِ  َٚآٔي َََِٚط٤ً ُ٘  ٔيَزٔيٜؤيَزٔيٜو: : ََٚط٤ً ُٜ٘لٖظًِٜت ٥ٔ٬َُٜه١ٝ  ٜلٖظًِٜت ٥ٔ٬َُٜه١ٝاٞي {{  اٞي
22

  

 فػػان ا إذا ظب ػػ ا النػػداد  ػػ   ػػيد الر ػػ  وابنبيػػادغ  رهػػ ا  ػػا ا نيػػدي م، و ػػارع ا إىل 
    نػػػداد مل ور ػػػ له:                                                    

  مد نف  سنويب ا علن ال  ر. (ابن اؿ53و
  نػػد ا فػػاد اب ػػر  ػػ  ر ػػ ؿ مل زػبػػروج، هػػاف صباعػػة  ػػ  اؼبنػػا قٌن نرادوا نف يأبطػػ ا 
ع يبػػة اؼبػػ  نٌن،  قػػال ا: ؼبػػاذا أيخػػذ  ؽبػػذا اؼبفػػاف الب يػػد ا اغبػػر؟! هبػػ  نف يننظػػر الػػيال  م ػػد 

  اغبػػػر:                         :ػػػرد مل علػػػي م  قػػػاؿ                             
            يفان مل اؼبنا قٌن ا  ذت اؼب رهة النب ية الشري ة. (الن مة70و   

ا وا ػ     ماذا نصنح اي ر ػ ؿ مل؟ والػ اد اليػ ، والػ رع الػذي نريػد  صػادت،  قػاؿ 
اب اس ا ال قيدة اإل ال ية الشرعية للنفا   ا فنماعب مٌن اؼبسلمٌن، والػيت ربػ   شػاه  

 اؼبسلمٌن ا ني وات و ٌن:
ِٔ َصإد   }} َٔ  ٌْ ُ٘ ٜفِل َٕ ٜي ِٔ ٜنا ََ َٚ ُ٘و  َِٗش ٜي ِٔ ٫ ٜظ ََ ٘ٔ َع٢ًٜ  َُٝعِذ ٔب ًٞ ِٗش٣ ٜف ٌُ ٜظ ُ٘ ٜفِل َََع  َٕ ِٔ ٜنا ِٔ َصإد ََ َٔ  ٌْ ُ٘ ٜفِل َٕ ٜي ِٔ ٜنا ََ َٚ ُ٘و  َِٗش ٜي ِٔ ٫ ٜظ ََ ٘ٔ َع٢ًٜ  َُٝعِذ ٔب ًٞ ِٗش٣ ٜف ٌُ ٜظ ُ٘ ٜفِل َََع  َٕ ِٔ ٜنا ََ

ِٔ ٫ َص ََ ٘ٔ َع٢ًٜ  َُٝعِذ ٔب ًٞ ِٔ ٫ َصٜف ََ ٘ٔ َع٢ًٜ  َُٝعِذ ٔب ًٞ ُٜ٘ف ُ٘اَد ٜي {{  اَد ٜي
33

  

   لػػ ا ذلػػػش   فػػػدوا ننػػػه   يف ػػػب،  ننػػػاوب هػػػ  االاػػػة علػػػن ره مػػػة، يرهػػػ  ن ػػػد م، 
مػػػدن من سػػػه،  قػػػاؿ لػػػه ن ػػػلامه: اي ر ػػػ ؿ مل ارهػػػ  ننػػػت وكبػػػ   وإانػػػاف يبشػػػياف، والنػػػ  

                                                           
  ليان ام   باف واغباهم ا اؼبسندرؾ ع  عبد مل م  ال مًن ق 5
  ليان  سلم ونا داود ع  نا   يد اػبدري ق 4
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 :نف يش  قاؿ 
َُا  ََاََا  }} ُِْت َُاٜأ ُِْت ٣َٛ  ٜأ ٣َٛٔبٜأٞق ٓٚٞو  ٔبٜأٞق ٓٚٞؤَ َْا  ٫َٚ٫َٚ  َٔ َْاٜأ ٢َٓ  ٜأ ٢َٓٔبٜأٞل ٢ٔ  ٔبٜأٞل ٢َٔع َُا  اٜ٭ِجش٢اٜ٭ِجش٢  َع ِٓٝه َُأَ ِٓٝه َٔ  }}

44
  

  رج زعبي  وهاف عددت االاٌن نل  ػا، و ػذت نهػرب اػ ة  رميػة ذب ػ ت ا ع ػد  يفػرة 
 خصه مل خبص  ية يق ؿ  ي ا: الن ، و يفرة الن  

ِٗش٣  }} ٠ََٜ َػ ََٔظ ـِٔشُ  ٔبايٗشِعٔب  ِٗش٣ُْ ٠ََٜ َػ ََٔظ ـِٔشُ  ٔبايٗشِعٔب  ُْ  }}
55

  

عنػد ا يفػػ ف ذا ب ػػا إىل اػػـ  ومينػػه وميػػن م  ػػ ر  ػػ ر يقػػذؼ مل ا الػػ ب  ػػ  د القػػـ  
مػػػه اؼبػػػ  نٌن   هغ  ين راػػػ ف و  هبنم ػػػ ف، و ػػػذا  ػػػالح رزٍل خػػػص مل الرعػػػ   ػػػ   يفػػػر 

 نصب ٌن إذا  دا ا  ح مل  بلانه و  ايل ا ه  وات و ٌن.
 م  الذي زبلك ع  ر  ؿ مل؟ هػان ا  ػ ايل طبسػة وشبػانٌن رفػال  هل ػم  ػ  اؼبنػا قٌن، 

اف  ػػ   ػػ راد  يفػػرة إ  االاػػة هػػان ا  ػػ  الصػػاداٌن،  ػػن م  ػػيد  ه ػػ  مػػ   الػػش، و ػػذا هػػ
 مش رت. الن ، وهاف يدا ح ع  الن  

    الذي يقص  يق ؿ: هانت غ وة  ب ؾ وهنت ا خًن  اؿ، وعنػدي و ػ ة،  فلمػا 
نردت نف نذب ػ  الػت: ال اػػت ط يػ  والنو ػػ    أيخػذ  ػين إ  القليػػ ، إىل نف اػرروا السػػ ر، 

د نف  ػار اعبػي  وفػد ن سػه ننػه  قلت: ن     اؼبمف  نف نف   ن سب ونغبق هبم، ولفػ  م ػ
ا زبلػػػك إ  رفػػػاؿ  ػػػ     يسػػػنطيح الللػػػاؽ هبػػػم، يقػػػ ؿ:  نظػػػرت إىل اؼبدينػػػة  لػػػم نفػػػد ن ػػػد 
غ بنػه هػاف ي لم ػم، و ػ  د اػاؿ مل لػه  ػي م:  اؼبنا قٌن، و   د   يقيم ؽبػم  يفػرة النػ  وز  

                                                    )والبقرة. 
ذ   ر  ؿ مل، وهانت  سا ة الس ر   ايل  ب ما ة هيل ، وانظروا إىل  ػذا ال ػ د، 
ر لػػ ا و ػػم  ػػبه  ػػا ري ، واباػػ ات اليلػػة، والػػ اد  در و ػػليان، لفػػ  مل اػػذؼ ا الػػ ب 

ك  ػرب و ػرؾ اؼبفػاف ورفػح ابعداد الرع ،  وي  ابعداد الػذي هػاف  فػ     ػ   ػا يت نلػ
 :دبورد نف ظب  ا نف الن  ذا   إلي م، لفب ينلقق ا ؿ الن  

                                                           
  سند نضبد وام   باف ع  عبد مل م   س  د ق 3
 الب اري و سلم ع  فامر ق 2
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ِٗش٣  }} ٠ََٜ َػ ََٔظ ـِٔشُ  ٔبايٗشِعٔب  ِٗش٣ُْ ٠ََٜ َػ ََٔظ ـِٔشُ  ٔبايٗشِعٔب  ُْ  }}
66

  

 ذ   الن  إىل  ذا اؼبفافغ لفب ير      د اباػ اـ ون أػاؽبم ورفػح، وهػاف هال ػادة  
ذرت،  ػأ  ا اػبمسػة والأمػانٌن، هػ  ه     ا اؼبدينة يسلم عليه، والذي له عذر أيي ليق ؿ عػ

وا د  ن م يذهر عذرت، وينبسم له النػ  ظػا را ، ن ػا  ػيد  ه ػ  مػ   الػش يقػ ؿ: عنػد ا ني 
دوري الػت: اي ر ػػ ؿ مل، ومل  ػا هنػػت ا عػي  نرغػػد و  ن نػأ و  ن ػػ د  ػ   ػػذا ال اػػت، 

  ػػه رفػػالف  ألػػه،  ، وهػػاف قػػاؿ  يفػػرة النػػ : ن ػػا  ػػذا  قػػد  ػػدؽ، و ػػرؾ  فمػػه إىل مل 
 . فان ا االاة مل يقد  ا نعذارا  ع  طريق الفذب نو اػبداع لر  ؿ مل 

  ػبلجخ انصذقػبلجخ انصذق
ومل ي  لوسمنػػا عاابػػة الصػػدؽ ؽبػػ  د الصػػاداٌن،  ػػاذا ي  ػػ     ػػم ر ػػ ؿ مل؟ و ػػا ذنػػ  

نف ىبرفػػ ا  ػػ   ػػذا  الن لػػك عػػ  ر ػػ ؿ مل؟ ذنػػ    ي لػػم  ػػدات إ  مل عػػ  فػػ ، ونراد 
،  لفػػم علػػن ن ػػلامه ن  الػػذن  و  يفنػػ  ا  ػػوالهتم و  وبا ػػب ف عليػػه عنػػد رهبػػم 

يفلم رم و  يلق ف السالـ علػي م، و  يػردوف السػالـ علػي م إذا نلقػ ت  ػم، و  هبالسػ رم، 
 و  ىبالط رم.

، ون ػػلاب  يفػػرة نرنيػػنم ال ق مػػة!! وؼبػػاذا  ػػذت ال ق مػػة؟  ط ػػًن  ػػ  البشػػًن النػػذير 
غ يبٌن لنا  يه ر  ؿ مل الن   ننػه لػ   ا نأل ا ؽبذا اب ر، و ذا هاف در  ا عملي ا، وميا   نب اي 

نف  رد ا ا داخ  اجملنمػح  ػرب مقػ انٌن البلػد واجملنمػح عػرض اغبػا ط،  مػا الػذي علينػا لفػب 
طػه،  مػاذا نق وس ه؟ علينا نف ن    هما ن ر الن ،   نفلمػه، و  نػرد عليػه، و  ن ا لػه، و  لبال

 فػػ ف الننيوػػة؟   مػػد ننػػه  ػػي نو  ن سػػه ويرفػػح إىل ن ػػله ويصػػاا  ػػ    لػػه، بف  ػػذا  ػػ  
 و لبه الفراـ. ال الج اإلؽبب الذي ارورت مل  بلانه و  ايل غبيفرة الن  

 ػػيد  ه ػػ  مػػ   الػػش هػػاف نهأػػر الأالاػػة   ػػا ة،  اإلانػػاف ا خػػراف دخػػال مين مػػا ومل 
ىبػػرج ويػػذ   للمسػػلٌن ويقػػ ؿ: ؽبػػم السػػالـ علػػيفم و  يػػردوف، و ػػ  ىبرفػػا، ون ػػا  ػػ   فػػاف 

يقػػ ؿ، هنػػت نلقػػب علػػن الر ػػ ؿ  ػػلن مل عليػػه  ػػلم السػػالـ ونرات وناػػ ؿ، ردبػػا وبػػرؾ  ػػ نيه 
                                                           

 الب اري و سلم ع  فامر ق 2
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 ويرد ولف    نظبح الرد.
هػػػاف ىبػػػالط لفػػػب ينوػػػ   ػػػ   ػػػذا اإلد اؼببػػػٌن،  يقػػػ ؿ: وفبػػػا زاد ا   ػػػا ي، هنػػػت ا 

  الرـو يسأؿ عين يق ؿ: ني  ه   م   الػش؟  ػدل ت علػب ،  قػاؿ:   ػب الس ؽ  إذا مرف ُ   
،  قػػرن الر ػػالة  قػػاؿ: ملغػػين نف  ػػا بش اػػالؾ   -ني نمغيفػػش  -ر ػػالة لػػش  ػػ   لػػش الػػرـو

 ن ػػػاىل إلينػػػا نيسوػػػر لػػػش هػػػ  ن ػػػر، يػػػدع ت ليػػػذ   إىل الػػػرـو لفػػػب وبميػػػه وينصػػػرت ويسػػػاعدت 
نييف ػػا، ون سػػفت زلر ػػالة و ران ػػا، و ػػذا  وي اونػػه،  قلػػت:  ػػذا  ػػ  الػػبالد الػػذي نػػ ؿ علػػب  

 دلي  علن الصدؽ.
وظلػػػت  ػػػذت اغبالػػػة  ػػػ ر، وم ػػػد الشػػػ ر زاد ال قػػػاب، بف  يفػػػرة النػػػ  ن ػػػر م م ػػػدـ 
ـبػػالطن م ل وفػػاهتم نو ا اػػرتاب  ػػن م،  وػػادت زوفػػة نو ػػ   ػػد م  ػػيد   ػػرارة مػػ  الرميػػح 

: اخد يػه ولفػ   د غػًني،  قػاؿ ؽبػا وهاف رفال  هبًن ا  قالت:  رارة  يخ هبًن و  ىبد ه ن
  يقرمػػػش، وا ػػػنمر  ػػػذا اغبػػػاؿ طبسػػػٌن ي   ػػػا، نرنيػػػنم الرتميػػػة اإلؽبيػػػة؟! و رميػػػة الصػػػاغبٌن هبػػػذت 

 الفي ية، لف     الذي ينلمل ا؟!.

  انزٌثخانزٌثخ
: م د اليـ  اػبمسٌن ن ؿ علن  يد  ر  ؿ مل   اب ؿ   مة    د القـ 

                           
                                    : 

 ػػه   لػػ ا  ػػذا الشػػبد؟  ، و ػػذا  يػػه صبػػاؿ إؽبػػب،   ػػ  النػػ    ػػ   ػػيم ا؟  ػػ  الػػذي   
لف  ل  هاف اػبطاب  با رة للذي  خ لوس ػ اغ ػبرفػت ن   ػ م  ػ  نفسػاد م  ػ ر ا، لفػ  لفػب 

 ىب ك مل عن م اب ر ااؿ:
                 . 

 ن ا الذي  خ لوس  ا  ما هاف  اؽبم:
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       لفن ػػا  ػػ  مل،  الرفػػ  لفػػب ن لػػم ن ، ف الن مػػة ليسػػت  ػػ  ال بػػد نو  

علػن ؟ االػت:  ، مػ  لػ   الذي يق ؿ للسيدة رام ػة ال دويػة اهنع هللا يضر:  ػ  لػ   بػتغ ينػ ب مل 
 الن مػة  بػدن  ػ    :          اب مل عليشغ لنبت، نمل  سػمح اػ ؿ مل 

. مل   نو  

  مجبل انصذقمجبل انصذق
د أي ػػر  مل نف نفػػ ف  أػػ   ػػ  د، و  نفػػ ف هاؼبنػػا قٌن إف نرد   يفػػ  مل وإهػػراـ مل 

 وعطادات مل ونصرة مل:
                    ::  

ة، نو ا ػػػن  اد، نو ا ني  ي ا ػػػد ن سػػػه علػػػن عػػػدـ الفػػػذب، ولػػػ  ا  ػػػ اح، نو  ػػػ ري
ل غػ ا  ر بػة الصػديقٌن،   ديثغ لفب يفػ ف  ػح الصػاداٌن، بف  ػ  د الصػاداٌن  ػم الػذي  يبػْ

 :م د النبيٌن واؼبر لٌن؟ ااؿ   فيك يف ف    الصديقٌن، و م نعلن ر بة عند مل 
{{  ٖٕ َٚإ٢ ِٗٔذٟ إ٢ٜي٢ اٞئبٚشو  َٜ ـِٚذَم  ٕٖ اي ـِٚذم٢و ٜفإ٢ ِِ ٔباي ِٝٝه ًٜ َٕٖع َٚإ٢ ِٗٔذٟ إ٢ٜي٢ اٞئبٚشو  َٜ ـِٚذَم  ٕٖ اي ـِٚذم٢و ٜفإ٢ ِِ ٔباي ِٝٝه ًٜ ٍُ   َع ََٜضا ََا  َٚ ١ٖٔٓو  ِٗٔذٟ إ٢ٜي٢ اٞيَح َٜ ٍُ اٞئبٖش  ََٜضا ََا  َٚ ١ٖٔٓو  ِٗٔذٟ إ٢ٜي٢ اٞيَح َٜ اٞئبٖش 

٘ٔ ٔؿٚذٜٟكا َِٓذ اي٤ً ُٜٞهَتَب ٔع ـِٚذَم َذٖت٢  ََٜتَرٖش٣ اي َٚ ـُِذُم  َٜ  ٌُ ٘ٔ ٔؿٚذٜٟكاايٖشُج َِٓذ اي٤ً ُٜٞهَتَب ٔع ـِٚذَم َذٖت٢  ََٜتَرٖش٣ اي َٚ ـُِذُم  َٜ  ٌُ {{  ايٖشُج
77

  

نوؿ ن اس ي  هنع هللا يضر طريقه عليه نف يبػين  يا ػه هل ػا  ولذلش الذي يسلش طريق مل 
اف  ػ  القبا ػ  ال رميػة الػيت  ػافرت ونر ػات هػ علن الصدؽ،  ػيدي عبػد القػادر اعبػيالٍل 

ا مدايػػػة الػػػدع ة اإل ػػػال ية إىل مػػػالد  ػػػارس، ونمػػػ ت  ػػػات و ػػػ   ػػػغًن، وهػػػاف لػػػه نخ وا ػػػد، 
ػػ  ال لػػم  ػػ  الػػبالد الػػيت يقػػيم هبػػاغ  لصوػػ   ػػ  مل يبػػق  صوس وهانػػت ن ػػه  ػػ  الصػػاغبات.وهاف وب 

ذلػػػش نراد نف يػػػذ   إىل اجملػػػاورة، وهػػػاف عنػػػدت رغبػػػة  ػػػديدة ا ال لػػػم، م ػػػد  داؼب يػػػد ا الػػػبال
مغداد، وهانت عا مة الدولة ال با ية، وهانت هل ا علػم و فمػة، وهػاف  ػ دز  ندز  إ ػال ي ا، 

  ا نأذف ن  ه مطل  ال لم ا مغداد،  فان ا   دمٌن،  إذا االت  ، ل  يذ  .

                                                           
 الب اري و سلم ع  عبد مل م   س  د ق 7
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، بف هأػػًن  ػػ   لػػم يقػػ  نذ ػػ  مغػػًن ر ػػا ن ػػب، بف ر ػػا ال الػػدي   ػػ  ر ػػا مل 
ب ا  ػػذا ال  ػػاف يقػػ ؿ نريػػد نف ن ػػ وج  النػػة ون ػػب ونا مل ي ا قػػ ا علي ػػا،  نقػػ ؿ لػػه: الشػػبا

طاعة ال الدي   رض وال واج   نة و  هب ز للم    نف يرتؾ ال رض    نفػ    ػنة،   ػ  هبػ ز 
نف نرتؾ  رييفة ال شاد ونصلن نلك ره ة هلل؟    غين عػ  ال رييفػة،  طاعػة ال الػدي   رييفػة، 

 ػػيلدث لػػه م ػػد ذلػػش ن ػػر ا يػػرل   م علػػم نرػػم لػػ  نطػػاع ا ال الػػدي   ػػإف مل ومل يفػػ  عنػػد
  يه اػبًن ه  اػبًن.

إظبػػه اغبفػػيم الرت ػػذي، و ػ  نوؿ رفػػ  ا ال ػػامل اإل ػػالـ يػػنفلم ا  اإل ػاـ الرت ػػذي 
علـ  ابولياد، هاف ا ملد إظب ا  ر ذ ا نوزمفسناف ا ف ا رو يا، ون ػلامه خرفػ ا لطلػ  

 ػػذ   لفػػب يسػػنأذف ن ػػه، هػػاف و يػػد ونمػػ ت  نػػ ا،  قالػػت: لػػه  رتهػػين ؼبػػ ؟!  ػػأ     ال لػػم،
 ي فد يل ن د غًنؾغ  لىب طلب ا، لفنه هاف غًن   يد.

وهاف يذ   إىل اؼبقامرغ لفػب ي ػرج عػ  ن سػه،  ػذ    ػرة إىل اؼبقػامر،   ػ ف  مرفػ  
مػش، وهػػان ا   ػػذمٌن،  لػػم يقػ ؿ لػػه:  يػػا لفػب نعلمػػش، و  ػػاؿ هػػ  يػـ  ا  ي ػػاد هػػذا ون  نعل

يق  له    ننت؟ نو    الذي نر لش؟ وم د نف نمت   ليمه ااؿ له الرف : ن  َلم َ ػ  ن ؟ اػاؿ 
 إليش لن ليمش لربؾ   ش!!. له:  ، ااؿ له، ن  اػبيفر، نر لين مل 

وست   ػػه نر ػػ  لػػه مل اػبيفػػر الػػذي عل ػػم    ػػن لفػػب ي لمػػه، ولػػذلش فػػاد دبػػا ي وػػ    بسػػربس
 ابولٌن ا خري  ا علـ  ال  ية.

ا ػنأذف ن ػه،  أذنػت لػه، واالػت لػه: نمػ ؾ  ػرؾ لػش ننػت   سيدي عبد القادر اعبيالٍل
ونخػػاؾ شبػػانٌن دينػػار اغ لػػش ننػػت نرم ػػٌن دينػػار ا، و ػػ  نرم ػػٌن دينػػار ا،  أعطن ػػا لػػه، د االػػت لػػه: 

ان ا عنػػد ا يريػػدوف طاؼبػػا ننػػش ذا ػػ  إىل طلػػ  ال لػػم   ا ػػدٍل نف    فػػذب،   ا ػػد ا، وهػػ
السػ ر يسػػا روف  ػح اا لػػة لفػب وبمػػب م يفػ م م يف ػػا  ػ  اطػػاع الطريػق،  سػػار ا اا لػػة، وا 
الطريػػق خػػرج علػػي م اطػػاع طريػػق  أخػػذوا هػػ  الػػذي  ػػح القا لػػة  ػػ  ن ػػ اؿ و ػػالح، وخيػػ ؿ 
وصبػػاؿ، ون ػػ ا عنػػدت  قػػال ا لػػه:  ػػاذا   ػػش؟  قػػاؿ: نرم ػػٌن دينػػار ا،  سػػ روا  نػػه ومل يصػػدا تغ 

 برم ي ر  ف نف الناس يفذم ف.
ونخػػذوت إىل زعػػيم م،  قػػال ا لػػه:  ػػذا الغػػالـ ن ػػرت غريػػ  نسػػأله ونقػػ ؿ لػػه  ػػاذا   ػػش 
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 يق ؿ:   ب نرم ٌن دينار ا وكبػ    نػرل  ػيم ا   ػه،  قػاؿ لػه الػ عيم:  ػاذا   ػش؟ اػاؿ: نرم ػٌن 
ب  ال  ػػد ن  نهػػذب، دينػػار ا ونخرف ػػا لػػه،  قػػاؿ لػػه: وملَ ملْ  فػػذب؟ اػػاؿ: بف ن ػػب نخػػذت علػػ

و نػػا عنايػػة مل، وهػػاف ا ذلػػش ال اػػت لػػيهنع هللا يضر مشػػيخ و   ر ػػد ا طريػػق مل، مػػ  ذا ب ػػا لطلػػ  
ال لم،  قاؿ ؽبم زعيم م:  ذا   يفذب بنه عا د ن ه علن عػدـ الفػذب، وكبػ  عا ػد  مل 

  وكبػ  هػذلش، زل  اد مػدي  مل ونقطػح الطريػق، إٍل ا ػ  علػن يػد  ػذا الغػالـ،  قػال ا لػه
!!، انظػروا للصػدؽ  ػ   قاؿ ؽبم: ردوا للقا لة ه   ا نخذسب ت  ن ا لنصان  ػ منفم إىل مل 

 البداية ف له  ي  ا:
                    . 

 قػػ ؿ: الصػػادا ف  يمػػا   مػػ  اؼبمفػػ  نف  قػػ ؿ: الصػػادا ف ا الفػػالـ  ػػح ال بػػاد، نو
  ، و ػػػػ  د اػػػػاؿ مل  ػػػػي م: عا ػػػػدوا عليػػػػه رب ال بػػػػاد                         

                                                                   )واب  اب 
صب نػا مل  ،؟ هلنػا عا ػد  مل ا يػـ  اؼبيأػاؽ ابػ  خلػق آدـ وابػ  خلػق ابرض   عا ػد  مل
ػػػػا ن رانيػػػػة   ونخػػػػذ علينػػػػا اؼبيأػػػػاؽ نصب ػػػػٌن:  ،نروا                                  

                                                                             
                     ابعراؼ(075و. 

وم ض الصاغبٌن ي ػي  ا  ػذا اؼبشػ د و ػ   ،    د عر  ا  ذا ال  د، و ا ظ ا عليه
 ن ػػػا  ويسػػػطح علػػػن البػػػه ابنػػػ ار، ويػػػذ   ،يسنليفػػػرت وير ػػػح عنػػػه مل اب ػػػنار ،ا الػػػدنيا
ولػذلش هػاف  ،ويشػرؽ علػن البػه  ػذا اليػـ   ػًنات همػا نػرل الشػمهنع هللا يضر ا و ػان الن ػار ،ابغيار

 ػػا  ػػذا؟  يقػػ ؿ: ن  نردد ال  ػػد، هأنػػه ي ػػي  ا ال  ػػد  ،م يفػػ م و ػػ  يسػػًن يقػػ ؿ: ملػػن ملػػن
 ويرددت،.

وهـر مل وف ه: ن ذهر يـ  اؼبيأاؽ؟ ااؿ ن ػم ونعلػم  ػ  هػاف  يػه   أل ا اإل اـ علب 
 الػذي  هػاف ميػن م  ،و ػ   ػذا اليػـ  ا نل ػت القلػ ب...  يبيين و   هاف  يػه عػ  يسػاري.ع  

والػػذي  هػػاف ميػػن م خػػالؼ  نػػاؾ  يػػأ  ف  نػػا   وببػػ ف  ،ومػػٌن م يفػػ م نل ػػة  نػػاؾغ أي ل ػػ ا  نػػا
 :ااؿ  ،م يف م و  يبيل ف إىل م يف م
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َٗا ا٥ِ  }} ِٓ َٔ َُا َتَعاَسَف  َٖٓذ٠٠ ٜف ََُح ُْٓٛد  َٚاُح ُج َٗا ا٥ِاٞيٜأِس ِٓ َٔ َُا َتَعاَسَف  َٖٓذ٠٠ ٜف ََُح ُْٓٛد  َٚاُح ُج ًَٜفاٞيٜأِس َٗا اِمَت ِٓ َٔ َٓاٜنَش  ََا َت َٚ ًَٜف  ًَٜفَت َٗا اِمَت ِٓ َٔ َٓاٜنَش  ََا َت َٚ ًَٜف  {{  َت
88

  

 الػػذي    ػػار  ا  نػػاؾ وا نل ػػ ا  نػػا  ػػم اؼب  نػػ ف الصػػادا ف الػػذي  واف  ػػم مل جبمالػػه، 
ن ا الفػا روف واؼبب ػدوف  ػ اف  م مل مق ػرت وفاللػه،  ػاؼب  ن ف اػال ا: وملػن( و ػم  نلػذذوف، 

 وا خروف اال ا: وملن( و م هار  ف.
ـ ابوؿ الػذي نخػذ مل علينػا ال  ػد  يػه، ولػذلش  يفػرة النػ  يػذهر  مػػهغ  ػذا  ػ  اليػ  

  عليػػه،  ػػا وظي ػػة النبػػ ة؟  لفػػب نصػػدؽ  يمػػا عا ػػد  مل                الغا ػػية(50و 
، و ا  دث  يه.  يذهر م هبذا اليـ 

  لػػػيهنع هللا يضر   لػػػم، ولفػػػ   ػػػ  الػػػذي علػػػم؟                       ) والنػػػ   والػػػرضب
 يذهر  دبا عل منا إايت  يفرة الرضب   بلانه و  ايل.

 الصػػادا ف الػػذي  و ػػ ا دبػػا عا ػػدوا مل عليػػه ا يػػـ  اؼبيأػػاؽ ابوؿ، والصػػادا ف الػػذي  
 .و  ا زلشري ة اؼبط رة وال م  هبا خلك إ اـ ابنبياد واؼبر لٌن 

 ع   يفرة الن ، وااؿ ؽبم:الذي  زبل  ا  د م د ذلش عا   مل 
                             

           ؼباذا؟ 
 :بف ه   رهة وه   فنه ؽبا نفر عظيم عند مل 

           ا  ذا الس ر::  

       ني عط     َوَ  َنَص   َوَ  َنَص    ،    ني              ني فػ ع  
        ني يذ ب ف ا ني  فاف               
                              . 

         ا  ذا الس ر: 
               ني طريق ا مٌن فبلٌن         

                                                           
  ليان  سلم ونا داود ع  نا  ريرة ق 7
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              . 
ونر ػػات  ، دعػػا للنػػربع عبػػي  اؼبسػػلمٌن،  ػػأ ن  ػػيد  عأمػػاف  ػػيد  ر ػػ ؿ مل 

 وااؿ:
ٍَ  َٜاَٜا}} ٍََسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٖٞ  اي ًٜ َٖٞع ًٜ ٣َ  َٔا١ٝ٥ََٔا١ٝ٥َ  َع ٣ََبٔع َٗأبٜأِذ٬ٔبٜأِذ٬  َبٔع َٗأط َٗا  ٔط َٗاَٜٚأٞقَتأب ٢ٌ  ٔفٞٔفٞ  َٜٚأٞقَتأب ٢ٌَطٔبٝ ٘ٔو  َطٔبٝ ٘ٔواي٤ً ِٖ  اي٤ً ُِٖث   َذٖضَذٖض  ُث

ِٝؽ٢و  َع٢ًَٜع٢ًٜ ِٝؽ٢واٞيَح َّ  اٞيَح َّٜفٜكا ُٕ  ٜفٜكا َُا ُُٕعِث َُا ُٔ  ُعِث ُِٔب َٕو  ِب َٕوَعف٤ا ٍَ  َعف٤ا ٍَٜفٜكا ٍَ  َٜاَٜا: : ٜفٜكا ٍََسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٖٞ  اي ًٜ َٖٞع ًٜ ٣َ  َٔا٥ََتأَا٥ََتا  َع ٣ََبٔع َٗاؤبٜأِذ٬ٔبٜأِذ٬  َبٔع َٗاؤط   ٔط

َٗا َٗاَٜٚأٞقَتأب ٢ٌ  ٔفٞٔفٞ  َٜٚأٞقَتأب ٢ٌَطٔبٝ ٘ٔو  َطٔبٝ ٘ٔواي٤ً ِٖ  اي٤ً ُِٖث ِٝؽ٢و  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َذٖضَذٖض  ُث ِٝؽ٢واٞيَح َّ  اٞيَح َّٜفٜكا ُٕ  ٜفٜكا َُا ُُٕعِث َُا ُٔ  ُعِث ُِٔب َٕ  ِب ََٕعف٤ا ٍَ  َعف٤ا ٍَٜفٜكا ٍَ  َٜاَٜا: : ٜفٜكا ٍََسُطٛ   َسُطٛ

ٔ٘ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٖٞ  اي ًٜ َٖٞع ًٜ ٣َ  َٔا١ٔ٥ََٔا١ٔ٥َ  َث٬ُثَث٬ُث  َع ٣ََبٔع َٗاو  َبٔع َٗاؤبٜأِذ٬ٔط َٗا  ٔبٜأِذ٬ٔط َٗاَٜٚأٞقَتأب ٢ٌ  ٔفٞٔفٞ  َٜٚأٞقَتأب ٢ٌَطٔبٝ ٘ٔو  َطٔبٝ ٘ٔواي٤ً ََٓضٍ  اي٤ً ََٓضٍٜف ٍَ  ٜف ٍََسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٢ٔ    اي ٢َٔع   َع

َِٓبش٢ ُٔ َِٓبش٢اٞي ُٔ َٛ  اٞي ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ٍُ ٍَُٜٝكٛ َٕ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََاََا" "   ::َٜٝكٛ َُا َُٕعِث َُا ٌَ  ََاََا  ُعِث ُٔ ٌََع ُٔ ٙٔ  َبِعَذَبِعَذ  َع َٖٙٔٔز َٕ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََاََا  َٖٔز َُا َُٕعِث َُا ٌَ  ََاََا  ُعِث ُٔ ٌََع ُٔ   َبِعَذَبِعَذ  َع

ٔٙ َٖٙٔٔز {{""  َٖٔز
99

  

 ني  از وفاز ون بان داخال  ا ا ؿ ال ا د الق ار:
                                ابن اـ(75و. 

وم د نػ وؿ  ػذت ا يػة ن ػر ن ػلاب  يفػرة النػ  نف   ين ل ػ ا عػ  ر ػ ؿ مل طر ػة 
 عٌن و  نا ، ه  نداد ينادي مه ر  ؿ مل  الف  يل ، لف  مل ر ق هبم  قاؿ:

                                   
                    : 

عند ا زبرف ف هلفم و رته ف  يفرة الن   م  الػذي ي لمفػم ال لػـ  الػيت يق ؽبػا النػ  
 ا     يفرة الن ، ووب ظ ا القػرآف الػذي ا غيبنفم،  ال مد نف يننظر  نفم صباعة لفب ينلق

 نن ؿ علن الن ، ووب ظ ا السنة واب اديث اليت يق ؽبا  يفرة الن  وي  لوسم  ا.
 . فاف  ذا زب يك    مل، ورضبة   لاب ر  ؿ مل 

    ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿبر٘ ٚطًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿبر٘ ٚطًِ

                                                           
 ند نضبد ع  عبد الرضب  م  خباب قفا ح الرت ب و س 5
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  11شأفخ احملًذيخشأفخ احملًذيخانانينبصل ينبصل : : 3311
dddddddddddddddddd 

  خصٌصيخ اننجَ ًأيزوخصٌصيخ اننجَ ًأيزو
 :ا ايت اليت مٌن نيدينا ا ف  ب آخر آايت   رة الن مة

و ي ا لنا مياف  إؽببغ يبٌن  يف  الصػلامة الػربرة الفػراـ، ويبػٌن  يفػ  اب ػة هل ػا، ويبػٌن 
 علن صبيح ابنبياد واؼبر لٌن. ي  اؼب نار م د ذلش  يف  اغبب

 إىل الر يػػق ابعلػػن، واػػي ض مل   قػػد ار ػػد  هأػػًن   ػػ  ال ػػرب م ػػد اننقػػاؿ الر ػػ ؿ 
نراد ن ػلاب ، ؽبذت اب ة رفال  َ َدؽ  يمػا عا ػد مل عليػه، و  غػرو نف ي سػم ن الصػديق 

اؼبر ػػػدي ، بنػػػه هػػػاف  طلػػػب م   ػػػح -ولػػػ  الػػػيال   -النػػػ  و ػػػن م عمػػػر نف ينسػػػا   نمػػػ  مفػػػر 
ػػل ا  ػػػن م  ػػادا  ا يػػ دوف الصػػػالة،  صوس اب ا ػػب نف يننػػازؿ اػبلي ػػة عػػػ  ال هػػاة ويػػرته م و  وب 

٘ٔ  }} ااؿ: ولفنه  ٤ً َ٘ٔٚاي ٤ً ٖٔ  َٚاي ًٜ ٖٔٝ٭ٜقأت ًٜ ِٔ  ٝ٭ٜقأت ََِٔ َٔ  ٜفٖشَمٜفٖشَم  ََ ِٝ ََٔب ِٝ ـ٠ٔ٬ٖ  َب ـ٠ٔ٬ٖاي ٕٖ  َٚايٖضٜنا٠ٔوَٚايٖضٜنا٠ٔو  اي ٕٖٜفإ٢ ٢ٍو  َذٗلَذٗل  ايٖضٜنا٠ٜايٖضٜنا٠ٜ  ٜفإ٢ َُا ٢ٍواٞي َُا   اٞي

ٔ٘ ٤ً َ٘ٔٚاي ٤ً ِٛ  َٚاي ِٜٛي َُٓعْٛٔٞ  ٜي َُٓعََْٛٔٞ ُ٘  ٜناُْٛاٜناُْٛا  ٔعٜكا٫ٔعٜكا٫  ََ َُُٜ٘٪ٗدَْٚ ٢ٍ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َُٜ٪ٗدَْٚ ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ِِ    اي ُٗ ًُٞت ِِٜيٜكاَت ُٗ ًُٞت ٢ًٜ  ٜيٜكاَت ٘ٔ  َع٢ًَٜع ِٓٔع ََٔ٘ ِٓٔع ََ  }}
2 

 ػػيد  عمػػر هػػاف  ػػديدا   ػػأراد نف يسػػنلينه، لفػػ   الػػروح اإلؽبيػػة الػػيت انبأػػت ا فسػػد 
 ار  َخػ    اعْبَا سلسي ػةس  اس  الصديق اليف يك النليك هانت هوػيُ   هملػه،  انػد ح  يػه اػا ال : َفب ػار  

ْ الـس  اس   .... .3اإلس
ِْررَتن ....ولػػذلش اػػاؿ عمػػر ب ػػد فلسػػادت م ػػدنف اػػاؿ لػػه: ِْررَتَ ِٝررْش  َ ِٝررْشَم ِٔ  َم َِٔٔرر     َبٞهررش٣وَبٞهررش٣و  ٜأٔبررٜٞأٔبررٞ  َٔرر

ٍَ ٍَفٜكا َٛ  فٜكا ُٖ ََٚٛ ُٖ  :َِٜبٔهَِٜٞبٔهٞ  َٚ
{{  ٔ٘ ٤ً َ٘ٔٚاي ٤ً ٠١ًٜ  َٚاي ِٝ ًٜ ٠١ًٜٜي ِٝ ًٜ ِٔ  ٜي َِٔٔ ّْ  َبٞهش٣َبٞهش٣  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  َٔ ِٛ َٜ َّْٚ ِٛ َٜ ِْٝش  َٚ ِْٝشَم ِٔ  َم َِٔٔ ََُشو  َٔ ََُشوُع ٢ٍ  ُع ٢ٍَٚآ ََُشو  َٚآ ََُشوُع ٌِ  ُع ٌَِٖ ِٕ  ٜيٜوٜيٜو  َٖ ِٕٜأ   ٝأَذٚذَثٜوٝأَذٚذَثٜو  ٜأ

ٔ٘ َٔ ِٛ َٝ ٘ٔٔب َٔ ِٛ َٝ ِٝ  ٔب َِٜٝٚي ٘ٔ؟َٜٚي ٘ٔ؟ًٜٔت ًُٞت  ًٜٔت ًُٞتٜفٝك ِِ: : ٜفٝك ََِِْع ََ  َٜاَٜا  ََْع َٔ ََٜأ َٔ ٓٔنَيو  ٜأ َٔ ٪ُُِ ٓٔنَيواٞي َٔ ٪ُُِ ٍَ  اٞي ٍَٜفٜكا َٖا: : ٜفٜكا َٖاٜأ ١ًٜٝو  ٜأ ِٝ ٤ً ١ًٜٝواي ِٝ ٤ً ُ٘  اي ْٖ ُٜ٘فإ٢ ْٖ ُٖا  ٜفإ٢ ُٖاٜي ٞٗ  َمَشَدَمَشَد  ٜي ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب   اي

  َٖاس٢ّباَٖاس٢ّبا  ِٔ َِٔٔ َٔ  ٢ٌ ِٖ ٢ٌٜأ ِٖ ٬ِٝو  مشدمشد  ََه١ٜ٤ََه١ٜ٤  ٜأ ٬ِٝوٜي ُ٘  ٜي ُٜ٘فاٖتَبَع ٌَ  َبٞهش٣وَبٞهش٣و  ٜأُبٜٛأُبٛ  ٜفاٖتَبَع ٌَٜفَحَع ُِٔؼٞ  ََٖش٠ََٟٖش٠ٟ  ٜفَحَع ُِٔؼَٜٞ ُ٘و  َٜ ََ ََا ُ٘وٜأ ََ ََا ََٖش٠ٟ  ٜأ ََٖش٠َٟٚ َٚ  
                                                           

 ـ04/5/5102 ػ 0347   صباد ابوؿ  3إ نا  –اغبميدات  رؽ  0
 الب اري و سلم ع  نا  ريرة ق 5
 د    النب ة للبي قب 4
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ُ٘و ًٜٞف ُ٘وَم ًٜٞف ََٖش٠ٟ  َم ََٖش٠َٟٚ َٚ  ِٔ َِٔع ٘ٔو  َع ٔٓ ُٝٔ ٘ٔوَٜ ٔٓ ُٝٔ ََٖش٠ٟ  َٜ ََٖش٠َٟٚ َٚ  ِٔ َِٔع ٙٔو  َع ٙٔوََٜظاس٢ ٍَ  ََٜظاس٢ ٍَٜفٜكا ُ٘  ٜفٜكا ُٜ٘ي ٞٗ  ٜي ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب   ََاََا  َبٞهش٣؟َبٞهش٣؟  ٜأَباٜأَبا  َٜاَٜا  ََٖزاََٖزا  ََاََا: :   اي

ِٔ  ََٖزاََٖزا  ٜأِعش٢ُفٜأِعش٢ُف َِٔٔ ٍَ  ٔفِعأيٜوؤفِعأيٜوو  َٔ ٍَٜفٜكا ٍَ  َٜاَٜا: : ٜفٜكا ٍََسُطٛ ُٕ  ايٖشِؿَذوايٖشِؿَذو  ٜأِرٝنُشٜأِرٝنُش  اي٤ً٘واي٤ً٘و  َسُطٛ ُٕٜفٜأٝنٛ ََٜوو  ٜفٜأٝنٛ ََا ََٜووٜأ ََا   َٜٚأِرٝنُشَٜٚأِرٝنُش  ٜأ

ًَٜبو ٤ٛ ًَٜبواي ٤ٛ ُٕ  اي ُٕٜفٜأٝنٛ ًٜٞفٜوو  ٜفٜأٝنٛ ًٜٞفٜووَم ََٖش٠ٟ  َم ََٖش٠َٟٚ َٚ  ِٔ َِٔع ٜٓٔوو  َع ُٝٔ ٜٓٔووَٜ ُٝٔ ََٖش٠ٟ  َٜ ََٖش٠َٟٚ َٚ  ِٔ َِٔع ُٔ  ٫٫  ََٜظاس٢ٜىََٜظاس٢ٜى  َع ََ ُٔآ ََ ِٜٝوو  آ ًٜ ِٜٝووَع ًٜ ٍَ  َع ٍَٜقا : : ٜقا

ََُؼ٢ ََُؼ٢ٜف ٍُ  ٜف ٍَُسُطٛ ُ٘    اي٤ً٘اي٤ً٘  َسُطٛ ًٜ ِٝ ُٜ٘ي ًٜ ِٝ ُ٘  ٜي ٤ً ُ٘ٝن ٤ً ٌَ  َذٖت٢َذٖت٢  ٝن ٌَٜأِدٜل ٘ٔو  ٜأٞطَشاَفٜأٞطَشاَف  ٜأِدٜل ٘ٔوٜأَؿأبٔع ُٖا  ٜأَؿأبٔع ًٜ ُٖاٜف ًٜ ُٙ  ٜف َُٙسآ ُ٘  َبٞهش٣َبٞهش٣  ٜأُبٜٛأُبٛ  َسآ ًٜ َُ َُ٘ذ ًٜ َُ   َذ

٘ٔو  َع٢ًَٜع٢ًٜ ٘ٔوَعأتٔك ٌَ  َعأتٔك ٌَََٚجَع ٘ٔ  َِٜؼَتٗذَِٜؼَتٗذ  ََٚجَع ٘ٔٔب ٘ٔ  ٜأَت٢ٜأَت٢  َذٖت٢َذٖت٢  ٔب ٘ٔٔب َِ  ٔب َِٜف ٍَوفٜٜف  اٞيَغاس٢واٞيَغاس٢و  ٜف َِْض ٍَوٜأ َِْض ِٖ  ٜأ ُِٖث ٍَ  ُث ٍَٜقا   َبَعَثٜوَبَعَثٜو  َٚاي٤ٔزَٟٚاي٤ٔزٟ: : ٜقا

ُ٘  ٫٫  ٔباٞيَرٚلؤباٞيَرٚلو َُ٘تِذُمًٝ ُ٘  َذٖت٢َذٖت٢  َتِذُمًٝ ُٜ٘أِدُمًٜ ًٜ ًٜٜوو  ٜأِدُم ًٜٜووٜقِب ِٕ  ٜقِب ِٕٜفإ٢ ٘ٔ  َٜٝوَٜٝو  ٜفإ٢ ٘ٔٔفٝ ٤ِْٞ  ٔفٝ ٤َِْٞػ ٍَ  َػ ٍَََْض ٍَ  ُدَْٜٚووُدَْٜٚوو  ٔبٞٔبٞ  ََْض ٍَٜقا ٌَ: : ٜقا ٌَٜفَذَم   ٜأُبٜٛأُبٛ  ٜفَذَم

ِِ  َبٞهش٣وَبٞهش٣و ًٜ ِِٜف ًٜ ٦ِّٝاو  ََٜشََٜش  ٜف ٦ِّٝاوَػ ٍَ  َػ ٍَٜفٜكا ُ٘  ٜفٜكا ُٜ٘ي ٕٖ  اِجًِٔعواِجًِٔعو: : ٜي ٕٖٜفإ٢ ُٙو  َمِشٟقاَمِشٟقا  اٞيَغاس٢اٞيَغاس٢  ٔفٞٔفٞ  ٜفإ٢ ُٙوٜأُطٗذ َََٕٚٚ  ٜأُطٗذ َٕٜنا ٘ٔ  ٜنا ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ   س٢َدا٤ْوس٢َدا٤ْو  َع

ُ٘و َُٖضٜق ُ٘وٜف َُٖضٜق ٌَ  ٜف ٌَََٚجَع ٘ٔ  َُٜظٗذَُٜظٗذ  ََٚجَع ٘ٔٔب َٞ  َمِشٟقاوَمِشٟقاو  َمِشٟقاَمِشٟقا  ٔب َٜٞفَبٔك ٢ٕو  ٜفَبٔك ٢ٕوُجِرَشا ٞٗ  ٜفٜأَمَزٜفٜأَمَز  ُجِرَشا ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ُ٘و    اي ًٜ َُ ُ٘وٜفَر ًٜ َُ ُ٘  ٜفَر ًٜ ُٜ٘فٜأِدَم ًٜ   ٜفٜأِدَم

ِٖ  اٞيَغاس٢واٞيَغاس٢و ُِٖث َِ  ُث َِٜأٞيٜك ٘ٔ  ٜأٞيٜك ِٝ ََ ٜ٘ٔقَذ ِٝ ََ ٢ٔو  ٜقَذ ِٜ ٢ٔواٞيُحِرَش ِٜ ٌَ  اٞيُحِرَش ٌَٜفَحَع ٖٝاُ   اٜ٭ٜفأعٞواٜ٭ٜفأعٞو  ٜفَحَع ٖٝاُ َٚاٞيَر ُ٘و  َٚاٞيَر َٓ ُ٘وَِٜلش٢ِب َٓ َٓ  َِٜلش٢ِب ًَٞظِع َٜ ََٚٓ ًَٞظِع َٜ   إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  َُُ٘٘ٚ

ـَٖباح٢و ـَٖباح٢واي ٌَ  اي ٌَََٚجَع َٛ  ََٚجَع َُٖٛ ٤ًا  ُٖ ٤ًاََٜتٜك ِٔ  ََٜتٜك َِٔٔ ٢ِو  ٔػٖذ٠ٔٔػٖذ٠ٔ  َٔ ٢ِواٜ٭ٜي ٍُ  اٜ٭ٜي ٍََُٚسُطٛ ُِ  ٫٫    اي٤ً٘اي٤ً٘  ََٚسُطٛ ًٜ َُِِٜع ًٜ ٍُ  ٔبَزٔيٜوؤبَزٔيٜوو  َِٜع َٜٝكٛ ٍَُٚ َٜٝكٛ َٚ  ُ٘ ُٜ٘ي   َٜاَٜا: : ٜي

ِٕو  ٫٫  َبٞهش٣َبٞهش٣  ٜأَباٜأَبا ِٕوَتِرَض ٕٖ  َتِرَض ٕٖإ٢ َٓاو  اي٤ً٘اي٤ً٘  إ٢ َٓاوَََع ٍَ  َََع َِْض ٍَٜفٜأ َِْض ٘ٔ  اي٤ً٘اي٤ً٘  ٜفٜأ ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ٘ٔ  ََٚع٢ًََٜٚع٢ًٜ  َع َ٘ٔسُطٛٔي ١َٜٓ  َسُطٛٔي ١َٜٓايٖظٔهٝ ١َٜٓ  ايٖظٔهٝ ْٝٔ َُٞأ ٥ٛ ١ََٜٓٚاي ْٝٔ َُٞأ ٥ٛ   َٚاي

ُ٘  َبٞهش٣َبٞهش٣  ٔبٞٔبٞ٭ٜٜ٭ َُ َُ٘سٔذ َُ ٙٔ  اي٤ً٘واي٤ً٘و  َسٔذ َٗٔز ٜٙٔف َٗٔز ُ٘و  ٜف ًُٜت ِٝ ُ٘وٜي ًُٜت ِٝ َٖا  ٜي َٖاَٜٚأ ُ٘و  َٜٚأ َُ ِٛ ُ٘وَٜ َُ ِٛ ُٖا  َٜ ًٜ ُٖاٜف ًٜ َٞ  ٜف ُٛفِّ َُٞت ُٛفِّ ٞٗ  ُت ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب   اٞيَعَشُبواٞيَعَشُبو  اِسَتٖذٔ اِسَتٖذٔ     اي

ٍَ ٍَٜفٜكا ِِ  ٜفٜكا ُٗ َِِبِعُل ُٗ ـَِّٞ: : َبِعُل ـَُِّْٞ ٍَ  َُْضنِّٞوَُْضنِّٞو  ٫َٚ٫َٚ  ُْ ٍََٜٚقا ِِ  َٜٚقا ُٗ َِِبِعُل ُٗ ـَِّٞو  ٫َٚ٫َٚ  َُْضنَُِّْٞضنِّٞ: : َبِعُل ـَِّٞوُْ ُْ  ُ٘ ُِٝت ُٜ٘فٜأَت ُِٝت ُٙ  ٫٫  ٜفٜأَت ُٜٙأٝيٛ ـِّراو  ٜأٝيٛ ـِّراوُْ ُْ  

ًُٞت ًُٞتٜفٝك ٢ٍ  مًٝف١مًٝف١  ااََٜٜ: : ٜفٝك ٢ٍَسُطٛ ٖٓاغ٢و  اِسٝفِلاِسٝفِل  اي٤ً٘واي٤ً٘و  َسُطٛ ٖٓاغ٢ؤباي ٍَ  ٔباي ٍََٜٚقا ِٝش٢ٟ  َٜٚقا ِٝش٢ٟٜل ٍَ  َرٔيٜووَرٔيٜوو  ٜل ٍَٜفٜكا   ٝقٔبَضٝقٔبَض  ٜقِذٜقِذ: : َبٞهش٣َبٞهش٣  ٜأُبٜٛأُبٛ  ٜفٜكا

ٗٞ ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ُٞو  َٚاِسَتٜفَعَٚاِسَتٜفَع    اي َِٛذ ُٞواٞي َِٛذ ٘ٔ  اٞي ٤ً َٚاي َٚٔ٘ ٤ً َٚاي َٚ  ِٛ ِٜٛي َُٓعْٛٔٞ  ٜي َُٓعََْٛٔٞ ُٖا  ٔعٜكا٫ٔعٜكا٫  ََ ُٖأَ َٕ  ٜناُْٛاٜناُْٛا  َٔ ٛٝٛ َُِٕٜع ٛٝٛ ٍَ  ُِٜع ٍََسُطٛ     اي٤ً٘اي٤ً٘  َسُطٛ

ِِ ُٗ ًُٞت ِِٜيٜكاَت ُٗ ًُٞت ٘ٔو  ٜيٜكاَت ِٝ ًٜ ٘ٔوَع ِٝ ًٜ ٍَ  َع ٍَٜقا َٓاٜفٜكاَتٜفٜكاَت: : ٜقا َٓاًٞ ُ٘و  ًٞ ُ٘وَََع َٕ  َََع َٕٜفٜها ٘ٔ  ٜفٜها ٤ً َ٘ٔٚاي ٤ً َِٜذ  َٚاي َِٜذَػَذ َِش٢و  َػَذ َِش٢واٜ٭ ََٗزا  اٜ٭ ََٗزاٜف ُ٘   ٜف َُ ِٛ َٜ ُ٘ َُ ِٛ َٜ}}
44
..  

 و     يد  نم  مفػر إ ػدل عشػر فيشػا ، ووف  ػم إىل هػ  اعب ػات الػيت ار ػد ت عػ  
اإل ػػػالـ، وهانػػػت نهػػػرب فب ػػػة ا  ػػػذا ال اػػػت فب ػػػة  سػػػليمة الفػػػذاب الػػػذي اد عػػػن النبػػػ ة، 

ل رميػػة طم ػػا  ا اؼبغػػاًل الدني يػػة، ونر ػػ   ػػيد  نمػػ  مفػػر والنػػك   لػػه ابيلنػػه وم ػػض القبا ػػ  ا
د، وا  ذت اؼب رهػة ا نػ   فيشا  مقيادة خالد م  ال ليد  و  ه عدد  هبًن     الصلامة ابفال 

 عدد  هبًن     الصلامة.
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  مجغ انمشآٌمجغ انمشآٌ
 وم د ا مرب ة ااؿ له  يد  عمر:

{{ٖٕ ٕٖإ٢ ٌَ  إ٢ ٌَاٞيٜكِت َّ  اِطَتَرٖشاِطَتَرٖش  ٜقٔذٜقٔذ  اٞيٜكِت ِٛ ََّٜ ِٛ َُا  َٜ َٝ َُااٞي َٝ ٖٓاغ٢و  ١ََٔ١ََٔاٞي ٖٓاغ٢ؤباي ْٚٞ  ٔباي َْٚٞٚإ٢ ِٕ  ٜأِمَؼ٢ٜأِمَؼ٢  َٚإ٢ ِٕٜأ ٌُ  َِٜظَتٔرٖشَِٜظَتٔرٖش  ٜأ ٌُاٞيٜكِت   ٔفٞٔفٞ  ٔباٞيٝكٖشا٤ٔٔباٞيٝكٖشا٤ٔ  اٞيٜكِت

٢ٔو َٛأط َُ ٢ٔواٞي َٛأط َُ ََٖب  اٞي َِٝز ََٖبٜف َِٝز َْ  ٜف َْٜنٔث َٔ  ٜنٔث ََٔٔ ٢ٕو  َٔ ٢ٕواٞيٝكِشآ ِٕ  إ٫٢إ٫٢  اٞيٝكِشآ ِٕٜأ ُٙ  ٜأ َُُعٛ َُٙتِح َُُعٛ ِٕ  َس٣َس٣٭ٜٜ٭  َٚإ٢َْٚٞٚإ٢ْٚٞ  َتِح ِٕٜأ ََُع  ٜأ ََُعَتِح َٕو  َتِح َٕواٞيٝكِشآ ٍَ  اٞيٝكِشآ ٍَٜقا   ٜقا

َِٝف: : َبٞهش٣َبٞهش٣  ٜأُبٜٛأُبٛ َِٝفٜن ٌُ  ٜن ٌُٜأٞفَع ٦ِّٝا  ٜأٞفَع ٦ِّٝاَػ ِِ  َػ ِِٜي ُ٘  ٜي ًٞ َُٜ٘ٞفَع ًٞ ٍَُسُطَسُط  َٜٞفَع ٍُٛ ٛ  ٔ٘ ٘ٔاي٤ً ٤ً ٍَ  ؟!؟!  اي ٍَٜفٜكا َُُش  ٜفٜكا َُُشُع َٛ: : ُع َُٖٛ ُٖ  ٔ٘ ٤ً َ٘ٔٚاي ٤ً ِْٝشو  َٚاي ِْٝشوَم ٜكٍٛ ٜكٍٛ   َم

ِِ ًٜ ِِأبٛ بهش: ٜف ًٜ ٍِ  أبٛ بهش: ٜف ٍََِٜض َُُش  ََٜض َُُشُع ٓٔٞ  ُع َُٜٓٔٞشأجُع ٘ٔ  َُٜشأجُع ٘ٔٔفٝ ُ٘  َػَشَحَػَشَح  َذٖت٢َذٖت٢  ٔفٝ ُ٘اي٤ً ٤ً ُِٜت  َؿِذس٢ٟوَؿِذس٢ٟو  ٔيَزٔيٜؤيَزٔيٜو  اي ُِٜتََٚسٜأ   َسٜأ٣َسٜأ٣  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  ََٚسٜأ

َُُش َُُشُع {{ُع
55
..  

مػن م هػاف ينلػ ت علػن ن ػلامه اؼببػارهٌن،    هاف القرآف عند ا ين ؿ علن ر ػ ؿ مل 
 ػػ  وب ظػػه ا  ػػدرت، و ػػن م  ػػ  ي سػػوله هنامػػة  ا اط ػػة  ػػ  اعبلػػد، نو علػػن  وػػر، نو علػػن 

 اط ة عظم،  لم يف   ناؾ ورؽ  م د.
وهانػػػت الفنامػػػة مغػػػًن نقػػػط و   شػػػفي ،  البػػػاد هالنػػػاد والأػػػاد، واعبػػػيم هاغبػػػاد واػبػػػادغ 

ي، والطػػاد هالظػػاد، وهػػذلش السػػٌن هالشػػٌن، والصػػاد هاليفػػاد، والػػداؿ هالػػذاؿ، والػػراد هػػال ا
وال ػاد هالقػاؼ، و فػػذا   ي فػد نقػط، والػػنقط فػاد م ػػد  ػرتة ط يلػة، هػػذلش   ي فػد هسػػرة 

 و   نلة و   م ة،  لم  ف   ذت اب ياد   ف دة نييفا .
وهانػػػت هنامػػػة    را ػػػة   ػػػر دة وليسػػػت هفنامننػػػا  ػػػذت، و ػػػح ذلػػػش   ػػػظ مل هنامػػػه  ػػػ  

ػػػػ  ػػػػل ات را د مذا ػػػػه حب ػػػػظ هلما ػػػػه الػػػػيت نن ؽبػػػػا علػػػػن نبينػػػػا النبػػػػدي  والنغيػػػػًن، بف مل     
  : و سليما ه عليه                                    اغبور(5و. 

وإىل ا ف ني إنسػػاُف ي لػػك هنػػاز  ويراف ػػه وم ػػد اؼبراف ػػة  ػػرات و ػػرات   مػػد ونف هبػػد 
 وا د. نخطاد، لف  هالـ مل ليهنع هللا يضر  يه خطا  

و ػػػح هنػػػاز  نظبػػػات وابـ( وراف ػػػه شبػػػانٌن  ػػػرة، وا هػػػ   ػػػرة هبػػػد  اإل ػػػاـ الشػػػا  ب 
 : وون  مل نف هب   هناز  خاليا     اػبطأ إ  هنامه((.نخطاد ، وم د اؼبرة الأمانٌن ااؿ 

                                                           
  ليان الب اري ع  زيد م  اثمت 2
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  م  ىبنار ؽبذت اؼب مة؟
 صصػػات  ػػا   الن صػػص الػػذي خص صػػه  يفػػرة النػػ ، بف  يفػػرة النػػ  وز ع الن

 علن ن لامه الفراـ، وااؿ:
{{  ُِ ُِٜأِسَذ َٖٔتٞ  ٜأِسَذ َٖٔتٞٝأ َٖٔتٞ  ٝأ َٖٔتٞٔبٝأ ِِ  َبٞهش٣وَبٞهش٣و  ٜأُبٜٛأُبٛ  ٔبٝأ ُٖ َِِٜٚأَػٗذ ُٖ َِش٢  ٔفٞٔفٞ  َٜٚأَػٗذ َِش٢ٜأ ٘ٔ  ٜأ ٤ً ٘ٔاي ٤ً َُُشو  اي َُُشوُع ِِ  ُع ُٗ َِِٜٚأِؿَذٝق ُٗ َٝا٤ّ  َٜٚأِؿَذٝق َٝا٤َّذ ُٕو  َذ َُا ُٕوُعِث َُا   ُعِث

ِِ ُٗ ُُ ًٜ َِِٜٚأِع ُٗ ُُ ًٜ ٢ّ  ٢ٍ٢ٍٔباٞيَر٬ٔباٞيَر٬  َٜٚأِع ٢َّٚاٞيَرَشا ُٔ  ََُعاُرََُعاُر  َٚاٞيَرَشا ُِٔب ٣ٌو  ِب ٣ٌوَجَب ِِ  َجَب ُٗ َِِٜٚأٞفَشُك ُٗ ُِٜذ  َٜٚأٞفَشُك ُِٜذَص ُٔ  َص ُِٔب َِِٜٚأٞقَشَٜٚأٞقَش  َثأبٕتوَثأبٕتو  ِب ُٖ ٩ُِِ ُٖ ٩ُ  ٙٞ ٞٙٝأَب ُٔ  ٝأَب ُِٔب   ِب

ٌٚ  ٜنِعٕبوٜنِعٕبو ٌَٚٚٔيٝه ١َٕٖ  َٚٔيٝه ١َٕٖٝأ َٔنْي  ٝأ َٔنْيٜأ َٔنُي  ٜأ َٔنُيَٜٚأ ٙٔ  َٜٚأ َٖٙٔٔز ١َٖٔ  َٖٔز ١َٖٔاٞيٝأ َِٝذ٠ٜ  ٜأُبٜٛأُبٛ  اٞيٝأ َِٝذ٠ُٜعَب ُٔ  ُعَب ُِٔب {{  اٞيَحٖشاح٢اٞيَحٖشاح٢  ِب
66

  

  خضميخ ثٍ ثبثذ صبزت انشيبدرنيخضميخ ثٍ ثبثذ صبزت انشيبدرني
 ػػػا  ق ا علػػػن نف زيػػػد مػػػ  اثمػػػت بنػػػه هػػػاف  ػػػ  ه ن ػػػاب الػػػ  ب ليقػػػـ  دب اونػػػة صبػػػُح  ػػػ  

رَل، وهاف  ن و م ا اعبمح نف هبم  ا  ا هنبػه اب ػلاب،  الصلامة اغب   اظ جبمح القرآف الف
يفػػػػرت، ويطامق نػػػػه علػػػػن  ػػػػا وب ظ نػػػػه ا  هػػػػ   ػػػػ  عنػػػػدت فلػػػػد نو عظػػػػم نو  وػػػػر  فنػػػػ ب وب 
 دور م وا  دور اغب  ػاظ ا خػري ، إىل نف و ػل ا إىل  ػذت ا يػة الػيت كبػ  مصػدد ا ا ف، 

 ؿ مل ارن ػا ووب ظ رػا، ولفػ    ي فػد  لم هبدوا ن دا  اد هنب ا را يػا ، و ػم ي لمػ ف نف ر ػ
 ن د  اد  ول  ا هبااب آايت القرآف.

   الػذي يشػ د ننػه ظب  ػا  ػ  ر ػ ؿ مل  ػ ا ا ؟  ػلاا فليػ  إظبػه خ  يبػة مػ  اثمػت 
  لن لم ا نف اب ػ ر اإلؽبيػة    سػًن م شػ ا ية، ولفن ػا مرت يػُ  دايػُق ي ر بػه  -، و ذا الرف

 :،  قد ورد نف الن    اك  ح ر  ؿ مل  هاف له  – رب الربية 
ِٔ  اِبَتاَع ٜفَشّطااِبَتاَع ٜفَشّطا  }} َِٔٔ ُ٘  ٜأِعَشابٞٔموٜأِعَشابٞٔمو  َٔ ُٜ٘فاِطَتِتَبَع ٞٗ  ٜفاِطَتِتَبَع ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ُ٘    اي َٝ َٝٞكٔل ُ٘ٔي َٝ َٝٞكٔل َٔ  ٔي َُ ََٔث َُ ٘ٔو  َث ٘ٔوٜفَشٔط   ٜفٜأِطَشَعٜفٜأِطَشَع  ٜفَشٔط

ٍُ ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً َٞ    اي َُِؼ َٞاٞي َُِؼ ٜٜٛأ  اٞي ٜٜٛأَٜٚأِب ٞٗواٜ٭اٜ٭  َٜٚأِب ٞٗوِعَشأب ٜٛٔفَل  ِعَشأب ٜٛٔفَلٜف ٍْ  ٜف ٍْس٢َجا َٕ  س٢َجا ََِٕٜعَتش٢ُكٛ ٖٞاٜ٭اٜ٭  َِٜعَتش٢ُكٛ ِٖٞعَشأب َُٝظ  ِعَشأب َُٝظٜف ُٜ٘ف ََُْٛ ٢ٚ ُ٘ا ََُْٛ ٢ٚ   ا

َٕ  ٫َٚ٫َٚ  ٔباٞيٜفَشغ٢ؤباٞيٜفَشغ٢و ََِٕٜؼُعُشٚ ٕٖ  َِٜؼُعُشٚ ٕٖٜأ ٖٞ  ٜأ ٖٓٔب ٖٞاي ٖٓٔب ُ٘و    اي ُ٘واِبَتاَع َٓاَد٣  اِبَتاَع َٓاَد٣ٜف ٞٗاٜ٭اٜ٭  ٜف ِٞٗعَشأب ٍَ  ِعَشأب ٍََسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٤ً ٘ٔاي ٤ً ٍَ    اي ٍَٜفٜكا ِٕ: : ٜفٜكا ِٕإ٢   إ٢

َِٓت َِٓتٝن ُ٘و  َٚإ٫٢َٚإ٫٢  اٞيٜفَشغ٢اٞيٜفَشغ٢  ََٖزاََٖزا  َُِبَتاّعاَُِبَتاّعا    ٝن ُ٘ؤبِعُت َّ  ٔبِعُت َّٜفٜكا ٞٗ  ٜفٜكا ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب َُٔع  ٔذنَئذنَي    اي َُٔعَط ٞٚواٜ٭اٜ٭  َْٔذا٤ََْٔذا٤َ  َط ٞٚوِعَشأب ٍَ  ِعَشأب ٍَٜفٜكا : : ٜفٜكا

ِٚ ِٜٚأ ِٝ  ٜأ ِٜٝي ُ٘  ٜقٔذٜقٔذ  عََعٜي ُ٘اِبَتِعُت ِٜٓو؟!  اِبَتِعُت ِٜٓو؟!َٔ َٔ  ٍَ ٍَٜفٜكا ٞٗاٜ٭اٜ٭  ٜفٜكا ِٞٗعَشأب ٘ٔ  ٫٫: : ِعَشأب َ٘ٔٚاي٤ً ٤ً ُ٘و  ََاََا  َٚاي ُ٘ؤبِعُتٜه ٍَ  ٔبِعُتٜه ٍَٜفٜكا ٞٗ  ٜفٜكا ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ٢ًٜو: :   اي ٢ًٜوَب   ٜقٔذٜقٔذ  َب

                                                           
 ام   افة ع  ننهنع هللا يضر قفا ح الرت ذي و  2
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ُ٘ ُ٘اِبَتِعُت ِٜٓوو  اِبَتِعُت ِٜٓوؤَ ٜٛٔفَل  َٔ ٜٛٔفَلٜف ٞٗاٜ٭اٜ٭  ٜف ِٞٗعَشأب ٍُ  ِعَشأب ٍَُٜٝكٛ ِٖ: : َٜٝكٛ ًٝ َِٖٖ ًٝ ٢ّٗٝذاو  َٖ ٢ّٗٝذاوَػ ٍَ  َػ ٍَٜفٜكا ١َُٝ  ٜفٜكا ِٜ ١َُُٝمَض ِٜ ُٔ  ُمَض ُِٔب َْا: : َثأبٕتَثأبٕت  ِب َْاٜأ َُٗذ  ٜأ َُٗذٜأِػ   ٜأِػ

ْٖٜو ْٖٜوٜأ َِٜع  ٜقِذٜقِذ  ٜأ َِٜعَبا ُ٘وَبا ُ٘وَت ٌَ  َت ٌَٜفٜأٞقَب ٞٗ  ٜفٜأٞقَب ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ١َُٜو  َع٢ًَٜع٢ًٜ    اي ِٜ ١َُٜوُمَض ِٜ ٍَ  ُمَض ٍَٜفٜكا َِ: : ٜفٜكا َِٔب َُٗذ؟و  ٔب َُٗذ؟وَتِؼ ٍَ  َتِؼ ٍَٜفٜكا ـِٔذٜٔكٜو: : ٜفٜكا ـِٔذٜٔكٜؤبَت   َٜاَٜا  ٔبَت

ٍَ ٍََسُطٛ ٘ٔو  َسُطٛ ٘ٔواي٤ً ٌَ  اي٤ً ٌَٜفَحَع ٍُ  ٜفَحَع ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً َٗاَد٠ٜ    اي َٗاَد٠َٜػ ١َُٜ  َػ ِٜ ١َُُٜمَض ِٜ َٗاَد٠ٔ  ُمَض َٗاَد٠ٔٔبَؼ ٢ٔ  ٔبَؼ ِٝ ًٜ ٢َٔسُج ِٝ ًٜ {{  َسُج
77

  

د   ػػ ا ة إ   ػػ اد ه مشػػ اد ٌن، ي ػػين   وبنػػاج ب ػػُد آخػػر   ػػه،  ا يػػة مل يسػػم  ا ن ػػ
خ  يبة،  ذ ب ا إىل  يد  نم  مفػر و ػيد  عمػر واػال ا:   ي فػد ن ػد  ظب  ػا إ  خ  يبػة،  قػاؿ 

 .ؽبم: إف   ادة خ  يبة مش ادة رفلٌن، لن رؼ  فانة ن لاب  يفرة الن  

  يكبَخ انشسٌل ًينضنخ أيزويكبَخ انشسٌل ًينضنخ أيزو
لامة والنػام ٌن ، ىباطػ  اب ػة هل ػا، الصػولنا كب   فانةغ  فانة اب ة،  رب ال ػ ة 

 وام ب النام ٌن وه  اب ة إىل يـ  الدي ، ويق ؿ لنا:
          

عنػػػد ا خلػػػق نرواح النبيػػػٌن واؼبر ػػػلٌن صب  ػػػم    نػػػد ا ننظػػػر ا القػػػرآف قبػػػد نف مل 
 :  ونخػػذ علػػي م ال  ػػد واؼبيأػػاؽ غبيفػػر ه، ونابػػت ذلػػش ا هنػػاب مل                

                                                              
َلَقػػْد  واػػاؿ لنػػا:  ؿ  د   َفػػادَه ْم َر  ػػ    فمػػا اػػاؿ لألنبيػػاد اػػاؿ لنػػا، اػػاؿ ؽبػػم:  آؿ عمػػراف(70و

 ر  ؿ ابنبياد واؼبر لٌن نصب ٌن.     هما ننه ر  لنا      َفادَه ْم َر   ؿ  
  ا ال اف  علن ابنبياد السامقٌن نصب ٌن؟

                         آؿ عمراف(70و: 

،  ف يبشػػػروا مدع  ػػػه، وىبػػػػربوا   مػػػد نف ي  نػػػ ا مر ػػػ ؿ مل، وينصػػػروا ر ػػػ ؿ مل 
بػاع م نف  ػ  وبيفػر ز انػه وعصػرت ونوانػه   مص ا ه الن رانية، ون  اله النقية النقية، وأي روا ن 

دد اإليباف علن يد ر  ؿ مل   .مد نف هب 
وهب  نف نننبه ؼبللظ  نػا، و ػ  نف مل ف ػ   ػذت اب ػة ا  ن لػة   يفػا ب  ن لػة ننبيػاد 

                                                           
  ن  نا داود واغباهم ا اؼبسندرؾ 7
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  ، ولػػػػذلش  ػػػػ  ا  قػػػػاـ الشػػػػ ادة يقػػػػ ؿ مل: مل                               
                         هػػ  نػ   ػػ يد علػن ن نػػه، و ػػ  الػذي يشػػ د علػػن   النسػاد(30و

 .ابنبياد ون  م؟  يد  ر  ؿ مل 
  واػػاؿ لنػػا كبػػ :                                                 

                 البقرة(034و. 
 فػػ  نػػ  يشػػ د علػػن ن نػػه  قػػط، لفننػػا  نشػػ د علػػن ابنبيػػاد وعلػػن نفب ػػم نصب ػػٌن، 

 ا  ديأه اؼبيم ف اؼببارؾ: و ذا و  له  يد  ر  ؿ مل 
ٍُ  ُْْٛحُْْٛح  ُِٜذَع٢ُِٜذَع٢  }} ُٜٝكا ٍُٜف ُٜٝكا ٌِ: : ٜف ٌَِٖ ٤ًِغَت؟  َٖ ٤ًِغَت؟َب ٍُ  َب َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ِِو: : ٜف ِِوََْع ُِٝذَع٢  ََْع ُِٝذَع٢ٜف ُ٘و  ٜف َُ ِٛ ُ٘وٜق َُ ِٛ ٍُ  ٜق ُٜٝكا ٍُٜف ُٜٝكا ٌِ: : ٜف ٌَِٖ َٖ  ٤ً ٤ًَب ِِ؟َب ِِ؟َغٝه   َغٝه

َٕ َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ َْا  ََاََا: : ٜف َْاٜأَتا ِٔ  ٜأَتا َِٔٔ ََا  َْٔزٜش٣ؤَْزٜش٣و  َٔ ََاَٚ َْا  َٚ َْاٜأَتا ِٔ  ٜأَتا َِٔٔ ٍُ  ٜأَذٕذوٜأَذٕذو  َٔ ُٜٝكا ٍُٜف ُٜٝكا ِٔ: : ٜف ََِٔ ُُٗٛدٜى؟  ََ ُُٗٛدٜى؟ُػ ٍُ  ُػ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ُْٖذ: : ٜف ُْٖذََُر   ََُر

ُ٘و َُٖت ُ٘وَٚٝأ َُٖت ٍَ  َٚٝأ ٍَٜقا ُِٝ٪َت٢: : ٜقا ُِٝ٪َت٢ٜف ِِ  ٜف ِِٔبٝه َٕ  ٔبٝه َُٗذٚ ََٕتِؼ َُٗذٚ ُ٘  َتِؼ ْٖ ُٜ٘أ ْٖ ٤ًَغو  ٜقِذٜقِذ  ٜأ ٤ًَغوَب ٍُ  ٜفَزٔيٜوٜفَزٔيٜو  َب ِٛ ٍُٜق ِٛ ٘ٔ  ٜق ٤ً ٘ٔاي ٤ً َٜٚنَزٔيٜو  ::َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  اي َٜٚنَزٔيٜو)) ((  

ِِ َٓاٝن ًٞ َِِجَع َٓاٝن ًٞ ١َٟٖ  َجَع ١َٟٖٝأ ٟٛا  ٝأ ٟٛاََٚط ََٗذا٤َ  ٔيَتٝهُْٛٛأيَتٝهُْٛٛا  ََٚط ََٗذا٤َُػ ٖٓاغ٢  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ُػ ٖٓاغ٢اي َٕ  اي َٜٝهٛ ََٕٚ َٜٝهٛ َٚ  ٍُ ٍُايٖشُطٛ ِِ  ايٖشُطٛ ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ ٢ّٗٝذا    َع ٢ّٗٝذا  َػ   َػ

ََٛطٝ  ََٛطٝ َٚاٞي ٍُ  َٚاٞي ٍُاٞيَعِذ {{  اٞيَعِذ
88

  

 وا رواية نخرل:
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ ١َٜٖ  إ٢ ١َٜٖٝأ ُٖٕذ  ٝأ ُٖٕذََُر ٍُ  ُتِذَع٢ُتِذَع٢  ََُر ُٜٝكا ٍُٜف ُٜٝكا َٕ: : ٜف َُٗذٚ َٕٜأَتِؼ َُٗذٚ ٕٖ  ٜأَتِؼ ٕٖٜأ ٤ًُغٛا  ٜقِذٜقِذ  َُٖ٪٤ٔ٫َُٖ٪٤ٔ٫  ُسُطًُٔٞسُطًٔٞ  ٜأ ٤ًُغٛاَب ٢ٟ  َب ُٗذ ٢ُٟع ُٗذ ِٔ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  ُع ََِٔ ََ  

٘ٔ؟  ِسٔطًٝٛاِسٔطًٝٛاأٝٝأ ِٝ ٘ٔ؟إ٢ٜي ِٝ َٕ  إ٢ٜي َٝٝكٛٝيٛ َٕٜف َٝٝكٛٝيٛ ِِو: : ٜف ِِوََْع َُٗذ  َسٚبوَسٚبو  ََْع َُٗذَِْؼ ِِ  َِْؼ ُٗ ْٖ ِِٜأ ُٗ ْٖ ٤ًُغٛا   ٜقِذٜقِذ  ٜأ ٤ًُغٛا َب {{َب
99

  

، الػػػػذي    يرفػػػػػ ف إ  وفػػػػػه مل،  ػػػػ  الػػػػػذي يشػػػػ د ؽبػػػػػم؟ ال ػػػػػدوؿ  ػػػػ  ن ػػػػػة حل 
 وهبا دوف ا  بي  مل و  ىبا  ف ل  ة   م.

بينػػا و ػػ  القػػرآف  يشػػ دوف للنػػ  ويق لػػ ف: وفػػد  ذلػػش ا الفنػػاب الػػذي نػػ ؿ علػػن ن
 الفرَل، ويذهروف ا ايت البينات اليت ن لت ا  ق  ذا الن .

 نل  يـ  القيا ة  نف ف   داد علن ابنبياد وعلن نفب م لن رؼ اؼبن لة ال ظيمػة الػيت 

                                                           
 فا ح الرت ذي و سند نضبد ع  نا   يد اػبدري ق 7
 اعبا ح ا   سًن القرآف 5
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 نهر نا مل هبا مربهة ر  ؿ مل.
بيػػاد إذا ربػػد ث عػػ  ابن وكبػػ  ا آخػػر ال  ػػاف لنػػا خص  ػػية عنػػد ر ػػ ؿ مل، هػػاف 

يق ؿ: إخ اٍل  ػ  ابنبيػاد واؼبر ػلٌن، د أيي  ينػا كبػ  اليفػ  اد ا  ػذا ال صػر اؼبملػ د زل ػمل 
 واعب اد  يق ؿ:

ْٚٞ  َٚٔدِدُ َٚٔدِدُ   }} ْٜٚٞأ َٛأْٞو  ٜئكُٝتٜئكُٝت  ٜأ َٛأْٞوإ٢ِم ٍَ  إ٢ِم ٍَٜفٜكا ٞٚ  ٜأِؿَراُبٜأِؿَراُب  ٜفٜكا ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب َِٝع: :   اي َٜٚي َِٝعٜأ َٜٚي ُٔ  ٜأ َُِْٔر َْٜو؟  َِْر َٛا َْٜو؟إ٢ِم َٛا ٍَ  إ٢ِم ٍَٜقا : : ٜقا

ِِ ُِْت ِِٜأ ُِْت ِٔ  ٜأِؿَرأبٞوٜأِؿَرأبٞو  ٜأ َِٜٔٚئه ْٔ  َٜٚئه َٛا ْٔإ٢ِم َٛا َٔ  ٞٞإ٢ِم َٔاي٤ٔزٜ ُٓٛا  اي٤ٔزٜ ََ ُٓٛاآ ََ ِِ  ٔبٞٔبٞ  آ َِِٜٚي ْٔٞ  َٜٚي ِٚ ََْٜٔٞش ِٚ {{  ََٜش
1010

  

 ... مل يق  ن باعب نو نمنا ب
 لفنه ف لنا ا ر  بة ع ظمن  يفا ب ر بة ابنبياد.

  أننا بنه ف لنا ن ال  ؽبذا اػبطاب، وزاد ا ر  ة  أننا  قاؿ:  ر ح مل 
               : 

  ، بنػػه دعػػ ة إمػػرا يم:  ػػذا الرفػػ   ػػنفم                          البقػػرة(055و 
 يق ؿ:  ا نواب مل له، ولذلش هاف 
َْا  }} َْاٜأ ٠َٝٛ  ٜأ ٠ََٝٛدِع َِ   ٜأٔبٜٞأٔبٞ  َدِع ٖٝٔ َِ إ٢ِبَشا ٖٝٔ {{إ٢ِبَشا

1111
  

  لشثَ اننيب يٍ أيزولشثَ اننيب يٍ أيزو
  وانظر   ب إىل هلمة        : 

 وبمػػ   ػػم ال ا لػػة هل ػػا، بنػػه  ػػن م،   ػػ   لػػ  النػػا نف  ػػالف  ػػذا  ػػ  ال ا لػػة، ي ػػين 
 . ل ات را و سليما ه عليه نا، وكب   نه 

    أنه ور ح ادرت و اخر مَنَسبه وااؿ ا القرادة ابخرل: ونعلن مل 
   م م ف  ف     ننْػَ سس    ننْػَ سس::  

                                                           
  سند نضبد ع  ننهنع هللا يضر ق 01
 الطبقات الفربل  م    د واريخ الطربي 00
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 ا اغبديث الصليان: ، ااؿ ني    ننَ هنع هللا يضرس ال ا الت 
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً ٜٜٛف٢  اي ٜٜٛف٢اِؿ ١َْٜ  اِؿ َٓا ١َْٜٔن َٓا ِٔ  ٔن َِٔٔ ٌَو  ٜئذٜئذََٚٚ  َٔ َُأعٝ ٌَوإ٢ِط َُأعٝ ٜٜٛف٢  إ٢ِط ٜٜٛف٢َٚاِؿ ِّٜؼا  َٚاِؿ ِّٜؼاٝقَش ِٔ  ٝقَش َِٔٔ ١َْٜو  َٔ َٓا ١َْٜؤن َٓا ٜٜٛف٢  ٔن ٜٜٛف٢َٚاِؿ ِٔ  َٚاِؿ َِٔٔ َٔ  

ِٜؽ٣ ِٜؽ٣ٝقَش ٓٔٞ  ٝقَش َٓٔٞب ٣ِو  َب ٣ِوَٖأػ ٜٜٛفأْٞ  َٖأػ ٜٜٛفأَْٞٚاِؿ ِٔ  َٚاِؿ َِٔٔ َٔ  ٞٔٓ َٓٔٞب ٣ِ  َب ٣َِٖأػ {{  َٖأػ
1212

  

 وا رواية نخرل:
{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً َٚأ   َمًَٜلَمًَٜل  اي َُا َٚأ ايٖظ َُا ِٖ  َطِبّعاوَطِبّعاو  ايٖظ ُِٖٚث ًَٞلو  َمًَٜلَمًَٜل  ُٚث ًَٞلواٞيَخ َٔ  ٜفاِمَتاَسٜفاِمَتاَس  اٞيَخ ََٔٔ ًٞل٢  َٔ ًٞل٢اٞيَخ َّ  َبين٢َبين٢  اٞيَخ َّآَد ِٖ  ووآَد ُِٖث   ُث

ِٔ  اِمَتاَساِمَتاَس َِٔٔ َّ  َبين٢َبين٢  َٔ َّآَد ِٖ  اٞيَعَشَباٞيَعَشَب  آَد ُِٖث َٔ  اِمَتاَساِمَتاَس  ُث ََٔٔ ِٖ  ََُلَشوََُلَشو  اٞيَعَشٔباٞيَعَشٔب  َٔ ُِٖث ِٔ  اِمَتاَساِمَتاَس  ُث َِٔٔ ِّٜؼاو  ََُلَشََُلَش  َٔ ِّٜؼاوٝقَش ِٖ  ٝقَش ُِٖث   ُث

ِٔ  اِمَتاَساِمَتاَس َِٔٔ ِٜؽ٣  َٔ ِٜؽ٣ٝقَش ٣ِو  َبين٢َبين٢  ٝقَش ٣ِوَٖاػ ِٖ  َٖاػ ُِٖث ْٔٞ  ُث ْٔٞاِمَتاَس ِٔ  اِمَتاَس َِٔٔ َٔ  ٞٔٓ َٓٔٞب ٣ِو  َب ٣ِوَٖأػ َْا  َٖأػ َْاٜفٜأ َٝاْس  ٜفٜأ َٝاْسٔم ِٔ  ٔم َِٔٔ َٝاس٣  َٔ َٝاس٣ٔم {{  ٔم
1313

  

       نف مل   ػظ  ن لنػه، ونعلػن  ػأنه واػدرت، وف لػه نعػال  نسػبا ،  ح ننػه  نوسػا إ
ونط ر  نسبا ، بنه إم  الذميلٌن، إم  إظباعي  مػ  إمػرا يم علي مػا وعلػن نبينػا ن يفػ  الصػالة 

 ونمت السالـ.
وكب ، و   ابلنا و ػ  م ػد غ   يسػنطيح ن ػد  نف ي ػدرؾ ايمػة  ػذا النػ  و  اػدرت عنػد 

 لن ر ه ونن رؼ عليه. نف يبٌن مذا ه ادر نبيه  ب ال  ة مل،  فاف   مد لر 
الشيخ ام  ال ارض رضبة مل عليه هاف هأػًن اؼبنافػاة غبيفػرة مل، وننشػد اصػا د      ػد 

صػػن ا  نافػػاة  ػػ  ت  َ مل و  رب  ، وم ػػد    ػػه رآت ن ػػد إخ انػػه ا اؼبنػػاـ  قػػاؿ: اي  ػػيدي ملس
 ا ا   قاؿ:ا اصا دؾ؟  أفامه  ن سبدح الن  

هههههرا مّصِ ُِ هههههراأرٜ وهههههً ِهههههد   فهههههٟ إٌجهههههٟ  مّصِ ُِ   أرٜ وهههههً ِهههههد   فهههههٟ إٌجهههههٟ 

  

ثٕهههههههٟ ع١ٍهههههههٗ ٚأوثهههههههرا ُّ ثٕهههههههٟ ع١ٍهههههههٗ ٚأوثهههههههراٚإْ ثهههههههبٌن اٌ ُّ   ٚإْ ثهههههههبٌن اٌ

  
  إع   أثٕهههههههههٝ ثبٌههههههههه ٞ ٘هههههههههٛ أٍ٘هههههههههٗإع   أثٕهههههههههٝ ثبٌههههههههه ٞ ٘هههههههههٛ أٍ٘هههههههههٗ

  

  ع١ٍههههٗ فّههههب ِمههههدار ِههههب رّههههد  اٌههههٛرٜع١ٍههههٗ فّههههب ِمههههدار ِههههب رّههههد  اٌههههٛرٜ

   الذي يسنطيح  دح ر  ؿ مل م د  دح مل له؟! لذلش دا مػا  نقػ ؿ لأل بػاب: إذا   
ة ونادارت الرزنية   ليفم زلقرآف،  ػإف القػرآف نردمت نف سبد  ا ر  ؿ مل، و  بين ا   ا ه ال لي
 . ذا الن  ال د ف     الذي مٌن  الص ات الفريبة اليت  با هبا مل 

                                                           
 ق ر ب مل عنه ليان  سلم والرت ذي ع  وا لة م  اب  05
   وم الطرباٍل والبي قب ع  ام  عمر ر ب مل عن ما 04
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  ريسري اننيب أليزوريسري اننيب أليزو
والصػػ ات الػػػيت عنػػػد  ا  ػػػذت ا ايت،  ػػػب الصػػ ات الػػػيت كبناف ػػػا، والػػػيت  ن لػػػق منػػػا 

بيػػػاد واؼبر ػػػلٌن،  فػػػ     ػػػح لػػػه صباعػػػة اؼبػػػ  نٌن، وليسػػػت هػػػ  الصػػػ ات اػبا ػػػة لسػػػيد ابن
  ات  خا ة، لف   ذت الص ات اليت ذهر ا مل لنا لن رؼ ادر الن  و بػه وعط ػه و ػ قنه 

  :  ػػػػػػػػل ات را و سػػػػػػػليما ه عليػػػػػػػػهو نانػػػػػػػه علينػػػػػػػا                            
                    قة،  فػػػاف ي ػػػ ُّ عليػػػه نف ي ػػػرض علػػػن وال نػػػت ي ػػػين اؼبشػػػ

ر ويق ؿ:   ن نه  بد  يه  شقة علي م، ولذلش هاف دا ما  ي يسوس
َُا  }} ْٖ َُاإ٢ ْٖ ِِ  إ٢ ُِِبٔعِثُت َٔ   ُبٔعِثُت َٝٚظش٢ٜ َُ َٔ َٝٚظش٢ٜ َُ}}

1414
  

 :ؼبا ن لت  رييفة اغبي ااؿ 
َٗا  }} ٜٗ َٗاٜأ ٜٗ ٖٓاُغ  ٜأ ٖٓاُغاي ُ٘  ٜفَشَ ٜفَشَ   ٜقِذٜقِذ  اي ٤ً ُ٘اي ٤ً ُِ  اي ِٝٝه ًٜ َُِع ِٝٝه ًٜ ٍَ  ٜفُرٗحٛاوٜفُرٗحٛاو  اٞيَرٖخاٞيَرٖخ  َع ٍَفٜكا ٌْ  فٜكا ٌَْسُج ٌٖ: : َسُج ٌٖٜأٝن ٣ّ  ٜأٝن ٣َّعا ٍَ  ااََٜٜ  َعا ٍََسُطٛ ٘ٔ؟  َسُطٛ ٘ٔ؟اي٤ً   اي٤ً

َٗا  َذٖت٢َذٖت٢  ٜفَظٜهَتٜفَظٜهَت َٗاٜقاٜي ٍَ  ّثاوّثاوَث٬َث٬  ٜقاٜي ٍَفٜكا ٍُ  فٜكا ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ِٛ: :   اي ِٜٛي ًُٞت  ٜي ًُٞتٝق ِِو: : ٝق ِِوََْع ََٛجَبِت  ََْع ََٛجَبِتٜي َُا  ٜي َُاَٜٚي   َٜٚي

ِِ ِٜٛعُت ِِاِطَت ِٜٛعُت {{اِطَت
1515

  

وخػػرج إىل  ػػالة الػػرتاويان ا ر يفػػاف ا  سػػودت اؼببػػارؾ ذات يػػـ   صػػلن اغبا ػػروف 
رتاويان، و ػلن ا اليػـ  الأػاٍل  ػ اد ال ػدد، مصال ه، وهان ا الة بنه مل ي  ل  ابل ا ع   الة الػ

و لن ا اليـ  الأالث  فأر ال ػدد  ػ  ن ػبان اريبػا   ػ  نصػك اؼبسػود،  لمػا عػرؼ النػاس 
ا اليػػـ  الرامػػح ا ػػنأل اؼبسػػود عػػ  آخػػرت،  صػػلن ال شػػاد ودخػػ  مينػػه ومل ىبػػرج،  لمػػا خػػرج 

 لصالة ال ور ااؿ:
ُِٜت  ٜقِذٜقِذ  }} ُِٜتَسٜأ ِِو  اي٤ٔزٟاي٤ٔزٟ  َسٜأ َِٓعُت ِِوَؿ َِٓعُت ِِ  َؿ ًٜ ِِٜف ًٜ ٓٔٞ  ٜف َِٓع ُِ َٜٞٔٓ َِٓع ُِ َٜ  َٔ ََٔٔ ِِ  اٞيُخُشٚد٢اٞيُخُشٚد٢  َٔ ِٝٝه ِِإ٢ٜي ِٝٝه ْٚٞ  إ٫٢إ٫٢  إ٢ٜي ْٜٚٞأ ِٕ  َمٔؼُٝتَمٔؼُٝت  ٜأ ِٕٜأ   ُٜٞفَشَ ُٜٞفَشَ   ٜأ

 ِِ ِٝٝه ًٜ ِِ َع ِٝٝه ًٜ {{َع
1616

  

 وا رواية نخرل:
                                                           

  ليان الب اري وفا ح الرت ذي ع  نا  ريرة ق 03
  ليان  سلم والرت ذي ع  نا  ريرة ق 02
  ليان  سلم ونا داود ع  عا شة اهنع هللا يضر 02
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{{  ُ٘ ْٖ ُٜ٘فإ٢ ْٖ ِِ  ٜفإ٢ ِِٜي ٖٞ  َِٜخَفَِٜخَف  ٜي ًٜ َٖٞع ًٜ ِِ  َع ُْٝه َِِػٞأ ُْٝه ١ًٜٜو  َػٞأ ِٝ ٤ً ١ًٜٜواي ِٝ ٤ً ٓٚٞ  اي َٜٓٚٞٚئه ِٕ  َمٔؼُٝتَمٔؼُٝت  َٜٚئه ِٕٜأ ِِ  ُتٞفَشَ ُتٞفَشَ   ٜأ ِٝٝه ًٜ َِِع ِٝٝه ًٜ   ٜفَتِعَحُضٚاٜفَتِعَحُضٚا  َع

َٗا ِٓ َٗاَع ِٓ {{َع
1717

  

م  يصػلب يػـ  ويػرتؾ يػـ   لػيهنع هللا يضر عليػه  ػبد، و ػ  يصػلب  و ل ا   ن ة علن النيسًن،  
ره نػػٌن  ػػال  ػػانح، و ػػ  يصػػلب شبانيػػة  ػػال  ػػانح، و ػػ  مل يصػػلب را يػػا   لػػيهنع هللا يضر عليػػه  ػػبد، برػػا 

   لة وليست  رييفة.
ػػػر ب نػػػه، ولػػػ   نب نػػػا  ػػػذت   فػػػاف  ا  شػػػري ه الػػػذي فػػػاد مػػػه  ػػػ  عنػػػد رمػػػه نف ي يسوس

  نف مل ا ػػػنواب غبيفػػػر ه واػػػاؿ: النيسػػػًنات كبنػػػاج إىل واػػػت ط يػػػ ،  ػػػ              
         النغام (02و. 

 ااؿ: وعل م ن لامه ذلش،     نا  ريرة 
ُٖا  }} ُٖاٜي ٢ٍ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََْضٜيِتََْضٜيِت  ٜي ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٘ٔ  ::  اي٤ً ٤ً ٘ٔ))ٔي ٤ً َٛأ   ٔفٞٔفٞ  ََاََا  ))ٔي َُ َٛأ ايٖظ َُ ََا  ايٖظ ََاَٚ ِٕ  اٜ٭ِس ٢اٜ٭ِس ٢  ٔفٞٔفٞ  َٚ َِٕٚإ٢   ََاََا  ُتِبُذٚاُتِبُذٚا  َٚإ٢

ِِ  ٔفٞٔفٞ ِْٝفٔظٝه ِِٜأ ِْٝفٔظٝه ِٚ  ٜأ ِٜٚأ ُٙ  ٜأ ُُٙتِخٝفٛ ِِ  ُتِخٝفٛ َُِِٜرأطِبٝه ٘ٔ  َُٜرأطِبٝه ٘ٔٔب ُ٘  ٔب ٤ً ُ٘اي ٤ً َِٝغٔفُش  اي َِٝغٔفُشٜف ِٔ  ٜف َُ ِٔٔي َُ َُٜعٚزُب  ََٜؼا٤ََُٜؼا٤ُ  ٔي َُٜعٚزُبَٚ َٚ  ِٔ ََِٔ ُ٘  ََٜؼا٤ََُٜؼا٤ُ  ََ ٤ً َُ٘ٚاي ٤ً   َٚاي

ٌٚ  َع٢ًَٜع٢ًٜ ٌٚٝن ٤ِٕٞ  ٝن ٤َِٕٞػ ٍَ  ٜقٔذْٜش  وٜقٔذْٜش  و  َػ ٍَٜقا ٢ٍ  ٜأِؿَرأبٜأِؿَرأب  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َرٔيٜوَرٔيٜو  ٜفاِػَتٖذٜفاِػَتٖذ: : ٜقا ٢ٍَسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً ِٛا  وو  اي ِٛاٜفٜأَت ٍَ  ٜفٜأَت ٍََسُطٛ   َسُطٛ

ٔ٘ ٘ٔاي٤ً ٤ً ِٖ    اي ُِٖث ِٟ: : ااٜفٜكاٝيٜٛفٜكاٝيٛ  ايٗشٜنٔبوايٗشٜنٔبو  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َبَشٝنٛاَبَشٝنٛا  ُث ِٟٜأ ٍَ  ٜأ ٍََسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً َٓا  اي ًِّٞف َٓاٝن ًِّٞف َٔ  ٝن ََٔٔ َٔ  ٢ٍ َُا ٢ٍاٜ٭ِع َُا ُٛٔٝلو  ََاََا  اٜ٭ِع ُٛٔٝلوُْ ُْ  

ًٜا٠ٝو ـٖ ًٜا٠ٝواي ـٖ ُّو  اي َٝا ـٚ ُّوَٚاي َٝا ـٚ َٗاُدو  َٚاي َٗاُدوَٚاٞئح ـَٖذٜق١ٝو  َٚاٞئح ـَٖذٜق١ٝوَٚاي ِْض٢ٜيِت  َٜٚقِذَٜٚقِذ  َٚاي ِْض٢ٜيِتٝأ ِٜٝو  ٝأ ًٜ ِٜٝوَع ًٜ ٙٔ  َع َٖٙٔٔز َٗاو  َٜٚياَٜٚيا  اٯ١َٜٝاٯ١َٜٝ  َٖٔز ٛٔٝٝك َٗاوُْ ٛٔٝٝك ُْ  ٍَ ٍَٜقا   ٜقا

ٍُ ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً َٕ    ::  اي َٕٜأُتش٢ُٜذٚ ِٕ  ٜأُتش٢ُٜذٚ ِٕٜأ َُا  َتٝكٛٝيٛاَتٝكٛٝيٛا  ٜأ َُاٜن ٍَ  ٜن ٍَٜقا ٌُ  ٜقا ِٖ ٌُٜأ ِٖ ٢ٔاٞياٞي  ٜأ ِٝ ٢ٔٔهَتاَب ِٝ ِٔ  ٔهَتاَب َِٔٔ َٔ  ِِ ًٔٝه ِِٜقِب ًٔٝه َٓا: : ٜقِب ُِٔع َٓاَط ُِٔع   َط

َٓاو ِٝ ـَ َٓاوََٚع ِٝ ـَ ٌِ  ََٚع ٌَِب َٓا: : ٝقٛٝيٛاٝقٛٝيٛا  َب ُِٔع َٓاَط ُِٔع َٓا  َط َٓاَٜٚأٜطِع َْٜو  َٜٚأٜطِع َْٜوٝلٞفَشا َٓاو  ٝلٞفَشا َٓاوَسٖب ِٜٝو  َسٖب ِٜٝوَٚإ٢ٜي َُو  َٚإ٢ٜي ـٔ َُ َُواٞي ـٔ َُ َٓا: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  اٞي ُِٔع َٓاَط ُِٔع   َط

َٓا َٓاَٜٚأٜطِع َْٜو  َٜٚأٜطِع َْٜوٝلٞفَشا َٓاو  ٝلٞفَشا َٓاوَسٖب ِٜٝو  َسٖب ِٜٝوَٚإ٢ٜي َُو  َٚإ٢ٜي ـٔ َُ َُواٞي ـٔ َُ ُٖا  اٞي ًٜ ُٖاٜف ًٜ َٖا  ٜف َٖااٞقَتَشٜأ ُّ  اٞقَتَشٜأ ِٛ ُّاٞيٜك ِٛ َٗا  َري٤ِتَري٤ِت  اٞيٜك َٗأب ِِوأٜٜأ  ٔب ُٗ َُٓت ِِوٞئظ ُٗ َُٓت ٍَ  ٞئظ َِْض ٍَٜفٜأ َِْض   ٜفٜأ

ُ٘ ٤ً ُ٘اي ٤ً َٔ  ٔفٞٔفٞ  اي ََ َٖا: ))آ َٔإ٢ِثش٢ ََ َٖا: ))آ ٍُ  إ٢ِثش٢ ٍُايٖشُطٛ َُا  ايٖشُطٛ َُأب ٍَ  ٔب ِْض٢ ٍَٝأ ِْض٢ ٘ٔ  ٝأ ِٝ ٘ٔإ٢ٜي ِٝ ِٔ  إ٢ٜي َِٔٔ َٔ  ٔ٘ َ٘ٔسٚب َٕ  َسٚب ُٛٓ َٔ ٪ُُِ ََٕٚاٞي ُٛٓ َٔ ٪ُُِ ٌٙ  َٚاٞي ٌٙٝن َٔ  ٝن ََ َٔآ ََ ٘ٔ  آ ٤ً ٘ٔٔباي ٤ً   ٔباي

ٔ٘ ٥ٔ٬ََٜهٔت َٚٔ٘ ٥ٔ٬ََٜهٔت َٚ  ٔ٘ َ٘ٔٚٝنُتٔب ٘ٔ  َٚٝنُتٔب َُ٘ٔٚسُطًٔ َٔ  ُْٜفٚشُمُْٜفٚشُم  ٫٫  َُٚسُطًٔ ِٝ ََٔب ِٝ ِٔ  ٜأَذٕذٜأَذٕذ  َب َِٔٔ َٔ  ٔ٘ ُ٘ٔسُطًٔ َٓا  َٜٚقاٝيٛاَٜٚقاٝيٛا  ُسُطًٔ ُِٔع َٓاَط ُِٔع َٓا  َط َٓاَٜٚأٜطِع َْٜولٝٝل  َٜٚأٜطِع َْٜوٞفَشا   ٞفَشا

َٓا َٓاَسٖب ِٜٝو  َسٖب ِٜٝوَٚإ٢ٜي َُ  و  َٚإ٢ٜي ـٔ َُ َُ  واٞي ـٔ َُ ُٖا  اٞي ًٜ ُٖاٜف ًٜ ًٝٛا  ٜف ًٝٛاٜفَع َٗا  َرٔيٜووَرٔيٜوو  ٜفَع َٗاََْظَخ ُ٘  ََْظَخ ٤ً ُ٘اي ٤ً ٍَ  َتَعاٜي٢وَتَعاٜي٢و  اي َِْض ٍَٜفٜأ َِْض ُ٘  ٜفٜأ ٤ً ُ٘اي ٤ً   ))٫))٫  ::  اي

ُ٘  ُٜٜهُِّفُٜٜهُِّف ٤ً ُ٘اي ٤ً َٗا  إ٫٢إ٫٢  َْٞفّظاَْٞفّظا  اي َٗاُِٚطَع َٗا  ُِٚطَع َٗاٜي َٗا  ٜنَظَبِتٜنَظَبِت  ََاََا  ٜي ِٝ ًٜ َٗاََٚع ِٝ ًٜ َٓا  اٞنَتَظَبِتاٞنَتَظَبِت  ََاََا  ََٚع َٓاَسٖب َْا  ٫٫  َسٖب َْاُتَ٪أمِز ِٕ  ُتَ٪أمِز ِٕإ٢   إ٢
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َٓا َٓأَْظٝ ِٚ  َْٔظٝ ِٜٚأ َْا  و  ٜأ ٜٛٞأ َْا  وٜأِم ٜٛٞأ ٍَ  ٜأِم ٍَٜقا ِِو: : ٜقا ِِوََْع َٓا  ََْع َٓا))َسٖب ٌِ  ٫َٚ٫َٚ  ))َسٖب ُٔ ٌَِتِر ُٔ َٓا  َتِر ِٝ ًٜ َٓاَع ِٝ ًٜ َُا  إ٢ِؿّشاإ٢ِؿّشا  َع َُاٜن ُ٘  ٜن ًَٞت َُ َُ٘ذ ًَٞت َُ َٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َذ َٔاي٤ٔزٜ   اي٤ٔزٜ

ِٔ َِٔٔ َٓا  و  َٔ ًٔ َٓا  وٜقِب ًٔ ٍَ  ٜقِب ٍَٜقا َٓا: : ٜقا ِِو))َسٖب َٓاََْع ِِو))َسٖب َٓا  ٫َٚ٫َٚ  ََْع ًٞ ُٚ َٓاُتَر ًٞ ُٚ َٓا  ٜطاٜق١ٜٜطاٜق١ٜ  ٫٫  ََاََا  ُتَر َٓاٜي ٘ٔ  و  ٜي ٘ٔ  ؤب ٍَ  ٔب ٍَٜقا َٚاِعُف: : ٜقا ِِو )) َٚاِعُفََْع ِِو )) ٖٓا  ََْع ٖٓاَع   َع

َٓا  َٚاٞلٔفِشَٚاٞلٔفِش َٓاٜي َٓ  ٜي ُِ ََٓٚاِسَذ ُِ َِْت  ااَٚاِسَذ َِْتٜأ ٫َِْٛا  ٜأ ٫َِْٛاََ َْا  ََ ـُِش ِْ َْاٜفا ـُِش ِْ ٢ّ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜفا ِٛ ٢ّاٞيٜك ِٛ َٔ  و  اٞيٜك َٔ  واٞيٜهأفش٢ٜ ٍَ  اٞيٜهأفش٢ٜ ٍَٜقا ِِ: : ٜقا ََِِْع {{  ََْع
1818

  

ولػػػذلش هانػػػت و ػػػينه لأل ػػػة صب ػػػاد  ػػػ  عصػػػرت إىل يػػػـ  الػػػدي  نف  ػػػ  ي ػػػرد نف ي شػػػدد 
ي شػػػدوسد علػػػن ن سػػػه، وأي ػػػر   ليشػػػدد علػػػن ن سػػػه، لفػػػ    ي شػػػدد زلنسػػػبة لغػػػًنت،  فػػػاف 

 لأل ة. زلن  يك لغًنت، زب يك ورضبة
هػػاف يصػػـ  ابايـ اؼبننام ػػةغ  ػػياـ ال  ػػاؿ مػػال إ طػػار و   ػػل ر ، ونرادوا  نام نػػه ا 

 ذلش  قاؿ ؽبم:
{{  ِِ ٜٖاٝن ِِإ٢ ٜٖاٝن ٍَو  إ٢ ٢َٛؿا ٍَوَٚاٞي ٢َٛؿا ْٖٜو: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  ََٖشإ وََٖشإ و  َث٬َثَث٬َث  َٚاٞي ْٖٜوٜفإ٢ ٌُ  ٜفإ٢ َٛأؿ ٌُُت َٛأؿ ٍَ  َٜاَٜا  ُت ٍََسُطٛ ٘ٔ؟  َسُطٛ ٘ٔ؟اي٤ً ٍَ  اي٤ً ٍَٜقا ِِ: : ٜقا ِِٜيِظُت   ٔفٞٔفٞ  ٜيِظُت

ًٔٞو  َرٔيٜوَرٔيٜو ًٔٞؤَِث َِٓذ  ٜأٔبُٝتٜأٔبُٝت  إ٢ْٚٞإ٢ْٚٞ  َِٔث َِٓذٔع ٓٔٞ  َٞٞسٚبَسٚب  ٔع ُُ ٛٞٔع ُٜٞٔٓ ُُ ٛٞٔع َِٜظٔكٝٓٔٞو  َسٚبَٞسٚبٞ  ُٜ ٓٔٞوَٚ َِٜظٔكٝ َٔ  ٜفَتٜه٤ًٝفٛاٜفَتٜه٤ًٝفٛا  َٚ ََٔٔ َٔ  ٢ٌ َُ ٢ٌاٞيَع َُ   ََاََا  اٞيَع

َٕ ٛٔٝٝكٛ َُٕت ٛٔٝٝكٛ {{  ُت
1919

  

ابرض و ػ  علي ػا،  ػ    يفرب اؼبأ  للدعاة ا هػ  ز ػاُف و فػاف إىل نف يػرث مل 
يػػرد النشػػديد  ليشػػدد علػػن ن سػػه، ولفػػ  زلنسػػبة للنػػاس ىب ػػك وي يسػػر، بف  ػػذا  ػػ  الػػن ي 

 .اؼب نار  الذي  شن عليه اغببي 

  زشصو ػهَ األيخزشصو ػهَ األيخ
               : 

ػػػ  إىل اعبنػػػة وإىل  مل يػػػرتؾ زز   ػػػ  نمػػػ اب اػبػػػًن نو زز   ػػػ  نمػػػ اب ال مػػػ  الصػػػاا ي  وس
ر ػػاد مل إ  ودلنػػا عليػػه، ومل يػػرتؾ زز   ػػ  نمػػ اب الشػػر إ  ورػػا  عنػػه و ػػذر   نػػه، ولػػذلش 

 يه رمه لنا نصب ٌن:ااؿ  
                                         اغبشر(7و. 
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بنػػه   ينطػػق عػػ  اؽبػػ ل وإمبػػا ي بلػػ  عػػ  مل فػػ  ا عػػالت،  مػػ   ر ػػه علينػػا مل يػػرتؾ 
 نػػا اإلانصػػادية، و  ا  ػػاردة  و  واردة  ا  يا نػػا ال رديػػة، و  ا  يا نػػا اب  ػػرية، و  ا  يا

 يا نػػا اإلفنماعيػػة، هال الاػػات ال وفيػػة و رميػػة ابو د و  ا لػػة اعبػػًناف و ػػق ال الػػدي  و ػػلة 
 ابر اـ .. إ  وو  ا ا  ق ا.

  سأفزو ًسمحزوسأفزو ًسمحزو
           : 

،  ػػ   ػػ  الػػردوؼ الػػر يم؟  نبيػػا   ػػ  ابنبيػػاد  ظبػػادت اإلؽبيػػة إ  نبينػػا مل ىبلػػق مل 
ردوؼ منػا ا الػدنيا،  ،   ػ  ، لفنه خلح  ذت ابو ػاؼ علػن  بيبػه و صػط ات مل 

نف نف ف نوؿ اؼب لا بٌن يـ  الدي ،  ػح نننػا  وردوؼ منا ا ا خرة، ولذلش طل     مل 
 :آخر اب م،  لما نفامه رمه ااؿ 

{{  ُٔ َُِْٔر َٕو  َِْر َٕواٯٔمُشٚ َٕ  اٯٔمُشٚ ٖٚٝيٛ َٕاٜ٭ ٖٚٝيٛ َّ  اٜ٭ ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ   ١ََٔ َٝا ١ََٔ اٞئك َٝا {{اٞئك
2020

  

 :َواَاؿَ  يََدْيهس، وهاف ا ؾبلهنع هللا يضر  َػَرَ حَ 
ِٖو  }} ُٗ ِٖواي٤ً ُٗ َٖٔتٞو  اي٤ً َٖٔتٞوٝأ َٖٔتٞو  ٝأ َٖٔتٞوٝأ ٍَ  ََٚبٜه٢وََٚبٜه٢و  ٝأ ٍَٜفٜكا ُ٘  ٜفٜكا ٤ً ُ٘اي ٤ً ٌُو  َٜاَٜا: :   اي ٌُؤجِبش٢ٜ َِٖب  ٔجِبش٢ٜ َِٖباِر ُٖٕذ  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اِر ُٖٕذََُر   ََٚسٗبٜوََٚسٗبٜو  --  ََُر

 ُِ ًٜ ُِ ٜأِع ًٜ ُ٘  --ٜأِع ًٞ ُٜ٘فَظ ًٞ ُٙ  ُِٜبٔهٜٝو؟ُِٜبٔهٜٝو؟  ََاََا  ٜفَظ ُٜٙفٜأَتا ٌُ  ٜفٜأَتا ٌُٔجِبش٢ٜ ٘ٔ  ٔجِبش٢ٜ ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ُّو  َع ُّوايٖظًٜا ُٙ  ُ٘وُ٘وٜفَظٜأٜيٜفَظٜأٜي  ايٖظًٜا ُٜٙفٜأِمَبَش ٍُ  ٜفٜأِمَبَش ٍَُسُطٛ ٘ٔ  َسُطٛ ٘ٔاي٤ً ٤ً     اي

َُا َُأب ٍَ   ٔب ٍَ ٜقا َٛ  --ٜقا ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ   ُِ ًٜ ُِ ٜأِع ًٜ ٍَ  --ٜأِع ٍَٜفٜكا ُ٘  ٜفٜكا ٤ً ُ٘اي ٤ً ٌُو  َٜاَٜا: : اي ٌُؤجِبش٢ٜ َِٖب  ٔجِبش٢ٜ َِٖباِر ُٖٕذو  إ٢ٜي٢إ٢ٜي٢  اِر ُٖٕذوََُر ٌِ  ََُر ٌِٜفٝك ْٖا: : ٜفٝك ْٖاإ٢   إ٢

ُِٓشٔكٜٝو ُِٓشٔكٜٝوَط َٖٔتٜو  ٔفٞٔفٞ  َط َٖٔتٜوٝأ {{  َُْظ٩ُٜٛىَُْظ٩ُٜٛى  ٫َٚ٫َٚ  ٝأ
2121

  

  هػػػ   ػػػا  طلبػػػه  ػػػن ويبه لػػػش، ونػػػ ؿ عليػػػه اػػػ ؿ مل   ػػػاىل:                
       ػػػي طيش إىل نف  ر ػػػن،  ػػػيد  ف  ػػػر الصػػػادؽ  اليفػػػلن(2و   :اػػػاؿ ا  ػػػذت ا يػػػة

 ووا ُد    ن نه ا النار((. ووو  ير ن 
 ػػػػػ اعة عنػػػػػد اؼبيػػػػػ اف، و ػػػػػ اعة عنػػػػػد  طػػػػػاير  ؼبػػػػػاذا؟  ػػػػػيدخ  ا الشػػػػػ اعة،  لػػػػػه 
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الػدرفات ا اعبنػة  الص لك، و  اعة عند الصػراط، و ػ اعة ؼبػ  يػدخ  النػار، و ػ اعة ل  لػ 
ؼب  هاف ا درفُة دنيا ويريػد نف يفػ ف ا درفػة نعلػن ..  ػ اعات   عػد ؽبػا و   ػد ؽبػا غػًن 

 . ل ات را و سليما ه عليهالش اعة ال  ظمن لل لق نصب ٌن ا مداية اغبساب 
نف    نف ي  طيػػه  ػػا يريػػد، وطلػػ   ػػ  مل   ػػ  رن نػػه منػػا طلػػ   ػػ  مل    ػػ  
 !!اب م يـ  القيا ة ي يفلنا مٌن

 سػػيد  إمػػرا يم هػػاف يطلػػ  لن سػػه  قػػط،  لػػم ي ػػدخ   ػػ  نمنػػادت  ػػح نرػػم ننبيػػاد و  
  ن نه:                      واػب ي ي ػين ال يفػيلة،  اغبسػاب الفػ   ػًنات:  الش راد(77و  

                                               )والش راد. 
  لفننا اي  ظوسنا حبيفرة الن ، مشر  مل هلنا ا   رة النلػرَل واػاؿ:               

                      ولػػػػػػػػػيهنع هللا يضر  ػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػه ا ز انػػػػػػػػػه، ولفػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػه! النلػػػػػػػػػرَل(7و 
 ؟ ااؿ:إىل يـ  القيا ة، هيك  ذا اي ر  ؿ مل 

{{  ٖٕ ٕٖإ٢ َ٘  إ٢ ٤ً َ٘اي ٤ً َٔو  ُِٜذُِْٜٔٞذْٔٞ  اي َٔ ٪ُُِ َٔواٞي َٔ ٪ُُِ ََٝلُع  اٞي ََٝلُعٜف ٘ٔ  ٜف ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ُ٘  َع َٜٓف ُٜ٘ن َٜٓف ُٙو  ٜن َِٜظُتُش ُٙوَٚ َِٜظُتُش َٚ  ٍُ َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ َِْب  ٜأَتِعش٢ُفٜأَتِعش٢ُف: : ٜف َِْبَر   ٜنَزاوٜنَزاو  َر

َِْب  ٜأَتِعش٢ُفٜأَتِعش٢ُف َِْبَر ٍُ  ٜنَزاوٜنَزاو  َر َٝٝكٛ ٍُٜف َٝٝكٛ ِِو: : ٜف ِِوََْع ِٟ  ََْع ِٟٜأ ُٙ  إ٢َراإ٢َرا  َذٖت٢َذٖت٢  َسٚبَسٚب  ٜأ ُٜٙقٖشَس ٘ٔو  ٜقٖشَس ٘ٔؤبُزُْٛٔب ٘ٔ  ٔفٞٔفٞ  ََٚسٜأ٣ََٚسٜأ٣  ٔبُزُْٛٔب َْ٘ٔٞفٔظ ُ٘  َْٞفٔظ ْٖ ُٜ٘أ ْٖ   ٜأ

ًٜٜوو ًٜٜووَٖ َٖ  ٍَ ٍَٜقا َٗا: : ٜقا َٗاَطَتِشُت ِٜٝو  َطَتِشُت ًٜ ِٜٝوَع ًٜ َٝاو  ٔفٞٔفٞ  َع ِْ َٝاوايٗذ ِْ َْا  ايٗذ َْاَٜٚأ َٖا  َٜٚأ َٖاٜأٞلٔفُش َّو  ٜيٜوٜيٜو  ٜأٞلٔفُش ِٛ َٝ َّواٞي ِٛ َٝ ٢ٜٛ  اٞي ُِٝع ٢ٜٜٛف ُِٝع   ٔنَتاَبٔنَتاَب  ٜف

ٔ٘ َٓأت َ٘ٔذَظ َٓأت {{َذَظ
2222

  

ولػػذلش يفػػ ف  سػػامنا ا البدايػػة، ميننػػا ومػػٌن مل، وإظبػػه  سػػاب زل يفػػ ، وم ػػدت أيي 
ا ػػػػ  هػػػػ  ا ػػػػرُ  علػػػػن الفأػػػػًن والقليػػػػ  والقطمػػػػًن، بف  ػػػػذت  اغبسػػػػاب لأل ػػػػم زل ػػػػدؿ، وب 

 .خص  ية ب ة اؽبادي البشًن النذير  يد  حل 
          : 
ننه مل يرتؾ  يما   ػيلدث ب نػه إىل ايػاـ السػاعة إ  و ػد ث  و   رن نه ورضبنه منا  

  أيي عنه    ن ر ه و  يف ف لنا  و ة،  ف   انرات ا ز اننا وه     رآت فب  هاف ابلنػا وؼبػ
، ليػ َ ػروسؼ ن نػه  ػ  هبػ زوا وي ػ زوا ويبشػ ف علػن م د  له نصي   ا ن اديث  يفػرة نبينػا 
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ػػػب  ػػػ   ػػػمل الػػػدنيا ون  اؽبػػػا ون  اد ػػػا ونطماع ػػػا  اؼبن ػػػاج القػػػ َل والطريػػػق اؼبسػػػنقيم الػػػذي ي نووس
ل ز اننػػا و ػػ  اهتا وز رهتػػا ال انيػػة، وي ػػ ز م يفػػ  مل وإهػػراـ مل فػػ  ا ع ػػالت، ولػػذلش ؼبػػا رن

 ااؿ:
{{  ُٕ َٝٝهٛ َُٕط َٝٝهٛ ْٔ  َبِعٔذَٟبِعٔذٟ  َط ْٔٔفَت ٜٛع٢  ٔفَت ٜٛع٢ٜنٔك ٢ٌ  ٜنٔك ِٝ ٤ً ٢ٌاي ِٝ ٤ً ٢ِ  اي ًٔ ُُٞع ٢ِاٞي ًٔ ُُٞع ـِٔبُح  اٞي ـِٔبُحُٜ ُٜ  ٌُ ٌُايٖشُج َٗا  ايٖشُج َٗأفٝ ّٓا  ٔفٝ َٔ ّٓاَُِ٪ َٔ ُِٔظٞ  َُِ٪ ُٜ ُِٔظَٞٚ ُٜ   ٜنأفّشاٜنأفّشا  َٚ

ُِٔظٞ ُٜ ُِٔظَٞٚ ُٜ ـِٔبُح  ٜنأفّشاٜنأفّشا  َٚ ُٜ ـِٔبُحَٚ ُٜ ّٓا  َٚ َٔ ّٓاَُِ٪ َٔ ٪َُِ  }}
2323

  

 وا رواية نخرل ااؿ:
{{  ُٕ َُٕطَتٝهٛ ْٔو  َطَتٝهٛ ْٔؤفَت ٌَ  ٔفَت ٌَٔقٝ ََا: : ٔقٝ ََاَٚ َُِخَشُد  َٚ َُِخَشُداٞي َٗا؟  اٞي ِٓ َٗا؟َٔ ِٓ َٔ  ٍَ ٍَٜقا ٘ٔو  بُُبٔنَتأنَتا: : ٜقا ٘ٔواي٤ً ٘ٔ  اي٤ً ٘ٔٔفٝ ِِو  ََاََا  ََْبٝأََْبٝأ  ٔفٝ ًٜٝه ِِوٜقِب ًٜٝه   ََٚمَبُشََٚمَبُش  ٜقِب

ِِو  ََاََا ِِوَبِعَذٝن ُِ  َبِعَذٝن َُُِٚذٞه ِِ   ََاََا  َُٚذٞه َٓٝه ِٝ ِِ َب َٓٝه ِٝ {{َب
2424

  

 ػػاؼب رج لنػػا  ػػ   ػػمل  ػػذا ال  ػػاف القػػرآف، ليسػػت  ػػالوة القػػرآف  قػػط، ولفػػ  ال مػػ  
علينػػا نف يس ػػر لنػػا  زلقػػرآف،  ػػإف القػػرآف هنػػاب  ن نػػ ؿ لننػػدمرت د ن مػػ  مػػه، و ػػ   يفػػ  مل 

  ب ر:  ذا ا                                      القمر(07و. 
يسرت مل للناس هل م، ولػذلش عنػد ا يػذ   ن ػد  للبيػت اغبػراـ ي وػ ، يػرل م ػض 
اؼبسػػلمٌن غػػًن ال ػػرب فػػالهنع هللا يضر يقػػرن ا اؼبصػػلك ملغػػة عرميػػة   صػػلن ويبفػػب، و ػػذا   نػػات ننػػه 

ت   هبيد هلمة وا دة زللغة ال رمية!!،  فيك ارن القػرآف؟! وهيػك   ػم  نأار،  إذا هلمنه ذبد
  القرآف؟! لف  همػا اػاؿ مل:                                      ومل يقػ   القمػر(07و

 مل:       ايل، ولف  و دهر( يقرن وينذهر وين فر.
ن  ب، وعند الف بة ااؿ: اي رب نريد نف نارن القػرآف،  هاف   ب ا اغبي ذات  رة رف   

والػػدعاد  نػػاؾ  سػػنواب، و نػػػاؾ  ال فػػة  ػػ   ػػػ ؿ الف بػػة هػػ   ػػػا ي فل ػػ ف مػػه نف يق لػػػ ا: 
وآ ٌن( وآ ٌن ي ين: الل م ا نو ،  رفح الرف     اغبػي  فػاف إذا ن سػش زؼبصػلك يقػرن 

ؿ  ػػأال   ػػال ي ػػرؼ هلمػػة وا ػػدة، و  القػػرآف  ػػ  نولػػه إىل آخػػرت زلرت يػػ ،  ػػإذا نعطػػ ت اعبػػر 
 .يسنطيح اراد ه!! و ذا إعواز الرضب  
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يس ػػر القػػرآف ب ػ  القػػرآف نصب ػػٌن، ولفننػػا كبنػاج للنػػدمر والنػػذهر والن فػػر   ػإف مل 
وال مػػ  زلقػػرآف، إىل نف يفػػ ف ال ا ػػد  نػػا  ػػ رة  ػػ  ابخػػالؽ اإلؽبيػػة الػػيت فػػاد هبػػا القػػرآف،  

 ف خ ل قه القرآف،  يف ف   رة    نخالؽ القرآف.الذي ها هليفرة الن  
لف  نقرن القرآف ون    عفهنع هللا يضر  ػا اػرن ت  ػ  هنػاب الػرضب ،  نفػ ف اػد عر  ػنا نن سػنا 

  ، هػػػػػػػػػػػأف ناػػػػػػػػػػػرن اػػػػػػػػػػػ ؿ مل: لغيفػػػػػػػػػػػ  مل                                  
       ن ػلوسم  ػ  الصػالة وي فلمػين ن ػد ا    ػ ع  ػا نهػذب  ودبوػرد نف الن مة(005و

 عليه!!،      ذا يصان؟  .
 قػػرادة القػػرآف يفػػ ف ع ػػدا  مينػػش ومػػٌن الػػرضب غ نف  ن ػػذ  ػػا  ل  ػػه مػػٌن يديػػه  ػػ  هال ػػه 

 ػ  يفر ػش م ػد ذلػش  نػ ار القػرآف، وال لػـ  اؼببأ اػة ا القػرآف، واغبفػم الرزنيػة الػػيت  ،
:  ا    ال يفا   اليت   راية ؽبا و  عد ؽبػا وهل ػا ا هنػاب الػرضب  ا  نااي القرآف، وغًن 

                             يهنع هللا يضر(05و. 
هاف عنػد ا ي  قػد  نػه  ػبد يقػ ؿ ؽبػم: اننظػروا  ػ  نعػرؼ نيػ   ػاع،    يد  علب 

 .مل   سأل ت: هيك؟  يق ؿ: ل   اع  ين عقاؿ م ًن ل فد ه ا هناب
ؼباذا؟ بنه عند ا يقرن القرآف مصػدؽ يل مػه مل زؼب  ػح الػذي  ػاع  يػه  ػذا الشػبد، 

   اداـ ا قن مل:                         البقرة(575و. 

  كفبيخ اهللكفبيخ اهلل
                                  

     : 
لػػ    لػػ ا ني نعر ػػ ا عنػػش  قػػ  و سػػ  مل( ي ػػين يف يػػين مل، و ػػ  يف سػػه مل  مػػ  

 يسنطح ا الدنيا نف ي ذيه نو ين رض له مس د؟!.
و ػ   يفػ  مل نف  ػذت ا يػة الػيت نعطا ػا مل خص  ػية لر ػ ؿ مل، نييفػا  نعطا ػا لنػػا 

  ،  قػػػػػاؿ: ا هنػػػػػاب مل                            و سػػػػػبه ي ػػػػػين ها يػػػػػه،  الطػػػػػالؽ(4و
 ننه ااؿ:  يف يه ه   مُو وه  غمُو إف  اد مل، ولذلش ورد ع  الن  
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{{  ِٔ ََِٔ ََ  ٍَ ٍَٜقا َٞ: : ٜقا ََٞذِظٔب ُ٘و  َذِظٔب ُ٘واي٤ً َ٘  ٫٫  اي٤ً َ٘إ٢ٜي َٛو  إ٫٢إ٫٢  إ٢ٜي َٛوُٖ ُٖ  ٔ٘ ِٝ ًٜ َ٘ٔع ِٝ ًٜ ًُٞت  َع َٛن٤ ًُٞتَت َٛن٤ َٛ  َت ُٖ ََٚٛ ُٖ ٢ِواٞيَعاٞيَع  اٞيَعِشؾ٢اٞيَعِشؾ٢  َسٗبَسٗب  َٚ ٢ِؤعٝ ٍَ  ٔعٝ ٍَٜقا ُ٘  ٜقا ٤ً ُ٘اي ٤ً   اي

 : :ٖٔ َٝ ٖٜٔ٭ٞنٔف َٝ َٕو  َؿأدٟقاَؿأدٟقا  َعِبٔذَٟعِبٔذٟ  ٜ٭ٞنٔف َٕوٜنا ِٚ  ٜنا ِٜٚأ {{  ٜنأرّباٜنأرّبا  ٜأ
2525

  

ولذلش هاف م ض الصاغبٌن نو هأًن   ن م ييف  را ا نوراد م، وهاف م يف م يق ؿ  ػ  
هػ   ػمُو   ي فرر ا  بح  راُت  با ا  م د ال وػر و ػبح  ػراُت  سػاد  م ػد اؼبغػرب يف يػه مل 

   صانة مل وا ه الة مل وا رعاية مل.وه  غمُو، ويف ف ا
                             : 

يط زلسػماوات وابرض، وهػ  اؼب ل اػات ابر ػية والسػماوية،  وال رش ـبل ؽ لفنه وب 
 عليػه عػ   نافػاة  ػدات مػٌن ال ػرش و ح ذلش وبفب الشيخ ؿبب الدي  مػ  عػرا ر ػ اف مل

ا ليلػػػة اؼب ػػػراج،  يقػػػ ؿ عنػػػد ا و ػػػ  إىل ال ػػػرش سبس ػػػش ال ػػػرش  ومػػػٌن  ػػػيد  ر ػػػ ؿ مل 
 :هما فاد زبار   ذايله و دات ملساف  اله

))ٜا حمُذ أْت يف ؿفا٤ ٚقتوو آَٔ َٔ َكتوو ٚٝأسٜذ إٔ تؼٗذ يٞ ))ٜا حمُذ أْت يف ؿفا٤ ٚقتوو آَٔ َٔ َكتوو ٚٝأسٜذ إٔ تؼٗذ يٞ   

ٖٛ ٖٞو أٚ تك ٖٛباي ا٠٤ مما ْظب٘ أٌٖ ايضٚس إي ٖٞو أٚ تك ٖٞو صعُٛا أْٚٞ أطع َٔ ٫ باي ا٠٤ مما ْظب٘ أٌٖ ايضٚس إي ٖٞو صعُٛا أْٚٞ أطع َٔ ٫ ي٘ أٌٖ ايغشٚس عً ي٘ أٌٖ ايغشٚس عً

َثٌٝ ي٘و ٚٝأذٝ  مبٔ ٫ نٝف١ٝ ي٘و ٚعٚضت٘ ٚج٬ي٘ يظُت بايكشٜب َٓ٘ ٚؿ٬ٟو ٫ٚ َثٌٝ ي٘و ٚٝأذٝ  مبٔ ٫ نٝف١ٝ ي٘و ٚعٚضت٘ ٚج٬ي٘ يظُت بايكشٜب َٓ٘ ٚؿ٬ٟو ٫ٚ 

بايبعٝذ عٓ٘ فـ٬ٟو مًكين فحعًين أععِ خمًٛقات٘و فهُٓت أػٗذِٖ َٓ٘ استعادٟا بايبعٝذ عٓ٘ فـ٬ٟو مًكين فحعًين أععِ خمًٛقات٘و فهُٓت أػٗذِٖ َٓ٘ استعادٟا 

٘ استعادٟا ٚاستعاػٟاو ٘ استعادٟا ٚاستعاػٟاو ٚاستعاػٟاو فهتب ع٢ً قا٥ُيت: ٫ إي٘ إ٫ اهلل فاصٗدُ  هلٝب١ إمسٚاستعاػٟاو فهتب ع٢ً قا٥ُيت: ٫ إي٘ إ٫ اهلل فاصٗدُ  هلٝب١ إمس

فهتب: حمُذ سطٍٛ اهلل فظهٔ يزيو قًكٞ ٖٚذأ سٚعٞو فإرا ناْت ٖزٙ بشن١ فهتب: حمُذ سطٍٛ اهلل فظهٔ يزيو قًكٞ ٖٚذأ سٚعٞو فإرا ناْت ٖزٙ بشن١ 

ٖٞ؟! قاٍ: فأجاب٘ سطٍٛ اهلل  ٖٞ فهٝف إرا ٚقع مجٌٝ ْعشى إي ٖٞ؟! قاٍ: فأجاب٘ سطٍٛ اهلل إمسو عً ٖٞ فهٝف إرا ٚقع مجٌٝ ْعشى إي : أٜٗا : أٜٗا إمسو عً

ٖٞ مًٛتٞ  . ٛٚؾ عً ٍْ عٓوو ٫ تؼ ٖٞ مًٛتٞ  .ايعشؾ إيٝو عين إْٚٞ َؼغٛ ٛٚؾ عً ٍْ عٓوو ٫ تؼ   ايعشؾ إيٝو عين إْٚٞ َؼغٛ

ػبل ة ال  ظمن  يػث   ز ػاف و   فػاف و  ؿبػيط بنه هاف ذا با  إىل اعبل ة الف ربل، وا
وإمبػػا   - ا ػػا هلل  -و  ن ػػالؾ،  يػػث    يػػث،  ػػ    يظػػ  ن ػػد  نف  نػػاؾ  فػػاف  يػػه مل 

 هاف  ذا إعالد  لقدرت، بنه و   ا الر ابوس  بلغا  و دل  مل يص  إليه ن د     خلق مل.
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     نف اؼبال فة وا  ا واال ا:                             وااؿ  الصا ات(023و
 ػػ   -اغببيػػ : اي نخػػب اي فربيػػ  ن ا نػػا يػػرتؾ اػبليػػ  خليلػػه؟ اػػاؿ: ن  لػػ   قػػد ت    رتاػػت 

 وننت ل   قد َت  خرتاَت. -نن ار  يفرة ال  وسة 
النػػ ر  ؼبػػاذا؟ بف فربيػػ  نػػ ر   لفػػ ي، لفػػ  ر ػػ ؿ مل  ػػ  نػػ ر مل، والنػػ ر اإلؽبػػب غػػًن

 ا   رافه هما ااؿ الرف  الصاا: اؼبلف ي،  فاف 
  ٚ ىّهههخ إضهههراء اٌحج١هههت إغبثهههخ  ٚ ىّهههخ إضهههراء اٌحج١هههت إغبثهههخ  

  

  ْ ْ  ٌعبٌّههههٗ ا عٍههههٝ ٚر ّههههخ  َّٕههههب   ٌعبٌّههههٗ ا عٍههههٝ ٚر ّههههخ  َّٕههههب

  ٌُٚ ٠ه رة اٌعهرظ فهٛق ضهّبءٌُٖٚ ٠ه رة اٌعهرظ فهٛق ضهّبءٖ  

  

ٖ عههههٓ و١ههههف ٚعههههٓ ثر٘ههههبْ ٖ عههههٓ و١ههههف ٚعههههٓ ثر٘ههههبْرٕههههسَّ   رٕههههسَّ

  ٌٚىهههههٓ إللٙهههههبر اٌجّهههههبي  ٍ٘هههههٌٗٚىهههههٓ إللٙهههههبر اٌجّهههههبي  ٍ٘هههههٗ  

  

  ِههههٓ اٌعههههبٌُ ا عٍههههٝ ١ٔٚههههً أِههههبِْههههٓ اٌعههههبٌُ ا عٍههههٝ ١ٔٚههههً أِههههبْ

ابعلػػن يريػػدوف نصػػيب م  ػػ  رضبػػة  ػػيد ابولػػٌن  ػػ   ر ػػ   رضبػػة لل ػػاؼبٌن ون ػػ  ال ػػامل   
 .وا خري ،  اب ر هله إظ ارا  لقدرت 

 ا ػػػا هلل،  ػػػال رش  -الػػػذي وبمػػػ  ال ػػػرش رب ال ػػػرش، ولػػػيهنع هللا يضر ال ػػػرش  ػػػ  وبمػػػ  مل 
 .ؿبم ؿ  مقدرة مل، و  م ؿ  حبفمة    ت ف  ا ع الت هما نخرب الن  

       : 
  ػػػػ ة هلل  بػػػػارؾ و  ػػػػاىل، ولػػػػذلش  نػػػػاؾ اػػػػرادة وإف هانػػػػت  ػػػػاذ ة: ن ػػػػا ال ظػػػػيم   ػػػػذت

     اْلَ ظسيم   زلر ح وليست زعبر، ليف ف ال ظيم    مل. 
نف ي  ق نػػػا ا ديننػػػا، ونف ي ل منػػػا ر ػػػد ، ونف ي لمنػػػا علمػػػا     ػػػا ، ونف  نسػػػأؿ مل 

ف يبلغنػػا  ػػراد ، ونف هب ػػ  لنػػا ي  لمنػػا  ػػا مل نفػػ  ن لػػم، ونف ي يننػػا علػػن ال مػػ  دبػػا علمنػػا، ون
 ن لة  علي ة  عندت، ودرفة  هريبة   ح  بيبه و صط ات، ونف يفشك عنا هػ   وػاب  ػ  ننمنػح 

 م فه اغببي  اؼب نار يقظة  و نا ا ، دنيا وآخرة ،  ال   و ر ا   
  ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا حمُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚط٤ًِ

  ىل ٚتٛفٝك٘ىل ٚتٛفٝك٘إْت٢ٗ اجلض٤ ا٭ٍٚ حبُذ اهلل تعاإْت٢ٗ اجلض٤ ا٭ٍٚ حبُذ اهلل تعا
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  ادلشاخغادلشاخغ
dddddddddddddddd 

 .7:0 : ج:السيد حل  ا ن نم ال  ا م، دار الفناب الص ا –ن رار القرآف  .0
ال ػػ ا ان اإلؽبيػػة واؼب ػػا ان الغيبيػػة اؼب  ػػلة للفلػػم القرآنيػػة واغبفػػم ال راانيػػة، الشػػيخ  .5

 ن مة مل م  ؿبم د الن و اٍل، دار رها  للنشر الغ رية القا رة.
اؼبديػػد ا   سػػًن القػػرآف اجمليػػد، امػػ  عويبػػة ، ربقيػػق نضبػػد عبػػدمل القر ػػب، البلػػر  .4

 طبح علن ن قة د. س  عباس زهن.
 الن سًن ال  يط للقرآف الفرَل ، د.حل  يد طنطاول، دار اؼب ارؼ. .3

   سًن روح البياف، اظباعي   قن الربو  ل، دار ال فر. .2

2. .    سًن الش روال، نخبار اليـ 

 و قا ق النأوي ، النس ن، اؽبيمة ال ا ة لقص ر الأقا ة. دارؾ النن ي   .7

 الن سًن الص ا للقرآف، ؿبن الدي  الط من، دار الرو ة. .7

 عرا هنع هللا يضر البياف ا  قا ق القرآف، روزهباف البقلن، دار الفن  ال لمية ، مًنوت. .5

 ا ر اب الن سًن، عبداغبميد هشش، اؼبفن  اؼبصري اغبديث. .01

  علن الصام ٌل، دار القلم.ـبنصر   سًن ام  هأًن، حل .00

 ا ػػػػية الصػػػػاول علػػػػن   سػػػػًن اعباللػػػػٌن، ربقيػػػػق عبػػػػدمل اؼبنشػػػػاول، دار اغبػػػػديث،  .05
 القا رة.

   سًن اعباللٌن احمللن والسي طب، دار الرتاث ال را. .04

  سػػػػًن اعبػػػػيالٍل، الشػػػػيخ عبػػػػدالقادر اعبػػػػيالٍل،  رهػػػػ  اعبػػػػيالٍل للبلػػػػ ث ال لميػػػػة ،  .03
 ا طنب ؿ.

 رَل ، د.عبدمل  لا ه، دار غري  القا رة.  سًن القرآف الف .02



    
dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 اخلبدتخ                                                                       ( 471 )                                             ادلشاخغ                   

 يسػًن الفػػرَل اغبنػاف ا   سػػًن هػالـ اؼبنػػاف، عبػدالرضب  مػػ    ػر السػػ دل، اؼبفنبػػة  .02
 اإل ال ية زلقا رة.

 غرا   القرآف ورغا   ال رااف، النيسام رل، دار الص  ة. .07

، غرا ػػػ  القػػػرآف ورغا ػػػ  ال راػػػاف، ربقيػػػق و راف ػػػة إمػػػرا يم عطػػػ ة عػػػ ض، اغبلػػػىب .07
 القا رة.

 ـبنصر   سًن الش راول،  ىن اؽبامشن، دار اؼب ارؼ. .05

 نػ ير ابذ ػاف  ػ    سػػًن روح البيػاف، اظباعيػ   قػػن، اخنصػار حل علػن الصػػام ٌل،  .51
 دار القلم.

    ة الن ا ًن، حل علن الصام ٌل، دار القرآف الفرَل، مًنوت. .50

 ٍل، اؽبيمػة اؼبصػرية ال ا ػة لطا ك اإل ػارات، اإل ػاـ القشػًني، ربقيػق د.إمػرا يم مسػي .55
 للفناب.

مصا ر ذول النميي  ا لطا ك الفناب ال  ي ، ال ًنوززدل، اجمللهنع هللا يضر ابعلن للشػم ف  .54
 اإل ال ن.

   وم نل اظ القرآف الفرَل ، ؾبمح اللغة ال رمية. .53

 اؼب ردات ا غري  القرآف، الراغ  اب   اٍل، هناب اعبم  رية. .52

  رل، دار رر الني ، القا رة.ن باب الن وؿ، ال ا دل النيسام .52

 هلمات القرآف   سًن ومياف،  سنٌن حل ـبل ؼ، دار اؼب ارؼ. .57

 فا ح البياف ا  نشامه القرآف، د.نم  ريح حل نم  ريح، دار الطباعة احملمدية. .57

     عة اغبديث الشريك اإللفرتونية. .55
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 فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد: املؤلف

 ـ، 0537نهن مر 07 نبذة: ولد  يفيلنه ا
 ػ زعبمي ة،  ره  0427   ذل اغبوة  02اؼب ا ق 

السنطة، غرمية، ج ـ ع، و ص  علن ليسانهنع هللا يضر هلية دار 
ـ، د عم  زلرتمية 0571ال لـ     فا  ة القا رة 

والن ليم    و   إىل  نص   دير عاـ دبديرية طنطا 
 ـ.5115الن ليمية، و قاعد  نة 

 وم ية ال ا ة للدع ة إىل النشاط: ي م  ر يسا لل
 003و قر ا الر يسن  553مل دبصر، واؼبش رة مرام 

صبيح نكباد اعبم  رية.، هما ينو ؿ دبصر  اؼب ادل زلقا رة، وؽبا  روع ا 012 ارع 
والدوؿ ال رمية واإل ال ية لنشر الدع ة اإل ال ية، وإ ياد اؼب أ  وابخالؽ اإليبانيةغ 

.  ذا زإل ا ة إىل الفنازت اؽباد ة إلعادة ؾبد اإل الـ،    زغبفمة واؼب عظة اغبسنة
النسويالت الص  ية الفأًنة وال  ا ط اؼبن ددة للملا رات والدروس واللقادات علن 
الشرا ط واباراص اؼبدؾبة، ونييفا    خالؿ   ا ه علن  بفة اإلنرتنت 

www.Fawzyabuzeid.com مه و   ن د نهرب اؼب ااح اإل ال ية ىف ز
وفارل إ ا ة  راث الشيخ ال لمن الفا   علن  دل طبسة واالاٌن عاـ  يفت، واد 

 .مت إ نناح واف ة للم اح زللغة اإلقبلي ية
 :يدع  إىل نبذ الن ص  واػبال ات، وال م  علن صبح الصك  -0دعػ  ه

اإل ال ن، وإ ياد روح اإلخ ة اإل ال ية، والن لص    اب قاد واب ساد وابارة 
وبرص علن  رمية ن بامه زلرتمية الرو ية الصا ية  -5ب نية وغًن ا    ن راض الن هنع هللا يضر، وا

ي م  علن  نقية النص ؼ فبا  امه     ظا ر  -4م د هتذي  ن    م و ص ية ال هبم.، 
م يدة ع  روح الدي ، وإ ياد النص ؼ السل هن اؼببىن علن القرآف والسنة وعم  

 الصلامة الفراـ.
 ادة اجملد اإل ال ن مب ث الروح اإليبانية، ونشر ابخالؽ  د ه : إع

  اإل ال ية، ومرت يخ اؼبباد  القرآنية.
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   أرثع عشرح ضٍطٍخأرثع عشرح ضٍطٍخفٟ فٟ   ببوزبثوزبث  9ٙ9ٙ::  ّؤٌفبدّؤٌفبداٌاٌلبئّخ لبئّخ  

  ((٘٘أٚ   : فٝ رفط١ر اٌمرآْ اٌىر٠ُ )أٚ   : فٝ رفط١ر اٌمرآْ اٌىر٠ُ )

 (،5وج القػػػػػػػػػػػػػرآف نػػػػػػػػػػػػػ ر  ػػػػػػػػػػػػػ  ن لػػػػػػػػػػػػػات( 07و(، 0جو القػػػػػػػػػػػػػرآف نػػػػػػػػػػػػػ ر  ػػػػػػػػػػػػػ  ن لػػػػػػػػػػػػػات( 3و
( 54و ، الربيػػػة خػػػًن  ػػػح القرآنيػػػة ا داب( 50و ،(ط5وو   ػػػن االصػػػا ال بػػػد ن ػػػرار( 37و

 (.0(   سًن آايت اؼبقرمٌن وف د ن52، ون رار خلة إمرا يم 
  ((11ثب١ٔة : اٌفمٗ )ثب١ٔة : اٌفمٗ )

و ػػػػرفم إقبليػػػػ ل ( ط5و ال لػػػػم و الػػػػدي  مػػػػٌن اؼبسػػػػلم  ا ػػػػدة( 2و، ،(ط5و واؼب نمػػػػر اغبػػػػاج زاد( 5و
( 70وط(، 5و واؼب نمػر اغبػاج زاد ـبنصػر( 23و ةمصػًن  علػن داعيػا    ف ف هيك( 25و *(إندونيسنو 

 (  ياـ اب قياد.52و لأل  ات مل إهراـ( 75و و قيقة  ري ة الصياـ
  ((ٔٔٔٔثبٌثب : اٌحم١مخ اٌّحّد٠خ: )ثبٌثب : اٌحم١مخ اٌّحّد٠خ: )

( 55و ،(ط5و0ج اإل ػػػراد إ ػػػرااات( 04و ،(ط4و اػبال ػػػق  ػػػيد اػػػدر عػػػ  اغبقػػػا ق  ػػػديث( 7و
 مل ر ػػ ؿ كبػػ  اؼب ا ػػري  اؼبسػػلمٌن وافػػ ( 44و اة،اؼب ػػد الرضبػػة( 54و ،(ط5و احملمديػػة الفمػا ت

 اانػٌن، اثٌل( 71و اؼبنػًن، السػراج( 20و ،5ج اإل ػراد إ رااات( 42و ،(لمإقبلي ية  رفم( وط5و 
 ..  باف   ر  رؼ( 51و اؼب راج، ذبليات( 77و، وزطنه ظا رت احملمدل اعبماؿ( 72و

  ((٘٘راثعب : ِٓ أعالَ اٌصٛف١خ: )راثعب : ِٓ أعالَ اٌصٛف١خ: )
 اؼبػر ( 30و و ػريرة،  ػًنة  ػال ه علن حل الشيخ( 4و ،(ط5والص ىف اجملدد ال  ا م نم  اإل اـ( 0و

 الشػػيخ( 25و ،(ط5و الد ػػ ان إمػػرا يم السػػيد اإل ػػالـ  ػػيخ( 32و البػػدول، نضبػػد السػػيد الػػرزٌل
 .الشاذىل اغبس  نم  السيد الفا  

  ((11خبِطب : اٌد٠ٓ ٚاٌح١بح: )خبِطب : اٌد٠ٓ ٚاٌح١بح: )

 فم ػػػػػػرت ( وط4و مل وببُّػػػػػػش هيػػػػػػك( 43( وط5و الـاإل ػػػػػػ ىف واجملنم ػػػػػػات اب ػػػػػػراد إ ػػػػػػالح( 52و
 اؼب ا ر، الشباب ايفااي( 21و ،(إقبلي ل فم رت (وط5و الناس مٌن يبشن ارآ  ه ن ا( 45و،(إقبلي ل

 52111ومت  ن يػػ  نهأػػر  ػػ   النبػػ ة ومصػػًنة اب ػػة ن ػػراض( 72و ا خػػرة، ووعػػد إ ػػرا ي  منػػ ( 27و
 (  قه اعب اب وإفامة ن ملة اؼب اح(.55و ،نس ة إليفرتونية     ذا الفناب    اؼب اح(

  ((11ضبدضب : اٌمطت اإلٌٙب١ِخ ٌٍّٕبضجبد: )ضبدضب : اٌمطت اإلٌٙب١ِخ ٌٍّٕبضجبد: )
( 05(   ر   باف و ليلة الغ ػراف، و07(   ر رف  واإل راد واؼب راج،و07( اؼب لد النب ل، و02و

 ( اؽبوػػػػػػرة ويػػػػػػـ  عا ػػػػػػ راد،50و ( اغبػػػػػػي و عيػػػػػػد اب ػػػػػػلن،51 ػػػػػػ ر ر يفػػػػػػاف و عيػػػػػػد ال طػػػػػػر،و
 ط(.4ية ؾبلد: اؼبنا بات الدينية و( اػبط  اإلؽبا 22و

  ((ٔٔضبثعب : اٌمطت اإلٌٙب١ِخ اٌعصر٠خ : )ضبثعب : اٌمطت اإلٌٙب١ِخ اٌعصر٠خ : )
 .لل صر النب ية اب  ية( 77و

: اٌّرأح اٌّطٍّخ )  ً : اٌّرأح اٌّطٍّخ )ثبِٕب   ً   ((ٗٗثبِٕب 

  و ػػرفم إقبليػػ ل(،و ػػرفم إقبليػػ ل(،  القاننػػات اؼب  نػػات( 34و ،(إقبليػػ ل  ػػرفم( وط5و اإليبػػاف عبيػػ  القػػرآف  رميػػة( 5و
 اإل الـ، ىف واعبنهنع هللا يضر اغب ( 73و ،(ط5وللنساد فا  ة  ناول (33و
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  ((ٕٕٔٔثبِٕب : اٌطر٠ك إٌٝ  : )ثبِٕب : اٌطر٠ك إٌٝ  : )

 احملبػػػػ مٌن طريػػػػق( 52و ،(لألندونسػػػػية  ػػػػرفم(و ط5و ال ػػػػاؼبٌن رب ر ػػػػ اف إىل الصػػػػديقٌن طريػػػػق( 2و
( 40و النلقيػق، ب ػ  الن  يق عال ات( 41و،(ط5و اؼبشا دة و للص اد اجملا دة( 57و ونذواا م،

 يػػـ  ىف يطلػ   يمػا اؼبسرت ػػدي  و نلػة احملبػٌن رب ػة( 27و الصػػاغبٌن،  رااػن( 45و الصػاغبٌن، ر ػالة
 الشػػػػباب دعػػػ ة( 75و القػػػػ ؿ، ن سػػػ ( 23واؼبقػػػػرمٌن، ن ا ػػػ ( 21و ،(ربقيػػػػقو للقػػػاواون عا ػػػ راد
 ،5ج الن  س   هية هنع هللا يضرؾبال( 75و ،0ج الن  س   هية ؾبالهنع هللا يضر( 77.ولمإ الـ ال صرية

  ((11ربضعب : ا عوبر ٚا ٚراد )ربضعب : ا عوبر ٚا ٚراد )

   ػػا ان ـبنصػػر( 47و،ابمػػرار نذهػػار( 02و، (ونندونيسػػن إقبليػػ ل  ػػرفم( وط05و ال ػػرج   ػػا ان( 7و
( 22و، (ط5(وو ػرح زبػرييو ابخيػار نوراد( 31و،(ط4(و ػغًنو ابمػرار نذهػار( 47و (ط2و ال ػرج
 وابوراد، ابذهار فا ح( 74والقرآٌل، زل رد الن اٌل ني 

  ((٘ٔ٘ٔعبشرا : دراضبد فٛف١خ ِعبفرح: )عبشرا : دراضبد فٛف١خ ِعبفرح: )

 النقريػػ ، و نػازؿ القػرب نمػ اب( 05وواب ػ ياد، الصػ اد( 00و ؼب ا ػرة،ا اغبيػاة و الصػ  ية( 01و
 واغبيػػػػػػػاة الصػػػػػػػ ىف اؼبػػػػػػػن ي( 42و، لمإقبلي يػػػػػػػة  ػػػػػػػرفم( وط4و والسػػػػػػػنة القػػػػػػػرآف ىف الصػػػػػػػ  ية( 55و

 و   ا الن هنع هللا يضر( 24وال ر اٌل، ال نان( 20و الصاداٌن،   ازي ( 35ووابولياد، ال  ية( 35وال صرية،
 ال طػػػااي( 27و القػػػرب، نسػػػمات( 22و ال ا ػػػلٌن،  ن ػػػاج( 24و ل ػػػار ٌن،ا  ػػػيا ة( 27و و  هين ػػػا،
 .اؼبقرمٌن  قا ات( 74و ال   ، ن    راب( 77ولأل  ياد، الصمدانية

  ((٘٘ بدٜ عشر: اٌفزبٜٚ ) بدٜ عشر: اٌفزبٜٚ )

   ريػة  نػاول( 73و،5ج   ريػة  نػاول( 71و،0ج   ريػة  نػاول( 72و،،للشبابللشباب فا  ة  ناول( 53و
 3ج   رية  ناول( 72و ،4ج

  ((ٕٕشر: أضئٍخ فٛف١خ )شر: أضئٍخ فٛف١خ )ثبٔٝ عثبٔٝ ع

 الص  ية، اب ملة ا الرزنية ابف مة( 25وو رفم لمإقبلي ية(، الشباب ن ملة علن اعب اب ن ر( 57و
  ((ٖٖثبٌث عشر:  ٛاراد ِع ا٢خر )ثبٌث عشر:  ٛاراد ِع ا٢خر )

( ن ػػػملة  ػػػرة عػػػ  اإل ػػػالـ 53واؼب ا ػػػر، اإلنسػػػاف  ػػػ ارات( 75و اؼبسػػػلمٌن، غػػػًن  ػػػ ا ت( 70و
 واؼبسلمٌن.

  ((ٗٗ: ): )راثع عشر: شـفبء اٌصدٚرراثع عشر: شـفبء اٌصدٚر

 ،(ط4و اؼبػػػػػػػػػػ ت عنػػػػػػػػػػد اؼبػػػػػػػػػػ    مشػػػػػػػػػػا ر( 37و ،(ط5. وابرزاؽ ل لػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػرزاؽ عػػػػػػػػػػالج( 32و
 ، اإلؽبب ال يف  مشا ر( 22.وا خرة ا اؼب    مشرايت( 24و 
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 أين جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حممد أبوزيد

 القا ػػػػػرة اؽبا ك رام اؼبفنبة إ م

 ابز ر القا د  رف    ارع 002 52505253 ال را اجمللد  فنبة

 اغبسٌن  يداف الغالـ نـ   ؽ 52510207 اعبندي  فنبة

 روباف،عامدي  الشيخ  ارع 25 57527502 اؼبقطم دار

 الدرا ة اعب  رل  اا الشيخ 07 52757155 الفلم ف ا ح  فنبة

 زغبسٌن ابوااؼ عمارة 0 52513072 الن  يقية  فنبة

 اغبسٌن  سود خلك الس يلم زااؽ 5 10557372540 اغبسٌن نن ار ززار

 زغبسٌن ال دول  س   يداف 00 52502553 ال  ي ية  فنبة
 زلدرا ة القا د ف  ر  ارع 041 52511772 اعبميلة ال ن ف

 زغبسٌن اغبسيىن اؼبش د  ارع 55 52515230 اغبسينية  فنبة

 ابز ر خلك عبه حل  ارع 0 52017015 القل ة  فنبة

 . ن يسة السيدة  يداف 5 52013330 ال لم ن يسة  فنبة

  ريك  ارع 5 الل اد عمارة 54543057 اغبديث اؼبصري اؼبفن 

 الل ؽ مباب البسناف  ارع 57 54520325 هيالٌل ها   ابدي 

 الداب  يداف النلرير،  ارع 015 44421144 اإلنساف دار  فنبة

  رب طل ت  يداف 2 52722350  دم ىل  فنبة

 نصر  دينة النصر  ارع ،5111 طيبة 53102215 نصر  دينة  دم ىل

 السنرتاؿ ف ار عدىل  ارع 5 54501553 اؼبصرية الن يفة

 الرت انة  دي خلك  وازي،. د ش 2 44335045 والن زيح للنشر  ال

 ابز ر اعبا ح خلك اب راؾ، درب 10112135757 للرتاث ابز رية اؼبفنبة

 ابز ر القا د ف  ر  ارع 057 52757524 القرل نـ  فنبة

 زبز ر الصناداية  ارع 5 52543775 اغبديأة ابدمية اؼبفنبة

 اعبديدة  صر ن ٌن، نضبد.د  ارع50 52333255 الشري ة الرو ة  فنبة
 اإل ػػػػفندرية  

 فاد  ط م ن اـ الر  ، ؿبطة 10553215175     هشش
 زغل ؿ   ية الر  ، طةؿب 10110545257 الأقاىف اإل ال ن الفناب
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 اخلبدتخ                                                                  ( 475 ) سريح ادلؤنف ًثجذ يؤنفبرو                                         

  صر ؿبطػة دانياؿ، النىب  ارع 22 10003003411    ن   يد حل هشش
  صر ؿبطة دانياؿ، النىب ش 3 14-4557235 الصياد  فنبة
 فامر  يدل إظباعي ، اؼبشًننضبد 54 14-2325245  يب يه  فنبة
 ابميض نضبد/ ن -الر   ؿبطة 10577434222 ابميض الفشش

 ػػػػػػاليماباػ  

 علن ال  ي  عبد  در ة جب ار -ال اازيق ------- حل اغبا ظ عبد هشش

 الدي  ن ر  ارع – ال اازيق 122-5452151 عبادة  فنبة

 البدول السيد  سود ن اـ -طنطا 131-4443220 اج  فنبة

 النوارة هلية ن اـ واؼب نصم   يد ش5 -طنطا 131-4454352 ارمة  فنبة

 السالـ عبد نضبد  ا ن/ن السنرتاؿ، ن اـ الس داف  ارع - الشيخ ه ر 10117542075 رالنلري هشش

 الط ارلد  سنش ن جب ار في اف  ارع - اؼبنص رة 10115572524 اعبا  ة  لا ة  فنبة
  ليماف عماد/ن

 و دل عاطك/ن اؽبادل، ش عق ، ع مة اؼبنص رة، 10110350325 اؼب داة الرضبة  فنبة

 ح لقماف، ام   در ة جب ار الأان ية ش -اؼبنص رة 10112740221 الأان ية  لا ة  فنبة
 نضبد الدي  هماؿ

 ح اليـ  نخبار  لا ة
 النوارية،  امل  الح  در ة جب ار -اؼبنص رة – طل ا 10553507733 اب ر  حل

 طل ا ه مرل ن اـ
 مرمرل غ اىل ضبادت ن - ايد 10552327151 اإليباف  فنبة

 خًنل حل  س  ح الش داد، الس يهنع هللا يضر،ش 10557521315 لا ةالص هشش

 اؼب ىن النف ي  ن اـ عراا اضبد  ارع -   اج 154-5457255 السماف عبدال ناح نو د

 القناول الر يم عبد  يدي  سود ن اـ -انا 10125207202 اغبس  نم  هشش

 الريهنع هللا يضر حل اغباج -زين  السيدة ش - إ نا -القرااي 10117257223 إ نا -القرااي هشش
 الن   حل ر يفاف حل واب ناذ

 اؼبنسن ال اطن عبد حل  سىن هشش 10000350754   نا  سىن هشش
نسػػ ة  الفنػػ  و ن يػػ اػػرادة . ويبفػػ  نييفػػا  كبػػاد اعبم  ريػػةنييفػػا  مػػدور اب ػػراـ واعبم  ريػػة وابخبػػار واؼبفنبػػات الفػػربل   اباصر -   نا الر د  سنش ن ن اـ

  اػػػػح  www.askzad.comوعلػػػػن   اػػػػح  www.fawzyabuzeid.com ؾبػػػػا   ػػػػ    اػػػػح الشػػػػيخلطباعػػػػة ا
-52525031ت:   ػدا ق اؼب ػادي زلقػا رة، 012ش 003دار اإليبػاف واغبيػاة، طلب ا  ػ  النا ػر:نو  ،لفناب ال ر  ا

 15-52520207ؼ:  ،15

http://www.askzad.com/
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  تت

 2 سب يد 4  قد ة
 00 البسملة رُّ  2 لقرآفا

 07 ن رار  اربة الفناب :0
 05  فر مل علن نسَ مه 02 (   رة ال اربة7-5ا ايت و

 54  اذا نطل     مل؟ 50  الح ال بادة واب ؽبا
 57  نازؿ اؼبنقػػٌن :5

 57 نو اؼ اؼبنقٌن 52 (   رة البقرة2-0ا ايت و
 45 إاا ة الصالة 41 الغي ب اإلؽبية

 42 نرهاف اإليباف 44 إلن اؽا
   42 اإليباف ز خرة

 45  نازؿ الصػػامري  :4
 45 مشا ر الصامري  47 (   رة البقرة027-024ا ايت و

 34 الش اد زلصالة 30  ن لة الصرب    اإليباف
   32 نن اع البالد

 21  نازؿ الصػػػاداٌن :3
 20  قيقة الرب 35 (      رة البقرة(      رة البقرة077077ا ية وا ية و

 25  نازؿ اؼبن قػػػػٌن :2
 25 اإلن اؽ ىف  بي  مل 27 (   رة البقرة573-520ا ايت و

 23 آداب إخراج الصداات 25 زب الصداة
 27 ن   الص  ة 27 لصداة وف اد اؼبن قٌنان   إ نلقاؽ 

 70 ف  ال قراد الصادا 25 ن   ال  ة ون لاب اإليأار
   74 إعانة اؼبصللٌن

 72  ز ال رشهنػػػػػ  :2
 72 هن ز آخر البقرة 73 (   رة البقرة572-573ا ايت و

 70 الدعاد اؼبيم ف 77   ة رضبة مل
   75 اؼب    وذهر مل

 72  نازؿ الر ػػػػػػ اف :7
 72 الدي  والش  ات 72 (   رة آؿ عمراف07-03ا ايت و

 77 ال لد الصاا 77 ال وفة الصاغبة
 75 ًنات اغبسافاػب 77 اؼباؿ الصاا

 50 ن يم اعبنة 50 اؼبقا ات الفريبة
 53  قاـ الر  اف 55 نزواج  ط رة

 52 طل  اؼبغ رة 52  لك ن   النفرَل
 57 الصرب 52  رؾ اؼب ا ب
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 55 ل ـو الطاعة 57 الصدؽ
 011 ا  نغ ار ا السلر 55 اإلن اؽ

 014  نازؿ  ق النقػػػػ ل :7
 012  نبيه اؼبسلمٌن ؼب ا رات ابعداد اؼبرتمصٌن 010 عمراف(   رة آؿ 017-011ا ايت و

 017  ق النق ل 012 وعد ا خرة
 000 اػبالص    نفبات ال صر 015  س  اػباسبة
 005  ذهر الن م اإلؽبية 000 داد ال راة

   002 النصان للم  نٌن
 054  نازؿ اؼبغ رة واعبنػػػػة :5

 053 اؼبسارعة إىل اؼبغ رة 055   رة آؿ عمراف (042:044ا ايت و
 057 اإلن اؽ 057 نو اؼ اؼبنقٌن
 045 ال    عند اؼبقدرة 040 هظم الغيظ
   043 الندـ والن مة

 047 ابػػػػػابلب نوىل  نازؿ :01
 045 ا داب الرااية لل وفٌن 042 عمراف آؿ (   رة052:051ا ايت و

 034 عبادة الن فر 035 ال بادات القلبية
 032 دعاد نويل ابلباب 032 مل وآاثرت ذهر

 037 اؼب افروف ابول ف وا اهبم 037 ا م مل ابعظم
 020 رفاؿ ال صر 035  ب  ن وؿ ا ية

   025 فند  صر
 022 ٌنػػػػػ نازؿ اؼب لل :00

 022 نداد مل للم  نٌن ا القرآف 022 عمراف (   رة آؿ511و ا ية
 027 الصرب علن عناد الدنيا ونب   ا 027 ؟نصرب لن  اذانن اعه؟ وعو    ىن الصرب

 020 صباؿ   ات اؼب    021 آ ة ال ولة
 022 الصرب علن الطاعات 024 الصرب ع  اؼب ا ب

 027 اؼبرامطة 022 اؼبصامرة
 071 يلةػػػػػػ ن لة ال   :05

 071 طريق اؼب للٌن 025   رة اؼبا دة (42ا ية و
 075  ن اج الصاغبٌن 071 اإليباف الصادؽ
 072 ال  يلة 074  قاـ النق ل
 077 ف اد الن هنع هللا يضر 072 اعب اد ونن اعه
 071    ة ال رج 075    ة البط 
 070 د ا هنع هللا يضر الن هنع هللا يضر 070 ف اد الطمح
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 072 ةػػػػػ نازؿ ال يف  اإلؽبي :04
 077  ننة اإلغباد 072   رة اؼبا دة( 22-23ا ايت و

   053 عال ات ن   ؿببة مل
 517 اف النق لػػػػ نازؿ إ س :03

 515 عالج القرآف لل مر 517      رة اؼبا دة( 54-51ا ايت و
   503 ال داوة والبغيفاد ون باهبما

 551 :  نازؿ دار السالـ:  نازؿ دار السالـ0202
 550  داية مل 551   رة ابن اـ    057--052))ا ايت 

 553 عال ة    مل لل بد 555  ا دة لن ريي الفروب
 557 الصراط اؼبسنقيم  دية و داية 553 بلطاؼ اػب يةا

 555 ابفر الفرَل 557 ن   دار السالـ
 543 ن لاب اعبنة  نازؿ :02

 543 يسر مل ب   اعبنة 545   رة ابعراؼ   35--35))ا ايت 
 547 ذهر مل لنا 542 لذاهروف ملا

 535 آايت مل ا اإلنساف 545 نعلن الدرفات ا اعبنة
 520  يمة ن   اعبنة ون   النار 537 النشأة ا خرة

 523 الظاؼب ف 524 فنة اؼبًناث وفنة ا خنصاص
 527 رفاؿ ابعراؼ 522 ابعراؼ

   521 نو اؼ ن لاب ابعراؼ
 522    الرضبةن  نازؿ :07

 522  ساد طباع مين ا را ي  522   رة ابعراؼ (027-022وا ايت 
 525 نو اؼ مين ا را ي  527 غرؽ  رع ف وا  ه

 575 رضبة مل ال ا  ة 570 إف الدي  عند مل اإل الـ
 572   ىن الن  اب ب 573 رضبة مل ب ة اؼبصط ن
 575 زايدة اإليباف 577 نو اؼ اؼب للٌن

 570 الصدؽ  571   يرت 
 572 ال م  مفناب مل  573نصر ه 

 575  ن لة النبػػػ ة :07
 575 طرؽ ال يف  اإلؽبب 577   رة ابعراؼ( 055و ةا ي

 555 طريق الدرفات ال لن 551 خص  ية الر  ؿ
 555  ن لة اإلنػػػػامة :05

 415  ن لة  صر 557   رة ابعراؼ( 510-511ت وا اي
 555 طريق الدرفات ال لن 551 خص  ية الر  ؿ
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 417 اف اغبقػػػػاإليب نازؿ  :51
 417 اػبالؼ علن الغنا م ىف غ وة مدر 412   رة ابن اؿ    (3-0وا ايت 

 401  الح ال    415 إ الح ذات البٌن
 403 اإليباف مٌن ال ايدة والنقصاف 400  ن لة اؼبصللٌن
 407 إاا ة الصالة 402   ه  الصاداٌن

 451 ف اد الصاداٌن 407 اإلن اؽ
   455    اجملا داتا ايت ب إ ارات ا

 455  نوامةاإلزؿ  نا :50
 440  ياة اؼب  نٌن 457      رة ابن اؿ (53وا ية 

 430  نازؿ اجملا دي  الصاداٌن: 55
 430 اؼبداو ة علن ذهر مل 431      رة ابن اؿ (32-32وا ايت 

 432 الذهر الفأًن 433 الأبات علن اؼببدن
 421  رؾ اػبال ات 435 الطاعة هلل ولر  له
 425 اغبافة إىل الصرب 420 ال راة  نات

 423 و ية اؼب  نٌن نازؿ : 54
 423  يف   دار ة القرآف 424      رة ابن اؿ (73-75وا ايت 

 425 نو اؼ الصاداٌن 427 اؼبغ رة والرزؽ الفرَل
 425 و ية اؼبسنيف  ٌن 425 و ية اؼب  نٌن

 424   ا  ات اؼب    اغبق 424  نح و ية الف ار
   422 لفرَلاؼبقاـ ا

 471  نازؿ الرضبة والر  اف: 53
 471 عمارة اؼبسود اغبراـ 425      رة الن مة (55-07و تا اي

 474 ال يف  ال ظيم 475 مشرايت اجملا دي 
 477  نازؿ الر  ؿ ىف  ور ه: 52

 477  دمر القرآف 477      رة الن مة (31و ةا ي
 475  يأاؽ النبيٌن 475 نصرة مل لنبيه

 473  رؼ الصديق 475 إيباف  ػ ب ح ون صر ه للن 
 477 اإل دادات اإلؽبية للن  472  س  زبطيط الن  ا  ور ه
 450 لم  نٌن نازؿ ا  ن الؼ ل: 52

 450 ؾبنمح اؼب  نٌن 451 ن مةلا     رة  (75-70وا ايت 
 454  روط اب خ  ة اإليبانية 455 خ  ة اإليبافنً  

 452  غيًن اؼبنفر 452 ريقة الصليلةالنصيلة زلط
 455 طاعة مل ور  له 457 إاا ة الصالة وإيناد ال هاة

 310 ن يم اعبنة 311 رضبة مل
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   313  قاـ الر  اف
 312  نازؿ ن   السامقية :57

 312  يف  مل علن ن ة الن  حل 312      رة الن مة (011ا ية و
 301 اغبساب ايل يف ن ة  317 ابولية والسامقية

 305 ا باع إصباع الصلامة 300 ن ناؼ السامقٌن ابولٌن
 302 ف اد ن   الر ا ع  مل 302 النام  ف   ساف

 351 لبيح الرامان:  نازؿ ا57
 355 مي ة ال قبة 305      رة الن مة( 005-000وا ايت 

 352 ف اد الن هنع هللا يضر 353 لطي ة
 357 الن مة 357  سنندات البيح

 341 اغبا دوف 355 ال امدوف
 345 الراه  ف السافدوف 340 السا ل ف

 344   ظ  دود مل 344 اب ر زؼب روؼ والن ب ع  اؼبنفر
 342 مي ة احملسنٌن .. مي ة اؼب انٌن 342 إ ارات خا ة ا  ذت ا ية
 330 :  نازؿ الصاداٌن ىف اؼب ية55

 330 غ وة  ب ؾ اصة 345 الن مة     رة ( 055-007وا ايت 
 332 الن مة 333 عاابة الصدؽ

   332 اؿ الصدؽصب
 325 :  نازؿ الرن ة احملمدية41

 325 خص  ية النىب ون نه 320      رة الن مة(055-057وا ايت 
 322 خ يبة م  اثمت  ا   الش اد ٌن 323 صبح القرآف

 327 ار  الن     ن نه 322  فانة الر  ؿ و ن لة ن نه
 325  ر ه علن اب ة 321 سًن الن  ب نه ي

 322 ه اية مل 324  نه ورضبنهنر 
 ؼبرافحا

 
 370 اؼب لك: الشيخ   زي حل نم زيد 325

  373 اا مة اؼبفنبات ودور النشر 375 اا مة اؼب ل ات
 إن شاء اهلل حتت الطبع

 سرية حياة . أبو العزائم  اإلمام -1
 آداب احملبني -2
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